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.· PABUSSÚ. Rio elo E~t<Lclo do E . SauLo, affiuente do- Be
peve~~te. 

PABUSSÚ . Lag)a do E.>tado do Ceará, no tet•mo de Soure. 

FACA. L0g . do Estado do Rio de Janút·o, no ·pon lo em 
que a estt·acla que pa1·te dos Campos Elysios, em Rezende, ei1-
tronca com a elo Passa Vinte. Fica na freg. ele S. VicentG 
Fet•rer. 

P ACA. Lago do EsLo.do do Amazonas, na ft•cg. de N. S. 
de Guadalupe ela Fonte Boa, na margem esq. do rio Jurmí . 

FACA. Rio elo Estado do Rio de Janeiro, aif. elo Ubà., que 
o 6 elo Puahyba elo Sul. 

FACA. Ribeirão elo Estado dG Santa C«·tbarina, a!f. do 
Limeira, que o é elo Itajahy-mirim. 

PACAEN. Log. do Estado doPará, no rioArapixuna, com 
uma esch. publ. ele inst. prim., CL'eacla pela Lei Prov. n. 8,12 
de :L9 de abril ele 1872. · 

PACAENBÚ. Rio elo Estado de S. Paulo, r ega o mun. da 
capibal e clesagua na margem esq. do Tieté. . 

PACAHÁS NOVOS. Ribeirão do Estado ele Matto Grosso, 
afl'. clir. do Mamorê. Nasce em 1tm espigã,o Jlorte occidental 
da cordilheira doa Parecys, e faz barra uns 15 kils. acima do. 
cachoeh·a elo Guajat'á. i\1il'im. 1!:' junLo a elle o ponto 'ermi
nal, ela estrada de fel'l'o projeclacla elo Macleit·a ao Mamo ré . 
S ra essa palan·a corruptela ele Paoavá-s, norne dos ind10s que 
ahi habitavam 1 

FACAJÁ, Aldeamenbo do Estado elo Pará, no mun, do 
Porte!, sobre o rio Pacaiá. Está em grande elecaclencia. Stta 
pop. constava sómente de 11m a (arnilia indígena, composta de 
pae, mãe e filba, r~stos da 'tribu Anambé, que fot·ma;·a o al
deam ento de Santa Aguada, hoje extiucLo, 

F ACAJ Á. Rio do Estado elo Pará, composto ele dous con
flur.ntes, o Pacajá Gt•ande e o Ctu•uruhy, ambos com cachoei
·ras. Camillha ao principio, por entre terras altas, no l' lll110 

geral de S. a N. ; mas ao encontl'ar o P11.cajaby volta-se par,\ 
E., recebe o Camaraipa c, fazendo um:\ pequena evolução pat•a 
o N . , entra na babia ele Portel, onde reune-se com as aguas 
-do. Aoapú, entre a ilha Pacajahy e a ponta Manarijó, em 
CUja face oriental está a villa ele Portal. Retmidos assim. o 
Pacajá e o Anapu, e engrossados ainda pelos rios AcuLypi
rera, At•(lJpiuna, Tajapurú-assú e 'l'ajaput·ú-mit·im, vão sahir 
por onze bocas n.11 bahia dos Bocas, de onde seguem até en
contrat· o Toçantins, ·tomando clahi por deante o nome ele rio 
Pará até o Oceano, intein\mente independente de rio Amazo~ 
nas. « O Pacajá, escuvem-no8 de Porte!, corr~ sobre ·nm 
leito ele ouro, ferro e outros mineraes, que ainda não furam 
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exp lorados. Tem quatro cachoeiras. E' navegavel por barcoS
a vapor em uma extensãó de 20 leguas, desde a foz até o !'e
manso, pouco abaixo da primeit·a cachoe:ra. Neste remanso. 
ficam as canôas quando sobem pua os castanhaes, clahi por 
cleante só é navegavel em pequenas canôas. » 

PACAJÁ. Rio elo Estado do Pará, aff. da margem esq . elo 
Xingú, (lu f. loc.). 

PACAJÁ. Rio elo Estado do P~.rá, na ilha Cavianna, 

P ACAJ Á- HY. Rio do gst:1clo do Pará, ali da margem e ser. 
elo rio Xingú. 

PACAJÁ-HY. Furo elo Estado elo Pat·á, sahe pela margam 
S. da bahia c19 .\napú, l'ot·macla pelo rio clesle nome, e com
munica as agua~ elo Anapú com ~ s do Paca.j:i, formando a 
g1·ancle ilha Pacajá-by, cLLja extensão é calculada em cerca ele 
72 kilomett·os. 

PACAJÁS . Indios elo Beazil; são ele t.ôt· clara e excessiva• 
mente indolentes. Vide M~amainazes. 

PACAJÁS. Log. do EsLado do Parâ, ao N. Je Cametá•, na. 
distancia de tres kils. Foi aldeia dos índios c\aquelle nome mis
sionacla pelos jesuítas. Existe ha mais ele dons seculos. Pos· 
sue actualmente uma egreja, l\IU cemiterio, uma esch. e uma 
impol'tunte casa commercial. Tem varias casas, algumas de 
teJ h a, e uma pop . de 600 almas na pov. e arredores. 

FACAJUDÉOS. Uma elas hordas em que dividia-se a nação 
Gnaycurú, no Estado ele Matto Gt·osso. (Barão do Melgaço), 
Ayres de Casal escreve Pacachocléos. \Vapams faz menção dos 
Pagaohotéo~. 

PACAMUREMA. Log. elo EsLacl0 do Pat·á, no mun. de 
Curttçv, 'l' am bem escrevem Pacamoreoa . 

PACAMUREMA. Rio do Estado do Para, no mun , de 
Cttruçá (In f. lo c.) 

P ACÁO. Log. elo EsLaelo elo Rio de Janeiro, no mun. elo Pa
rahyba elo Sul, na estrada que desta cidade vai a Monte Serrale.. 
Ha ahi unut ponte. 

PACÁO. Bairro elo mttn. de S. Beubo do Sapucaby e Es
tado ele S. Paulo . 

PACÁO. Estação da E. ele F. elo Sapucaby, no Estado ele 
· Minas Gera es, no a! to ela sel'l'a ela Man tiq ueü·a. Foi inaugu~ 
racla a 30 ele clezembt•o de :1895. 

PACAQUARA . Rio do Estado do Pat•á, na ilba lllarajó, 
bauha o mun. ele Ponta ele Peclms e desagua na 111argem esq. 
do rio i\1araj6-assu (Inf, loc . ). 

PACAS. Pov. elo Estado elas Alagoas, no muu. de Muricy. 

FACAS. Log. elo Estado ele l\Iinas Geraes, clesmemb;rado r'o 
dist . , ele S. Migue l do Pil'acicnba pelo arL. II ela Let. Prov. 
n. 1. 744 ele 8 de outubro de i870, qtle incorporou·o ao c[Ist. de 
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S. Gonçalo do Rio Aba ixo do mun . de Santa B~t·b~l'.t. Orogo 
Sant;~ l{ita. 'rem nma esch. pnbl. de i nst . primar ia . 

PACAS. Pon~"- JHt cost:t elo Eslado ele Santa Ca lhar in a , no 
lado oriental da ilh a deste nome, entre a pon ta Gt•ossa e a 
Joq l<'radel . 

PACAS. Il ha do Es tado do Paá, na fo:l do Amazonas, pt·o
xima elas il has Par1u in l1 a , Jurupary , Marrecas e Cavia nna; n o 
mun . elo AfYuú. 

PACAS . Ilh:t elo Estado do Mara nh ão, á m~ rgem elo ri o 
Aurá . Poss1te tuna grande bgôa qae nanca seeca e é abun
dante em peixe de agua doce . 

P ACAS. P ,•queno rio elo E >taclo ·do Maranhão, no mun . de 
Santo I g· nacio do P inhei ro. 

P ACAS. Ri:lcho do l~staclo do Parahyb:t elo Norte , a f!'. do 
B::tnaneir::ts. 

PACAS. Riacho elo Estado de Pernambuco, aff. do r io 
lt<\pissuma . 

PACAS. Riacho elo E~tado de Pet· nambuco, b:mh a o mun . 
rlo Bom Conselho c desagua no Ba lsamo, afT'. do rio Parahyba 
(Inf. loc .) . 

P ACAS . Arroio elo Eqtado elo R . G. do Su l; de'l:tg'lla na 
c:drem irhde N . cht lag-oa r! o Forno . Pet·m itte a navegaçiio a té 
o morro chamado Tamanduá . 

J?ACAS. Rio elo Estado de J\IinJs Geraes . aff. cio S.1nto. Bcu · 
!J:~.ra , Rega a rreg. de S. Gonçalo do Rio ·Ab~ i xo . 

PACAS. Lagõo. do E~tado da'l Alagoas, no mun . de S. Mi
gnel, ao :-l. da lago~ do 'l'imb6 e ao S . do rio S. Miguel . Tem 
se;:snnclo o Dr . Espimlola . pouco mais ou menos i.OOJ b l' aç~s de 
comprinnnto e 30:J ele largura . 

PACAS NOVAS . Rio tl'ib. elo Mamol'e, Diz o Dr. S . da 
Fonsoc:t ser melhor escr~ ver Paca h ás- n ovo~ elo nome ela tribu , 
que ahi llabiton, si é que niio h:tb it:t a i nda . 

PACATEUA. i\lalo~a ele inclios, hoje m issão de N. S . da 
Assumpção, no l•}ibado elo Pa rá. 

PACATEUA (abundante ele pacas) . Jgampé el o Estado elo 
P::u· ~; rlesagua no r io Cap in\ pela m~ t·gem cl it· . e n ~re os iga
rapes Bacury e Yauuoc;a·assu . 

PACATU BA. Cidade e mnn , elo Estado do Cearú, n a com . 
de seu nome, ex-termo ela com . de Maranguape, ao p6 cln se rra 
de Aratanha. Orago N . S . da Conceição e d iocese elo Ceará. 
Foi creael« parochia pe la Lei P r ov. n . i.305 de 5 de novem br o 
de 'i8G9, elevada a categoria ele villa pel a de n. 1.284 ele 8 de 
outubro elo mes mo anno e :i. de c idade pelo a t· t . 2• da ele 
n. 2.167 ele '17 ele agos to de :1889. A l avoura d omina n te do mun . 
é o café, que se cultiva em gmncle escala . A in clu st t•ia sacch a 
rina torna esse legar um elos mais i rnpor ban tes e flor escentes elo 
Estatlo . ALei Prov , n.1.8 L4de 22 de janeiro cle 1879esiatu iu 
em seu al't . I§ X, que o tet·mo ele Pacatuba com o mun . cl ~ 
Acarape format·iam uma com . , c uj a sé de seria em Pacabu ba : 
tendo sido inaugmacla a 22 ele agosto de 1881. Tem d uas eschs: 
publs . de insr . pr im ., et•eadas palas Leis P t·ovs. n. 616 de 3 1 
de janeiro de 1833 e 845 ele 9 de agosto de 1858. A.,.encia 
do correio. Snbrfl suaa divisas vide: Lei Prov . 11. 1.2.3-± d~ 8 de 
outubr o de 1869, n. 1.343 ele 27 ele ou tu bro de 1870, n . 1.630 el e 
5 de setembro ele 18H, JJ . 1.873 ele 25 ele ouLub1·o de '1879; 
n. 1.910 r!e 6 de setembro de 1880, n . 2.01:- de 12 de se ~em bJ·o 
de 1882, n. 335 de -10 de se te mb r o de 1896. Esse m ttn. r es'it• ti 11 
i liber Jade a \()dos c.s seus escravos no clia 2 ele feve re iro de 
1883 . A pop. dt parocbia, em 1872, era de 7.067 habs . Com
pl•Jhencle os po.,.s. Gnay uba, Pavuna, C;tjazeil·::t.s e Agua Ver de . 
Cultut•,t de calii,. ca n na e ccreaes. A cidatle é Jigad~ [L capi ta l 
do Estado, ás c1dacles da Mara nguape, Rede mpção , Ba Luri te e 
Quixaclú pela]!;. de F . de Batul'ité, qa e conta no m a n. cinco 
estações: Monguba, Pacatub::t., Gu::t.yubo, B::t.hn e Ag. t::t. Verde . 
A cicl::t.de dista 3-1 kil s . da For taleza, 16 d e Ma t·a n"'Jl ape e 2(j da 
Redempç:io. '!'em duas egr~j:ts, a matt·i z c a cap~lla ele N . S . 
do Cal'mo. 

PACATUB A. Villa e man . do Es tado ele Se rgipe, n a com. 
de Propriú, as:lente em. 11 111 mo n te á ma t·gem d i r . elo r io 
s. F't·::o.ncisco, em cl istanwt ele 18 k 1ls . Suas ruas são lnrgas e 
rectas e as casas te:·reas, havendo, porém, (1888) Lres sobr a dos 
de um só anelar . Orago S . Fel ix e cl ioeese a rchi episcopal de 
S. Salvador . Foi croada parochia pel a Le i Prov . de 6 de feve· 
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re iro de 1835 e eleYada :i categOI' ia ele vill ::t. pel a de n . 981 ele· 
2 de ma io ele '187<1, se nd o i ns La lla él a em 17 de j 1lh o de 1877 . 
T em d uas esch s . pu bls . ele i nst .. prim . Age ncia do corr eio . O 
mun. elo l ado elo N . é m onL::t. nhoso ; a E . e S . com põe- se ele 
ex te nsas va r zeas a r e nosas e al ::t.gacl iças; e a O. rle plan icitJs e· 
col linas . Posslle d iversas ilhas, e n t l'e as q uaes as cle núm in adas 
F~ôt· , Fttnil e CaJueiro . E' regado pel o ri o Pox ins e por diver sos· 
tr1bs . des te . A lavoura consiste na cu!tm•a ela can na de as
sucar, man di oca , al godão, mamona , tabaco, milho, a r t•oz e 
feij.ão. A incltts tl'i a f.t bril co ns iste e m ass ncat·, aga 'lr clente, 
fa l'l nh::t. !'le ma nd ioca, fum o, obl·as de nlaria . D ista ·130 kils . 
ela cap i tal do l~st::t.do , 33 ela Villa Nov::t. ele Sa n to An ton io, 66 ele 
J a pa t·at uba e ele P r opriá . 'l'em po uco m ais de 5.000 ha bs. T em 
fJila tro eot1·a cl as : nma que vae para J a p;u·a Ln ba, Coti ngu i!J::t. e 
ca pi tal; outra para P t·opri á, outm p::t. t· a Vi l la No r a; ou tt•a 
fi nalmente pa t·a a cos ta do mar e d'ah i pa ra a ca pital. Co m
prehende os logareo cle nomi nndos: J a boa tão, Lade iras, Al aga
m~ r , L agôa el o Matto , P ox im , Es ti va l•' ,mela , E>li va de J oão 
Pa~s ou An hu mas, Port J elo T eixei ra, onda ex iste um deposito 
para recolh er as'iuca r e o~J tros g-ener os, assim como um a fa 
l.Jdca de cli stil lação . 

PACATUBA. JTistação da g, ele F . d~ Bal. urilé, no l<~stado 
elo Ceará, na cidade ele Paca tuba, no sopé el<L serra da A rn
tanha . ExportJ. abunda ntes p roducws, como seja m ca l'é, a l-· 
g-odão, assucar, agua r de nte , ft•uctas, l nh ::t. e m::tle l'i a l ele co n-· 
strncçiio. I<'i ca e n tr e a~ est::t.çÕe:> de Gun.y ub o. e Mong uba, aos 
3• 56'07" de lat. S. e 40• 57'.2G" de long. O. ele Pariz. 

PACA'l'UBA . S~ t·t•a do JJ:s tado de Se ,•gipo, a ::lO kil>. ao S. 
do rio S . Francisco . Es tende-se na el irrcção ela costa e se t• ve· 
de g ui a. aos viaj antes . 

PACA VIRA. Logs . elo l~staclo elas Alaguas,'e m S::t. nta Jphi·· 
gan ia, V ictori a e Curnripe . · 

P A CAVIRA . Ilh a elo Es ta do das Alagô::t.~ . fo rm ad::t. pelo 
c::t. na l doB Remecl ios a O. e a elo Espi nhaço a E . 

PACAVIRA. Po nta no Est'tclo das A l ~.gôás, na l agôa elo 
Nor te , proxima das pon~as denom inadas F !'ecb al , Grossa e 
Cacloz . 

PACAVIRA. Pequeno rio do Estado ele Pe r nambuco, banha 
o m un. de Bom Co nselh o e clesagua no Buracão, a lf. do Gen i
papo, que o é do R iachão . 

PACÉ-TAPERA . Ilha elo Es tado do Amazon as, no r io 
Solimões. entl'e as ilhas denominadas Catul'iá e P r a ia G ,·a ncle, 
aba ixo de S . Pau lo ele Olivença . 

PACHECO. L og . do Es tado ele Pe t·n ambuco, no di ;;b, do 
Peres . 

PACHECO. R io do Es ta do d o Ceará , ba nh ::t. o mun . de · 
Sant'A nn ::t. e clesagua n a m a rge m esq . do A e:iJr ahú, 

PACHECO. Co rrego elo Estad o ele Per nrtmbuco , banh a o 
mun. do Bom Con selho e desagua no rio Pm•a hyba (Tnf. loc) . 

PACHECO. Col'l"ego elo Estado de Minas Ge t·aes, na freg . . 
do Cnie té ; clesag ua no r io des te nome (Tn f. l oc .) 

PACHECO. Lagôa do Es tado elo R . G . elo Su l, no m nn • . 
de Sa n t::t. Victo l·i a elo Potl mar. 

PACHECO NUNES. Tg'::t.t·apé elo Estado do Par á, n o m un . 
de Co ll a t· es . 

PACHECOS . L og, elo Estado elo Rio de J a nei t·o, 11::t. freg- .. 
ele S . J oão Baptis ta do mu n . de Itaborahy . 

PACHECOS. Log. elo 1!:~\ado el o R io de J a neiro, no mun •. 
ele Nyte t•ôi. · 

PACHECOS. L og . elo Es ~ado ele Min as Ge t'.tes, no mun. 
da Bagagem , sob re o r io deste nome. 

PACHECOS. Pov . elo Est::t.clo ele Min a3 Geraes, na fl'eg •. 
de SeH a nos e mun. ele Ay uruoca . 

PACHECOS . R ibei rão do Estado de l\Jinas Ge t'aes , na · 
fl' eg. ele Se l'ra n os do mun . de Ayunwca . l'iasce n a se r ra el e 
Ma ~to Bo m e desagu a mt ma rge m esq. do r io T u r ve• Grande •. 

PACHYDERMA . L::~~gou elo E s tado elas /I. Iag·.)as, no ce n t1·o 
do m un . el o Pão ele Ass ncar . 

PACIÁ. H. io lt"ib. cl ::t. maJ·gem elil'. elo Pu1·ú~ , a ba ixo Ci o 
pov. da L o\brea . Suas aguas aáo pl'e ta~ como as do> lagos· 
que· o cercam . Deno min ::t. va-se pr im ttiv ame n be Pat·y-a n (logat' 
d e muita ga rça br a nca no ~li ::t. l ec to Catauixi ). 
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PACIENCIA. L og . 
·elo B >111 Jat•elim. 

do E~ktclo ele Peruambuco, no mun. 

PACIENCIA. Log. elo E s ta do elas Al:t gôas , no mun. de 
1" i assa bassú. 

PACIEN CIA. L~g. elo Estado elo H. io ele J a ne it•o, na freg . 
el e Itaipú, mun. ele Nyter õi, com uma each. publ. de ins t. 
.Prim., c re:d~~ pela Lei Prov. n. 1.855 ele 1873. 

PACIENCIA. L og. do Estado elo R ;o de J a nei ro, n f.lJ fl' eg . 
-de MacabÍt e· mun. de Campos ; com um a esc h. publ 'de in st . 
prim., cJ•aacla peb. L e i Prov. n. 2.688 d e 16 de se tembt·o 
d e l 884 . 

PACIENCI A . L og. elo E sta do el o R io ele J a n eit·o, 110 clist. 
·ele Bem p os ta e m un. el o Pat•ahy IJa elo S·1l. 

PACIENCIA. L ogo . elo Es tado ele S. Paulo n0 nllln . ele 
Batataes. 

P ACIENCIA. Pov. elo lTis taclo ele Minas Garaes , na ft·~g . 
ele S3t' t·anos e mun . ele Ayunwca . 

P ACIENCIA. Uma ela 1 estações eb ]!; . ele F. B a l'ão de 
Arantama, n o Estado do R io d e Janeiro. en tl'e Q.tti ssn.ma n e 
•Uonceic;ão, 2381<6 ,12 distan te ele Nylerõ i e 141<_3 ')0 de Quissa;man . 

PAôl:ENCIA . Set'l'a elo Oistrictn Federa l, entl'e o Clll'aLo 
·ele So.ntn. Cruz e a freg. ele Campo Gt·a ncle , á marge m ela E. 
ele I<' . Cent r a l elo 'Elt·az il. 

PACIENCIA. Morro elo Estado ele S . P a ulo, na. ponta 
.centra l ela e nseada ela Bertioga. D'ahi segue para SO. até os 
;prom onto rios Ma.ncl uba e Penb Gt· ossa , que s~r ve m ele vig 1a á 

' J~arra GL"a.nele de Sa ntos,. Ao sopé elo mol'l'o ela Paciencia 
ex is ti'i.t a té b a bem pou c::> te:npo , em ruinas, a armação el e 
:balêas ela Beet ioga . · 

P AOIENCIA. Geera elo Estado ele i'iiinas Geraes;. no m un. 
ela Chl'isti na . DelhL nasce o d o Lambat·y, afl'. elo Veyde . 

P ACIENOIA. Se rra elo Estado ele Minas Gel'Jes, no termo 
d e Queln r., entt·e as fregs . des te no 111e e de Sant'Annn.. 

PACIENCIA. Il ha elo F.st iJJdo elo Amazonas, no rio So
limões, pouco acim a ela foz elo rio Neg·,•o, n a fr~g . ele N . S. 
.elos Remecl ios e mun. ela cap ita l. 

PACIEN OIA . Ilha elo Estado elo R. G . elo Su l, no rio 
Jac uhy , "lllbL'e a foz eles te l'io e a v illa elo 'l'nuu1pho . 

iPACIENCIA. Ponta. no l iLtoral elo Edta.clo elo R io ele Ja
n e iuo, n a. entrada ela. enseacht ele Mangarat iba. , proxima ela 
iJon ta da Cru z . 

PACIENOIA. R io elo Es tado elo Pará, ba nha a p<>. t'ochia 
·elO Afl'uá e clesag na na. margem clit'. elo Anaj ás . 

PACIENCIA. Ig::tl· ap~ do l!:staclo do P ;kt•{,, e nLl'e 'l'el'L'a 
.Sanba e Ol'i ximin a., 

PACIENCIA. Igarapé Qlo Estado elo P a rá . B:.mha o terl'i
:tiol'i o ela fl' eg . U ntá -'t a.pe ra . 

PACIENCIA , Rio rio E s·tttclo ele S . Paulo, n o mun. de 
Batataes. Desagua no Sap ltcaby . 

P :!_\.CIENOIA. Cor r ego elo Estado (!e S . Paulo, atf. elo ri
iJeu·ao Pecle rneil'as, que o é elo 'l'icbé . 

PAOIENOIA. R io ai!'. ela margem esq . elo Igttassú ent t•e 
a !'o ;.; el o rio Neg t·o e ~~ elo Timbó. 

PAOIENCIA. lUbe idiio el o Estaclo ele Minas Gemes, no 
1111!11. ele Ba epe ncly . 

PACIENCIA. Ribe it'ã @ elo gstotdo c!~ Minas Ger aes , banha 
a pat·ocltilt elo Deste l'l'o el'o Mello e elesa.g ua n o l'io ChopoL6, 
<:a beceira olo rio Do ce . 

PACIENCii:A . Morro e t<ba;t'1o elo Es tado ele Minas Ge
r aes . 9 l'ib 3ü·ão banha n freg el e Se \'l' a nos elo D11Ul ele Ayn t•u oca 
.e CO l'l'e pa~· a o t:io des te nome . 

PACIE NCIA . P 0q11 e1JO rio elo ~ staelo ele Minas Geraes, 
'banha o mun, el o Pomba e cnl'l'e p a ra o rio deste n ome . 

PkCIENCiiA. Ribe it•ão elo Es tado ele Minas Geraes, banha 
·O mun. elo Myl'ia.hé e corre p:tra o rio des te nom e . 

PACIE~CL\. Rio elo Es1 aclo ele Minas Ge t· ~<es; elesagua na 
margem cl~t· . ele um tl'ib. doS, João, <t l'f. do l'io Pad (Chro
<: l;at b de Sa . 1l1t~ppa elo Estado de llfincbs Gel"C»es) . 

. ,. 
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P AOIENCIA. Ribeirão d o IJ;staelo cl~ Minas Geraes, atT. 
ela mat"ge m esq. do rio U ructti a. . Em a lg um as CcwtcGs Ji g ura. 
correndo e m terl'itol'io Goyano. (Vide PLantt~ da Com missão 
ele estudos ela nova ca pita l ela. União pelo DL'. Cnüs . 1896) . 

PACIENOIA. Rio elo Estaelo ele Goyoz, aff . da llli\ 1' ge111 
clir. do rio ·ve t·m elho "Nasce o P ac ie n c ia n o Bom Bocado, a. 
N. E. ela ca pita l, na lombncla ele 3 legnas ele com pr iment o 
depo is ela qua l co meça o l ado septenü·i onal elo mol'!'o Gmnde 
ou sel't'a elo Ouro Fino, e cuja. ex:trem iclacle m e t· icl ion :>. l .esbarm 
na sét'l'<t Doura da, ele que é um a. mmificação ou contraforte. 
Col'L'e o Pacienci a pa t•allelo ao r io .Vel'melb o até dar em IJarr~ 
um no outt•o a um :t l eg ua cl eõta. cidade .» (O F a1· - n-est elo 
Bra,zil .) Recebe os co t'l'egos elas L.ag<s e Fnnclo. 

P .ACIENCIA. L agoa elo Estado de Minas Get'aes, n:t f reg. 
d e Serranos e mun. el e A yuruoca . 

PACIENC !A. Podo na l'oz elo t•io Macacú. no 'Es laLlo'd <> R io 
ele Janeit•o. · 

PACIFICO. Col'l'ego elo Estado ele lllinas Gerat'S. ;:dl. clQ 
ribe irã.o el os Monos, tt'ib. elo Pcmba . 

PACIRA. S~t·t·a ba.stE\nte elevada, na com. elo Lim oei ro e 
Estado de Pernamllllco . E ' fer lil e bem culti vada. el e algodão 
e ce t·eaes . 

PACÓ. Lagoa elo Es~aclo elo R . G . elo Norte, no mnn. ele 
Apoely , á clir. elo rio deste nom e . 

PAÇO. Rio el o l~sta. 'l o ele P e l' na.m bttco; desagua, n :t mar g-em 
esq . elo rio Formoso a 3 kils . elo mal'. (!nr. l oc .) 

PACOCA . Ilh a elo Es tado elo Parã, n o d is \t·. ele Abad e . 

PAOOPAHIBA. Pat·ochi a elo Es1 aclo elo Rio ele Jan eiro, no. 
mun . el e Mu gé , D. heim- m::t r. Ot·ago N . S . da Gu ia e d iocese 
ele Campos . A r~spei to ele s ua. fundação lê-sJ em lllons . 
Pizart·o, Mem . Hist . T omo If[ pa3·. 64, o segui n te : « A Ig rej[L, 
Ma triz ele N. Senhora. ela. Guia, er~c t.t no r ecinto de Pacôba.
iba, ach~-se ftmelacl a em um monte p ouco el evado, mas sobran 
ceit•o ao mat· el o ceio el o R io F lul11 inense . Fallanclo cle lla. o 
Santuar io Maria.no n o' 'l', 10. Liv. !. l.it .. 20 d isse : - Distante 
2 leguas m ais ou n1enos ( tl'ata v a a n tecedeu temente , el a Capell a 
de N . Senhora elo Carmo, s ita na fa.ze.nda el e F . Passacavallos, 
ele cgte ha ac~u al possu idot·a a He lig ião Car me lito.na) está o 
Sa n <ua.rio ele N. SenhOl'a d a. G 11 i:J., que antigamente h avia 
s ido cleclicaclo á. Santa l\I al'ga l'i éla. po t• um devoto e autol'isaclo 
C lerigo, ch amado Gaspar cl11o Costa, por sat isfazer a su a de,·oção, 
e por contem plação ele huma il·m ã, c bamacla illa.L'garicla de 
Lima. Jun to a es ~e s itio estava l11tm e 11gen h o com huma ermida 
cle elic~\cla a N. Senhora ela. Guia: e clesfabl'i cacla esta, os mora
dores claquelJ e clis trict~ 83 r esol veram a r eecl i fi cal-a d e pedt·a 
e cal , e \1ell <t col l oca t· n. m n o seu alta r -m6t· a Senhora el a Guia. 
e n. San ta (Marga.t·ida) lh e deram um Jogar em hum a cbts Ca~ 
pe llas collateraes. - Confi rm ou esta notic ia o Dt· . Araujo, na 
ittformação ele su~ visita or d in n r ta em 1737, dizendo:- Esla 
Freg· . fo t erect:t co m o ti~ulo ele Santa. i\la rg·a ricl a, .hn. m;tis ele 
80 a 90 an tws: eli zem q tte pe lo Padre !g na.c io F el'l' .: it·n; at•t·ui
n acla a pl'lmeira c apella ela invocação ele Santa l\iar~· al'irla., se 
e rig iu cl. q:~ e existe co m a i nvoc<:Lçilo ele N . Senhot·a ela On ià . 
O Li v. I elos asse ntn por oc b iaes parece per sua cl il' o esi. CJ bele
c ime tl.to desta. Pat•och ia. em ag-o11t ·) ele 16 3:3 , por p r incipiar 
e:ttão o sett ttso; mas, pe los motivos por\"'eracl os na m~moria 
ela seguin te F t· . g . ele S. Nicohi.o ele S ut·n t'Ú·.)', não tem loga l' que 
s ~ pt·csuma ct•e:1,cla n e.>s:t e r a, co nstan clo com ft t• mez<l, 'qae a 
cape lla ele Santa i\Ia .. ga l'icla fu t·a elas primeiras el o Reconca•;o 
e levadas a Ctu·atos, e a vista ela informação r ~ fericla elo 
Dt· . At·a·,jo, em COLtfo r miclll.cle ela trad ição ah i consenada 
e n tt·e os h a l.Js . e ft·eg11ezes anti gos . Donde me i ncl inú a llrmar 
o começo da. pat·ochiaçã.o no 1tnno ele 1Gl7 . Supp'ls\.o que o 
c itad o Sant1t::t l'io tn\Lasse es ta Paroch i:\ so b o ~it ulo ele N, S. 
eht Gttia. , esc t·eve nclo no a nno ::uHel'iot· ao ele i7J.1, ainda no de 
1722 se co nhec ia, e e t·a tl'::ttacht com a de110minação cl P. Santa 
iVlargal'icla , como t·e t'e.!·i tt o assen to elo c:Lsam ento d e J csé ele 
Andt·ade (so ld ado q tte es tava ele presid ia 11:\ Vilht ela I!ha 
Gmnde) ce lebrado ::t S ele ,iu nho el o mesmo a nn o , cujo tet·mo se 
a.ch a :1. fo lha 54 elo li vr o co mpetente, OtlCle o P:ll'ocho racl t·e 
Luiz Nogue ira Tra.vassos , clec)al'i.tnclo ;; naturalidade do con
tra hido, disse ser c6a fi'c,que;;icb ele 'c~n/.cb M w·,qal'idco cl" l'a· 
o:J!Ja,- iba ••• O Alvat•(Í. ele 14 ele dezemUI'O el e ·l75b deu - lh e natu
r eza. de pe rpe tu n; e fo i se u i o Pat·oc h" J1L'O[Jl'io o Padre .-\. nto~ i o 
F e t•t•e it·a. Apresentado a 'l5 elo mesmo m ez e anno , e c nft r
mado a 2,[ ele tt bril cl0 at1no s g .1i nLe ... T e m po t· fili :1es as ca-
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pellas : i" de N. SJnho ra doa Rerneclios, erecta em Mauá COJ!• 
Pl'ov isão de 6 de a~osto de 171.0 á requerimento de seu fundador 
Antonio Vida] de Castilhos; 2a ele S. Ft·ancisco qne João ela 
Silva Mello, Jevanton em Cr .1ará com t'1·ovisão de 28 d~ ag-ost'J 
de 17<15, substitu indo a demollção de oatt·o edifício semelhante 
em sitio longe ela Matriz uma leglla, e proximo ao mat•; 3n, a 
de São Lourenço, construída na Pruia Gra~de ele Cruará por 
Manoel A~t-Jnea Ferrei:·a, conendo o à.nno de 176:1.» Tem dua~ 
eschs. pttb ls. de instt•. pl'im . uma da.s qn aes c reacla pela Le i 
Prc•V. 11.833 de 25 de out•Juro de 1855. o territol'io da r.·eg. é 
montanhoso, muit"J aclapiac).o á luvoura de mandioca e !'Netas. 
Sua população é de 2.5')0 habit<\ntes . 

PACOQUARA. Igat•apó do Est:tdo elo Pará, no mun. da 
Capital. 1!:' um braço elo rio Inh angapy . Virie Pa0uquara. 

PACOI'ES . Penetlia na dit"C Jào ela foz elo Ju cú, ao S. d<J. 
entrada ela bahia elo Espirito-Santa, no Estado deste nome. 

eu do rso e morada ele aves aq uatica~. 
PACOTUBA. As~im cleaomina- sJ a parochia da Conceição 

d0 Cercado, no E8taélo elo Paraná. 

PACOTY. Villtt e mun. elo Estado el o Cear ~~ . Foi elevada 
a essa categoria pelo Dec, n. 53 d<J 2 ele seL~mbro de 1890 . 
Denominava-se antigamente Pendencia . SJ bre suB.s divisas 
vide o Dec. n. 63 ele 13 de sete mbt·o e o de n. 03 de 7 de 
novembro ele 189J. A vil! a é situada na plan icie da se na de 
Ba~urité, sendo o mun. em sua totalichcle montanhoso. 1~' 
aLt·avessaclo pelo rio Aca rape , hoje PacoLy. LavOUI'a de café, 
canna. ele assuca r , ma ndioca, at•roz, milho, feijiio, etc. Dista. 6 
kils. ele O 1aramü-anga, 2-! de Batnl'ité, 42 da lledempçio c 96 
de C"tninclé . Comprehende 03 povs. Campo Bello e Sanb'Annt. 
'l'em eschs . publs. e agenc;a, do correio. 

PACOTY. I"'arapé do Estado do Amnonas; elesag 1a na 
margem clir. (lo rio Solimões, abaixo da foz elo igarapé Maca
pttané, acima da ilha Maraca naL 1b<1. . 

PACOTY. Rio elo E~taclo do Cea t• ;, : nasce na exlremiLlade 
meridional ela serra dê Batul'ite, pa~sa pJio Acarape e ao 
occirlent3 ele Aquiraz e Ja nça-stl no Ocea.no, após um cut·so de 
150 kils. ele SO . a NE . Suas mat·gcns são mui ferteis e pro
prias para culeura de ca nna . 

PACOTYARA. Rio elo Eqlaclo do Pi:\uhy; entt•e S. João 
do Piauhy e S . Raymunclo Nonnato. 

PACOVA. Log. elo Estado das Alag.'>;1,s, no mun. da União. 

PACOVA. Rio atfi. da margem di r. do Can uman, tl'ib. do 
Amazonas. (J. E. \Vappccus). 

PACOVAL. L>:>g. do Eqtacl·) do Amazonas, á margem esq. 
do paraná Ayucurucaua, mun. e dist. ele Urucurituba . 

PACOVAL. Ilha situada no lago Arary. Mede cerca de 200 
bt•acas ele comprim ento sobre uma de l a rg ura. Foi toda como 
que edificada a brac s pelos antigos abnrigenes, conserva nclo 
::tinda sepultp.dos it1numeros vasoa e uhensilios , qaas i todos em 
:ü·agmentos que revela m a existencia de um povo bastan~e a cli
antaclo na Í ltdustl'ia ceramica. Fica na ilha Marajó e Estado do 
Pará. 

PACOVAL . I&"at·apé no E~tado do P:.ll'á, corre proximo ~~ 
cid ade de Gurupa. 

PACOVAL. Igarapé do Estado elo Pará, elo mun. ele Soure. 
Rega os campos de Magvary, l::tnça.- se pert) do cabo cle1le 
nome. 

PACOV AL. Lago do Eitad? do Pad,, clesagna na ma t•Jem 
dir. do rio Curuá (de Alemquer) . 

P ACÚ. Riacho elo E~tarlo ele Minas Geraes, a ffi. do r ia Pa
racatú, que é t t·ib. do S. Ft·ancisco. 

PACÚ. Rio elo Estado ele Matto Gt·osso, ali', da m:trge m dir. 
do S . Manoel. 

PACÚ. Cachoeira no rio Uaupés e Estarlo elo Amazonas. 
(Wallace). 

PACÚ. Cort•edeira no ri o Pat•a napan ema, alL elo P,Lraná. 

PACUHY. Pov . do Eshdo de Minas G3ra~s, no mun. de 
Montes Claros, com eschola. 

PACUHY. Igarapé que com o Camainat~ua l'órma o Can
dirú-assú, principal affi. do Guamá; uo EqL:Lelo do Pari. 
(B . Roch·igues). 

PACUHY . Rio do Estado de Minas Geraes, ail!. d<\ ma rgem 
di r. elo rio S. D't•ancisco. AtravMsa as estradas ele Contendas 
a Diamantina e do Coração de Jesus pa ra l\Iontes Cluros . 
Banha o mun. d es te ultimo nom e e r~cebe os cor regos do Mur
zello, el a Pede rneira e rlo Boa Sorte. 

PACUHY. R io do E stado de Minas Geraes, arT. ela mat·gem 
dit·. elo Verde Grande, que é trib . elo S . Francisco. 

PACUHY-ASSÚ'. Pov. do Es tado do Pará, no mun. ele 
Ottrem, banh ada pelo igar:tpé elo seu nome, assente sobre uma 
coll ina ele te rra ar .~ nosa. Dahi parte um c~m inho qtte vae let• 
a lritui a . (Inf. l oc.). 

PACUHY-ASSÚ'. Igarapé elo Estado do Pará, banha o 
m·m. d e Ou rem e desagLta na margem esq. do rio Guamá. 
(f1tf. loc .). 

PACUHY-MIRIM. Log. do Esta do elo Par<~, no ll1Utl. ele 
Oure111, com uma esr;b, publica. 

P ACUHY -MIRIM. Iguapé do Est:telo elo Pal'á, banha o 
mnn. de Üttrem e clesagtta na margem esq . elo rio Gnam(~. 
(lnf. loc. ). 

PACUHYBA. Pl'aia no mun, ele Villa Bella elo Estado de 
S. Paulo. 

PACUJÁ. Pov. n 1 te rmo elo Sob ra l elo Estado do Cea r á . 
A hi a L~i P•·ov. n. 2.0)<1ele 29 ele novembro de 18=3 craou um 
elist. de paz. Foi tt·ansferido do t~ rmo el e S. Benedicto pelo 
Dec. n. 57 ele 11 d e j1mho de 189.2. 

PACÚ JONCAM. Log . n o rio Ara·guqya, celebre pelos p3-
nll asco> que ahi existem e que diminuindo a la rgu ra elo 
thalweg aug menta muito a velociclaele elas aguas elo rio e as 
tornam cte cliffic il tra nsito . · 

PACUJUTÁ . ttio do Estado do P<Há, n a ft•eg . ele S. João 
Baptista do Curralinbo. 

PACUNA . Nação iudigana do Estado elo Amazonas, no 
rio Ica.p6, ela qua l provém a pop. de Fon·te B)n (Araujo Ama
zon as) . 

PACUPIXI-GRANDE. Lago do E~tado elo Pará, na 
m~rgem dir .. do rio Curuá (de Alemqqer) . N::1. margem esq. 
do mesmo no ha um ou tro lago denominado J?acupixi
pequeno. 

PACUQUARA. Igarapé do Estado do Pará, no mun. da 
capitaL E ra ont t·'or<~ denominado 1'aiassuqua ra . E' um bt·aco 
do rio Apehú . Outros o mencionam como aff. rio rio Inhanga
py. Haverá dous igarapés com o mesmo nome? 

PACURY. Nação ind.i.ge na do Estado do Amazonaq · clella 
prové m a pop. ele Saracá. (Arauj o Amazonas). ' 

PACURY. Lago elo Estado do Pará;. desagnn na parte do 
rio Ctu'tl<Í. conhecida pelo nome de igarapé ele Alemq •1er, 

PACÚS. Log . elo E stado de Pernambuco, cerca ele t!'es kils. 
dis ta nte do ter mo ele Flôt•es . 

PADAUIRY. Rio elo Eshclo do Am:tzonas, nasce na coJ~
d ilheira Pari má e desag1ta na marge m septentrional do rio 
Negro. Suas aguas são brancas alé á foz do rio Pre to, t<Jrnan
do-se desse ponto para ba ixo pretas. Além desse rio recebe 
pela margem elit•. o Juruparú, Ma rary, Tarihyra, Uca1·i, Sara
pú, Itaua t•,tna, Caraná, Ipamt, Sucú, P a elauiry--quera, T eyú, 
Gueyú, Marará, Ina·mbi:t, Tit·ü·ica, Curu rú, Cunuri, Arapary 
Maçaraneliua, Arnb::tyua, Sumauma, Puraque, Cambira, iviocura ' 
Tapit:aiumu,_·cas ta nho,. Sut·ubirn! Uc~t']uê, Q. 1a.tié, Tarihyra,' 
Untbu, Carvao, Jac~nd,a, l\~anta·tque~a, Andh·a, Macttbinay, 
Ipny, Q.uattay, Bacut);, runsapana e l~unanhy; e pela mat·gem 
esq . , o ~IXttna, I.naHI, \':>.peno, ~~rll:tt,]'J, Caranabahy, Jutah y, 
Amba~ua, Uc1tq1JJ, ~l'ana, Parana-p1t1ma, ll!orumuru, Snrur u, 
Sarapu, Mocara,. 1lanbyra, PL'eto, Gambira, Paraná-pixuna, 
-qac•t(juay, MaraJatyua, May apity, MacbiapHy, Cabiutyua, !na
Ja, P1rer::, M1r 1.ty, Umassa ly, Tucum an, Mocura, Assuhy, Ta
l'lhp-.:ltanga, M tl'ipir,~ na, Matamatá, Irc~ma, Matuty, Vichy e 
Sertngatyua. A pt·ese nta em seu cut•so as s e{l' uinl ~s cachoeiras: 
Boiassü, T a l'i!lyra, Tauh:uia, Arapary, I naJá, Uaya nari, que é 
enorme e. pen goso, e A lam::ti, "O Padauiry, diz o coneg-o 
An•.lré , e m su ts «Not ici as Gaographicas da Capitania do R10 
Negro " • é commnnicavel com o Orinoco pelo rio Umaôca, que 
elesag ta na marG'em dio: . do ramo do d ito Ot·inoco, a qne sahe 
o cnn.al Caxiqnir1, nã o p orque o Umaôça chegue a unir-se ao Pa
dauit·y, mas porq tte na parte superior des te e daquelle só me-
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deia um isbhmo que se vence com jornada de meiO dia ». 
« Desemboca pel<t mal'gem ssq. en tl' e as povs. ele More ira e 
Thomat·. Pelas suus vertentes passu-s ~ por Lerra ao ri o Cas ta· 
nho ·em Venezuela, deste ao Iclapa e ao Cassiqui ar i. E' elo 
curso muito longo, de navegação de se m haraçada em gl' ande 
pat'te, mas de co t•t•enLes muito velozes, ás quae,s se ajuntam 
a lgumas cacboei t·as de c rba exL~nsão em diante. Ne :le se lan
çam as aguas cls a lguns lagos explol'ado5 pelos qtte se entregam 
á industria exLrac :iva. As st.tas commun icações com Venez •Jela 
se fozcm pelo se u alL o 1\hrrcr i e dão-lhe peso nu dema rcação 
de n ossos limites com a Repuulica." (João H. ibeiro da Si lva 
hoiot·. Our. cib.). 

~ADAUIRY-QUERA. Tgar upé elo Estado elo Am 1zonas, 
~I!. ela margem cl ir . do rio P..tcl nuit·y, trib. elo N~gt·o . Stta foz 
1tC<I entre a dos igarapés Sucú e 'l'eyü. 

PADILHA . R io elo Estado elo R . G . do Su l ; nasce na 
Serra Geral no m m. de S:u1to A1ltonio ela PaLt'tt!h a, atravessa 
o ele S . LeopJlclo e desagua no rio da Ilha pda margem . 
direi \J. 

P ADRÃO. E1·a o nome de uma ponta, hoje denominada. 
Itaqmu•ttsoá ou Itac llt'ussá, na cosLa elo E;taclo ele S. Paulo . 
« Segnntlu o exame qne ah i fizemo s pessoalmente, em janeiro 
de_ i:::l-11, diz o S t·. '\Varnhag·en, es >e padrão ou padrões (pois 
ex tsb'm tres iguaes) foram abi postos por l\lartim Affonso ele 
Souza, Cttj ;:t arm ada, seg undo P et·o Lopes, dcmor(llt-se 44 dias 
no visinho podo de Cananéu . »E m frente cl e s~a pont<t fica a 
ilh a do Aurigo, denominada ilha Bra nca no Hotciro do Brazil, 
ele G~\bt·i eJ Soares. 

PADRE . Serr .1 elo Estado elo Parahyba do Nor Le, enLre 
'ouza e Cajazeit'a~. 

PADRE. Ilha elo Estado d'o Rio ele Janeiro, no mun. de 
Paraty, ent L'é as ilhas J,Jão Al'auj v e P ico (Mouchez). 

PADRE. Ilha elo Estado ele l.Vln.Uo Grosso , no ri a Madeira, 
junto ao Calcleirii:o elo Itlferno. 

PADRE. lgo.~ t·apé elo E o t~clo do Pará, na [t·eg. de Ba!·ca
r eDa, mun . ela capital, na ilh a étas Onças. E' as~ im denomi
n ado pot"que nelle ouLt·'vr a teve caso. o Arcipt·cste João Baptista 
Gonçu lves Catnpos. 

PADRE. Riacho elo Estado elo Piauby, banha o mun. ele 
Ban·as e clesagua no rio Pal'tlahyb:t. 

PADRE. Rio do Es~ado elo Ceará, alf. da mnr3·em esq. d o 
Ch or6 . · 

PADRE. Riacho do Estado ela B,thia; desagua na margem 
di!'. do rio S. Francisco, logo acima da fóz do rio Xingó. 

PADRE. R ibei t·ão elo Estado do Paraná., no mun. do Pirahy. 
Pertenc>- á bacia elo l'io ela Cinza. 

PADRE. Lagôa do Estado elo Rio de J aneiro, no muo. ele 
l\1aricá.. E' li gada á lagô:1 deste ultimo nome pelo canal elo 
Caldeit'inho. · 

PADRE ABEL. Log. no mun. ele Campinas do Estado de 
S. Pau lo. 

PADRE ALBUQUERQUE. V ide Boa Vista. 
PADRE AMARO. R ibeirão do Estado do Rio ele Janeiro, 

all'. da mar gem elir. elo rlo Piabun lta. A l!J. de F . elo Grão 
Pará att•avessa-o so ln·e uma ponte de nove mett·os ele vão. 

PADRE ANDRÉ. Serra elo Estado dt,) Minas Geraes, na 
freg . da Conceição ela Barra e mun. ele S. João ele El-Rei, 

PADRE ANDRE. Ribeirão elo EstlClo ele S. Paulo, atf. ela 
margem esq. elo J:1cupiranga. F.l' navegavel pot· espaço de 22,2 
ktls. Corre entre os muns . do X ir irica e Iguape . 

PADRE ANGELO. Ribeirão el o Est:J.clo de Min as Ger aes, 
desag-ua Da margem esq. elo do Manhuassü, enLre a fó z dos 
r10s Bueno e Alvarenga. 

PADRE ANTONIO. Mort·o elo E >taclo elo Pat•aná, eubt·e 
Porto de Cima e Morrates. 

PADRE ANTUNES. Morro elo illstaclo ele S. Paulo, no mun. 
de Gnarabingttetá, á margem do rio Purahyba. 

.PADRE ARANDA. O padre Silva e Souza em sna « Memo
na SJ br•e o d~sooj, .. imento da capitania de aoya;; >> d iz : « o 
lago das Ort1gas ott elo Padre Aranda, s ituado na margam elo 
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t•io Grande, j tmlo iL estt·ad<t de Cny,tbit, ent t' il pela abel'luu ele 
dons morros, e se estende pelo int'.l riot• ela ten·a, não se sabendo 
alé onde, porque se não tem examinado. Nelle residem mutbos 
monstt·os aq>tat icos como J aca rés e Minhocõss ele extraorcli nal'Ía 
g.-a ncleza, que. tragam um cavo.llo ou um bo!, e ainda á pouco 
\empo devora ra~ duns bestas e um passags1ro. » 

PADRE BORGES. Rio do Estado do Rio de Janeiro ; cles
agtta na lagôa ele Cabo Frio. 

PADRE DOUTOR. Log. do Estado ele S. Paulo, no mun. 
do ParanapanP-tua, ele cuja sécle d iota uns 33 kilomeLros . 

PADRE DOUTOR. Morro do Estado ele Santa Cath a l'ina , 
no muo. ela capit;tl e ft·eg . ele N. S. ela Co nceição ela Lagôa. 

PADRE DOUTOR. E' assim tamb2m de11omioaelo o ribeirão
ria Invernada, aiT. elo rio Api.aby- mirim; no Estado de São· 
Paulo . 

P A 1)RE DOUTOR . Arro io do Estado do R. Q. do Sttl ; 
clesagua na margem occ ielen tal elo rio S . Gonçalo . 

PADRE ETERNO. L'lg. elo Estado elo?.. G . elo Sttl, no 
mun. ele S . Leopolcl•); com uma esch. pub. et·eacla pela Lei 
P rOl' . u. 1. 899 ele 31 de julho ele 1889. 

PADRE ETERNO. P egttena capella sobre a margem di r. 
elo rio Cnya!Já, 16 legnas clistanbe ela cidade ; no Estado de 
Malto Gr osso (B . do Melgaço). 

PADRE ET ERNO. At•t•oio do Estado elo R . G. do Sttl, na 
freg . ele N . S. da Piedade elo mttn. de S. Leopo ldo. 

PADRE ETERNO (Cachoeira do). V ide Theotonio. 

P A ':lRE FARIA . Corrego elo Estado ele Minas Get•aes, aíl'. 
do ribeirão dJ Car mo. 

PADRE FAUSTINO. Log. elo Estado de i\lioas Gsraes, no 
mun. d.e S. Juão d'illl-Rei. 

PADRE GASPAR. Pov . na ft·eg . da cidade de 'l'it·adentes 
cli >lan te seis kil s . , no Estado ele Minas Geraes, com uma esc h . 
pu bl. de inst. prim. creacla pela Lei Prov . n. 3.217 ele 11 de 
outub t· o ele 188± e uma capeUa. 

PADRE GONDOLLO. Co rrego do Estado de Minas Geraes, 
banha a ft•eg. ele Cuieté e elesagua na margem clir. do rio 
Doce (Inf. loc . ). 

PADRE JOÃO. L0g. elo EsLaelo das Alagôas, uo mun. ele 
Paulo Atfr!llso. 

PADRE JOÃO DE ALMEIDA. Log . elo Estado ela Bahia, 
no rio Camo1·ogi pe. 

PADRE JOAQUIM. Ilha do Estado das \.lagêlas, no rio 
S. Francisco, fronte ira a Penedo, comum eDgenho de assucar. 

PADRE JOSÉ CARLOS. Bai:do na parte do rio Jacuhy, 
comprehendiclo ent re Santo Amat•o e Rio Par to, no Estado elo 
R. G . do Sul. 

PADRE LEMOS . Nome dado por Balthazar Lisboa e FL"ey· 
cine t á ilha elo Tavares, situada na bah ia de Guanabara. Vide 
7'cwares. 

PADRE LOPES. Um elos nomes por que tambem designam 
o r io Itamiarny no, illsLado de Mal to Grosso. Provém ess'l nome 
elo ele um aven tureit·o que por elle andou em 1815, em busca 
elas minas dos iVürrtyrios. 

PADRE LUIZ ANTONIO. Cachoeit·a no rio Coxim, trib. 
ela margem esq . elo 'l'aquary, atl'. elo Pat·aguay. E' c i taela nas 
Notic·ias da Capitania ele S . Paulo, escriptas em 1792 pol" 
FruDcisco ele Oli veira Barbosa. 

PADRE MALTA. Nome pelo qual é lambem conhecida a 
matla ele Igarapina, no Estado da Bahh. Fica proxima da 
vil la ele Sa ntarém. 

PADRE MANOEL. Log. elo E slaclo do Minas Geraes, sobre 
o rio Bagagem, na estt· aela elo Rufl no . 

PADRE NOSSO. Log. elo Estado das Alagões, em Santa 
Luzia do Norte. 

PADRE NOSSO. Riacho elo l!] stado das Ala..,..)a.s, banha. o 
mun. ele S<~Dta Luzia elo Norte e desagua na lalôa do Norte. 

PADRE PAULO. Serra do Es:ado elo Rio de Janeiro, na 
fre"'. de N. S. ela Co ncuição do P aquequer (Sumiclout·o). Vista 
ele Yo nge assemelha- se a um ca v a lio pampa de pe. 
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PADRE PAULO. H.ibeirão elo Estado elo Rio ele Janeiro, 
aff. do rio F agundes, que o é de Piabanha e este do Parahyba. 

PADRE PEDRO. Serra do Estado ele Mi11as G~raes, na 
freg . elo Parauna e mun . ela Conceição. 

PADRE PEQUENO. M~ t·t•o elo Estado ele Minas Geraes, 
na túg. de Sa11to Aneonio do Rio Ac ima , a ma1·gem di r. do do 
das Velhas. 

PADRE PHILIPPE. Carrego do Estado de ~Ii11as Geraes, 
na eskada do Grã·J-Mogol a Diamantina. 

PAD RE PIABA. Se rra do EsLado do Parahyba do Norte, 
no mun. ele S. J0ão. 

PADRES. Se rra d o Estado elas Alagoas, entt•e as se rras do 
Olho cl'Agua e a ele Crunaú. 

PADRES. Se t•ra elo Estado ela Bah ia , no mun. de Santo 
Antonio da Gloria do Curral elos Bois. 

PADRES. Ilha do Estado de S . Pattl o, em f t·c nte e ao N. 
de Santos. Tem 440 111 el e comprido sob t·e 220 ele largo. Só é 
ilha n n alta das marés . E ' hoj e denominada Bw·ncbbJ oa lJCj' " 
nabé. 

PADRES, R ibeirão elo Estado de Goyaz, na est t•acb da ca
pital a Pyt•inopolis, 

PADRES. Por to elo Estado elo Espil'ito Santo. Era a nt iga
mente denominado- Porto de Roças Velh as - Em 16 10, os 
hollandezes ah i chegaram com uma esquadt·a ele onze nav ios 
e ao desembat·ca rem foram rechaçados pelo c a pi bão-m ót· go
vernaclor João Dias Guecles. 

PADRE SANTO. Log . doEsLaclocla Bahia, no di;;t . ele 
Mapendipe e termo ele Valença. 

PADRE SOUZA. Rio do Estado de Goyaz, nas divisas ele 
J ara"'U(L com Pyrinopolis . ~asce na ser,·a ele San tv. Rita e d e
sagtt~ no rio elas Al!Uas, a ll:' . elo rio Mara nhão . 

PADUA. E$tação el a E. ele F . Santo Ant::>nio ele Pactua, no 
Estado elo Rio de Janeiro, en tre Balthazat· e Pat·aokena, 
39-!J;. .53'! d istante ele Nyte rõi e 91< .62-1 ele B:1. l th a.,;at•. 

PADUARI. Vide Padauiri. 
PAES LEME:. L agôa elo Est;1do de Sa nta Catharina, a Lt•a

vessacla pela E. de F. D. 1'hereza Ch r is tin a (kil. 3.750m) 
sobre uma pont.J de 3 vãos de 10 mett•os. Ahi clesagua um rio 
com o mesmo nome, 

PAETUNDA. Igarapé do Estado do Pará, no mun. ele 
Monte Alegre . 

PAGÃO, Log . elo Eslatlo de Minas Gern.es, n a parochia elo 
Brejo elas Almas. 

PAGÃO . Riacho do Estado ele Pernambuco, trib. elo ri o 
Ipojuca. No Dico . ele C. Honot·ato vem mencionado um rio 
com este nome a iL elo Plrapama. 

PAGÃO. Riacho elo Estado ela Bahia, no mun. ele S. F r a n
cisco . Att·avessa a est rada elo Paramirim . 

PAGÃOS. No .Diario ;1sN·o nom.ico que e;c r evera m os officiaes 
e 11genheiros, mandados em 178 L (Conego 1<' . B. de ::louza. 
Çommissão elo lllad~ ira 2a parto pag. 126) faz -se menção ele 
umll. ilha desse nome ou Sa• ·ctima e ntre aa ilh as de Sa nto 
Antonio e dos Periquitos. O Dr. S . Cutltinho denomina-a 
Pagé. 

PAGÃOS. Riadw do Estado elo }latto Grosso, a ff. da 
margem di r. elo J aurú, l ogo ac ima d a foz elo Aguapeb y . Corta 
{)cam inh o elas salinas elo J a ur ú c Matto Grosso . 

PAGARÁ. Mort·o elo Estado ele Santa Cathal'ina, no~ l imi
tes d a freg. ele Sa nto Antonio do Cubatão. 

PAGA-TEMPO. Monte no mun. elo Monte AlLo, no E; taclo 
ela. Bahia (lnf. toe .). 

PAGÉ. S . m. (PM·á) feitice it·o. Etym . E' voe. oriundo 
tanto do dialecto tupy como do gLtat·any , e com o qual desi
gna va m os selva~e n s a que lles que exercia m um ce r to sacer
docio, tendo tamoem a missão de curar as enfermidades . 

PAGÉ. Se rrota do Es&ado elo Cear á, na f'reg . de Hap ipnca . 
J nnto dell a acha-se uma fo nt ~ thermal mui abundante . 

PAGE. Ilha no rio Madeira, a ff. elo Amazonas, entre as de 
Sanl~ Anton io e elos Periquitos (D r. S . Coutinlt o). No ..Dúbt'i 
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Astronomioo (cit . ) é· ess:1. ill1a mencionada com os no mes ele 
Pagãos ou Sa raima. 

PAGÉ. Furo qtte communica o rio Marapanim com o Cajtt
tuua, no E;;taclo do Pará. Quasi toda a navegação ele caboia
ge m, d es de V izeu a té Belém, é fei ta pot· es t3 f' l!l'O . 

PAGÉ. Riac"ho do Estado d o Ceará, a/l'. ela margn m esq. do 
r io Aracaty-assú. 

P AGÉ. E' o nome de um rochedo pe rigoso situado no rio 
Xingú po!!co a ba ixo do salto elo 'l' Jjucacoara. 

PAGES, São os sacerdotes e ao mesmo ~e mpo os med icas elos 
indígen as elo Brazil. « Piagé, piache, piaye ou piaga , diz 
Gonç.a l Yes Dias , em ao mesmo Lempo o st\cerclote e o med ico, o 
augu re e o ca tltor el os i ndíge nas elo Bt·azit e de outt·~s parLes 
ela America» . I-Ltn.s Staden esc reve-- p :1ygé - ; o [1Ml1·e Vas
concellos - payé - ; e Damião ele G·óes - pagé - . « I!'u ginclo 
dessa ta l qua l sociedade q Lte hinham , diz a inda Gonça lves 
Dias, rct it·avam-se a c:.tbanas afastadas c obscuras, ao ôco das 
arvore>, Ct lapa dos rochedos, ou ás cavernas tenebt·osas, o nde 
nen hum guerreiro entrava c el e cuja visita se absLinh am : ali 
impondo-se privaçõ ~s , pa dece ndo u(mn entos da necesR itlade, em 
um vivet• austero e mystel'ioso, e dumnte longas noites passad as 
no s ilenc io n. penas intenompiclo pe lo borborinho confuso elas 
mattus, dados a med itação, á mace t·ução , M j~jum, tot'IHtvam·se 
os - pagés - excessivam e nte ner vosos de nma sensib ilidade 
exquisita . O respeito que i nspira Yam aos demais faz iam com 
que a inda mais se r espeilussem, e <1 c~ ns ideração em que er am 
lidos . t• e:lobrava aqnella em qn e se tmham a si pt·opl'ios. 0; 
segre·los qud possu iam, obtidos pel a observação e experiencia, 
ou he rdados ele seus aatepassa;dos er [tm como o se llo ele sua 
a us te l'iclade e o cat·actet·istico cl~ sett vali menta para com DP- tts . 
gstranh<W:L->e a sua vida, o se tt iso lamento, a aus te r idade ele 
seus cost.ume ., , e qLlan to empL·egavam para :p-angeat· pt·es ti gio. 
Sltppunha-se ele lles , como na eclacle média aos que se cla usu
t'a \•am, qt te um guel'reit·o não deixava as s uus tabas, o se u 
modo ele viela, as s uas festas , os setts jo,.os, as suas g uerras, 
sinii:o p ol' uma vocação forte, pot· um 'cb~uuado providencial. 
Era m portanto reputados entes superiot•es , e em falta ele amor, 
inspiL·[t va m um r espeito cego e um temor incrível. Con hece ndo 
particul::trmente a toxicol ogia a m el'ica na, o menos incompleto 
dos seus conh ec imentos , a virtllcle ele certas p lanlas e r aizeso 
fac il lhos et•a prod uzir a morte, a Loucttra ou provocat· uma, 
enf'ermiclade al'ti licia l. Com [1. respeitaçãp que Linha m não lhes 
er a tambe m mui clialci l a ttrib uit·em-se todos os aco ntecimen 
tos favoraveis ou clesfavorave is so brevindos a um guen·eiro 011 
a uma ·tribu, conCorme lhes fo sse am igo o:t inimigo . 'l'al et•a 
o se u prestig io qu e jt1lgava- se seram elles os qne inspiL'avam 
aos guerr eit'os o espiri to ele Cot·ça e que delles dependia o Lom 
exi to elas empt·ems , pelo que eram se.guiclos os seus conselhos, 
respeitadas as s ua~ ot•dens e ini'::Lllive is os se us anath e mas . Si 
vatic in avam a mot·te a a lgilem, nenhuma sa lvação h a via para 
este qu e, le 1·ado pela im ag inação o preco nceitos, dei xava-se 
vencer pelo desan imo, éle modo q ne o te rror e a convi ccão ela 
fatalidad e i mminente p:traly8ava-Jhe o giro elo sangue e o cu r so 
cb viela . P e lo conlt'ario lambem, conhecendo elles quão gmncle 
er a a intlueu<: ia, elo moPal SJ bt·c o phys ico, basLa va que com ::t l
gu mas ceremo n1as g t·o tescas asseg urassem a vtda <"I qual<tuel' 
enCcrmo p ~ ra que es te e m ce rtos casos se r es ta belecesse». 

PAG Y . Riacho elo l~s Lado ele P et·namhuco, no mun de Na
fiareth , na est t·ada elo L imoe i t·o. 

PAHY . Igur apé elLt Estado elo P a r á. , all' . ela mal'gem clit·. 
elo ri o Capim, onde ent t·a ao N . d<"t conllllenc ia do iga wpé 
T achy - te ua. 

PAI. Ilha na e ntrada ela bahia ele Guan:tbara, pro xima ela 
ilha cle nominacl[t llfã i . 

PAI ACACIO. Ilha el o ll1U il. de Chique-chique ; l~s:aclo d<1 
Bahta; no no S. Francisco . 

. PAIACÚS. Antiga missão ele índios Paiacüs, rund adn, pelos 
j es uitns no vall e elo rio Chor ó ; no Es tado elo Ceará. 

PAI AGOSTINHO . Cachoe i t•a no t•io S. Fra ncisco, nove 
ki ls. acima ela ban·a tlo rio P a rá. « Da 1.600 me tros a b:tixo ela 
fó: do 1·io Pará e m diante, o S. Fra ncisco üca completamente 
obstruido por 'iG cachoeiras com preh encliclas entt·c a cachoeit•a 
d o Pai Agos tinho e a do Bugio, que o obstruem em u m ~~ ex
tensão ele 5J ki ls . , sendo essas cachoeira s seg·niclas pouco cle.pois 
pela i lha d os Passarinhos, per to da qua l esi<Í. o 1·io comple ta-
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.mente obs truido pelo Pm.·ecliio , banco de t•ochedos que o atra-
vessa completamente . Es ta r egião não pôde ser percorrida nem 
por canôrrs carregadas . Alg·uma s cnnoas ele Patau.gny, apesar 
disso, descem com gra nde peri go por ahi, vasia~ o.u com ponca 
carga, completa ndo- se em Paraopeba. » 

PAI AMARO. Rio elo Estado do Pia. ttb y, a iT. ela marge m 
dir. do Gnadbas. 

PAI A NTONIO . Jg-ar a pe elo Estrtdo el o Pará, no mun. de 
, Alemque,·. 

PAI ANTONIO . Lago do Estado elo Pat·cí.; elesagna na 
m argem esr1. elo rio Curu á (ele Alemqner). 

PAI BENTO. Lon-. elo Es Laclo de Minas Ge1·;,es, n o mun. 
ele Santa Luzia; con~ uma esch. mixla , ct•eada pela Le i n . 106 
de 24 ele .JU]bo de 1894. 

PAI CI·HCO. Con ego do EsLaclo de Pernambuco, banha o 
mun. do Bom Conselho e desag11a no Amba,·y Novo, aff . elo 
Bal~amo, que o é elo ri o P •u·;t hyba . (Inf. l oc. ). 

PAI CHICO . Con·ego do Estado de Goyaz, afl'. ela margem 
eaq . do riuei rão Alagado, trill. do t•i o CorumM .. (lnf. loc .). 

PAI CHICO . Lagóit. elo Estado de Pe rn ambuco, no mLm. elo 
Bom Co nse lho. (lnl'. l cc. ). 

PAI DOMINGOS. Col'l'ego do Estado elo lL G . elo Nol'ie, 
no mun. de S . J osé . 

PAI :DOS POBRES. Se rro. elo Estado elo Cea l' á , na pov. de 
Sot nta Rosa, pel' lo do rio J aguaribe . 

PAI GRANDE. Ig a rapé de nguas bra ncas elo .l!.;staclo elo 
,-\.mazonas, logo ac im:1 cl:t Yilla ele Ba ,· ce llos, a quem serve ele 
limi.Se , No Le m[Jo ela cheia , as ag11as elo l'io Negl'O separam as 
des~e ig tur-apé , ve ndo- se perfei tame nte a sepal'açiio elas duas 
aguas ele côres cli!fe rentes . 

PAI IGNACIO. R ibe iL·ão do EsLaclo ele Hin as Ge t· ae~, ba nha 
o d ist. ele Santa H.ita elo Gloria du terrno de S. Paulo elo 
~~riab é, e clesagtta na mat·gem clir. elo ri o Gloria proximo ú 
Luz do Al egre . 

PAI JOÃO. Iiha ulo Estado elo R. io ele Janeiro, na enseada 
ele Paraty, entt'e as ilhas elos Dons It·m ãos e elas B~x i gas. 
(Ccwtcb ila, P1·ov, do Bio ele Jcmeiro ele Belleg<wele e Conraelo 
Niemeyer). 

PAI JOAQUIM. Pot•lo elo rio das Velhas , mun, do Sacra
mento e Estado de Minas Ge raes. 

PAI JOSE. Morro s ituado na costa elo E stnclo do Ceará, na 
_par~e compreb endicla entre as pottlas elo 'l'apagé e de Jet·icoa
coar a . T em um a peque na malha que o distin gue como Lambem 
a lguns gn1pos d <l coqueiros á beira n1<w. 

PAI JOSÉ. Mót•t•o elo Estado de Sergipe, á. m argem do ri o 
S. Francisco, acima ela pov. elo C:tnalinho Novo e aba ixo elo 
riacho ela Lttgôa. (Inf. loc. ). 

PAI JOSÉ. Ilha elo il\;staclo elo R . G. do Sul, no ri o 'l'nqn:wy, 
e mun. deste nome . 

PAI JOSÉ. Cor t·ego elo ~shuelo ele Goyaz , all'. cls rio Fidalgo . 

PAI LEME. Lagôa el o Es Laclo ele Santa Catharina, no tra• 
çac1o ela i'erro-vi a D. Ch l'isti na. 

PAIM . Log. no mun. do Sel'l·o elo Estado ele Minas Geraes, 
so bt·e o rio Vet·melho, que ahi tem umn ponLe. 

PAIM. i\']on·o elo Districbo Federal, na f reg . do Engenho 
Novo, á margem el a E. éle F. CenLral do Bt·azil. 

PA:: MAN:É. Log . el o Est:1elo ele Sergipe, proximo no sa n
graclom·od:t La"'i\a Urande, nos l imi~e s ela ft· eg . ele N. S . das 
Dores. Na a hi ~ m rio co m o me8mo nome c:J ll d serve ele divi sa 
enbre Dores e Cap ·lla . 

PAI MATHEUS. P1·a ia no mun. ele Guarapary elo E~ taelo 
clo'W. Sanbo. 

_PAI MIGUEL. Co!'l'ego elo J<:sl aclo ele Goyaz, a fi'. dn mar g-e m 
dtr. do ribeirli:o Palmi ta l, tri!J. elo Sa nta Maria, que o é el o 
rio Cet·llmbá (Inf. loc .). 

PAINA. Ribeirão el o Estado ele Goyar., aíf. d1t margem esq . 
clo Lambat·y, que é trib. do rio i\la r nn hã o . 

PAI N.ABÁ. I"'arapé el o Est ado elo Pará, no mun . el a 
capital. o 

PAI l 
PAJ,.NAS. ~o rrego elo Estado ele Minas Gemes, aíl'. elo rio 

S. Jo:o, que o é elo rio Grande . 

PAINEIR S. Log. no mnn. ele Itapemil'im elo )]slaclo elo 
E. Sanlo. 1 

P AINEIRtS. Log. elo EstaeliJ elo Rio de Ja neit·o, no mun. 
1 cl~ P<H·ahy ba ~~o Sul. 
· P Jl. INEIRAS . Log. elo Distl'icto Focler nl , n ~ sub ida parao 
Cor~ovaelo . 1~· 1 encantado r e percorrido peln. g , ele F . elo Cor 
co,·ado. 

PAINEIRAS. Colonia el o mun. elo Bananal do Estado ele
S. Paulo, com uma esch. pubt . creacla pela Lei Prov. u. '129 ele 
16 ele maio ele ISS\!. 

PAINEIRAS. L0g. elo Es baclo cl,; S. Paulo, no mtm. elo 
Ctm h a. 

PAINEIRAS. Ba irt•o elo mun. de S . LUJz elo P,t,·a h ylinga, 
no Estado ele S. Paulo , com uma esch. publ. Cl'eacla pela 
Lei n. 241 ele 4 ele se tem bt·o ele 1893. 

PAINEIR AS. Rio elo Est<b d o elo Rio ele Jan eiro, banh ao 
mun . ele Para ty e elesag11n na margem esq: elo B~rra Grande. 

PAINEIRAS. Hio elo Estado ele Goyaz, aft'. ela ma1•gem clir. 
elo S . Marcos. 

PAINEL . Dist. elo Estado ele San ta CaLh~rin a, 110 1111111. ele 
Lages, com 2.500 h aba. Ot·;tgo S. S3bas ti ão . Fo i crendo d isc. em 
27 ele março ele 1890 . 

PAINS. Dist. no mun . da For miga, no Estado ele Minas 
Ge m es. Foi ct•eaclo tlis~. p~l a Lei Pro v. n . 979 de 2 ele Jttnho 
ele ·1859 desmembr ado em parte da l' t• eg . dos A t·cos e incor
porado 'á l're". ela F ormiga pelo ad . !I ela ele n. l. 322 ele 5 de 
novembro c!~ 1866 ; suppl'imiclo pela ele n. 'l.675 ele 2 1 ele se 
temb t·o ele '1 870; r astaurado pela de n. 1,85<! de 12 éle outubr o 
ele 1871. Parocbia pela el e n. 3,221 tle H cleonbltbl'ode1884 . 
Sob l'e suas tlivi sns vide:. Lei P:·ov. n. 1. 203 de 9 el e Gg'Osto ele 
·1864, art. IV ela ele n. i.SDO ele ·15 ele j11Jho ele 1872. Gompre
benele o pov. Car,l•''-0.~. Orago N. S. elo Ca.rm o . Dis~a cer ca 
el e 30 kil s . ela cichcle ela Fot·miga, 18 de Arcos, 24 elo P orto 
Heal Llo S . i1' t·anc isco, 42 elo Piumhy e 24 da Pimenta. Co ll ocaclo 
em l oo·a r ele malta, s uas terras são da melhor cul bul'a. Em r 

suas ~<t ttas encontram-se: aroeit·a, b:t lsamo, j acaranrlà, ced t•o 
e a excellen te made ira chamada v i ole t ~ , optim a para con
str ncçõe~, belliss im:t para todo o ge nero de mobilia, mas infe
lizm ente muibo snjeita á acção elo fogo, .ildiammanclo-se mesmo 
quando ve rde ao contacto ele qualquer latscn. . Psssue grandes 
petlceit•as de c~ l. -!ls aguas, em gel'al, ~eem pouca correnteza, 
por ser pou co 1 nd macl~ o tet~reno, e sao todas càlcareas, de 
o·osLo clesa"r acl avel, e nao só nao embranquecem, m as encarclem 
~ s roupas que nellas se l avam . A principal inclus tl'ia é. a ela 
ct·iação. ~ po v. é ma~·geacla. pelo peq ueno. r1o S. Mt gnel. 
Chan1a-se Pains ele uma a nt1ga fanuha, pt'Jmet ra m oradora 
nesse Jogar. 

PAIOL, s. m. ( . Paulo, Pa_ra ná, Minas Ge t·aes)_ nome qne 
dão os la vl'adores ao compa l'tllnento ou elepenlle n~1a ela ,casa 
ele hab itação, onde av recaelnm o 1111lho em ?asc .t. Em S. I au lo 
l'lm b~m chanu~m Paiol ú casa que o fazendeti'O fa z longe de SUl\ 

r~siclência como po:1to de at·t·ecaclação elos ge ne i' O~ alli colh iclos . 
Cort'esponele ao H.Eitiro das fazencla.s do Ct'~G r (13. Homem de 
Mello). Nos Estados elo N. o Paiol é a c~sa em que_ se an·ecaclam 
quaesquer pt·oducLos ela gt·a nde l avonr:~ : a lg-odao,_ mtlhc>, fa 
rinha, etc. (Meil·a ). Etym . 1~' vocabul o port_ug11ez , s Jg Jnflcanclo 
tan to em Po1·tngal como no Bt·az1l! c!Jvlsoes 11;ternas ele um 
navio onde se a rt·eca clam clt,· c t•sos :wllgos . Hn Ptuo l de polv ora, 
el e bombas ele manbimentos, el o pann o, elas amat'J'as {.Dicc . 
Ma 1• • Bnk~.) Em Porlng-al e assim lambe m n o Braz il, dá-se 
o nome ele Ptliol ela po!lot"a á casa em que se a rreca da esse
genero tnnLo nas forlilicaçõ es, co mo fcit·a de llas . 

.PAIOL. Arraial elo li.:s tado ela Bahia, na floeg. da Si ncor á, 
com llJtJ :l ·esch. puul. de i nst. pdm. creacla pela Le i Prov. 
n. i .691 rle O ele agosto tle 1873. 

PAIOL. L og . do ~stado elo Rio de Janeiro, no dist. ele Dores· 
elo P il'lthy . 

PAIOL. Bairt'ú do Estado ele S . Paulo, no mun. de S. Benlo 
el o Sa p ucahv com escholas. 

PAIOL . -~~g- . do· Estado ele S. Paulo. no ~erm o ele S. João. 
éla Bh Vista. 
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PAIOL. Pov. 

PAIOL. Log. 
tingue\á. 
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do Estndo de S. Paulo, no mun. de Siheiras. 

do Estado de S. Paulo, no m un. ele Gtutra-

PAIOL. BaiTro <.lo mun . cl~ Arnçariguama do Es tado ele 
S . Paulo. 

PAIOL. Log. cloERtado de Minas Geraes.2-!kils. distante 
da cidade de Paracatú; com uma esc h . publ. creada pela, Le1 
n. 106 de 24 de jtüho de 1894. 

PAIOL. Pov. do Estado de Minns Ge t•aes, na Ct·eg. e mun. 
cb Sete Lagôas. 

PAIOL. Log. do E:stado de Mina~ G3t'aes, no di s t. de The0-
pb ilo Ottoni. 

PAIOL. Log. do Estado de Minas Geraes, no dist. da Bo· 
caina e mun. de Ayur uoca . 

PAIOL. Senado Elstaclo de S. Pau lo, no mun. de S. João 
da Bôa Vista. 

PAIOL. Sen·a do gst1elo de Mi nas Ge raes, no mun. de 
S . Gon~.alo elo Sapucaby . Cttltura de café, 

PAIOL. Serra do Estado de Minas Geraes, no rnLin, de 
Ayuruoca , 

PAIOL. Rio do Estado do Rio de Jane it•o, afl'. da margem 
dir. t!o Iguassú. E' atravesEaelo pela E. ele F. Rio do Üllro. 

PAIOL. Ri !1eiro elo E:s tado de Minas Geraes, banha o m un . 
de Sele Lagoas e desagua no rio Jequitibá, a tL do rio elas 
Velhas . 

PAIOL. Cort·ego elo Estado ele Minas Ge t·aes, banha o mun. 
elo C~trre ll o a clesagua na mrugem dir. elo rio elas Velhas. 

PAIOL. Col'l·ego elo Estado ele Minas Ge r aee, aff . elo rio 
Gamarra, um dos formadores do Baependy; no mun. deste 
nome. 

PAIOL. Col'l·ego do l!;stado de Minas Garaes, clesag>~n. na 
marg-em escr . elo rio Abaeté, proximo ela barra ele~ te t·io no 
S. Francisco . 

PAIOL. Corrego elo Estado ele Minas Geraes, a!J:'. elo rio 
Piranga . 

PAIOL. Ribeirão elo Eqtaclo ele Minas Geraes, banha o mnn. 
de S. João Baptista e clesagtia no S. João, aff. elo Arassuahy 
(Inf. loc.) 

PAIOL. (Porto elo). No rio Mariricú e Estado do E. 
Santo. 

PAIOL DE MILHO. Rio do E-ltado de Matto G1•osso, aff. 
elo Sabará, trib . do Galera, que o é elo G taporé. 

PAIOL DE TELHA. Montanha perto d rt serra Corcunda 
cuja fralda beira a estrada elo Diamantino, quasi no parai! o lo 
de 16o; no Estado ele Matto Grosso. 

PAIOL FINO. Ribeirão do Estado d t S. Paulo banha o 
mun . ele Nazareth e de>agun. no rio Atibaia. ' 

PAIOL C1RANDE. Bairt•o do mnn. da Reclempção e Estudo 
eleS. Panlo . 

PAIOL GRANDE . Bairro elo mun. ele S. Ben ' o elo Sapu
cahy-rnirim, no Estado ele S. Paulo, com escho la . 

PAIOL GRANDE. Bairro elo mun. elo .Jambeiro e E~ tado 
de S. Paulo. 

PAIOL GRANDE. Ribeirão elo E stado de S. Paulo, a tt·a
vessa a cidade de S . Bento ele E. a O. e clesagua na marg m 
dir. do Sapucahy-mit·irn. 

PAIOLINHO. An\iga parocbia do mun. ele Taubaté, no 
!<~staclodeS. l:'anlo, cligtanteüaCapital a NE . cerca ele ·1666 
kils .. Orago Sa!1la Ct·uz e diocese cl S . Paulo. Foi creacla p;
rochta pela Let Pt·ov. n .. 660 de 24 de março ele 1850 e e leva d 1. 
á catego.r1a ele vtlla c.:.m o nome ele Rcdempção pela ele n. 33 ele 
8 de maLO ele 1877. Seus luntles com 'l'aubn.té foram fixados 
pela L ei Prov. n. 7 de 7 ele ahl'i t de 18M. "Neste me;mo Iog tt·, 
diz o St·. Azevedo Mat·ques, ou em suas i mmed iações ex ist ia 
ainda no começo elo presente seculo (XIX) uma cat,e ll a 8ob a 
invocação de Sant' Ann~, fundada no secu l o X VIl! por F ran
cisco Ferraz ele AraUJO e sua mulher D. Marta Ga lvão da 
França. Vide Recl~mp;ão , 

8 PAI 

' PA1.0LINB:O. Pov. elo Estado elo Rio ele J aneü o, na com. 
e termo tle Valença. 

PAIOiiNHO. Carrego elo Estado el e S. Paulo, banha b 
mun. ele Araraquara e clesagtia no ribeirão elas Cruzes, afl'. 
elo rio J acaré-guassú. 

PAIOLINHO. Ribeit·ão elo E:sbaclo de Minas Geraes, aff. da 
margem esq , do rio Angú, tl'ib. do Pat•ahyba do StLl, 

PAIOLINHO. Ribeirão elo Estado ele .Minas Geraes, a iT. 
ela mat·gem esq . do do Verde. trib. do Sapncahy. 

PAIOL QUEIMADO . Ribeirão elo Estado de Min as Get·aes 
clesagua no ribeit·ão elo Ma lh ias, trib. do Parabybuna , 

PAIOL QUEIMADO. R ilJe irão do Estado de Minas Ge t•aes, 
a ff. elo rio elo P eixe, qu~ o é elo Santo Antonio ([af. loc .) 

PAIOL VELHO. Co nego elo E: staclo ele Goyaz, a ff. el a 
margem dir. do Garapa. lr tb . elo ri be irão Sa nt'A nna , f!Lte o é 
do ri o S. Bal'tholomeu (Inf. loc. ) 

PAI PASSO. Arroio el o IJ;stuclo do. R. G. do Sul, aff. ela 
margem esq . el o rio lbüa puiLa a, trib. do lbicuh y . Nasce na 
coxilha ele Sant'Anna. 

PAI PASSO. Coxilha no l~stado do R. G. do S1tl, ramifi
cação da coxilha de Sant'Anna, entre os rios Urug uay e QLla• 
l'ahim . 

PAI PASSO. Passo no rio Quat·~ him; aos 30o 16' 30" ele 
lat. S . e 14° H ' 3111 ele ] ') ng . O. do Rio ele Janeiro; Lia Estado 
elo R . G . elo Su l. 

PAI PAULO. Rio do Estado do Paraná. banha o mun. da 
Guaratuba e desagua no rio S . J oão (lnL loc. ) 

PAI PAULO . Co n ego elo Estado de Goyaz, ba nha o nnm. 
de Santa Lnzia o desag ua na margem clir . do ribe ir ão Jacobinu 
aiT. elo rio Corumbá (Inf., loc . ) ' 

PAIQUERÉ. Can1pos no EsLaclo elo Paraná. Fonm outr'ora 
avidamente procurados p lr exploraclot·es qtle act·editavam 
ex 1s t1r alu gra ndes riquezas. Ao csp idto ele empreza e explo
l'ações que dominOLl COL13tante rnente os antigos Paulistas, e os 
le~ou a tt•anspor ob;;tacnlos qua~i invencive is, atravessa nélo 
se r tõesaincl.anão Lt·ilharlos, atá penetrarem em MuHo Grosso, 
Goyaz, Espll' tbo Santo, 1\'ltn as e out r os loga1·es elo Bmzil, dc
ve-se·seguramente a fun dada tt·aclição á ccrcrt dos famosos e 
quas i encantados campos cln Paiqtieré, onde era crença ex is
tirem mui~as ~1orclas indiq-enas, grandes estabelecimentos dos 
exttn ctos .J eSuLtas, restos ele pov. regular com o nome de V!lla 
Rica, m inas de cobt•e, excel l entes Le r ras ele ag t·ictLitura e opti
mas p:~stagens. Levados desse espirito emprehencledo r, que do
minar a seus avoengos, impellidvs elo natural desejo ele apt·o
ve ita t• tão preconisadas vantagens, a lguns indivíduos ela 
pt'OI', ele S. Pau lo fi zeram vat·ias e~~:ploraçõ es á cust<~ ele sa
ct• iftcios parti culares, sendo in fmctifero o r esultado ele s uas 
investigações, talvez porqLie mGsqtLiuhas forças incli vicluaes não 
fossem suiTicieo tes para em prezas que demandam gastos mais 
sub idos e pessoal mais n ttm e roso. E m l843, o pt·esiclente de 
S . Pnulo, informa ndo, por ordem elo Gover no Imper ia l, o r e
querimento de Joaquim Francisco Lopes, que soliÇ)itt•va a u
xil i os officiaes para o descobrimenLo elos Campos ele Paiq11et·é, 
dizia: «Quando, porém, sej a exagger acla , fabulosa mesmo a 
tradição sobr a a ex iste ncia ele grandes estabe lec imentos e 
ou~ ras importan las minuciosidncles nesses Campos do Paiquet·é, 
ao menos é certo que nas margens do Ubahy observam-se 
claros s ig naes de ant igas lav1·as de mcb;~l, e no sel'Lào das 
margans desse t•io e do Paraná, qt~e ai11clunão foram t:esco
bet·tas, enco nLra m-se a t· vot·es ft' LICiiferas não espon Lan eas como 
la rangeiras, bananeiras, etc . ; plantações· elo mi lho 'fe ij ão 
a lgodão, ma ndioca, fumo, abouoras morangts etc· bem com~ 
vê-se roças cierru l?aclas com inst{· umentos c~rta~tes, 8e ndo 
achados a lgtLns objectos ele fe rro e :tço, uma espingnda ele 
infantaria, j á corrom pid a e cliffet·en tes out r os objectos. Esses 
vestiljios não equivocas, bem clara e formalm~ nte 1·evelam ter 
em aJg; tm tempo pene it•ado a civ ili sação no illtet·ia L' desses 
sertõe>, hoje desco n hecido.s, pois s6 a presença elo homem ci
vili sado poderia Le L' a rntstado o inclolenLe incligena a exp lorar 
B1 i nas, a l av ra t• a tert•a com r cg• tla l'iclacle, a plantar rtrvor es 
nio e~pontan•!Dts , a possui1· e c~n>et· v a t• otJje~tos por elle não 
con heciclos . , 

PAIQUICÉ: (Senhot· de faca). Cabilcla ele syll·icolas elo E~· 
tatlo elo Pará. Vid . Pay-q~ticé. 
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PAI SIMÃO. P ov. elo Estado de i\Iaranh~'O;- {~ mat·ge m do 
·rio Itap~c tu•ú, na com, do Ros1r io; com um~ esch. i)u.QL ele 
inst. pl'im., creacla pela Lei Prov. n. i. 226 de 2 de mato 
d e i 881 . . 

PAI SIMÃO. Col'l'ego el o Estudo ele Minas Geraes, bahha 
·O mun. de Sabar~t e faz bal'l·a no cotTego elo Enge nho Seoco. 

PAI THOMÉ. Serra do Estado ele Set·gip ?., n0 111\lll.. d.e 
Itabaianinha. 

PAI THOMÉ. Igarap3 elo Estado elo Pad .. no m un. de 
• Mazagão . 

PA.ITUNA. Serra elo Estado éb Pat·á, no m un. de !IIon~e 
Alegre. 

P AITUN A. Rio do Es taclo el o Parit ; dea<•gua a ~eis ou 
oit0 milh : ~ ele 1\[onLe Alegre na mat·gem orienLal elo Gm· u
pa Lu iJa . cima ele s ua embocadura á co nh ec ido 1 elo nome ele 
ig<trapé elo E: t· et·é. O P a iLuna o rn uito si nuoso, el e l n:t· g~u·a ex
tremamente Yariavel; na fóz mede 2W met t·os (U . Sn11Lh). 

PAIVA. Po1·. elo Estado de Perna mbuco, no termo do 
·Cabo, a E . e na dis tancia ele :l5 kils. mais ou menos el:t cid ade 
d esse nome, pt•ox im a ao Jibtora l, Tem u m:1 capella com a tu vo
cação ele S. José , 

PAIVA. Log. elo Esbdo de S. Paulo, uo disb. ele S . Se
bast ião do Tijuco Preto. 

PAIV A. Po ntal na costa do Estado das Alagoas. ce r ca de 
tl'eS klls . cl is i·tn be da poaha do Tal.Ltt·e, ' com a qnal forma uma 
paquena enseada . A me io de~sns pon tas fi ca a pov. d e S . Mt
r, uel dos Milagt·es. Do pon ta l do Paiva, á distancia ele seis 
kils., fica a ponta ela E sLancia . 

PAIVA . Ilh a elo Estado elo Amazonas, no mun . ela c1piLal, 
' na l)l a rg-e m élit·. do rio daq\telle nome. 

PA.IVA. llln do Estado do H.. G. do Snl. deft·onLe da ca
:vital. lia ahi um deposito de munições IJellléas. 

PAIVA. Ribeit·o do Es1,aclo eleS. Paulo, Lrib. da 1nargem 
dit· . do Paran~.panemo.. 

P A IVA. H. io elo J<;staelo de Minas Gentes, afi'. ela ma ·gern 
d ir .. do Prata, que o é elo Piracicaba. 

PAIV A. Cor rego do Estado ele Goyaz. Ríf. do rio Santa 
Ma ria, ta mbem chamado ribeit•ão elo inferno , que ci tr ib . elo 
Co r um bC\ (Cunha 1\fa ttos !Gi??CJ"M'Ío). Do mun. d e Sa nttt Lm:ia 
nos i nfot·rna m. <<O ribeit· ão Paiva ou Quebt·a-Gangalba, confl•t
eute do Santa Mat·ia, nasce no plRtil do Gama e r ecobe á dir. 
os corregos Bom Tem po, Barreiro, M~nchocal, MnmoeB·o, Lou
renço Barreiri uh o, Vat·gem e Roc iub a ». Em um a Cada ela 
Comn~issão de est'lelos ela nova ca pü nl el a União vem mencio
nado o ribeirão elos Paivas desaguando na margem clit·. do rio 
Sant.a Mal'ia e recebendo os carregas Mamoneúo e Baneiro. 

PAIVA. Cacboeit•a no rio Cuyabá , ent r e a do Soares e a ela 
Tenda, no Estllido ele Matto Grosso. 

PAIVA . Enseada no Esbaclo ele Pernambuco, formada pelas 
pontas de Pedras P relas e de Simii:o Pinto, proxima á bart·a 
elas J a ngadas, onde lançam-s3 os rios P irapama e Jaboatão. 
Existe Lambem ahi um p.mlal caiu o mesmo nome, 

PAIVAS. Pov. elo mstaclo de Minas Gemes. 11 0 clist. de 
•S . Sebastião du Cut'l'd l, mun. el e Itn!leceri ca , · 

PAIVAS . Se rra elo Estado elo Minas Geraes, n as divisas ela 
freg. el o Cajul'lÍ do termu elo PanÍ.,j)t•oxima elas sert·as denomi
nadas Sum a r e, JacuiJ,t, Domingão, 'l't·es Bart·as e Fl'aucisca. 

PAIV AS. Col'l'ego elo aJ:stado ele Minas Geraes, aff. elo ri
hei rão dus Se te Lagoas. 

PAI VICTORIO . Praia 110 rnun, de Gua~apary do E~tado 
·elo E. Sa nlo. 

PAIXÃO. llh<t do Estado do Rio ele Janeiro, no mu tl, de 
Angt·a elos l'te is . 

PAIXÃO. Riacho elo Est,clo da Bahia, bfl. nlut o mun, do 
P1'Mlo c clesagua no oceano. 

PAIXÃO. A.Vl'Oio do Es tado do R. G. do Sul , uill. da ma rgem 
esq , elo rio Cal ty . Nasco na sen·a ela colonia Nova Petropolis. 

P ~IXÃO. Pegue no rio elo l<;slacl,o ele M<t tto C~rosso, affi. de 
Ac!rnclaufl.na pe1!L mat·ge m · di r,, enlt·e os rios P a ixexy e ela 
Garrafa Qttebt·ada. 
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PAiiEXY. Rio do Estado cle .. Matto Grosso, aill. dir. do 
Aqui tlll. jtana, entN o ele João Dias e o da Paixão. 

P AIJICÁ. Ipara pé elo Estado do Pará, no mutl, de Mel
gaço. \ 1ai para o rio Jacundá. 

PAIXICÚ . Tgarapé elo Estado do P ará , banha o mun. ele 
Ma(<apá l e dcsagtt ll. no ri o Amazonas, (Iur. loc.) 

PAIZANO. Set;t· a elo Estado de Minas Gerae:, nos limites 
ele Cu ie Lé, proxima do rio Doe ~ . 

PAJACÁ. Nação incligena que deu o nome ao rio Pajacá; 
no gstnclo elo Amazonas . Eram excessivam ente a lvos, sendo 
.isso deviclo a não an elarem expos to .> a os r aios elo sol e muito 
indolenLes . 

PAJATUÁ. Serra elo EsLado dfl.s Alag5as, ao NE . da 
.Preaca. 

PAJEHÚ. Log . do Estado ele Minas Ge r aes, no dist . elo 
Bonito e mun. ela Boa Vista elo Tremedal . 

PAJEHÚ. s~na elo Estado ele Pernambucs, no muu . de 
Flôres. 

P AJEHÚ, R iacho elo Estado do Coa Pá, CO l'ta a c ida de da 
Fol'Laleza e clesagua no mar. AntigamenLe tinha a clenomina
~.ão ele Telha e Jpo.iuecb. Em sua margem esq. tiveram assen to 
as pt•imeiras ed ificações (casas de palha) do a ldeam~nto elos 
indios. 

PAJEHÚ. Rio do Estado de Pet·nambuco; nasce no declive 
meridional da set·rt Borburcma, no legar denominado- Set•ra 
do 'l'e ixe i1· a - , onde separa o Estado de P~rnambuco elo elo 
Parahyba elo No t· te, cor re de E. a O. até á freg. ela Set'l'a 
'l'albaela, ahi. muda de dir~cção obliquando pa1·a o S. eaht·
gando mais S9u leiLo com r! i versos allls .. qneo vão engrossando, 
vai clesagn ar no rio S . I!'l'ancisco, no Jogar cbRmaclo 'l'ucu
rtba . Recebe dive rsos ~ ribs . , e ntre os qu aes o rios el'Agua 
Br anca, dos i'\avios e S . Domingos pela margem esq.;. e os 
r iachos Piedade, Cachoeira G•·ande, C:tnudo, Santo A.nton10 de 
Lima, Gt·ossos . Var,l, Ged ro, H.iachão, rincho da Yelha, S. Jc
l'Ooy,no, S . J oão, Camahuba , Poço Redondo, Varzea elo Tiro, 
Preces e muitos outros. Rega os mttns. ele Ingazurá , Flores, 
Vi !la Bella e Floresta . Ava li am o se u curso em cer ca de 350 
kils, Con e s6 durante o in rcrno, não senclo navegavel atlenta 
á sua p Juca pt·o[undielade . 

PAJEHU . Rio elo Estado ele Minas Geraes, no mu1l. ele 
Boa Vist~ elo 'l'remeclal. Desagua n o rio J acuhi pe . Rece?e ~s 
riachos Quonle a Cann nbr:\\'a. Tambem escrevem PaJahu. 
(Inf. loc.) . 

PAJEHÚ. Carrego do Estado de Minas Geraes, ba.n1u~ o 
t el'l' iLot•io ela ft·eg. de S . Miguel do J equi tinl1onl1 a e desag11a no 
ribeil'ão .S . Francisco, affi. elo rio Jequilinhonha. (lnf. loc.), 

P A JEHÚ. Lngôa no mun . do Bom Conselho elo Estado de 
Pernambuco. (In f . loc.). 

PAJEHÚ. La géla elo Estado da Bahia, no mun. d o Riacho 
de SanL'Anna. 

PAJEHÚ DE FLORES. Vide J<'lô?·rs. 
P AJUSSARA. Log. do Estado do Cea1·á, em Pacat~tba. 

PAJUSSARA. P ov . do Estado das Alagôas, no muu. da 
capitul, com uma cape !la de N. S. ela Conceição e uma esc h. 
pnbl. de inst . pl'im, creacla pela Lei Prov. n. 868 ele i6 de 
jun bo de -188.2 . 

PAJUSSARA. Enseada d o E s Lado elas A!Dgôas, pouco dis
tante elo promontorio denominado- P on ta Verde-. E' abri
gada elos ventos S. e O. l::>erve o:cclu~ivamente ele a ncor aclouro 
a bn r caça~ e jangadas. 

PALACIO. Serra do EsLado da Bahia, em frente á vil la da 
Gamelleira d o Asstll·ná. Faz pa rte da cot·di lh eira deste ultimo 
nome . 

P,ALACIO. Ribeirão el o Estado ele S. Paulo, banha o mnn. 
elo Paranapanema e c\esagua na margem dir. elo rio das Al
mas, a ll'. elo rio c\aquelle nome (Itlf. loc . ). 

PALAME. Parochi a elo Estado da Bahia, no mun. do 
Conde. Oran·o Sa11l' Anna e diocese archiepiscopal de S. Sal-: 
melar. Tor~ou-se sécle ela ft·eg . do Assú rla 'l'on•e pela l~t 
p1·ov. n. L.i38 ele 4 ele abri 1 ele 1871. Foi ele,.ada á cate~<ll'Ja 
de pa1•och ia pela el e n. 2.359 de -1 ele agosto de 1882. F10a á 
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m argem de lnhambupe, a G k ils . ela foz . P os>ue opLim os ter 
l'ellOS pa r a cann a de nssucar . Tem d uas eschs . pu bl s . de 
ins t. prima !"ia, u m'l elas quaes creada pela Le i Prov . rL 2 . 093 
de 16 lle a gos to de 1880 . Age ncia do cor reio. 

PALANQU E , s . m . (R . G1·. elo S .) mourã o de do ns m ett·os, 
ma.is ou menos , de altut·a, fincado no :.nú o elo curral , Oll na 
fren te clelle e ao qu a l se prende o potro ou cava llo br avo , 
para ar real -o (Col' ujaj. Com d i ve rõa accepcão, o te nn~ l':T.
lanque é por~ug· uez : s ign iHca cadafa lso com d eg ráos ele que 
se ce rcam os co t·t·os , p ara os espectador as ve l' em os touros , 
sem perigo (Mor aes). 

P ALANQUETA. Log. d o Es ta do elas Alagôas, no Jacuhy pe . 

PALANQUE TA . Lagôa do E s ta do elas Ala gôas , no m u n. 
da Pa lll~ im d os Indios . 

PAL ATI NATO. Log. elo E s ~ado d Rio ele J a ne iro, nr.> 
mHn . ele Pe ~ropoli s. 

PALEME. P ov . do Estado el e Sant;1. Ca ~h arina, no m un . da 
L aguna . (lnf'. lo J .) . 

PALERMO . Log . elo E-s ta do das Al a goas, no mun. elo 
P asso elo C.1 mat·;.vs- i be . 

P ALESTINA . Log . do 11 s tacl o el as A lagõa s, no m un. ele 
Ata laia . 

PALESTINA . Log . elo E st a do ele S . Paul o, n o mun. cb 
F ra nca . 

PALESTINA. E ra assim d enom inada uma fazenda de cu l
m ra co m HO lt :~c tn res de terras , s i tua da no nu tn . ela Itah i r a 
elo Estado el e Mi nas Ge t•ae3. Fo i co mpt·a ela pelo govern o pro 
vincia l por 7 :008; para a eschola a g rícol a de P ir acicaba, con
for me a autorisação ela L ei n . 2.166 el o 20 üe nove mbr o de 
1875. 

P ALHA. AL'l·a ial do Es tado das Alagôas, no mn n . d a Vi
cl•Jria. 

P ALHA . D is r. da c idade da Diamant in a , no E s tado lle 
Minas Geraes . 

PALHA. G,u ·ga n la ele um contrafo r te ela sel'l'/1 elo Mar qu e 
sep:t r a as bacias elos rios 'l' ij ucas e I nferninho, no Estado ele 
Santa Ca thadn n . 

PALHA. Igat•ape ']Ue a tra vessa a i lha Gra nde e desagua 
n a ma r grm esq. do rio !gnarass ú (bt·a co elo ri o Parnahyba ). 

PALHA. R iacho do E stado do Cear á , na cidade ele Quix:e
r a mobim . 

PAL HA . Riacho do Estado d e Pet·nambuco, n a com. ele 
Ga t·a nhun s . 

PALHA BRANCA. Carrego do Estado el e Mi nas Ger aes, no 
mun . ele i\Ia uhuassú. 

p A LHAQO. ~fOl'ro no num. de Santa Bra nca. no Es ~aelo ele 
S . P a ulo . (1nf. ioc .). · 

P A L HAL . L og . n a freg . d e N . S . cl~ s Dot•es de Macabú 
d o E s tado elo I;l io de J a neiro . 

P A L HAL. Rio elo Estado do P ar á , li ga o l ag o d o sàu nome 
a o rio 'l'rombe ~as . 

PALHAL. Riacho do E s b.tdo da Bah i r. , aa·. do !banh em . 

P A L HAL. P ectueno l ago elo E stado elo Pará , n a marg~.m 
di1•. elo r io Trom be ta s com o c1ua l te m communicaçã o . Deve s·en 
n ome á gra nde qu a n tidade ele palmeiras elo genero- attaléa ,
que ahi crescem . 

PALHAN (o u Palvan 'I) . tolo me dado por J oão Leme do 
Pra do em 1776 na Rua e xploração d o r io Miranda, a um el os 
cotltrafot•tes da se rra do An ba n vah y, prox imo ao Aqu icla uana, 
con lo t•m e o seu costume ele el a t· nom es lu s ita nos ás locali dades 
p ot· onde passal'am. (Dr. S. ela F onseca . JJicc . cit.) 
P~LH.J\.NO. Di s t. do bermo de At•acaty , no gstnd o do 

Ceara . Fot des membrado do tem10 ela Un ião pe lo De c . n , 52 
ele 1l d e Jn nh o ele 1892. 

PALHANO. Rio do Estado elo Ceat·á, nasce na sana Azu l 
e dcsa g un n o rio Jaguar ibe pela ma rgem esq . per to de 
Aracaty, 

PALHÃO. Arra ial do Es ta'1o das A lagõas , n o mun. el e 
Sant'Anna do P a nema. 

PAL 

PALHETA . Ilh a elo Est[l. clo do A m azo nns, n o rio Soli mões. 
De f,·onte de lla sahe do Solim ões um fu t·u denom in ado Ca madü 
rtue vrte ter mi nat• abaixo d o ca na l Maiácoapani, ou Moc ua pa ni. 

'P Abii.ET A . Ilh a elo E s La do elo Par á, no mn n . de Muan [~. 
( lnl'. loc . ; 

PALHETA . R io do Estado el o P8 r á, d esag ua n o Capim, 
pe la m a r ge m cli r. enLre os igara pés J ary e Car1uil a . 

P A LHETA. Ftn•o no m un. de Mna ná e EsLado elo Pará . 

P A LHO ÇA. Par och i<t elo Es tado d e Santa Catharina, regada 
ao N . pelo ri o I marul.Jy , <to S. pe lo rill Cttba ~ão e a JTI . pel o 
Oceano. Dra go N. S . de N tz arcth . Fo i c t•eacla pa r ochia pel a 
Lei P t·ov . n . 940 de 8 de novP. mb t·o de '1882. 'l'e m u ma esch . 
pnbl. de i n$tr. prim. par:\ o sex o fem i nin o, creada pela lei' 
pt·ov . n . 859 ele 4 ele f'~ y e re iro el e 1880. a l ém de uma outra 
par a o sexo masculino . Aga ncia do cort•e!o . 

PALHOÇA . Mon·o elo l~s tacl o d e Ma tt tJ Grosso , no dist. do· 
Sa nLo A n ~on i o elo H. io Abaixo e ln tul. d a capi ta l. 

PALM A. Cidade e num . dll Esta do de i\:l i u~ s Gcr aes, ex
pa t·oc hia do mun . ele Ca taguazes {I margem es!J. . do ri o Ca pi~ 
vara , ter mo ela com. do seu nome, Or ,tgo S. 1r r a ncisco de 
Ass is . Foi co m o nome de Capi var<t, em principi o, um cu r ato 
elo m uo. do P r es id ia, elevado a d istr. pelo a rt. I § III da Lei 
P r o v . n. 533 de 10 ele ou tubro de ·1851, qt te em se u a t•t .• IX 
§ V cl sm embt•ou -o rl aq uell e mun. e in corporou -o ao de i\ia r 
cl'Hespa nh a. lncorporaclo á pa t·ochia ele S :1 n~a R i ta elo Meia 
P a taca pela ele n. 53 ~ d e 10 outu br o de 1851 ; r einuo r pora clo a o 
mun. elo P res icli o pelo ar t . V ch\ el e n. 623 ele 30 ma io de 1853 ;. 
annexa clo ao mun. el a Leopo ldina pela de n . 666 ele 27 de abr i l 
d e ~ 854 ; eleva do á ca tegori a ele pa r ochia pe la de n. L '239 de 2) 
de a gos to de 1864 ; i ncorporada no m un. de S . Paulo el o lVI Ll
r iah é pel o nrt . V el a do n. 1. 8ii' de 12 ele outubt·o de 137-L ; e ao 
el e Cataa 1azes pe1o <ll't. I ela ele n. 2.180 ele 25 ele novembr u de 
1875. l::í'evacltb á vil la pelo Ddc . n. 207 ele 23 ele cleze mln•o de 
1800 e a c icl a de peh\ Lei n. 23 ele 24 de maio ele 1S92 . Te z~ 
5.000 h abs . A L ei P rov . n . 2 .452 de 19 de o u~ ttb ro de 1878 
a u tol'isou a constr ucção ele u m a g , de F. que, pa t• tin do ela 
es tação do Rec re io, na E . d e F . Le:J polcl in a , t :-J ÇJ 'le e m Sã0 
Fra ncisco de Assis do Cap ivar a e te l'JJ1ine em 8. F t•a nci sco 
tia Gloria , n o m un. ele S. Pat.tlo elo Mm·ia bê . 'l' e m duas éschs . 
publs . de ins tr . prim a t·ia . P erdeu o nom e de Capiva t•a pel o 
ele Pa lm a pelo Dec . n. 44 l A el e 23 de mar~o de 1891. O 
mun. , a lém ela pa rochia ela c idade , com prehe nde mais a. 
de N . S. ela Co nceição do L:.\l'anj a l e o clis t. d a A.llian ça. Foi 
classifi cada com . de 2a entr . por Acto 22 de fevere iro ele 1892 . 
E' se r vida pe1a via-ferrea Leopol d in :t. . La vour a ele ca!'é, ca n na 
e cer eas . 

PALMA. Cida de e mnu. do E s ta do el e Goyaz, na com. de· 
seu n ome, a '752 )üls. el a capitfl. l e a 119 da Conce ição, á ma r gem 
do r io da Pa1ma . Cra g o S. J oão e diocese de Goyaz . Foi Cl'ea d :.t· 
pn rochia pelo a rt. I da Lei P r o v . n. 14 d e 23 de j ul ho d e 1835 ; 
villa pelo A lvar á de 25 de fcve r eit·o de :1 814 (ou ja nei r o), i n 
s ta lla da em 27 de julho de 1815 ; cida de pel a Le i PrC'v . n . 3 d e 
5 de outubro de 1857 . E' com . de pl'im eira en tr. crea d a pelo 
a l't. IV da L ei P r ov . n. 3 de 14 ele onLubro d e :1. 854 e class i
ft caela pelos Decs . n s. 1. 522 de 5 de j <~~ne iro de 1855 e •1. 9 73 ele· 
20 d e maio d e 1872. Cunha Ma Lhos, qlle n ão es teve na Palma , 
cl iz toda via n o seu ltine ra!'Ío o seguinte a r espeito d essa cid a de: 
« g 5t ive no a •·r a ia l el a Na tiv idade no di a ele h oj e ( 6 ele jttlh <?· 
el e 1821! ), faze ndo p t·epam t i vo'l para ir á villa el a PaLm a . Os 
p r i ncipaes h abts . des te a r ra ia l e.> for çal'ltm - se e m aconse lhm·- · 
me a que nã o vá aquella vil la por ser mui to i nsal u bre . A ini-
m izade elos m ot·a do res elos d ous l og~res é pt•ocedid a el e q ue re~ · 
rem os da Nati vidade q tle o se1t a rm ial seja cabeoa ela com., e 
os ela vil la insistirem a J\ car os negoci as co mo a té agora . Com 
e fl'e ito , a v illa ela P;dma é Joga r qu e a ssns la :.os maiS intrepi
clos, ·a chando-se a li ás a ssenta da em o a ng ulo for mado pela 
conlluencia d e d ous l'ios navegave is . mas esbà ce rcad a de l~ gôas 
e pa n ~a n fl.(\S j un to ús por & as elas casas.» O S t·. Dr . V i rg ilio M. 
el e Mell o Fran co, j uiz d ire ito ela com . d a P a lm a , esct·eveu e m 
1876 um fo lh e to com o LiLUlo V i ayem, á Coma1·ca da Palmc& n c& 
P •·ov. ele Goyaz, no qual lê-se o seguinte:« A cidmle cl_<'t P nllu a 
tem ac tua lmen te 155casas ,hDbi tacl as por um a pupn laçaocle •JOO 
incl ividuos de arnbvs os sexos, livres e escra vos . S uas r rtas são 
perfeita me nte alinhad as. prin cipa lme nte a q ne pa l'Le el o lado da 
egr eja e ft·aldeia a m a rgem dir. do P a r a nan . Se u co mm et· cio 
tor na-se ma ia ac t ivo cl e ja ri eiro pot• dea nte , q ua ndo o po"o cit·
cumv i3inho pa t·a a lli ::dilue para compra r s :tl e l'nze nd as , a. 
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·troco ele cou ros, que cl esc~m nos bo~ea para lse venclet·enl no 
Par á. Esses bol,es são pequenas embarcações cobet·tas ou des
-troncaclas , que ca rreg-am ele 3Q(i) a 3.000 a t·t· obas cle .c:tt•o·:.t. Jiw, 
a lém des tas , as igariLes e as montarias, q Lte s:i.o pe~1uenus 
l anchas, para as menol'es viagens , - Não IHt ellificios impor
tantes : a casa ela camat',1 ó um casebre a rruin ado se.t•v indiõ' ele 
apose nto á l'aç.a caprin a , qtte a lli deixa , com o c isco e li xé ela 
rua, fetidas es te t•queiras. Com tudo não ha outl'o commoclci para 
-as sessõ<3s elo jut·y.- A eg t·eja pal'ochial e a m a tt·iz, que esLá 
sendo. co nstrui.ela a esfot·.ços quasi e xclusivos el o dig no vis·at· io 
Moyses An ton 10 ele A.l'allJ O. Esta ee;re,1 a foi cape!la -mór el~ um 
templo que us .Jesuitas eri g it·am no sec:d o XVII, consagracto a 
S. F e h x ele Cantali cio . . . A Palma foi creada vill a por A ll·ar á 
ele ~5 ele janeit·o cl"l t 81·l, pr in cipiada no mes mo logat· em que 
esta, 1sto é, no ve r b1ce interno elo angulo ele te t•ra formado 
pela confluencia dos rios Palm a e Paran a n, os quaes , ass im 
umclos por espaço ~e de7. a onv.e leg tt as , vão e ntra l' na margem 
·ClLr. el o t•t o Mal'a nhao. A p a t· ochia de S . João da Palm a esta
beleceu- se anti gamente na Concei,\ão, porque, em um domingo, 
.es tando o p ovo n ott vit· missa , os in clios Canoe iros o s urprenele
ram e a~sass in arayn a te ia ntlo fogo nas casas, . . A pov , da 
Palma fo1 ele va da a ~·t ll a e m obseq ui o a E l-H.e i D. João VI, e 
ma1s tarde de u-se o t!Lu lo de m a l'que7. de S. João da Palma ao 
g'OTernador e cnpiLão-ge neral n. lfmncisco ele Ass is Masca t·e
nhas. A egreja pa t·ochial perde u o nom e d e S . F elix el e Canta 
Jicio para toma t• a invoc~ção ele S . J oão 'Bapt ista, O c<~lo r ela 
Palma, é, se r~1 d1tvida, muito mais. inter:so elo que em onlt·os 
lagares elo Va,o, Obse n-e t que em ltns d e se temot·o e pt·in c ipi<~s 

od e outubro,, quando a temperat ura no Rio val'iav<L de i 9• a 
24° •C . , conforme as observações do impel'ia l obse~· v atorio a,; -
tronomico pttblicadas nos jol'l)aes daquelta data, n a P a lmn. o 
.:thermometro na sombra variava ele 30° a 36o c. » .O num. alé m 
ela parochit\ da cidade, comprehende ma is a do Divin o E~p il'ito 
Santo elo Pe1xe. A ctdacle te m duas es cbs. p ttbs ., ele insL1•. pl'im. 
ltma para cacltt soxo. Age ncia elo COl'l'eio. Sobre s uas di vis <LS 
v1de, ent re outras , as Le is Provs. n . i 6 ele i de setembro de 1836 
{art. I); n . g · cle 1. ele agosto de 1.8.12 ( ar t. II); n. 5 ele 20 ele 
Junho d2 i846 ; n. 8 ele 30 de julho el e 1852 ( a rt. I) ; n, 760 ele 
16 de ou tubl'o ele 18S6 . 

P~LM~. -yma e mun. doEsLaclo el o Ceará. á margem clir. 
do r10 Cor1ahu, na com. de seu nome. Sou mun. a E. e a O. 6 
montanhoso e cobel'to de m attas ; ao S. e N. é plano quas i 
geralmente, tendo a penas duas serro tas, uma pat·a cada lado. 
l!J ' perr.o!'l'ido pela s se l'l·as do Meruoca, do Motta Grande Ibia 
-paba, s .. S i?1ão, P e n.ancluba, Carnotim , Ipoeirâ, 'e regadd pel os 
I' lOS Cortah u e Joazen·o, a lém d e outt·os. Cultura de cet·eaes 
algodão, tabaco e canna. A villa dista cerca d e 3GO klls. cl~ 

"'?ap tta i , 6~ do Sotr .LI, 72 de Sant'Anna e ela Gt•anja . A pop, 
e avaha~la em (),000hahs. Orago N. S. da Piedade e diocese 

·<lo Cea1·a. Fo1 e m pt'lnclplO nma pov, ct·efl;da e m "L853 pol' José 
Gomes Damasce no, A lexa nel1•e Rocll'i"'ttes i\Ioreim e irmãos e 
pelo capitão Antonio Felix ela Ctmha,

0 
que edific:.tra m em s t;as 

-ter L· as uma capúla com a invocação de N, S. ela Piedade da 
Varzea Gl'::t nde. Em i 857 o al't. l ela Lú Proy . n. 1.206 de 10 
·de a gosto creou na pov. ela Val'zea Gra nde uma ft·eg. clesme m
~)rada ela ela Gr anp com aquella invocação. A Le i P r o v. n. ~. 31G 
de 24 de se tembro de 1870 elevon·a á cat~goria. ele villa com o 
nome ~le Palma. Ih n t~ Creg . duas capel las IUi aes a ele Santo 
Anton,10, no po" . elo mesmo nome , e a ele Peclri11has . T em 
agenc1a elo correio e duas eschs. pubs . de instL·. pt•im. Foi 
·Cl'eacla c~m. por Dec n. 2 1 de 7 de junho ele 1890 e class ificada 
d e PL'lmeu·a e nlrancia p?lo Dec. n. 473 elo mesmo d i<t mez e 
nu. ' 

PALMA . Log. do JI: s taclo ele Pernambuco, no mun. do Bom 
Jardim. 

PALMA. Log . elo Estado elas Alagôas, no mun. elo Pão ele 
Assucar. 

PALMA. Capell a elo t ermo el e Jagua t·ipe, no E~taclo ela 
Ea~a. Orago N. S. el e> Conceivão e diocese archi-episcopal el e 

•
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alvaclor. 'l'em um a eBch. publ. de instr. pl'im. ct·eada 
pe a Lei Pt·ov. n. 2 .2.28 el e 6 ele :1gosto ele 188 1. ' 

PALMA.. Ba it•t·o no mun. ele Bat'el'y e Estado ele S. Paulo. 

t' p t~MA · Pov. elo l~s taclo de Mi11as Geraes, na l't•eg. ele J abo
ICa u as, com uma cap?llinha em começo. 

PALMA.. Mol'l'o do Estado elo Ceará, no mnn. ela Palma . 

PALMA. Morro do Estado elo E. Santo, 1~ a ft· eg. de Cariacica. 

PALMA, Se t•t•o do JTista do do R. G . do S ul, na m11rgem 
esq. do t·i o J agua rão, a 2 .000 braças ela bnrra elo a rroio Divisa, 
contadas n a dit· ecção No t•te . F ica n<~ Lat. S. ele 3zo 14· e long . 
O de 10 1 ::!2' 29" do meridi ano do Rio de J anei ro. 

:pALMA . Serro elo Estado R . G. do Sul, no mun . ele Cl1-
cimlJil, has, nas prox imidacl~s do Passo elo Candiotn . li:' notavel 
pot• ler sido bhea tro ele corr,b :tbes na r evolução ele 1835. 

r PALMA. Serra elo Estado de i\l inas Ge raes ; est.e nde- se peli1 
margem esc1. elo d o elas Velhas, tl'ib . elo S. Fr a ncisco. 

PALMA. Ilha do Estado ela Bahia, no rio S. Fra.nc isco, 
pt·oxim a da foz do rio das Rans e d as ilh as Batalha e Bebe
douro ( HaHelcl.) 

PALMA. An oio do E s tado elo R . G. elo nl, clesagua na 
margem esq . . do r io Ibicuhy, ac im a ela foz do lbit•a pui ta n. 

PALMA . Corrego do E sLael o ele i\linas Geraes, o.l'f. ela 
mat·gem cli1· : elo r io elas Velh as . 

PALMA. lUo ela Estado rl e Goyaz, t·eg·a o ll1U L1 . elo seu
nome e desagmt na m a t•gem elit•. d o rio Paranan. Nasce na 
Sena Ge t· al, que se t•v e ele clivis:l. ent re esse gstado com o da 
Bahia . Recebe o 'l'aguatinga, llh !\., Jacarc 011 Quilombo, Mos 
q ui to, Pa lmeira e d iversos otlti'OS. E' n!lvegavel p or embar
cações pequenas no espaço d e mais de 200 kils. Can b a Mattos 
diz que os t•ios ela P a lma e Pa r a uan r eunid os, fot·mam o rn
r anat inga, o que é co ntestado pelo Dl'. Vir g iiio de Mel lo 
Fra nco, no seu folheto .4 comCH'Cil cb Palma. 

PALMA . R ibeirão elo E~ ta elo de Goy::t.z, aff. ela margem 
esq . elo rio ela Salina que é trib. do l'io i\la ra nh ão, en tre I<'ot·
mosa e Santa Luzia . 

PALMA. Cachoe ira no rio Gntncle e gslado de Min as Ge 
r aes . ].<:;' a q uinta a contar da foz. 

PALMA DE BATURITÉ. (N. S. ela .) Paroch ia do nt:t· 
nicipio de Bat tll'ité, no Estado do Cea rá. Vide Bat~witJ . 

PALMAR. Cidade e rnut1. do Estado elo R. G . do Sul, 
éde da com. elo seu n ome, elo la do ot·ientu l ela lagoa Mirim, 

Or ago Santa Victoria e díe>cese ela S . Ped t·o. Foi, no pPincipio, 
uma capella, et·eada no elis~r. elo Tahim e mun. da c idade 
do Rio Gra nde pelo art. I da Le i Pl'ov. n. 17ô ele 19 ele 
julho ele 1840. Elevada á eategori::l, ele parochia pelo art. 1.0 

d <t de n. 4 19 de G de d ez em b1·o de 1858, e á de vi li a pelo 
art. I da de n. 808 ele 30 ele on tnbr o ele 1.872, saneio incorpo
r a da á. com . elo Rio Grande. InsLallado o seu mun, em 7 do 
setembr o ele i 874 . Creacla com . pelo art. I cl <t Lei Prov, 
1\. 1.144 d e 7 de ma io ele -1878 e c la ssificad A. el e primeira entr. 
pelo Dect· . n. 7.{)08 de 24 de agosto ele 1878 . Foi elevada ó 
c idade pela Lei Pro v. n. i. 7:36 de 24 de dezembro ele 1888 . A 
pop. da cidade é calculada em 3 .50) habs . 'l'e m duas eschs. 
publs. ele instr. prim. Age ncia d o c:01·reio . Sobr e snas divisas 
vide : Acto presidencia l n, 50 de 7 de feve1·eit·o de i 860; Lei Prov. 
n. 945 de Hi ele maio de 187.,1. A cidade es tá assente em um 
ponto extr emo do JTistado, ·sendo separada elo ~stado Orien La l 
pelos a rroios Chuy e S. :\li g uei. E' impol'tante e l'i ca pelo seu 
commercio e pela sua pop. em gel'a l abastada, e pot· estar col
l ocada em um ponto ela lagàa Mirim que ofl'et·ece um rn agni
fi co e esplGncloroso espectaculo ás pessoas CJUe por a li t l'a n
si tam, e a in da mais mais po.t· ser uma guat·cla ava n çada da 
nossa reonLeirn. Fo i primiLiva m nte um a pov. creada pelo 
tenente- co ronel Manoel Co!'l'êa Mirapalhete , que ed ifi cou uma 
cape !Ia, q 1te é hoje a matt•iz. L1 vom·a de milho, feiJão e le· 
g umes; ct·iação ele gado . Dista 693 kils. ela cap ita l pe la riagem 
B.u vial. 

PALMAR. Rio el o E stado do R. G. elo St tl, nasce no ba
nhado ele Bernardo Pint o, na ex trema elos muns. ela Con 
ceição elo A t•roio e ele Pnt•to Alegre; sepat•a o primeiro rlestes 

· muns. d o ele S . José do Nol'te . e, co!'l'e ndo semp1•e para o 
S. desngua n a lagàa d os Patos, junto ao sangmclouro que 
co mmunica esta lagàa com a d e Capi vary. Diz-nos um _ca vn
!heit·o residen te n a Conceição ele At•t·oio fo l'ma l'-SJ es te r10 das 
aguas elo b ::t. nhado g l'ande denominado Peixoto e Ft·u ctuoso. 
Tambem e~crevem P cblma,,·es. 

PALMARES. Cidade e m un. clv Estado de Pern a mbuco, 
n a. com. de se u nome· á. nHll'"'e lll esq . do rio Una, li ga ela á 
cidade do Recife por 'uma es~·ada d e_ ~e l'l·o, a 1.20111 acim:~ do 
nivel elo mar. Orago N. S. da Conce1çao dosi\!ontes e dwcese 
de Olinda. O art. I da Lei Pro v . n. 8H de 28 de maio de 
i 86S creou uma freg. na pov. de Montes; o al't . IH da de 
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n. 1..093 de 2-± de maio de 1873 lran sfe l'itt p~t·~ essa ft·eg., qne 
então foi e levada á viUa, e sécle elo mun. de Agua Preta. 
Cidade pela Lei Prov. n. 1.458 de 9 ele jttnbo de 1870. E' cJ1~1. 
de SPgunda en tt• .. cr~aela pela Lei Pro v. n. 520 de 13 de maio 
de 185.2 e classificada pelos Decrs . ns . 2.066 ele 3 ele se Lembt•o 
de 186.2 e 5.139 de 13 ele novembro de 1872. T em nm<t e legt~ nte 
capel !Inha da inrocação de Sa nto Chl'islo no cemiterio . Com
prehende o pov. Campos Frios . O Dect·. n. 6.1~1 de 16 
ele tevet·eit·o ele 1876 coocecle n o es tabelecimento ele urn engeto:w 
central nessa cidade com ga r ,tntia ele 25 annds. A l avoura dC 
canna é a ma is imp•1t'tante elo município . Sob re suas di visas 
vide: ar f, I da Lei P!'ov. n. 1.lG5 de 26 do abl'il elo •1875; 
arL lii ela ele n. 1.405 de '12 ele maio ele 1879 . 

PALMARES. Vide. Atal~ia. 
PALMARES. Dist. c r~ado no mun. da Conceição elo At·t·oio 

por Acto Presidencial n . 33 de 7 de outubro ele 1858; no l~s t::tclo 
elo R. G. elo Sul. Tem uma e.;ch . p11ul. rle i nstr .. pl'im . ct·each, 
pelo art. I da lei prov . n. 902 de 1 ele ma io de 1il75. F i elevada 
á parocb ia pala Lei Pt·ov. n. 1. 520 ele 4 ele elezembrJ ele 1835 . 

PALMARES Pov . do E~tado ele Pernambuc. no 111'1 11. ele 
Iguarassú. . 

PALMARES . Log. n:t l't•eg. ele Camp1 Gl'ancle do Di steicto 
Federal, A Portaria ele 16 d a !\b ril de 183·1 c t·eoLI um :~ agenc ia 
do co rreio. 

PALMARES. Grnpo de serras elo EHaclo ele Sugipe: s:
tuaclas entre Campos e Sim ão Dia~. Repc·esentam tres f<~ces: 
uma ao N., outra a E . e outra ao S . formando 110 cimo 11m a 
p1anicie de agt·este clenomi nada - Cw·,·cbl dos Bois- T'.:sLa 
planície está coberLa ao redor ele maLtas que set•vem ele alll'igo 
ao gado no tempo ele ve!'âo: ns sel' r ns prcst::tm-se ao plantio 
ele cereaes . !i:sse terreno pe1·tence ao convento elo Ca rmo elo 
Estado da Bahia, existindo nelle v::~ria'! fazendas e umft 
egre.Ja com um pequeno hospício de Carmelitas, elenominaelo
Egreja Velha (Informação en viada elo Estado.) 

PALMARES. lUo de Estado. ele MaLto Grosso, alll. esq . 
do Miranda, cntt·e os ribeirões ela Ariranha e do Bom Jardim . 

PALMAS. Mun. elo Estado do P:waná. Vide: Campo de 
Palmas. A Repuúliaa ele Curityba., p .tblicott a seguinte not i
ticia: IJ::ssa l ocali dade, que se acha situada no ce ntro elo terri
t01'io elas Misaões, séde elo municipio elo mesmo nom e, foi ftm
dacla po t• diversos bra.zileit•os, principalmente paulistas, e 
contém uma egreja que c1lti. por acabar, es tação telegraphica, 
escol. prim. e 87 casas . A pop. do mun., co nfot•me a esta tís
tica feita em 1.890, subdiv idia-se da seguinte fórma: Palmas 
550 habs.; Boa Vista, 310; Chopim, 28\J; Campo E ré, 271; e ntr~ 
Campo Eré e Boa Vtsla, 127, .e nos acampamentos de inclios, 
100. Esse numer0 tem augmenlaclo consideravelmente se ndo 
consiclera~os.hoje em 12.000 o~ habs . daCittella zonn; quasi 
todos brazdetros . A propl'ledacle rura l era rept'e3enLacla naquell it 
época, 1890, poy 33 .000 an imaes vaccnns, 5. 100, cava llos, 560 
mulas, 6~0 an11naes lamgeros e caprinos e 3.0)0 ~uiuo~. A 
lona culttvada et•a calculada em 90J h8cta res . A ex pol'tnção 
prÍJicipal é ele gado vaccum, cavn llar e mn at·. tendo o sHl 
principal mercado em Cul'ityba. O nwn . es tá sit'taclo entre os 
250, 34' 9" e 27° 9' e 37" de lati tu ele sul e 52° 5' 13" e 5Qo 8' 
1••· ele long itude ao O. ele Gre nwich. A ~upet·ficie comprehen
elida neste polygono enc~rra approximadamaoto 3l.OOJ kils . 
quaclra.~os ou c~rca de 1.2401~g uas: tomando, pol'ém, o Cbopim 
como ltmtle orcenlal, essa cttt·a se t•crluzirá a 2.2 .000 kils . A 
falL::t de boas com municações tem siJo sómente a c:tusa elo 
~eLardamento elo pt•ogresso ele tão . importante região c:>m q na 0 
.JUSLO laudo Clevela.ncl acaba de fcrmat· o nosso diraito., Foi 
elevada á cidade pela Lei n. 233 de i8 de dezembro de '1896. 

PALMAS. Puv . no mun, ele An gt·a elos Reis e t:staclo elo 
Rio elo J::tne it•o. 

PALMAS. Pov. no mun. de Ignass t't elo E~taclo do Rio ele 
J aneiro, com uma escb . publ. ele instr. pl'imal'ia. 

PALMAS. Log. no to dist . ela cidade de S. Gabriel e 
Estado do H .. G. do Sul. 

PALMAS. Log. do Estado elo R. G. do Sul, no mun. clP. 
Santa Isabel, com uma esc h. pabl. ct·eada pela Lei Pt·ov. 
n. 1.89:> de 31 de julbo ele t889. 

PALMAS. EsLação rlo. E. de P. Leopoldina, no F.sLaclo de 
Min::~s Gerne3, no ramal elo Alto Mul'i a.hê, ent1·e as estaçõ . 8 ele 
Cysneíro (Tapirussú) e Banco Vet·de. l<'oi inaugurada em o de 
junho de i883. Denomina va- se a nti gamente Capivcb ra. 
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PALMAS. PonLa na costa do Eslado ele Sa~~ttt C:lbl1arina. 
Ju nto á e lla h a uma pec11lena ilh a ela me3ma denominação. 

PALMAS. Ilha do E;staclo el o TIL Santo, n o rio Doce , entre 
a pov. de Li nb a t·es e o porLo do 'l' aLtl. 

PALMAS. Ilh a fr onteira i matriz da ilha do Governador, 
na bahi a ele Guanabara. Bal'l'a l dá egua l nomo á uma elas Ju
rubahybas. 

PALMAS. Ilh a elo Distt·icto F'ederal, entt·e a ilha Ras::t e a 
ponta ela p,.ata do Mello, def,·onte ela lagô::t Crumarim e pro
ximaá ilh a ti as Peças . 

PALMAS . Ilha siluacla clefron te ela enseadn elo seu nome, 
que fica no liLtora l elo Est::tdo elo Rio ele Janeiro (60m), 

PALMAS. ' Ilha elo ll:s tallu de S. Paulo , pt·oxima ela ilha 
elos Porcos Ch·ancle, n a costa elo mu n . ele l]baluha . 

PALMAS. Ilha elo E'tado ele S. Paulo, no muo. de Santos. 
E' baixa, ele 0, 5 kd s. de extensão a 0,8 de 1arg tll'a. Fica na 
b::trra g t·ancle de SanLos, junto i pra ia do Góes. 

PALMAS. Pequena ilha. elo Estado elo Para ni , na bahia ele 
P a t•anagu a . 

PALMAS. Ilha elo Estado ele SanLa Cathar ina, em f't·enba 
ele Por to Bello, a fastaelq ela pl•aia uma milhn. ma i ~ ou men os . 
Defende o por lo elas ventanias elo quadrante N . Ent t·e e ll a e o
porto ele Gnronpas fi ca a not::tvei bac ia cle ilomin a,da Caixa 
rJ.' /lço co m fundo ele umas qu a tro braç::til, na qu~l pode m entrat· 
nav ios de alto bordo, enco ntra ndo-se a li, a lém cl::t gra nde van· 
tage m do molhar abr igo poss ive l, ittalteravel li'a nquillida ll<' 
cl'agua. J.iJ ' habitada e cultivada. Tambem a denominam. ilha 
de CuQ~ha. 

PALMAS . L<tgàa elo Estado do E. Santo, pe t·~o cl::l marg~m 
esq. do rio Doce . Sangt·a na lagoa elas Palminhas. 

PALMAS. Rio da Estado do E . Sa nto, des ag ua na lagôa 
do seu dom e . 

PALMAS. Arroio elo liJstaclo do R. G . do Sul, clesag·ua na 
lagoa Mil· i m pelo lado do O. 

PALMAS. Arroio do Estado elo R. G. elo Su l, ba nha a 
eolonia do .sau nome o de.;ag n::~~ na margem dir. do ri0 elas 
Aulas. 

PALMAS. Arroio do Estaclo do R. G. do Sul, all'. da 
margem clir. do It-uhy. Rega o mu11. ela Encruzilhada. 

PALMAS. Arroio elo Estado elo R.G. elo Sul; nn sce na coxi lh::1 
de Santtt Tecla, j11nto á es tancia do Matheus Bt·azil e depoi s 
de ltm curso de mais de 36 kil• . , lan ça- se no rio Camaquan 
24 ki1s . acima elo pa sso elos lllnforcaclos. E' mui to despraiaclo 
e pouco prot'llnclo. Depois ele g randes chuvas é preciso no ma
ximo dous di as para YoHa1· ao nível orelinario. Nunca oiferece 
obs~aCll l os á passagem . Recebe o T rahiras. 

PALMAS. Rio elo Est:~do ele Goy:tz, afl'. elo rio do Somno, 
·trib . do T cca n Lins . 

PALMAS. Enseada a NE. ela Ilha Gt•ande perte11ce nte a o 
mlln. de Angl'a dos Rei~ , Estado do Rio ele Janeiro. Nella vae 
desagua r o rio elo i\la ngue. 

PALMAS. Bahia no Estado ele S. P a ulo, na cos ta N. da 
i lha elos Porcos Gt·ande. Tem perto ele uma m il ha ele exbensüo, 
so bre 3/'1 de milha de profundida de, onde se pôde ancot·at· por 
7m,;3 J'agua, fundo vasa. g• essa bah ia abrig·ucla de Lodos os 
ventos excepto dns ele NE. a IJ::. nm quarbo NITI .; 6 um excollen
le lagar pal'O repat' al' um navio . 

PALMAS DE BAIXO. Di~t . elo ta t•mo de Palmas, no Es
tado do Paraná. A Lei Pro v. n . 789 de 16 ele ontubro de 1884 
ct'JGU ah i uma pn·odtia ela in vocação ele N. S. el a Luz da 
Boa V is ta. 

PALMATORIA. Log . cl0 IJ::staclo do C ará, no mun. de Ba
tur ité, com Ltma cJpella dedicada a S. Feli x . 

PALMATORIA. Pico elevado ele uma coll ina, em cujo 
sope esti.~ assente a villa elo Coll egio , no Ji:stado das Alagôas. 
Nesse pico ltca a colou ia de S. Franci.'!CO , iusta ll acla em 23 ele 
maio de 1878. 

PALMEIRA . V i!la e mun . elo Estado elo Para ná, Let"mo 
ela com. d~ Ponta Grossa, I içada pot· uma es Lracla á Palmas. 
0l'n go N. S. ela Conceição e d iocese ele Cury liba . Sobre a or i
g m des te pov. ex iste um documento que reza assim; - .Na-
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p l'i ncipio do seculo pass11.clo Antonio Lui z 'l' i ~-re fez doação a N. 
S . do Carmo, ele meia legua de t~l'l'a e edifico u unut cape ll a, 
a que se. deu o n ome ele 'l'aman duá : com o n.nela t· elos tempos 
fo i ell a tomallClo increme n to a tê que' chego u :'lo ma i or gd,o Çle 
seu esplendo r, e po t· A I vará de 2G de mft t•ço ele 1:? '~ fo i clesmett\
·bracla ela f t·eg . Cles La cidade e elevnda a l'reg. CO,~\'.:;c"6 Co meqon 
de pots a dec li nar quando o ,•igat·i o de ll a, An ton io na r te Jclo·> 

-· Passos, sem pt•e em lu la com o pt•io t• ou g Jt n. t•clüio elo Ca t•ma. se 
resolveu a estabelecer a egrej t em out t· o Joga r e obte l'e clej lll:J.
noe l José ele Ara uJO a cleação lllo te r t·eno em q ua es tá asseutaeln 
h oJe a matri z cl 1t Palmeil'tt . A [l rime im s i tuação dessa i't' c' g. 
er a tal qtle , co m prche ndirla e n t l'e clous riach os co m 60) bmças 
el e th:11nett·o, pouco ma is e;t metlos, cercada por todos os lados 
com portões e prop l'ieclacles pCir~i culares , não ofl'et•ec ia serv id ão 
a lguma pt.tbli ca; f<\ l tav:t - lh e o r ocio ou l f'g t· aclouro o nio ti · 
nb!lm oq habs. do nde tirat· l enha, nem cam po onde pasúa r·em 
an tm aea. Desa n•ma!los os parochi a noa da est reiteza ele te rreno 
el a freg., j á la nçavam os olhos para a cape lla elo Tamanrl ·•á, 
donde o pael l'e Anbon io Dna l' ta, p:tr:J. s•1bt rahi r-se :i.s questões 
com os earmel iuns, sah it•:J. em demanda ele t• epous•1 na Palme i
r a . Esses i ncon ven ientes fo t· nm, poré m, bem dep t•eRsa remov i
dos gr aças á ge ner os idade Clét viu vC\ D . Jos~p ll<~ J oaQn ina ele 
Fra nça <:J ue cedeu g t·a t ui :amente pa ra roc io da freg. o rin cão 
Cj'Ue lh e em cont igu0, com a ela ttsnlt\ ele flca t· cl escl e. logo á d is
pos ição elo povo o mat lo nel le e~ i s te nte e o ca mpo só de pois ele 
sua mol'Le ; e elo eoha nc iei r o José Caet:w o ele Oli veira qne 
co mpt'OJ I um ca•m po con li guo ao ri ncão stt [!lra m e ncionado e t'ez 
del le doação á f t·eg. se m L'est ric;.ão a lg;.mw .. Augmen t.acla ass im 

, a exte nsi:io benito r ial dt\ pa rochia, l<•i ella cr esce ndo em pop. 
llle modo q ue em 1.869 a Lei P r ov. n. IS'! ele 3 ele maio elevo u-a 
á caregol'ia ele vi li a., se ndo insha llaelo o lllll \1 . e m ·15 cl r.,ve
r eiro de 187.0 . Foi desli gada da co m . da Lo pa e a nnexaela á 
ele Campo Largo pelo a t·t. III ela Lei Pt-ov. n. 430 de l l el e 
ma io ele •1875 e á cl~ Pon ha Grossa pel o a r t. I el a ele n. 7l7 ele 
9 de dezem b,·o ele 188.2 . Fo i ct·eruela com . pela Le i il?1·ov. n . 05.2 
d·e 23 el e ou tubro de •1880 ; suppr im ida eot· Dec . n. 2 de '1 5 ele 
JUnho de 189 1 e res lauracla pot· Lei n. ·1.., ~le 2-l ele ma io el e 1892. 
A pop. é est imada em 4 a 5.000 h al.Js . (]) m un . em ·1832 co nt:tva 
se is eschs. pubs . ele inst. pri m . , sendo rluas n a parochi a ela 
Palmeira; cl ttas em S. il'oão elo '>I' L'i umpho e d uas em P apagn ios 
Novos, cles tns ul t tm as_ um a e t•a sub venciona da . Agenc ia do coi·
;reLO . O Re la t . do lVLmH úvo da Agl'i cultura (ISSO) accus ~. nesse 
m un. a e-x iste ncia ela co lonia Sin im bt'l com se is cli s ts .: Ma r 
condes, Har lhm a n, Alegrete, Sa nta Qui te ria , Papagaios Novos 
e Lag·o, <lloelos com 122 fogos e 5,[9 ha bs. Sobt•e suas d ivisas 
vide a l' t. li el a Lei P r ov. n . 767 de 3~ ele n ovem b t·o de 1883, L'Í . 
912 ele 23 de agosto ele 1888 . 

P ALMEIRA. Villa e mu n . elo Estado ele R. G. elo Snl , na 
com . el a Cr uz Alta . Ot·ag-0 Santo Anton io e diocese ele S . Pc· 
clro . Fo i c reacla f reg. pelo art. I da Lei P1·ov. ·n. 335 de 14 
de janeiro ele 1857 e eleYada á categoria ele ,·illa pe lo a rb . I 
da ele n. 928 ele 6 ele ma io ' ele 1.874. In sballacla em 7 ele abr il 
de '1875. Ct•eacla co 1'1, pel <1 Lei P r vv . :1. 1.45-1 de 26 de abr il 
ele 188<1 e ext in c~a pe la de n . 1.556 ele '13 ele a br il de :l.8S5 . O 
mun. co mpre b ~ n cle os povs . de nomina dos : Po trei t•o Bo ni to, 
Hel' va l Se.cco e Campo Novo . F oi let•mo da co m. ele Santo t\ n 
ll'elo , el a q na l o u l't. l!I ela L ·' i P r ov. n . '1.238 de 3 de junho 
ele i il80 d~ smembrou pa ra incorpoi'U t' á com . da Cruz 'A l ta. 
~obre suas d h·isas vide ad . IV ela Le i p ,·ov , n . 335 ele :l•l el e 
Ja ne.il-o ele 1857, a r. H à a ele u. 923 de 6 ele r,na io ele '1 87,1, 
a t··t . I d::t de n . 964 de 2\l el J marco ele 1875, a r t . I da de 
n · .!l..D"S ele 23 ele ma: i o el e 1876, a rt . I da ele n. 1.091 de 2 de 
maw ele 1877 . T en} eschs . pub3 . e agenc ia elo cor r eio . 

PALMEIRA . Log . no term o elo Eosario elo Es tado do Ma
r a nhão . 

PALMEIRA. Pov . elo Estado do c~ará, n o mun . el e Ma
r a ngua pe, C•) lll u ma esch . mixta publ . el e insúr . prim., creada 
pe lo a r t . III ela Lei P t·o•. n. 2.005 ele G ele setembr o el e 1882 . 

PALMEIR A. Log. elo Es tado do Cea r á, "no Lermo de Cas~ 
care l. · -

f 
PALMEIR A . I..og. do Estado el o P<~t·allyba elo No r te, n a 

reg·. ele N . :3 . elo Bom Conselho . 

P ALMEIRA. Pov. ele Es ta do ele Pe t'nnmbuco, na co m . de 
Oa nhot tnh o.; no cenbro do um a va~ ta r rg i:"io ag t·icola, Ne ll a 
faz-se uma fe (•· a sama nal mui co ncorrid~. A Lei P ro v. ele 11 • 
ele JUnho ele d877, que não foi sa ncc ionacla., des membrava esse 
cl isL t' , e o ele Col'l'entes para l'ot•ma rem um a pa rochi a . 
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P ALMEIRA, Log. elo Estado cl<~s Al agôas, nos muns. elo 
'l' L'i umphn, Piassabt1ssú e S. Lu iz ele Qu itunde. 

P,ALM;!j:IRA . Dist. elo Lermo ele S . Feli x, no Esbf\clo da. 
·1?~' h ia. 1 

PA.L E IRA . Log . tlo Di~t ri cto ·Feàeral , na ft·~g . ele Gu:.l 
t•a tibrt, 

PALMEIRA. Log . n a [reg. ele S. Sia,ão elo EstMlo de 
Hinas Ge t·ael. 

PALMEIR A . L!'lg . elo l~s t.aeb de Matto Grosso, no num . 
el e Mit·a ncla . 

P AL MEI RA. Sal'l·otct elo Estado elo Ce~ r á, na ft•e[;'. ele Ma
r anguape, en lt•e ella e Baturi bé . 

P A L MEI RA. Pequeno r~o elo Estado elo Ceará, nas ~e na 
ser r oba elo setl nome e rlesag ua n o r i@ Pacoty . 

P A L MEI RA. R iacho do Eotaclo elo Parahyba elo Norte, 
rega a Preg . tle N. S. elo Bom Conselho. 

P ALME I RA . H. iacbn ele J.<;s taclo de Per nambuco; nasca ela 
sen a elo Cav:1 l lei r o e faz har r a no Jogar denominado Poço 
Compri do , do l ado N. do rio U na . 

PAL MEI RA . R ibeirão elo Estado ela Bahia, r ega o mun. 
de 1he ia e elesagun no J eqni ri çÍt . 

P AL M EIR A. R i beit·o elo Estado ela Bahia, r ega o muu . ele 
Alcobaça e cle,agua no L'i o I ta nhem OLI Itanhaem . 

PAL MEIRA . Rio elo Estado cl<~ Bahia, hanba o tcl'l' i torio 
da freg. elas Dc~us Bn t•ms, reune-s ; com o Cachoeiras e juntos 
vão cl ~sagtwr no r io Vet·cle l 'equeuo . 

iPALMEIRA . Col'l·ego do l!lstaclo de S. F'a ulo, afl'. ela mar~ 
gem cli r . do cor t· ego ele Allelui a , trib. elo rio Guarapó. 

P AL M E IRA . R i be i l'i'io elo Estac1o de 8 . Paulo, banha o 
mu n. ele Ar al'aqna r a o pr ocu t·a o J acaré-guassú, ai!'. elo 
'l.' ieté. 

P AL MEIR A. Rio do J~s taclo do Par aná, ai!:'. da margem 
eSC[, do t'ÍO T guttSSÜ, 

P ALMEIH A. Ar roio elo Estado do Paraná, banha o mun . 
elo sett nome , reune-se ao rio P uga e j untos vão clesagua1' no 
Tibngy . 

PALMEIRA . A L'r oio elo Estado elo R. G . do Sul. nff. da 
marJe m cl it· . do lju by Gl'ande, que é Ldb. elo t·]o Út·uguay. 
]!) ' a pl'in cipal cabeceira daquelle rio e separa em grande parte 
o m un . de Cruz Alt<1 el o ela Palmeira. 

P AL M EIRA . R ibeirão do Es lado de !\>!i nas Geraes. desce 
ela sen a do Cbrispim ou Mombaça, banha a cidade c'le Bae
pe ndy e clesagua na ma r gem esq . elo r io deste ul timo nomf, 
que é t l'i b . elo Verde . 

P ALMEIRA . R ibei t·ão elo Estado ele Minas Geraes, aJf, da 
ma.rgem cl it· . elo ribeit:ão dos SanLos, ~l'i b . do rio Verde . Re
sulta ela j u ncção do Pa r c;catú e do Mal'anhão. 

PALMEIRA. B.io do Estado de Minas Geraes, nasce na 
ser t•n ela Man bique i m no Passa Quatr o e clesagua 110 rio Vet•cl'e. 

P ALME1RA. Peq11eno rio elo Eslaclo ele Minas Ge rae9; 
reune-sa ao Albe r to Di as, que vai desaguar no rio elas Mor tes. 

P ALMEIR A. Peq neno r io do Estado ele Minas Ge1•aes , aff. 
elo S . Si mão, que o é do M::tnh uassú . 

P AL MEI RA. Cor l'ego elo Es·tado de Goyaz, aif. ela margem. 
es q . elo rio S. Bat,tbolt>metL (In f. loc.) 

PALMEIR A . Vide ri be irão Fundo, afl'. elo Cachoei rinha,. 
no J!:s·taclo ele Ma tte G1·osso . 

P ALMEIRA ALTA . Pov . elo Es tado elas Alagôas, no m u u. 
do Penedo. 

P AL MEIRA DE FÓRA . Pov . elo Estado das Alagôas , .no
mun. d Pa lme ira elos Ind ios, á ma rgem el o r io S . F ra ncisco, 
cerca ele tres k ilomet t·os ac im a daqueHa' cida de, e }J t•oxim a de, 
Papaca~a (Pern a m b:;co), para cujo mun. faz convergi r os se us. 
procluctos. 'l'em elnas e~ch s. p ubls . . c\e .i nsL. pri m., creadas 
pelas Leis Pro v~ . ns. 493 rle 26 de novem bt·o de i868 e 839 
ele 8 de ju nho tle 1880 . Tem 'LamiJem uma capella ela DlVJn a 
Pas tora . ., 

PALME':ÍRA DOS INDIOS . Cidade e m un . elo Estado elas 
A l~Pórt:s, sécle d::~. co m . elo Sdtl nome . Passa por um~ elas 
~i-t\t~ções mais aa lttbt·es desse Es ta do, rivali san do nes te ponto 
co m 0 mun. c!e Ata la ia. Cer tas molestias , como a hydro-
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pesia c a ti~ica pLtlmonar, são apenas a lli Co!lhecidas pelos çado ao> 12 el e .iLtnho claquelle mesmo anno, veriôca-se que 
enfermos qne, dellas ail'ectaclos em outros Jogaras, para Já se então já e t·a paro~ho tla freguezia o sace t·clote Julião L eite ela 
1·em ovem em línsca ele mellloras, qu.\l ot·clinar iam ente conse~ Canha . Da combinacão, pois, de taes data~ chega-se nalural-
guem, e não r a ras vezes a cara e co mpl eto re s tabelecimenM . me nte á ineluc('.,.'\o de que por esse mesmo anno ele -1703 seria 
Durante a estação calmo3a, e issJ mesmo sórnente nos a nn os· o a rmial clr""- .''í ndios ela P a lmei ra erigido canonicamente em 
de seccn mais pt·olongacla, é rrue a pparece m alli fe ixes ele I \Parochía ~.q U pael ronclo ele Noss:t Senhora elo Amparo . Ct•es-
ca rac·tet· b2n1 g no .- Bastante animado e descnvolvi•lo vai se ndo c'enclo a popu lação e desenvolvendo-se progress ivamente as 
o commet·.:io nos di ve rsos povoados elo m un., e;;pecia l me:1 te na r a \;J.ções commerciaes , roi a povoação e levada á ca teg·o ria ele 
cidade e na povoação elos Olhos d' .\.g na do Acc iol i. on~le se · •:•.Wa pela Lei Prov. n . '10 ele 10 de abril de 1835 , sendo pela 
c.:mtam diversos c importantes es tabe lec im entos ele fa zetulas, Res . n. 27 ele 1.2 ele março de 1838 declarada valida sua instai· 
seccos e molhados, e onde ha l'eit·as conc0rddi ss imag. (,luanto la~ão e a posse da r especti\'a camara. Dessa grad uação foi 
á. industria, resente-se o mun. ela. mesma fa lta e at l' azo que pt•tvada por dispos ição ela Lei 11. t!3 ele '! ele ma io ele 1846, 
ger almente se n ot:t em quasi todos os out ros do m•taclo, co11 - sendo restant·aelu mai s tarde pela. Res . 11. 200 ele 23 de funho 
sistinclo nesse a penas no clescaroçamen to do a lgodão e pt·eparo ele 'l853 e e levada á categol'i11. ele eomarca, clesmembraeltt ela de 
p~ra o e nsacca men to n as bol a ndeiras e pt•ensas; na c::t l exLra- Anadia e m 187.2 pela Ls i n, 624 elé 16 de março, a nnexando-
htda ele peclreit·as calcareas elo rio Coruripe; no sn l exct rahid o se -lh e o termo ele Quebraugulo (hoj e Victoria) que até e ntão 
do leito elo ri o 'l'nipú , qua11elo secco, e em vasos toscos e mal pe l'len cerJ. á .iuriscl icção elo ele A1sembléa (hoje vi!la Vi-
acabados, fabricados e m olal'ias e xis t e n~es :i ma l'ge m do mes mo ços;1). illm '1889 , pot· elispsição ela Lei n. 1.107 cle'2J de ug-osto, 
rio.- Podia se t· rnnis abunclanta a p~odncção agl'ico la. , pois lhe Cora m O!Jtot•gaclo s Oli fót· os ele cidade . I<'oi c l as~ ificada 
que para is;o possue o mun. ter t•enos ferac íssim os . .lj;n~re- com . ele primeira e ntl'. pelos Deca . ns. 4.94! ele 30 ele ab1·il ele 
tao~o produz o mun. muito a lgodão que fót·nuJ. a sua pt·io cipal '1872 e 5 .079 ele 4 ele se tembro elo mes mo anno . A pop . elo mu n. 
fonte de l'iqueza agl'icola . Enf.!enhos ele fabri co ele assucar j á eleve orçar pot· 2·LOO::l a lm as • 
.existem alguns, a lém de enge nhocas em que se fazP.m rapa- PALMEIRA DOS PRETOS. Log . do lllsbatlo elas Abgôas, 
duras que, pot· bom pt•e.ço e em g t•ancle qua nliuacle , se ve11dem n;~s divisas da ft· eg . ele J oão ela .u;g1·eja Nova . 
nas fe i!'as para o sertão. Gt·ancle increme nto tem tomado a 
criação elo gado vaccum e outros nas sanas e ca tin gas que PALMEIRAL. Log-. elo Estado elas Alagôas, n o Pilar, em 
para este m1ster são apt·op t•iaclas.- Além elas estradas anti- San to Antonio ch Boa Vis·ta e em S. João do Bolão. 
gas que ligam o mwL aos ci rcumv is inhos, que, em ge ral, n ão PALMEIRAL. L og . do EJstado ela B.1hia, no tel'll10 elo 
são más, por te rem sido aproveitados pam es te fim, os tabo- Mundo Novo. 
leil'os, as vat·zeas e as parage ns menos ncc icl en tadas , n ão 
existe m outt·as via> ele communi cação no mun.-Bot·cl a 0 mnu . PALMEIRAS. Villa e num. elo restado · ele S . Paulo, 
em primeirJ Jogar a corclileira ela. Palmeira elos Indios, ela ex-paroch ia elo ll1Uil. ela Casa Bra nca n a com. elo se u nom e 
qual se destacam as serras elos Olhos cl' Agua, Verde, Coite e Ora go Sa 11La Ct•nz e diocese de S. Paulo. I<'oi c •·eada pa t·ochia 
Luoga. O Traipú e o Cot·uripe são os prinuipaes rio> qtte pela L ei Prov. n.146 ele 10 ele agosto ele 1881 e elevada á villa 
atl'ave.ssam o muu . , mas qtte, infe lizmente, seccam pelo ve rão. pela ele n. 48 de 20 ele mat•ço ele '1885. Sobre s ua s tl ivi sas vide: 
Depois delles contam- se os segniotes riachos: Ga llinhas, elo Lei Prov. n. 26 ele '10 el e abt'il ele ·186ti; n. 51 ele 10 ele abril 
Se•: tão, Capueira , Salgado, Imue , Doce , Macacão, Lunga, ele 1872, art . Il da ele n. 1-!6 ele d.O ele agosto ele 188 1, n. 75 
Corôa, Panellas, Jacar é, R iachão, Riacho cl'Agut, Japão e de 6 de abril ele '1885. '!'em cluaseschs. publs. ele insb . prim . 
outt·os, que egualmente perdem suas aguas na estação ca.lmosa. Acha-se l igada pelo t•anü<L ele Santa Vel'icliana ela E . ele F. 
QuantG á bgôa.s, crescido é o numero elas que alli ex istem, Paulista a Pirassunttnga. Foi desmembrada da com. ele Ca.sa. 
cujas aguas, a panhadas elut·ant ~ o i llvern o, nellas se conse r- Branca e annexacla. á. ele Pil·ass tmuoga pela Lei n. 9 1 ele 12 ele 
vam pot· alg um te mpo no verão, e servem ele bebedouro para sete mbro ele 189.2. Creada com. pela Lei 11. 306 ele 26 de julho 
o gado . Mencionaremos, e llit·e ou tl'as, a > seguintes : lagà it elos d e ·18~4 . O mnn. confina ao N. e a EJ. co m o ele Casa Bt·anca 
Calcleit·ões, Gavião, G ravat(L Amat·ello, Junça Comprida, Eu- p elo ribeiro Tubarana. a rio elos Cocaes; ao S . com o ele Fi-
cantada da Cima., Co ité , Areia , Riacbão, Cnrral , Cabaços , rassttnun ga; e a. O. com o ela Santa Ri~a elo Passa Qttatro. 
Pedra, Pa lanqu.:Jt~, Mela ncias e Tatú.-'l'omplos. A eg rej a Os terrenos elo mun . podam se t· class ificados em dons grupos : 
matriz, sob a invocação de Nossa Senhora elo Amparo, tendo 1" terras baixas , campos ou cerra dos ger almente plallOS: 2° 
sido consbruida pelos an110s ele 1778 a 1780, tendo apenas ele terras a ltas , pouco acc ielenLadas, cobe'rtas ele vigot·osa vegetação 
a lvenar ia a capel la-m ór, foi t•eparacla em 1862, se11Clo em 1864 ostentando f't·ondosas mattas nas partesai1Hl a incultas. O mun. 
demolida, encetando-se nesse anno a ob t•a ela reconst~ncção é regado pelos rios Jaguat·y, elas P edt•as, Cocaes, Sa.nt' Anna; 
-sob mais solidos fundam en tos, ma iores climensões ,e mais bella Tulmrana e Palmeira,, e pe rc ~ rriclo peh se t'l' a elo Agttdo. 
appat·enc ia. Medo e>te temp lo 115 palmos ele compr im ento Av tlln. acha-se ed ifi cada. em um planalto cit•cumelado ele campos 
sobre 60 ele l a rg ura, e ap re;;enla agradarei pel'spect iva, clez e maLtas. Lavoura de café, ccreaes , c<1. nna de assucar. Dista. 
arcadas no pavimento terreo entre o corpo ela egreja e os cot·- 300 kils. da capital do IJ:stado, i9 ele Casa Branca, 27 ele Pi-
Ntlores la te raes , e é ornado ele ga lerias ou Lribunas no a nela r t•assu ntlll g·a e 30 de Santa Rita elo P<t9sa Qtta.tro. Acha - s3 n 
superiot·. Possue ainda. o mun., cujo ter rito ri o constittte uma seis kils . ela estação ela Lage, ela l!J. ele F . Mogyana . 
só parochia, as saguinLes capell as filiaes: ele Nossa Senhot·a PALMEIRAS. Parochia do Estado do Rio ele Janeit·v, no 
do Rosario, nD. cidade; ele Nossa Senhora da Sa neie, n a po- num . ele lguassú, r egada p aio corrego elo seu nome e rio 
voação elos Olhos cl'A,qua do AcciuZy; da Divina Pastol'a, .na Sant'An 11 a . Ot·ago Sa.n~'Anna dioc~se ae Campos. Foi creada 
Palmeira de JJ'óra; ele Nossa Se nhora das Dores, no Riru;ho pela Lei P1·ov. 11. 813 ele 6 de outubt·o de 1855, que a cons tHuio 
Fundo de Cima; ele Nossa Senho t· a elo Rosario e S. I<'elix , na. com pat·te elo tel'ritorio das ft·egs . elo PaLy elo A lfet·es e ele 
Canna Fistttlc~; de Nossa Senhora elas B rotas, no povoado Sacra Famtlia, elo Tinguá, do mun. ele Vassouras. Segundo 
Santa Cruz-, e flo Martyr S. Sebastião, no JJo ni(ac io. Al ém o R ela t. do Visconde de Prados occupa es_sa. pa1•ochia. uma eu-
desta~, cont;un-se ajuda as seguintes capellas pat·ticnla..-es : p ~rlicie ele 437,80 kils. quadt·ndos e tinh a uma população livt•e 
de Sant'Anna, no sit io Poço ela Abe lh a, e a. ele Je;; us, Ma ria e de i. l5! habs. Sobre suas divisas consulte-se a Poda.l'in ele 4 
José, no cemitel'i o ela Set·ra BoniC 1cio.- AnLigo a lele' am e nto de out.ubro ele i 856 . 'l'em escha, publs. e agenci a do correio. 
dos índios Chttctt1'1Ís, q ne p elo meiaclo do secnlo X V li nlli se 
estabeleceram; desta cit·cumstauc ia. e da abun clancia de pnl- PALMEIRAS. Pov. do Estado do Maranhão, a uma legua. 
meiras que então havia em ~eus campos, tornou essa s itua ção ela villa de S. Bento elos Perizes. 'l'eve uma capella. 
o nome que a inda hoje conse t•vu. 'l'eudo o seu tenit.odo feit.o PALMEIRAS. Pov. elo Estado ela Bahia, no termo elo 
parte d a ft·e c; uezia de Atalaia, não designam as clll'onicns BreJO Grande, co m uma esch. mixta, ~reada pela Lei Prov • 
.antigas a. data em c1ue lhe> foi conferido o pt·edicamento ele n. 2.298 de 7 de junho ele 1882. 
parochia , constando apenas q1te ele -1778 a 1780 t'àra a lli con-
struido um Lemplo por fre i Oomi ngos d e José, co nsagrado ao PALMEIRAS. Importante pov. da com. ele Lavras Diama.n· 
Senhor Bom Jesus da Boa Morte, para t;·-(l lle obtivera ele tinas, no Estado ela Bahia.. Possue bom clima, minas ele 
D. Maria Pereit·a Gonçalve• e seus herdeiros a cloà.;ão ele me ia diamanles e bons terrenos para lavoura. I<'oi elevaeifL á clist. 
le~ua c:J.e. terra para patt·.imonio, qae até ao J?resente''5J· cd~ não pela Lei n. 2.651 ele 14 de maio de 1889 e á villa por Dec. ele 
fotleg1ttmaelo. Consta a tncla que em 1708 fo1 reconhecida '-~()l.o 23 ele dezemb1' 0 ele 1890. 
poder competente a necessidade ela creaçâo ele nrna paroélú~, ,, PALMEIRAS. Log. do Estado da B<1hiu ,no clist. elo Su t·urú 
nessa aldeta; e elo um assento no livro de casamentos , lan- e mun. da Conceição elo Almeida. 
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PALMEIRAS. Liudiss im a e saluberrima locali dade do 
Es tado do R io ele J ane iro, no a lto da serra elo Mar, a Lmve;sada 
pela E . ele F . C~nt l'a l do B t·az il, que a hi tem uma estação , 
sit uada en \r a as elenom i na elas Se rra e l'l.ocle io, a 82k,04S d<t 
Capi tal Fede ra l e a 326, 111 140 sobre o n ivel elo m a t·. mntre 
Belém e Palm eiras pa~aa aquelb fe l'l·o-via po r oito t ~mei s , 
se ndo mennt• o 4 A, e entre Palmeiras e Rodeio por t t·es sendo 
m a ior il. E ' esse Joga r , p e l ~. sua eleYação, excell enci3. de 
seu clima c pnrez:t ele suas agnas basta nte pl.'oc urado pelos 
d oan tes. O pano ~am f\1 que ahi se desdobra cleau\e do obser
vador é tn.lvez o ma is bel lo de todos os que apresen ta essa 1111-

· pot•ta nte fel'l·o- via , Ha a hi uma ag<l ncia el o co rreio . · 

PALMEIRAS. Log . do Esbclo ela S . Paulo, no mun. d~ 
Ilap1cet·ica. 

P ALMEIRAS . Bairro do mu n. ele Mogy-mi ri m, no J.<;stado 
de S . Pa ul o. 

P ALMEIRAS. Ba irro do mu n. do CruzeiL·o , n o Estado de 
S. l'aulo, co m eschoh s . 

PALMEIRAS. Bairro n o mnn. ela capi ta l el o Estado ele 
S . Paulo, co m escho las . 

PALMEIRAS . B:t it'l'O elo mnn. el o Parahyb tllla, no l.!;sLado 
ele S . P a ulo, co m esc holas .• 

PALMEIRAS . Log-. elo Estado de San t:1. Ctl thad na, no 
mu n. elo 'l' ubar ,io. . 

P ALMEIRAS . Ba it• t•o na cidade do Bom S ttcceõSO e Es
tado ele Mi nas a~raes . 

PALMEIRAS . Peqce no pov , elo E•tacl o ele Mi nas Gera es, 
n a fl'eg . ele Furquim e m un. el e .Ma t· ia nn a, com um a capella e 
escholas. 

"PAf..MEIRAS . Log . elo Es tado ele Min as Ge t·r,es , no clist:. 
ele Sant a R ita ela E xt l' ema e mun . d'l J Bguary . 

PALME [RAS . Pra ia no Dis tricto F edera l , en tre as p t·a i as 
cl e n o min a cl "·~ For mosa c S . Cllri stovii.o. F ica- l ll e defr onte a 
i lha elos Melões . 

PALMEIRAS. P ont a n o E stado elo Ma ra nh ã o, á esqnerda 
(ele qu em entt•a) ela bahi a ele S . J osé. 

PALJ:v,'[EIRAS . P onta na Ilh a Gra nde situada no lit tor a l 
elo Es ta do el o R io ele J a neiro, na en t1·aela ela ba hia de L•Jpo 
Me nei es . 

PALMEIRAS. I lha elo E ,; tado elo Rio de Janeiro, no JUlln. 
el e Pa ra ty. 

PALMEIRAS . Serra do Es ta ~lo ele P ern ambuco, JJa com . 
do B.Jm C:onsel h o . 

PALMEIRAS. R iach o do Estado elo l\Ia r anh ão , corre pa ra 
o r io P regui ça s. 

PALMEIRAS . Rio elo Estado elo Pi a uh .r, trib. elo Pa
r ahim, a ll'. elo Gurg ueia , que o é elo Pa rn ahy ba . 

PALMEIRAS . R iacho elo .Estado ela Bahia, aff. elo Ri 
bei rão, que é elo rio Coch ó, 

PALMEIRAS . Pequeno rio el o Es tado el o R io de J a nei ro , 
r ega a ú•eg . elo seu nome e clesagtta no Sant'Anna pela mar
g·em esqnerela . 

PALMEIRAS . Hio elo Estado ele S. P au lo, a JL el o Cocáes , 
cpte o é do J agua ry . 

P ALMEIRAS . R ibeirão do E s tado d ~ S. P aulo, r ega a 
p ct r ochi a elo Bairro AI to e desagua no rio P a rahyba . 

PALMEIRAS . Ribeit•iio elo Es taclo de S . Paulo, ba nha o 
mun . elo l-Ubeirão Pre to e clesag ~ta no l'ibeir ão des te nom e. 
Nasce no mon·o do Cipó . 

PALMEIRAS . Rio elo Es tado de S . Pa ulo, a íf. ela ma r
gem esq. el o P a rdo, ·brib . elo Pa mn apa nema. 

PAL MEIRAS. Rio elo Estado do Para na , a ff. el o rio 
Guarakessu v a. 

. PALMEIRAS. R io elo l!:s hado elo Par nná , banha o mun. ele 
Gnara tnba e desag ua na ba hia des te nome (In f. loc . ) 

PALMEIRAS. Rio elo Estado de San ta Ca tha rina, r ega o 
terri torio da ex -coloni a Azambu ja e elesagn a na margem esq. 
do rio do Arm azem, a O'. elo H.ariosa, que o é elo Tubarã o. 

I
. PALMEIRAS. R io do Estado ele Minas Ge t•Ms, t r ib . d o 

r io Abaeté pela mar gem dir. , no mun. deste nome . 

P ALMEIRAS . Corrego el o Es tado de Min as Geraes , desa
~ua no ri o elo Salitre, aff. elo Santo A ntoni o, que o é do 
Qu3bra An zol. 

PALMEI RAS. lUbeirão elo, l~sb<L el o ele Mi nas Geraes, aff. 
elo rio Sant' Ann a , que o é el o S . João ; no mnn . ele P assos . 

PALMEIR AS. Con· ego do Es tado de Min as Geraes, aff. 
ela margem clit·. do ri o Car ancla hy. 

PALME IRAS. R ibei l'ão elo l~s taelo ele i\linas Gel'aes, banha. 
· o mun. de L avras e desag ua na margem d ir. do r io Gt·a nele. 

P ALMEIRAS . Cort· ego do E stado ele Min as Geraes , afL ela 
margem esq. el o r io Sa nto A ntonio , l t•i b. elo Som no, que o é do 
Pa racatú . 

PALMEIRAS. R ibei r ão elo l~stndo de Gosaz , alf. da m ar
gem esq. elo rio Ma ranhão , acim a d o rio da Co ntagem . Em 
suas cab~c~ iras é elle de nomi nado 'l'a bocas, e m ais a ba ixo , a o 
p assa r pelo peqneno a rt·a ial dos Monjollos , Lo ma til.mbem esta 
ultim a denomi11 açâo . 

PAL MEIRAS . R io elo ~s ta do de Goyaz; n asce na Ser ra 
Ger;ll e cle>agu:l no rio el a Pal ma. 

P A LMEIRAS. Ri o elo Estado de Matto Grosso , atl'. d ir. 
do rio ela Vacca ri a, entre os ri beiL·ões el as La ran geiras e el o 
Mal to . 

PALMEIRA TORTA . Coloni a el o Estado elo 1\l a r.tnhão 
el evada i1. essa categoria pe la Portar ia pres idenc ia l de 15 de fe:_ 
vereit·o el e '1 871. Acha- se n o te \· t· itorio da freg. el e N . S . de 
Nazare Lh, mu:1. elo Meuim . Estend e- se desde os p r imei ros 
mon·os do rio Grajahú, segu indo por este acima, ele u m e outro 
Indo até o l ogar P edra P t·eta. A séele da colonia, que iica. n a 
margem esq. elo mesmo r io, é fe rtil de peixe e caça . Pl an tação 
ele ma nd ioca e l eg um es . E ' povoada por inclioa ela tri btr 
Guajaj a ras em nume t•o ele 150 . 

PALMEIRI NHA. Log . do Es tado do Ce;u·á, no termo elo. 
Gra to . 

PALMEIRlNHA . Arra inl elo Estado elas Alagôas, n o
mun . el e S . illig uel dos Campos. 

PALMEIRINHA. Pov . do Es tado da Bahia , no mu n. da 
JacoiJi na . 

PAL MEIRINHA . Ba irro elo mun. cJ.e T i\tu hy, no Es tado 
de S . Paulo. 

P r\.LMEIRINHA. Log . elo Es l,ado do Para ná , no mun. ela 
Cam pina Gt· ancle . 

P ALMEIRINHA. Pov . do Estado ele Minas Ge t• 3es, no 
mutl. de T res P ontas, co m uma esch. pnbl. de inst . pl'i m .. 
ct·eada pe lo a t·t. 1o § 1o ela Lei P rov . u. 2.395 ele 13 ele o ;ttubro. 
de 1877 . 

PALMEIRINHA. Mo1·ro no man. ele Goi tá elo E s tado ele 
Pc~ n am bu co . 

PALMEIRINHA. Serra el o E s ta do ela Bahi a, no mun . da· 
Barra el o Rio ele Contas. 

p ALMEIRINHA. P equeno rio elo Estado de Serg1pe, ba
nha o mun . el e Santa Luzia do R io Real e desagua no rio
Gua ra rema (l nf. l oc .) . 

PALMEIRINHA. Rio elo Estado elo Pa ra ná , banha o m un . 
el e C<1 mpina Gt·ancle e clesagua no Capiva1·y Gra nde . R ecebe· 
os corregos Berra n te o Capâo Queim ado (In f. l oc. ). 

PALMEIRINHA. Corrego do E.sta cl o el e Goyaz , aff. da 
llH\ t'gem esq , do l'Íil S . Ba rlholomeu (Inf. l oc . ). 

PALMEI RINHAS. Pov . elo Esta do el a Bahia , n o Ria chão 
da J aco bin a ; co:n um a esch. pubJ. de in s t. prim . 

PALMELLA. Log . elo l!; s ta do elo Pia uhy, no m un. ele· 
S . J oiio elo Piau hy. 

PALMELLA. Nom e dado em i769 ao Destacam ento das
Pedr as Negrn s no Estado de Mat bo Grosso . 

PALMELLA. Rio du Es tncfo ele Minns Ge t·aes, a ff. elo rio 
Vet•Je que o é do Sapucahy . Recebe os ri be irões do Theodr~· 
ch\ Set! r a , el o Barreto, os cot•regos elo Bacalháo .e. dos_ P ane] 

1
et

r os , Nasce na serra du Ca mpo Gt·a nd , r amthcaçao ela c as 
1\ gnas Virt· :osas . 
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PALMELLA. :?equeno rio do Estado d e Goyaz, aO\ . ela 
margem d i r. do rio Pilõe,;, que o é . elo rio Claró e es~e 'elo' 
G1·aude on Araguaya (Cunha J\lat tos . ItinenJJio:) 

PALMELLA DOS COELHOS. Lo a: . do ffis~ado ·,ie lÚinas·:· 
Ge:aes. no mu n. da Campanha, na s:t bicla da . Cidade, com 
uma ponte. ' 

PALMELLAS . L og . do Estado de i\lat lo Grosso, á margem 
dit•. elo rio Maeleit·a, prox imo do sa lto do Güáo . 

PALMELLAS. R' nas v: zinh anças d o elestacame.nto cla,s Pe
chas Negras, aos 12o 51' S . , que encontm-se, h oj •~, e~sa trilm. 
Estiveram nas margP-ns do Baures, t endo vindo ele re0i õe~. que 
não sauem explicar . Dah i é que subiram o Guaporé, vindo es
buelecet·-se no cont t•a lorte da corelilbe ira dos Parecys, a umas 
sele o·t oil·J Jegtms do dP,tacameuto . T al noticia não deve se t• 
inveridica, é com ce t' lezJ. esse exoclo não 1·ai mais longe 
de oitenta annos, visto que elelles não fa llam ·nem os clivet·sos 
nav~gatlor~s rlo l'io. nem ainda os qtte, como João Leme el o 
Prado, em 1772, exploraram a conlilheir ,~ em busca de u m ca 
minho pot' Lerra C[ili:l ligasse a capital com o forte do Principe 
da Geira. lia poucos artn •s appareceram á margem do Gua
poré, e entraram em relação corn o pe>soal elo destacamen ' o e 
com os n tv~ganles, Seu id ioma diiT'ere completame nte el os fal
lado' pela~ ouit·as nações ribeil'inhas : tee m muitos vocabulos 
semelhantes a os elos Pacag tt ~ tzP s, Mocate nes e Jnracaréz- po
vo> anclinos - - rJ elos Acat~:ís, A recunas , Guayamares e oult•os 
da nação Galibi; entt·etanto, in cl ino-m e a crer que descendem 
ela grarrcle ramilia dos J)Ioxos, qna d'vruigny Lilía á raça elas 
naçõas Pampa;. i\Iesmo em sua linguagem encontram-se a l
grtns tet·mcs portrtg tezos e muitos hespanb6es, t'ecebiclos sem 
duvida nas ruissõ~s . S.ta phonetica é stwve e q11ast melodrosa, 
ductil e I i!!'airameo te asp irada; ass im , óhno, olhos, c ohóna, 
n<n·iz, tanLo podem-se traeluzit• na escripta com o h como se m 
elle, tii_o ur;tnda é a asp it·n~ão da syllaba inicial. Os BO t. S qne 
exprtmtmos c•Jm a let~l'a v, Ot' a faz ,.•m -o com ell a, ,;ra com n, 
gu, ou hn ;exemplo, cmdcw lig~i>·o, que dizem, éva, iucb .• igua, 
oa ih•tcb. O ,., como na genera iJ rlarle elos dtaleclos amerrc~nos, 
é sempre brando. Os Palmellas são agricultores e. quasJ q1te 
Vivem cxclusivamen~e elos vegetaes que elantam, T~lllho, man
([ioca, carás, i nbame~. abobo ras, meloes, lara nJ aS, ca nnas, 
menclubis ele ., senrlo dig-no ele nota qrre e lleR, os selvag-ens , 
pos·nem ~ cn ltivam espe~ies, como o merlcltrbi, o melão e as 
aboltoras, <ttte os c ivilisaclos, seus viziohos,nãotoem, nem l~ us 
cam tet· . Criam Ç(a lltnhas e patos, estes domesttcaclos por el es. 
Por um descrriclo inexplicavel e irnperdoavel, deixei ele per
guntal·- lhes o nome da sua nação. Serão os Herisoboconas, do 
BatJres, ou provirão elos J\locetenes on elos Tac::tnas, lei el as 
escarpas occideot~es dos t~ndes 1 O que é ve1·clade é que tornam
se clistinctos pel&. col oraçao ma1s branda, quast cL~t·a, de seu 
epiderma . !!:' esse um elos car ac leris ti cos elas nações Antisia
na<> e Moxas. encontrando-se a mesma particularidade em 
outrM tribus mui afastadas do Brazil, laes como os Cauénas, 
do rio Içá, os Tucunapebas e Araras, do Baixo X i ngú, os 
Aymorés, os Pomekl'ans, os PamaB citados pelo Dr. Al exa ndre 
R'lclrino,1es Fel'l'e ir a, os Cranagés, pot' Gonça lves Dias, os Pa
cajáa ~ outros do A raguaya, pelo .1esu ita João Danie l, que , no 
se tt 1'hes?W'O clesrobe?"to no d o LJmu;onas, diz ae:e m tão alvos 
q>te só ditl'erem dos eu1·opeus em anrla rem nús ; e os Apiacás, 
q ne o arrio r ela 11Iemol"ia, ela nova ?letvegcbÇãJ elo rio Ari?ws 
cbtJ ci villa ele Santarém. no Pará ( Revi.;ia do [ns t. Tii st. t. 
X IX), descreve como ge nte mui lind a, e que, si se ,·es Lissem em 
ve7. ele pinlavem·Be, pouco diiTeririam dos branros, s" ncio be m 
alvos seu cabe!lo fino e macio, o nariz ali laclo, os ólhos 
~rancl'e s, os dentes bonitos e b:m a l'l'anjados,, e tc. En tre vs 
Palmellas ha alnouns nessas coneliçõe~ . ve t·rl ade u·am ente bl·an
c~s, olhos garço~ ou a7.ues, cabe! los vermelhos como os elos Ta
canas, q>re rlevom o nome <l Pssa singularidade . São go ve t·.na
dos po' urna mulher, C[ lte designam unteame nle pelo qualtltra
tivo de Scn hom. N<i.o svue tn dizer s•ta iLlacle, mas é ele 
pres rnt it· que reguie Llos qn ar "nta aos sessenta annos . 1!:' a l ta , 
ele cabellos fJU e já foram castanhos, Lino3 e seclus•)S , olhos 
azuea. Di'ltingtle-se cl<ts outras compa nheiras ' por utn c·erto 
que esp ' cia l nos modos e cost um~s, que r evel ,, os ioqnes de 
uma' t'Ll ou qual civi\isu~ão . Enlrelanlo di~em que é n aRc icla na 
tribu: e rlllnca clabisahiu. Seu p·t i e~·.,. hespanhol. Cbama
\ '<L · Se · Ignacio, e fu1 quem ~~ al•leon e go vern ou por muitos 
annos ao b·1sc<w~m ed tas r eg t.oes, c e>c:•,Jhen pot' companhntra 
uma das i ndias ma i~ formosas, ele (ptem hon v~ essa fi lh a . 
i\lol'lo continuaro.m os incli os a r .. spei tat· na filha a autori
..clacle 'elo pai; con verteram-a em seu verclad ciro cltere ou ca· 

cique, facto p'luco commum nas na çõ~s selvagens e mes mo nas 
civ.ilisaclas . Teem pot·,ell a n:tais que respeito, ven et•am-a e aca
·tam-a con.m nm e nte sup.eriot·. I]' ell a o arbit ro. a regula
,elor a dos as~umplos da t l'ibu e a dispmsaelora imparcial da 
.j<tstiça, D ivide o tt·abalho, recolhe e dispõe das colheitas , quer 
da cultura, quer cb caça ou pesca, tirando parte para os ve
lh os, m~n in os e doentes , parie para s i, e entrega ndo o resto 
ao trabalhadot·. Calcula -se seu nnm et· o em um as quatrocentas 
a. lm as ; m as , s~gunclo elle;, j á fo t•am um povo co nsilleravel ; 
fa ll ando ainda com terror ele uma molestia cruel (l,alvez, ;t. va
riola ele 1867) , que os dizimou ha a lguns a nnos, aLert'orisan.clo 
ta nto o povo, que muitos fu giram e dispersaram -se em varias 
clireccões. S<lo de caracter doei!, pacífi cos e ~~·abalhadoJ•és, o 
qrte de alguma sor~e explica a cloçttt•a ela sua ling uagem. (Dr. 
S . ela Fonseca). 

PALME.LLO. Iga rapé do Estado elo P a r á , no mun. ela ca
pital. Va i para o ri o ltapecurú. 

PALMER. l~~treit<) ou canal na l~ g0~ de At·a ruam a do 
Estado do Hio de J a ne iro. J~' a rtifi cia l e p .tral lelo ao do 
Ba ixo. 

PALMERIM. R i0 elo Estado elas Alagôas, ba~ha o mnn . 
do Penedo e clengua 110 ri o S . Francisco . 

PALMINHAS. Lagôa elo Estado elo E. Sa n to ; desagua na 
margem esq . elo rio Doce. 

PALMINHAS. Ribeirão elo Es tado elo E. Sa nbo, an·. do rio 
Doce, no mun. de L inbares. 

PALMITAL. rov. no mun. de Saquarema elo Estndc elo 
Rio ele Janeiro; com cschol as. 

PALMITAL. L0g. na freg. ele J acarepag1tá per te ncente ao 
Di sl:'i c lo Federal. 

PALMITAL. Dist. elo mun. ele Bragança. n o Estado ele 
S . Partlo: co m uma esclt, p :tbl., creacla pela Lei Prol', n. 72 
ele 17 ele j tn.bo ele 188 l. 

PALMITAL. Bairro elo mun. ele Lorena, n o Eslacto de 
S. Paulo; com uma esclt. creacla pe la Lei n. 373 ele 3 de se
Lem bro ele 1895. 

PALMITAL. Ba it·ro elo clis t . do Espit'iltJ San to ela Bôa 
Vi,la, no Esbaelo de S. Paulo; com nma esch. pabl. cr eada 
pela Lei n. 246 d e 4 ele setembro de 1893 . 

PALMITAL. Bairt·o do mun . ela Bocaina, t:Jo Estado ele 
S. Paulo; com uma esch. publ. ele insL. prim aria . 

PALMITAL. Bairro no m un . ele Itapetininga elo Estado de 
S. Paulo; com uma esc h. p1tbl. ele inst . primaria. 

PALMITAL. Bail'l'O no mun. de S. Cados do Pinhal. no 
Estado ele S. Paulo. · 

PALMITAL. Aldeamento junto ao rio elas Cinzas; no E s -
tado elo P<traná. .. 

PALMITAL . Pov. n o mun. ela Campanha elo E sta do de 
~linas Geraes ; com uma esch. pttbl. eleittst. primada. 

PALMI'l'AL. Log . do Estado ele Minas Gemes, na freg . ·da 
cidade de Itabira; com uma esc h. p·tbJ. de in s t. prim., ct·eacla 
pela Lei Prov. n. 3.491 de 4 ele outubt·o de 1887. 

PALMITAL. Log . na freg. do Ita m bé d o tel'mO ela Con
ce ição do SJ t'l'O, no Estado el e Minas G~ ri\es ; com uma ~ sch. 
puiJI. ele inst. pl'im., cr e.a cl a pela Lei Prov. n. 3.ilG ele 6 ele 
outubro ele 1883. 

PALMITAL. Pov. do Estado ele Minas Geraas, na f,·eg. ela 
Onç:J. e mun. (le Pi banguy. 

PALMITAL. Pov . no dist. do il ·t ril·y do Lermo ele Sete 
La goa ~, no E s tudo de Minas Gentes. A Lei Prov , n, 3.162 ele 18 
de oLllttbt' 'J de 18:33 creou a hi uma csch . pnbl. ele ins t. pl'im·, 
pa t· a o sexo masculino. 

p ALMITAL. , erra elo E stado do Rio ele J a neit•o, no mun. 
do LUa Bonito. 

PALMITAL. Rio elo E sta do élo Rio do Janeiro, uo rnun. ele 
Mangat·al iJ., a. 

PALMITAL. Rio do Estado elo Rio de J a neiro, nasce na 
serra elo seu ntJm e ou do Castelhano, rP.ce be o Cuvanca e o Qtii
'lomLo, toma o nome de Ma ribonelo, ao p:ISSU t' pe lo l ogat· elo 
me5mo nome (no mnn. de Araruama) e clesagua no l'tegamé, 
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PALMITAL. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, banha o 
mun. elo H.ibeit•ão Preto e elesagua 110 ribeirão ela Onca, afr. e)o 
Mogy-guassú. · 

PALMITAL. Corrego elo ·Es~aelo ele S. Paulo. aff. ela nuu·gem 
esq. do t•io Mogy-guassú. · 

PALMITAL. P.ibeirã~ do TI:s~ado de S . Paulo, aiT. do ri.o 
Taq~\M'y, que o é do Paranapancma. 

PALMITAL. Corrego do E,;~aclo ele S. Paulo; desagua na 
margem esq . do rio 'rieté, no espaço que medeia entre a cidade 
ele Lençóes e o salto el& Avanhanclava, proximo elo rio da Ba
talha e elo rio elo Butura. AITirmam-nos haver junto a elle •un 
outro do mesmo nome, tenelo ambos uns 2•n ele largo. 

PALMITAL. llio elo Estado de S . Paulo; nasce do mono 
do Ouro em Apiaby e clesagua na margem esq. elo Ribeira de 
Iguape. · 

PALMITAL. Carrego do Estado ele S. Paulo, no mun. ela 
Bocaina. 

PALMITAL . Ribeirão do Estado ele S. Paulo, banha a villa 
da Reclempção e clesagua no rio Parabytinga. Recebe o Pa
lllOná. 

PALMITAL. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, banha o 
mun. do Cunha e desagua no Parabybuna. 

P .ALMITAL. Rio elo Estado do Paraná, clesagua na margem 
elit•. elo Irahy, que depo is de recebel-o toma o nome de 
Iguassú. 

PALMITAL. Rio elo Estado elo Paranâ, no mun. de Gua
r iJcpuava . Recei.Je os lageaclos da Campina e do A vencar. Des
agua na margem dir. elo Iguassú. 

PALMITAL. Ribeirão elo Estado de Minas Get•Ms, no mun. 
de S. Miguel c\13 Guanhães . Vai ji)ara o Corrente . 

PALMITAL. Carrego do Estado ele Minas Geraes, banha 
o mun. do Cttrvello e desagua na margem di r. do rio das 
Velhas. (Vigario Almeida Rolirn). 

PAL~ITAL. Rio do Estado do Minas Geraes, aff. elo rio 
do Peixe, que o é elo Pa\·ahybuna; no mun. ele Juiz de Fóra 

PALMITAL. Ribeirão elo Estado de Min:is Ge t•a.es, el'lbr~ 
Vargi nha e 'l'res Corações. Reune-se ao ribei.rfio elos Tachos. 

PALMITAL . Riacho do Estado de Minas G raes, aill. elo 
l'io Cannstro. que o é elo Arassuaby; no· muu. de Diamantina. 
(In f. loc. ). ' 

P.ALMITAL. Ribeirão do Estado de Minas Geril.es; In\sce 
nas tenas aHas que formam o divisor de aguas elo rio Grande 
e é engrossado pelas aguas q tle descem de Nazareth e da fa
zenda elos Fol.'ros ; cosieia as faldas da sel't'a elo coronel Re
l'enele, rlepois ele passar pela fazenda ela Cachoej r a, recebendo 
znles alguns pequenos mananciaes ; entra na mat•gem esq. elo 
aio das Morl.es perto da es·tação ele Nazareth. E' tambem ele
nominado Cachoeira. 

P ALMITAL. Ribe irão do Estado ele Minas Gcraes, nasce 
n a faze nda elo Anwrgo~o com o nome de P.inta-pii,e e clesagua 
no Pirang.a. (Inf. loc.). 

_PALMlTAL. Ribeirão elo Estado de Mill'as Gc1·aes, atr. do 
rio Preto, que o é elo Pat·ahybuna. 

PALMITAL. Pequeno rio elo Estado de Minas Ge1·aes, tl'ib. 
do ribe i1· i.i.o cl'Agtta Limpa, que o 6 do Piau. 

P ALMITAL. Pequeno rio do Elstaclo de Minas Geraes, all". 
da margem clir. do Androquicé, tdb. do Parauna. (ln f. loc.)) 

PALMITAL. Corrego elo gstaclo elo Minn.s Geraes, banha 
o mun. de 'l'heophilo Ottoni e desagua no ribeirão S. Paulo, 
afl". do rio 'l'odos-os-Santos. 

PALMITAL . Carrego elo Estado ele Minas Gcraes, aJl'. do 
S. Miguel ; no mnn. de 'l'heophilo Ottoni. 

P P ~LMITAL. Ribeirão do Esl.aclo ele Goyaz,, afl'. do ri o d<\S 
ecl tas, que o é do dos Bugres e esle elo Untl1Lt. 

P~LMITAL. l'cihcirão do l~st:do elo Goyaz, afl". do Santa 
Mar H\, f(ne o é ~lo Cot•n,rnhá (Gu•n h a. M:littos. It.i ~t.e i"Gwio). O 
Sr .. Josoph do l\Icllo Mo1·aes, ~m" nma i 11f. eom que nos obsc
quJo.t\_ a respe.iuo dn m1u1, lle Sat\ta. .Luzia, assim descreve esse 
nil~H·ao: << ~a~ce n:1. chapada elo AtetTo c r ecehr á dit•. os 
ca rregas Capllao elo l\latto, QninLa, José Esleves, Pai Miguel, 
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Lava- pés, F~lciio, llut·aciio, Caforingue!. Casa de Telhat Lage e 
, T.a'!eira. >) Um ·o11tro iJ1formaute menctonn esse rtbe~t·ao con~o 

a•Jf. elo rio Sant<\.Mal'ia, trib. do Alagado, que o é do Corum\m. 

PALMITAL. Cort•ego do Estado de Goyaz, aff. ela margem 
esq . elo rio Corumbá, trib. elo I'aranahyba.. Nasce na ma_tta 
da Gibaia, tem um cu1·so- superior a 30 kils. e desagua abau:o 
do porto de D . Eulalia. 

PALMITAL. Cachoeira no Estado elo Rio de Janeiro. Vai 
pr:wa· o rio ~Iantiquera. 

P ALMITAR. Lao-ôa no mun. de Santo Antonio da Pa
tnüha e Estado do íL G. elo Snl. Commnnic:1. com a lagôa 
ela ·pingnella por un~ estreito formado ent1·e a ponta elo Mon·o 
Alto e a cosba opposta. 

PALMITAR. Rio elo Estado elo Paraná, na estrada ela 
Graciosa. 

P ALMITAR. Rio do Estado de Santa Catharina, aff. dn 
Cubatão, que o é do S. l<'rancisco (lnf. Io c.) Ütltt·os o men
cionam como alf. do S. Franctsco. 

PALMITO. Log . elo E.stado de Minas Geraes, no dist. ela 
cidade do Araguary. 

PALMITO. Ribeirão do Estado elo Paraná, aff. elo rio Ne
grn; eutreLapa e S. José doA Pinhaes. 

PALMITOS. Movro elo Estado de Minas Geraes, no mun. 
do Patrocínio . 

PALMITOS. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, atravessa a 
estrada de Lorena a Silveil'as . 

PALMITOS. \Jorrego do Estado de Minas Geraes, aff. do 
rio S. Domingos, que o é elo rio José Pedro. 

PALMITOS. Carrego elo Estado ele Minas Geraes, banha o 
territorio cl(t f reg. de Dores ele ~reado e desagua no Lageaclo, 
a !f. do ribeirão do Chumbo (In L loc.) 

PALMYRA. Cidade e mnn. elo T~stado da Minas Geraes, 
ex-parochia do mun. ele Barbacena, na. ?om. de. sett nome. 
Orago S • .Miguel e Almas e el10cese de Mav1anna;_. Simples dtst. 
do mun. de Santo Antonio_ do Parahybuna, fo1 com o nome 
do João Gomos incorporada essa pov. ao mnn. de Barbacena 
pelo :.ll't. 1o § 2• da Lei Pt•ov. n. 66~ de 27 de abril de 1,854, 
desme mbrada ela freg . de Cbapéo d Uvas e wcot·porada a da 
ciclaclo elo Barbacena pelo art. 2° § 2° ela de u. 1. 265 do :l!J de 
dezembro ele 1865, elevada á. categoria de parochia pela de 
n. 1.458 clé 31. ele dezembro de 1867, e à de villa com o nome 
de Palmyua p ela ele n. 3 .71.2 d~ 27 de jtüho cl13 1889. Sobre 
suas divisas vide : art. 2o da Lei Prov. n. 1. 729 de 5 ele outubr o 
de 1870 n. 2.281 de 10 de jttlho ele 1876; art . 5° ela ele n. 1.907 
de 1.9 de julho de 1872; a rt. So_da ele n. 2.085 de2·~ ele dezem
bro ele 1874; n. 2. 590 ele 3 de Janeu·o de 1880: n. 3 . 27~ de ~O 
de outubro de 1884 n. 3 . 4-.12 de 28 de setembro de 1887. l~staçao 
ela El. ele 1<'. e telegt·apb i'ca . Agencia do cot•relo. Dttas e~chs. 
p~ti.Jls. ele insls. prim . O mtm . é consliLuiéloyela parocb~a da 

, cidade e pela ele Úores do Parahybutla. F oi tn slall ::t.da vtll:1. a 
15 ele fevereiro ele 1800 . Foi cret\da com. por Acto de 20 de 
novembt·o de 1889 e declat•ada ele 13 entrancia pelo Dec. n. 218 
ele 2 de maio de 1891 e Acto ele 22 ele feve reiro ele 1892. Foi. 
elevada á cidade pela Lei n. ~5 de •1 março de 1890. Comprehençle 
o pov. Pinho . 

PALMYRA. Colonia do Estado do Paraná, no mun. cte 
S. João do Triumpho. 

PALMYRA. Ilha na lagôa de Araruama, no lat·go elos 
Patos· no Es tado do Rio de Janeiro. E' a, antiga 1lha do 
Cypri~no. O nome ele Palmyra foi claclo pelo finado éngenheiro 
Dr. Julio Teixeira de l\lacedo. 

P..A:.LOMBAS. Sel'l'a do EstMlo elo R. G. do S'úl, nas en
beceiras do arroio lbicuhy-mirim. 

PALPUMÁ. Nação indí ge na elo Es lado elo Amazonas, no 
t•io Juru:í.. (Araujo Amazonas). 

PAM!ARYS. Seh,agcns que acittalm ente habitam o Ul~~~o 
Purús. Vil,em nos rios c ];:t.,""O~. alimentando-se espec•alti1e e 

· - } · os· haos em d·e peixes e tartarugas. Stu1.s cabanas sno e ttns n L • ':'· ~ - c1 
j:1.n gaclas on balsM. São destros t•emacloves. As mJ.~ ar ;::t~fei e 
·crue se servem e que t m o nnme de ubás, são por e es ,gcr · -
tamente ·trabaihadas. Es:brahem proclu<:~os naturaet Clil·l!l':11Jr~
mtltam por mercadorias e bebJdas, especudmenle De ,1. cil.c 'ç . 
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Aque lles que estão mal$ em conhacto com a l!íen Le c iv-ilisacla 
andam ves~idos, volianclo, porém, par a as se lvas r etomam o 
estado ele undez . São asquer osos e repellentes pelas molestia:; 
de pelle de que soll"L"em . São manchados ou pinlaCios de bt"anco. 
'l'cmem muiLo as tribus g1terrciras e r1uasi nunca se IJatem. 

PAMBÚ. Pa1·ochia do U:stado da Bahia, no mun. ele Cap im 
0L"osso . O Dec. n. 3.017 d.1 30 de janeiro de 1863 substitu iu a 
denominação de Pambú pela do Gapim Grosso . Vide Capim 
G1·osso . 

PAMBÚ. E' assim denominada uma elas corredei r as elo 1• io 
S. Francisco . I~ica proxim:J. ás cachoeil·as denominas lt1ouoe o 
Pwnbltsi,Lho. 

PAMMA . Nação indígena ela Munclurucan ia, no rio Ma
deira (A raujo Amazonas) . 

PAMONÁ . Rio e morro elo EsLaclo ele S. Paulo. O rio banha 
o mun . da Redempção e clesagua no Palmital , all'. elo Paru
byLinga . 

PAMPA (lo), s . f. nome que na America Meridional ele 
origem hespanbola, dão ás vastas campi nas que serv"m de 
pastagem a gados e animaes si lvestr es. A essas acc icleutes 
n::~tnraes damos no Brazil o nome de campo; e sé. nos ser vimos 
do termo Pampa quando nos rel'orimos aos paizes em qne é 
elle ttsual: A pampa argentina; a pampa elo Sacramento, etc . , 
EL!J??? . 1~' voe . q uichua. (Zorob. Rndl'igttoz) . PA.IJPA (2°), adj. 
<pt·ovs . rnerid .) nome que dão ao c~•va llo que tem orelhas ele 
cot·cs cliiferenLes, ou r1ue tem um lado elo corpo ele cot• diversa 
do outro, ou o corpo ele uma cor e a cabeça de ontl'a, on 
r1 11alqner par:e nolMel do corpo de uma CO L' e o rosto ele outra ; 
mas este ultimo melhot• se pócle chamar hl'agfHlo ou ovo il'o, se
gundo a posição elas manchas (Coruja).(I3. Rohan . .Dica. c it.) 

PAMPAN. R io do EsLac1o ele Minas Gc t•nes, ali. elo Mtt
cmy pela margem esquerda . 

PAMPAS . Coroa na lMrl'a elo rio 8 . Francisco, TIJsLaclo ele 
Santa Co.Lharin:J.. Ahi rollocon-se, ha lempos, na ponta mais 
saliente da curoa, para o lado elo ca na l, Jogo ao entra1• ela 
ba rra, uma boia de ferro pintada ele encarnado, clemot•amlo a 
pon\';1. elo Sum idouro por 5Qo NE:., o pontal por 23° N l~., a 
forLal0za por <12• NE. e a ponta elo Ar senal por 43° SO. Ao 
NO. o .um tlislanLe ela boia, encontra-se se is pal mos dil agtta, 
are ia flr1a. 

PAMPEIRO, s . m. nom e ele um vcnlo violento de SO., 
em parte ela cos ta elo Brazil e llio da P rata. Et1;m . E' ass im 
chamado porr[ne sopt•a do lado ela pampa meridional ela lte 
pitblica Argen,ina. 

PAMPLONA. Ribe it·ão formaclot· elo Papagaio, trib. elo 
Piranga, no Estado de Mi nas Geraes. 

PAMPLONA. Col'!·ego do Estado de Goyaz, all'. ela margem 
esq . do rio S. Bartholomeu . (ia L loc. ) . 

PAMPULHA. Pov. elo EsLaclo do Rio de J a,neit·o, no mun. 
elo Parahyb.< do Sul. 

PAMPULHA. Pov . elo E~taclo de l\Ii nas Geraes, na fre". 
do Cm·t·al d'E l-Rei, hoje Bel lo IIorizonLe. o 

PAMPULHA. Ribeirão elo Es tado elo Rio ele Janeiro aR' 
do rio li'aguncles, que o é rlo Plaba nha, c este do Paral;yba . 

PAMPULHA. Ribeirão do EsLaclo rlo Minas Geraes .no 
num. de :':lahará. ' 

PANÁ. Ilha rlo F.staelo do Amazonas, no rio Japmà, a O. 
ela ilha Meruim-Gucuhy. 

P ANÁ ._ Ilha do Esta do elo Par:'1, no rio 1'ocan Lins , na ú r
cumscl'lpç.ao ele Alcobaça e com. de Baião prl'n:ima das ilhas 
elos Sanlos e Arcos . ' 

PANACÚ. llha elo Estado elo Pará, no mnu. elo Cttrrali nho. 
PANA~Ú. Lago, do Estarlo do Para, desagua na. marnoem 

esrJ . elo n o Maecuru (li. Smith). " 

PANACUERA. Log. do Eslado elo Pat•:i, no mnn. do 
Igat·apé•nllry, com nma esc h . publ. creada pala L ei n . UO de 
:1.8 de maL·r;o de 1803 . 

PANACUERA. PharolcLe do J~sLarlo rlo l'ad. na laL. rle 
1°. li' 30" e long. de 5° fiS' 25". O. Dioptri co, ele 6n orrlP.m, lnr. 
fixa, a lcance 1:3 kils. I retenclla·se removei-o para a il h ota elo 
ÍUl'O dM Jat'al'acas. 
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PANAL. Log. do Estado do R . G . do Sul, no mun. de 
S. J osedoNorte. 

PANAMÁ . Salto de 10 metros ele queda a pt•Lun o, no rio 
Parú, t l' ib. elo Amazonas (Ct·eveattx). 

PANAÚBA . Ilha elo g stado do Pad, f6rma a ponta 
ol'iental ela barm do 1'ocan Lin s. Ah i e.x iste 11111 phar ol fixo, Gn, 
cli orHl'ico , a lca n ~'a seLe mi lhas, a 1_o 44' 3 '1 S. e 510 25 ' 40" O. 
ele I'ar iz. Foi acceso em outubL'O de 1860. 

PANAÚBA. R io do Estado do Par á, tl'ib . do JactuHH~, que 
desngua na bahit\ dos Bocco.s, n o mun. do Bagre . 

PANCADA . Log, do 8s ia clo da Bahia, no mun. ela Barm 
elo Rio de Contas . 

PANCADA. Um dos saltos m ais notaveis elo 1·io J a ry. Vide 
Jc~rv . 

PANCADA ALTA. Cachoe il'a no rio Gt'ongogy, mun. ela 
Barra elo Rio de Contas e Estado el a Babia.Dão-lhe 50 me tros 
ele a l tura. 

PANCADA GRANDE. Terce ira cachoeira elo rio B t• anco, 
no !J;stado do Amaz011as (Araujo Amazo nas). 

P ANCARAHY. Ilha no rio S . 11'ra ncisco, proxi ma d a ele 
Santa Luzia, abai xo elo Joazairo e ac im a ela cacl1oeil'a das 
Peclrinl1as . 

PANCARAHYBA. Ilh a na !Jahia, el e Guanabara, n as pro
x imidades ela i lha de P.aquet~L. 

PANCAS. Ilh a do Estado elo illsp irito Santo, no rio Doce, 
eleft·onte ela l'oz do rio elo seu nome. 

PANCAS. R io elo Es tado do Espi1·iLo Santo, n asce na sel't'[. 
Geral e clesar;ua n a margem esq. elo rio Doce, 15 kils. dis
tante da foz elo ri o Santa J oann r. . O nome ele Pancas foi-lhe 
dado em 1800 por obsequio ao conde ele Linhares, que era 
senl1or de P<tncas, em Portugal. 

PANDEIRO . i\Iorro a NO. el a pov . da Aldeia Velha; no 
mun. de Gutnapary e EsLado do E. :Sa n~o. 

PANDEIRO. Riacho aíf . elo rio Parn.ahyba. Desagua 
a ba ixo ele :Santa Pb ll omena, entre os l'iachos Sucut·njú e Je
nipapo . 

PANDEIROS. Rio do Estado de Minas Geraes · banha o 
Lerm o da J;tnmwia c desagua no rio Pardo . ' 

PANDEIROS . l:Uo do· Estado de Minas Geraos, all'. cht 
margem esq . do rio 8 . Francisco, na es trada de S . Rom:1o 
pat·a Januuria , no mun. deste ultimo nome. «Tem, termo 
méd io, 36 pa lmos de Ja t·gura , por clle sobem canôas (j Ieguas 
distante da Stta barm. , (Halfeld). 

.PAJ~i!ELLA. Morro elo Di str icto li'ederal, na freg . ele J aca
repagua, no,camlnho <JUO vao para a lagôa . E' assi m clenomi· 
nado pela forma que tem. 

PANELLA. R iacho elo lTisLaclo do Ceará , I an h a o mun. de 
Santa Qniteria , o closagua na m argem esc1. do rio Jacul'lltú. 

PANELLA. Recil'e na costa elo E stado da Ballia . N o canal 
enire esse ree i fe e o forte ele S. Marcello h a um baixo de a reia 
coroado ele plldras, no qual se encontt·a m seis e me io me tros 
na ba; xa-m:u- elas gr a ndes mar és . De mom osso banco em 
r elação ao pharolcte ele S. Marccllo on elo Mar, por 4'1" NO'. sg , 
na rUstaoci:t ele 1.200 mett•os; ao ele San ta Mar ia por H o NE. 
SO . , e ao ele MonLset'l'al, por '10 ° NE. SO. rumos vcrcladcit·os. 
A 5 de "bril de :188,1 foi collocacla no centro deste baixo uma 
baia pintacht ele prelo e encarnado em fachas hori son Laes. De
vem os n a vega ntes clella passarem na distancia de 60 a 00 
metros ele qtmlquer elos l ados. 

PANELLA DO DOURADO. Cachoeira n o rio S . Fran
c isco, proxima elas cac lloei ras denomin<>elas Fel'l'ete e Rio Em -
pedrado, · 

PANELLAS. Villa e mun. do Estado de Pernambuco, 
termo da com. de sen nome . Orag-o Senhor Dom J esus e 
clioocae ele Olincla. F oi Cl'emla parochin pelo at·L. 1° ela L oi 
P1·ov. u. 1.57 de 3i elo março ele 18,1G. Incorporada tt com . do 
DonHo pelo a l't. 3° ela Lei Prov. n . 2t 2, elo 1G ele :-tgo. Lo de 18,18. 
li'oi rebaixada ele parochia pe l::t. Lei l'l'Ov. n. 27,! ele 7 de abri l 
rio 18Gl. Desmcm bnHla da f•·cg. do AI ti11 h o o i ncorporacl:J. :i 
d~ Qui papá pelo ut. 1° cltt L e i Prov. n. 508 ele 20 de m a io do 
1861, qu e, em sen ar~. 2°, ~t·ans fe rio a sé de da Jreg- . de Qui-
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papá pal'a Panellas. Incorporada como sede ela t're3· . ele Qut
papá ao ter mo elo Boni to p lo art. 2o ela Lei Prov . n. 616 de 0 
de m_a10 ele ·1865 . Reduzida a cli~t. passou a constitu it· com 
Ala~oa elos Gatos uma freg ., cuja m:1triz foi a fr e(l' . de Qu i
papa , pelo m·t. 2> d a Lei Pt•ov. n . 70 l ele 2 de jún11o. de 18u6, 
que em seu <t rt. 1° deLermi non que Q.tlipapá tivesse como maLI'iz 
aquel la que er a em 1861.Con ti nuat·a m , pois, a oxisLir as fregs ., 
de Qmpapá e Panellas, a pl'irn e ira com a matriz que possuia 
ar.rbes da L ei Peov. n. 508, a segnnda com a malriz que em vir
·tucle d ess<t Lei toL'llou-se séde da fr eg . de Qnipapá . Foi com 
a ft·eg . Quipapá d~smembraela ela com . elo BoniLo e in corpo
rada ao termo e com. do Ca.n tarú pelo a rt. :[o da Lei Pt·oy. 
n : 720 ele 20 ele maio d e. 1867. Foi elevada á categoria ele 
vt lla pelo ar t. 2o ela Lei Prov. n. 019 de 18 de maio ele 1870, 
qne COI'P8lituio o sen mun . com as fregs. ele Panellas e Qui
pap6. insba l1acla em 1<! tle novembro ele 1872 . Des mem bt·ada da 
com. do Carua rú e elevada à categoria el co m. p zlo § 4• a rt. -L• 
da Le t Prov. n. 1.093 deU do maio ele 1873 ; dnss iflcacla ele 
}lrimeira e o t. pelo Dec . n. 3 .635 ele -16 el e ma io ele 1874. Perdeu 
a po.rochia ele Quipo pá, qne foi elevada á vi lia pela Lei Pro v. 
n. 1.402 ele 12 ele maio ele 1.870. Tem esch s . publs. e age ncia 
do cor reio. 

PANELLAS. Pov. nova e ffo r escente, s ituti.rla 1t OOkils. da 
cid ade elo Na·tal, capital elo EsLa clo elo R. G. elo Norte. E' im
porLante por S!Ia lavoura ele aJgodão, se ndo seus h ahiLa 1ües 
labol'iosos. Durante a secca ele :1877 foi victima ele g rande in
fortunio. T e m uma. esch. publi.. ele ins L. prim. r estaurada 
pela Lei Pro v. u. 935 el e 21 de março ele 1885 . 

PANELLAS. Pov . do Estado do R . G . cto Nol'te, no mnn . 
de·Curraes Novos. Ha um ontro pov. elo mesmo nome no mnn . 
de Macahyl>a . 

PANELLAS. Pov. do Estado do P ar ah yba do Norte, no 
mun. de SanL'Anna elo Matbos, sobro a serra ele Sant'Anna . 

PANELLAS. Pov. do EstaclodasAlagõas, no mttn. da Pal
m~ira elos Incl ios . 

PANELLAS . Pov. elo Estado ele Ser g- ipe, no m nu. ele Ga
rartt. 

PANELLAS (SerrfL das) . Til' ass im tradi cio nalm en te conhe
cido nm morro alto, situado umas cinco on seis m ilhas ao NO. 
ele Pira t in y; no II:sLacloclo R . O . elo Su l. 1~ · um dos ma isaHos 
claquellas rectonctezas e compõe-se ele gne iss e g t·anito. Dá 
ori ge m a diversos ano i os. 

PANELLAS. Jlha do Estado do Amazonas, no ri o So li
mões, proxima e acima ela fó z elo rio Tonan tins . IlfL ahi um 
ba ixio. 

PANELL AS. Riacho elo Estado das Alagôas; nasce no 
tet•mo elo Bom Conselho (Pernambuco) e clesagna na m argern 
cl i t·. elo rio Col'llripe . 

PANELLAS. Col'l'ego elo Estado ela Bah ia, nif. da margem 
esq. do r io P a rdo, que é tl'ib . elo Oceano. 

PANELLAS. Co l'l·ego elo Estado elo Rio ele J aneiro, b~nh:1 
o mun. de Capivary e desagua no rio S . Joii:o. 

PANELLAS. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, aJT. elo do 
R ibeir a. 

~ ANELLAS. Cachoeira no rio JeC{uiLinbon h a; Estado el e 
Mtnas Geraes, entre .:~s elo A ng-olim e LabirinLho. Devo ahi 
termin a r a ffi . ela F. elo J equitinhonha, con tractada em 24 ele 
abril ele 1881. 

PANELLAS. Conedeira no rio P:1rnabyba, enlre as cidades 
ele 'l'heresina e Amarante. 

PANELLAS (Cacboeü·a elas) . Vide Guajarà-mirim. 

P ANELLEIROS . Log . elo Es lado ele Minas Geraes, na f r eg . 
ele Santa Maria e termo ele Itabira. · · 

PANELLEIROS. Carrego elo Estado d e Minas Ger aes , aJl'. 
da margem esq. elo ribeirão Pnlmella, trib. elo rio Verde. 

S Pb~~~LLEIROS. La~óa na freg . ela Vend a NoYa c mun . ele 
a a r a , no Estado ele Mmas Geraes. 

PANELLINHA. At·roio d o Esta(lo el o R . G. elo Snl , p ·1ssa 
pelo. lllltn. el<\ Cr uz Alia e desa..,.ua no arroio Conceição , t1•ib. 
elo IJuby Grande, " 

PANEMA. Serra. do JJ:st;J.do do Pat·á, no muu. ele S~utarem. 
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P ANEMA. Ilha elo Es tacló elo Para, na fóz elo Amazonas. 

PANEMA. Ilha elo Estncle elo Rio ele J a nc il·o, no mnn. elo 
Paraty. 

PANEMA. Igar apé no nuu1. ele i\io nt-:l Alegt•e elo EsLa<io elo 
Para. 

PANEMA. Igarapé do Estado elo Pará, banha o mun. ele 
Vizeu e clesagua no rio Gur upy . 

PANEMA. Igarapé elo Estado elo P a r á ; elesagua n o rio 
C~.p im pela mar gem clit· . aoS . do igarapc Carrapatinho. 

PANEMA. Igarapó elo Estado do P ar á, na ilha Marajó e 
mun. ele Mon sarás ; clesagna na margem esq. elo rio Camat·à . 
E ' mencionado na Ca, ·ta levantada por José Velloso Barreto . 
Em uma informação que nos foi enYiacla ele Monsarás lê-se 
Ca1Jcmema . 

PANEMA. Igara pé elo ffistaclo elo Pará, na ilha J\Iarajó; 
banha o mun. da Ponta ele Peclt•a e elesàgua no rio :Yiara,jó
assú. 

PANEMA . Rio elos Estados ele Pet·nambnco e A lagôas, nasce 
no primeiro e clesagna no segundo no ri o S. Francisco. Vide 
Ipanema. 

PANEMA. R io elo Estado ele S . Paulo. banha o mun. ela 
Conceição ele Itanbaem e clesagna no rio P reto . (Inf. loc .). 

PANEMA DO NORTE. Rio elo Estado elo Paraná, no mun. 
de Guarakessava ; desagua no rio elesle nome . 

PANEMA DO SUL. R io elo Estado elo Paraná, n o mun, 
ele Guarakessava, clesagua no rio Serra Negra. 

PANEMA GRANDE, Igar apé elo Jflstaelo elo Amazonas, no 
cli st . ele 'l'aruman e mun. da capital. 

PANEMINHA. Log . elo Estado elo R. G. elo Norte, no 
mun. ele Mossoró. (Inf. loc.). 

PAN E NÚAS. Sylvicolas que habi·tavam o rio Negl'o, no 
l~ staclo elo Amazonas, (Noticias Geographicc1s da ']apitania elo 
Rio Neg1·o pelo co n ego Aneh·é Fel'llancles ele Souza). 

PANGA . Rio do Estado de Minas Ger aes, entr3 l\Ionle 
Alegt·e c Santa Maria. No lompo elas chuvas obsta compt~ ta 
mente o Lt·ansito. Atrayessa a esLr acla ele Uberaba a Monte 
Alegre. 

PANGAMONHA. Pov. elo EsLaclo das Al::tgóas, na Barra. 
elo S . l\l iguel. 

PANGARE, Bairt•o do mun . da Lapa do Estado do Paraná. 

PANGARE. Rio elo Esk1.do elo ParMá, affi . elo l'io ela Var
zea; e ntre Lapa c S. José elos Piuhaes. 

PANGARITO (Pico elo). Na ft·eg, ele S. Sebastião ela i\IaLLa, 
mun. elo i\Iuriahé e Estado de Minas Geraes. (Inf'. loc .). 

PANGAUHÁ. Serra elo Es-tado ele Pet·nambuco, no mun. 
do Limooiro. (Inf. loc.). 

PANNO GROSSO . Sena elo Es·ta<lo elo l\Iaranhão, no mun. 
ele Vian na. 

PÁNO . N:1ção incligena elo Est:1llo elo Amazonas, no rio J a 
vat·y. (Arauj o Amazonas) . 

PANORAMA. Log. elo Estado ele Pernambnco, no muu. elo 
Bom J ardim. 

PANORE. (S. J eronymo (le). Aldeamento el? lTista clo elo 
Anu~zonas, n o rio Uaupés. Et·a, em -188·1, habitado por 330 
indios ela n ação Tariana. (Relat. elo Dt·. 'l'h. Souto) . 

PANORÉ. Cachoeira no rio "\>Vn.upés , affi. do Negro, a 
2761<,200 metros distante da. foz. 

PANTA. Riachão do Estado elo Cear á, entt•e Batnritó e 
RedempçãÇ>. 

PANTALEÃO. Pa1·a ná elo Estado elo Amazonas, no rio 
Autá-assü. 

PANTANAL. Estação ela E. de F. do Norte, no Rio ele 
Janeiro, ent re as estações de Sarapuhy e S. Ben to . . 

PANTANAL. Corrego do Estado de Goyaz, a!I. elo rio 
Vermelho, que o é elo S . Bartholomeu . 

PANTANALZINHO. Ribeirii:o do Estado ele :Matto GwsRo, 
aff. elo rio Novo, que o é do A.l'inos. 
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PANTANO. Log. do Estado do Ceat•á , no t ermo da Cas~ 
cavei. 

PANTANO. Bairro do mun. de S. S im ão, no Estado de 
S. Paulo, com cscholas. 

PANTANO. P ov . elo Estado ele Minaa Geraes, no mun. de 
Inhauma, aut. Santo Antonio elo Monte. 

P ANTA NO. Pov. do Estado de Minas Gerae s, na freg . da 
Conceição da Estiva e mun. ele Pouso Alegre. 

PANTANO. Estação do ramal fel'l'eo Descalvadense ; no 
Estado de S. Paulo. 

PANTANO. Estação da E. de F. Leopolclina, em Minas 
GeraêS, entre S. José e Volta Grande. Uma estrada de r odagem 
liga~a ao Porto Velho elo Cunh a . No Estado pronunctam 
Pantáno. T em agencia do correio e estação telegraphica . 

PANTANO. Morro no mun. do Ribei rão Preto do Estado 
de -B. Paulo. 

PANTANO. Serra do Estado de S. Paulo, entre o mun. 
de Bragança e o do Amparo. E' muito fertil e propria pat•a 
café. 

PANTANO. Sern1. no mun. de Cald as elo Estado de Minas 
Geraes. 

PANTANO. Ribeirão do Estado de S . P aulo; clesagna no 
rio Mogy-Guassú proximo ela Ponte do Amaral. Ban ha o 
m un, de Belém do Descal v a do. 

PANTANO. Ribeirão do Estado de S. Paulo, aff. do r io 
da Onça. 

PANTANO . Corrego do Estado de S. Paulo, aff. do rio ela 
Batalha. 

PANTANO. Carrego do Estado de Minas Geraes, an·. do 
Parahyba ; no mun. da Leopolclina. 

PANTANO. l{iheirão do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
ele Pouso Alegre. Nasce no bairro dos Lopes, attravessa a f reg, 
da Co ncei ção da EGtiva e desagua no rio Mandú. 

PANTANO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha o 
mun. de Caldas e desagua no rio Jag tiary. 

P ANTANO. Nome com que nasce o l'io Piranhas, aff. do 
Cayapos inho; no Estado de Goyaz . (Baggi, O F'ar- TtVes t elo 
Bracil.) 

PANTANO. R io do Estado ele Goyaz, nasce na se rra Ne
gra e desagua no rio Piranhas. Tem nas ca bece iras o n ome 
de Bom Jardim. Recel1e pela dir. os ribeirões da Serra Na~ 
gra e Cervo (Baggi, O li'ar· vVest do Brazil .) 

PANTANO. Rio do Estado de Goyaz, aff. da margem 
esq. do ri o S. Marcos, trib. do Paranaliyba. 

PANTANO. Ribeirão do Estado de Matto Grosso , aFr. dir. 
do Paraná, entre o de Santa Quitearia e o do Bebedouro, 
acima do salto de Urubupungá. 

PANTANO. Rio do Estacio ele Matto Grosso, ·tri b. elo rio ele 
Paredão, Atravessa a estrada para Goyaz, entre os do Piçal'l'ão 
e dos ~IuL11ns, distantes cada um dous kils . (Dr . S. da Fonseca. 
]);cc . c1t ,) 

PANTANO. R ibeirão elo Es tado de MaLto Ül'osso . E' uma 
elas cab0ceiras elo Taquary . 

P ANTANO. Corredeira no rio Mogy-Guassú do Es tado de 
S , l'aulo, defronte da foz do ribeirão do seu nome. 'l'ern 460 
me~ros de cornpl'imento e dista 2i kils. da cort·cdeit'f> elo Ga~ 
viãosinho. 

PANTANO DO SUL. Log. do Estado cl.a Santa Catha
riJ?-a. na f1•eg. elo R1beir:.\_o; com uma e~ch. publ. ele ins t. 
pmn. para o ~exo mascultno, creacla pela Lei Pro v, n. i:i59 
de 4 de feve retro de i SSO. 

PANTANO GRANDE, Log , no mun. do Rio Pa rdo do Es
tado do R. G. do Sul. 

PANTANOSO. Log. do mun, ele Cangussu do :rns ta clo do 
R. G. do Su l ; com uma esch, pub . ele ins t. prim., creada 
peJa Lei P t·ov . n. 1. 46 1 de 30 de abril de i 884 . 

PANTANOSO. Al-roio do Estado do R. G. do Sul ba nha 
o mun, de Ca ng ussú o clesagua no rio Camaquan, trib. da 
lagôa elos Pa&oe, 

PANTOJA. IlhoLa situada a O. da ilha Maracassumá ; na 
costa do E stado do Maranhão. 

PANTOJO. Bairro do Estado de S. P a ulo, no mun. de 
S. Roque . 

PANTOJo. · Mot·t·o elo Est~Úlo ele S . Paulo; é um <1 das 
eminencias mais notaveis da grande corclilheira que att•aves~a 
o O. do Estndo . 

PANTOJO. Pe~1ueno rio do Est<\do da S. P aulo, banh a o 
mun. ele S. Roque e vae desaguar no Guaynumby, mais tarde 
Potribú. 

PÃO D'AGUA. Ilha situada no rio Parnahyba, proxim a 
ás ilhas denominadas Poções e Mucambo. 

PÃO DE ANGÚ. Serra do Estado de Minas Geraes, no 
mun. de Lima Duarte . 

PÃO DE ASSUCAR. Cidade e mun. elo Es&ado elas Ala
gôas, séde da com. do seu nome , situada sob1·e um sólo 
plano e muito a renoso, á margem esq. do rio S. Francis~o 
aba ixo do morro do Cavallete, sobre a varzea, entre as lagõ n.~ 
do Porto e do Pão de Assucar.-Consiste o movimento com~ 
merc.ial da cidade na imporlanção de mercadot·ias e ge neros 
de proceclencia estrange it•a e do outros E stado' do pa iz , de 
c1ue os negocia ntes locaes se abastecem nas praças do Penedo 
e da Bahia, e os revendem em suas casas de neg·ocio, para o 
cen tro do mun, e ele outros limitrophes. Ua lambem a expor
tação em escala já bem considet·avel para as ditas praças , ele 
a lgodão em rama, paina on lã ele bart'Ífíuda, feij ão , milho, 
arro~, mamom>, couros, sóla e pelles mntdas cor·tidas e em 
cabollo. Quanto a inclustri a, limita- se aos corttunes de palies 
existentes em clivet•sas localida des do mun. aos cliflerenL~s 
macbinismos para o clesca roçamento elo algodã o e fab l'icas de 
extracção de oloo de rícino.- A u berdade ·do só lo nos laga res 
pro;,:imos elas serras offerece mat•gem pa ra o cnltivo elo algo
doeiro e de toda a especie elo gramíneas e legttmes , de que se 
faze m avultadas colhei tas e consütuem, especial mente o algo
dão, a maio~ fonte ele riqu za agl'icola uo mu\1 . Nas varzeas 
e lagõas, que são inuncladas pelas ench ntes pet•ioLlicas do rio, 
cultiva-se o a n·oz que produ z abundantemente, e delle se faz 
crescida exportação . Na serra elo Pão ele Assucar, onde a 
vege tação é de uma fecundidade luxuriosa, a c1tnna ele assucar 
r ebenta e desenvolve-se com um viço aclmiravel, A m aior 
pat•te des ta serra é coberta por vastos pinhei t•aes , que, espon
taneamente e sem ctlltlvo, brotão do sólo e produzem, na es ta
ção propria, sabot•osüsimas pinhas que se vendem por preço 
insig nifi cante na cidade,e são remettidas em gran de quantidade 
para o Penedo . Com r elação á pecuaria, possue o mun, im
porta ntes fazendas ele gado vaccum, lanigero e caprino, elas 
quae_s se ex portam em grap.des boiadas para o abastecimento 
ele d tversos mercados do Estado, Inclustve o da capital. Pre
parão alli muito bem excellen to é saborosíssima carne secc::t 
que se expor ta sema nalmente para as feiras de Propriá 
(Elstado ele Sergipe) eJ)ara Penerlo. - E m alguns l t~gos e 
varzeas proximas da ci a de acham- se soterrados, em pequena 
profundidade, enorme profusão de ossos fóssei~ de pachydet•
mes a ntediluvianos ele form atos e tamanhos colossaes. Grande 
quan·tidade de t aes fósse is foram remetLiclus ha muitos annos 
para o Museu Nacional no R io de Janeiro, onde teem sido 
ana lysaclos por natura li stas, inclusive o sabio Agass is, qtte 
t'ez remontar a existencia des tes mastodontes h a mais de cinco 
mil an nos ,- Não fallando nos pess imos e escabt•osos cam i
nhos vicinaes de communicaçao por teera com os muns , limi~ 
trophes , v, unica via de commun icação larga e feanca, ex is
tente é a que se faz por agua em canôas, lanchas e nos vapo~ 
res lluviaes que tocam no porto cl <t cidade, quet• na ida quer 
na volta ele suas viagens semana es do Penedo a té Piranbas.
Além ele S. Francisco, a cuja margem ostenta-se a cidade, e 
c1ue banha o mun. servindo-lhe ele extrema em um percurso 
de cerca de nove leguas , os poucos rios qur existem, correm 
apenas alguns dias no anno, dm•ante as enxurt•adas do in~ 
' 'e rno e tt·ovoaclas , depois sccoam absolutamente. Divers os la
gos exis tem quasi todos proximos á margem do gr~n4e rio, 
mas de pequena extensão e insignifl.cauté pl·ofunclldacle. Os 
P.rincipaes são : l agoa do Curral ele F61·a, do Limoeiro, do 
Santiago, Espinhos, Lagôa Grande, Redonda, da ·por~a, Ti·a
hiras e da ilhn elo Feno.- A pen eclia de Paulo Affonso que 
desce da cachoeira do mes mo nome até á ciclarle elo Penedo, 
atravessa elo poente para o na&ce nte todo o mun. elo Pão 
d.e Assucar, ao longo ela margem elo 1·io S . Francisco. E' fo t·~ 
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macla por montes pedregosos, ariclos e completamente estet•eis. 
A d11as leguas da cidade, levan ba-se alterosa a grande serra 
d_9 Pão de ~ssucar,. q~e mede cerca de duas leguas elo exten
sao, em CUJaS proxmnclades e nella mesmo se encontt·am 
terrenos feracíssimos e muito cultivados. Contam-se bambem 
depo·is desta as serras ela Gamelleira, João Leite, Xexéo, Ta
borda, Ouricury, Agreste, Chitroá, Aguasiuha e Morrmí..
A população do mun. orça por 14 a 15 mil almas. 'l'em quatro 
eschs. publs. de instrucção primaria e agencia do correio. 

' No mnn. licam a parochia. de N. S. da Saucle de Piranhas 
e os povs. do Limoeiro, com uma capella de Jesus Maria José; 
elo Carn po Alegre, com um a capella de N. S. da Luz ; de Santo 
.A;ntonio elo Jacaré, de !poeiras e J acurez inho. Ora.go Santis
SllllO Coração ele Jesus, e diocese de Olinda, Foi Cl'eada paro
chta pela Lei Prov. n. 227 de H de junho de 1853. Villu 
pela de n. 233 ele 3 ele março ele 1854; iustalladu em 7 de 
agosto elo mesmo anuo. Cicbcle pela de n. 756 ele iS lle junho 
ele :1.877. Creaela com. pelas ele ns .Gil'l ele 24 ele abril ele 1875, 
e 737 de 7 ele jLdho ele 1876, e classificada ele primeira entL'. 
pelo Dec. n. 6.320 ele 20 de setembro ele 1876. Deve o Pão ele 
iL ssucar á denominação que, desde o começo ele seu pov. 
adaptaram os respectivos habitantes, ao facto ele achat·-se 
mu~to proximo do morro do Cavallete, cujo aspecto e conflgn
raçao asernelha-se pet•feitamente a uma forma elas que ot•clina· 
namen te se empregam para purgar e clarificar o assucar. 

PÃO DE ASSUCAR. Log. elo Estndo elo Ceará, no termo 
ele S . Francisco. 

PÃO DE. ASSUCAR. :fov .. elo Estado de Pemambuco, na 
com. de Cunbres, ele cUJa v!lla d1sta cerca ele 24 kils. e 
30 ela cidade de Pesqueira. Est~t situada entre as serras 
úe Orot•obá e Acahy, junto á margem elo rio Ipojuca. Tem 
um a capellinha, e umas 20 ca~as de habitação. 

PÃO DE ASSUCAR. Morro na cidade ele Ipú elo Eslado 
elo Ceará, á di r. elo riacho Ipnçaba (In f. loc.) 

PÃO DE ASSUCAR. Pico elevado ela cot•elilheira qtte 
atravessa o mtm. de Maragogipe no Est:1clo ela Bahia· á 
margem clü·. elo rio Paraguassú, defronte ela Cabeça de Ne/Fo 
~ P~rece qne a natureza previdentemente ali o collocou pa1•a 
Indicar a existencia daquellc recife ». 

PÃO DE ASSUCAR. Morro ele forma coni.ca, na mat·"em 
meridional da bahia elo Espírito Santo, no Estado deste n~me 
F1ca, defronte elo forte S. João. 

PÃO DE ASSUCAR. Serra. elo Estado do Rio ele Janeiro' 
no mun. ele Macabú. 

PÃO DE ASSUCAR, P enhasco enorme que se ergue na 
entrada da h alua ele Guanabara. Es'té, a 385 metros acimu elo 
Jllvel elo mat', A rocho que o fórma é de gnéis porpbyroido 
tendo P.orem chrys taes. ele feldspatho rosa muitas vezes e ou~ 
tras ·tng.nelr~. Esse g~gante de ped?'et, como o denominou o 
poe~a .lyrlCo Gonça lves Dtas, tem excitado :1 admiração ele 
todos quantos o contemplam. Visto ela praia ele Botafoo·o se
melha a cabeça ele um animal ele enormes proporções~ cujo 
dorso é formado pt~la U?·ca. Gonçal ves Dias, no seu Gigante 
de Pedra, consagra-lhe .os segurntes versos: 

Co .os bra.ços no peito, cmsndos, nervosos, 
~In1s alto que ns nuvens, os ceus a encarar 
Seu corpo se estende por montes fmgosos 
Seus pós sobranceiros se ele•!Lm do m~r! 

i('~ ·~é~·:~·;~· ~~t;~ú~~· ~ . ~~· ~~t:.~~· f~ig~J;i.~~ o 

Sao velas, su.o tochns, são vivos brand õos 
E o b mnoo sutl!Lt·io são nevoas algent.es 
E o crepe quo o cobre são negros vulcões. 
ii 'Ji~ 'r:~. ~;~~b~~·h·~; '(i~;'t~'ci~;. il~\:,;l;~d~· ..... . 
Campeia o gigante- nem pode acordar! 
Crusad os o~ peitos de fel'l'o fundido 
A fronte nns nuvens, os pés sobre o mar 
·············································· 

dop ~O DE ASSUCAR. Serro pertencente ao grupo da serra 
8 npes, na lat. de 30• S. ; no Estado do H .. G. do Sul, 
p~ 

nas"'}? ,.DE ASSUCAR. S01:ra do Estado ele Minas Geraes, 
· 1 e.,· do Abre CamiJO. 
p-

co .AO DE ASSUCAR. \Mono do). Montanha de fórmn. 
ri l\lca, alta ele <! J2ru, ·tres cils. elisLanLe ela margem esq . do 
? Paraguay e a mais no·tavel num grupo do montanhas per-

tencente ao systema ele Anhauvahy, que por :1hi se estende 
num ·tre.cho de 12 kils. e com uma ilha montanhosa a meio 
l'io e outro morro em frente, na margem dit•., formando a 
paragem denominada Fecho dos Morros. O nome do Pão de 
Assucar foi dado pelo engenh eiro Ricai•clo Franco, em 1786. 

PÃO DE ASSUCAR. Lagôa do Estado elas Alagôas, no 
mun. ele seu nome. 

P ÃO-DE-LOT . Morro do Estado elo Paranã, na estrada ela 
Graciosa, proximo elos morros denominados ela tBóa Vista e 
Emendados. 

PÃO DOCE. Lagôa elo Es·taclo do E. San·to, na margem 
di r. do rio Doce, com quem communica por um pequeno rio ; 
en·tre as lagôas elo Pau Gigante e elo Limão. Em algumas 
cartas Hgura com o nome de Anadia. 

PAPA. São assim denominadas duas ilhas situadas no ~·io 
Parnahyba, pouco abaixo ela cachoeira elo Tronco. 

PAPA-ARUÁ. Igarapé elo Estado do Pará; desagua no 
rio Capim pela margem cür., entre os igarapés Arumanduba 
e Caranacleua. 

PAPACAÇA. Pat·ochia do Estado de Pernambuco, no mun, 
ele Bom Conselho . Orugo Jesus, Maria, José e diocese ele Olin
cla. Foi creac\a parocbia pelo art. li da Lei Prov. n. 45 de 
12 ele junho ele :1837. Passoll a ser s de do mun. de Corrente 
pelo art. II ela Lei Prov. n. 204 de 26 ele .JUlho ele 1848 ; essa 
disposição foi, porém, revogada pelo art . IV da de n. 239 ele 
30 ele maio ele 1849, que extingnill o mun.de Ccrrente e trans· 
feriu para Papacaça a séele ela freg. ele Corrente. Foi elevada 
á categoria ele villa com a clenomina~;ão ele Bom Conselho pela 

·Lei Prov. n. 476 ele 30 de abril de 1860. Vide Bom Conselho. 

PAPACAÇA. Sel'l'a do Estado de Pernambuco, clist:1nte 
t res kils. ela villa elo Bom Conselho. Tem 12 J.tils. ele compri· 
menta, estende-se de E. para O. e produz milho, feijão, man-
dioca, algodão, etc. · 

PAPACACINHA. Log. do Estado ele Pernambuco, no mun. 
ele Bom Conselho. 

P APACACINHA. Carrego do Estado de Perno.mbuoo, 
banha o mun. ele Bom Conselho e clesaglla no rio Párabyba, 
na Barra elo Bt•ejo. ill' fot·mado pelas aguas elos riachos Pery
pery on S. Roma.o, Ortiga e riacho Secco. j:tecebe o At·abal'Y, 
Baixa do. Lama, Lava-pés e Pires (Tnf. loc,). 

PAPA-CAPIM. Rio elo Estado das Alagôas, atr.· do rio 
Munclahú. 

PAPA-COBRAS. Log. do Estado de Minas Geraes, no 
ramal ferreo ele Ouro Preto. E' um dos pontos mais bellos 
cle.ssa estrada, pelo espl enclido panorama que ele toda a parte 
goza-se, e tam bem um elos mais frios. 

PAPA-COBRAS. Serra do Estado ele Minas Geraes, na 
freg. da Cachoeil·a elo Campo. 

P APADUÇA. Riacho elo Estado ele Pernambuco, no mun, 
elo Cabo. 

PAPAFINA. Log, do Estado elas Alagôas no mun. dJJ. 
Victoria. 

PAPAGAIO. Antigo elis. da freg. elo Curvello, no iilstaclo 
de Minas Gera.es. Anne.xado á parochia da Immacu!acla Con
ceição elo Morro ela Gat•ça pela Lei Prov. u. 1.272 de 2 de 
janeiro de 1.866 ; desta desmembrado e incorporado ao clist. da 
então vil la elo Cul'Vello pela ele n. 1.526 de 20 deju.lho ele 1868. 
'l'ovnon-se sécle ela f reg. do Mono da Garça pelo art. IV§ II ela 
Lei Prov. n. 1.635 ele 15 de setembro de 1870. Constituída pa
rochia pela Lei ultima ficou-lhe pertencendo o clist. elo Morro 
ela Garça até 1873, anno em que o art. V li da Lei Prov. 
n. 2.002 ele '15 ele novemb~o, tirou-lhe esse dist. que foi in
corporado á paro chia elo Curvello. Na categoria de parochia 
conservou-se até que em 1.875 a Lei Prov. n. 2.107 de 7 de ja
neiro, rl3voganclo a Lei n. 1.635 transferia para o dist. elo 
Mort•o ela Garça, que foi. desmembrado da freg. do Curvello, a 
sécle da paroohia ele N. S. do Livramento do Papagai~ que 
passou a denominar-se freg. da Immacul ada Concetçao. do 
Morro ela. Ga1•ça. Rebaxacla elo parochia, continuou co.mo slm
ples dist. até 1882, anno em que o art. I § IV da Le 1. Prov · 
n. 2.005 ele 23 ele setembro efevou-a a parochif• ?om a ln':oca· 
ção de N. S. do Livt·amento e incorporou-Ih~ o d1st. elo P1lar. 
'l'em duas eschs. •publs. de inst. primarm., creadas pelos 
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arLs. I e II da Lei Prov. n. 2.478 , de 9 de novembro de 1878. 
Agencia do correio . 

PAPAGAIO. Pov. no mun. de Santa !-Ielena elo EsLaclo do 
Maranhão. 

PAPAGAIO . Log. no ml.ln. da capital elo Estado do R io 
Gt·ancle elo Nor te . 

PAPAGAIO. Log. no termo de Set·inhaem do Estado ele 
Pernambuco. 

PAPAGAIO. Log . do Estado das Ala'5ôas, em Maragogy. 
PAPAGAIO. Log. elo Estado da Bahia, no mun. da Ban·a 

do Rio de Contas . 
PAPAGAIO. Log. do Distdcto Fede ral, na freg. de Jaca

repaguá. 
PAPAGAIO . Log. da ft•eg. de Maravilhas elo Estado de 

Minas Geraes, com uma esc h. publ. de ins~. prim. creada 
pela Lei Prov. n. 2.597 ele 3 ele janeiro de 1880 . 

PAPAGAIO. Log. no mun. ele Carangola do Eatado ele 
Minas Ge1•aes. 

PAPAGAIO. Pov. elo Estado de Minas Geraes, no mun . de 
Santo Antonio do Machado ( In f. loc .) 

PAPAGAIO. Serra elo Estado do P iauhy, no mun. de San to 
Antonio de Gilbués . 

PAPAGAIO. Sert•ote do Estado do Cear á , no muu .. cle Santa 
Qui teria. 

PAPAGAIO. Serra elo Estado de Pernambuco, proxima da 
margem esq. elo rio S. Ft·ancisco e da pov. dos Manelantes, 
a 500m acima do nível do mar. T em o settrumo do t•io para 
o oriente e compõe-se de grés . «Nas immediações delta, diz 
Halfe1d, em dil'ecção ao s itio ela ~grejinha, achei intel.'essa n tes 
e preciosas amostra_s de onix» . 

PAPAGAIO. Pico da serra da Tijuca, no Distt·icto Fe
deral. 

PAPAGAIO. Serra no mun. ele Ubatuba elo Estado de 
S. Paulo . 

PAPAGAIO. Sert•a do Estado ele Minas Geraés, ao S . de 
Ayuruoca, j l.lucto ás margens do rio deste nome. <<0 Papagaio, 
diz o Dr . Franklin Massena, pt•olonganclo-se pal'a O. bifurcEL
se para SO., dando origem ao Gamarra, cnja cacléa despren
de-se do Itatiaya em um raio ele 5 ~ leguas em linha rocU.t. 
Jaz o Papagaio na lat. ele 22° 28' S. em um a altitude de 
7.000 sobre o nivel do Oceano e a 2.466 pés sobre as margens 
do Ayuruoca. Compõe-se ele énormes massas de gran ito q11 e 
constituem 10 monles principaes ele E. para O. e um elevado 
campo ao S. ele l'ochedos que cons·tituem o ponto ma is alio 
deste~ lagares. A turmalina negra, granada roxa e rubim se 
observam nas camadas auriferas que fOl·am rolladas elo Papa
gaio, formando em sua base uma zona de quarlz hi alino , sílex 
granítico, hialonito, b.ialolul'malito. O perox ido de fen·o, e o 
peroxido ele manganez com o ti Lan bol'elam as fraldas do Pa
pagaiO . Esta set'l'a é di.stincta por Lres cascatas soberbas la! vez 
que bem notaveis em nosso Impel'io . Pdmeircb Cascata ele 
agua preta ao S. ela serra. E' formada por uma immensa molle 
ele agua, que, se debt·uçanclo sobre os rochedos e form ando o 
mais bello panorama ele vista, dá um salto de 60 mett·os . Duas 
cascatas do Gamarra ao Poente da serra qne desliaam- se no 
Santo Antonio attingindo a 2. 000 palmos ele a ltura mais ou 
menos e correm sobre o mesmo rumo do monte em dlrecção 
parallela e na disLancia ele 200 braças . O Papagaio produz uma 
acucena escarlate, poejo aromatico e junco sylvestr e de que se 
faz elegantes bengalas , uma cousa muito notavel.» 

P AP AG AIO. Sena do Estado de Minas Geraes perto da 
cidade do Carangola. ' 

PAPAGAIO. Mor1•o do Estado ele Minas Geraes, na freg. 
ela Lagôa San~a, no logar denominado Lagoinha (lnf. loc.). 

PAPAGAIO . Ilha elo Estado elo Amazonas no rio Negro 
entre as p0vs. de Thomar e Castanheiro. ' ' 

PAPAGAIO. Ilha no rio Urttbú, aíf. do Amazonas, entre 
o Paraná Itapenyma e o Ioga r Pedra assentada (A. J\1!. 
i::lbaw). 

PAPAGAIO. Ilha do Estado do Pará, no meio da bahia 
do Sol. 

PAP 

PAPAGAIO. llha do Estado elo Ma ranhão, é es tt·e i ta ai nda 
qne com set.e kils . ele extensão , Fica ao N. elas i lhas ele Igoro
nhon e Caeu•a, e ao S . da il11 a gran de elo Pau lino, que fica
lhe muito mais proxima, posto que della separada por um 
largo igarapé. 

PAPAGAIO. Ilha do Estado do E. S,l. nto no rio Doce 
entre a pov. de Linhares o po r to do 'l'atú . ' ' 

PAPAGAIO. Ilha do Eslaclo elo Rio de Janeiro na frog . 
da Ribeil'a e mun. de Angt•a elos Reis. ' 

PAPAGAIO. Rio elo Estado elo Ceará, banha o mun . de 
l pueiras e desagua no Jatobá. 

PAPAGA.IO . R iacho do Estad.o do Cear;i., banha o mun. 
ele S. Fran01sco e desagua no Caxttoré, trib. elo Curú. 

PAPAGAIO . Riacho do Estado de Pernambuco, a fl' . elo rio 
IpoJ ttca, no mun. ela Escaela . 

PAPAGAIO . R iacho do Estado ela Bahia, no mun. de 
Santo A ma1•o. 

PAPAGAIO . Ribe irão do Estado de Minas Geraes aff. elo 
rio San b' Anna, trib. do rio Casca. ' 

.PAPAGAIO. R ibeirão do Estado ele Minas Geraes, aLI'. do 
no Machado . 

PAPAGAIO. Ribeirão do matado ele Minas Geraes · nasce 
n a se rt·a das Taipas, e após 24 kils. ele cm·so desagna 'no rio 
Pit•anguinha. 

PAPAGAIO. Rio elo Es Laclo de Minas Geraes, ali. ela mar
gem esq . elo Car a ngo la . 

PAPAGAIO. Ribeirão do Es tado de Goyar. , aíL elo rio 
Jacú, que o é elo rio Crixá-mil' im. 

PAPAGAIO. R ibeit-ão do Estado ele Matto Grosso a.fL elo 
rio Verde. Recebe o corrego elo Tucano . ' 

PAPAGAIOS. Log. elo Estado do Amazonas, no dist . elas 
Abelhas, no ri o P ttrús. 

PAPAGAIOS. Ilhas do Estado do P ar ú, n o lago g t•ancle 
elo Amapá . 

PAPAGAIOS. Ilha do matado elo Par á, denll'O da ens a cl. tl. 
denominada Manamaná, no rio Nhamundá . 

PAPAGAIOS. Ilha do li}s taclo elo Padl., no num. ela Vigia • 
na foz do r io Taná. 

PAPAGAIOS. Il ha elo Esta elo da Bahia, no libtora l , en tL·o 
a ele Ca1·apeba c a dos Porcos. 

PAPAGAIOS Ilb a do Estado elo E . Santo, defr onte do 
morro Jabitun tn a, que Dca-lhe ao S. 

PAPAGAIOS. Ilhas do Estado elo Rio de Janeit·o, deü·onto 
da costa elo m un . ele Cabo Frio. Mouchez diz : , Deanto cltt 
costa de que acabamo~ de tra tar exis te uma serie de il has di
rigindo-se cxacLm~1en te em linha ~ec ta ao N. 550 E, pat•a a 
11 ba Ancora, quas1 parallelamente a c os ta e formand o um ca
nal profundo, onde póele-se encontr :it· bo ns ancoradonros ... 
Aílit·maram-me os pilotos que não exisLia nas proximidades 
dellas nen httm outro escolh o a lém elo reci fe Caravellas . Vista~ 
elo lat·go, todas essas ilhas pt·ojectam-se sobre a terra e se 
co nfhnd<' m com os pequenos mol'l.'os r1ue se avis bam ao longo 
da costa» . Na Cal'ta da Provincia, ele Bellegarde, ligura ape
nas uma ilh<t e não diver sas como diz Monchez. 

PAPAGAIOS. Ilha elo Estado do Rio de Janeiro, no porto 
ele Im betiba, distante do litbora l 7 kils. e 830 me tros . Pro
jacta-se a construcção ele um quebra-mar que l igue essa ilha 
ao littoral. 

PAPAGAIOS. Ilha elo Estado elo Paraná, na entraclo. el a 
barra ela. bahia de Pat·aoag u6.. Sct•ve ele baliza aos navega ntes 
que demandam a bana do sul. 

PAPAGAIOS. Ilha rlo Estado do Paraná, na bahia de Gua
r atuba. (Saini.-Hilaire). 

PAPAGAIOS. Silo assim denominadas duas i lhas que rteam 
mui proximets ela ilha da Conceição ; no Es tado ele S<~n ·ta Ca
tharin a . 

PAPAGAIOS. Ilha do IJlstaelo do Matto Groso 1~0 rio Ma-
deira , acima do ribeid"io do Jacaré . ' 
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_PAPAGAIO?. Rio do Estado elo Paranit, all . ela margem 
cht•. elo Iguassn. Recebe , en~t·e ou tt·os o ri beirão ela Incl ia , o 
elas Pombas e os rios Ta manduá e S. Luiz. 

_PAPAGAIOS. Rio do Estado do Pamn!L, banha o mnn. de 
Ttba"y o elesagna no rio des te nome . (lnf. Joc . ). 

PAPAGAIOS. (Cachoeit•a elos ) . Vide Poi !t GrM!de . 

PAPAGAIOS NOVOS. Nncleo colonial elo ~sLado do Pa
raná, no mun. cb Palmeit•a. 

P AP A-GALLINHA . Morro do Estado de Minas Geraes ua 
freg· . de Ubá e m un . ele Mat·ia nua. ' 
P~P,AI~,U' Lagôa elo Estado do R . G. elo Nor te, no mun. 

elo Aosu. E peq netla c s6 t em agua elm·ante o in ver no. 

PAP ANAZES. Selvagens que habitavam o littoral elo 
Braz!l, ~nL>·e Porto Seguro o Espi\'ito Sa nto. • 
_PAPA~DUVA.Log. do Estado elo Pat·atHÍ., no mun. elo R io 

Negro., Exts tem alH terrenos devolutas entre os rios Negt•o e 
Iguassu, nos quaes pro.Jecta-se estabelecer uma colonia. E' 
tambem denominada Rcmoho G1•andc . 

PAPANDUVA. Log . elo Estado do Paraná, uo muu. do 
Campina Gr ande . 

P AP ANDUV A . Cot· rego do E stado do Paraná, banha o 
mtm. ele Campina Grande e desagua no rio Capivary . (Inf. 
loc . ). 

PAPANDUVA . Ribeirão aa·. da mar ge m dü·. do Ca
nomhas, que ê tl'ib. elo rio Negt·o, es te elo Iguassü e es Le elo 
Pat·anv .. 

.PAPANDUVA . Ribeirão do Estado do Paraná. aff. do 
rio Ivaby, tl'ib. elo Paraná. 

PA PA-ONÇA. Riacho elo Eslado de Pernambuco, no mun. 
do Cabo, 

PAPARA. Açude elo EsLaclo elo Ceará, em Maranguape. 
PAPARÚ . Formidave l cachoeira no rio Umricoera no 

Estado elo Amazon as. Fica pt•oxíma das cachoeiras eleno'mi
nadas Carinanaesapon e 1'upuren. Deft·onlc desemboca na 
mat·gem esq. um pequeoo rio ulo mesmo nome. 

PAPARY. Villa e n1ut1. elo EsLaclo elo lt . G, do NorLe, 
na com, de S. Jose de i\1ipibú, s ituada a meio declive en Lt·e 
os tabolci1·os que form am uma zo na parallela á lJt'aia , o o valia 
do Capió, que se estende ao S.; a 43 kils. ela capiLal, cinco da, 
cidade de S . .To ~é , iS ele At·ez, 30 ele Croyauinh a e 2<J, da pov. ele 
Pirangy. Ao N. da vil la es tendem-se taboleiros poucos fer 
teis nos annos seccos, onde abnnda a mangabeira el e que se 
extrahe leite para fab t•ico de borracha; a E . ~stendcm- se 
campos ele planLação e grandes sitias ele a rvores fL•ucliferas, 
entre as quaes a ma ngueira , a jaqueira , a bananeira e a l a
rangeu·a , occnpam o primeiro loga r. O mun . é regado por 
d1versos rios, ent re os quaes o Trahiry, Araraby Ba l:lum 
P1hum e. Mipibú; nelle licam as lagôas: Papary, Bo:n Fim 01; 
Poxy, Mal'la Ferreira, Escura, Urubú, Carca t' tt, Secca, Boa 
Agua, Boasstca e Papebi nh a . O terreno fe rtilissimo, principal
mente no valle do Cap ió, presta-se a quasi todas as cultut•as. 
Lavoura tle cann01 de assucar, mandioca, milho, feij ão, arroz, 
fumo e a lgodão. E' atravessado pela E. ele F . do Natal a 
Nov a _Cruz e se rvi da por diversas est rallas , entre as quaes as 
que vao a. S. Jose ele Mipibú e Natal. A. po11. ela vi lla é ele 
J<Ouco lU ?. ts ele 800 habs . e a elo mun. de 7 .000. Orago Nossa 
Senhora do 0 ' . Foi desmembrada ela villa de S . Jos6 de ~li
pibti e elevada á ca tegori a ele par ochia pelo Doer. n . 4-1 de 2\J 

L
cle_agosto de 1.833. Villa com a denomin ação de Imperial pela 
. et Pro v. u. 242 de 18 de fevereiro de 1852. Insta lhtcltt em 7 de 
)aneir? de 1853 . Tem duas eschs. publs. ele instr . prim. 
A.~enCJa do correio. No mun. flcam os povs. denominados: 
P0n·an~y, Campo . de Sant' Anna, Cunaes, Marinhos, F lor es ta, 

lltse tro, Boass1ea, Timbó , Bana elo Camoropim, Busios, 
tl~a~uz, Zumby, Sapê e Ser~i'ios iuho. Sobre suas di visas vide a 

eil rov. n. 712 ele 3 ele sete mbro ele 1874 . Damos om seguida 
0,8l tm~ tes el a fl· eg . de Papary com a então vil ia ele S. José ele 
f~ 1 ~ 11bu consLan Les cht Acta elo ex LincLo Co.nsclho da prov . rea
~sM ~: e 111 10 ele março ele 183cL « Pegarv, da margem elo no 
.~a.Jnptranga , pela pat·te elo sttl, e estrada p;er ~ l qu<J vae eles ta 
ctclade para Cloyauinba, até o nutl'co elo P nxi, o cl 'ahi, pro
curando. a nascença elo rio Mipi bú (que fica para lesLe) e por 
~lle a ba txo, a lô :i passagem da estrada qno vao da villa ele 
• .,. José para Papary; ela n1eBma estracla seguira pela que 

cl'ahi sahe para a Pituba a eucantrar- se na estt·ada geral de 
Pel"llambuco, e por cll a em segutmento até o rio Urucara, que 
divide a freguez ia da vtlla de Arez, e pelo mes mo rio a baixo, 
até linda 1·, licanclo per tence ndo á ft·eguezia ele Nossa Senhora 
do O' de Papary Luclo quanlo lica de nLr o dos limites marcados 
para a pa t• Le elo lés te, inclusive Cumrú ; e o mais que fica 
pela divisão dos te rm os competindo ao mun, ela villa ele São 
Jos6, pot• ficar pertencendo ã freg . ela villa ele S. José tudo 
quanLo flca a oeste dos sob re mencionados li mites·. Fica li mi
tando a freg. de Papar.)' , pelo nor ~e, com a desta cidade pelo 
sul, co m as fregs. de Are?. e Goyaninh<t, pelo leale com o 
oceano e pelo oeste co m a villa ele S. José; cuj a divisão foi 
approvacla, e se resolveu que fosse commnnicacla á camara 
municipal ela dita villa, para fazer co nstar aos parochos das 
duas ft•egs 11. 

PAPARY. Lagôa do Estado do R . G . elo Norte, no mun. 
elo seu nome. Recebe o rio 'l'rabiry. E' a mais vasta e mais 
bella das lagôas elo Estado. Desaguá no oceano pelas banas 
elo Es tavam, Ribeiro e Camoropim. Suas agnas conftttldem-se 
com as da lagôa Groahyt·as. Dizem nascer no logar l\Iorçua e 
la r uma extensão de l8 k ils . pouco mais ou menos sobre 8 ou 
10 ele largura. E abundantiasima em peixe. «Essa lagõa escre 
vem-nos elo Estado, formada aba ixo elo vali e do Capió pelas 
en chentes elo do 'l'rahiry, cons titue urna fonbe. de riqueza para 
o mnn . pela abu ndancia da pesca que proporciOna a seus habs . 
Suas aguas , reu nidas ás das lagôas Papeba e G1·oabyr as, vasam 
no oceano pelos canaes do 'l' ibau e Camoropim, sàngradouros 
ainda insulllcientes, por occasião das g randes cheias . >> 

PAPA TERRA DO SALGADINHO. Log. elo Estado elas 
Alagôas, em Agna Branca . 

PA:E'A-TERRAL. E ' ass im tambem cleu(}minada a enseada 
do Mit·ancla, no Es tado do Parahyba elo Not·te . Vide M.i
?"andc~ . 

PAPA VENTO. Ser ra do Estado de Sergipe, no mun . ele 
S. 8 hl'isto vão. 

PAPEBINHA. Lagõa elo Estado do R. G. do Norte, dons 
kils. ao N . da villa do I a pary. E' gequena e muiLo pt·ofutlda 
e communica-se com a lagôa ele I apary. Algtms escrevem 
Papeba. 

PAPEL. Log-. elo Es tado de Sergipe, uo muu. do Aqui
elaban. 

PAPERACUNA . Log-. elo mun. ele S . Benedicto, no Estado 
elo Ceara . 

P APIRANGA. Lag·o elo Estado elo Par a, clesagua na margem 
esq . elo l'io Ctuuá (ele Alemquer). 

PAPIRANGA. Lagôa elo Estado do R. G. do Norte, no 
mun . ele Canguaretama . 

PAPUAN. Log . do Estado elas Alagôas , no mnn. de 
Quitunde . 

PAPUAN (Arr!tial de). F oi assim antigamente denom inada 
a acLual cidade elo Pilar no Estado ele Goyaz . Papuan e uma 
es pecie ele herva m nibo abundan te nessa pov. e excellente para 
a alim entação do gado. 

PAPUCAIA . Uma elas estaçõescht E. de F. de Cantagallo, 
no .i!JGLado elo R io de Janeiro, entre as estações clenom"it1adas 
Escuria l e Jaguary. 

PAPUCAIA. R io do Estado tlo Rio de Janeiro, niT. elo 
Macacú. E' atravessado pela E. ele F. ele Cantagall o. 

PAPUDA . Con ego do Estado de Goyaz, aa·. do rio Cri x!Í.
m irim. 

P APUDA . Carrego do Estado ele Goya7., afL da margem di r. 
do r iÇ> S. BarLholomeu. 

PAPUDINHA. Carrego do Estado ele Goyaz, aff. do Crixá
mirim. 

PAPUDOS. Pov. elo Estado ele lYiimts Ge t·aes, na freg . de 
S . S basti ão elo Arcado. (Inl'. l oc .). 

PAPUTINGA . Log . elo Estado das Alagôas, no muu. elo 
P asso do Camaragibe • 
· PAQUEQUER . . l~s Lação da E. ele F • .Leopoldina, no :amal 
elo Sumidom·o e Es tado elo R io de Janeit·o, enlt·c as ~~t.aço1~s de 
llacollar o Mello Bat·reto, 207k.078 d1slante de Nyte! Ol, 9 .076 
ele Bacellar e 1~.000 de Mello Barreto. 
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PAQUEQUER (N. S. da Conceição do). Vide Sulllidotll'o. 
PAQUEQUER. Vide Theresopolis. 
PAQUEQUER (S. João do). Antig,, fazenda nacional, em 

Thercsopolis e Estado do Rio ele Janeiro. 
PAQUEQUER. Serra elo Estado elo Rio de Janeü•o, nmift

cação da cordilheira dos Orgãos. Dá ol'igem ao rio do seu nome, 
PAQUEQUER. Rio do Estado do Rio ela Janeiro, nasce na 

serra elos Orgãos, banha o mun. de Santo Antonio ele There
sopolis e reuo ido ao Sebastianoa clasagna no rio Preto. Recebe 
o Gou,•êas, Graças, Araras, Príncipe, Quebra Frasco, Pimen-
teiras, Frio, Tres Corregos e diversos outros. · 

PAQUEQUER. Rio do Estado do Rio ele JaneÜ'o, nasce na 
serra no seu nome, banha o mun. elo Carmo e desagua na 
margem dir. do Parahyba do Sul. Recebe o S. Lourenço 
S. Francisc?. «No Joga~· denominado Sumidom·o do Paque~ 
quer, este r10 some-se deixando o Jogar do se,t leito vazio e 
vai surgir a uns 300 metros mais ou menos Fcm tan·as da fa
zenda da D. Anna Leopolclina ele Faria Oliveit·a, despontando 
as aguas como fervendo, cerca de uns 1.500 metros ela séde da 
freg. Este mesmo rio Paquequer, além de outt·as c1uédas de 
agua no mun., ·tem a cascata Conde d'Jl:u, situada nas vertentes 
do Sumidouro, cuja cascata tem uma só quéda, perpendicular
mente, com a!Llll'a pouco mais ou menos de 100 metros, fol'
mando gt•ande bacia em ~erras do teuen te-coronel João de Souza 
Vieira. » 

PAQUETÁ. Bairro elo Estado ele S. PaU'lo, no mun. de 
Jtapelininga, sobre o ribeit·ão do seu nome; com duas eschs. 
publs. de inst. primaria . 

PAQUETÁ. BeJ,lissimo arrabalcle no mnn . de Santos doEs
tado de S. Paulo, á entrada do pot·to. Além do eãificio da Socie
dade Portugueza de Benefi.cencia, possue uma fabrica ele caL 

PAQUETÁ. Quarteirão do dist. do Pirahy, no Estado elo 
Paraná. 

P AQ UET Á. Bairro da cidade de Guanhães : no Estado de 
Minas Geraes. · 

PAQUETÁ. Ilha na costa elo Estado do Pará, ao S. da ilha 
Colijuba, na pat·te dá costa compt•ehendida eü·tre as ponLas elo 
Marahu e do Chapéo Virado. 

PAQUETÁ. Ilha do EsLado do Pa1·á, na c.il•cttmscripção da 
Joroca e com. de Cometá. 

PAQUETÁ. Ilha elo Estado do Rio de Janeü·o, no mun. de 
Angt·a dos Reis. 

PAQUETÁ. Aprazível e encantadora ilha situada na bahia 
de Guanabara e séde da f reg. do Senhor Bom Jesus elo Monte 
dependente do DisLricto_ Federal. Tem 2,5 kils. de comprimento, 
sobre largnra mut var1avel, cltsta cet·ca de 18 kils. da Capital 
F<!deral. Pertenceu, em pl'incipio ao mun. ele Magé sendo 
annexaela ao Municil?io da porte pelo Dec . ele 23 de m'at•ço de 
1833. Na apoca ela Jundaçao ela cidade foi doada em partes 
eguaes a Fernão Baldez e Ignacio de Bulhões . O Dt·. Fa-usLo 
de Souza em seu intet•essanto trabalho A Bahicú do Rio de 
Janei?·o diz : « A belleza proverbial dessa ilha, a salubridade 
e feL'tllidacle do seu solo, a índole p<tcific< ele seus hahitantos 
e a conHnltnicação cllaria a vapor com a Corte, far.em dolla 
uma deliciosa vivenda para ac[tlDlles que procut•am a saucle a a 
tranquiliclaclc. Foi o reLiro do venerando José Bonil'acio cl'csde 
1832 a 1838, e elo illusLre EYaristo Veiga, o quo explica as se
guintes linhas das Bra;zilicmas : 

Vô~ tu, ó braúleiro, entre essas ilhas 
Que parecem nada.r n 'um mar de azougue 
V oi a I u z prateado, alli n 'um grupo, 
Como rainha cortejada, n il11a 
~os amot·os cl!n.mada. pelos v ates ; 
C01no um florul o oas1s na eJ.•m:t J.Jybia 
lle yergeis rodeado, o de espcran<~as 'I' 
A !Inda Pa<Jueta, delicia, orgulho 
De tiia capital , do Brazil todo! 
O ode o JJUL'O l"v:n·isto e o egt·egio A ILdratla 
li'ora1r1 ias fruir tlo a\neno pouso ' 
l'l-efoctllar a ruetüe a torrnent:ula ' 
J>eJo moto veloz o incouseiJUente 
Da versatil politica. 

Além elo l10sperlcs illustres quo vão buscar ;1.L1 ivio a seus pa
decimentos Paquotá é apt•eciacla pot· i'mumcros n.madoras c1ue 
concol'l'em 'annualmente ás vomarias ele S. Roque e do Senhot• 
Bom Jesns do Monte; muitos escdptol'os o viajantes referom-:>e 

com elogio á formosura ele s eus panoramas e delles ciLat•emos 
De Pascual, qtte, na LeiLui·a gn rilo s3u Ensaio Critieo, exclama 
enthusiasmaclo : « Gollocai-vos em uma eminencia da ilha elo 
P aquetá, e clizei-me si ha na Let·ra um espectaculo, que, de 
muito longe possa aat· compat·aclo com o que ·tendes ante os 
olhos. " No Tomo I elo A1·ahivo elo Reti?"O Litterario Po?"t~t.que:r, 
do l'tio deJaneiL•o, ha um't bellapoesia do St•. Manoel J. Gon
çalves Junior, C{Ue começa elo seg11inle modo : 

Surgindo el'agun á flôr, cobei·ta ele verdut·a, 
O mar em torno c1 'ella, assim bmnclo murmllL'a: 
- « •ru és ele Guanabara a mais fot·mosa filha, 
« Nenhumo. como tu, UQ seu regaço bl'ilba 
« 'l'ão bella e tão gentil, ó Paquetá sauelos:1.! 
« Eu 1nesmo, nos vaivens da Luta porfiosa, 
« Ao ver o solo teu coberto de verdura, 
« Em ti penso beijar a ilha dos Amores! » 

D. José F. Guido, sect·etario do general Guiclo ( Revistct Littc
raria cZe Buenos Ayres, julho de 1874)) compara-a á Hha de 
Calypao, parecendo brotada do seio elo mar pelos encantos ele 
uma nova Armida; e n'ella julga-se Lransportaclo aos templos 
bíblicos e aos paizes onde se convicla o estro.ngeiro com. La
mar as e se aclol'lla o leito com folhas ele ps.lmeira. O Dt·. Joa
quim Manoel de Macedo tomou ainda mais popular essa ilha 
fazendo clella o theaLro elas ma.is bellas acenas elo seu mimoso 
romance 111oreninha..... A principal i11dustrü\ de seus habi
tantes consiste na fabricação de cal, e ha alguns annos ten
tou-se a exploração do Kaolim. que ha em abunclancia no 
morro da CL·uz, a SO. da ilha, do qual nos diz o sabio bispo 
cl'Elvas no Ensaio Eoonomioo, o illustre chimico brazileiro 
João Manso fez o apparelho de li na porcellana, egLml á d:J. 
Chi11a, oJferecido a oi-rei D. João VI, e ulümamente o Dec. d0 
3'1 ele julho ele 1877 concedeu privilegio a Bouliech & Vianna 
pat'<L explorat·em esse artigo durante dous annos. Além disso, 
exporta-se tombem para o mercado ela capital muita lenha, 
fnwtas, peixes e ho1· ~aliças. A lace de SE. ela ilha 
apresenta muito fundo a chí. facil desembãt'que; e em todas 
as oubras o accesso é difficultado por grancle numero ele pe
dra~ isoladas ou em gmpos, algumas designadas . por nomes 
e3peciaes, qLie dão as pt·aias o mais p.ittoresco aspec·to. » 
N'ella notam-se as segtüotes praias : G1•ossa. ela Guarda, do 
EstaleiL·o, da Pedt·eira, Comprida, elos Ft•acles, da Covanca, elo 
Catimbáo, da Ribeira, elo Sacco, elo Lamcil·ão e ele S. Roql!!il. 
-O SanatariLm1 de Paquetá- bellezas •1abnraes ela ilha. Suas 
e'Xcellentes conclicões de salubridade- Pot\Cos pruizes no mundo 
terão sido tão pt·ol'uzamente galarcloaclos pela n:;~tureza como o 
nosso. Eis uma verdade secliça, por demais repelida, e á qual 
não deixou ainda de prestar aclliesão nm só dos viajrmbes e 
naturalistas que teem vindo ao Brazil. 'l'oclos apregoam c enal
tecem unisonos as granclezas e esplendores desta natureza tro
pical, onde se pódo encontnllt' co1n pequeno clispenclio de loco
mocão os mD.is bellos e variados panoramas, assim como as 
condições proprias a climas mni cldl'erentes. li: é talvez devido 
a essa mesma prornsão ele bellezas natut·aes, que temos air~o 
um tanto negligentes no exmlle cuiclacloso das condições pe
culiares a certas localidades, quo pareciam eles !'i nadas a see
vir ele verdadeiros sanatia,·iwm .. Mni\o pet·to cht capital, pot• 
sobre o dorso ela aherosa cot•dJ!heira elos Orgãos, estão Pe
Lropolis, Frihurgo, Thoresopolis, onde se encontram toclos os 
benellcios e vantagens elos climas elo monLttnh<t. A o !C v ação 
de algumas centenas de meLros acima do nível elo mar, a ]m
reza elas aguns, e a abundancia luxuosa ele uma vegetação 
vigorosa, qnal se aão vê em parte alguma do Inltndo, são a·t
traclivos que hão ele, no futnro, dar a cssa,S !l'16a.hd\l.dcs um 
valor mestillHJ.vel, e que actualmente já fazem s'en~il' g"t•anclc 
valor clellas. Ningttem cuidon ainda, parém, seriament~ .nas 
condições ele um clima insular, onde com pequeno sacrm'c'iúl. 
elo tempo e ele clinlleiro, o habitanLe do H.io elo Janeiro jJóaÓ\ 
ir buscar garantias para a sua sa-ucle,, ou linitivo para os seüs 
males. NniLos Lcem ouviclo l'a1lai', ouLros teem mesmo sentido 
com os seus olhos as agrada veia impressões CJ,LLe se oxJ>eriJnetTta 
ao pi~at· as P»flias ela piltorcsca ilha de PMtnot<i.. Muito pou
cos, podm, ao que pat•oco., leom uma noçi'iJo cxac~a elas con
dicões rle salllbriclacle, f! 'te oJl'erocc aq11ella "insnla. l!:sc,Isado é 
dizer CJHO não Lemos onLt•o f1m, tL·a anelo estfts linhas, sinão 
attt-ahi1• alLonção get•al p::un. essa joia ig-norada. l'fa cet·ca 
de alguns mezes, em viagem áqne lltt ilha, conversava en 
com um estrangeiro r1ne alli foi estacionar, o quo gt•ancle 
admiração mosLrava pelas bellezas ua~uraea do Bt•azil, :í!lizia
me elle : - Admirt~-me qne n ão se dê ar1ui valm· a tão aWra-
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heute local idade. Na E ut'O'(:Ja ella ser ia um ponLo ele r euni ao 
dos tour~stes, e um refug1o para ,os qne buscam a li i vi o a certos 
ma las . Quem asstm se expl'imi:JJ, conhêcia bem o valot· qne 
tee m para o es lt· a nge it·o algn mas l'ormosas ilha.s do Medi ler
r aneo, onde se vai gosar das Íl11pressões da beira-ma r. A ce
l ebr:;tcla Chypre, tão procurada pelos inglezes, e a i n l'odunacla 
Ischu1., alllcla:_ ha pouco subvet·ticla pelas commoções ele nm 
terr emoto, nao teem, entretanto, estou certo, os atLracLivos e 
as bellezas da nossa insula kopical. Collocada ·quasi no cen tr o 
elo golp ho a que chamam bahia do Rio de Ja nei t•o distan
ciada ela cidade CÔ i'Ca ele 9 mi l h as e el a costa baixa 'que hei L' a 
as abas ela serra elos Oi·gãos cerca de 5 milhas a sapel'ftcie 
da illm ele . PaqueLá? baLiela pelos ve ntos em tod~s os sentidos 
fi cando ass1m defencllda contra os efl'e i tos cleletet·eos elas a tm os
pheras estfl.gnadfl.s. As ~ll'aias CJilC 11. rodeiam são limpicl as, 
a renosas , ele clechve suave, sem clet t•i tos ve.,.el.aes ainda mesmo 
na maré vasanle . A impulsão elas aguas

0 
clm·a;lLe o flu xo a o 

t·efiLlxo ela maré nii:o tem ali, como é natuml, a mosma energ ia 
que se nota nas p t• a ias vizinhas á bat•t•a , A Sitperficie ela il):m 
é , o1:a plana, ora montuosa, se nd0 o Ler\·eno nos lagares plan os 
q iias1 todo calcar eo Sil icoso, e nos Joga1'es elevados co nstituído 
pot• arglla decomposta e massiços de kaol in. JTim rude aJo·uma 
elella se vêem aguas repre~aclas ou e~lagnadas . l'ambe~ é o 
solo dotado de ta.l pet·mefl.b!ltclacle, fli!e as agnas clesapparecem 
r ap idamente da superficic e um a hora depois ele nm a chuva tot·
rencial se pode pet·cot'l'et· toda ilh a a pé enxuto. Borda ndo as 
as pratas e es tendendo-se para o interior dfl. ilha a lé a encosta 
ela parte monbanhosa, encon Lram-se a1•vot•es cot·pnlentas , reve
bnclo no vercle-esnuro ela folhagem e na robus te7. elo Lronco 
uma immensa força vege ta ti ''a que ellas tiram á fecu ndidade 
do solo. Innumer os coqneiros esgu ios e alterosos, ora esparsos, 
ora agrupados, se erguem <l.C im a das copaclas mangueil·as, agi 
tando os leques f\0 sopr o ela at'agem vespert ina. Espalhados 
como a esmo, pelas praias, ás vezes encravados mesmo no sol~ 
ela ilha, veem-se g ig·an tescos penedos, com as arestas col'l'oiclas 
pela. acção do tempo, alguns ja de todo l isos e ar redondados, 
outt·os feucliclos ou abertos a,o meio, in clin :J.clos ou ereclos, s i
mula,~d o pelo seu aspecto e pela posiçii:o que occupam os blocos 
et·rati cOS . que n.s gelei: as semeáram pelos valles alpi n0s. Além 
ela beneftca 1mpressa~ psy:cholog· ica que sobt·e o espit· ito do 
hom em exerce esse cOn.Juncto de belle~as naLuraes, ha ai nda a 
consiclerat· a influi çã? sobre o corpo pelas co ncli ~\Ões do meio, 
A atmosphera ma l'i tuna sempre renovada e pu ri li cada por uma 
vegetação luxuosa, solo enxn(o, mui p,e rmeave l, port;o,nto sem as 
condições para entreter a dela elos agentes inf'ectuosos, t~~es são 
os pt'incipaes elemen t.os ga rantidores ela sn,lubrid acle da ilha . 
A' agua pota vel é th·acla de poços com a profundidade ele 7 a 
8 metros, on em minas cavadas na aba dos morros. Em algnn,~ 
po nt os da ilh a a ag·ua de poço tem um gos lo sa lobro assaz 
pr onu nciado; a agll~,cle mina, pot:ém, e intei ramente pnra, 
lJ111 p1ela e potavel. Ioclav1a é facll reconhecel' que ella con
tém principies cal careos. Em ·tod o caso a quanLiclad e de 
cal al li_ existe nte ele neD hum moclo póde prej ilclicar <1. sau cle, e 
rhsso dao te s ~emunho nume t·osos inclivicluos que dessa agua 
nsa!l1 h fl: longos a un os . Espalh adas em toda ilha encontt•a m-se 
nnutas labl'lcas ele ca l, que constituem a verdadeir a indnstt·ia 
da localidade . lia quem t enha presumido que as emar;.açõe. 
prove n1entes da combustão ela cal, duranLe o tempo que tra 
balh am essas f<tbrlcas, ve nh a m a exe1•cet· inlluencia maleHca 
sobre. a saucle. Quanto a mim semol h<< nte pl'es nmpção não 
te in illlldamento . Acredito mesmo, ao envez disso, que os 
procluctos gazosos dessa co mbustão , difl'uucliclos no at• ele tem
pos. a tempos, são antes u(eis quo nocivos. Durnnte os mezes 
ma is cab elos no verão, os dias são alli muito quentes, como 
succede em lodo o clima in su lar. A l'i ração, porem, vem á 
tat•cle refrescar a atmospl1era e f\ d ill'el'cnça se tol'na assaz 
sens ivel e~tre a tempemLtlra da noite na ilh a e a tempera
tura da notte n~ cidade. Para as pessof\S qtte não estacionam 
na ilha, mas vao. frequentes veze~ á côrte, ha, den1ais, ·1 van
tag-em ela tt·avcss ia do mar. A viag• m f'az-se pela man hã cedo 
0

. dut·a pouco mais elo nma hora. Respira-se en tão o ar me
rJt~111 0 elo largo, a"l mesmo tempo que se goza de todas as 
agradavo1s .emoções do uma viagem na hahia, atmvos fl.ndo 
por entre 1lhas pittorescas e ngglomeraçõ<'s de penedos, do 
CUJ aS ctiJe rtas bro~a m os "'l'ava·tás e levanLam-se em revofl.da 
bandos ele aves aqnaLicfl.s ."' l~m vil1.g·em de regresso, nos mezes 
ele agosto e .sebembt·o, qu ando o sol clescam ba no poente, ru bt·o 
~omo um cltsco de fogo , e as nuvens tocadas p ara o Occidente 
Jnterferem-lhe os raios obliqnos, descortinam-se ás vezes espe
ctaculos sorprenclentes, que os olhos do viajante não se cansam 
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ele admüat•. Na co~·cl ilho ir<t elos Orgãos os t• ecortes da se t•ra 
a profundidade elos valles illtuilinfl.m-se e, por phenomeno 
opLico, se avisin lialll taJ]lO elo espectador, quo cll e p6de mer
g·nlb a t• a vista em toclas as a nft·ac tuosldades do s·t·anéle mas
siço . Mais ele uma vez ficamos estaticos dia nte ctesse es plen
diclo p<1norama . JTi nLre os mai s a nLi gos habita ntes cla ilha 
conta m-se mui tos sexfl.genarios, o que depõe em favor ela 
salubl'iclade do log·ar. Já ma is pot· infot'mações que tenho 
obt ido, e pelo q1te eu mesmo hei observado, desenvolveram-se 
alli febres ou ouLrM mo leslias epiclem icas e contagiosas . Os 
ge rmens morbi genos para l á tra nSJ?Ortaclos não acham condi
ções f~.vorave i s pal' a a sua multipllcação e disseminação : lia 
dons aunos um individuo infecc ionado na cidade fo1 alli 
mon·et· ele feb t· e amar ell a . A molestia ficou restl'icla a esse 
individuo e não se propJgou. Por outro lado conhece mos 
pessoas asLhma ticas, outr·as suejitas a àtaques r epeticlosc ele · 
l ym ph atiles, Oll a congestões ami udadas do flgaclo, que alli 
enco ntra ram allivio aos seus soffrimentos e crearam r esidencia 
pet·m a nen le . A i lha ele P<l.qtle't:í. com as suas excepc ionaes 
c01idiçôes de salubt·icl aele pres ta-se não só a set· uma excellente 
estação ele bfl.nhos, mas ainda um samatori~ttn para as orga ..: 
n is«ções debilitadas, cloen ti as ou deseq n ilibradas , que carecem 
de viver a lgiun Lempo em solo sccco e respira~ um at• puro_ e 
fort ificante . Os lymphat icos e esc t·ophulosos nao encontrar~o 
f'ac ilm en te em outra par~e condições tão a propriadas a cot·reglr 
esses vícios orgot nicos. Na Fra nça, em ce r ta época elo anno, 
tt·ansportam- se as crianças esct·ophulosas a Boulo.IJne sw· me?'• 
Entre nós Paque tá podia bem torn a t·-sc Oilhra 13oulo,gne su?· 
me?' .- Dr. J. 11. ele LcbCel'cla . PaqueLà 15 de novembro ele 1885 . 

P AQUETÁ. Pequeno rio elo Estado do Maranhão, no mnn. 
de Guimarães . (In r. loc .). 

PAQUETÁ: P.ibeil'ão elo Egtaclo ele S. Paulo, banh a o mun . 
ele I tapet ininga e att·fi.vessa a estra da que desta cidade vai a . 
Fax in a. 

P AQUETE. Log . do J]staclo elo R. G. elo Snl, no muu. de 
S . Sebastião do Cahy. 

PAQUETE. Ilh a no mun. cÍe Angra dos Reis do ill8t~;do 
elo Hio de Janeiro. 

PAQUEVIRA. Dist. do termo elo Cfl.nhot inbo, no Estado 
de Pet·nambuco. I-Ia 01Üt'O log . do mesmo nome no mun. de 
Canhotinho. 

PAQUEVIRA. Log·. do Estado elas Alagôas, em S. José 
ela Lage e na Victo l'ia . 

P AQtJI. Rio elo Estado de Minas Geraes, no num. ele Boa 
Vista elo Tremedal. Desagua no Gorutuba; r ece be o 1•i beirão 
da Game1lei t'a . 

PAQUINHA. Ilh a elo Es tado do Pará , proxima elas ilhas 
Ca,•ian n., das Pacas e l\lbri·ecas . 

PAQUINHA. Col'l' ego do Estado do Rio de J a neiro, a.fr. 
ela cacli oeira elo Geúcinó. 

PARÁ. Estfl.do elo Brazil. - Situação: JTI' o JTistaclodo P ará 
o mais se pten lriona l dos Estados Unidos elo Brazil e occupa a 
va s tfl. r0gião ela H.epubli ca comprehenclida entre os 4o 22' ele 
Lat. N . a 9• 15' de Lat . S. e os 3" il' e 15° 20' de Long. O. 
do Rio d e J anei ro. L imites - L imita- se fi.O N . com o oceano 
Atla nti co e as Gnyanas Franceza, IIollandeza e Ingleza; a E . 
com os JTis tMl os do Maranhão e de Goyaz ; ao S. com os Esta
tios de Goy<l.z e Ma l.to Grosso; e a O. com o mstado do Ama
zonas . Servem-lhe ele divisas: com as Guyanas o d o Oyapoc 
c as sel'r as de Tu mnc-Humac e Acarahy; com os gstacios do 
Maran hii:o c ele Goyaz os rios Gnrupy e Aragtmya, afl'. clu 'fo
canLins; com o Estttclo de lllaLLo G ros~o os montes Gradaús, o 
o X in gú e seus af\'s . Fresco e Carahy e o ri o das Tres Bar ras 
ou Paraua·tinga, aiT. el o Tapajoz; e com o ]J;stado do Amazo .. . 
nas o rio Nhamundti. e uma rer.ta que vai da serr a de Pal'in
li ns v: mfl.rgem esq . do ri o Tapajoz em frente á f o~ do rio 'f res 
Barras . JTim 3 ele dezembro de 16l5 conquiston l?ranr. isco Cal
deira Castello B l' anco o terri torio desse Estado, ouLr'o\'a capt
tania, cq.meça nclo ~. gozar desse pred icado em 1652, por Dec . 
rle 25 de fevel'eil'O, mas dependendo elo govel'!lO cl~ doMara
nhão. Com a separa .5:o rlo governo das dnas capttnnJa~ .• el 
vil'lude dos Decs . de 20 ele agoslo ele 1772 e ele 3 ~le. maw c e 
i77'1 e Provisão rle 9 de julho elo mes mq am~o, o linH.t respe
ct.ivo foi fl xnrlo no do 'l'nryassú, divisa qne f-o, l'emovJda pelos 
Decs. n. 639 de 12 ele junho ele 1852 o n. 778 ele 23, ele agosto 
de 1854, ficando o rio Gnrupy como fL· onteJra e~ tte os clous 
Estados e seguindo uma 1·ecLa pelo seu galho ma1s s~pten tno•. 
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nal até o ri o Tocantins, no ponto onde es te conflue com o Ara
g uaya. Com o Es tado ele Goyaz não existe lei alguma fix a ndo 
os r espectivos limites . As pre tenções do Es tado ele Goyaz nes te 
a ssumpto vão até o rio 1'acayunas, atr. elo Tocantin s. A Prov isão 
do Conselho Ultra marino ele 24 ele agos to de '1748 ma ndou 
fazer a dem arca~'ão de taes li m ites; i nfeli zm e nt~ nada se fez 
a té o presente . Com o Es tado de lvla tto G t·os~o, n ada h a tam
hem de a ssentado, por isso acceita mos os limites que os geo
g ruphos teem es ta belecido, e que parecem n a turaes . Com o 
E s tado do Amazonas rege o Dec. n . 582 ele 5 ele se tembt·o 
de i 850 Os li mites com a Gnyana Franceza ainda não se 
acha m dellnüi va mente regulados, pos to que tenhamos em 
nosso favo t• o art. 8• do tra tado de U trecht de 171.3 e o art . 
i07 elo Congresso de Vienna , in se1·to no tra tado el e 1815. 
« Foi ainda no tempo de Cal'los V qu e primeü·a mente assigna
lou- se o limite se pten trion a l desse Estado ou el o Brazil pe lo 
marco que aquelle soberano, para divisa entre o domín io 
h espanhol é o portuguez, mandou leva n tar á mar gem do rio 
que ele Vicente Pi11Zon tomar a o nome . No intuito ele i'<tze t· 
c umprir o con tt· ac to celebr ado e clefendet' as ter r as portu 
g.uezas, ma ndou a cor ôa verificar os ma rcos qne elel'ia m tel' sido 
collocados , sepa ra ndo os domíni os elas dit as Ler·r as das perten
centes á corôa ele F ra nça ; e foi nesta ave riguaçã o que , pelo 
capitão João Paes do Amara l, cabo el a gua rda- cos ta , e pelos 
soldados de sua comiti va , foi enco nt rado o marco primiti vo a 
que se re fer i ra m nos depoimentos pres tados per a n te o ouvidor 
ger a l, co nform e se v~ n os a uLos regis trados no Archi vo P u
blico ela c idade de Belém e do te rmo e re la to r io que passa mos 
a t.ran scre,·et· e que não permittem clnvicla so bre os limites das 
t erms bt•azi le ir as : « Anuo do Na sc imen to de N. S. J . C. el e 
1723, aos 19 dias do mez ele julho el o dito ann o, nes ta cidade 
de Belém do Gt·a m-Pará , em pou sada do Dr. José Bor ges Val
l el'ino, do clesembargo de S. M. que Deus gua r de, e ouv idor 
ger a l com a lçada e juiz das just ificações nes ta capita ni a e seus 
annexos, a hi por elle me fo i dad a urna ordem do go vern ador 
ca pitão géral clesLe l!; stado J oão ele Maya el a Ga ma, em vil'Lu
de da qual se por gunta ram teS'te munh as pelo conteúdo della , de 
cujos di tos se fez summario, que se juntou á m esma ordem. 
E ' tudo . Eu , escrivão do m a ndato el o d i to Dr . ouv idor geral 
autoei , junte i "' li o que se seg1te a d ia nte junto. Diogo Leitão 
ele Alm eida , o esceevi,. - « Ha vendo v is l.o nas ot·cle ns el e S . 
l\1. que Deus g·ua rde , sobre as ter l'Us elo ca bo do Norte em. que 
se r ecomm en clou a m 11 a ntecesso r informasse, se sou bes ·e s i 
se t inha feito os m ar cos que div id iam os do míni os elas ditas 
·terras elos ela coróa ele .F ra nça e se os vassallos de lla, co n tr a 
o te atado aj tta tado em Utrecht passa t•a m os d itos ma rco:; e en
·tr a ram pelas n ossas t ~ rt· as:- ]~ \' él nLlo qu e sobre es ta ma teri a 
r espondeu me nos co ns iderado do qu e pedia m a teri a tão g ra ve 
e a orde m que sobre s ua resposta trou xe comsigo a fJu al r es
p ondo co m verclacle, a no Li c ia necessari a el a qu al es perava 
n es tes na vios a nHim a resolução, me pa recen pant execução 
dell a faze r uma exac ta a ver ig11ação desta 111 0\tet·i a, pond o nel la 
todo o c 1 iclaclo ; não ac hei n oti cia ele ter havi do pesso<\ a n Li ga 
ou m ode rna que vi sse os el it~s ma rcoR, nem qne so ubesse s i se 
h av ia m posto, nem onde nca va o l'Ío de S . Vicente Pi nzon, . 
cha mado nos mappas f l' a ncczes Oyapoc e pelos ge nti os da Lel'ra 
V a iapoco ; querendo a verig llll l'•ma te ria tii.o importan te, man de i 
ao ca pitão J oão P aes elo A mara l, cabo ele t odo o val or , pru 
dencia. e zelo elo t•ea l se r vi ço po1· en Lencler set· :J. bsoltrtamen te o 
ma i ~ capaz ela dita e rn p t· e~o. de d a r co nta d ~ tudo q1te lh e en
treguei, e p ,nLi ndo com efl'e ito co m 3 canôas a rm ;tdas em 
guerra, gua rn ec id as ele i u f'a 11te t•i a, p~ssou a ponLa de Mncapá 
qtte pelos ig ool'a ntes el'a ch ama cl a ca bo elo No rte . Segun do as 
ins trucções r1ue lhe dei se expo1. a passa r o ve t· dacle iro cabo elo 
Norte com g t·a ncl i ,s im o tra balho e evi éle n~e per igo de sua viela, 
vendo-se por tr?s ou qu a tro vezes comple ta me n te a lagado e 
perdido com as soberbas ondas da pororoca e !'orça cl~s co r
ren tes , que por todos aqn~ l lcs ba ixos e can aes se enco ntraram 
e se não l'ôr a o seu animo e con~ t a ncia não ti ver n. efl'e ito a 
clili?e nc ia a que era ma nda do ; mas vencendo lodas as cl ilft .• 
cu l'!a cles chego u ao .rio cham aclo Coan a ny , entendendo se t· j á 
o rio de V1cente P1nzon , pe lo qne dizia um el os g tiJ as , teve 
n este rio pratica com um ge n tio da terra , o qu al lhe deu a 
nova que em um l'io menor que lhe fic~va a tra r. ch a mado 
Vai apoco lh e fi cavam uns poucos de ft·ancezes ; e voltand o a 
husca l-os lhes perg untou o qne faz ia m on o q ne vin ha m bus
car {!.'! terras ele S. M . q ne De ·s gua rde e elos seus dom in i os , 
a qne responderam Cjue vinh a m resga ta r p~paga i os e bichos e 
que não vinham pelos m ar es e cos ta que pertenciam n corôa 
porLugueza, e s im entra t•am pelo rio cre Vicen~ e Pin~OI) ch a-

mado Yapoco e que por t erra -vinham , passa ndo de a ldeia em 
a. lde ia , pelos i ncti ,ls, seu s compadres ; m and a ndo o dito cabo 
que logo despejasse m e se recolhesse m ás s uas te n ·as , ou que 
os t t·a ria prezo~ , e r etira ndo-se , declar ar a m a lgJlnS índios que 
elles anela va m r esga ta ndo escra vos e ·tudo o qt1e ach ava m, fa 
vorecendo e a mpar ando ao rebelde Guaymã , ca beça el os Arua ns, 
e que os i nci tar am a falta rem á obediencia a S . M . q ue Deus 
gna!'Cle e a assalta rem a a ldeia de Mol' ibit·a , j un to a es ta ci 
dade ; e rjue os d itos fr a ncezes occn l tava m o dito r ebelde ; e 
seguindo com e fl'eHo o r egimem qu e lhe de i passando pel'i gos, 
tra ba lhos e descomm oclos , e ntrou com effeito no ver da.clei ro rio 
de Vi ce nte Pin zon, e l'aze nclo d ili ge ncia na bocca clelle e clen
t i'O des ta parte por descob r· it· os d itos ma rcos, os n ão a chou, 
nem terra fi rme em C]Ue pudesse estar , e vendo que se clescolJt'ia 
el a out t•a parte ·alg uma ·terra alta , fez ·to\la a dil igenc ia e poz 
lodo o cuidad o em descobrir os ditos marcos a té que t~ve a 
fod11na d e logra L' o é fl'e ito de seu tra balh o e clil igencia , s ubin
do a um monte qu as i talh ado a pirJne a té a m eio ou com 
pouca esca rpa , e s ubindo pegados a raizes co m trabalho, ach a 
r a m elo me io pa ra c imc1. ma is fac il a s ~t b ida e ch egando a o 
cnme elo tal mon te - ach ar am uma peclt·a e rocha na tu ra l e 
nes ta t a lhado um q uas i quadro de l a rg ura e comprimen to de 
pouco ma is d e tres pa lmos, cortado p elas b~ ncl as . e f6,·a d a 
ten ·a pouco m a is ele palmo , e n olle ac ha ram escul ptdas umas 
a r mas que pa recem ser de uma pa l'le as ele P or tugal , vendo
se ainda as c in co cha gas ou l' eaes qu inas , e de outra , uns cas 
tellos co m um leão c tt r oda des La ped ra se ach avam outras 
leva ntadas como testemunhas 011 g na rcl as elo mesmo m ar co, e 
um a elas que fica vam pa r a n pa t·te das quin <ts el e P ortugal , mos
tra va uma crttz com o h abito de Cll r is lo, o que pa rece Jus tiflca r 
infall ivel mente se t· ahi o marco d a divi são el os domín ios el e 
Por tuga.l e de Cas t.etla , ott fosse pos to no anno de .. . . pelo 
i mperadot• Gados V, como dl:r.e m ns his tor ias , on no anno ele 
1637 por F el ippe quando cloou a ca pi tania a Bento Maci e l Pa
rente; e por se r n ecessario e co nv~ n i e nte ao se t·viço de S. M. 
e á co nservação dos. seu s clomi nlos e pa r a se e vit•w as conten
das que podem h a ver ela corôa ele Fran ça e el e P ortt1gal e jus
t ificar-se o r e l'erido - ordeno ao Dr. Ouvidor geral ti t·e todas 
as tes temunha s qne viram e encontra ra m os di tos f rancezcs , 
decla r ando o l ogar em que os ac ha ra m e o que ouvil'a m aos 
inclios ; ontl'o Rim, a e n~rad a do r io de Vi ce nte Pin zo n e stlbi
cla el o r eferido mon l ~ e mnt·ca , e s ignaes que nelle ach a rem , e 
el a par te el o ri o em que fica, pe lo dilo m a rco, pois se p1·ova ser 
toda a bocca el o ri o Vico n ~ e Pin zon da corôa Portngue ~.a e pe r· 
tencer aos dom id ios el e S . lVI. qne Deus g- ua t·el e ; e jus t i ficado 
me da r ;). por tres vias a c6pi a el a jLlsl illcaçúo, ficand o esta em 
boa a rrecadacão e r egis tt· a ndo- se nos I i vros da F aze nda Real 
e Se nad o ela Ca ma ra, e ainda nos el a Ouvidori a gera l, por se t· 
ass im co nveniente ao r eal se rv iço . Belem el o P ará, 12 de jul ho 
ele :1. 723 ». - F orte , Porttlgal n a conscicnci a de sen clit:ei to , 
soube mostt•tu·-s.o i n tt•a n; igenbe em defende i-o, r epel linclo as 
ten·tati vas [Pitas pela Ft·a nça pa ra Lt·a nspor os limiles qu er pot· 
meio de postos mi llt. at·es , qu e r de mi ssões es ta belec idas no 
i\Iayacarê , n o Coana ni e no Crrrap a pori s ; el e modo que o tra 
tad o ele Ut.t·rcht nã o pod ia dei xa r ele ser cons ider ado em pleno 
v ig·or , até 10 d•~ agosto de 1.797, qn a nclo aquell a Republ ico. 
pt• ocnrou co nfund ir os l imiles r eco nh ecidos, impondo a P or 
t ugal a aeguin·te es Lipu lação : « Os li mites entre as duas 
Guya nas f ra ncéZ[1. e portu gueza serão eletcrm inados pelo rio 
chamado pelos pot·tngue l.es Calsoene e pe1os francezes Vicent.e 
Pin zon, que se lança n o Occea no ac ima do Cabo No l'le , ce t• ca 
ele cl ous e me io g rúos Cle La LiLuclP se ptentr ional. » E logo em 
st•gui cl a ve io o t r a tado ele Baclajoz ce lebrado em 6 ele junho 
ele 1801 , com mediação ela [lespa n h a , f'aze t· r ec ua r a lé o Ara
g ltfli'Y as fronte iras portugnezas , es \endenclo a Ouyana fr anceza 
a ba ixo do cabo el o Nor te nos seguinte~ Lerm os: « ArL <J.o Os 
lim ites entt·e as duas Gn yanas se ri'io determ ina dos, n o futuro , 
r e to r io Arn wary que se l a nç:t no Ocea no a ba ixo do ca bo do 
No rLc p1·ox im o da i lha Nova e da i lha el a P eni te nc ia , a um gr áo 
;L meio , pouco mais on menos, elo La ti tude sep le ntri on a l. E s tes 
l imites segnirão o cliLo ri o Ara wa ry desde a sua embocad ura a 
m ais d ista nte el o ca bo elo Norte « té á stm n ascente, e depois 
um a linh a recta tit·acla des ta nasce nte a té o r io Branco para0.». 
Co m es tes li m ites, porém, n ão se a ch a va a ind a a D'rança asse
n llot·eacla elas margens elo l'io Am azon as ; ma is um golpe con
vinh a s~r vibrado para o. completa demo lição el o ·bt·atado d e 
Ut.t·ech t. O a rt. 4o do t.t·Ma do ~jus taclo em Maclr·id em 29 de 
se tembro ~le ·180.1, en tre Lucia no 13on<•parte e Cypl'i ano R ibe iro 
Ft·a 1re veLO satts fa zer o g ra nde empeoho : « Art. <!,O Os l i 
mites .:J ntre as duas Guyanas , f'ranceza e portngueza, sex'ão 
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clcLel'lllinados no fuluro paio rio Ca l'apanaLuba, quo se l ança 
no Ama~onas cercLt ele um LAt'çO ele gl'áo do Eq uadot·, I:!Lituclo 
septenbnona l, ac1ma do forte Ma.capá . Estes li mibes sPgn it·ã·J 
o .c·lrso elo rio até á n a~ceo t e, donde e lles exb2 11cl e r~ se~h ãJ 
a té a a g c· a nde C<VIA ia de mon tan has, qu e laz a clivi~::'\o dns 
aguas . seg· uinclo as inflexões cl sta cade ia aLo o ponto em 
qu ~ e lla se app t• ox ima ma is elo rio Bl'anco, j11nto elo 20 
g.mo e un: berço N. do lTiquaclor ». A g tlet'l' ll cont t·a a F r anç.a 

. em 1808 lornece tt n Pot·Luga l o en>ejo pat·a <t r e ivincl icaçiio elo 
· Lodos os s us direitos. A Lom acln de C<tyenna em 14 elo j ane iro 

ele 1808 pelo corp o ele vohtnt~ r i os paraenses, sob o commanelo 
elo tenente- cor onel Manoel l\Ia rglles, foi o acto pelo qttal de 
t~n1 a só vez ftc a l'am des Lruidn.s as 0st ipul ações q11 e m t~ i s e mai s 
fa?.tam rec ua c· a J't·onteit-a brazil eira. Não o bsta nl;e isso, o 
tr:ltado ele paz celebraclo em Paris em 20 ele ma io ele 18 1<1 
rrs_ta h ele~e a co nf11 são pt·omovicl a pela Fran ça , acce itan elo as 
esL1pul açoes anben orcs a 1792. «Art. 10. S. A. Real o príncipe 
reg~nte ele P ortug-al e elos Alga rves, em consP.quencla do> a r
l'!\ ll.J ::t men tos fe itos com seus a liftclos e para execttção elo art 8o 
se o lm ga a ~· est tbttit· a S . J\I. Chri sL ia nissim a , dentro elo pmzo 
acl ta nte es ttpulaclo , n Guyana l'ra t1coza tn l qual üx isLi a em i 
ele .J anelt'O cl_o 1.7~2. Fazendo o elfeHo des ta est ipulação r ev i r et• 
a conLestaçao ex1stente naquella época a r espzito el os limites 
fica con ve!lcio naclo que esta con tes ta ão set·[, te rmin ada po;. 
Ulll ar r~ BJa men bo amiga v e! entre as cli.ms côrtes, debaixo cl<t 
med1açao rl e S. M. Bt·i tanni ca » , O príncipe ren·ente ele Por
tuga l nega-se á rat incação des te tratado e a l~O' I alena sua 
a lliada, propóe em j a neit•o ele 18 15 uma 'pequena "modili;ação 
qu e I ortugal consiclet·a ainda vexaLoria. A en Lt·ega immediata 
ele Cayenna, exig ida nes te artigo aclel icional, antes el e Ormaclos 
os limites elos dominios pol'Lug ctezes, é r ecus·aela com altivez· 
e Portugal que ·tantas vezes vira r estl'ing iclos os seus dom in i os ' 
ex ige um a solução completa, ca,paz de evibat· ambirrttas in te l'~ 
preta~~ões fu turas·. Dahi a conve nção celebrada em 11 el e m a io 
ele 1815 com a Fran9a e que se l'viu cl~ base pa rn. a es tipulação 
do Co ng resso ele V tenna em 9 el e .Junh o· elo mesmo anuo : 
".Art. ~da Convençi'i.o . S . A .. R. o pl'incipe r egente ele Pol'lu
gal e do Braz tl, e S . M. el-re1 ele França e ele Navat'l'a que
r endo remov;r as ~lim~ulcl acles qtte fot'Dl~l oppostas por p~rle ele 
S. A. . R ea l a rat1hcaçao elo tratado asstguaclo em 30 de mato 
ele !1.8 l4 entre Portugal e a Frnnça , cleclarnm n"lla e ele n e ~ 
nhum e íl'eito a est ipulação contida n·l a rt. X do dito tratado e 
todas aqn ell as que lhe possa m di ze~ respeito, sulJsLituindo-Jh P. , 
ele accorclo com as ma i;; poten cias s ignaLari as, as est ip ula ções 
expressas no a rbigo se.gui n ~ e ~lo pt·esenl e tl'atado, as quaes se 
r ão só reptlta das validas . Mecl ianbe es ta subs tituição as di Las 
altas partes conlractantes se obrigam a cons iderar como val i
das .e 111uLnamente obt•iga tol'i as t lcll\s as demais estipulações elo 
sobreclilo t t•atado ele Paris.- Art. II. Q1terenclo S . A, R eal 
ma nifes ta r d o modo mais evidente a sua co ns idet•ação para 
com S . _M. Lui z XVIII , se ob1· iga a res·~ i tu it· e dec la ra qne 
r es tclue. a sua cl1ta Magest~.~;de a Guya.na fní.nceza a-té o rio Oya
poc, CllJa em bocarlut·a estht entre o 4° e o 5• n- r áos el e l atitude 
N ., limite que Pot•tng•a l sJmpr e considc t•ott ~e t• o que havia 
fixado pelo bt·a tado ele U trech t. A época pa r::t. a e n tren-a desta 
C?lOnta a s ._ M. Cht·i s ti a niss im a serft determinada log~ que as 
ctrcnmstanc1as o perm ittirem, pot· um a co nvenção pat'ticular 
entr., as d~ta~ cbt~lcs . Proccdel'· Se-lla am.igavelmonbe logo qtte 
se possa, a flx açao cleftnitiva elas Guj'a nas f)orbu O'ueza e fc·a n
ce?.a, n a conformidade do s n tido pi·eciso (as estipulações do 
art. VIII elo t1·a taelo de UtrechL )). « Art . nvn elo Acto do 
Cong- c·esso rle Vienna- S. A. H.eal o principe regente ele Pol'
tuga l e c~o Bl'azil, pa ra manifestar de man eira incontes tave l a 
sua c~ns1cleração pa rticular a S . M. Ch t·ist ia niss im a, se obri ga 
a 'l'cs tctull' á su a dita mages tacl e a O nyan~t . francez a Mé o rio 
Oyapoc, CU.Ja embocadura está situada entt·e o 40 e 5o gt·áos ele 
lat.ttude septentl'ion a l , limi te gae Poc·h~gal cons icleron se mpre 
como o que fôra fixado pelo trata elo ele Utt·e h t. A época el a 
entrega des ta co lonia a S. M. Chl'is ti a nissima será elctermi
nada as_:;im q u_e as c ircurnstancias o pet'mittil'em por um a 
eonvençao pa rttcnlar enLl'e as duas côries, e proce cler -se-ll a 
1mlg::tvelmenLe com a maior brevi cl:tde á li xaçil:o definitiv a 
co~ limites elas Guya nas pol'~ugttozrL e franceza co nform e o· 
ar · So do 'tratado 'el e U trecht " · Dependente como fi cát' l\ 
P0 j' este a rtigo a entrega da colonia da convenção pat·Li
~u !\l' entre as duas côrles, não qu iz Por t uga l ahl'i r mão 

a. _posse em que se achava , a ntes ele set· ella l evada a 
: n :lto_, _ UJ2eza t· da insistencia com que a I<'ranc a r ecla mava 

1 
t esb thllçao. A co nve nção ctde bmda r.m Pari s á 28 ele agosto 

c e 1817, permtttia enlra t· novam ente a Fl'ança na posse (le 

Caycnna: " Art. 1. 0 St ta Mag-eslade Ficleli ls ima, anim ada 
elo desejo de Cln1· execução ao n.rLigo ce nto e sebe do Ac to do 
Cot~gl'esw de Vien na, se obri ga a enlre((ar a Sua l\Iage~~acle 
Chri s Liani ss im a dentro ele tl'es me7.es ou ante: , SP f'à r poss tvel_, 
a Ül tya n::t l?t•an cc' 7.:1. nté o t• io Oyapnc, cu,i a embocarl 'll'a es ta 
s il.1wda e nl.n o quarto e o qn into gráo~ de lat. s e pte n~ri ona l e 
ate 322 gnl.os de long . a L . ela i lha ele Fel'l'o, pelo parallelo 
de 2o .2-l' ~rc l at. septentri onal. Ar t. 2.o P c· ocedet·-se -h a im
m cl iabam nte de amhas as pa l'Les á oome::tção e e:<: peel ição dos 
comnlissarios pat'a Ctxarem definitiva mente os limi les rlas 
Gu.vanas Pol'tngneza e F' r anceza , confor me o sentido exac lo elo 
arLiR'o oitavo do 'l'r a tado de Utrech t e as est ipula ções elo Acto 
elo l•On g- resso ele Vienna: os di Los commissa.l'ios deverão ter 
lllinat· o sett trabal ho no praso de um anoo, ao ma is t::trdar, 
contnnclo desde o dia ele sua r eunião na Guyana . S i, á expiração 
cl esLe bermo ele um a nno, os comm issal' ios respectivos não con
segui rem co ncot·cla r onb c· e s i, as duas Altas Partes contracta':~ 
tes procedel'i'io am igavelmente n ouh·o a rc· a njo sob a medtaçao 
ch Gra n-Bc·etan ll a e seolpt·a confot·m e o se n•.iclo esacto do 
a t• tig·o oit :t vo elo Tratado de Utrecht co Dcluido sob a gara nti a 
desta pote ncia . l> O adiamento ela r ealisação elo a jus te deter
m ina do por este art . 2o, tem s ido a causa das uontestações qu e 
uma e 01ü ra vez se levantam sobre ns te rras situadas entt·e o 
rio Aragua ry e o cab1 el e Oraug~ . Não obstante, a pt:opt•ia 
Fc·ac1ça tem por cliversas vezes omcialmente raco~llte? tclo o 
dit•eito que ass iste ao Bt·azi l sobra aquelle vas to terntorto. Os 
avisos de seu> mini stt·os elos estt·angeit·os ao ministro do Brazil 
em 5 ele jnlho de i 84i r elal'ivamen be ao posto elo Mapà, estabe
l e.;i'do desde 1835, e ao mini~tt·o brazileit·o em Paris, em agosto 
de 1850 sobre a ~e nt.a liva ele ltm novo posto na mesm a situacão 
feita em dezembro de 18 !9, ntlestam claramente que o govern o 
francez , apesar que qttet•er considerai' li tig ioso o territorio elo 
cabo do Nol'te , n ão deixa de reconhece r as eslipnlações vi gen~ 
tes, que gal'an tem os dit·eibos do Bt·azil, como tem-n'o e:<:hube
r ant()mente clemon s t.raclo Antonio Nicolau Monteiro Baena, em 
1846, Joaquim Cae tano ela S ilva, em 1851 e i86l : o Barão de 
Ma mjó o o D1·. 1'ito Fl'ancJ ele Almeida, em '188!, e tant'ls 
oubl'os q,.:1e tee m apreciado a ques-tão.» A ft·onte ira elo Bl'azil 
co m a Uuya na In gleza ainda n iio es tá detet·minada; el_eve, 
porém, como ltmite naLural, começar a O. ela serl'a Pacarau11a, 
onde tem principio o territol'io inglez, e seguir p:tra L. pe~o 
prolongnm e nLo daquella serra, at~ encontrar a n ascente nutts 
septe ntrion a l elo rio Ma hú, no qual desagua o rio Pir;í.,·a, e por 
sua vez affiue no 'l'acutú. Desta nascente irá ao rio Rnpunury 
até encontt•at· CtJill a margem esq . deste rio no ponto mais pro
x imo do m on te Anabi em 3°, 56' de lnt. N. e 15• , 53' 45" O. 
elo observa torio elo Rio ele J a neiro, ele sorbe que fiquem pe1·~ 
t encenclo ao Braz il todos os terl'enos com as aguas q ne vert-el'em 
pa1·a os tribs , do Amazon as, e á Gra u-Bretanha os terrenos 
com as ag uas qne verterem pa ra o rio Essequibo o seus affs., 
e pam isso deverá a linh a divisaria acompanhar todas as 
sinuosidades que a situação e dire.cção elas verte ntes elas aguas 
ex igirem. Do ponto onde n, linh a encontra r a margem c~q . elo 
Rupunut')', seguirá p ara o S., subindo este rill até a lat. 2° N.; 
pt'oseguinclo clahi para L. pot• outra linh a parallela ao equador, 
nes a mesma lat . N., e irá para O. a té onde se es tender o 
clominio da Inglaten•a . JJ]sta é a fc·onteit·a f]tte o B l'azil tem 
sempl'e sustentado, não só pelo clit·e ito ele clescobl'ielor, como 
pelo ele Stl:t posse desde 1752; o que es tá assignalado p lo forte 
S. Joaquim a lli constntido e, como é sabido, pelas t•ondas que 
manteve em vo.ri os pontos dessas parage ns . :tlem de commissões 
sc icn ti ficas que, em cl i ve1·sas épocns mandou r econ hecer e 
1 vantat· pl an tas top~g raphicas desse territorio, sem que nunca 
lhe fosse contestado seu direito. Accresce que elos anttgos 
'tt·ataclos de 13 ele janei ro ele -1750 e 1 ele outubro ele 177,7, cele
])l·aclos entre Pot•tugal e Hespanha, que fol' a m as pl'imeiras 
nações que tomaram posse elos tert·e nos ela Guyana, r esulta a 
evidencia elos dit•e itos elo Bl'azil e ele que se deve obser var os 
principies que aclopbaram aquell es dous Estados, para extr.e
mac· a~ su;•s ft·onheiras por linhas naturaes sempre qtle !ôr 
is to poss ível, afim ele e'' ilarem futuras contes tações . Nos 
a t'ls. 0° do primeiro daquelles lt' a t:tdos e 12 elo segundo, ass t
gnal a -se o ponto de pat·ticla pa ra cletemlinat· onde el eve come
çar a, linh a divisol'i ~t do bet'J'itodo actua l cltt Gt•an -Bt·etanhn. 

erve ele fl'ou tei ra entre o Bt•az i[ e a Guyan::t. Hollancleza a 
nerra de Tttmuc-humac: nnda ha por esse lado que dasltnda r. 
SnperOcie - Calctt! a-se 6 seu te rritorio em i.i49. 712 ktls. q.s. 
E' o te t•ce iro Estado da Republica em ex Lens:.o. N_ottcJa ht s ~ 
t.o rica - Ot·el la na , ave nttu·eit·o hespauhol, que segutra a Go:~~ 
çalo Pizar t·o em sna expedição ao Patz da Canella, abandona a 
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os companhe ir C's c desceu pelo rio Napo ao Amazonas, cerca ele 
1.560; deu a noticia quasi fabulosa do rio- mar, d izendo ter alli 
v isto um a nação ele mulheres guerreiras - as Amazonas -
(ele onde ve io o nome elo 1·io); conlribui' t para a lenda da ex.is
tencia de um lago- El- Dom·ado, - onde as are ias e margens 
eram ele lam inas de out•o e cujo paradeiro foi por mais ele um 
seculo pt•ocul'ado por a venLtir ei t·os ele diversas nt~>ções. As 
ulbimas beL'!' as do Br azi l, colon isadas pelos porluguezes, foram 
as do Norle , de onde sahit·am os Estltclos do Maranhão, Par{t e 
Amazonas, Inglezes, francezés c h ollanclezes os haviam p~·e
cediclo, estabelecendo feibot•ias nas margens do g t•aude l'LO, 
Desde 1600 que os ambici.osos mercador.:ls de Flessinga (Uol
lauda), em expedições successivas, cttidat•a m de ct·eat• planta
ções no Amazonas e levantaram em 11m elos braços elo grande 
rio os fortes ele O range e Na8sau. Os inglezes e francezes 
·tiveram out t·as fot•Liftcaçôes, que foram tomadas e arrazaclas 
pelos portnguezes. \V. Raleigb, navegador inglez, em uma 
viagem ao Orenoco, em 159õ, deu a noticia do qne os fmncezes 
- que andavam á cata de out·o , estavam fazendo o descobl'l
men to destas terras. De todos estes exJ?loradot·cs esq uccidos, 
só La Ravardiét•e deixou o nome l igado a clescobeda do Pará . 
Em 1605, voltava elle á Europa da sua primei 1·a expe,clição á 
Guyana e em 1612, sahit1 pela te rceir<t vez ela França e partiu 
para o Maranhão, que já era colonisaclo por francezes, e no 
an no segtün te, seguia para o Pará, com solcla,clos e i nclios, n o 
in Lu i to ele tomar posse clefi ni ti v a claq nella região para o seu 
sober ano. 1't•atat·am, entretanto, os port11guezes de ';onquistat• 
o qtte lhes pet•tenciam por diNitos de tratados. Ft·ancisco 
Caldeira Caste llo B ra nco que sob as ordens do J eron ymo de 
Albuquerque, fôra em 16H par l,ilhar rt. gtterra contl':J. os l'ran
cezes no Maranhão, fundou em 1.616, por ordem ele Alexa nclt·e 
ele Moura, a c idade ele N . S. ele Belém, sobre a bahia de Gua
ja rá, c a capitania elo Pará, ela q nal leva ri1. o muJo de capitão
mór. O Pará era então h ab itado por clivet•s ttS nações ele inclios, 
que se guerreavam uns aos outros c conbavam milhares de 
hnbs. ; só os Nhcengahibas, ·tribtt valorosa e industrial que 
dominava a ilha Marajó e cujos desenhos ele igaçabas lembr am 
os tmços ele povos antigos, eram em numero de ,10 .000 inclios . 
Os primeiros annos ele colonisação passaram-se ssm importan
cia, entt·e deposições ele gover nadm·es e inlri gas en tl'e colonos , 
missionarios e o governo ela mctropole . O ptoprio Castel lo 
Bt·anco foi deposto, preso e remett iclo para LisbOa . Dos h ome ns 
~ue lhe succederam, resalta al?enas a n gu r a sympa thica de 
I edro Teixeira c1ue, em 1637, fo1 o chefe ela primeit·a expedição 
porlugue:ut r1ue subio o Amazonas a lé QuiLo e cr avott nas 
mcwgens elo Napo os marcos Jimitro]Jhes elas possessões portu
guezas do Bt·azil. Dessa viagem, <J.Ue durou dous annos, sahi
ram para a Em·opa as pl'imeiras neLas scientificas do grande 
r io e urn a carta geogrn.phica ela l' g ião . l<]m 1640, t omou elle 
conLa elo governo, onde pouco mais ele um anno elemoron- sc . 
Começou por esse tempo nas terras da Amazonía a esct•a visação 
d os índios, a. que so ch an~ou resg~te : 0~ jesuítas, a quem 
cl vemos os P_l'l!UCH'OS lampejoS ele civtl tsaçao, foram, ao prin
CJ pw, .esct'<;tV.lsadore~ e depois apos tolos ela abol ição : o padro 
A11tonto V1etra se fez o pdncipal pregadot• dessa cruzada a t6 
que foram mandadas executar as determinações ela Bulla Pon
tifica, ele 20 de dezembro de 1741, por um decreto referendado 
p elo Marqnez de Pombal, em que declarava qtl · ~odos os inclios 
eram li vres e pJdic\m gosar elas hom·as, privilegies c lilnrrlarlwl 
de r!lLC gosavam os rl<lmais v:\ssallos porLuguezes. Aló 1Q4l 
estP.ve o Pará rl eb<1.ixo elo gove t• uo el o M:t t·anhão; soh a arlm i
n i8Lração ele Pedro i\l:tciol, tornou-se governo independente, o 
que valeu-lho ser no a nno segu inte co oquis iado, qua si sem 
esfo1·ço, pelos hollanelczes, que, dentro de nm anno, abandona
ram voluntariamente a sua conquista . Voltou o P a r i\ nova
mente á clependencia do Mam.nhão, até qtte em 1652 a meLt·o
pole nomeou um homem acleantaclo, Ignacio elo Rego Bat•reto, 
para primeil'O govern ador. Em 164\J, foi creacla em Porl,ugal a 
Compa nhia Geral elo Comrnercio do Brazil, CJUe só foi exLincta 
em 1120 e teve o seu maior florescimento no Norte : ella Leve o 
monopolio elo commercio com a condi ção ele ·tra nsportar as 
autoridades pa t•a o Bl'azil e defe nder o tet'l'itor io contra as 
in vasões es~rangeiras, p a ra o rlt te ·tinha um :\ a rmada ele 31 
n av ios a1·nn\clos c equipados por sua conta. Eslil. companh ia, a 
qtlem poucos melhoramenlos devemos, commclieu a busos que Jl! e 
grangeat·am gera l antipatbía e motivaram insurreições, elas 
q1mes a mais séria foi a ele Beckman em 1681. Os divet·sos 
sertões elo Pará começaram a ser catechisados pelos m issio
nat·ios calholi cos, tornando-se notavel no A lto Tapajós o pa rlre 
Antonio ele Vil leia, q ttantlo por outro lado o A lto TocanLins 

era explorado pelas correl'ias que os bandeiristas paul is tas 
a li !'aziam, em pt·ocut·a cl.:J ouro. Andavam por esse tempo os 
fn<ncezcs avesaüos em con quistar a marge m esq. ela fóz do 
Amazonas, o qne realmc nle lir.eram, tomando MacaplÍ., em 16\Jl, 
sob o comma ndo do "'Ovoruaclor ele Cayenna, Marquez (]e l<'enol, 
e foram de l á expulsos em poncos mezes pe lo capitão por lttguez 
Fundão. No Hm elo seculo XV II começo11 emflm no Par[< a ter 
viela o municipalismo, protegendo o No r te conLm a invasão 
hollancleza e chegando até mesmo a fCYrmar gove rno . O Pal'lL 
da v a dous clepu~aclos que iam ao Mar a nh t'ío r eprese nta1-o , os 
quacs iogo que e ntenderam que aqull llJsLaclo pretend ia ausOl'· 
vet• toda a acLiv ldacle ela nova capitatlia, negaram- se a l á 
compat·ecer, apesa t· das maiores ameaças. Com a entrada <lo 
seculo X VII, começou ve rcladeiramen le a formar-se a sociedade 
pa.t·<Lense : aci1.barttm-Re as dissenções, a admlnistra~.ão se 
bo r nou estavel e a le i se fez mais execu tada ; funda ram -se 
quasi Loélas as vill as e cidades elo Pat•ú, que novamente for
mava nos fin s elo secttlo XVII com o do Mara nh ão um só go
verno. llJs tabelecidos os tmbaclos que clct.em1inavam os limiLes 
elo Brazil no Pará com as possessões visinhas, cessar am os 
r eceios de evasões est t•an geiras e a ugmuJltOII a procl ucção do 
Estado; colheu-se o cacáo, a ba.unilh", o an il ; p la ntou- se o 
ca fé, elo qual se Lornou então o Para o p1·imeiro tnct•caclo no 
Brazi,l e augme ntou-se o numero elas viagens para Portugal. Em 
i702, começoti a cl'iação ele gado n a ill !lt de Ma ;·ajó, da qnal 
se occnparam em gra nde parte os frades mercenarws, funClanclo 
gran des fazendas, que passa ram depois para o clominio da 
Nação e hoje pertencem aJ Estado . Em 20 a nn os teve o Pará 
gado para o co nsumo e em 50 a nnos havüt em Mar·aj ó m:?.is ele 
40 .000 r ezes. Creou-se lambem pot· esse tempo <t mllicia .elo 
J~staào, form and o- se a lguns cot·pos com os natut•aes d~ pa1z. 
Fez-se co t'l'e t· a moeda metallica, pois a té então servtam os 
no vellos ele a lgodão e em algumas partes a !'ruela cacáo para 
as per muLas commet·ciaes . For tificou- se a en brada elo por Lo 
da capi~al e diversos pontos da fronúeira e, em 1721, orga
Jli~ou-so a Mesa da Alfandega do E..taclo c a Dit·octot•ia da 
Saucle Publi ca, tornando-se en lão nobcwel o go vern a dor Fran
cisco Berredo, que esc1·eve't um liv ro sobre fin anças e outro 
sobre a chronologia do Pará. Creou-se em 1723 o bispado ca
tho li co do Estado, cuja religião pres bott r elevantes serviços, 
sobretudo á instt·ucção inclig·e na. Os Jestlitas crearam uma 
lin gua geral para ser ensinada a todas as tribus, e um delles, 
o padre Malagriéta, fnndou em 17,15 o Seminario do Pará, 
onde se tem instruido g t• ancle pat·te da moc ida de paraense. 
1'res annos ele-pois, lançaram-se os a li cerces ela fam osa UfLt he
ch·a l ele Belém que, depois elas reformas ultimamente fe itas 
pelo bispo Macedo Gos l;a, lornou-se o mai s stunpluoso templo 
catholico do Bl'azil. i\. Collll)anhia ele Jesus, por ultimo, 
ajudou as in triga.F adminis~raLivas, fez eslorvos á delimitação 
elas fronteiras, protelou as decisões r ég ias e deu motivos ao seu 
proprio a n11 ir1uilamento no TIJs taclo. llJm 17,H, o sab io La Con
rlamine chegou ao Pará com uma commissiio ele asLt·onomos 
ft·ancezes e hespanh6es, com o fim ele ot·gan isar observações 
geoclesicas para determinar a vet•dacleira !Orll_'la ela; ter r a . 
E ste home m cscl'eveu sót·ios es tudos sobt·c a r eg t<W e (ez ana
lyses scie ntificas , dando co nhecimento á Europa elos se ns 
pri11cipaes procl ncbos n a~nr acs, en tt•e os quaes a borl' acha, qu e 
abé então era a li ignol'ada. Gaspar do Lim a clescobt•ill no 
pa i!. a flLl in :t e f'ez- se exp lorações de otuo no rio 1';tpaj6 s : 
João rlo Ar.evedo clescen · ele MaHo Grosso p~~· aqne lle rio c 
col'L i llcon ser possivol JLJn o comm nn i cação pot• :1 li com ar1ucl le 
msta.do . Só ago t·a, poróm, <.\que se faz cs~ udos para um a cs
trar!~ de ferro n aq nella clirccçli.o. 'l' om~lll <:_O JHa elo governo do 
Para, em 175'1 , Me11donça l<'nrtaclo, Jrmao elo Mat·quez de 
Pombal, ministro ·do Reino. Foi uma administt·açiio fe rbil: 
ampliou a iu s trttcção aos natttraes e ot•gauisott o pocle t• judi
cia rio . l"ez experim entar no Par á o systemt• ele colonisaçiio 
milHa r, ma ndotl lmscal' da Elll·opa regimentos el o soldados , a 
mór parte lavra dores e deu-lhes terras par;~ cu !Li varam, de 
pat•ceria com os índios , a C[ltem ensinavam, pagando salarios . 
Data m dess e tempv as colonias milita t·es elo Araguaya e Ara
·gua ry. Gomo a importação angmentava, creou-se a Compa
nh 1a Oem l elo Ctllnmercio elo Maranhão, f[lte, ao hc~lo elo algun s 
melhoramentos, i nlroclnr.io 3.000 esc ravos a frican os no Pat•á 
e hum; llmndo a lavou ra den Ol' io·em a que a colonlse1.ção J)OL'· 
tugtteza s~ dedicasse qtta~i excl ttsi

0
vame nLe ao co mn~orcio .. l<ls la 

Companhia cesso u o se tt mo vimento em 1778 . Consút'It ll h'n 
por esse. tempo o monumental Palacio elo Gover no, pl'imeit·o 
elo llraod, cl vido ao plano elo e ngenh eiro Lande. J?esscca
r am-se os pantanos q ne cobl'iam gt•a ttcle parte da captlal, por 
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um pln.no do engenheit·o. Gl'on-feliz, abl'indo snngl'adoul'Os e 
vall as, e fazencl~ conveeg1 ~· as aguas palltclosas p :ua os r ios 
Guan;a , GuaJara, e Jgantpe elo Redttcto. Levan ~amm-se depotS 
os pt·t me tros estabelecimentos indusLl' iaos elo Es~aclo. Em '17Gl 
es~abelecett -se um estaleiro para. as grandes construcções 
navaes, o qual deu começo ao acLual At·senal ele i\I:winlla. Jfoi 
tambem ,ct•ea.clo nesse anuo o hospital milit<u· na pt·aça ela Sé, 

• onde esta ?oJ e o M'senal ele guernt e junlo do local onde, n~ais 
tarde, o bts[~O ft·et Caetano Bra ndão e t•g ueu o hospital ela Santa 
Casa ela Mtse l'l~orclia, cuja irmandade caLholica es Lá hoje 
seculansacla, e iez construn• um vasto hospüa l na pt·aça ele 
Sant<t L11z ia .. T erminou o secnlo XVIII por uma série ele tra
bal hos ele Junttes por commissões mixLas de hcspanhó~s e 
por tnguezes q ae cliscl'iminantm as ft•otlteiras com o Perú, escla
r_ecendo o tratado de 1777 em que a corôa portugneza foi espo
llacla de grande parte do sen terrilorio e o tt·atado ele Utrech t 
em que se marcott o Oyapock como o no,•o limite com as 
Guyanas. Dessas explorações e es htdos publicaram- se obras, 
elas quaes a l1H\ts seda é a Chorogt•aphia elo enge nhe iro .Braun. 
Com a mudança ela côrt.e ele D. Joiio V! para o Brazi l, tnclo 
ll.t elhorou . . O Pará foi elevado d. prov. do Reino Unido ele 
Portugal , Brazll e Algarves : r egn lamentou-se os impos tos, 
cobrou- se a clectma m·baua e augmentou-se o funccionalismo . 
Como um desfo rço á invasão ele Bonaparte em Portun·al mandou 
o rei em 1809 que uma di visão ele soldados par';íe,{ses fosse 
occupat· Caye nna, o que com valent ia flze1·am e só a restitui
r am em 18-17 . JTim remuneraçiio destes serv iços foram cu nce
diclas as primeirl.lR sesmarias ele te rras na provincü\. Refor
mou- se a mesa da a lfandega e ampliou- se o commet•cio com 
as nações estra ngei ras. Desse pt·ogresso surgiram os prime it•os 
!mpulsos ela inclependeneia. A pr incípio o Pa rá temia !icar su
Jello ao centro élo Brazil e nesse sentido se manifes~ou a insm·
r~ i ção ele 1821 em f~vor ela C"!-l'la I ortngtteza, que teve como 
vtcLona a accla~açao de uma JUnta goveenaLiva e a mensagem 
ele uma clepubac<to á Europa, assegurando ftcleliclacle ao H.ei, 
~la qual fez parte o estudante Ii'elippe Patr oni, tun agitaclot· 
~ rreJ!ecLlclo, que se pronunc ion quasi logo contn\ essa mesma 
mettopole e "!-Cabou como republicano . l<'ot elle quem publicolt 
o p_nmeíro ·jornal nesla terra O Pa?·a.cnse, cl'o nclc sahiram 
os germeos c o republicanismo no Pará . Já o Bl'azil se tinha 
tor nado inclepenclente ele Portugal clescle 1822, quando a 1 cl<3 
mar~o ele -1823 os patriotas pat•aenses tenba ram aclherir áqttcl le 
movtmento : esla revol ução <tborLou e os seus implicados foram 
deporLaclos para a E llropa. O coneg-o Baptista Campos, outro 
aB.· tt aclo t• popular , Jig11 r ava como chefe elo Pa r t ido Naciona l. 
Fmalmente, em 15 de agosto ele 1823 à intimação ele um br igue 
el e gue r r~ Impel' ia l, commanclaclo pot· John Gt·oenfell, a Junta 
Govel'llattva. acclamacla em 1821, capilulou, acceitanclo a 
IndopenclenCla elo Brazil e o govemo ele D. Pedro I. Estes 
homens retrog rados continuaram nas posições o!l:lciaes o que 
exas_pe t·on os paLriotas ela I nclepencle ncia e deu causa a ínslll·
r etçoes segtnclas, das q uaes a mais lr3gica fo i a ele '16 ele ou
tu bt·o desse _an no c1ue teve corno epilogo a morto por asphyx ia 
ele 256 patr10tas, no por tão elo navio Palhaço. A indignação 
lançoJt <t r eYolução e a discorclia no interiot• ela prov. O dcs
~ontentamento era geral e o desalento deu vida ao espirito 
l epnbltcano, C!UC era pregado pela nnica imprensa elo Estado 
e adaptado como bandeim elo Pnt·ticlo Nacional. Já esLava até 
~ln.l'c~do o cl ia 'L 0 elo maio ele 182•! para a explosão elo um~\ re
~O[ I Jçao f"Jll e l eva~se o Pará a l igat·-so ás domfl.is provs. do N. 
fot~m::~ndo a celebt•e Confeelet·acão elo EquD.dor, fJUilnclo no dia 
cu,erwr chegou a Belém o pl'imc iro presidente nomeado por 

iJ.rLa lm_p~l'ial, Dt·: José ele Araujo Rosa. O Govemo elo H.io 
par<.'- sat1slazer os tdeaes de autonomismo que manifestavam-se 
]qut! deu a~s p l'i meiros p1·esid ontes ';'- mai?r somma ele attl'i
JUtçoes que foram sondo absorvidas, a med1da que a prov. se 
dese nvo lvetl , até que a Repnb l ica as ·Lt·ouxe em maior escitla 
0 111 :1889. Roso entt•egou-se a mcsm::t camar ilha q ue ;?Ovornava 
~ os seus antagonistas, sem rectu•sos e esperanças, 1t 7.cram- se 
c 9111 ag-ogos. Houve r evoltas em d iversos pontos elo inter ior e 
~~~lqn~n~o a autor idade ~\L t·opellava-se nos arbüt•ios, a anar chia 
Je·vnc _1i to~los os espiritoa c, aj urlacla pelo fanatismo religioso, 
e,:,;:xp 0S~Io !'ÍJU 1835 com a Revolução tlil. Cabanagem, que 
, c . eu de sangue e ele horror l.o,la a pro v . e ass ig·Jt<\lou uma 
~poca ele tet•t•ot• di l'i n·icla J!Ot' J~Ll u anl o Aun·elim o pelos clotts 

lll~lgres (An tonio e 'l.rra ncisco ), dos q uaes; nl ~imo c Angeli m 
!~ , 1 1 ~~ ram aoc la mar puos id enLes. Os an a rcl:t islas começaram 
M sassm ando as autor idades lcgaes e acabaram matando 
M alcb.er, o Jll'lmeiro chefe pot• elles escolhido. O marechal 

anoel Jorge, nomeado .1 elo Governo do Rio para lomar conta 

da pro v . , leve a pus i lanimiclade ele se clei:rar clepôt• ; o incenclio, 
o roubo e a selvageria in 1•aclit·am cidades e vi !las, só esca
pando poucas, das quaes a mais importante foi Cametá que 
sob a chefia do paél1·e Pmclencio se fe'l. a capital ela legal.idaLle. 
Coube ao general Andréa em 13 ele maio ele 1836, tomar Belém 
aos anarchistas e pacilicar a pt•ov. A impt•eusa que tinha 
assanhado os animas, tornou-se o apostolo ela lei: a ella ele
vemos gt·ande parte do nosso progresso. O Pará tinha então 
clous jornaes e hoje tem mais de 20. Começou para a prov . a 
pal. e a prospel'iclacle, attgmcnLanclo a sua receita:. em 1838 er:-t. 
e lla de 231:000$, em 1888 ele 3 .205 :000$ e hoJe passa de 
6.000 :000:$ . Neste computo só incl uímos a l'et~cla elo Estado, 
independente ela municipal e ela geral. Mult1p!icaram-se os 
es tabel ecimentos industriaes e ele lavoura. Algum tempo depots, 
foram esses estabe lecimentos sendo abandonados e o povo se 
entrego u, qnasi exclusivamente, á colheita dos productos na
turaes : borrach a, cn.cáo, cumarú, etc ., por lhe dar maiores 
lucros. Ao passo que o commercio alargava-se mais, os navios, 
nacionaes eram poucos para transportar todos os procluctos ela 
Amazonia, por isso o Go ym·no abriu em '1867 o Rio Amazonas 
às em bm·c·ações ele todas as nações. Franqueada assim a expio; 
ração do grande rio a todos os paizes, clesenvolven-se o Para 
c cresceu o seu rendimento . Já em 185.2 tinha começado a na
ve"'ação a vapor no curso elo Amazonas, o que tem dado resnl
tactos ate nunca vistos em outros patzes l:l tlvtaes. O paraense 
João Augusto Gonêa ct·eou para n6s o me1·cacl<: elos Estados 
Un idos e foi o pl'imei ro propotlenLe á navegaçao a vapo r elo 
Ama~onas. Em 1865 o Braz il declarou a guerra ao Governo 
do Paras·uay; os paraenses 01'ga1\siaram tropas patt·ioticas dê 
vo luntanos e arregimentados que correram a clefenclet· a Patria. 
Para gloriftcar estes martyt•es, a prov. mandou erigir na p1·aça 
do Palaciu ttma estatua ao general Gurjão valorosamente 
ferido de morte no combate ele Hororó. A indole pacifica elo 
povo paraense entrou em largo perioclo de prosperidade. 
Appareceram homens como Angelo Custoclio, Jet·onymo Coelho, 
Ma t•quez ele Santa Cruz e Souza Franco, e a esse pe1•ioclo ele
vemos muitas instituições e ecliflcios publicas: o Jury, o 1'l'i
bunal ele Re lação, o Lyceu Pat•aense, o Collegio elo Amparo, 
a Escola Normal, o Instituto ele Eclncanclos, o Theatro da Paz, 
o primeiro elo Brazil, o i\Iusen, o Palacete Municipal, a aber
tur a ele muitas ruas e o calçamento de algumas clellas lJOr 
parallelipipel:los ele granito , etc., etc . No meio ele todo este 
clesonvolvimento, o espiri Lo lJublico p rocurou sempr e um es ti
mnlante pa ra os sens ideaes. A abolição ela escravatura foi 
pregada por clubs e jor t)aes , ke r messes e abnegações, e coube 
ao Pará a glori::t de marcar o ctia 13 ele maio de 1888, anni
ver.>ario ela volta ela Legalidade ele 1836, pnra a abolição com
pleta ela escraviclão no paiz. J~1 nesse Lempo a icléa republicana 
começava a ct·ear vulto: alguns moços completamente descrentes 
dos homeus e elos partidos militantes começaram ostensiva
mente a con&·regar-se, or:pnisando confet·.encias, meeHngs e 
clanclo public1elaele .ao se~1 JOrnal ;1 Repnblwa.. OuLt·os JO\'n:t~s 
acceitaram com sympathta a propaga nda ~te chegou a rnvachr 
o recinto elos velhos politicos. Debalde o Conde cl'Eu, em uma 
viagem que fez ao Amazonas ent começo cl9 Hl8~, procurou 
gt·angêar sympath ias pat•a o tbt·ono ; a Republica Ja avassal
lando as intollígencias e foi cruasi nma conseguencia do espi1•ito 
publico osclM·ocido. Proclamada em 15 de novembro de 
1880 no Rio de Janeit•o, ella fo i accciLa no Pará no dia se
g-uin ~e, se ndo ::tcclamo.cla n mo. junta governaLiva e declarado 
o Pari Es tado antonomo federativo. Esta junta governativa Joi 
composta elo Dr. Justo ChermonL, cot·onel Bento Fernandes e 
c a piLão ele ft·agaLa José elo Nascimento. Cherrnont ioi nomeado 
em dezembro do 1880 Q'Overnaclor aLé ja11ei t'O ele 1891, sendo 
chamado n.o Rio p::wa occup<tr a pasta de minisLt·o elo estran
gcit·o . Hue t Bacellar tomo u conLa elo governo elo .Estado em 
março ele 1801 até á clefinibiva cons l.iLuição elo Estado . Pro· 
mnlgacla a Cons·tituição do Estado a 22 de junh o ele 1801 :foi no dia 
s0guinte elei to pelo Poder Legislat~vo para p_rimeit•o governador 
o Dt·. Lauro Soclré, que a1ncla hoJe (1896) clu·tge os destinos do 
Es tado ·. - Aspecto. -O ter ri to rio do Estado elo Pará compõe-se 
ele tonas uaixas no delta á margem elo Amazonas, e tenas 
aHas á marg-em eso. deste rio, a começar dos monle_s de 
Almcit'im o Va lha l~obre 1 , qtte siiu conll'afortes t~'l. cadela do 
montanhas que limita o Esta !.lo ao N. com as Uuynnn.s, as 

t Ou Velha Po1ron como cbnm'"" ou~r~D. 
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terras altas do Capim, Acará e Xingú e em ge t• a l ele Lodos os 
rios a a lgnns kils. ela foz. Nas terras baixas, como nas ilhas 
elo delta e em toda o. facha ele recente fc.rmaçiio, á mat•gem elo 
Amazonas, petlominam campos cobc rLOs ele go t·das e abun
dantes pastage ns , [lla nicics que se elevam gradualmente, a té 
ás tert•as altas; á marge m, porém, elos g l'a ndes afl's . v iceJam 
florestas e m terras propria~ para cnlLttr a elo cacáo, ca nna ele 
assucar e todos os cereaes ela zona inter lropica l, povoad as de 
arvores ele syphonia el astica, el e castan haes, e tc . 1 Para melho.t• 
ajui zar-se ela co o fi gm·açãu que ofl'crece esta região , Ll'anscre
v'emos as pab vras dos grandes sabios Agassiz e IIar tt, que 
profundamente estuclat'am o gt·ancle. va lle do A~azo_nas, ele 
que ella faz parte. « O valle amazomco , dtz Agass1z, n ao é um 
valle no sentido ol'clinario da palavra : elle não se acha en
caixado entre aHas paredes encerrando as a g uas que se escoa m, 
pelo con~rat•io é urna l'as ta planíci e de 1.2iJO kils . de largm a, 
mais ou menos, sob1·e 4.000 de compt·imeuto ·com um declive 
tão fraco que a média não excede el e 19 centíme tros por myria
metro. Entr e Obidos e a beira-mar, a di s tancia é ele oe rca 
de 1.300 kils. e a queda não é se nã o ele 13 me tros e 70 cen~i
m e tros. De T abali nga ao Oceano h a, em Linh a recta, J;ta is ele 
3 .200 ki ls. e a ditfe re nça ele nivelreg11ht 60 metros. A im;;n·essão 
á simples vista, é po is a de uma planicie perfeita e o escoa 
men-to ela agua é tão lento que to rn a -se ape nas percep~ivel em 
mu itos pontos do rio. 'l'oclavia este uiLimo tem nma marcha 
l enla, mas incessante para L. e deslis a ao longo da immensa 
planície, inclinada docemente dos A neles P.ara o mar, ajudado 
pelo fluxo in termitten~e dos trihs. elas duas margen s, que 
impelle a massa ela agua pa r a o N. dura nte os m ezes elo nosso 
inverno, e a recalco. pa ra o S . na época ele nosso verão. O 
effoito des tas a lternat ivas é que o fundo elo v<tlle se desloca 
constantemente; dahi a tenclencia pa1·a a formaç.ão d e canaos 
que vão elo grande le ito para os seus tribs., como vi moa qu e 
existe én tre o Solimões e o rio Negr o e como I-I um bolClt men
ciona entre o Hyaput·á e o Amazonas. De facto todos esses rios 
são ligados entr a si pot• uma r~ cle de canaes formando um 
l abyrintho ele vias ele commun icação qu e, em grande pa rte, 
torna rão sempre inubeis as vias t erres tres ... O vallc elo im
mensc> rio foi primeiramente esboçado pelo l evanta mento d e 
clous pedaços de continente, is to é, o planalto ela Guyana ao N . 
c o planalto cen tral elo Braz il ao S . E' provavel que, na época 
em que estes dous planaltos se eleva ram ácima ela ~ uperficie 
elo Oceano, os Andes ainda nã o existissem ... Na origem, um 
l eva ntao1 en to plutonico, desp edaçando a superficie , pr ocluzio 
a g rande p lanura. elevada da Bolívia, cujo caracte1· f oi I-I um
bolclt quem pTimeu·o e cabalm e nte reconhece u; d epois form ou
se a plan11ra e levada do territol'io brazileiro, e tanto es ta como 
aq11ella acham-se inclinadas em sentido inver so, um a pat·a o 
lado do N . e otlt t•a para o l ado do S . O primeiro limtle ela 
futu1·a bacia, achou-se assim traçado: mas a própria ainda 
não existia. O que r esultou desse gr a nde côrte foi 111D es treito 
que occupou o vão exis tente eulre os clous fr agme ntos . Um 
estreito, pois, punha em comm unicação os don s ocea nos. Um 
dia appareceram os Aneles, que, esttJnclenclo-se do N. ao S., 
formaram um clique gigantesco , cujos declives S 3 in clinaram 
para m. c o valJe foi traçado, se nã o circumscriplo em seus 
limites actuaes. Em todos os sen tidos vemos os efTc itos da 
formação elo rio e elo assentamen~o da s ua bacia com uma 
tríplice inclinação de que resultam a direcção e o cm·so dos 
afl's . Disto r esultou tambem a ddl'e1·ença que se nota e n Lr e o 
Amazonas e os omros grandes r~os. O l~ito principal não ~ em 
uma ba.cia cla t•am ente circttmscrtpta . Nao é um ca nal wuco, 
é uma r~de do canaes tanto mais complicada rrtan to mais cau
dalosos são os aifs. As a nasto moses entre as diil'et·entes cor
rentes da agua são extremamentP. ft•equentes. Assim o Madeir a 
estende na elirecção do Nascente nm braço que, depois ele ter 
r ecebido diversos r amos inferi ores, só se ajunta à a rte ria prin
cipa l em Vil~a Bel!a . Esla artel'ia principal, Lambem por sua 
vez, quast nao póde set· dist inguida e não se sabe se essas 
multiplas a nastomoses são ou não a n·tigos let tos abandonados 
pel o Amazonas propriamente dito. J~ estas anastomoses não 
existem só nas rroximiclacles dos co nflitentes ; o Solimõcs 
aju n~a-se ao Madeira e ao Amazonas: mais a lém o Ja pur iJ. 
estende r atn iftcações que vão até o rio Negro . De maneira que 
0 Amazonas despej a aguas nos seus Lribs., a nLes el e ~et· l'e-
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cebido as clelles . Esta r (lcle complicada acha-se cleseuhacla, 
cavada nas camadas atl'tigas anteriot•mente a~s i g n alaclas» . O 
professor Hartt tambe m se man il'es ha com opini ão iclentica á 
ele Agass iz. «O valle elo Amazonas, dir. e lle, ao principio appa
-receu como um l argo c:a na l entt'•' duas ilh as ou gr npo s de 
il has, elas CJ 'laes nma co ns titnitt a base e o nucleo do pla nalt.o 
brazileit'o, e a ouLra ao N . a elo pl a n alto da Guyana. E stas 
ilh as a ppareceram no principio ela eclacle s iluri a tut ou um 
pouco depois delb. Naquella época os Aneles não exis Liam . 
Antes ela appal'ição elos A neles, o va lle do Amazonas co nsist ia 
simplesme nte em dons go ll'os unidos por um canal. Os. 
Atldes inomperam n a en tt·acla elo go lfo de O., converte ndo-o 
em uma vercladeir::~ bacia, pos to qne com sahiclas, ta nto ao N . 
como ao S. T odo o continente foi depois deprimido d e modo 
tal que as ag uas 11obriram a mplame nbe os planaltos ela Guyan~J; 
e d o Bt·azil, e as camadas tet•cial'ias for a m ahi depositadas, 
varia ndo em espess ura e constructurn, conforme as condições 
em que foram formadas. B' ele s uppor que estas camadas se 
tivessem adap tado, em ni\•e l , C<JI11 o frlllclo sobre que tenham 
sido depos itadas, conservando- se mais altns n as m a is ba ixas 
margens ela bacia e immer gin clo el as marg-e ns para o centr o. 
Quando o continente su rg iu outm vez sobre as agttas, primei
t• a roe nte levan Lar am- se os planaltos ni vellados por s ua nova 
acquisição de cleposilod : p o1·ém, logo depois, os acLuaes di
viso res d as aguas, liga ndo os g randes planal tos com os Aneles, 
v ier a m acima el a agtta , e o valle do Amazonas tornou-se em 
m ecliterraneo, communicando-se <t L. com o A"tlantico por um 
apel'tado canal». «Esta expos ição, diz o cel ebre Dr. Orville 
Derby, exp li ca claramente a form ação ela varzea, el as planicies 
lJaixas elo Pará e das planíci es altas elo interior d a pt•ov. 
Res ta dizer r1uA os terrenos acciclentados são dev idos ao appa
r ecimen ·to, em vidude d a clesnudação elas camadas t erciarias, 
elas camadas inclinadas elas form ações m a is n ntigas do que a 
t erciari a , incluindo a cretacea, a pa leor.oica e a arch ean a. 
As r ochas elas antigas ilhas, primeiras ter ras e mergidas elo 
Oceano que occupava a ât·ea e m que o co nline n te se form a va, 
tee m s ido profunda men te metamorphoseaclas, sendo convertidas 
e m g ranü o, g nei ss , Cj1La l'Lzito e sch is to m eta morphico: por 
·isto pocl~mos fac il mente de te rminar a pproximaclamente a ex
tensão claquellas ilhas, es tando a di s ~ribu i ção das r ochas me
tamorphicas. » E <L verdade dessa theori a. n ão pócle de ixar ele 
se r accei ta para quem observa o curso livre do grande rio, e a 
profuncliclD:cle elo se u leito, e m relação a o 'l'apajoz, ao Xingú, 
ao Toca nt1n s e a os ·ou(t·os get•almente encachoeirados e ele 
p r ofundid ade diminuta em mui·tas seqções em certa época el o 
a nno . E pa r a não deixar duvida, ahi se ostenta a grande ilha ele 
Maraj ó e todas as outras c ircumj acen tes, occ1rpando a fauce 
enorme pot· onde invadia o Oceano, hoje r epe llido pela corrente 
poeler o a elas aguas amazonicas. Fazendo a ap t·eciação do cn
racter geologico ela fo rmação elo g rande valle diz a i ncln. Agassiz: 
"Nada ou flUas i n ada se sa be sobt·e os m a is a nti gos cl epositos 
stratificados que repousam sobre as massas cryslallina~ que 
primeiras se elevara m ao longo elas bordas do vnlle . Não ba 
ac\tti , como na Amer ica el o Norte, successão de tert·enos azoico. 
s i ur iano , clevoniano, e carboni[ero, emel·ginclo um após outro 
pelo g l' aclaa l lev<tntamento elo co n tinen(e . Cá e l á, e ntretanto, 
é facto fóra el e duvida, os terrenos mais antigos da época pa
l eozoica e da época secundaria fo1·m am a base das fot·mações 
postenores. O prim eiL·o capitulo ela historia elo valle, so bt·e o 
qttal poss uimos dados a uth en ti cos, e ncadea ndo-se uns aos 
OLÜl'OS, é o elo l~eriocl o cretaceo. P a rece C3 l'LO que, no fim da 
eclacle secundaria, toda a bacia elo Amazonas cobriu-se ele um 
d epos i to cretaceo c uj a parte margin a l se m ost t·a em divet·sas 
localidades nas bor.clas elo vall e . Observou-se es te deposito, se
gllindo os limites mericlionaes ela bacia , em seus confins occi
d entae.s ao lon go dos Andes, na Ve nezue la sobre a cadeia 
.costeira, e lam bem em a lgu mas loca l idades pt•oximas ele seus 
limites do lado do Ol'iente .•. O complexo desses clepositos (os 
amazonicos) acha-se acima do niYel do mar, posbo que em um 
plano ponco el evado, As cam a. clas m a is ba ixas são vis íveis por 
toda a parte, desd e o Huallnga até Marajó. l?ot•m a t·am-se 
com um l e ve clecli v e na direcç(io de O. para E. Sempre e por 
tod a a parte apresentam um 'tríp li ce caL·acter . No !tuJclo são 
m om as, a rg i!l as tão fin as, ele i. a l r.10clo trituradas qu e é qua s i 
imposs i vel clis ti ng nir-se-Ih es os g rãos. Formam ellas uma 
m assa absolutame nte nnif'orm c e hom oge nca . Depois appa
rcce uma m is tura ele arg illa e are ia, c finalm e nte uma arei;t 
cada ver. m a is g rossa . Ass itn - 1.0 Uma a reia grossa misturacl tt 
com pedras l'ola clas; 2." Um a a 1·eia rina depos itadtt em 
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a rgi!l a em camadas t ã o finas que sâo a s vezes cl e ln-a d as como 
u ma rolha ele papel : ei s na ordem de s uperposiçã o" o primeü o 
sys tema; obser va d ? em ·Loda a p a l'le . A ca ma da que t ermin a 
o clepos t to e .lh e fórm a a superfi c.i e , é uma especie el e ve rni r. , 
ele cro ~ la unJ~orm.eme nte li sa, s em e t•osão e que mos tra rr uo 
as a t·g d l as n ao for am denuclaclas a n tes da fo rmação d essa 
mes ma camada. Por cima deste primei r o sys tema appa rece 
outro clepos1to de um g t·es co mposto ele sa ibro, de g t·ãos. ele 
r och as dosesuaes , de u m g rés g r osseiro, emli m, proclucto ele 
m a tel'la es cl tver sos, m as precipi tad o t ambem em cama das 
pa ra ll el as e sem cli scorcla ncia ele stra ti fi cação, is to é, pre~ 
ctptba do na mesm a ba c ia d e aguas tra nquillas oncte se form ou 
o Gl eposito do prim eit·o sys bema . Nes·ta segunda ordem ele 
c<tm<t das h a du as causas a no ta r : i. l\ A di ve r s iclacle na n a~ 
t ureza do ~ré~ , mistm·a ele a r e ia g l'o ssa, de s ili cv. , ele cal careo , 
ele OXIdo ele lerro o mais elas vezes ; é um g rés, as vezes cluris
~ tmo , em "lgun s pontos tão cl1 ei o el e fe rro, que a sem el h a-se 
a este m etal ao sabir el a min a ; sempre u n o g t·és g l' osse iro : 
2. n ~· que ás vezes descobre- se o ves ti g io ele uma violen ta 
acça o .elos agu as . E s te systema, o ma is cons iclemvel , tem ás 
v.e ~es Ot lenta, cem e a té m es mo m il pés ele espess ur a em algun s 
srt10s, e pot· to ' a a p<trte se apl'esenta com o mesm o pa r <tl
le l tsmo. O terce iro clepos_!.to, asse n Laclo sobt·e os dois pr i meiros, 
r esulta el a co ngl.o mP. t'aç:w el e at•g i li as a r een·ta s mui fi nas, 
semelh antes ás que se a cha m nos a rredor es cl0 R io ç!e J ane iro 
e que m al ap o·e~e n tam ves t ig ios de sL r at i11 c~ção . As 
ca madas d es te deposito são incli s tinc tus, o seu todo parece 
homogen eo . )) - Cli ma , l empet•a 'tm' lll e sa lub l'i clacle . - Pro
fu ndo er ::t o p reconceito vu lga r isaclo con tr a o c lima dest a 
r eg ião, por muHos con sicl e t·aclb o fóco el as febres pa lustres . 
Hoje , feli zme ntP, se ach a su ffic ie ntemente r efot•ma clo t a l 
.j tlizo, ? pa r a. ~ ~so teemco.ntri buiclo m a is elo q ue t udo, as 
1n s u~pe 1tas opnuoes el os es tra ngeu·os illu s tre.s que t e m.-n a pe r
e orrtdo , mesm~ a tl'avez elas pa r age.n s as ma1s Jn hos p!Las . Nas 
ter ras .altas , p ode-se affi:t·m a r, o c l11na é temper ado ; é quente 
e h unndo n a s ~ero·as b a txas e a lagadiças . O g t·áo ele t•egu lari
cla cle. ele var taçao. cl_a le mpera tnra é ele ta l ordem qu e toma-se 
aclnHra vel n perfe.tçao e symetria elo r especti vo cli agra mma n os 
l!l s t_rum en tos. r eg ts tt·aclores . A tem pera t nt·a va t·ia. clen tro dos 
l ullltes es t t'6Jlos ele 21 ° a 3.2° ele um modo un i fm·m e qu o.J em 
poucos l ogat·es é dado obse rva r, Os a li zios qne sopra m co n
s ta ntem e nte ele E sLe e Nor des te , e as chuv as qu e ca he m ord i
n al'iam ente (~ tarde , s na vi~am o cl ima, pl'ocluzinclo noites anl e
nas como a s elos clim as tempent clos . Hm•bert H. S m it h r e fe
r indo-se a o cli ma elo P a r á em sua, ob t·a n a t·r a tiva 1'he Amazo?~ 
M i.cl the Coa.st, assim so expri me : - «'l' a n to n a cs taç ão ela s 
chuvas como n a secca , a temper a tn ra é a mesn• is si ma em 
·todo o valle, e ele nenhum modo um calor equa Lm· ial a br azaclo r , 
co mo p odere is i mag ina r. E ' ver dade que no Pará o povo 
queixa- se d os dias s nJI'oca ntes, porém em N ew-York. dura nte 
o mez ele a gos to h aveis ele ver um a cluzia de d ias me is su n·o 
cantes do qne aquell es : 90 • Fahrenh ei t é mais ou m enos a 
t~mpe ra tura a m a is a i la nas h or as do so l ela Larcle, e as n oites 
s ao cl e lJCwsa me nLe frescas )> . Wa ll ace que, com o Smitb, per
correu dura nte quat t•o a nn os o vall e elo A m;J.zo nas e os meihor es 
esc lal'ectm entos p res tou so bre es ta r eg· ião no se u i m pot·tanle 
l ivro:- Ncwrati·ve of t ?·avels on the Amazon ctnd Rio Neg,·o 
- e m1tte a s tta opi cl i ão nos segui o tes ·ter mos : « O cl ima elo 
' ·ali e elo Amazon as é n o·ta vel pela un il'o rmi.clade ela temper a 
tura e pol' u ma p~ ov i s ão t•egula r ele humicla cle . J.!;m m uitas 
parte~ clel le, h a se is m ezes ele esta ção secca c seis m ozes el e 
es taçao chuvosa, n enhum a cl cllas tão rigo r osa com o em alg un s 
outr os pa t ~es ·bJ·opi caes ... H a, comtuclo, n o Lave is desvios a es ta 
r egt:a ger al ... O Par á é um desses Jogar es excepcionaes . São 
aqu1 as estações tão mocl'i!i cadas , q ue 'torna m o eeu cli ma um 
elos rn a1s agracla veis elo g lobo . H ou vesse eu j ulgado sim pl es 
m ente o clim a el o P ará pela m inh a primeira resi den cüt ele u m 
aJ~no, pocle1·ia p n sar Let· s ido impressi on ado peJn. n ovida de elo 
chtn1a tr opica l : p0róm , á minha volta, após um estacl io de tres 
annos n o Al to A mazonas e n o ri o Negr o, foi i n- ualm en te im
P~esston a cl a com a marftvilh osa f rescura c ~J rilYt o ela atm os
p,. era, com a balsa m ica doçura elas t a rdes, que certamen le 
ll ,l~· te::m i gnaes em out ra pa r te p ot• mim vis itada . A maior 
vauaçao e m um dia u ã o é, pen so eu, nunca de m ais ele 20° 
F a hrenheit e em qua tro a unos a s mais bai xas e as m a is altas 
tempera.tnras dã o s6 ru e n te um ext rem o el e va ri ação de 25° . Pl'o
va~ol~len ! . e não e xis te n o mu ndo cl ima m a is ig ual , , São es tas 
O[l!Uloes lll1pa r ci<tes c ele viajantes illus ~rados que eleve m m e
r ecer todo o aca tame nto. c corra bora nélo- as vem a ind a. Ba t tes, 
que e~te v 11 m a is ele dez 'annos n a Ama zonia , pres ta r a. ~na 

affi rmação na importante obra - The nat~tra list ou Thé fliver 
Ama:.ons - com a s seguintes pal avras : « Embor a esteJa (a 
cidade do P a rá) perto do E quador, o clim a não ê excess iva· 
m e nte quente . Dut·an te ·tres a nnos a tempera tm·a sómente u r;1a 
vez chegou a Qf>o Fahre nhe it (350 c.). O m a i or cal or elo cl1a , 
depo is ele du as h or as e ger alm en te en tre 89o e 94° Fahreoh ei t ; 
el e outro lado. por é m, o a r nu nca é m a is fr io ele 73o , de mod o 
que ex is te um·a temper a tura uniformem e n Le alla e a média d o 
a n no é Sl• F h a r cnheit (27° c . ). Os norte am erican os a qui r es i
dentes , di zem q ue o calor n ão é tão s uifocan1e como em Naw
Yo t·k e P h i lacle lpbia no ve r ão ... Sol'prencleu -u os agradavel
men te n ão acbnr perig o a lg um n a exposição a o ar el a n?ite ou 
n a r es iclenc ia nas terras bai xas pa ntan osas . Alguns h a bt lantes 
inglezes, gue estão aqui es tabelecidos ha 20 ou 30 a nnos , _tee m 
um quasi tão bello aspec to com o se nnnca h ouvesE em cle1xaclo 
·o seu paiz n ata l .. . A tempêr a·tur a igual , a per petua verd ura, 
a frescur a ela es tação secca, quando o calor elo so l é temp er ado 
pel::ts fo rtes brisas m arilimas e a m'?de ração d as chuvas p~ 
rioclicas, torn a.n o clima um elos mm s agra el ave1s el a supe rfiCle 
el a terra>>. H e nri Morize divid e o Brasil em ires zon as th er
ma es : a tropi cal, a sub- tt·opical e a tempera da . A pri meira 
zo na , t a mbem ch a m a da to rrid a. ou eqlJato t·i a J, co_mpreb ende 
t odfl." pa rte elo Br az il, cuj a te mpel'U tura excede ele ~~o . A lln ha 
que limita es ta 1.0n a is to é, a isotb ermlCa ele 2o , passa ao 
s ul el e P ern a mbuco, tà lvez por Alagôas ou Se1•g ipe ; corta um a 
pa t· te ela Goyaz e Ma tto-Grosso, passando a baixo ele Cnyabá . 
Fica m, p orta nto, s ituados nes ia zon a os Esta dos de Pernam
buco , P a r a hyba, Ri o Gl'ancle elo Norte , ·ceará, Pi a uh y , Ma r a
nhã o, P a r á e Amazon as . (cit . de San t' Ann a Ner y - «Le Bl'ési l 
en 1889 >>). Por que razão elevem o Par á e o A mazonas ser 
consi derados os m a is quentea ele todos os Es tados compr elJen
cli clos n a zon a tropical ? P or se achal·em, di zem l ogo sem o 
men or exam e, n a pa r lc seplet1'triona l d essa zoml e pot• conse
S!.uencia m ais pt•oximos do E qua d or therm al. No enta nto, o 
J.!;quaclor thermal (32o c. 011 900 F a r.) passa a o nort.e ela Am:.;
zon ia , pel as Anlillas , a 15 ou 16 gràos n a sua m alO r cltstanCia 
elo Equa dor "'eo&r a phico . Como o P a t·á se ach a 'todo na zo na 
t ropi cal é e fl.e ]lll ~·a clo cles favo r a velm P. nte por a qu elles que 
pensam q ue to cl ~t à r egiã o in ter tr op ical é per ni ciosa, c?mo 
ainda pelos q ue ign orando as causas m ocldicaclor as elo chrua 
at tt·i buem-lhe i llJHs ta men te condi ções climatericas ide oticas ás 
elos pa izes s ujei tos a os ve l'ões e seccas desoladores . P a ra quem 
observa, po l'ém, a fr eqne ncia elas c lt nvas qnas i quotidi a nas, a 
cons tan cia nos ventos modifica ndo a acção sol::t r . o a s fl ores tas 
g igan tescas pur ifi cando com seu s e illuv ios o a r · que por ell as 
perpassa , e a in l1niclacle ele rios que cor la o imm e nso valle e 
fe l' t ili sa o sól o ele m odo prodigioso, a esse3 é extrema men te 
opposto o j uir.o a fo r mar sobt•e a climato logia da A mazonia . 
En tre as duas u nicas es tações que co nhecem os - a es tação d as 
ch m as e a estação secca ou es tação el o calor- a clifl'er e nça é 
m ini ma o só accento.ta-se p el a m a ior ou menor } t•equen cia el as 
chuvas. O profossot· J\I . F . Dr ae nert que obse l'vou por mui Los 
an nos a dis lri bu içi.\o elas chuvas n o Brazil , calcul ou pa r a d1versas 
l ocal icla eles a q ua nt ida de ele ch uv a ann ua l, e eis o r es ultado a 
que ch eg-ou a ca pita l elo P a r á : J a noiro 16.5,4 ~n il l im etros ; feve 
r e iro269,9; mar ço29•f. ,1 ; a brtl, 307,3 : ma J0, 2o6,4 ; ]U nh o, 13<1,9 ; 
julho . 82,9 : agosL , 77 ,6 ; se tembro, 52,3 ; ou t ubro, 1'7,8; n ove ru
h ro, 72,3 ; dezembr o, 58,6 . Os r esuHa clos observados n a Repartição 
ele Obras P ubl icas, Tet·ras e Colon.isação elo Par á , em 1892, a 
p artit• ele maio, l'elo.tivam c nte á chuva e á evaporação, for a m : 

i\Iaio ........ . ... . . . .. . ... . . . , •.... 
Junho . . ...... • . . ....... . .. . • . • . . .. . 
J t.l ho .. ... .. ....... . ....... . .. .. .. . . 
Agos to . ..... .. ............ . ... . . . . 
Se tembr o ....... . ........ .. .... . .. . . 

Chuva 
1 Õ3llltU 
249 
~28 
9L 

186 

E~:a2101'aoão 
9t nun 
84 

i19 
109 
106 

E ' be m conhecida a opi n iã o ele 1\Iaury sobre o c lim a ela r egiã o 
a m azonica : «Em todas a s r~g i ões in terLropicaes elo ~l obo , na 
I nclia, n a Polyn esia , n a. Al'l'ica Oeciclental e n a Nova H ollancla, 
i m per am as ciU as estações . D ura n te a secca p ouca ou nenhuma 
ch uva cá e; exh a urem -se as fon les , perece o gado e os corpos 
mor tos contamina m o a r. succecle então desenvolver - se ~ a
qucllas r egiões o t errivel 'mal da p es te . No vall e a mazo mco 
n ão s uccecle a mesm a cousa ; as ch uva s ajnda que coph~sct~ · 
n fio cah orn n o espaço ele poucos m ezes , n em são acodnpa n t _, 6 

pelos t.erriveis Lt1fões que a ppar ecem n as mudanças e es açoes 
n a Incl ia . Na A mel'ica, br ::t ncla s e fertihs afdoras cthuvastca1l~em em t odos os m ezes do anno e n ã o são ·requen .. es os ·u oes. 
Mui tos ~UP[;Õem que por estar esta região dentro elos t ropwos, 
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tem .clima analogo ao dos demai~ paizes tt·opicaee, como a 
Inelia; mas pelas razões expostas e por não havet> monções ou 
ouLr:tS causas que produzam o v.brazamento do valle do Ama
zonas pela secca em uma estação, ou ser innundada pelas 
chuvas em outra, ha tanta semelhança entre os climas ela Judia 
e do Amazonas, como entre os de Roma e Boston. E assim 
como commeLteria um grave erro quem julgasse identicos os 
climas de Boston e ele Roma por se acharem sob a mesma lati
tude, tambem em igual erro incorreria quem Julgasse iden tico 
ao da Inclia o clima da região amazonica, por serem ambos 
paizes intertropicaes. Qual deve ser a condição de um paiz 
intertropical que tem o seu sólo regado por frequentes chuvas 
e onde não se verillcam seccas abrazadoras cluran·Le seculos de 
perpetuo verão 1 Em um tal clima dá-se o pheuomeno de uma 
extraordinaria ferLilielacle, JJo1·quc tudo nasce e desem•olve-se 
rapidamente. A rapicla pro ucção e a constante decomposição 
ele materiM vegetaes clurv.n te milhares ele annos, elevem neces
sariamente haver enriquecido a aupe di cie elo tel'l"i to rio com 
bastas camadas ele terra vegelal. A vegetação está em continua 
activiclade, sem inLervallo de repouso, porque, logo que cabe 
uma folha e começa a decomposição vão nascendo outras que 
absorvem - lhe os gazes. Taes condições fazem com que o clima 
elo Amazonas seja um dos mais sauclaveis e delicioso elo nnmclo» 
(The Amazon anel the Atla~1tio Coast o{ South llme~·ioa). O 
impaludismo é outra versao correnLe contra a sa lubt'ldacle 
desta região, e que basLante Lem contribuído para impedil' o 
seu povoamento; no emLan ·to é quasi Lão cleslituido ele funcla
men lo este preconceito quanto ao que se relere ao clima abra
zaclor. O clistincto paraense, o Sr . José Verissimo, .Já t•el'uLou 
de maneira brilhante esLa iclea nos arLigos que sobre A Ama
zonia publicou nas co~ um nas. do Jornatl c~o (11·azil ela Cij)pital 
Fed ral. O « tmpaluchsmo , dtz elle, é o pr1nctpal e mais vulgar 
capitulo ele accusação contra o rio AmazonaA e reg iões qne elle 
banba; pois bem; eu vou de certo surprehender o leitot·, atnr
mando, sem o mínimo receio de conLes~ação, que em toda a 
margem elo Amazonas propriamente dilo, do Oceano a Manáos 
as febres palttstres, s i não são desGonheciclas, são apenas tão 
frequentes como nos melhot·es c mais bem repnLados climas. 
Taes febres é nas cabeceiras dos "t"ios affiuentes, na parte su
pel'ÍOl' do Peu curso, que reinam. Mesmo os mais assolados pelo 
iropàluclismo, como o Madeira o Tocantins, teern o seu carso 
médio e infet•iol·livre clellas. De muitas regiões tamb~m hão 
quasi desappal·eciclo. Assim Macapá, fJUe depois de haver sido 
um elos pontos mais sauclavois elo illstaclo elo Pará, tornou-se 
em virtude ele pantanos aberios pelas excavações feitas para a 
cons Lrucção da sua celebre fortaleza e elos fossos e out ras obras 
incompletas que a l'ocleiam, um f6co de impaludismo, voltou a 
ser hoje logal' saucln.vel e onde rareiam de dia a dia os casos 
dessa intecção. O mesmo dá-se com o mnn. de Cametá, onde 
tecm sensivelmente diminuído nos ultimas annos as febres pa
lust\·es. Cumpre ainda adverLir que raris5imamenLe a:fl'ecla o 
impa!ttclismo àmazonico outt·a forma que não a elas febres in
termittentes ou sezões, sendo que as pernicisas e ·typhicas são 
tão ponco vulgares, qne em muitas nartes ela região sao eles·· 
conhecidas. Certo o impaludisn1<:> do Alto-Made.ira é Lerrivel ; 
aD'ecta os cenLros nervosos, maLa ou illlrti li sa por mui to tempo 
e perdura por longos annos, resisLinclo mui Las ve'l.es aos mais 
bem dü·igiclos e energicos t1·a·bamentos. O mesmo dC:1-se com as 
elo Juntá.l. do Mojtt, elo Oairary e ele ouóros Jocaes ; mas são ex
cepções. >:>i são enclemicas as febres inLermHb•mLes na região já 
descripta, das Ilhas, no curso superior do 'l'ocanbins e do 'l'a
pajós, no Xingü, em parte do T1·ombeLas, no AlLo-Macleira, no 
J1U'uá, no AlLo Rio Negro e em mais alguns J•ios, raro appa
recem, e isso com benigna endemia, na magninca região ceci
dental onde é excellentc o clima elos muna. ele Monbe Alogre, 
ele O!Jlclos, ele Santarem e de Alemque~· ; nas comarcas ele Parin.
·tins e de Itacoa·tiára e mesmo na ele Manáos. Na propria região 
ela borra~1a, em geral a mais sujciLa ao impaludismo, no rio 
Purüs, nao ha febres, e o curso médio e supeúor do Madeira, 
gm_ças ao progresso da civilisação abi , melhores hahiLações e 
mats respet to aos preceitos hygieuicos, está quasi livre clellas ». 
E' iclenLica !1 opinião exLernacla por Ilerbert SmiLh na mesma 
ohra a que J~ no_s referimos~ «, .. Agora, quan·to á salubridade 
elo yalle elo r1o, 1sto é e1ueRtao a ser apreciada sob duas faces. 
Eu posso levar-vos elo ~'ará aL6 os Aneles, ao longo ela arLeria 
principal, c nunca ·tere1s ao menos uma dôr de cabeça; podeis 
subir alguns elo seus ·trJbu larws, e em uma semana esbareis tre
mendo com a sezão. Em geral, põcle ~lizer_:-se que a região do 
Amazonas é muito sauclavel ; as excepçoes sao nas florestas pan
tanosas elas terras baixas, e nos rios affiuentes, ao longe, entre 

as cachoeiras. Certos rios, tambem, são saudv.veis durante alguns 
annos, mas insalubres em out!'as occasiões ; isóo achei eu no 
'rooanticls, no Xing(t e em ouLros ·tr ibuLat•ios. » Chantlless, es
crevendo do Plll'ús em 1865, diz : - « Agora esLá muito sau
davel, mas ba alguns oiLo annos alt•az, as febres prevn.leceram 
ele ·tal modo e tão sevems em uma estação que no anno se
guinte, sómente quatro ou cinco homens aventuraram-se a subü· 
o rio. Percorri qua·tro annos o Amazonas e nunca tive um ac
cesso ele sezão ; em ·Lres dias no Ohio, apanheia-a immeeliata
mente.» Do mesmo modo Creveax, Cbarles \Viencr e ·tanLos outros 
intrepHos viajan·tes elo Amazonas não soíl'rcram ele febres lnóer
miLten·tes, nem das outras supposLas moles·tias elo nosso clima. 
OrLou disse que « sem as epidemias imporLaclas, seria o Pará o 
paralzo elos invalidas. Antes que a·LLribuü· as molestlas e em 
geral as febres palustres á influencia do clima, eleve-se attribuit· 
com Agassis aos habitos ela população resielen~e nessas regiões, 
«á falta absolu·ta ele bygienc, ou, melhor, á violação syslema
tica elos seus poeceiLos. » « l~sLa bella província (o Pará), seri'~ 
certamenLe um élia a mais rica da Amel'ica elo Sul», já excla
mava em -L838 Francis ele Cas·telnau. E n ão menos cheia de 
enl!husiasmo é a seguinte exclamação ele Ilorbert Smüh ; « • •• Um!!o 
cidade é esta (Belcm) com um destino m!lon:ifesLo : um!lo cidade do 
futuro que ainda ha ele mU'iquecer o mundo com o seu com
mel·cio. Qu<'m sabe se a.lguma vez não virá ella a ser a ve\·cla
cleira me·tl'Opole do Br•azil. Assim posso eu suppl'n· . Rio ele 
Janeiro está muito a!l'as~ado do mundo conunercial, algumas 
boas cinco mil. milhas de New- Ym·k, e aincla . mais longe da 
JTiuropa. O Pará es~á - mais perbo ele quasi a metade claqnella 
clisbanci:1; si não ·Lem o ancoradouro elo Rio, ·tem o que falta a 
cidade do snl : magnillcas comnmnicações por agua a Lravez do 
coração elo con·tiuen:te ; e isto valle, si o povo soubesse ! - é a 
pat•·te mais rica da America do Sul. A cidade do Pará ·~em o 
seu lHulo ele nobreza : pela sua siLu a_ção, ella é a rainha do Ama
zonas I»- Or·ographia. -O simples exume ela formação ela bacia 
do Amazonas faz ver desde logo que no limite septen·trional 
corresponclenbe ao planalLo das Guyanas, e no meridional dado 
pelo planalLo central elo Bra7.il, elevem preponderar as fortes 
acciclentaç!ies elo solo do Es·tado. Com effeilo é naquelle plan:il'to 
que se encontra a gl'ancle cad~a elo sysLema Parima, formado 
pela serra ele 1'umuc-Humac que sepv.ra a Guyana Brazileil'a da 
Hollande7.a e ela Franceza, e pela Acarahy enbre a mesma Guyana 
e a Ingleza; e no ulLimo se achv. a serr•a elos Graclahüs. 'l'oda
via, v.s convulsões ·telhu·icas não devendo concenLrar-se nesses 
ponLos extremos, elo mesmo modo que hi am rasgando os sulcos 
que seriam mais tarde os leitos dos grandes rios, os quaes rami
Jicando-se deviam cortar assombrosamente a reg·ião, Lambem 
produziam outras elevações secundarias espalhadas aqui e alli e 
sempre em escala descendente de g \·adaçiio da alt i•~ucle. E assim 
]JÓclc-se aponta r Lambem as serras elo Parú, ele Almeirim e ela 
VellJa Pobre no mun. de Almeü·im, a ele Jutahy e Pat•aná
qual·a n'O da Prainha, a do Tauajury, ll: r·eré e PayLuna em 
Mon·te Alegre, a ela Escama, Curumú, Sapucuá e Valha-me 
Deus em Obiclos, e a ele PaL·intins em Juruty, além ele outras 
menos impm·Lanbes, mui Las dellas simples collinas e serro·tes, 
quaes sejam: as elas Mongubas, Cnrmniry e Laranjal em Ma
capá, a elo Dedal em Faro, as ele Piraqua1·a, A1·acu1'.V e Axicará 
em Villa Jí'nmca, a serra Piroca to a elo Cm·uá em Sanlarem, a 
do Trocará no Tocantins e a elo Priá em Vizen. - Potamogra
ph.ia. -Si a prospericl.acle de qualr1uer paiz depende, como é 
hoje verdade reconhecida, ele maior descnvol vimen·bo nas vias ele 
commnnicação que o cruzam, !l. todos sorprehenclerá o g randioso 
desLino para que foi ·talhaclc: esse ffi.stado pelo seu systema h~
rlrogl·aphico. Sem numero sao os nos que aLravessam o terrr
torio n 'um emedilbamcnLo mage~toso ; incalcu.laveis os igarapés 
quo de toda pa1·Le a rrastam a massa cl 'agua pro"clig iosa que em 
cada millesimo de segundo se despeja no oceano; ele um::t gt•an
cliosiclade sublime os canaos e paranás-mil•ys qye ligam enLre si 
esses mesmos rios e esses mesmos igarapés I Mencionando os 
p1•incipaes elenbl'e elles, compete o primeiro lagar ao Amazonas, 
já descl'ipto, que recebe nesse Estado, o~ seguintes ·tribs.: pela 
margem clir . o 'l'apajoz, Un1ará, J"urupary e Xingú; e pela esq . 
o •rromlJetas, Curuá,' Parü, Jary e Anamapucú. O 'l'apajoz 1 ·Lem 

1 Tapnjoz vem de 'l'apo.yuna 011 To.pnyuparana (rio preto), isto ó, 
rio dos To.pnyunas que era o nom e dos mdios que postel"iormonto 
fo~·am ::tppellidados' Tapajoz . • Ainda h~jo, escl'eve-nos o St·. Ba. Ro
drtgucs, os velhos descendentes delles cltzem 'l'apayunas , como nnutas 
vezes ouvi qunndo esLive no rio 'l'apajoz . » 

Muitos habs. desse rio ainda o designam pelo nome ele rio Preto. 
:19..9.66 
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suas fo ntes no Els·taclo ele Ma,bbo Grosso, onde é form::J.ClJ pe los 
rws Ar mos e J Ul'll':_na, depois el e cuj a j uncçiio a larga-se mui Lo, 
s;gtH}1Úo na clu·ecçao ele N. e NNI!: . que cot) se rva a·.é clesa.guat· . 
I osS Lto em seu lei to 2.:3 cachoeil'as que embaraçam nmas ma is 
elo qne_ oubt·a~ a naveg,tçii.o. Dividem - se ellas em duas secções : 
cnchoetras ele c ima e cachocit•as ele !m ixo . As p rimeims sfio 
e m n!lmero ele 22 e começam a apparecer ela Coz do rio S. J oi\o 
ela Barra abé um pouco abaixo elo salto S. S.im:io; as ulbimas 
appn.recem ni.Jaixo elo l gtnap6-assú. D'aqui abe i embocadttt'a 
elo 'ú~es Barras, o Tapajoz n ão oli'et•ace oustaculo sel'i o á na
vegaçtto, A 33 kils. acim <t ele Itaituba, o T apajoz boma U111 a 
h.rgma consicle t· ave l, que varia entre 16 e 20 kils. até pm•·to ·ela 
ctclacle ele Santarém, onde o rio se estr eita, lica nclo cum 2500 
Jt) et t·os..! mais ou menos. O Tapajoz tem muitas ilbas, e sua 
extenaao ~ele i 305 k il s. , elos quaes 330 navegaveis . N"es·te 
numero nao fi ca comprehencl icla a extensão elo Arinos e elo 
Jurue na , seus fol'maclores. Das cachoeiras de c i ma são impor
·tan tes as seguintes: Salto Aug usto, a mais n otavel, com cerca 
de 20 metros ele altura e a HJ! k ils. a ba ixo ela barra elo Ju-
1'1lena, t'ocarlzal, ~urnas, Salsa, Rebojo, Banquinho, S . Lucas, 
~)ob t•açao, S. Gabr1el, S . Raphael, Santa [ria, C!tnal elo In
fet•no , Labyr intho , Salto de S. Simão, ':l.' odos os Santos, ele. 
Das cach oe iras de baixo são importantes as seguintes: Apnhy, 
Poahí ou Quatá, Fut•n a.~. B3Jcaha, 'l' a ma ncluá, Cnrimalá, Unn., 
Bobtué, Mnranhão Gl'ande e Maranbãos inho. A marcrem dit· . 
da fo7. elo ri o 'l' apaj oz está situacht a cieiMle ele Santa~·ém e n.o 
l ongo elo r10 ficam as Villa s ele Avcit•o ~ Itai tuba r. as povs. ele 
V!lla F1·anoa, Bo m-Oosbo, Alter do Chao, Bo1m, Pinhal, Santa 
Cl'nz, Uxituba, Cul'Y, e Brazilia Legal. São se us principaes 
afl's.: o A.rapi1ms, Mipiry, Cury, Bom J a rdim, GupaJ·y, Cre
pory , o rio das Tropas, o d'AgnasBôase o ele S . Manoel ou elas 
Tres Barras, que se rve ele limite ao Estado. O Xin g-ú , nlbi rna
m enbe ex pl01:aclo ]Jelo D1·. Carlos von den Steinen (ele Bedim), 
Othon Cla uss ( de Nut•embeJ'g) e Gu ilherme vori clen Stei nen 
(ele Dusseldol'fl'), nasce na se rra Azul no pa t·a ll elo de !2" se 11elo 
Jot:lnado pela rauuiüo dos rios B<tbovy ( 'l'amitaboaltt elos Ba
CU!l'IS ), l=tonm·o ( fol' nHtclo pel o J a tobà e Bugio ), I\nlitene e 
Coliseu 1. Desag-ua no Amazonas na lat. el e -1° 42' e na lon g. 
de 325° 34', segundo Ricardo l<'ranco. Recebe por am uas as 
m argens clivet•sos tribs., ent t•e os guaes o Ft•esco, limite en tre 
111alto (!t·osso e P:wá, o Jema, Baca.1á, l?acará, C1trahy ou Cai· 
rary, tambem !imibe e ntt•e os dous Estados, o Gu iriry Ott lrit•y, o 
Matary, Hyabu, It<ttú, Ambê, Paran:ímucú, if1traúa, Tnm a nclu:i, 
G11tad., Arapary, Coroatá ou Ourauatá, l\iaxiacá, .Juá, 'l'ucu~'IJhy, 
T alm rapary, Caeo.r a py e Mar iltLba. Em 1S4l o pri11Cipe Aclalbel'to 
ela Prttssia, n:companha t!o pelos condes de BJsmarck e de Onolla, 
sub iu por esse rio cer ca de-!21 kils., e em i 855 o negociitnte João 
'1'orquato Ga lvã.o Vinh as subiu ac ima elas elih<tS princi paes ca
choeiras, que clescrevettminuciosamentc. Oe Porto ele Moz até 
Souzel, a largtH'a do X ing-ú varia ele 4 .800 a S.OOO melros, apre
senb<mclo a n tes o as pacto ele mar elo 'JU El ele um rio. gm boda 
essa ex tensão não h o. i lh a ale-lima, se ndo pot• isso sobe t•IJo o a~pe
cto elo rio. 'l'em o X in gú m11ttas ilh as e é mais e .•1 cachoe it·aclo cio 
que o 'l' apajoz, denominando-se Taiuna 11111 a elas suas maioi'eB 
cachoeirM. Da [reg. ele Pombal pat·a cim a, não ó se ns ivel o 
ftnxo el a m.aré, e ela n asce nte ít p~wte super im· da curva que elle 
fót'l)1<t aos 1o da l a b. S . só póde se t· navegado po1· Oftnôas, que 
m tl!las vezes passam puxadas á si t•g- a por c ima das pedras. 
E' nessa cu:wa qne axistem as c:-tch oe it•as e mals clous saltos, 
Itamaracá e Jurnquá, este m a is co nsiderava! elo que as cach~
ewas elo rio ac im a e aq nelle a ba ixo. Po r a hi, porLanLo, nao 
pod~1n anelar vapores. Do ponto ext1·emo da pa r te s11per tor ela 
cut•va ás ilhas ele Souzel já podem navega t• p quenos vapores, e 
de Souzel para baixo, ;;, n avegação é livre. Ferreira Pm~n a, 
clesct·evendo os tl'ibutat•ios elo Am<~.zonas,expl'iroe·se elo seglllnl e 
m~do sobre o X ing i't: <<O X ingtl nesce a 15" ele lat . S. O sen 
pnncipal a ll'. ou co nO. ( pois ~oclus as narraçíiies o fa~.em egua l 
ao propl'io X in g(i) .; o lriry. O ri o co t· ~e el e S. para J::o!. em 
Sett curso superior e meclio, alarga-se muitas ve11es semelh ando 
Utu lago, com gra nde numero de ilhas at·borisadas. m' L~o largo 
q';le om todo o percm·so, semp t•e se desdobram Yastos b or1zo nLes. 
So cletJois ele recebet· o Iriry e que o ri0 mu da ra pidame nte o 
sett CUt'So e forma n gmnde cu t· va. No pl'inoipjo clesLtt cur va, 

1 Segundo U .])' p, @u·ent•eich, o Coliseu á apeMs tl'ibut;tl'io rla moy
gem o~q . de \1 111 l'lO IUP,ÍOl' o Kuluehe. IY denominado pelos c huyas, 
'l'rumahy- migú , isto ó, rl~ dos 1-'ntmi:tihys. 

·Dicc , umou. r; 

o Xi ng- t"t, dobra-se, pot• asRim dizer, sobre si mes mo vollancl o 
para S1teste; aqui rol'lna um lago. t.'l.o a mplo que o principe 
Acl-t lb ~ rto o co mparou ao mar; cl'ahi muda-se o curso paro. N. 
c 0., até que atlinge mais on menos a longitude original, em 
'}tte conLinua o se u curso pant o A mar.o nas. N'esta immensa 
curva os tão as pt·incip:tetO cachoc it•<ts, se ndo a pl'incipal d'enlre 
ellas, a de ibamaracá, que ne nhuma em ba r cação pôde (ran s
pot·. A o.gtm a rt·e mosso.-se pot• um plano eacarpaclo, inclin ado 
Juas Ott tre~ milhas, e depo is precipita-se em massa tumul
tuosa elo sobre um a muralha ele rocha vertical, fot·manclo o 
S:tl to ele Hamarac~L Felizmente para os canoeiros, anLes de 
oheg·a t• ao plano inclinado, o t•io -tem-s~ ~lividido; ? braço 
menor, chamado 'l'apay un a tem tam be m multas cachoeH·as po
rigvsas, porém são todas passaveis pot• peq uen:1s r.a nôas em 
certas estações . Abaixo elo Itamaracá ha otltl'8S cachoeiras, 
por <:\ m p~quenas, que pode-se passar cl1.trante as e11chentes. 
Abaixo desttt ha arrecifes e ilhas, até que o rio fin a lmente 
assume o seu curso NO. que co nserva até P orlo ele Moz. Na l a t. 
tle go :.J., h a numerosas ilh as ele alluviãó, e aqui tem o rio jã 
trea on quatro milhas ele Iarg·o; abaixo dell a o canal é livre . 
A ma ior la rg ut·a entre Pombal e V~ il·os é ele qtH).Iro ou cinco 
milhas, d'ahi o rio estreita g-radua lmente alé Porto ele Moz, 
o:~cle tem me nos ele uma milha ele l ar gura ( c it . el e Herbert· 
Smith.) O Xi ngú, diz o mesmo ex ploraclot·, é mais cul'Lo e 
menor qne o T a pnjoz, pore m a ~ua navegabilicla cl e, excepto nas 
cachoeiras da (.],·a·ncle Curva, é superi or. O 'l'apaj n é e m Lodo 
o se n curso medio obstruido por cachoe it·as e qnec1as cl'agtta 
quo só po~ ter I' a podem ser vencida~: mas o X i ng-ú na porção 
cot•responclente , é inteit•amente livt·e. Nas cal>eceiras ha nume
rosas cachoeiras, mas podem todas ser passadas em ubás e 
outras p~qne nas canôas.»Além. elo r e[llr ielo Salto ele lta maL'acá, 
as s uas cachoeiras mais importantes são as ele Taynna e J a
raquá. Em sua margem elir. acham-s~ Rituaclas: a cidade ele 
Porto ele Moz, a villa ele Sonzel, e as poroaçõ, s ele Oart'azeclo, 
Villarinho elo Monte, Tapará, Bôa Vista, Veiros e Pombal. 
O Batov y te m 1'1 2 cachoeiras,20 conecleiras, 15 alf.~. d!l margem 
d ir . e i8 da esquerda . O Trombeb~s (Oriximin a eles indígenas) 
nasco nas ve1·te nle'l mcriclion<,es elo. sert·a 'l'umuc-Htt.mac e é 
form a do pelos l'LOS Mahú ou Apiniau, vindo ele sm e o Capú 
l'inclo ele SO. E' um rio notavel pela extensiio elo seu curso, 
pelo volume ele suas agmts limpiclas, pela ferLiliclacle ele suas 
tel't'as e pelo esple ndielo scenario de suas margens. Recebe 
e nlt·o otttros Lribs. o Nhamun1lá ou Jamunclá ott Ya.mnndá, 
~ent•llmt't, Çachorl·o, Caspacnl'v, Fat'o e Cumin{t. ffi s lt·e oult·;.~.s 
caclweit•n.s ex is tentes nesse rio , nola m-se a ela F'uma,,a , Cu.J O 
nome foi tirado elos vapor es cl'agua que se elevam a g rande 
tt! Lill' a e as elo Infam o e Jascur y . li'oi o rio Cunlin ~t pel:t pri
me irn, vez. ex plorado alé :is snas nascn ntes pelo paclt•e Nicolin o 
e ulüm ame nte pelo engenheiro Tocantins, um e ouLro marav i
llJatlos peltt exp le ndida zo11<t qLte ell e a lravessa . O .Ta muncl ;í., 
segundo Barbos<t Hoclrigues. Lell1 esse nome clu. conlluencia elo r io 
·I'ralucú pan1. c i)11a, Llo rio de Fat·o dessa couflu e nci a para baixo 
11.Lé o lon-a r cl enomi naelo <<H.epat•ti men lo», ond e o rio di v ide-se 
em clous 

0
braços, um elos quaes co m o nom e de Igarapé elo Bo n~ 

Ja,·clim vae ao Amazonas e ou\t•o com o de Iga r apé Sapuctt.a 
va e ao 'l'rombe bas . O Sr. li'el'l'eit·a Peuna diz qtte o Jamundú. 
não é tt·ib. elo Amazonas, mas do T1·ombetas, onde entra ele
fronte ela ponta Ul'lu\Lapera com 100 mett· os ele la rgura, fi cando 
ao N . de sna fóz a ilha Jacitara. Recebe pel a marg-em esq . o 
Uainch ü., Yt\ttat·y-leu.a, Piracuar a ; e pela dir. o Pralucú, Ja
tu:l.l'a na, Macanary, além de diversos ou tt·os . l''el'l'eira Pennna, 
qua melhot• estudou a r egião do ~aixo Am~?.onas, qu~ ell e p~r
corre, assim o elesct•eve: «Este n o eleva ' '11' ela regtao central 
co111prebenclicla no espaço e ntt·e o alto Trombe tas no N. e.o 
Ualuman ao Sul. Descendo cl'ahi o Jnmundá , ao pt•itlciplo 
corre provavelm ente a E. S . I'L por entre montes; r ecebe 
peq uenos a Jl's., elil'ige-se ele pois ll: ~E. atravessando pequ enas 
o~c lJOeira s e en Ll' l' em uma plantcJe ou ' 'alie espaç.oso &ensa
menLe <l.t'YOl·ejacl'l, mas ás vez<3s a lag·adiço . Acotnpanha t1cl o a 
essa plauicie em itte de sua margem esq. um braço que, com 
seu nome a aLravessa para lançar-se no 'l'rou1betas exac ta 
menLe n o J)O nto e m que esl ~ rio, salta 11clo a ult.im a cacho~ ,_ra, 
en tra t>•.tnbem na planici.e. Emquanto aLravessa. e~t~: re!l'~"d.~ 
Pia !la o Jamunclà é quast obstr tnclo !)Ol' nma lll fuu dad · d 

' • cl l" er• a ilhM. que o accompanham em suas si nuosJda es "e P el'" "50 
conflnencia do I'ratncu, não exceelo nclo a snf\ largul'a 6

100 melros que no ,·ct·iio reclnzem-se ainda a 150 e mesmo a • 
con.J'ot•m e a'maiot• ou1nenor duração da esta~ão secca, An~~,:'8_~; 
encontrar o P1•atucü, deixa a planJcJe e ent!~O as suas ma o 
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t o1·nam-se allas e ás vezes montuosas . O Pratu~ú, que é um 
ramo menor, corre mais ou menos pat·a llelo por a lg um tompo 
ao J atapá (tributad o do Uatum;m), segue a E. e reun e- se ao 
J amundá, cerca ele 35 milhas acima ele Fat·o. Sen curso é bas
·t<tnte s inuoso e por entt•e montes ou serras pouco altas, como 
quasi todas as desta reg ião , e em sua b~. rra no Jamunclá, divi
de-se em tl'es braços cleseguaes por ter ahi ele permeio duas 
ilhas. No ponto el ~ juDcção elos clous rios, as aguasse dila tam 
co ns ide t·ave lrnente, formando uma vasta bahia , qnasi toda ro
deada de terras a ltas e mon tes; um pouco aba ixo es tá a: extensa 
ilha Capixauaramonha toda composta de terrenos pedregosns, 
mas cober tos de arvot·es. Dous senos se erguem na ma t·gem 
dit'. defronte das duas pontas dessa ilh a: o do Ded a l fronteiro 
á ponta superior e o do Co po em fl' ente da ponta inferior; este 
ult imo é um a lto rochedo que fica quas i a pique sobre o rio. 
Deixando a bah ia, o Jumund á dirige -se a E. em eslirão consi
derave l , faze ndo apenas li ge iras liexões ; depois de 18 a 20 
milhas n ea te rumo, descreve um vasto-S- inverso, no 11m 
elo qual entra co m n1mo de E . no lago de Fat·o, deixando a 
vi lia des te nome na ponta N. ele sua enlraela. Desde a con fiuencia 
do Pratucú , o Jamundá é um rio vasto e magnifico, ele um 
azul profundo, correndo qnas i sempre por entra montes reves 
tidos de uma veje t<tção vigorosa, recot·tado ele pontas e ensea
das e bordado cie pl'a in.s ele arêa a l víss ima,- acciclentes con
stantes que o acompanham até o lago ele Faro. Aqui terminam 
as ser ras 011 collinas que o acom pa nham ; ::tqui clesappat'ecem 
as praias de arêa e a vegetação brilhante ; aqui aca bam os 
terrenos accicle ntados e começa a planície qu,ts i nivell<1cla do 
Amazonas ; aqui es tá em 1\m a vereladc.ira fo7. elo Jamundí~ . 
Com efi'eito, apenas se fecha o lago ao lado or iental , e o Ja
mundá recolhe-se a um lei to pouco la rgo, e tltra a hi logo na 
margem dir. o Calmry, o primeiro bt· ,wo ou Para ná -mit·y que 
o Amazonas lh e envia . O rio pet·cl eu o se u aspec\o sobe rbo; 
seu leito é acanh ado, sua marcha t'Jr11a- se vac.illa nte, sua cô t• 
mesmo desbotou-se um pouco com o pequeno contin ge nte ele 
aguas esbr a nqu içadas do Cabury; a vege ta~'ão perdeu todo o 
explenclor, e apenas as margens são od aclas por um a estl' e ita 
zona ele arvores medíocres alterna ndo com as g ramiueas, 
cyperaceas e outt·as plantas het·baceas que cobt•em a vasLa 
supedicie do lit.toral. O rio toma, n ão o rtlmO ele N . a S . , 
como se tem pretendido, mas o t' t1mo ge t·a I de ~N E. ak\ o 
Paraná-miry elo Calele it·ão. Nesta secção é acompanhado , Jll'O
ximamente á ma1·gem, ele nm a serie de lagos, ou consiclet·ave is 
como o Carauary, Algodoal e Arakiçaua, ou medíocres como 
o Maracan á , Ubim, AIJaucú, ele . , em cuja., pra ias apparecem 
numerosos s i tios com pequenas plantações, co1uo nas vat'?.eas, 
muitas choupa nas d e vaqueiros e capata, es das fa1.endus el e 
gaclo. A pat'tir elo 1,\go Arakiça ua, que é o ttltim o desta secção, 
o rio a la rga-se a ie 300 mett·os , volla-se para o N., passando 
pelo l og<l t' denom i.n ado «Reparti meu to», onde recebe na ma1•gem 
clir . , qtte agora é ol'ie nta l , o Paran á-miry do Caldeirão q ue 
vem elo Amazonas. Plac iclo, l a t•go e a inda crystallino, o Ja
muncl~L, recebendo esLe conlingenLe elo Amazonas, muda total
mente de physionomia; seu l e ito esLreita-se e prol'ttncla-se 
n1 uilo ; a 1n archa é arreba~adn, s uas ag nas toman1 um a côr 
amarello-oli va tica, pcrclenclo logo toda a sua tt·a nsp:=t, re ncia. 
D'aqui em clean Le o seu rumo geral até pe.rcler-se n o 'J.',· ombeLas 
é NE., faze ndo, pot·ém, num erosas fl exões, Ol'a pal'a N., 
ora par a E . , e ra l' aS vezes parD. NNO . As mat·ge ns cont inuam 
bordadas ele uma es trei ta ft·anj a ele ari'Ores, a lraz d a qual se 
vê só menle planLas her bace:~s e varios l agoa . Nesse t1· aj ecLo 
d eixa á e~q. o ftu·o ela Paci.encia qne dá ent t·acla p·u·a o lago 
Pirat·uacil , o ele Cat·an::i. , i\Ial'iap ixy e Sapucuá que veem elos 
lagos de ig uaes n omes. Na ma rgem clir. on ori e nta l, vl\-se 
tambem algu ns l'ut' OS ins ig nifi ca ntes que veem elos peque ttos 
pantanos que o ~.companb am. l~ntra no Trombetas de f'e onte ela 
po nt a Uruá-iapé ra com '100 metros de la rgura, fi can do ao N. 
clestta fóz a ilh a Jac itm·a. A ex tensão elo cm·so elo Jamunclá 
Jl US planícies não é me nor ele 2R legnas , se ndo 1.<! na 1a secção, 
de Faro ao Repa rlim ento, e 14 na 2a secção, do H.epart irn enLo 
;:\O Trombetas. Ve se qne o Jamunelá , ao con tra l'io elo qne se 
·tem pretendido, é act 'lalmente um tribulano elo Tt·ombetas e 
n ão elo Amazonas.» O P an't nasce nas se eeas elo P;t t•t'l; é g~-
1·al mente pouco j)t·of'unclo, te m muitos saltos e con·ecle iras se nclu 
mais notavel o salto Pauam~1 . Pt·esta-se, seg ttn clo Crevanx, 
á naven-arão apenas em um a par\e mui limitada ele seu 
curso, c~11 éna parte inCeri_or tem ba>ian tes ilhas . ].<;'o Part.i. 
um dos rios que a arn btçao dos fra~cezes ap,onta como n e
cessarios para ar redonda r as possessoes ela I• r <1 nça na Arné-
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ri ca Austt•.al pelo Ocea no, pelo Amazo nas, pelo Par(t e Maroni, 
ce qui naus est 1JI"écisément inte?'dit par le trcbite d'Utl·ecM, 
escreve llü . Le ::ie t-rac aconselhando o g o ver!\ O a proc tu·at• 
blses especiaes (s ic) pa ra um no1•u tt·alado com os braz ileiro s , 
_qens aocommodcmts, non lJCbs Wois (ois nwis t1·ois ce1~ts {'ois bons, 
ele cuja ig norancia e s impli cida d e seria facil obt9r a annul
lação elo tratado el e Ubrecht. Rece be o Acarnpi ou Uacarapi. 
O itltti'tre explot·adot· Domingo~ Soares F erreira P enna, escre
vendo a H. ::i mith sobre o Parú, assim se expl'ime: «Conheço-o 
só até á primeira cachoeira ponto a que subi em la ncba a 
vapor. D'aqni para a bocca, o rio corre mais ou menos 70 
milhas, att·avéz de um va lle que varia grad ualmen te em largm·a, 
a lgumas vezes as collinas Otl set•t·otes qu asi a lcançam a mar
l?e m , e logo depois, es pecialm en le no curso in J'el'ior , veem os 
1garapés . Nes ta pa rto inf~rior o rio di vide-se em clous canaes 
cl es ig uaes , que reunem-se nova mente 20 milh as abaixo ; 10 ou 
·12 mi.lhas abaho desta jttncção, o rio passa junbo á serra elo 
Alm e11·im, e corre para o Amazonas pelo Paraná-mirim cl'Al
merim. O Clll'SO ge t• ul é ele ES ITI., vari a ndo um pouco pat·a 
Slll , O rio é navegavel por lanchas a va por; o eanaLsinuoso 
é ma is ou menos da l a rgura d~ MaycurÍl em Monte Alegre 
(300 Jard as). D1zem que ha m1nlas cachoeit•as no curso s upe· 
rior , todas, excepto uma, passaveis por pequenas ca nôas; enLt·e 
ellas , ha muitas horas elo na vegação desobs lruicla" O Jary, 
que col're ma is ou menos parallelamente com o Parú, nesce 
na sel'ra de Tumuc-Humac, nu Guyana B t• azilei ra, e seguin tlo 
de N. <1 S ., l a nça-se no Am azonas. l~ ' mais ex tenso que o 
Parú. Dos 600 kil s . ele seu cul'so são n avegave is cérca de 250 
ela fóz a té 6, primeira cachoeira , formoso trech o elo rio qae se 
despenh a quas i perpenclicula t'mente de 50 pés ele a ltnr<t, po1· 
enLre penhascos ma tizados pela luxul'i a nte vegeLação dessa 
zo na . Seg undo Crevaux, o curso desse l'io é obstruido pot• sal· 
tos e corredeit·as, sendo mai s uotaveis os ela Paticacla, da E s
cada Gt·a ncle e elo Desespet·o. S&u afl'. ma is n otuvel é o Apa
nani , vindo de NO., la mbem muito encachoe iraclo, mas que é 
n a vegava! por igarapés. O Çarapanat11ba é quasi d esconhecido. 
Con sta que tem a nasceste n a fa lda meridional cl lli serra ele 
'l'umuc-Humac, seguindo orumocle NO. a SJTI., a téáscacho
eit·as que a iJ?-cla presente mente são ig nor adas . O Un1buquara 
~ um ?os o. fls • . elo Amazonas pela marge m esq . A 38 kils. da 
loz cltlttncle-se lorm a nelo varios lagos qtte no inve rno se con
vertem em um , fi cando este com g t·ancle fun do e ele· um t tt
manho cons icleravel. U'a hi segue até lançar-se no Ama1.o nas . 
O Gurupatuba sabe do l Dgo Monte Aleg re por clttas correntes 
que se l' eun em em uma com o nome de Cururuhy. Mais abaixo 
recebe pela esq. o iga.ra p.é Apar a, de onde toma o nome ele 
Gurupatuba e a direcção ele N ., com a largura de 300 a 400 
meLros. Perto ela se t'ra ele Monte Alegt•e, tendo j :i recebido 
a inda pel a esq. o ~t·eré e o Pay inn a, se encam inhà pant E. e 
to rnando-se esL t: e it~ _passa p elo pot·~o ela cidade. Depois ele 
r ecel .. e r o parans.-mH'tnl elo Amazonas curva-se para NNE. 
clep? is para ES!!~. e Iin a lm e1:te para' ENE., rum o com qu~ 
entta no Amazonas. O Anapu tem su as nasce ntes qnas i ao 
S . do E s tudo do Pa rá e toma o l'umo de S . a N. a tê á ilha 
.'Jactiara , de onde a.larga-s~ em dit·ecção ele Sill . a NO . , for
m~~ldo a sua pl"lm en·a bahta? chamada Pt·acupy, na qual enka 
o ltO do mes~o nome. Depots r enn e as suas aguas em liiU os· 
tre tto tlenom1n aclo do Cas tanha!, ab rindo-se m a is a diante em 
U1~a vasta ba hia, a de Cam!thy. Aparlireles lasegue o rio com 
o r um? de O. a E . O f\n a pu commu lllca-se com o Pacajaz ou 
Pa.1 aca pelo furo "?acaJahy, e formando de novo um es tt·e ito, 
fun~o _e long;o , v:u dcsembocca t~ n a exil'emiclado NO . da bah i :.t. 
de I ot ~e !, J~s,se 1,1 ~ ~ o 1n a ts ex tenso .e con s1elerave l ele qua!'tos, 
se acha m .entr ~ o I oca n ~t ns e o X t ng u ; tem clt versas cacltoe 1ras, 
~l~tutos_a fls . e o navogavel desde s u :.~. bal't·a alô à con fluencia do 
Iattere, ce rca ele .14~ )(lls . As margens elo A napt.i. são a ltas e vis
tosas.l~a pa t·Le tn!et' !Or e montanhosas na s up~ l'ior. O Pacaja 7. ou 
~ac~1 a desce no mesmo rumo do a ntecedente, cotTrendo por uma 
t eg mo monta~hosa. Qtmndo encontt•u o Pacaja.hy volta-s t> de 
repente p~ra n:. , recebe logo o Cama ra ipy e , voltando-se p ara 
o N ~· entt a na ba h1 a \l e Portei. E' nave ga vel em g1·ande ex· 
ten~ao, n:as. a penas a tu ás pruneiras cachoeil'as . O Ara~ic1't e 
o n o mats JJH)JOJ' t<l nte qua s uccecle ao P acajá , ac.bna elo 'l'o
canL!lls, a CJ Ltem aco 11'1 panb a mais ou me nos paralle lamente · 
'l'oru a- se uotavcl este t·io pela co mmutücação qne, po 1• meio ele 
u n1 lm.1.ço, ? qual vae ter ao lago elo Ouro, es Lo.be !coe com o 
Paranamucu, que dese mboca no 'l'ocantins, em fre n te á gr ande 
1lha elo ~u~·uty, a~tr'?a ela cJclade de Baião. Em sua margem esq. 
o qttas J a loz, es La Slhtacla a vtlla de Ociras . O Jac uuelá n asce 
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de um gt•a ncle muct•uará (tet•t•as alagadas) na exte nsa ·mn!l.ta q tte 
fica a O. ela c idade de Ca meLá e a Sill. ela vil la ele Mel g!tço · 
comm unica com o 'l'ocantius pelo fur il Ipaú e elesaglla na bahü; 
dos 'Bocas por dons canaes: o do Jacunclá e o elo fut•o 'l'aqtml'y. 
N0s pr tmeit•os @6 kil s. co ntados ela for. , a sua h r· g· ut•n vari [~ 
entre 200 e 600 met t·os , com fttnclo s nfficiet1te pa ra navegação 
a vapor. As ma rgens do Jacur1elá são ba ixas na secci.i.o inferiot· 
elo rio e a ltas mt superior . O Curuú elo Norte ou Cur ttú P a
n e ma é o extenso, mas estreíto rio, que dos campos a ltos da 
!,í uya na Brazi!ei l'a, ao N . do terl'i tol'io ele Alemq tt el', cot•t•e 
em t·umo ele :S., com a lg umas s tnuostelacles sobre SO . e d i
versos braços secunda:l'ios, a Ll'a vez ele uma zon a cie fet· t ilichtcle 
n otavel, em que superabundam o cumal'Ít, a ca~ta nha e as 
drogas vegetaes. Infelizmente, em parLe ele seu cut·so aG tert'as 
ba ixas são em cer tos t empos insa lllbres e clahi o ultimo nome 
que ta.mbem a pplica m ao rio. Sempl'e na'}ue lla clirecção ele se11 
curso, vem o rio encon·t l'a r o l ago Cnl'l!á , bi ft1l'canclo-se, um 
ramo a pel'Cler-se no Paran á -mirim ele A le1uquel' a tt•avez de 
snccess tvos e l11tm e.t·osos :p!iqueuos lag9s , e o ou tt•o indo co m
munJcat• -se com o 1garape do Itacal'l1.l'!.~ que banha a cidade ele 
Ale:11quet·. A pov. do Cut·u á ê a situação mais impot·tan te em 
Hna mat•&:_em. l~companhancio <t margw1 esq . elo rio está .e m 
consLl'uccao a ttlbut•osa est t•acla ele r odage m qu~, pa r tindo ela 
cidade ele Alemr1uer, é clesLin acla a e>tàbe lece t• a com muni
cação elos 1'e[ericlos campos com a mesma ciciado. Cun1á el o 
Sul 011 ~tu•uá ele Santarém - é chamado o rio qtte banha a 
p arte Ot'Jental elo mun. ele Sa nta rém , indo desembocar á 
margem clit·. elo Amazonas, para Clis ting uil-o do Curuá ele 
Alemq uel' , no mun. deste nome . 1~' formado por dous t•amos 
principaes : o Ctu·uá e o Una. O primeiro, ma is extenso, col'l'e 
no me io ele campi nas ao t•umo c!~ N. O. e conflue com o Una 
q ue cort•e pot· entre set'l'as , ar.ompanhanclo um pouco o Tapajoz 
e in tel't'om piclo [)O l' diversas cacb.oei J·as. Na P onta elo Paco v111' 
C3l'Cà ele '15 milh as elo Amazonas, o Cu t•tt á tol'lla a biful'ca r ' 
rec~beaclo, o r amo cl i1·eito o 'l' a mllcttl' y G o Ig<t rapé G t·an d e ~ 
sabmelo elo Amazonas co m o nome ele Cuçal' y, j á ern ten·itol'io 
ele MonLe-Aleg t· e ; e o r a mo esq. seg tte o rum o gera lele N. e 
13ahe no Amazo nas em ft•ente ela ilha das Bal'l'eiras. Etltt·e esLe 
rio e o 'l'apajoz ve·se os furos de ! Luki e Ma hicà, simp le:ome n te 
clous defluentes elo Amazonas que pet· correm as va rzeas des>a 
margem elir. e termina m em um a unica bocca. O Tocant ins 
n asce em Goyaz: [(Jl'mam- no os rios Mara nhão, que sabe ela 
l agôa Formosa, e Paranatl ' ; cort•e por este ultimo Es tado, 
r ace bendo diversos t ribs., entt·e o~ quaes o At·aguaya, que di 
vide Goy!tz elo Par{\ e M•1tto Gt•osso, o 'l'acayu nas c vai perecer 
no Oceano com o nome ele rio Pará . « ill' n ave"'aYel n'uma 
extensão ele HO milhas ele s ua foz á i lha elos S~ntos, po uco 
a baixo das cot•t•ecleiras de 'l'apay11na-qua r a>> (D'el'l' eira Pen na). 
Os v11pot·es ela empl'eza de navegação cle3se l'io vão sórnenle 
aLé a enseada elos Patos , que Jlca a 130 klls. ele Ba ião e a 
170_cle C~,met{t, toca1~clo em Carm o elo Toca ntin s, U ocajuua e 
Batao. E , IH~ opm tao ele James Ol'ton (The Andds and the 
Amazons) o explencliclo t•i o que rega a l'egião do mais de licioso 
clm1a elo Bt·azll, conendo sob l'e o le1 to de di a mantes t• ttbis 
Sl;l-ph iras , topa~ios, op:tlas, ouro, prata e petroluo. Dos 'grande~ 
nos elo Pa1:a e ~e rtame nte es te o mais explor11do. Nasce tam
bem no dwo•·t~wn aquarwn nas ve t•tent.es elos rios Pat'aná, 
Pa t:a!)'uay, Gttapo t·é e T a pa joz . E' questão, pot•ém , ainda por 
deClcllt· saber a qua l elos rios cabe a honra el a n agcen te elo 
Tocantins, se ao U t•tthú, que nasce na fa lda Jllericlioual cl:1. 
sel't'a Dourada, se ao Lias Alm as, que tem 'o1•i gem nos monte> 
Pyl'lneos, ou se ao Maranhão, cuja Cftbece ira existe na L agôa. 
Formos_a; o que é cet•to é que lodos k es contribuem pa t'a a 
formaçao do g rande rio, vindo o Uruhú confundir-se com o 
ela~ A lmas e es te,. assim eng t·ossttclo, r<lr tnir-se ao 1Haranh ão 
CUJO nome preclonnna. Mais adiantG, encontra pela dit· . o 
Paranan e pócle-se cliz~r que é da jtmcção dest~s doi s l'ios 
que é fol·maclo o Tocantms. Da hi por clianbe, o maiot· afl'. que 
Ncébe o 'l' ocantins é o Amgttaya, que limila o P ar á com o 
Es taclo ele Goyaz . Laclis láo Baeua ctá 26 afl's. ao Tocanl.ins 
pela_ margem dir. e 25 pela esq . Aba ixo elo Arao·naya, po1•ém, 
a nao ser o T acayllnas e o Pat·an(ttnt1CÚ ou Ip; hú , são todos 

1 Segt~ndo Cunha i\Iattos, no Estad o de Goyaz, dão o nome de 
Pat·an?-t l ~l~n. ao Pat·a nan de pois de l'GUIÜl'·Se com 0 t'i o da. Palma. O 
Dr. Vu·g lh o de 1\fell o F t•ancol e m sua Vin.gern à comn. l· cn. d~ Palrna, 
ass~vet·a que o nome Pal'ana ~in <>a e totalmen te desco uhecHio pelos 
habttantes. 0 
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de peg11ena importttn cia , O cur.so gd t'a l do Tocanti ns <i e m 
t•um o ele N., com Jigeil'as mod ifl c<tções sobl'e O. D11 pont e\ 
elo Jnp1>tituba 1n foz elo. Toca n tin s. a té S: João. elo Ara1r_~11y~, 
sito á ma t·gem esrt . el a [uz deste all . , a clts l.a ncJa é de 2o::S n1l
lhas, fic a nclo a :1 33 milhas 11 pL'im eit'<t cac hoeira« Guaribas,.. 
Entre Alcoba,la c a foz elo Araguaya, c n ta m-;e 27 cachoe it·a ~, 
das quaes a pl'incip::t l é 11 ela !ta boca . E~c t•eve nclo sob t•e a re
"'ião elo ba ixo 'l'ocao tin s, diz Fen·eit•a Penna: « Pal'a se ter 
~nua icléa exacta da r egião elo baixco Tocant in s, não basta ver 
um a vez as ma rge ns deste rio ; é pr~c i so percort'el-as em cli 
ve t•sas es tações estudar as suas fót•mas dura nte a ench ente e 
duran te a secc~ e procut·at• co nhecer e exa mina t· as Ll' a nsfor· 
mações pot·q tte passa esta região n essas duas quacl t·as elo ann? . 
Ne nht1m rio. com efl'eito, offerece um aspec to dtvet' õO no verao 
e no invct•no; e é essa dupla ph ys ionomi a que ha induzido 
utls a enchel'ga l' nas m::trgens elo T oca n tios nm p11 t• aiso e 
otltr Js um a tel'l'a in hospita ... » . .. . O T oca nt in s, desde a ca ~ 
cboeit•a elas Guaribas até á bahi a d " Mal'<tjó, onde r ece be as 
ag' uas elo Ana pú e Pac;tjà, mistu t·a clas j á co m um peqtteno 
co rüin "'e n~e elo i mm un do Amazonas, tem nm a exle ns ào ele 
:1 50 milhas, corrarldo o r tll110 gera l ele s.s. o. a N. N. m. A sua 
l al'g,u·a va t·i a muito c~m a na Htt·eza e a it· ll·a claq tet•t•as ma r
g itutes . Assim, qua.nclo estas são p dt•egosas, ou se elevam 
como ban•e it•as , o l'io co ntmhe- se, ga nhar1do em pl'ofuncltd<tcle 
o qtta pet·d e em la t·gut·a; pelo cont t·a l'io, quan clo ell as são 
ba ixas ott fo t·mam vat'zeas , o l'ÍO di spet•oa Sttas agnas clivi
d inclo•se em ul' aços mais ou menos volumosos . Abaixo da ci
dade ele Baião, que se acha em f t• ente ele va ri as ilhas fot·m aclas 
assi tn pelos braços do rio, r eu ne este tocl11s as suas aguas e 
passa pot• um es tre ito entt•e a ponta ela ma l'gem oriental e a 
ba t:t·eit•a elas Mangabeiras , unica que em toda esta secção flu
vial appat•ece na outra margem . P~t.ssado o estl'e ito, elivi 
cliuclo·se ele novo em varias bt•aços , ab re- se pt•ogt· ess i,,amente 
até entra l' na llah ia ele M1u·ajó, tendo em su a embocaclum cer ca 
ele 10 mil h as ele la rgr.LL'a. Entt'e as suas ilhas ma is nota veís , 
conta -se a do J!l talíy, · fol'macltt pelo ftu•J Cachoe il'inha que 
commLm ica o Tocantins com o Matt'(ICll r á , se u ali'. , e a do 
l3acu t•y, formada por um braço elo rio que p1ssa ao pé cl11 
c idade cl Ba ião , co meça ndo cleft·on le ela ba l'l'a do Matt·acu ra e 
te l'mi nanclo pouco ac ima elo est r eito elas Mangabeiras ; a ella 
ficam annexa~ O!! tt'I1S i lhas entt·e as quaes ligm·a a do Uaymi, 
elo Cego, ela~ Flores, Jutahy, A.ssahysal, A ngelo, Onças iVIa
chn.clo, Tuj ·rcLL na, Ita pepocú, Paná, Santos, In g·Iez. S. l\I iguel, 
Areião, Bande ira, Tocantins , Meio, F <\ro . Go l'gulho, Fre · 
cheiras, Bagage m, A lexandre, Pra ia-Alta, Republica, Jacal'é, 
.r oão Vaz, Nov ilh as, Saucla(les, Mineiros e c! i versas ont t' 11S . 
Depois das il has elo Ju tah y e Bacu l' y, as mais extensas s5:o as 
ele Sa n L'Ann a , In ga pij ó e 'l'auaré . As peqt1enas ilh11 ela Gua
ri ba e elo Bo to, no centl'o ela cachoeir11 elo primeit·o ::lestes 
nomes, a~ elo Arapapá, P acas, Arcus e 'J:' attajlll'y, 11baixo cl es~a 
cac\toeir 11 , s5:o quasi r1ue exclu sivamente fot·nutelas Cle gr :.tucles 
massas de rochas v ulcan icas, col'oaclas ele nma vegetação .r· a c h i
tica, que contrasta com o lux o e opulencia c] · ~ 'lrte ot•na as 
ma rgons a ltas elo ri o. Ess:t vege tação se red uz a in da apellas <t 
ce t·Las especies ele Psicl ium nos g rupos ele t·ochas que se e n
co ntra m aos lados e a ba ixo da 1nella cachoe ir11, e na !in h a ele 
pecll'as qne a compartha a ma t·gem clit·. desde a lli até á ilha dos 
i\ t• cos, fot•ma nclo centenar es ele ilhotas á fl or cl'agua . A mar
ge m clil' . é em ger al, muito ma is alta elo que a esq . Uma 
linha ele bal'reiras, cuja maior a l tura não toca senão de iO a 
12 bt•aças , es tende-se descle a pontct do S imão (abaixo ele Ba ião) 
até tt C<tchoe ira ela$ Gual'ibas , cles :~pparecenclo porém, em um 
ou otltt·o ponto ela ma t•gem p:t t' l1 o in teriot• . O mol'l'O ele Ar
r oyos que toca a alt t1ra ele 35 bmças é o ponto ma is elevado 
quo se e ncG tltt•a em toda. est!~ secção liL1v ial. O 'l'ocatHillB niio 
tem tr ibs . nota veis : o Ipa ll, unico q tte poderia entra r nessa 
classe, e que tem o seu CUl'SO parallelo ao P ac;lja, divide as 
s uas aguas em dois braços, vindo um des tes la nçar-se no 
mesmo Tocantins por tres boocas com os nomes de Itacm·uá e 
Capnioca em frente da g rande ilha elo Jutahy, e a do Ca t·a l'á 
abaixo ela bal't'a elo Matracur á . O outro bt·aço vai com varias 
igarapés formar o rio J acunelá qlle tem sna ba rra no fundo 
ela .bahia elos Boccas . Nas ruat·ge ns elo Tocantins ficam ns 
c idades ele Camet:Í.· ele Mocajuba e Baião a lem das puvd · ~o 
'l'ocantins, L imoeiro, Jalllta Cooli , Cametá-ta pera, PacaJa , 
Cup'ijó, Par ij ós, Carapajó, Caripy , S. Joaq ujm, Peclet·nel ras, 
Patos, Alcobaça, A.rcâo e S . João cl'Araguaya . A estl'~cl a ele 
fert•o, em estudos , que deve ligar Alcobaça à pra1a ~a 
Rainha, acima ele S . J oão ele Arag unya, . ven::endo a s~cç11o 
encachoeit·ada elo rio, e pondo em commun tcaçao o Alto Ara-
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g uaJil. com o Baixo 'rocan lias , se t·á, com a navegação a vapor 
nos dous ri os, a co rl.'cn te poderosa CJ ue ligarú. os Estados de 
Goyaz e elo Pa.rit, e elemento fecundo ele prosperidade lta de 
trazet• à região do Tocantins. 'l.'t•ata.ndo da questão pa ra muito> 
ainda. controvel'sa : - sabe t· se o Tocan tins é ou não trib. do 
Amazonas- :lisse o m ·1ito illnstL'P. Dr . Francisco cln Silva 
Castro : << Umo. s impl es vist"' cl'olhos sobre as posições hyclro
gt·aphicas do r\mazono.s e Tocan tin s, sepa rados um do ant ro 
por uma zona ele tena da mais de ,10 leguas ele la t'gtll'n, faz 
reconhecer q ue mtlÍ e rrados tee m andado os geograph os que 
suppõem ser o Tocantins um aff. elo Amazonas; e não adm ira , 
porque todos elles , não tendo visitado o paiz e attrabidos p elo 
enthus iasmo qué l hes excita a magestosn corpulencia elo g rande 
rio, não hesitam em render-lhe cultos, empt·e~ tanclo-lhe uma 
bocca de 60 legt1as de lat•gtll'a, desde a ponta cln Tij oca ate ao 
·cabo do Norte, e sacriftca udo-lhe por vassalo o Toca ntins , só 
me nte p1rqu e es te rio ·teve a audacia lle a rroj al.' suas agttns n a 
mesma região assombrada pe lo Amazonas . Não .... as aguas elo 
Toca ntins cot·rem sepal'a.damente p31a orla meridiona l da 
grande ilha ele J oannes ou Marajó e as elo Amazonas banham 
a od::t sept~ntriona l ela mesma ilha, sem jámais se COlll'un
cli rem. li:, se por aff. de um rio, se entende aqnelle outro que 
com suas aguas vai engrossar as elo priméiro, é antes o A ma 
zonaa que se eleve consicle rat' atr. elo 'l'ocantins, porqne pelos 
clous ca naes ele Tajipurú e Breves, elle en via um a. porção de 
suas aguas ás lmhias de Melgaço e de B1·eves, prolongamento 
ela ele Marajá , por onde se desli sam as aguas elo 'l'ocanLins. Si 
menLnlrnente se faz a bs tracção ela. ilh<~. de lVIarajó, ter-se-ha uma 
larga e profunda em•,eada , cuja bocca ou col'da tirada pela 
ponta ela Tij oca o pelo cabo do Nor te tel'á. proximame nte 
6() leg uas de exte nsão. Pelo ramal septentrion a l ela. cur vo~ ~n
sea tica , isto é, pela costa ele Macapá ao cabo elo Norte, despeja 
o AoH.\ZO\H\s atLas n.g uas em direcção a banh~r es ta me~m~ 
costa; e pelo ramn.l meri rlio n <~. l, is·to é pela costa da ca pita l 
a té a 'l'ijoca, clespecle o T ocan tins as snas em dit·eccão q tuls i 
pam llela á elo Amazonàs,pois que o Tocantins, correndo S. ao N. 
inclina-se pa ra NO., desde a cidade de Cametá até á sua 
foz , em uma exlensão de 40 milha.s , fi cando os leitos dos 
rlous rios distantes um elo ou tro mais de 40 legua.s na ma. is 
curta distallcia. A ilha ele Maraj6, collocanclo- se p1·ecisamente 
enLre os dou~:~ rios neste espaço de 4~ i eg'uas, e prolongando- se 
a Lé a corda. ou bocca ela enseada, completou a. separação, ve
dando até a. permixtão elas duas aguas mesmo no oceano . » O 
Guamá e o Capim llfio os clous rios ele cuj a. contluencia fonu a-se 
o G uajará, que desemboca a S. E. da capital e aGaixo ele 3" ele 
Lat. :::l. e se ramificam da serra da. Desordem edo Piracambú elo 
Estarlo do Maranhão; o Guamá corre em rumo de N . até acima 
ela vi lla tle Onrcm, voltando-se rapidamente para O. até en
contt•at· o Capim. Navegavel até abaixo claquell :JJ villa, r ecebo 
de ttmbas as mat·gens diversos aJTs ., sendo o principal delles a 
Ir i bu ia , rio es trei Lo e mui bo sinuoso em cuj a mar gem se acha 
sltuacla a villa elo mesmo nome. Em frente á Yilla ele Ourem 
fi ca a 2n cachoeira do rio que impede a su a naveg·ação, ach a n
do-se a. primeira, passavel á ma1·é cheia., defi·onte ela cidade de 
S. Miguel , abaixo da foz do IrHuia. O Capim üesce da serra elos 
Coroados, ·toma o nome ele Capim depois da conflne nci a. dos rios 
Sm·ub i j ú e Araraocleua, r ecebe numerosos tl'ibs., enL1·e os quaes 
o Candi.rú- assú, Jutnba, Ganichy , Ma.racay.nichy e Pirajaua.ra. e 
vai reunir- se ao Guamá, que desagua n a bahia de Guajat·á. 
Justamente no angulo formado pela r eunião elos dous rios Iica 
a villa ele S. JJomingos ela. Boa Vi s ta. O Guajará é como fi.ca 
di to, a continuação do Gua.mú. engrossado pelas aguas do Capim. 
A sua largura regula mediamente meiv. mílha, não oil'er.ecenclo 
combuclo franca. navegação a. grandes vapores em vir~ude dos 
baixios que mais ou menos obs~ruem a sua. foz . A clirecção elo 
Guaja.rá é geralmente de li:. a O., descrevendo abaixo elo r .io 
Bttjarú até defronte da .fazenda P ernamlmco, uma curva rapida. 
em fôrma de ferradura. Os seus princlpaes afl's. , Mel os rios 
es·trei tos, são o r.eümido rio Bnj arú, o Inhanga.py e o Caraparú . 
O Acará e o 'Mo.)'i são outros dous rios importantes que veem 
desaguar na ~ah i a elo Gua;.i,arâ. T eem a111bos as suas n~scer;tes 
nas ·terras ba.tx~s entre o lucantms e o Capnn. O Acar<L é for
mado ela reumao ele clous ra1nos clistinctos, um o Rio Pequeno, 
que acompanha em rumo ele N. o cmao elo -capim, descrevendo 
m11·vas bastante sumosas, e o Ol\'tro- oAcará p1·opriamente dHo, 
que vae ele S . S. li:. para N. N . 9· até reunir-se a.o primeiro. 
Lo"'O abaixo da confluencJa, e a margem esq. es tá a. viHa elo 
Ac~rá . D'ahi YoHa o rio para N. O. e depois de e:ncOil'trar o 
:Mojú perde- se na g1•ande bahia . Bem que n~mer~s0s sejam . 0s 
igavapés seus ?offs., são ·todavia ·todo~ de pequena. 1mportanc1a. 

O cuL·so elo Moj ú é menos extenso . 'rem a~ meamM nascentes 
c1ue o Acar:i., mas a di1·ecção do seu curso é opposta. Segue 
Jn·ime ira.men·t~t para N. O. abé encon·trar o Caij ary e d'ahi di
rige- se para. N. E. a. .i untar- se com o Acará . Em su a margem 
fica a yilJa de Moj Ú!. Um cana l, que Yae ·ter ao logav denomi
nado Entre Ilhas, fa~ communioat· :JJS s,g tws elo Mo;J ú com as do 
Toca ntins e do Abaeté . Na r gião denom inada elo Salgad:o, e 
que sé estende da. pon·ua ela 'l'ijoca até á foz elo Gnrupy di
versos rios veem desaguar no oceano . Qualque1· delles, porém, ó 
ele pec1ueno curso e de largura. pou co consicleravel. A suas Yer
·ten tes conl'unclem-se geralmente coJu as dos a fl's. elo Guarnli, 
que cm·~em sobre a. encos ta con traria . Os princi[Jaes são o Mo
juim ou Salgado, c1ue ·tem em sua ma.t·gem a cicbtle de S . Cae
tano; o i\laL·apani m, erll cuj a. Jor. se acha a vi !la de ig ual 
nome ; o Marac:JJnã ou o l'io ele Cintra., . assim chamado por 
causa ela cidade que ahi se acha; o Q.uatipurú, que atravessa 
os campos a que "cl eu o nome ; o Cae té, que, depois ele pass:J;r 
pela pov. ele 'reutuga1, vem ba nhaL' a cidade de Br agança ; 
e o Piriá. Os ·tres primeiros conem mais ou men os em cli
recção ele N . N. O. e os ultimas inclinam-se sobre o N . A 
região que a·travessam é geralme nte l'ertil e onde se acha mais 
desen volvida a agricuHura do E s·tado. R io P ará. Assim se de
nomina a secção fluvi a;l ao S. e E. ela ilha 1\'Iarajó desde a 
bahi a. do Goiabal a-té a pon ta ela 'l'ijoca. e o cwbo Ma~uary no 
oceano, e c1ue serve de desa.guadouro á 3 atru as elo 'l oca.u·tins 
(em cu ja clil·ecção segue, inclinada para N. E.) á s dos difl'erentes 
rios e )g·arap és a elle parallel os e que ·tem a sua foz nas bahias 
ele Po1·te~ Melga.ço, elos Boccas e out~ras, ií s a~nas elo Niojú, 
Acará, Ltuamá, Capim e Guaj::ná e ·todos os que se escôam 
polas babias des te nome, de ~anta An tonio, do Sol o de Ma
rajó ; e bem ass im {,s ag·uas ~lo Amazona;; que li m it am occiclen
talmen.te aquella Hba atra.ves elo la.byrmt1w ele ca.naes a que 
ch amam 'l' ao;~ipnrú , Macacos, iJaburú, Furo ela Companhia, e·tc, 
e que dão causa a es tender o es tuario elo Amazonas a té á ponta 
da 'l' ij uca e á opini ão p.,r muitos accei'ta de ser o 'l.'ocan·tins 
a f!'. do g t·ancle r io . O Gm· ttpy, que separa o P a1·á do Ma1·anhão 
e cuja ori gem, segundo uns, é o Tucumancliua, e segundo 
outros, o Caj uapara, recebe no Pa1·á diver sos ·Lri bs . , t~es como 
o Branco, 'rucumancli.ua, Urua. im, Gu arimancliua, Pimen·tal, 
Panema, Coroacy-pa.raná, Ibapuritiua, J a rar aca, Tucunaréquara, 
Guru]í>y-una., Arapara~iua, Assi tiua, Guntpy-mirim, Surubij ú, 
Pm·unga, Apuhy, Apara e outros . Apezar de es trei to, pois a 
sna largura. não va.e al ém ele 400 metros, é es te I'io el e consi
cleravel importancia pelo, r iqueza elo t erritori.o fertil que atr a
vessa e ele ·La.l modo amifero, q LLA em seu lei to as a;reia8 veem 
constantemente líl1i s·turadas com palhetas ele ouro que os natu t·aes 
exploram, a·iur'la. que ro·tineiramente. A' ma~· gero esq. des te rio 
ficam a pov. ele Gtu·upy e a cirlade ele Vizeu a 16 kils. ela J'oz no 
oceano. O Abae"té que r ecebe o Pi xuna, Cannüins, Cla'LliJer é, Cas ta
nha·l, J acaréqnara, Acaraqui e Arapa.pü . O Ar·agtlary nasce nas 
serras el o 'l'nmuc-Humac, aos clous g1·áos, mais ou menos ele l at. N., 
e correndo em rumo éle 'ill. e ele S ITI . , recebe as agnas do 
'l':racuátuba e elo Mapary e percorre um territorio ge t•a lme nte 
elevaclo a té á ultima cachoeira , a. elas Mongubas, perto da se rra 
des te nome, oocle o rio volta pa 1·a NE. e seguindo em marcha 
s inuosa, depois ele 488 kils . ele curso vae clesaguat• 35 milhas 
abaixo do cabo do Norte, ·tendo a ntes r ece bido pela s ua mar
gem esq . o se11 principal affiuen te o Aporema . Abaixo da 
cachoeira, que Ji ca a 130 milh as ela fóz, é ba.ixo e alagadiço o 
terreno das mat·gens do rio, e perto delta ficam a colonia mi
lita r P edro Il á margem e.sq., l'unclada em 1840; e a culonia 
F erreira Gomes á marge m dir., fundada em 1890. O Amapá, 
o lVIayacaré, o Galsocne. e o Coanani,- quo clesaguam j á 
acima cllil cabo do No·rte, n o Ocea nlil Atla.n Li co, apezar dil 
po uco explor ados são outros tantos rios importan·tes e que 
especia l menção teem tido nos debates sobre a qnes·tão elos li
mites ela Guyana. Frao.ceza. O Cassipo1·é, trem como estes 
ultimes as suas nasce ntes l'la serra do 'l'umuc-Httma.c, e segue 
em rt1mo de NE. p<tra o Oceano on de clesa.,.ua a 4o 15' ele la
titude norte, fo l'mando 0 cabo de Cassipor~ . E' o seu princi
pal atwlueu te pela margem esq. o Juisa ; e, segtmclo a re laçã o 
ele indígenas con!J ecetlores da região, um grande braço se es
tende pnra o Sul, estabelece ndo a ligação elo l'io com o Ara
guary. Oyapoc . - E' o grande rio cuja disposição geogra· 
phica parece r ealmente des tinada ao fim qne lhe é claclo
continnar até o Oceano a separ ação das Let·ras bras ilei ras, 
desde as sua s Yertentes feitas pelas mon·tauhas do systema 
Parima. Nasce elas encostas da extremidade ori.e,,tal ela serra 
do Tumuc-H!lmac e em t·umo ele SO. a NE. rlirige-~e para o 
Ocea no onde tem a sua fo:; entl'e o Monte cl' Argent e o cabo 
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d'Orange aos 4° ~2' de latitude norte. Di versos aJl'luailtes 
conbll. o Oy<vpoc, taos como o Camopi, o Memoria · e o Cueri
court, ae~1do o J?rincipal o Uassú que, pela margem dit·., af
flue prox1mo a foz ~lo rio. 1\.' o Oyapoc o celebre rio de Vicente 
PulSOJl, dele t•mtn ado pelo tratado de Ut t·echt para se l'viL• de 
limite ás ter1•as elo Brazil, e a que já nos t·eferimos acima. Nn 
ilba Marajô notam~se os rios Arat•y, Anajaz, Cururú, Arapixi, 
Tal'ta rugas, Gttnhoão, Paracanary, Camará, Atui, p,•a
cuúba, Qttanaticú ou Cailatic(I, Mapuá, além de outros. O 
J\rary é o mais extenso c o mais impot·tante de todos: é for
mado pelo Genipapucú e pelo Apehy que entram quasi juntos 
·no lago Arary. Parbmclo.da ponta S. elo l ago, o rio Arary 
segtn um curso muito smuoso, banha a villa ela Cachoeira e 
elesagua na bahia do M~t·ajó. Hacebe a elir. o Anajaz-mit•im e e 
esq· ? Goy~py. O AnaJaz fot•ma- se do A.najaz proprio e do 
Mocooes. E' navegavel a vapor até ú. pov. de sett nom<l e o é 
amda cerca ele 30 milh:~s em qualquer elos seus dons ramos. 
Seu curso é mui sinuoso, tornando-se pot· isso morosa a nave
gação. O Cut·urú vai da extremidade occicle ntal elos Mondon
gos para O., recebendo á dil·. o Jtn·upuc(L e o Juran\, incli
na-se deste conflttente pal'a S. e entra no canal elo Estuat•io, 
ou como diz o povo, no Auajaz. !]]' tn11bem livr emente nave
gavel a vapor até perto dos campos, mesmo em pleno verão, 
ten~lo a vantagem ele ser menos sinuoso que o Anajaz. O Al'll.
p•x• sa.he dos Monclongos co m o uome de igat·apé F1tnclo, t•ecebe 
~. clit·. o igarapé elos Cajueiros tJ o ela Ma ndioca e á esq. o 
Santa Maria e j;í, á vista ele sua bal'l'a no Amazunas, raceb 
o Santo Antonio, eng rossado pelo do Egypto. O AtuG1 formado 
pelo Atuá pt·oprio e pelo Anabijti é o maior e mais importante 
elos rios que v8m da Hha ao rio Pará. E' navegavel por vapo
res em g rande extensão. Desemboca no rio Pará (costa ele Ha
l'ajó) defronte ela barra elo Tocantins. Rec•lbe o S . Miguel, 
'l'auá, Jabtmi, Anabijú, Acaputuba, P<waizo, Tumacahi, Jaca
requarae outros. O i.Vluaaá banha a cidade de seu nome e com
munica CC)lll o Atuá pelo fut·o llluaná. Recebe o -Tatuoca 
lhechal.Grande, Muana-assü, Gomes, Vêado, Santo Ant,o ilio: 
PJramu.Jarú, Garça, Jamuité, etc . O Quana~icú vem dos igapós 
(J:nattos .alagadiços) que ficam ao S . elo Anajáz e clesagua no 
no Para, pouco abaixo da cidade elo Cunaliuho. E' ele lon0o 
CliL'SO e navegavel a vapor em grande extensão . O Cajuuba, bem 
povoado e el0 correu te veloz, recebe o Mariaby. O Inaman't, 
que na.sce nos campos elo Paritá, col'l'e de O. a g_ e clesagua 
na bacia elo 'l'ocantins, é bem povoado e liga-se ao Gajuuba pot· 
do;w granc!es furos, Chiqueiro e Pau Gt·ande, ambos na.vega
vets. Recebe o Purupurú, Frecha! Grande e Pequeno alem de 
ou~t·os. "Das bel'ras baixas da Hha Marajó in•adia Lambem um 
systema numeroso de canaes naturaes apt·opl'iaclos ao cl(lssec
camen to da mesma ilha. Para o N. dirigem-se o 'l'artarugas , 
Ganhoão e A r ap ixi, nascidos nos Mondongos elo centro da 
ilha, e o Cajú-una q1te, por tres boca.s acima ele Chaves, cle
st\gua n:> Amazonas, passando pela ciclacle do Affuá t >> Para o 
S. cl11; i_lha cot·re';n o Anabijú, o Atmi, o Paractlúba, o Canaticú 
e o Pn·m. O Atua tem suas nascentes nas ma~\as e o Anabijú 
nos ~ampos, confundindo-se com as nascentes do Anajaz, e 
segumelo o p1'imeiro para Sill. e o ultimo para o S., appt•ox i
mam-se e ligam-sA finalmente, indo clespe,jo.t• as suas aguas na 
bahta do Goiaba!. Da conflueocia dos dons rios sah um outro 
braço a. que denomina-m «Furo do Atuá» em cuja margem 
ex•s.be a c1clade clll Muanll., o qual tambem desembocà na mesma 
bah.,a. O Pracuúba nasce nM maLtas ao S. elas cabeceiras do 
Atua e o Canaticú e Piriá nas mattas ahgacl iças onde tem 
·tambe,m sua nascente o Mapuá. Destes e ele maior curso o Ca
natwu, que em gt•ande extensão é navegavel por vapot•es, e é o 
mats 1mportante. Hlntre a foz do Piriá e a elo Canaticü está 
sttuad:J. a floresce11te cidacle elo Gur~alinho. Os rio$ que seguem 
para as faces or1ental e occtclental ela ilha são de maiot· 
cu~·so e mesmo de importancia superior : os primeiros, da face 
OL'ten ·~al, att·av~ssam a parte ela ilha em que predomina a in
~ustna pagtoril, e os ultimas, aquella onde a in clust t•ia extra
tiva ~a gomma elastica mais desenvolvida se acha e onde na 
estdçao propria: accumula-se uma população numerosa occtt
pa a em tal mtster. Entre aquelles são os principaes o Para
cauary ou iga rapê Grande, em cuja m a rgem assenta a bella 
Cidade de ::loure; o Camat•á e o Arary. Este rio nasce elo 
grande lago elo Arary que, pelo GeniJ?apucú se communica 
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com (') '.l.'artaL•ugas, e em maroha sinuoea. segue a direcção ele 
sm. Pouco abaixo do la(l'O recebê pela margem dtr. M agltn.S 
do Anaj!i,z-mll'im, e mi1JS abaixo, já em metade de seu curso e 
ac im'l. ela villa da Cachoeit·a, que elle banha, recebe as aguas 
do Goyapy. Dcss~ villa para b<üxo o l'io vae se tomando es
treito; mas depois que chega l\O Baixo elo Moirim, muda o 
seu cut·so para Leste, tomando então ma,ior largtu•a,até desem
bocar com o rumo ele E. N. E. na bahia de Marajó, deixando 
á dir. a ilha de San~'Annaclo Antry. Durante o vflrão a in
Jiuencia da maré se manifesta no Arary sómeute até um pouca 
acima ela Cachoeit•a, e clm•ante o inverno o fluxo é pouco sen
s ivel a lém elo i\loirim. Um facto singular succecle no começo 
desta ultima es~ação, é o ele correrem as aguas de Arary em 
duas direcções op[ilOStas : as da metade inferior se clil'igem 
para a foz e as cb matada superio r encam inham-fie para o lago 
daqnelle nome, de onde retrocedem quando el le se ~cha um 
pouco che io. O A.no.jaz é o rio de maior curso e o mats volu
moso ela ilha de Marajó. Nasce nas campinas centraes, nas 
mesmas ba ixas em quB o Anajnz- mirim e o Anabijtt têm suas 
nascente~ e vae em rumo ele O. e ele NO. despeJar as aguas 
no Amaz;nas, na ballia cle110minacla - elos Vieiras - por 
gr ande nu111et•o de canaes. Dois importantes aiJiuentes recebê 
el!e na margem clit•,; b Mocoões que t m origem nas ba1xa~ 
elo Acapü e vem em rtll11D de SO. reunir- se-lhe em frente a 
cidade do Anajaz ;e o Curut·ú cjtte partindo da extremidade oc
cidental dos Mondongos dit'ige- se para O. recebetlclo as ag uas 
elo Jurttpucú e elo Jur~wá~p!u·aná e aqui volta-sé para o ::;. a 
junta1·-se ao An~jaz abaixo ela ilha do Breu. O Aramã não é 
senão r eparliime nto mel'idional elo Anajaz, ao chegar este á 
ilha elo Breu. A sua direcção geral é a ele O.S.O., e o seu 
pt•incipal affiuenbe é o Mapuá.. O iliocajttba. q•te clesagüa no 
mar e recebe o Tijoca. Cunaes.- E' inclescriptivel a eéde de 
canaes pot· onde tleflttem os rios do Pará. Os l'ios e igarapés 
andam-se , inter•·ompem-se, biftu·cam-se, muitas vezes em um 
cruzame nto ele tal moclo complicado, que constituem verda
de iro labyl'intho, cujo importante papel em reláção á hydro
g t·aphi a da r eg ião é f~toil ele avali ar. Os pnranti-mil'is e furos 
mais not:J.veis são : furo Calcleirão e Paraná-mirim do Bom 
Jardim que li gaui o Janmnelií. ao AmM.onas; o Caohoeiry,q~a 
estabelece communicação deste com o Trombetas; o fttro do 
Sal é, que, partindo do Amazonas, ft·onieiro á ilh a de Santa 
Rita elo mu,. de Obiclos, liga-se á sêrie de lagos do clistl'ictd 
da villa Franca e abt•e communicaçiio até defronte ela ilha do 
Arapiry, pertencente a Alemquer; os paranás-mirins de Obidos, 
Alémq~er e Monbe Alegre, simples derivações do p1'oprio Ama
zonas; os fut·os de ltttki e Mà.hicá em Santarém; os fllros ele 
Aquiq.ui e elo Ul'llcurica ia que dão passagem tlo Ama~onas ao 
Xinp:u; os furo do Vieü·a, Vieirinha, Mututy e Ituquara enLre 
as iLhas da foz do Amazonas ; o Tajapurú, furo da Co mpanhia , 
Jabur(L, i\bcacos, Atur iá, f•u·o de Melgaço, rio :los Breves e 
lloiossú a O. da ilha Marajó: o fut•o Pacajahy, que l•ga o 
rio A.napúao Pacajá; o furo elas Campinas, qae commu';lica a 
bahia de Melgaço com a elos Boccas; o cetnal elo Anapu, qae 
liga o Mojú com o Tocantins; o furú do Arrozal ao S. ela 
ilha elo Camapi,i ó; o furo da Laur.t, que fót·ma a ilha ele Gol
lares e em cuja margem estão a povoação ele ~orto Salvo ~ a 
cidade ela Vigia; e o flll'o elo Pagé entt·e Ctn•uça e Maraparum. 
Entre as ilhas Caviaua e Mexiana corre o canal Perigoso,e o 
de Carapapol'is ou de Mat·acá na costa das te rt·as do cabo do 
Norte, limitando occiclentalmenle a ilha ele Maracá. Neso
gt•aphia.- A mais impot•tante elas ilhas tles·se> illstad o ... é a ele 
Marajá 1 , entre a cidade de Macapã e a J:?Onta T!Jloca ou 
Tijoca, na foz do Amazonas, que pot· ella 6 dtVJ ~:hda em élua s 
pot·ções deseguaes. 'l'em, segundo o Dt·. Coutullto 260 lols . ele 
comprimento e 160 de l a rgttra •. Contém o lago At•a·ry _e os 
rios acima citadlls. A criação elo gado ahi é abunclanttsstma . 
Em seu perimett•o tem as cidades ele Bt'eves, Soure, Chaves, 
Muan<l., Cut'l'alinho, Anajaz e Affuá e as villas ele S. Se
bastiiio da Boa Vista, Motlsarás, Cachoeira, Ponta de 
Pedras, além elas povoações ele Salvalerra, Montfort, Condeixa 
e Trovão. Essa ilha foi doada em i665 a Antonio ele Souza 
Macedo, barão ele Joannes. Em 19 de abril de 1754 D. José a 
r euniu novamente aos elominios da corôa .. Antig·am.ente et•a 
denominada elos Nheengaibas por serem de linguas chife~entes 

1 Vide sobl·e essa ilha o Relatol'lo de D. S . Ferreira Pei\na,, 1S'l'6. 
! Ferreira P enna M< 1M kils . de N. a S. e 264 de El. nO, 
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e clifficultosas os m•litos indige nas qtlenella h abitavam. F oi 
depois su bstituida esta denominação por - Gt·ande ilha 
de Joannea- a té que veio prevalecer a de Mar.tJÓ, primei
ramente privativa ela sua pal'te merid ional . « A ilha da 
.Marajó ac ha-se natnralmente dividida. "m dt1as secçõe; clis
tinctas, uma a . dos campos ao N . e a .i:<l . e otltl'a a ela mat~<t 
a S .O., ele modo que, supp~nclo uma linha imaginaria, qtte 
pat"tindo ela foz elo Cajú-una termine na foz do Atuá, estabe
lece-se ass im, mais OLl menos, a sepa t" ação das duas secções, 
a primeira applicacla á criação elo gado e oocle existem perto 
de 300 fazendas, e a outl'a á extração ela boeracha » . F el'
reira Penna descreve elo seguinte modo as costas ela ilha 
.Marajó : << As costas da ilha difi'et·ern en tre si conforme a~ 
aguas que as banham e ass im, na Gos ta ou mal'gens ele O., so 
se encontram terre nos baixos, a rgillosos e lamacentos; e a 
mesma cos ta N., lavada pelos ventos geraes não a pl'ese n ta 
senão uma areia avermelhada que se endurece cimentada pela 
at·gilla, formando largos espa.rceis, sob re os quaes ·(a la m e 
se espedaçam as ondas do rio .. Amba.s essas cosbas sii:o bftnha
das pelo Amazonas . A costa austral e oriental, pelo co ntt•a •·io, 
mormenLe da barra do 'rocantins pa!'a b.tixo, se disüngue 
pela ft· equente pl'esença ele ped t· as (gl'ês g t· ossos e fel'l'ugino
sos) e ele l.Jellas pnüas de at•e ia branca; mas o que sobr et tldo 
caracLerisa a dil'lerença notada e que a cost't c.r iental , numa 
facha l ong itudina l , C(LLe não excede ele 3 milhas em sua ma ior 
largura, basêa-se sobre os recifes, eleva 11 clo-se, com algnmas 
intet·rupções, a uma altura suparior ao nivel ge ra l ela ilha , 
não sendo todavia tão impot·tante essa elevação que chegue a 
tomar o cM·acter de uma collina.,. A C<tviana e a Me:dana 
são as duas grandes ilhas q tle ao N. ela precedente se acham 
na foz elo Amazo11a~, cortadas pela linha eqtLinoxial, a pl'i
meira ao S. e a outra ao N ., e onde tambem se este 11clem 
grandes campos de cr iagã<J ele gado, a cuja inclustria sii:o ap
plicadas . A Cav ian a mede <H milhas em stm maiot· e~ tensão 
de E. a O., e 30 ele N. a S . ; e a Maxiana 27 milhas ele [Ç , a 
O., e 24 ele N. a S. Um canal de 7 kil s . de lat·gura, a que 
denominam canal Per1goso, se pa ra eubre si as dua~ ilhas , A 
Grande de Gut·upá é . a mais extensa elas ilhas s it lla das no 
estuario elo Amazonas, começando n o. a l tu r!l. ela bat•ra elo 
Xingú e vindo até perto d e Mazagão, fl'Dnteira á lJan a elo l'io 
M;ll'acá, com o desenvolvimen to ele 78 milhas ele SO. a NITI . 
e 29 de E. a O. Esta ilha clivWc a foz elo Amazo nas em clous 
grandes ramos: occicleotal qtw va i acompanh a nd o o conúi
nente e o oriental que r ecebe as aguas elo Xin~·ú. e vem banhar 
a costa ela ilha Marajá . Ao N . e E. ela ilha Cle Guru pá é con
sideravel o numero ele ilhas aeljaceutes, todas e !las ele summ<t 
imp01·bancia pela grande riqneza elos sedugaes que ahi se 
encontram. Convém notar en tre ellas as dos 'Porcos, a do 
Pará, a da Conceiçã0, a dos Cavallos, Maracujá, Caldeirão, 
Practwba, Pracuubinha, !Vlututy, R0be t•ta, Aranahy, Baqui:i, 
Ueutahy e Gueupá. A ilha ele Sant' Anna, ao N . , na foz do rio 
Matapy, é ce tebt•e na llis toria parae. nse pelo importan te papel 
que eepresentou, sendo th.e!l.tro de grandes coml)ates entre os 
port u gue~es e bollandezes, quando se clisptttavam mutuamente 
a posse ela opulenta região. Na costa do Amazonas noL<t m-se 
as ilhas do Curaúó., Bl'igu~,BaHique e outras n;enores; e mai~ 
adiante, acima do ca bo do Not·te , ach a-se a 1lha el e Maraca 
com 26 mllhas ele extensão ele N. a S . e 20 ele E. a O. Sem 
numero são as ilhas si tttaclas a O. ele Marajó ; dentre ellas 
m encionaremos as do Anajaz, a elo Jacar é, Curumú, 'l'aja
purú, Mutumqual'a, Arama, Ju,bul'Íl, ilhas eht Co mpanhia , 
Aturiá, e Pt·acachy ; e logo adian te ,acima da bahia ele Portei 
a ilha elo Pacajahy cml'! 2:::! milhas de extensã.o e 9 ele Jarg ut·a 
de N. a S . Em frente a capital estende-se a Jlh a elas Onças, 
que limita a t1ahia ele Guaj ar á , e depois de ll a seguem-se a elo 
J\rap1ranga, a do Carnapijó, a Co·te.]uba e a 1'atuoca, qne du
rante a revolução ele 1835, foi a sécle ela presiclencia elo Pará. 
Acompanhando a costa até á foz elo Gurupy notam-se : a ilha 
elas Bal'l'eir as_, a elo Moscgteiro, onde hoje se vê uma fl ores
cente po voacao, a elas E ambas, Collares, em que asseuta a 
vi !la eles te nome, a Tijoca, Cnjntuba, Marapanim, •raquiry, 
Maiancleua, P r aia 0 r ancle, Caeté, ilha elo Nerte, F unga , 
Preatinga e Ma negttuba . No TocanLins merece m menção as 
ilhas do Arara irn,· Paquctá, Jualm, Mat·a ri á, Bacm·y ,Jutahy, 
que é a maiot' clellas, a das Guaribas, onde es tá a primeira ca-. 
choeira Areião, Valentim e ilha da Rainha. Na l'oz do X in gú , 
encontr~m-se a Cajuuba, Urucul'ycaia, Macacos, Tapará e 
Aquiqu i. E d<th i po.t' di a nte ao longo elo Amazo nas são dignas 
de nota as ilhas ele Comanclahy., Jurupa.ry 1 Paranáqua1·a, 
Uruará, Itanduba, Frecha!, Barre1ras, Itulu, Ilhas elo Tapará, 

Ar.:tpit·y, Ma rima l'itub'a·, ilha elo Pánt9s, COtpBlla , San ~ <t Rita, 
ilh as i'lüwacauassú e Juruty. No Tapajós tambam se encoot t· am 
gl'anele numet':l el e ilhas, toda~ pot•ém, de dimensões acanha
elas e a ma ior p>art9 no cttt•.;o s tlperior. A ilha Copary, em 
.frente á povoação de Ave it'03 é a mais pro~ima da foz. Cabos : 
_,O de 0l'ange, extramidacle septe11tl'ionü elo Estaelo, Cassi
pot•é, elo Norte, Raso, lVIagoary ,a lémcle clivet·sas potltasc•Jmo 
a ela P~clt•eira, ao N . da c idad~ cl ~ Macap~~ . a ele San~'Anna, 
e:<:tremo occ icle ntll ela ilb a tVIexiaaa, a ela Cal'idacle, e~tl'amo 
m eridion a l ela ilha Caviana; a ela Tijoca 1 , n a ilha do mesmo 
nome. No mun. de Vizeu ha os cabos: GUl'upy, C<JJri.py, Su
maca, Cupecaia, Apehu, Emboranunga. Bahias e portos.- Par
tindo da foz elo Gut·upl' e acompanhando o. costa elo continente 
até a ponto. eb Tij óca, gt·ancle é o munero de bahias Cj ue se 
encontt·am, a so.ber : Gut'Llpy, Piriá-una, P.i.riá-·tinga, Copu
ambaba, Cenamboca, Punga, Caeté, Marauafubá, Qua tipurú, 
Japirlca, Pil'alJas, lnajá, 1\.rapepó, ::Salinas, Ma1·acanã, Maeapa
nim, Pil'aca imbaua e Cajúlmba . Quas i ·todas ellaq são o clesa
gtlallom·o ele outt·os tan tos rios elo mesmo nome, distinguindo-se 
a do Caeté como a maiO!' dentre todas; oí[erecenclo algumas excel
Jentes ancoradouros. ~nbre a ilha Collat·es, a cl~~;s Pombas, a elo 
Mosqueit·o e o cont inen te, fica a llahia alo Sol; e entre es ta 
ui Lima i lha, a elas Bar1·ei.L·as e a ele T a·tu6ca es·tá a 
uahi o. de Santo A•lto1üo. Em i'l'ente a capital estende -se, com 
1.2 kils. de bJcca, a bah ia do Gua.iat•á form ada pela juncção 
elo Guajat·á , Acal'á e Mojú. Formada pelo rio Pará, este nde-se 
com um a l at·g ura e extensão consideravel a formo sa bahia ele 
Mat·ajó entre a co; ta orienta l ela ilha clest~ nnrne e o continen·te. 
Acima de !la a ch!l.m -se as bahias elo Pracu(1ba e a elos Boccas, 
CJ ILe temüna na gargan ~a elo furo Paranaú. Na entrada do 
T oca ntins ach a- se a la rga bahia elo Mt~t·aprtt á . For madas pelo 
rio Anapú enco ntram- se : as bahi as elo l"racupy, oncle dese m
uocca o rio des te nome , e em sua continuação a elo Cas tanha!, 
a do C<~cuajó, Caxiútn e Camuhy; e palas agnas elo Pacaj ti. e 
Camaraípy eng t·ossadas pelo Acutipiret·a e Mocaja tuba, acha-se 
a bahia ele Pol'te1 com 49 kils. ele co mprimento e largura que 
va ria entt•e clo1ts ~se te , em f~eute {t villa de egual nome, t• ece 
bendo mais abaixo o nom e de ba hi a ele Melgaç o, quan do fr0n
teit•a á outra vi ll a assim cham ada . Ao occ ide nbe ela ilho. ele 
i'IIarajó es tende-se a bahia dos Vieiras , onde desag tlam o 
A naJaz e a CharapucÍl; e em frente ela cidade ele Macapá a 
l'lahia ele Macapá . Na com . de. Sa.n tarém, a O. N. O des ta ci
dade os tenta-se á margem escJ. elo Tapajoz a bahia de Villa 
Ft•anca, com bellas ense<lClas na sna margem septentrional, 
fo1·maela pot• aquelle rio e pelo Arapitun. Lagos.-Bem poucos 
são os lagos ~mportantes que se pode m apouta t· no Estado; 
todav ia na região occ icletll.a l corresponclen te às coms. de Mon·te 
A legre , Alemquer, Santarém e Obiclos, e nas terras denomi
nadas do Cabo do Norte, h a delles unut successão nttmet·osa ; 
a mór parte, pol'ém, ele pequenas dimensões e que Clesap;;>a.,. 
l' ecem em g·rancle es tio. Entr.a os primeit·os disting uem -se- o 
Lago gm nele de Monte Alegre, situado n as campinas ao S. O. 
cl::t c ida de deste nome, aoS. e um pouco afas tada das sert•as do 
El'eré, Max irá e Mont.e Granclt3, com 26 milh as ele extensão e 
tres a cinco ele l a rgura; e como suas clependencias o Piracaba 
a O. da ba rra elo rio Maycurú, e o Jacaré-Capá a S . do pre
cedente, com o qua,l se commttnicD,, e o Uxiacá aSO. des te ul
timo ;-o Paracary a SE. ele Alemquer e acompanhando o rio 
elo Tapará em g rande exte nsão, a Lres milhas ele dista ncia da 
margem. - O Curumú, atrás ela cidade de Alemquer, o Curuá e 
Botos, que se confundem em um só perto da margem esq. do 
Amazonas e a ba ixe do r ep::trtimento do rio Curuá; o do 'rostão, 
a SO . clesbe ultimo, que acompanha 0 Parana-miry de Obiclos e 
pelos lut•os elo Arraia e elo Suisso communica- se com o Amazo
n as ; o Mucurá a NO. elo elos Botos , já quas i junto ús terras 

1 A verdade ira or tog t' aphia dessa palavra parece-nos set• Tiôocn 
(casa da vasante . Ty il -oca ). O Dr. S. Coutinho escreve Tioca, talvez 
pot·que o inclio fallando t·apidamenle, assim pt•onun.cin essn palavrn. 
Alguns quet•em que essa pnlav l'e provenlut de 'l'yeaoa, (p onta da va
sante). F•·ei F t·ancisco dos Pl'aze rcs Mat·:.nhão (Uo llecção de etymo
logias b•·azil ic!'s.ltev. do Inst. 1846) diz que 'l'ig.ioca ou Tijoca é 
dil'ivado de 'l'YJuoca, (casa Oll sitio da espuma) Bnt7. dn Costa H.uuim 
{l'tev. do Inst. 1882), diz :« 'l'igioca ou Tij oca, do gllat•:.ny aytyuo!), 
(espumar)• . • 'l'i ocn. escl'eve-n os o dr. B. l{.od l'igues, e n ot·tographtn 
ma1s app1·oximadn. á p1·onuncin. indigena . O i de Tioca ouTigio ca á o y 
nuso-gu t~ul'a l que tem o som qu:tsi im pet·ceptivel de ig . A escreve l'-se 
com o so m do 1g , deve se t• i p .Htug ue í'. a Tigeoca e não Tijioca que é 
e l'L' O. 
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a ltas e CJomo continuação do fut•o Mamauru · o MamamCt 
junto á fóz dos t~ f;u·o e do igat·apé Curuça t~baua · o La.go 
Grande ela V !I la [• rança , o Poção Gra nde, o do Sa lé e o 
Ctu•umucut•y na margem esq . elo Amazonas, nas campinas 
elo dis t. ela Villa Franca, pt·oúmos ás serras elo Axi
c.ará, Arac,u·y, P iraq uar a e Cut•umucut•y, to elos entre si 
ligados e comm•Intcanclo-se co m o Amazonas pelos furos elo 
Curumucltry, Ira tettae Muiratuba at l'avés ele um a floresta gi- . 
gan~esca cl~ <;inco a oito ~11i lh as.-U l ago elo Salgado á ma~·g~m 
c!,p r10 Cumma; o Ara.pecu, Jamary , Mura, Xn•trt , J?arauac u ·e 
muitos outros nas margens elo Trombe tas; o lago do S:.tpttcuá 
JUnto da serra do Sapucuá e em cttjas margens consta habi 
tava a cel ebt·a tr ibu guerreil'a das Amazonas· Mat·iap ixi Ut'tt
paná , Algodoal e Untaná , todos na maro-e1~1 do Jatm;nclá · o 
l ago ele Fáro, que La nha a cidade des te no"me, e o Capixauai!a 
monha na falda das se rras elo Dedal e do Copo fo t•mado pelo 
encontro elo rio Pratucú co m o Jamunclá . Nas terras elo Cabo 
elo Norte os lagos principaes sito: o Novo, semeado ele ilhas 
ao N. ela foz do At•aguary; o Piratuba, JJerto elo cabo elo Norte 
e donde nasce o rio do mes mo nome, que desa"' ua no Oceano; 
o lago da Jaca ao S. da enseada do Maracá ; e
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pr ido, Pracuúba, Culluxá e Mapá, l'ormados pelos rios 'l'arta
rugas, F' r er.hal e i garapé ela Sen a, que affiuem para o t'i o 
Amapá, e cuj as ma rge ns tem procnraclo a França occupat·, 
estabelecendo postos m il itat·es, ou missões ele catechese. No 
centro da ilha elo Maracá exis Le um lago do mes mo nome que 
especial menção merece pelas suas excellentes qualidades pis
cosas. l!l.. ilha ele Marajó os pos sue ·Lambem diversos, entt·e os 
quaes- Ara ry, o das Tartaru gas , o Santa Cruz, o Alçapão, o 
Aruans, o Guajará, os do Socó e Jacat·é são os mfl.is impor
·tantes. O Arary é o principal delles, e Lem 18 kil s. ele com 
pl'imento ele N ._a S . e C]Uatro ele lat•gura; com um a ilha rasa 
deno!lltnada Mm J oaqutna , na sua ponta septe ntrion al. A pro
fundtclade do lago elo Arary, que no verão varut ele um a dons e 
meio me tros, no inver no so be ele cinco a sete, sendo a s a"'nas 
n_?s ta es tação muito crystallinas, côr ele zinco no ve rão , Pha
roes .-0 ele Salinas na po nta ela Atalaya a os O o 35' O'' ele la t. 
S. e <!o 12' 24'' ele_ long . O. elo Rio ele J a nei ro, dioptrico ele 3" 
ordem, ele lampeJO ; a lca nce de 31. 500 mett•os, com apparelho 
lenltcular do systema F res nel e Arago, e luz clara e egual du 
rante 70 segundos ; o pharol ele Bt·agança, flnctuante, proximo 
aos bauos desse nome, em fundo ele i 4 i.Jraças, catoptrico, fi xo , 
com alcance de ;))<! .800 metros e luz expellida por oi Lo lampaclas 
com retlectores dispostos em circulo aos 0° 25" 30" S. e 47o 55' 1011 

Long. O. ele Gt·een; e os pb aroletes dioptrices de 6~ ordem, elo 
Chapéo Vit·aclo a~· 1.8'35" de lab. S. "5° 1.9' 5'1" Jon g. 0.: o de Co l
lares a O• 53' 30" l a1 . S . e 50 7' 48" l ong . O.; o elo Fo t·te ·ela Barra 
a i 0 20' 30" la t. S. e 5" 20 e <18'' l ong. O.; o ela Cotijuba aio 13' 
i5" lat. S. e 5° 26' 0" long . O.; o ele Som·e a Qo <lO' <!2'11 lat. S. e 5o 
1\.J' 45" long. O.; o cl<t Ilha elo Capim a to 35' lat . S . e 5o <12' 
<!<!" long, O.; o ela Ilha do Go iaba! a 1° 39' 33" la t. S. e 6o 0' 
08" long· . O.; o ele Jutahy a 1. 0 5'1 ' 15" lat .. S. e 6o <!0' 011 lon"' . 
O. ; e finalm ente o Marianno a 'lo 47' 30' lat. S . e 7o 8' 30' ' 
lon g . O. do R io ele J aneiro, todos ele l11 z ftxa co m alcance ele 
13 kils: AgricuHura ~ incluslri a. -0 illustraclo ex- presidente 
elo Para, Dr. Ped ro VJCente ele Azevedo, e t\1 seu minucioso R el. 
escreveu o seguinte : « EJJ.1 ge ral pócle-se asseve rar que a agri 
culhll' a da pt·ov . s uccumbitt so b a influencia fascinaclora do fa
lJr !co da ·bon·acha ou gom rn a el as tica . Raros são hoje com 
efletto os muns. em que es ta industria não tenha dominado ele 
um modo ex trao rclina rio, monopolisanclo os braços que ou tr'o ra 
s~ empregavam na Javotu·a. Ainda h a 20 a nnos passados cnl
üvava-se, e m escala rela tivame nte g· l'and e, cacio, canna ele 
assuca1·, ar roz, algoch~o , mandioca, café, etc., e ex portava-se 
o. seu producto em bt·uto ou manufadm·aclo, em gmnclc quan
'Liclade , A pop . linha em a bun clancia os generos a limentíc ios . 
Fabt·icava-se a fa rinha ele m<t nclinca e t apioca ·o chocolate o 
assucar; tecia-se o algodtio grosso, extt·ahiam'-se muitos · p'ro
dttctos e exporLav,a- se granel e quar:Liclacle ele tudo isso, jun ~a 
men·te . com o cacao,, a rroz, a lgoclao, tabaco e até o ca fé, sem 
pt'eJuch car as necessidades elo consumo in terno. Itio je suc:cede o 
l'l1Verso . . o P a rá s uppre- se elas outras provs. elo que lhe e mai s 
n eCess1~ rw. Compra ca.t·ne secca elo S., café elo llio el e Jane iro 
e eara, charutos ela Bah ia, a lgodão e ass ttca L' de Pe t·tuttn b11 co 
a rroz e fa t·i nha do Ma ranbiio e a banlo te m che<>aclo a incuri a' 
'lue uma L ei P t·ov. autorisa o. pt·esitlencia a
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.vaccum ele ou tras provs . pa.r a abasteci•rnento ele cat·nes vet·eles 
no mei·cado da capital. Os unicos muns . em que a agt·.icultl!l·a 
ainda su_bstste ?Om profusão, ou melhor, como recurso dos 
habs., sao prec1sameJl'te aque)les em c1ue as sering·ueiras ftdlam 

absolu Lamen te , ou só ex istem em quanliclaclc, tão diminuta que 
niio podem offe t·ecet· van tagens: taes são os ele Hra~ançt\ , 
Guamá, e em g~ancle pa r te os de Obtdos, Alemquér, Vt;,pa e 
Camet{l. E ll :JJ snb>is te, mas já muito etll't·aq necida e arnuna~a 
pela concut·rencia ela bot· racha, nos muns . ele Portei, Ig·<tt·ape
miry, Capital, Muaná, Santarém, Macapá, Oeiras e Mazagão . 
Nos mun s . ele Gttrupa , Porto ele Moz , Melgaço , <;; urrahnh o, 
Boa Vis ta e Breves não exis te cultura alg uma e nao ha ont t· a 
industria e occupação além el o fabrico da bot·rac~la. Os muns. 
ele Cha ves, Som·e, Cac hoeir a, parte tlo de Mu_ana, na Ilh a Ma
r a j6 e a maior parte elo de Monte JUe,. re, sao exclusivamente 
cr iadores ele gado vaccum, sendo es ta i'nclnstl'ia tambem exer .. 
c icla em pequena escala no mun. ele Bragança e em ·tod os os 
muns . Lanh a dos pe lo Amazonas , desde Fa.t·o até Mac~pá;» A 
divisão ela <tg l'icttlLura em gra11cle epequenac·uttura na? e bem 
Cliscr iminacla. neste Estado. Póde- se todav1a chstu~gutl-a elo 
modo seguinte : Gra nde cullura , a canna ele ass ucar ; gTa ncle e 
peque11a cul tura, o cacáo, tabaco, umcú e frucLas _cljversas; pe
que na cultura, mandioca, a noz, café, milho e feiJ.aO. A ca un ;~. 
ele assucar, em qtte a pequena cnltura apenas acc tdentalm ente 
toma pal'te, é o genero ma is cul.liva clo nas coms . da c.ap11 al, 
Bt·agauça , Santat·ém e, em <> r ande escala, na ele Igarapé-mJ ry, 
nas quaes acham-se monta'àos muitos enge nhos movidos a va
por, alguns com turbi nas para o fabrico elo as~'tcar, e todos 
com apparalhos pa ra obter:se o mel e a clts ttllaçao da. agual' 
denLe segui ndo- se em escala descenden te corno cul'ttvaclores 
clesse 'genero os muns . de Muaná, Macapá e pa r te elo ela Ca 
choei r<t . O terr ilorio elo Estado, em geral, é tão proprio para 
a cultura clacannaqLte podi a se r o maiol' procluctor ela America, 
si a fa lta ele braços e a aiTiuencia ele tt· aba lh adores para a 
inclLts·tl'i a extrac ti v a a não pt•i v assem dos meios esse nciaes ao 
se tt dese nvolvim ento . Essa proclucção, entreta nto, não chega 
)2a t·a o consumo, que é provido pelos Es tados elo Maranh ão e 
Per nambnco, em grande escala. O cacáo produz com abun
clancia em todo o J.<;etaclo, menos nas coms, maritimas. A com. 
ele Camet<~ é aqnella e m qne es tá mais desenvolvida a cultura 
elo cacáo, que constitue a sua principa l pt·od ucção; seguem-se
lhe as ele Santat· ém, Monte Alegre e Obidos . Escrel'e ram 
pessoas conb eceelot·as elo a ssumpto, que as colhei tas elo cacáo 
nas margens elo Amazonas chegaram a ser tão abunda ntes, a 
não poder em S8 t' ·totalmente tra nspot•ta das nas frotas, que 
clesciam o rio e ficavam em te rt·a, com g ra ndes perdas , em
ba t·caclas no a nno segLtinte . Paragens havia tão ricas desse 
pt·odncto, que o go ovet•no as reser vava para com o valor cln s 
co lheitas occorrer ás despezas do fat·clamento da milicia . Si 
não exis te hoje mais essa quantidade prod igiosa ele cacoeit·os, 
é cer to que o aproveitamento do cacáo tem sido muito maio t·, 
e os preços teem crescido ele fórma <t compensar la t· o-nmente os 
tr abalhos e clespezas ele sua colb e i1la . Podendo ser cullivaclo em 
lodo o Esta lo, é nas margens elos rios Amawuas e Tocantins 
qua mais abunda m o~ cacoeir os . A sua pla nt<tção é fac il : o 
cacoeiro dá o se u pl'imeiro f'ructo ·tres annos depois de p!an
taelo e produz mais de 50 ou 60 a nnos , bastando conservai- o 
limpo, e dá d uas colheitas regular es, sendo maior <t ele ma io 
a julho . A ex por tação ele cacáo no decurso ele 1780 a 1789 fot 
de 9 .102.813 ki logs. e no ele 1790 a i 800 foi ele 1i.911..960. 
U:m1 851 expor ta r a m-se 2. 963.152 kilo~·s . no valor ele 243:471$2i2; 
em 1861 a expo rtação subiu a 3.48uA01 kilogs . n o valo t· le 
1.475 :79\)"029; em 1871 foi ele 4 . i91.222 kilogs. n o valor elo 
1. 523 :208$700: no clece nnio ele 1.881 a 1891 fo i ele <!8 .265.509 
k il ogs . no varot• de 26,321:927"740 . « A. cultura elo cad.o, o 
delicioso theobrom a, ele que se con hece se is prin cip:1.es va l'i e
clacles, augmenta ex tt·aorclin •w iamente . A cleli cacleza ele sabor 
do am aw nensc, sem snperior em ncn hnm ele outr a qualquer 
pt·oceclencia, é o ac tua l objeclo ela a Ltenção elos cnltivadores, 
que pela elevacltt cotação elos produclos esmerados buscam me
lhora t· constantemente os processos de p t·eparo. Antigamente 
obtido no ger a l pela inclusLL'la exLractiva, a superioridade ele 
preço c\o ele origem cultivada a ni mott as primeiras plantações 
regnlares, cujo desenvolvimento se mpre pl'ogressi vo promel~e 
não clesco ntinua r. Estendendo-se cada vez ma1s a exp loraçao 
des ta Liio facil qnanlo rendosa lavou ra, a etla se app licam re
g iões iu Leiras e m Obidos, SanLa rém, l\Ionl.e A legr e, Al emrlner, 
P arintins, M•w és, Carne Ló, e diversas ot\Lms loca lidades: ro t·
necendo unut bebida nllll'itiv a e cleli cadiss im:t, cujo uso d!;a t·Ja
me nte cresce, fól'ma o c<tcáo umtt elas maiores exponaçoes ela 
Amazonia ». O a lg·oclão era tambem um gene t· o mtuto culttvaclo 
no EsLaelo · clelle ·tec iam -se rêdes toalhas, lençóes e camJsas 
g t·osseiras,' sendo mesmo exporL~clo em grande quantidade; 
lwje, infelizmente , é e~se- genero importado ele Pernambuco em 
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bruto, dos Estad os U nidos em fi o . O ta baco é cultiva do e em 
diiTere ntes esca las . Nas marge ns do 'l' a.pajó ~ es tá sendo c ul ti
vada umtt especie co nhec i el a pel o nome ele ha r nr y , que se r epu ta 
superiol' ao rl e Ha van a e Ma ni lh a . Ndto oh s ~an te essa pla nLa 
aclima r-se per·fe iLa me nte e m Lodit a vas ta regiã o A m azonica, 
poucos são os Jogar es dos clo :rs Estados em qn e o ta baco 6 de 
primeira qua lida de , h a ve ndo muiLo clelle que só cliliici.lm enLe 
pôde ser fu mado. Não pro vé m is to, por ém, ta nto ela m á escolha 
elos te rrenos em que e pl an tado, mas pl'inc ípa l men te elo modo 
ele cu ltivai -o e pr epar a i-o. " A cu l tura elo Labaco, por m o tivos 
tra nsi to rios , es tac iona l'ia e m a lg uns pontos, tem no gera l to
ma do lrt·ande impulso, cons tantemen te aug men ta ndo 3Ua pro
c ura nos mercados . No d o Ri o el e J a ne iro , a bastecido pel as 
m elhores p1·ocede ncia s de lllin as , Goyaz, S. Paul o e Ba hia , o 
f umo paraense e cotado entre os de ma is subido p reço, c uAta nclo 
habitua lm_e nte ao co n~ umiclo L· 50' o kilog. , va lor que inclic:.r. 
s ua in~xcedivel bo nclaue el e pala d a r e ele a r oma. Iritui a, Br a
g nnç [l. , rios Trombetas , Gna má, Aca r á e U1·ariá são os prin·
cipaes centros procluct ores ela vic toriosa solanea .» O urtlCU-' 
bi x:.r. orella na- é um genero ele cult r1ra q uas i exclus ivo do 
m u n . ele Igar a pé-miry, donde ve m a o m ercado da cap i Lal pa ra 
cons umo e exportação . O g ua raná é um pr ocl nc to tambem fls
p~ci a l e exclus ivo elas povs . de Ita ituua c Vi l la FL"a nca, se ndo 
geralmente cultivado pelos Mun cl uru cús . « Aclmi r avel Lem sido 
a elépa nsã 'l ·elo g-uar aná- a paull inia sorbilis . -Aclr:~niriclo d a 
indr1st rios 't ag ri cultut•a das tr ibus iHun cl urucús , Ma ués e 
Apiacás , elo ri o Tapaj ós, seu uso propalS'ado com rapidez na 
Amazonia , em Mat bo Gr osso e na B olivra, fez des tas ul timas 
regiões seus prin cipaes m et•cados, ohLenclo uell es especime ns 
escolhidos , cotações r eal me n te fabnlosas . Para a Europa , No1•te 
America , e no ge ral para o AUa ntico, a pt·ocura ::w gm enta.nclo 
constr:t. nbemente, as expo t' bações Leem la mbem cr esc ido, orça ndo 
n os ultimas a nn os na méd ia de 32 . 000 kilogs . Cultiva do prin
cipa l mente em Manés, Juruby , e nos rios 'l' apajós, Ma deira e 
Purús, clelle se pre pa ra uma bebi da r e frige ra nte e r ica de ca fe ína .» 
Segui ndo o guuaná, começa a despontar a cultu r a de um pro
dueto r ece nt iss im o, muito e mbora ele longa data usado p elos 
Ti cunas e Omág11as do J a purá,- o ypaclú,-erythroxylwn coca-, 
- a roma tico e delicioso tonico cu ltiva do pa r a uso par~icular e m 
diversos s íti os ela Amazoni a e j á conhecido em Ma llo Grosso. 
Martius , 'rschudi e \Vallis citam-lhe os aclmira veis e iTe itos , e 
p el a excellenc ia el e sua~ qualicla cle3 propõem-no como be bid a 
h a!J ilual. A rnanrlioca é c ultit·ada IJrincipa lm ente no muu. ele 
Hr aga nçr:t. , onde, tr a ns formad a em fa rinha, é expol'lada e 111 
g ra nde porção par a a capita l. Nos ontros m nn s . é ella cu l
livada , mas e m poque na escala, e ins ufnc icn"te a.Lé pa r a o co n
~ umo dos habs . O milho produz co m va ntagem em tod o es te 
Esta do; n ão é , por é m , cul tiva d o t•egul a rme nte, ele modo qu e 
quas i a totalida de elo consumido é importado elos F.s la dos do 
Sul. O fe ij ã o prod uz e m todo o tor riLorio elo Ba lado em con
dições l'avo ravei s, com dese n vol vimento e a lm nda ncia ex traor
t.linaria; nã o se cultiva, por é m, haata nte pa ra o cCJ ns umo d a 
p op . , a peza r de so podet·cm f'aze r d11as colhe it as por a nno. ill' 
i sso notave l, t a nLo m a is qua n to a cu lttlra do fe ij i.io dema nda 
inRignill ca n Le tra ba lho e conRtiLne nm d os a li mantos m a i s vul
gares dapop. O a rro7. , f[ tlo h a 20 a n nos , ra muilo culli vn.dnom 
ced as dis t~. elo !Gstn.clo sendo nté expo d n.clo paL':t a )!j uropa, 
h oje est á q uasi abando n~d o e o que 6 pt•oduzido ost á longe ele 
bastar pa ra o constimo da pop., qtte se s up pre el o a rroz da 
India , conhecido por a n oz ing lez, apt•za L' de se 1· o elo Es tado 

· muito superior ártu elle. Variacl issi mas são as f'l'Uct:l.s do mest icas 
e selvagens do Pa t·::í .. E n t1•e as primeiras li gura m: o a b1·icó; a · 
lara nja ; a sapo ti lha ; o a bacate ; o m a mão; a ba na na on pa
cova, de que ha cl iveL·sas variedades , todas exce ll entes, mas 
en!re as quaes são mais a prec ia das as cha m a das pa covas com
pl'lclas de que ha quat1·o var ieda des e as ch a m a das p:.\covas 
m açits e in aj às_ ; o cajú ; o coptiass ú, ffllO d á exce ll ntcs doces e 
l'efrescos dch crosos, a acta ou pinha ; a fL·u c~a co nde; o côco; a 
uva, e tc .. As m a is imporLa lltes das f'l'uc ~as s il ves lL·as são : o 
bacm·y, !rue La saboros íssim a e do um a r oma clelicioso, muito 
abunda nte e m todo o Es tado, Ju a s pl'Í il c ipa l me llte em JVüuajó ; 
o p íf!lliá; a m aogaba; a sor•va; a baca b:t, e tc . Variad iss irn os 
são os JH· ocl rw t?s na turaes d esso. ferlili ss im a r egiã o; aqucll e, 
porélll, q 11e m :u s av ulta e nL L·c todos é a hol'l' ::teh:c , que é i l1co n
t estavclme nLe a p ri nc ipa l fo nte d e riqueza do IT:s ta do, e cuja 
extracção r em uner a ge ner osamente ao tra ba lh a dor agrí co la . Jú. 
di ssem os qne ú. med ida q 11 e a )ndttsl.ri a ex t1·activa ela borracha 
se desenvol ve, definh a não só a agl'icuHut•a co rn o oulL'B,S in
dus trias e sobem d e pl'eço todos os pL•ollllcLos ag dcol as e todos 
os generos elo com mar cio . Mas como não ser a~ s im , si o t r a• 
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ba lha clor pt•e fer e enLt•egar-se a esst~ inclus tr ia , qu e lh e clc't com 
menos l a bor· o n ecessa l'io pnr a ~ upprir-se de todas as neclôss i· 
cl:Hles , elo r1t1e tra ba lha~• na a g t·icu lt ur·a qué , s i o p rovê ele 
cet·tos ge neros , não lh e d á tudo qtHHrt? c lle prec isa e exig e 
clelle ma ior som ma el e trabalho 1 A cas ta nh a é o segund ~ p L'O
clucto na lu l'a l de>se lt s tado . E' esse pL'Oclucto a amencloa extra
b id"' do f r ucto ela arvore coloss:JJ I-Bcl'Lh oleci a excelsa,-con be
cicla vulgar mente por cas tanh e it·o . E sta a r vo re OL'esee ex ponta 
neamen te e m q uas i todos os te r•t• enos seco os elo J.G s taclo, m as só 
em cerbos mu ns . a ppa rece com a bu nda ncia e a s ua colh ei ta se 
t orn a um a inclu s tria l uc1·a Li v<l. . A salsa nasce exponta neamen Le 
nas flores tas clo Am a zon as, Tapaj ós e outros a fl's . elo g r a nde 
l'io, mas h oj e a sua col heita é in sig niHcante , apeza 1• ele vend ida 
por bom fJL'éço. O cra vo, procl tlcbo const ituído pei a ca sca da 
ai·vore- Dicypel littm caryoph ylatnm., -ela fam ili:JJ d as la u r inen.s, 
conhec ida pelo nome vu lga t· de cravo , n asce exponta noa m ente 
em dive r sos 1111111s . elo JJ:s taclo . A sua p r od ucção, que j á fo i 
con s iclot·a vel, é hoj e dim i nuta, pela clevas bação q ne sofl'l'au dos 
prim eiL·os exp lor a c!Ol·es, que a fi ze ra m qnas i desappar · cer elas 
flo res tas , onde er a a buncl tud:iss ima. O cum arú é a amendoa ex
trah icla el a fa va d a arvore - Dipter ix oélorata-: su a. co lhei ta 
faz-se j unta ndo deba ixo das a r vores· a s favas cahielas, pa rt in
do- as , Lira nclo- se as amendoas e expondo-as a o sol até licarem 
quas i pretas.- A es Loupa é a casca Limcla elo castanhe iro, ela 
sa.pu caia (Lecy Lhi s oll a~·i a c Lecy Lh is sapucaia) o ele alg·umas 
ou Lr as arvor es, m as so iJr eLurlo do cas ban hoiro.- O g lia t·a ná , qW'l 
é bas tante cu Hivaclo pelos inclios e pelas populações civ i I ilíadas em 
a lguns a fl's . do Am azonas, na zono. comprehencli cla enLrc T a paj óz 
e o Madeira, é fa bricado elo [ruc bo da ·bL·epadeira sil.ves·Lr e.- P a,u 
lina sorbi lli s- , da familia elas pinclaceas.-O m arfim veg·e tal é o 
nome que se da ao caroço ela li•nc'ta da belliss im a palmeira-Mau
ri Lia ·.vinil'em conhecida pela clenomi nação de ~n i l'iby ou IJt!l'i ty . 
Além do oloo ele copah yba, ou occuhnba, elo a zeite de a ncl iL·oba, 
·tem o EsLado mui tos ou broa l'l'Uc bo's de que podem Sal' oxLrah idos 
oleos, que bem diver sas a pplicações. El' r iquissim i1, abnncla nLe c 
variada a 11om ele ·toda a 1\.ma~onia . Nu mer os íssimas silo as 
plan tas ele que a indus bri a nes ta r egi ão pó de ·t irar li bras, macleims, 
res inas, oleos, Lin Las e m edicamenLos preciosos. - InclnsLr ia da 
pesca e pas tol'i l. - As cos uas, ri os e Jag·os desse E s tado silo a bun
danbissimos ele pescado ·tão ex.cellente quilo vari ado , se 11clo tão 
conhecido o das cos tas com o o dos rios e lagos, sendo ambos mnibo 
apreci ados. Depois clq_ pira1·ucú, qu e é um elos m a is imp01·La n Les 
jJl'OclllcLos elo li: sLaclo, os peixes salgados que maLs conconem pa.r a 
o couuneL'C io sii.o : a glll'ijuba e a Lainha . J!;x is tem em Lodo o l~ s
Lado cer ca tle t300 J'a v.enelas de cri açilo ele gado vaocum , sendo a 
iJba de Mar a,jó o m a ior emporio dessa indus Lt·i a em Lodo o )!j s Laclo. 
Apezar da grande r1uan Li.clacla ele gado que conLé1n es ba vas tíss ima 

' ilha e n ão pequena quauLiclade elas numerosas l'a zcndas cxis·benLes , 
principalm c rlLe nas com:J. t'ca~ ele Mon Le Alegr o, San tar ém o 
Obiclos, é a carne i'l'esca vendida nà ca pib:.d po1· um p1·eoo elevaclo , 
sendo em geral mais car a nas cidv.cles c vill as Llo .interior. O 
m esmo acontece com as ouLt·as especies ele g·aclo. Is Lo Jlrova q ne tL 
olfer La es tá a inda mui Lo longe ele cor·r cspo nclcr á p1•ocu ra, o CJLLI!l 
va.lc a d izer que a ·inclus tr·ia pasLori l é uma das ma is vanta josas 
fio E s tad o.- Colon ias miliLar c3. Possúe Lt·cs : a el e P cclJ.·o JI si
Lu[l.clO. 11 m:wgcm esrt . rio A r·o.g u.qay ; a de S. João elo A r·ag 11 n.yo., 
á margem csr1. do ri o T ocan Lin s, pl'ox imo ela oo nfl . eles Lc r· io 
com o lh aguaya ; e a ele F on·eit•a, Gomes â marg·cm clü· . elo Ara
g uar y e fundada em 1890. Finanças.-- A r onda esúacloal , qne no 
exe1·cicio n nance iro ele 1838 a 1839, o pr imeir o r egido por um or ça
men to legal apóz a l tloLuosa l'evolnção política ela Cabanagem , -· 
toi ele 230:7998534, tendo sido a clespeza ele 133:783."'489, e levou - se 
no a rmo ele i851, a)lberior á clesa rmexação do lU o ~eíi:·o , que 
passou a cons LiLuü· a província do Amazonas, a 273 :320$%0 o a 
clespez.a a 244 :'121.' 037. Apezar , pp1·ém, n ão só dessa clesánnexa ção, 
mo.s a i nela do elcs mem bramc n Lo elo bc t'J'i tor io que cons·Li Luio. o 
tcl'mo de 'l ' tu·y-::.ssú, a r enda s ubiu em t 852 a 291'í :20t '8-10; a tL
grnen Lanclo, ele en Lào par a cá com muito m a ior clesenvolvimcnLo, 
c1ev ido cel'Lame nte aos l nnn mer os bonoli cios, q11a Ll'ou xe a nave
gação a vapor , i rü ciarb no r io Amawnas e seus aJilnenGes , c hoj e 
estendi ria a <tuasi Lodos os 1· ios na vegaveis . Os pr imeiros per iodos 
fina nce iros pos Lct·ioros ao i ni cio da navea·açi'i.o Jl uvi a,l a vapm·, 
L'ol' :.r.m rle r nele prova ,fw pa r·a o Pa r·á, llagell ,\rlo pelo choler a, e 
s ubscr1 11e n be desanimo em Lodos os r a mos el o so n comm er cio e 
industl'i a ; aiuéla assim , por ém, as r endas ]mblicas crescemm 
sempre, at Linginrlo a r eceJLa em l8Gi á fí79: 807$8\) l e a despeza a 
567 :288$058, n ão obs banGe es ta rem bem frou xn.s as r elações com
m er·ciaes en tr•e o P ar á e os E s tados Uni dos ela Ame1·ica do NorLe, 
q ue j á n aqnolla ôpoca er ant o principal mm·cado consumidO!' ele 
sua borr acha . ru· digna ele nota, a Pl'Ogr essão que apresenta o 
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desenvolvimento elas l'endaa do P arà. Pelos balan~.os do Thesouro 
ae verifica : l~m _1861, 579:807$8\J1 ; em 1871 , 1.642 : 323~731 ; em 
188_:l, 2.477 :551.'553; em 1891, 3.95±;9·13$669, não inc1uinclo neste 
ult uno anuo a r enda ]WovenieoLe dos im pos Los per ten cen tes a té 
julho ao Governo Geral , e que passar a m desde 6 e 12 desse mez a 
cons·ti·tlúr renda estadua l, ele accôrclo com a nova OL'""Unisação do 
paiz. A receHa an ecadada e a clespeza elfec Luacla ng ul timo cle
cennio foram: 

1881-1882 •. ' .. '" ....... . . 
1882-1883 .............. . . . 
2o semes tre i 883 ..•. . .. . . . 
1884 ....... .. .. " •• . ••• . • . . 
1885 .......... " .......... . 
1886 ............ . ... . .... . 
1887 ..... ... .......... . . .. 
1888 ..................... . 
1889 ........ .. ....... . ... . 
1890 .. ; . , ................ . 
1891 .......... . ......... .. 

Receita 

2 .913:26![;) 183 
3.107: 683$464 
1.974 :850$)02 
2 . 209 : 1 08~80) 
2 . 807 :029$820 
3.18 1: 247$599 
3.0jO:Gao ·ooo 
3.205 :030 '494 
2 .806 :074.'731, 
3. HO : 152. i 'tl> 
5. 038: 154$)18 

Despeza 

3 · '•80 : 308$0:,3 
2. 572 . 005~56'• 
1. 251 : 599:; )ó.] 

2 . 929 :637$851 
2.9M :Oi 4S222 
3.1 7:90:!6240 
3.700 :5US!69 
3 . 622 : ~02~516 
3 .089: 09·\ ~701 
3. 313:0833722 
5.772 :0ft4$9J4 

incluindo na receita a impor bancia ele :1.983:2M$149, cobrada elos 
novos impostos es tadoaes ; e na despeza a ele 1.:172 : 633$H 7, dis
penclicla com os novosencarg·os con trabi dos pelo Es tado nos termos 
ela Consti·tu ição Federal ; sendo co1w eni en·te observar , que o i]; s taclo 
en·tregou ao Conselho Municipal ele Belém a renda proveniente ela 
clecima urbana, que em 189:1 a·Ltingiu a 2\)8 :830$955. P ara a al'l'e 
caclação de tão importantes som mas, contl'i bin a Recebecloria elo 
ill s·taclo: Em 1861, 449 :H5 ''425 ; em :1 371 , 1.23ti :135)220; em 18i3:1, 
2.0<16:07il$304 ; ~m :189:1 , 5.529:110$42-t A leg-islação concernente 
ao r egimen fi scal es tá sendo ·toda reorgani sada, e o Governo esLucla 
a descl'iminação comple·ta das r endas e encargos, que devem per
·tencer ao IJ:s taclo e ao3 muns. autonomos, na f' rma da Co nsLi
·tuição P araense. Os Decs . ns . 4:15 ele 26 e 4'18 ele 28 de ou tub1·o 
de :1801., que promulgaram novos regula men tos e novas Laxas paL·a 
collrança elos impos tos de expor Lação e j ncluski as e pr ortssões, mo
dillcaram sensivel men te o processo fi scal , e dim imü•·am d ireitos, 
que irão pouco a pouco clesappa recenclo, conforme o permi tLi.t·cm o 
desenvohimento ele otrbras r endas. ]!; 1 intenção do Govem o, co n
segui .t· o mais bt·e-ve possivel a subs tibtüção los imposLos ele 
exJiOl· tação pelo imposto ·Lel'l'i to.t·i al , servi ço importa-n te , cttstoso e 
demor ado, que precisa ser cui daclosamcnLe es Lmb clo e preparado, 
para dar começo à or gaJüsaçilo eb planb:1 cadastral , u:1se p:Jtr a o 
o.t·çameu to deste imposto. No dia ela proclamação ela Republica no 
P ar à , o es haclo ela d ivida publi ca er a o seguinte: a divida fltLCtuan te 
subi a a i.432: 463fij563 ; divida consolielacla, consisten te em a polices 
ao jtu·oscle 8°/0 , :l.iM :200$; em apolices ao juro de 6°/ 0 2.21.5:400$; 
Sori:nna: 4.812:063$563. O penul'timo p•es i len'te ela pro-v incia,, em 
seu ReJa·t01·io a presen·taclo em 17 de setembro ele :1889, á assem uléa 
pr ovincial , r eferece ás cleploraveis condições Jinanceil·as ela pro
v·incia , concli ções qne elle at tl'ibuiu. á impruclen cia que pres icl it·a 
á organisação do or çamento, Ct\j o defi cit elle calculava em quantia 
supel'ior a dons mil conLos e aos pesados encargos co ltbralüdos com 
uma continua se ri e de cont ractos onet·osos. « A impossi IJiliclacle ele 
ser 9m satisfeitas, diz elle, as obri gações q1te desses contrac tos cle
col'L'em par a a pl~ovinci a, ·traz a co llsequen te elepeciaçiio ele seus 
·ti·hLlos, p.t•ovocacla l)elos justos clamores de Cl'eclo t·es que 1·eclamam 
pelo. ponLualidad" ele scms pagamen LoS.>> Ac hua lmente o 111sLaclo 
Jião tem divida JJucLuanLe . A sua divida conso Udacla é ele 
6.895:800:S, Assim disLribtúcla: Ll.poli ces cle5 0/ 0 107 :-!00$. Apo
lices ele 6 °/0 772 :1100:' ; Res to élo emprcs ti rno de 6.500:000$ feito 
ao juro ele 5 % ao banco Lavoura e Commer cio pagavel n o pr aso 
ele 30 :JJnnos, 6.066:000$. Sornma:6.895:800 • . No di a i o ele s · temlJ1·o 
ele 1892 o balanço elo Thesouro accusava um saldo em caixa de 
'!.299 : 512~050 perLencenclo : A' caixa efl'eeLiva 3.46:3:589.';'728. A' 
cah:a ele dcpos i to, 835 :922$322. A despeza a pagar aM o fmt elo 
:1nno, não elevando exceder a i. 800;0JO ·, e esper a.mlo- se nm a 
·arrecadação ele S. iOO:OOO$, é provavell'ecll a l·-se o anao ele 1892 com 
um saldo em cofre supel'i or o. •! .800:000.) na caixa e fl'ec ti.vn; 
se ndo, portanto, possivel, n os termos cl fl. l e i orçamental'ia 
em vi gor, applicar na amorlisação d~>. divida m a is de 
3.000:000$ . l!;s1racla de F el'l'o.- A ele B1·~.g·a n ça com 6i3 kil s . 
de ex tensão e bitola ele um me tL·o, e hoje propl'iecla cle do 
govel'l1o es tadoal , que a comprou por L 500:080$000. O p•·o
l onga meuto cl'essa e br acl <~. elo A pehtL ao Castanha! tem a ex
·tensã o ele 7 kils . e foi ina ugurado a 2 ele maio ele :1883 . Ini 
ciado o ramal pa ra Salinas, que começa ao Cas ta nl\al, acham-se 
entt·egues ao tr afego i 6 .3<H me t•·os . P opulação.- A. jttl ~ar 
pelas in.forma?õe~ que r ecebemos à e Lodos os muna. desse ffi s
·~ aclo para o Dtcc •ona rw Geogt· aphico do Drazil, acL·eclita mos 
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poder avalia t• a pop. de todo o Estado em perto de 700.000 
h abs . I11s trucc;.ão .-O eo1sino publico elo Estado elo Pará com
prehencle : ensino prim . ensino n ormal , eusino secundado, 
ens ino profiss iona l e lechni CO' . O ensin o prim. é cladQ: nas 
eschs . eleme nta res , n as eschs. prims . , no collegio elo Amparo, 
n o I ustit·•Lo Paraense de Eclucanclos Artifices é nos estabeleci
mentos q ue, pot· s ua n a tureza e categoria , distribuem o ensino 
ass im denominado . O ensino secuncla rio é da do n o Lyceu 
Par ae nse em um cu1·so ele sciencias c l e ttra s, exigido para 
a mat ricula dos cursos sttpel'iores da Rcpublica . O ensino 
n orm al é m inistrado na respecti va Escola Norma l, para a 
formação de professot·es pl'ima r:i os ele a mbos os sexos. O ensino 
pt·ofi ssional e technico é da do no Insli tnto de Educandos Ar
tifi ces em clous C<ll' os: o de agrimensura e o commercial, ao
nexos ao Lyce u P a raense e no Lyceu Benjamin Constant que 
é um ex ter11a to nocturno, mantido por uma associação parti
cul a r, auxili ado pelo Gove l'l1 o do l];s t<t clo . Cada um elos citados 
es ta b ~ lecim e n t os , com excepção dos ele ensino prim., se rege 
po r um Regula mento es pecial, ele accorelo com a s disposições 
e principias do Regula mento Gera l. 'l'odos os estabelecimentos 
citados es tão s ujeitos á Direc toria Get·al elo ensino elo Estado. 
O ensino e leigo, e o primaria g ratuito e n ão sbriga·torio . 
Representação Federa l.- Dá 3 senadores e 7 dept!tados. Di
visão Juclici aria. - O Es tado dividia- se em 25 coma rcas .-Go
ve rn aclor elo Es tado.- Dr. P aes de Carvalho. A constituição foi 
promul:;racla a 22 ele jLtnho ele '1891. Capital.- Belém, na margem 
ori enta l ela ba hia ele Guajará, que é separa da elo rio Par<i. 
(TocanLins) por diversas ilhas. entre as quae> as clenominadas: 
Onças, Arnpiran~a , T a tuoca e Coti,iuba , a 1o 27 ' 211 ele LaL. S. 
e 5° 201 15'1 ele Long . O. elo Riu ele Janeiro; a 138 kils . do 
oceano. Segundo os. mais provaveis calculas. pode-se estim ai' 
s ua pop. e m 80.000 h abs . E ' um a elas mais beltas e impot·
ta ntes cicl<tcles do norte elo Bntzil, de um a specto agmdavel, 
sé cle do governo eslacloal , ela diocese episcopal e ela assembl éa 
estacloal: porto elo com mercio ele ·todo o Estado; com diversos 
eclifi cios i.mblicos, esta belecimentos banca rias, clill'erentes com
pa nhi as e associações mercantis, sociedades ele beoeficenci a , 
ele soccon·os mntLtos e ele t•ecreio ; biblio theca pubi., lyceu 
Be nj amim Cons t.ant, Orphelin a to I a raense, inattguraclo a :15 
ele agos to de 1893; collegio elo' Ampar o; asylo ele Santo Antonio, 
ct·eu.clo pelo bispo D. A ntonio; seminarios, esch. norm al, col
legio de educandos a rtífices , j a rdim bota nico, museu, a rsenal 
de marinha, qttarteis , casa da alfanclega etc. Entre seus a l'l'a
baldes nota-se o ele Nazart3 th, Ollcle ergue-se a ermida dessa 
invoca~1ão , celebt·e nos annaes p arae nses pelas fes tividades qtte 
a hi se celebra m no mez ele ou tubro. Entre as ruas l argas 
desse at'l' aba lcle nota m-se : a ele S. José com uma bella a la
meda e o passei o publi co ; a de Na:mre th, 3 de S . Je l'onymo, 
ass im denominada em h onra ele J et·onymo D't·a ncisco Coelho, 
O palacio do Governo, que d izem ter sido mandaelo edifica r 
pelo Ma rquez ele P omb<ti, é cons·trniclo com solidez e elegancia , 
no g-oslo da arcbiLectura domin ante na seg unda metade do 
secul o XVIII. Conti g uo a esse edili c io acha-se o Pa lac io Novo, 
oade runccionam a Assemblea , a Intenclencia Municipa l e va
rias outras r epartições pttlJlicas . O t hea tro da Paz, situado 
no a ntigo Ca mpo cl ~\ Polvom, é o mais vasto e sumptnoso de 
toda :1 H.epublica. 'l' em duas es ta tuas : a elo ge neral Gut·j ão e 
a elo Dt· . Ma lche•·, <ls ta n a praça i\1Iauá (a ntig-a praça das 
Mercês) e aqLiella na praça ela H.epnbUca . LI. ca tbeclra l, dizem 
set· a pl'imeiL'a elo Braz il e ter sielo egualmente constrnida por 
Ot·clem do Marquez ele Pombal. A. egr~,i a elo Carmo, antiga
mente pertence nte á OL·dem Ca rm elitana e hoje transformacl.a 
em seminario rnenot·, tendo s ido a nte t·iormente um recolht· 
mento ele meninas orphãs. O convento an·tigo dos j esuítas , 
urn <t parte do gual 6 occupacla pelo seminal'io ma ior e a outra 
pelo palacio e r >scop;:l. A egr.eja de Sant' Ann a , nota vel pelo seu 
úm lJo l'io, a el e S. Joao, de form a octogonal; a da Tt·wda de e 
outras. A a lfandega , qne fun ccio nn. n o a nti go convento ela s 
Met·cês . Os a rse naes ele gue•·ra e ele marinha, situados á marge m 
elo Gua jará . Possne boas es· ra clas, como a elo Arsen al e das 
Mo n g~tb as, toda ce rcada ele mong llbeiras ele gra nde elevação, e 
a ele S. J osé, ol'lacla ele elegantes palm eiras . Na cidade, no
tam-se a inda o n ovo hos pita l ele Ca rida de, edificado no pitto
L' esco bairro elo U mariza l em es paçosa praça; o hosp1ta l de 
a li ena dos no Ma L'CO dH. Legua , l nclo direito da E. ele F . de _Bt·a
ga n.;.a; o La t•go ela P olvora, com suas explendiclas ave~ndas, 
elega ntemen te a rborisaclas e illum inaclas, com clous ch a tar1zes 
e o parque em coostru cção. No Ma r?o. da Legua , 1~ e rto ~o 
hospital, es tá construido o bosque muntct pa l. Inclus t':_ta a lll
macla, co mmercio acLivo e impot•tanbc ma ntenclo relaçoes com 
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as Repub licas visinhas com os Estados da Repu blica e com 
as principaes praças da America e da Europa, Foi l'1uHlacla 
eq~ 1616 por Ft•ancisco Caldeira Castello Bl'anco. A catbedral , 
um dos primeiros templos elo Brazil é tambem um dos ma is 
antigos e importantes mopume11'tos da capHal ele Belém do Pará. 
A sua constmcção cl:.l.ta do seculo passado, 1748, e pr ima pelas 
suas collossaes e ao mesmo ·tempo elegamtes proporções . As ele
vadas torres que desafiam o perpassar do tempo pernunccem 
intactas, ·tal é sua. massiça construcção, sem que no emtanto 
perca o aspecto airoso dos monumentos architectados com a t·te e 
gosto . Assim, quando Belém começa a descortinar-se no hori
zonte aos olhos elos que buscam o seu porto, emergi nclo, lJOl' assim 
dizer, das caudalosas aguas da formosa bahia do GnajlLrá, a 
cathedral com suas elevadas torres destaca-se logo en Lee os 
dem<\iS edificlos, qual gigante cloma11do um<t mulLiclão de 
pygmeu~>. Calculamos que ·tenham as duas tones a altura de 66 
a 7ll metros. Com a ref'o1·ma do interior do templo não passaram 
por modificação alguma e pot· isso conservam o cunho ele ausLcra 
vetustez, moLivo ele reparo para alguns r1ue clese,jariam yet· i.t 
fachada extet·na retocada de novo, como o interior do ·temp lo. 
A me lho<· sorpl·esa, porém, pa1·a os que ·teem occ~tsião de vis i Lnr 
a opulenta cap ital do Pará. é o primor ela be l.l issima pinLm·,, aUi 
esboçada com ·tanta elegancia e com a qun,l o mages Loso templo 
ostenta- se adornado no interior depo is ela sua restauração, pro
Ulov'tcl~t pelo zelo ele D. Antonio de Macedo Costa. As duas naves 
elo corpo da egreja e ela capella-mór desde o limiar até o ai ta t·-mór 
uão medem menos ele 66 meLros ele extensão em uma largm·a ele 
1.3 metros com 40 de a ltm·a ela abobada ao pavimento . São es Las 
proporções dispostas com a m;üs ineprehensivel simetria, que 
ofl'erecem aos olhos do espectador, absorto na, con.templa~ão das 
bellezas ela estheLica. No fundo, como já dissemos, salienta-se o 
primoroso <tltar-mór ele fino nutt·more, como ·bem poucos ex jsLem 
neste g~nero em nossa patri<,1. i pol'quanto esses mar mores f01·arn 
um t)recioso e g·en0l'Oso presente de Pio IX a D. Antonio ele 
Macedo Costa, qt\anclo os bislJOS esUveram reunidos em Roma 
em i870, par[l o Concilio do Vaticano. Nas margens elo Tibl'e 
havia sido descobel'LO nessa occas)ão um ant ig-o empo.t·io ele mar
more dos tempos antigos soLerr:tdo com o aJldur elos tempos. 
Eram bellis~imos blocos da mais fina qualidade. Pio IX, sa.bendo 
então que D. Antonio de Macedo Costa havia ClUJll'ehentlido a 
resta-ru·ação e a('ormoseamento da caLheçlral ele sua diocese, 
ollereceu-lhe todo o marmore p~·eciso para o <tlLtw p~·incipal. 
D. Antonio, acceHçtndo o precioso presente, contratou sem 
demora em Roma com um cl.os melhores m·chi ~ectos tt constntcção 
elo dito ;t lLar, que ele lá veio prornpto. E' assim que ex pli ca-se a 
' 'ariedaele e a riqueza dos marmores que ornam ess<t J1rimorosa 
peça, planeada com gosto e inexcedivel elegancia . As rlnas p!·in· 
cipaes cohunnus qne sustentam a a1·chivo1La e os reLalmlos são duas 
peças importantes vela <\!Lu!' a qu.e medem, e a stta nno, quo.lidade. 
Em1Jo1·a de matiz lur.iclio, não oa·uscam no emta1rto a 'Vista, 
J10l'quanLo o azul cht\'O é a sympathica CÔl' que nellas sobresabe, 
E' na ]JEil'tC supel'iO\' dessa arclú-vol va e nas snas cl\l!LS bases ou 
extl'emiclades q11e es tão collocadas ,,s ·tres imag-ens : de Jesus 
Clll·isto no cenLl'o, de S. Pa1tlo e S. Pedro nos lados. Em p lano 
ainda s11perior vê-se l'ica té la r epresenL;J. ndo o vrcscpc, em Belém, 
do Salvaclo1· do mundo. Abaixo um p01\CO <las rel'eritlas ima gnns 
terna-se rlig-na rlc arlrnit·:wão uma out.1·n. Lé.la com a illl<\gem da 
Virge~n Santíssima, verd;tdeit·o pdmor ele a.rLc. Q11:1Lro rlelg-arlus 
colimmas <tr Li s Lic;lmen(.e L0t'ncadas, de 11m mat iz qmtsi ama<·ello, 
~nsLentnm a r eferirl:1. a l'car1a, cp1e fôrma uma espec ir. ele doce I 
>!Ohre o mesUJo q1tadro. O Lodo, bclla p13rspec Liva. As clev:tdaf1 
JXtredcs ela capella-mÓl', reves~idas de alto a lnixo tle ni~icla 
esoariole e nas quaes abrem-se elevadas janellas, dão a esba parte 
do magli'sLoso templo bellissi1no 1·ea lce . Ahi es Lenclom-se as lmn
eadçts ta,lhmlas Lle madeira, q tle nas g1·amles soJemn idades si.'(o 
occupadaa pelos conegos elo cabido. Na abobarht, no espaço col'
respouclente á mesma capella-mór, a lém rle visLosos 111 edn l ltões 
a(.Ll'ahem a visLa as bellissimas imagens ela Espera1w~t e da Fé, 
em clesenho Lão col'l'ecLo que parecem traçadas sobre fi11:1 Léla. 
A ex,tensa abol1aüa. da naye rlo co.q•O cb magesLosa egreja nfio 
çlesLua ela ~~eganc 1 a e s.lmplicidadc dos gt•ac iosos desenhos da 
P.l'Jmeu·a. E uo ~ent1·o desta nave, um pouco além do centro da 
aboi.Jacla, que o Pllttot· co11sagt·ou magestoso paine l <1 memol'ia 
de D. Anton1o ~lo l\Iaceclo Costa. Um canto lln gTu,ndioso qunrlt·u 
r rp resenLa as Jt·ondosas arvores d•t 'Ilha ü·o11 ~eira a 13e.lém · 1tm 
poueo além eles Laca-se o grnpo de Lres bispos a do lado op'posto 
tJm otltro bispo no ptÜpl Lo 1\é\ at·Llt ~tcle de _lll'égar; a imagem da 
Virgem Santissima cercada de a;nJ~S, !)aJI'i1;.''lclo enLI'e nuve ns, 
fecha o contorno es LbeL.ico da fc!Jz Jnspu•açao do.cxüuio pintor. 
D. Antonio havia mostrado o deseJO ele VCl' um cha a rnunpLuosa 

basílica consn,grada po1· Lres bispos . Mas, como Moyslis, qne n:'io 
pôde entrar na term promeL~ida, não assistio a essa imponf' nte so
Jemntdacle. A co.nsagl'ação realizou-se no dia '1 ele maio ele '18<J.2, 
sendo feita pelo entuo successor de D. Antonio, D. Jel'Onyrno 'J'homé 
da Si l va, actual arcebiRpo da Bahia, e pelos bispos J) .. Joaquim. 
e n. Al'Varenga, arp<elle bi.spo do Ceará e esUe elo Mara1111:'io. 
E' ainda nes ta grande na,·e clue vê-se cinco alLareB ele cada lado 
em cada um clelles grandes Mas, com a imagem dos respectivos 
pa·tl'Onos: Santa Familia, Snn t'Anna, N . S. do Rosado, S. Je
r onymo, Santa Barbara e do lado opposto S. Sebastiüo, Santo. 
Barbara, S. Domingos, Santo Antonio e S. Miguel. A' excepc;ão 
dos qnadt•os de Santtt :iYI<tria Mt•gdalena e S. Sebastião, que si.'(o 
modemos, os demais datam ela fundação ela egTeja 0 são apre
c iados como obras p1•imas. Nos dons braços do C!'Hzeit•o, qtw 
separa esses altares d<t capolla-mór, ha tambem . clous bonitos 
allares ele marmore, um elos qmtes, onde está 11mct linda imagem 
elo Sagrado COl'ação, encet·ra o L<tbernaculo e o ouLt·o é consagr·aeln 
a N . S . ele Be lém, patrona. ela egreja. As archi-voHas desses 
altares são sustentacbs por del~Jaclas e reluzentes columnas ele 
marmore e a graciosa pintlll'<J, ne ambas as cavellas põem em 
s::tliente relevo os mesmos altares, graças á luwmon ia esOb.etica 
que preside o p.lano, engenhosa me1rte desenhado. Ua ai ndct um 
t1•abalho de subido valor na grandiosa perspecti v<t fonuad<t pela 
extensa nave e a bobada do magestoso templo. E' o bom ll'''balhado 
mosaico que adorna a base ele uma especie de clmtt.l ha, a qual 
ao sopé elas janellas elas tribunas as põe em vistosa saliencia. 
Nessa mui ex tansa üüxa es·tiJ:o reproclu!l iclas em le tms maiscu.las, 
em mosaico, as p~tbvras elos dons hyumos htLinos em hcm·a ela 
Virgem Santíssima : 111agnifioM e Tou~ .Plllclwç~. Não podh' Re1· 
mais fe li>~ a esco lha desse pt'ecioso lr~tbalbo, 11ão sumen Le sob o 
ponLo ele vista ela ~wte como ela ·tmdição rdi g iosa . N<"io é manos 
d igno ele admiraçuo no vest íbulo, ~to eJrtl·at· da pot·ta princ i p~tl, 
o artislico desenho ele fantasticos .l'elevos, eil'eito unicamen~e do 
j ogo da luz. N<io p6cle se1· mais com[Jleta a i ilusão (iLle assim 
clesana a observação él<t vis La mais perspicaz. Todas estas par
·ticu lal'idacles ser·vem para mos L!·a1· que o j)l'iJlcipal al'LisLc• que 
planeO\l a ot·m;mentacão e mai s obras de arte da egt·eja cath.edrf'll 
era ex ímio na sua p<·ofissão. E' geral, pol' ÁSSo, a boa impr·assão 
qna Lodos experime11Lam quando teem a occa~ião de aprecüw o 
artisLico tl'abalb.o visbJ em seu conjuncto. ]<;' uma pe~·spectiva 
antes graciosa do que austera i mas es·tá longe ele ser um a pi n,tnra 
v1dga r·. Assim, em geral, os que a visitam dizem CjiJasi sempre : 
é nutis elo que me dizi<tm, opiniã:o ~miL biclOL ~ttÇ por esLr:wgeiros 
acostumados a ver na velhet Enropa monumentos notaveis pela 
riqueza de suas bellezas a rL.isLicas . O lad!'ilho, Lodo de n1armorc, 
no vasLo recinto das dua~ naYes ela capelia-mór o do corpo. da 
egreja, clá. eguaÜJ.lenLa ao stlmptuoso edHicio um :tspecto de 
nob1:eza cond tgno elo ftm a que é destinado- o cuiLo puiJlico 
catholico. Par<tllehts á. oapella-mór, mas inteirame11 Le scpantdas 
della, no·tam-se ainda dtJas vastas capellas, ambas .laclrilh:trlas 
de mat·mo.t·e, um a chamada dos ponti licaes e u ouLt•a elo cabltlo. 
Aquella sal ien ta-se, sobretudo, pelo tndJalho arLisLico éle impo
nenhe e graciosa pin tu.t·a. E' o r ecinto o11do o pou Lifi ce diocesano 
r eveste -se dos pal'arnenbos sagrados nos dias rle g-t·ande 
s.olomn iclaclo . A dn Ct1biüo, embo.t'';l- nfio seja Lão ado 1·n acla, 6 
lmst<>.nLe bella. O es Lylo Ü<L cg\'CJa catheclr<t l é o .rnruano, 
mantido em torlo o seu ri g·o r. Cidades pl'iucipae~ . - Alemquer, 
na ma1·gem orient~l ele uma per[ue n~t enseada l'ormacl:t junto 
â fóz elo i gat·~ pé Ttnca rllri , que al li enlrn elo norte no pa
rana-·lllil'im, ln.mb,• m chamado rio ele ll.lcmqucr; se 1t mun . 
t~ rn 1.5 a 20 . 000 a.lmas. Bragança ouLr'o1·a villa de Sou7.a, 

· na margem esq . do rio Caeté, não l onge ela embocaclttra 
deste no oceano; é uma elas pl'incipaes cidades rlo l~sLaclo, 
ele ag l'icultara progress iva, com 10 .000 l1ahs .- llt-cves, 
na ilha de Marajó, {~ m~ l'g-em norte elo fltt'o P~u·anaú, 150 
mi lhas n. o. da .:apiL•d e 8~ cl<t ba\'\'a do 'l'ocanL i na . -Came t(~, 
á margem eSrJ . do 'l'oca nLins, cerca de 70 kil s. acima ele sua 
l'óz, com 3.500 habs.- Cintt·a, antiga a lde ia de Mat·o.cn.nan, 
;i margem e·q. do rio des te nome, a 1.42 idls . ela eapiLal; a 
cidade tem 300 habq. e o mun . 7 .008 . - Gnt'tLpó., [L margem 
di r . do ramo meridion al do Amazonas, defl'onte ela i l ha de 
G ltl'np ~i e cerca de 7'1 kils . abaixo da l'oz do Xingú; foi Oitlr'ora 
a ldeitt ela Ma1•iocay .-Macap:i, em ten•eno rebLi vamenLo ~t l to , 
á ma1·gem esr1. elo Amazonas , à Lat. N. de 2' e Long. ele 7" '1\J' · 
<10" O. rlo H.io ele J anoil'O. Su::~. origem 6 tocln. mi liuu- como a 
do Obiclos. Dominando pol' sua 1Josiçi:io o ra mo sep\entr ion.al elo 
Amazonas, se mpre ameaçada c mniLas ve•es invadida por con
quistadores esLrangeiros, e governo portuguez aproveitou-a fa
zendo consLru i1· uma fortaleza q ua~i i nexpu g-lt vcl para o seu 
tempo. Em 175.2 foi COJlStruida a fortaleza e (t sombra clella 



PAB. -43- PAR 

levanboú-se a pov. que foi el'ecta em villf1. em I75S e em cidade 
em 1856 . ffi' a citl:Lde mais septentri onal da Republica. O·mun. 
tem. 5.000 habs. - i'llazftgão, an Li ga Regeneração, á margem 
occidental elo t•io Mu tuacá, creaclf1. em t 770 pelo govern o por
tuguez, especialmen be pam res idencia clod va le ntes soldados 
que frustaram por longo tempo o ce rco e os assa ltos elos Mouros 
contra:, a pl'aça afri cana de Mazag-ão, em qu e se encet•raram e 
que nao abon_clonaram s in ão e m virtude ele Melem régia , foi 
e levada á cidade~ em 1888.-Monte Alegt·e, s ituada na collina 
elo mesmo nome, mtli proxima da margem esq. elo rio Gunt· 
palttba , m, albura de 300m acima do nivel elo n1ar, it,1portante 
por &ua tem pera tura menos elevada elo (jLte e m qttalquet• outro
ponto do Amawnas, e pot• sua .salubrid ade, concorrendo para 
1sso um ph enotn eno rat•o nas mat• n-a ns élo gntnde rio.
Obi çlos, oulr'ora a ldeia elos Paux is so'bre a encosta de um a 
collina, á margem esq . elo Amazo n'a~ cer ca de 12 kils. a ln ixo 
ao ri o 'l' t'?mbetas, ele aspecto apt·a.z i vel 'e p i Ltot· esco. S11a si tu ação 
sobré a face oriental cl ~t collina e os ventos quas i constantes 
qtte, vu1dos ele leste, mod ifi cam os e ll'e itos de sua e levada tem
peratura, dão-lhe co ndições vant·.ajosas ele salubridade, ele rjue 
n as marg·e ns do Amazonas n i'io encotHra-se Oilt t•o exemp lo s inão 
em Monte Alegre. Seu principal ecliflc io 6 o forte ele Obidos, 
situado a -t o 55' 2311 ele Lat. S . e 12o 21'2-!" ele Lon g . O. elo R io 
ele Janeiro. A. pop . ela cidade é ele LUOO h rubs . e a elo mun. ele 
1D .OOO . E 111 Obidos fabrica-se o excellente chocolate denominado 
ele Pauxio. - Santftl'em, ant iga aldeia dos T a pajós, á mnrge m 
dir. do rio des·te nome, cel'ca ele '1 kils, ele SLlól. con t1ne ncia 
com o Ama~.onaõ . Foi ed ifi cada sobt·e uma gra 11ele pla. nicie com 
li ge iro decli ve ele S . a N., e nas condições ele prospera!' porque 
é a chave do grande tdb elo Amaw nas, que banl1 a seu littoral 
com franca navegação a té á pr imeira cach oeira .-Vigia , a n tiga 
alcleüt ele Uruilá, a 60 kils. da capital, na casta orianta l tlo 
rio Pa t·á ou Tocantin s, á ma 1·gem di r. do furo Gnajará-mirim 
que vai ela balli a do Sol ú. ban·a ela Vigia, com importante 
inc\usLria ele pesca. - Sou re, out r ' ora aldeia dos Maráuan~s, á 
marg·ern esq. elo Igarapé-Grande, cerca cl<:l duas milh11.s acima 
d a, l'oz des te rio, que la nça- se na cos ~a oriental ela ilha Maraj6; 

~é muito procurada pa ra banhos. - Porto ele Moz, a ntiga a ldeia 
iVhtttuL't, á ma J• gern c! ir. elo rio Xinzú, a 420 kils. ela capital, 
cleft·onte elo ca na. ! ele AqniqLü.:-Ghaves , outr' oraa lcle ia dos 
Al'Ltans , na cosla N . ele Marajó, so bre uma extensa e pouco 
alta rii.Janceira.-Curu çá, á margem esq. elo rio Curuçá- mirim 
a 500 ms . el a sua foz .-l~aro, n a ex tremidade occ. ele um bello 
l ago onde o Nbamu11cltt desag11a, á ma t·gem esq . desse rio, com 
clim a quente · leve or igem, em um a aldeia ele índios Uaboys 
ou Nh>tmuncds, abaixo ela conüuencia el o Pratucú com aq uelle 
rio. Ji'oi rná is ·ta rde transf~riela para o logar actual; é a pov . 
mais occ iclen tal do Estado.-Vizeu, á margem esq . elo Gu
rupy; a 27 kils . ela foz desse rio no Oceano .-Cul'l'alinho, na 
ma rgem clir. ela hallia do saL! nome, na parte meridional ela 
i lha Mr~t·ajó, com cam pos proprios pam cr iação de gaclo.
Abaéte, com '1. 000 h abs . pedo ela foz do rio ele seu nome, n a 
m <trgem clir. elo Ma ratauyr::l>. -MocaJLtba, á ma rge m dit·. elo 
'l'ocantins . - Marapanim, á margem esq. do rio elo mesmo 
nome e a 12 kils. el a sua for. no AtlanLico.-Muaná, m1 ilha 
Maraj6, à ma rge m d ir. do Mua ná, com extracção ele gomma 
elttstica e cu! tu r a ele ca nna. ele ass ncar .- Anajaz, importante 
pll~ seus serin gaes, na margem es!J . do rio elo seu nome, qu as i 
de[ronte elo ponLo ele jttncçtio el8ste rio co m o Mocoões. -Otli
vellas , na n~ argem esq. elo Mojuim, a H kils. ele sua foz uo 
oce<lllO, a bn.txo cln. pontfl elo Taipú.- Baião, á margem cliL 
~.o To~antins.-All'u;.i, á marg·em dir . do rio do seLt nome .
Uuam u., em ter reno elevado, a mar gem di r . elo rio elo se11 
n ome, defronte ele uma peqtLena cac l'lDei ra.- Igan:~pe-miry, á 
margem clir . elo rio Moca julnba.-Villas prin cipaes. - Acarli, 
na margem esq. elo rio elo seu nome, quasi cleft•onte cl[l, juncção 
~o r1o Mil'itipitanga com o Acar ú- mirlm ou rio Peq ueno . 
~veu:os , _á margem clir. elo Tapajoz.- Cachoeira, na ilha 
Mat·aJÓ, a mat·ge m esq . cl0 rio A1·ary e na dir, cln for. 
?l'H'Intal elo Amazonas, em ft' Gilte ela p on ta orienta l ela 
Jlha. Caviana, da qual clis la se te milb as. - Collares, outr 'orll 
alcleta elos 'l'upin a mbáa , na cos ta occ . ela ilh a do m es mo 
nome, que fica p1·ox ima ela margem dir. do rio Pará, 
en tre a barra ela Vin-ia e a Jm bia do Sol. a 4() kil s . 
~la ca l~ttal .--: Itai buba, r~ n1at·g·em esq . elo Tapaj <)S .- ~Ul'tltl, 
a ma1gem cht•. do Amázonas defl'Onte da ilh a i\bt•acauassu, 
n a com . ele Obidos ; roi aldei a ele i11elios MLlncluntctis. 
Melgaço, na margem esq . ela bahia rl e Uarycu r ú,,em te n:~s 
altas da !lha de Mcln-aço · foi aldeia ele Al'icu t·u.- MoJu, 
á margem c! ir~ elo r lo d~s te nome .- Monsarás , na costa 

ot•ie ntal ela ilh a Marajó, ao pi e n.o N. ela foz elo rio Cama r á a 
foi outr'or a a ldeia de Cayá, habitada por in 'lios da famili; 
ArtLan. - Oeiras , a ntiga a ldeia do Ara ticít, á- margem esq. do 
ri o deste nom e , a 9 kils. ele sua foz.-Ol'iximina, no no 
'l'romhetas, ant iga povoação de Unta -Tapera .-Ourem, á mar
gem dit·. do Guam á .-Ponta de P edras, li margem esq . do 
rio P ot'Ol'OCa ou Mar a.i 6- assú, tre.s kils. mais ou menos dis
tante ela fo 7.i .-Porte1, outt·'o m alcleia el e A1•acará, na. costa 
mel'idional da bahia elo seu nome, junto á po11ta Manarijó 
que guarnece elo l ado oriental a i.Ja hia elo rio Pacajá.--Prai
nha , á margem esq. do Aniazonas, duas mflhas abaixo da foz 
elo Untbucgui.ra e cleft·onte ela foz do Umará.-Qua lipurú, à 
margem esq. do .r io de seu nome, na distancia de '16 kils. 4e 
Slla fo z no At~anti co.~Salinas, ã margem orieutal da ba lna. 
do mes mo nome . - Souze l, n a marge m clir. do rio Xingú.
Santat·em-Novo, á ma rge m elir. do t•io Maracanr~ n .-Bagre 1 -
Limoe iro, - J3 Jim. - Johan11es. - B1·azilM. - Matapy-qttat·u. -
Pinheil'O. - i\1osq ueit·o - · S. Benecl \cto, á margem clir. elo 
Tocantins. - Pol'lo Sa lvo .- Const ituição do Estado.- 'l'itnlo 
primeiL·o - Da orga nisaço elo E stado- Art. 1. 0 A ant.iga 
p1·ov . do Pat•à, c•Jm o seu ·terribol'io e respectivos li mi

-~es, ftca conslitu ida em Estado fazendo parte da R apubltea, 
elos Estados Unidos elo Brazil. Art. 2 . o Como Estado exet·co 
·~ oclos os pocle i·es indispe ilSõ\ v eis á sua nutOJlOmia, e o governe 
da União não poderá int3rvir nos se11S negoc ias internos , fóra 
dos casos pt·evis tos no arL VI ela Consti~1tição Feclet·al, que 
são : para t•epe llir in ,·asão es tt·a.nge ira ou de oubro Estado Gla. 
União no terl'itol'io elo Estado elo Padt; l)ara manter a fórtna 
t'ep Ltblica na federat iva ; pa1·a restf!belecer a ordem e a t raf!· 
qui lliclacle nó Esta tlo , á requis ição do governo deste ; para 
assegurat· a execução el as leis e o cumprimento das se ntenças 
fecleraes. Ar b. 3.o Os pocle t· es do Estado são: o leg islativo, 
Q execLt Livo e o judicia l'io. Titulo H Do poder legislativo~ 
Capitulo I- Do cong resso - Art. 4. 0 O poder legís lat ivo é 
delegado pelo povo ao Congresso, que o exercerá com sancção 
elo Gover naclot• a compot·· se-ha ele duas ca maras : a de De
putaclog o a de Sen adores. At•t. 5." O Congresso reu nit•-se-b a 
na capital do ll:s~aclo, no primeiro dia util ele fevereiro de 
cada anno Otl em outro qualquer, po1• e lle designa.clo, incle
penclent,) ele convocação, e filnccionará doLtS mezes, con tados 
ela da ta ele sna ins~a l htção , podendo ser prorogado ou convo
cado extraordinal'iamente. Em bypotllese alguma poclet•á se 1• 
dissolvido. Cada legislatura durara tres a nnos. Al't . 6.• 03 
membt·os elo Congresso nãe po clem r eceber do Poder Executil'o 
elo Estado emprego ou commissão ramuneraela, excepto se 
fo rem com mi ssões miliúares 011 cargos de accesso on pt•omo
(,lào l egal. DLtrante as sessões cessa o exe 1·cicio ele q tml
q uer out\'a pensão . Art. 7. o São condições de elegibilidade 
para o Congresso do Estado : estar na posse dos direitos ele 
e lei \ot· e se r domiciliado no Es tado; ter mais de cinco annos 
de c iclaclão brazileit·o; tet· pelo menos 2 l annos para deputado 
e 30 pa r.1. senador; não se acbn. t· incurso em . qualqu~t· caso 
ele incompatibiliclacle, que for es t(lbeleciclo por let. - Captttdo li 
-Da Camam elos Deputados- Art. 8 . • A camaril compõe-se 
ele deputados ele itos na proporção ele um pot• vinte ci11CO mil 
h abita.ntes, e é e leita por sufl\·agio cl irec to, gar an·tida a .r epre
sen tação ela minoria . Ar t. 9.o O ma ndato de clepnt!\clo dnrad. 
t res annos. A1·t. '10. Compete á cama1·a. a iniciativa cl e_boclas 
as leis ele in,1pos tos, a fi xação ela Corça publica,a discussão dos 
pro jec tos oll'erecidos pelo Po~le t• Execut ivo e a dec·la ração ela 
pro'ceclenciD ou irnprocedencia da accusação contra o Gover
naclot· elo Estado.- Ca pitulo III- Do senado- A1·t. il. O 
senado com põe-se elos cidadãos elegi ve is na proporção ele 1 pot• 
50.000 h abitnates eleitos pelo mesmo modo por qne o forem 
os Depntaclos . A1·t. i2. O mandato ele Sena?or dta•rurá nove 
an nos r enovando-se -o 'Senado pelo Let·ço tl'! ennalmen te. O 
mancl~lo ele Senador eleito em substitu ição ele oubt•o clurarú o 
tempo q ue r esta r ao substitu ído . Art. i3. O vice-governaclot• 
elo Estado ser ó. P r es idente elo Senado onde só terá o voto ele 
11 ualidade , e será su bsti tniclo nas a usencias e impedi mantos 
pelo vice-pl'es idente cl;, rnesma camara : Ad . 14. Compete 
;pri vativamen le ao Senado pt·ocesstu• e .]Ill ga t· o .G~vel'nado t: do 
'Estado n os ct·imes de responsabilidade, e dec1dtr dellptLtva
mente os co nüictos d~ ~ t l ribuiçôes e n ~t·e a uloriclacles elo Est~do. 
§ 10 O Senado, quando deli bet•ar como Tribun al elo Jttsttça. 

1 Fot•am extinctas as villns denominaclns It·ltuia !J Villa-Ft•áncn. 



PAH -44- PAR 

sed; presidido pelo Pt·esidente do Tl'i\Juual S1.1petlor de Jtta· 
tiça; § 2• Não proferid. se ntença condenlnatoria s in ão por 
dons ter ços dos membt·os prese ntes ; § 3• Não poderá impôt· 
l:lll'tra>J penas, além da perda do cargo e da incapacidade para 
oe:ter.cer qttalquer outro, sem pr~juizo da acção da justiça. 
Cap ttulo IV- Das attt"ibuições do Congrabso - Art. :1. 5. Com· 
pete ao Congresso : I Apura r as authenticas da eleição do Go
vernadot· e do Vice-Govet·nador: II e leger o Gove mador e 
Vice-Governador, no caso previsto no § IH do a rt .. 32 ; Ili 
o@ rçar a receita e 1\xat· a clespeza elo Estado anJlualrnen te, e 
(lecretár todos os impos tos, que pela Consti luição Federal não 
pet•tençam privativamente á União; IV conceder a inclispcn
savel autorisação para contrahit· ernprestimos e outras opera
ções ele cred ito ; V regula t• a arrecatlação e distribuição das 
rendas ; o commerci o com os outros !l;stados e com o Districto 
Federal; as condições e o processo ela eleição para os ca rgos 
do mesmo l.!:stado; VI resolver sobre os limites elo município, 
e sobre úS tt•alaclos e convenções com os Estados da União; 
VII decretar a accusação elo Governado r, as leis e reso I uções 
necessarias ao exercício dos poderes elo Estado e as leis ot·ga
nicas para a execução comp leta ela Constituição; VIII des i
g na r a capital elo Estado; IX conceder s·1bsicl io aos municí
pios; X ftxar annualmente a fot·ça publica regula ndo a sua 
composição; X[ crear e snpprirnir empt·egoa pnblicos , ft xar-l hes 
as a ttrib1tições e est ipula r-lh es os vencimentos; XII comm utat· 
e perdoar as penas impostas por crime de responsabidacle aos 
fttnccionarios; X UI approva r os ajustes e con vençõe.> feitos 
pelo Govel'l1aclor; XIV. an nullar as resoluções cl:\s intenclen
cias municipaes qut- infrinj am as leis federaes e elo l~stado, 
ou ofl'enélam direitos de outros municípios; X V reclamar 
cumulativamente com o Governador a inter venção elo governo 
da União para restabelecer á ordem e tranquillidacle no Es
tado; XVI dar posse ao Gover nador e üce-governador, P conce
der-lhes 0:1 negar-lhes licença pa ra ause ntarem -se elo Estado;' 
XVII legisl ar, sobre a divida publica. e estabelecer os meios para 
sett pagamento, sobre a navegação elos rios que correm pelos 
te rritorio do Estado; sobre terras e minas da prop t•ieclade do 
Estado; sobt·e a instrttcção pttblica; sobre o r egimen munici
pal, sem quebra da autonomia elo município; sobre locação 
de se rviços ; sobre desapropriação por ut ilidade publica elo Es tado 
a do município, so bre obras publicas, est radas canaes e na ve
gação, no interior elo Estado, que não pertençam á adminis
tração federal; so l;re construcção de casas de prisiio e seu 
regimen; sobre civilisação dos índios; sobre divisiio pol iticol, 
administrativa e judiciaria elo Estado ; sobt•e organisaçiio 
jucliciaria e sobre o direito processual ela justiça elo ll:staclo; 
sobre incorpoL·açã!l de outro Estado ao do Padt, e sobre a 
divisão deste, noa termos ela Constituição Federal; sobre privi
legio, por tempo limitado . a inventores e primei ros introdu
clores de industrias novas, som pt·eju izo ':as Mtdbuições elos 
poderes federaes; sobre o desenvolvimento elas sc iencias, elas 
letras , das at·tes, elas inclustrias, ela agri cul1ut·a e da immi
g:-ração, e sobre out t·as matedas C])Ue lh e são facultadas pela 
Uonslituição Federal; sob re hyg iene publica. 'l'itulo IIl- Do 
pode•· executivo - Capitulo I- Do !)'Overn::~do r e vice-gove r
nadO!' - Art. 16. O poder executivo e confiado exc ll1sivame nte 
ao Goveruadot• do Estado. § :J.o subs titúe o govern ado r em 

• seus im pedimentos e snccecle-lbe no c:tso ele falta o vice-gover
nador, eletto simultaneamento com elle . § 2• No impedimento 
ou fa lta do vice-governador, assnmirá o govel'no : o vice-pt·esi
clente elo Senado; o pres lclente ela camara dos deptllados; o 
preside o te do Tribunal Superiot• ele Justiça . § 3• São condi-

• ções ele eleg ibilidade para os cargos de gover nador e vice-go
v.ernaclor: ser paraenses ; es ta r no exe rcício elos direitos poli
tlcos ; ter palo menos 30 annos de edade; set· domiciliado no 
E~ta~o dur~n~e os cinco annos que precederam á ele ição. § <!• 
Sao 1nelegtvets para os cargos de govern>J.clor e vice-geve rna 
clor : pa re 1~tes consaguineos e a afl'i ns en tt'e si, no primeiro e 
segundo g rao e bem ass im os do governador ou vice-govet·na
clor que se achar em exe rcício na época ela eleição OLl o tenha 
deixado pelo menos seis mer.es antes. Art. 17 . O gove1·naclor 
exercer á o caq;o por quatro annos, não poclenclo ser r eeleito 
para o quatriennio seguinte . O quatl'imnio começará no pri
meiro dia util de fevereiro: § 1o O vice-governado.t que exet·
ccr o govet•no no ultimo an no_elo c!ualr iet;n io não poder{• ser 
eleito governador para o CJUE<trtennro segumte. § 2u O gove r
nadot• dei xa l' á o exercício de s uas funcções no mesmo dia em 
que terminar o quatl'ienno, succet.leJ!-clO·lhe immecliatamente o 
recern-eleilo. § ::J'' Si este acbar-se Impedido ou faltar, a sub
sUtuiçãQ far-se-h ~~o no~:~ Lermos do ar tigo <t ntecedente. A\·t. 18. 

O gover naclo t• e o vice-governaclo1· não poderão sah i1· do te 1•d~ 
tol'io elo Estado sem li cença elo Congresso, sob pêll a ele pclrcle• 
r em o cargo . At•t. i O. O gove maclor elo Estado nos cl'lmes 
commu11S, será pt'oGessaclo e julgado pelo Tribunal Superim• ele 
Justiça, e nos de résponsab ilielacle pelo Senado, éomo dete t'• 
mina o al't. 21; em a mbos os Gasos , depois crua a Camara 
dtlclarar pt·ocecle n te a accusação . Decretada a pt·oceelencia ela 
accusação, ftca rá o gover nador St ls penso ch suas i'ttn cções . 
Art . 2v. São crim es ele responsabilidade os actos do go vet'· 
naclor q'Ie nlten tarem contt·a: 1 a ex istenc ia pelitica da União; 
li a Constituição Federal e a elo Es laelo; Ili o li vt'e exe rcíci o 
elos poderes poli ticos ; IV o go~o e o exei•cicio leg-a l dos clireibos 
políticos ou inclivicluaea; V a segu<·ança inter na elo Estado; VI 
a probidade da administração; a g ua rda e emprego constitucio
na l elos dinbe1t'os publicos. Paragrapbo unico. Um a lei votada 
pelo primeiro Congresso elefinil'á estes delictos e regulará a 
acc 1tsação, o processo e julgamento perante o Senaclo .-Capi
tulo li - Das a t tribui ções elo pocle t• executivo - Art. 21. Co:n• 
pete pl'ivativamente ao gove rnador elo Estado: I sanccionat·, 
promul:>ar e faze\' publicat· as leis e resoluções elo Congresso· 
H exped it· elect·etos, instrLtcções e regulame1ltos para a sua fiel 
execução; Jl[ prover os cargos publicas, civis e militares, na 
fó rm a da lei ; I V enviar ao Congl'esso, no p rincipio de calla 
sessão legislativa , um a mensagem em que clarÍL eonta elos nego 
goc ios elos Estado e i nclicar á as pl'Ovicle ncias reclamadas pelo 
se,·viço publico; V proroga1• as sessões do Congresso e CO J1VO· 
cal-as extrao rdinari a men te , caso em que só se poderá tratat• 
do ass11 mpto ctne tive r clo.clo logar á convocação; VI nomear 
os mao-is trados vilalicios, na fôrma da respec ti I' a lei ; v I! el is
pôt· cla

0 

força publica elo Estaelo, mobilisando-:~. conforme o exi
g irem a manutenção ela orde m e urgente defesa ela integr idade 
do ·territorio, elo que dará conta ao Congresso; VIII ce lebrar 
com outros l~staclos ajus tes e convenções sem caracter polí tico, 
sujeitando-os á approvação elo Congres80; IX recJurnar a inter
venl,)<"io do govern o ela União na fórm a ela Constit11iç1io Ii'ode· 
ral, dando ao Co ngresso sc iencia do seu ac to; X representa t· 
o Estado peranLe os poder es feclet·a~s e dos outt•os EsLaclos; 
XI apresen tar a qualqner ela~ camara~ elo Congresso proposta 
ele lei, quando ju lga t· co nve ni ente; X li s uspender as r esohtções • 
da~ intendencias mnnicipaes, qua1;clo ell as infdngirem a~ 
l e1s federaes e do JTis taclo , o:t oftenclerem cht·ottos de otltt•o 
mnnicip-i o; X I li manela1• proceclet· ás eleições elos me muros 
do Congresso, e elos demais fJmcciona rios eleg íveis ; XIV 
fazer appli cação elas rendas pub licas aos serviços ele
terminados pelo Congt·esso; XV levantar forças militares 
no Estado, nos casos ele invasão estrangeira ou commoção 
interna ou perigo tão imminente qLte não ;,clmitta demora, 
comrnunicanclo logo ao GoYemo Federal e ao Congresso elo 
Estado, em sua pdmeira r eu nião ; XVl dissolver a forço. elo 
Estado, no caso ele necessidade, dando conta ao Congreõso em 
sua pl'imcira reun ião ; X VH decidir os con flictos, de _juris
clicção admillistt•ativa 0 provisoria mente os ele a·ttl'ibuições 
e ntre auctoriclacles elo Es tado . 'l'itulo IV- Do poder jnclicia
rio- Art. 22.- O poclet· .iueliciario elo Estado Ler á por orgão : 
I, um 'l'ribLtnal S ttped ot· de Just iça, com sécle na capital, com
posto de sete membros, que lerão o ·tratamento de Desemb ar
gaclo t·es ; Il, j ttizes de direito e s11bstitu Los destes nas comar 
cas; ru, jurados, qtte decidirão ele facto em mataria crimi
nal; IV, 'l'r i bttoa~s cor reccio naes, como fôr determinado em 
lei ot•dina.ria. At•t. 23 .- Para representa r os interesses elo 
Estado, da justiça, elos menores, elos interclictos , elos a usentes 
e das massas falliclas, pet•an te os juizes e tri bunaes, fi ca 
creaelo o MiLüstel'io lublico, que se compot·á : I, ele um Pro· 
curador Geral elo Estado ; Il, de Promotores publicas, cura· 
dores ge raes elos orph ãos, interelictos, ausentes, el as maasj).s 
fa llielas e ele Promotore3 ele res icluos. Art. 24.- O Procurador 
gera l elo Esbclo será o chefe elo Ministerio publioo. § i 0 Será 
nomeado pelo Govern ador ele entre os magis trado .~ , que tive· 
rem os t•eqnísitos necessarios para se t·em membros elo ~' ri
bunal Super ior, ou elo entt·e advogados com e.O'ec tivo exer
cício da pt·ofissão por espaço ele oito a nnos, e que sejam 
notoriamente probos e illuslraclos; § 2." Terá a mesma cate· 
gori a, foro e vetlcimentos elos membro~ elo Tribunal SLtpet·ior 
ele J Ltstiça . § 3.0 A lém elas at tl'ibuições qne lh e serão confe
l'iclas em lei compete-llte especialm ente : I, dirigir o Min isterio 
publico com attribuições ele da r ins trucções , applicar penas 
corl'eccionaes, pr opôr a nomeação, remoção e demissão dos 
membros infodores ela mesma insLituição; II, suscita r e sus
lentat· os conflictos de jurisdiccão j~dicim·i a de que ·tiver noticia ; 
III, promovel' e sustentar a accqaa~ao elo~ delinquentes que res-
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J?~ncierem perante o Tribunai Supel'iot• (!e Justiça ou perante o 
tnbunal mtxto. ele que tt·a ta o a t•t. 50, como par te pt' incipal, 
mesmo que ha,)DJ acCtlSaclor parlicttlar .- § 4.o A nomeaçi10 ele 
Promotor reca;hirá sempre em cidadão graduado em direito, e o 
mesmo aconiecera com os curadores que tenha m ele serv ir na. 
comarca cta éapltal i só na f<ll ta de c\d adãos em taes condições 
ser vit·ão provi soriamente cidadãos halJilitaclos e de boa con
tlucta. As co ncli çõ~s ele sua nomeação e incleQendenci a bem 
como as dos dema1~ membros do Ministel'io publico, serão 
e;""labelectelas em _le1. A rt. 25 .- Os membros elo Tribunal 
Su12_erJO_r ele _Jusif; tç,a, o Procut·aclor Gera l e os ju-i zes de direito 
se rao vttahcws, so poclende perder o cargo em virtude de 
sentença pas~acla em. J ul gaclo. Art . 26.- 'l'odos elles, ass im 
como os offict.aes ele .JilSttça , os membros elo mini s terio publico, 
e qu aesquer outros funcc ionaL'ios da ordem juclicia ria, são 
responsa ve1s pelo~ a busos que comm etterem no exercic i0 ele 
.seus cargos . A l't . ~7 .- illm n1 ai.e l'ia criminal será mantida por 
Yl.~\ de _regra a competencia elo jury, para. o j 1llgamen to dos 
Cllmes . salvo, toda v ta, os de responsabillda;cle, ban ca rrota, 
~noe cla Ütl sn,, contra ba.Hclo e (); de in feri o r importancia, ctt.i o 
JLÜgamento s~rá feJto 11os tertn os que a le i i ncl i oe~. r. A.l't. 28 . 
- Em mMer1a Ct'lnunal não sed1 o cidadão pronun cia do 011 
condemnado s i não por auatoridade competente com os vecut·sos 
denerminados em lei. Art . 29 .- As comnrca; elo Estado são 
todas d~ . nm só typo e ca·tegoria, cessando a class ifi caçiLo de 
entr~ncias. Art. 30.- Os membt·os elo Tl'ibunal Supel'iot· el e 
Jns b1ça e PrOC\ll'aclor Geral elo Estado, nos crim es _communs 
e ele responsabilidade, res ponderão ·pernnte-lll'n tribuna l mi x to, 
Composto ele clous d esembargadOt'CS desimpeclic\os, tirados a 
sorte, e ele clous senadot·es sorteados pel a r espec tiva ea.rna;·a, · 
todos sob a direcção elo pres idente do Tribttnal Superior. 
Parag·rapho unwo. No caso de não achar-se reu nido o Senado 
o presidente deste fará. a d ev ida con vocação, e de enLr e o~ 
que compa.t•ecerem sor teara clous. Al't. 3J .- Ao 'l'ribuna l 
Sttperiol· ele Justiça competa ·. I, processa!' e julgar o Gover
nador ~lo E stado nos crim es communs e os jni zes do direito 
nos crtmes communs e nos ele r espo nsabilidade · If concocle t· 
hab~as- oor1nt.s i rrr, julga t•. os conll ictos ele jurlsdi~ção jucli
CJaua .i IV chctdtr, em nlbtm a .ins tancia, as causas julg~das 
em [H'J~eu•a pelos .]Utzes ele cltre llo. Art. 32 .- Aas Juizes 
ele . cltre_Ito compete em ger a l : 1, processa t· e julgar em pri
mell·a 1nstancm a;s cansas ele qualq uet· n a tu reza, exceptua
das as de pequeno valor, que decidirá em segunda instancia, 
na fórma que a lei dete t•minar; U, concedet· habec•s-cor:pus . 
Art. 33 .- Ao juiz subshiLuto, cuja jurisdicção é restricta a 
cada um dos cli strictos jncliciat·ios, em que fôr dividida a 
colnat·ca, competirá : I, processa r e julgat• em prim eira in
sta nc_ta as dema ndas cl" peqneno valor; I!, aux iliar os jui ze.~ 
ele cllrello e s ubst 1 tutl-o~ em suas faltas e im pecl i n~ entos, nos 
termos que a le t cl ete t•nnn ar . Pat·agra.pho unico . A mesma 
le1 estabe lece r~, as condiçõ~s ele sua nomeação , exercício e 
.perman~ncta. litulo V. Do mun. Arb . 34. - O t;erritori o do 
EsLaelo cont inuará dividi do em mun. ])oclenclo es tes ser sub
divididos em clistric'bos . Art. 35. O l;O·clet· mun. será. exer
c.tcle por um conse lho ele auctodclacle s implesmente clelibet·ru 
t tva, e pot• um lOte nde n~ <l, que se t·á o p1·es iclente elo co nselho 
e executor de todas as suas resoluções. § Lo O co nse lho 
mun. se c~mporá ele <[[uaLl'O a oito vogaes, numero que a le i 
de_termJnara, segundo a pop. de cada mun., e ser á e lei to pot• 
se ts annos, l'enovaclo no Iirn, do terce iro anno pala met ade. 
§ 2.• O llltende,n·te será eleito ao mesmo tempo que 0 Cotl
sel ho e exer cel·a. o mandato por espaço de ·tres annos . § S. o 
O Conselho Mumctpal e In tenélente ser ão <lleitos pot· s ufi't· ag io 
dn·ecto fica ndo ga ra nt1 cla p a1·a o conselho a represet1'tação da 
mmona. § 4.o O cargo de ''ogal será gra tuito i o Intendente 
es venc.tmentos quA o Coosell\o cletet•rninur n ão podendo perce
berá a lterai-os em quanto clunu· o mandato'do Intendente.§ 5.• 
O ~otendente _será ~ubs tiLuido p elo voga~ ma is votado, e os 
vogaes pelos 1mmechatos em vo tos, que e.~:e rcet·ão o mandato 
pelo resto de tempo dos snbstituidos, pre l'eriodo o mais velho 
em caso de empate. Art . 36.- O Conselho Mttnicipalrenn it•
se-ha :to menos um u vez pot· trim esbt• e c fttnccionará o tempo 1r a rcado pelo mesmo conselho, podendo se t· co nvocaclo ext t· ~w t·d Lnana mente peio intende n~ e 011 <t requerimento ele metade 
lVf seus membros. Capitulo I , das atribuições elo Conselho 
• 

11 ~ 101 pa_!. Art . 37. - Ao Coll'selb.o Municipal, a lém ele outras 
atbr tbmçoe_s que ·conirtarão ele lei orclinaria compe·te : I, fi
xar a J'ecelta e clespeza elo m un. i crea r imt;ostos, appl icando 
0 se~l producto como conviet· ás n ecessidades elo serviço, con
trf.lhll' ,emprestimos, r econe t· a ou\ ras OJ?Cl'açõos ele credito 

indispensavais à r aa lisação de obras de maxim il. imporbancia. 
devendo a 111atel'ia tl'ibutal e o limite elos emp'restimos se L' 
cle~nidos em lei i II, l'esol ver em caso ele necess idade ou de 
alto inLet·esse , a a li enação, troca ou hypotheca de immoveis, 
determin a ndo a le i a aplicação que ele ve tet· o pt·ocluc to dos 
bens alienados i e qtrand o convenha â súa conservação, 
aCo t·al-os; aclquiri t• a titulo gratui to ou onet•oso oa immoveis, 
que fot·em ele utilida de ; I !f, proceder nos tet·mos ela let á 
desapt·opriação, no caso de utilidade muntcipal; I V, regu la t· 
as posturas municipaes, cleft nind o a qualidade das penas , 
c •1jo maximo se rá esta;beleciclo em lei do Congresso,_ bem 
como o processo que clevedt ser observado no caso ele mft·a
cção ; V , apurat· as el e ições ele seus membt•es e elo Intendente 
e j ulgar _ela valitlacle dellas .i VI, organis ar lll~ corpo ele g uar
das muot cipaes para o set'VLÇO ele sua pol1c1a, e segura nça 
publica no territorio elo mun. ; VII, crear os empregos mum
cipaes que forem recla mados peb necesst clade elo serv1ço, 
delininclo as attr~bu ições e marcando os vencunentos elos 
se t'l•en Luarios respectivos i VIII, r epresentar ao Congresso 
(tcet·oa de qualquer proiecto ele desmembramento ou suppressão 
de l'nun. 011 ela mueln n'ca de sua séde; IX , fomen tat· a iustr. 
d entro ele mun. , creancl0 as esc hls . qne seus recursos p ermü
·tirem, s uje itas 6.3 le is e programmas ela in str~ P\l!Jl. do ]Jls
taclo · X associar-se a Ottlros co nselhos , afun de realt sa t· 
alglll;la o'bra, estabelecimento O\.l. ont t• as medidas dé uLilidacle 
cotnmum. At't. 38.- To das as t'esoluções do t onselho sobre 
aug;men~o ou m·eação de impos1.os , _co nbractos , emprestimos, 
acquis içao a tttulo Otlel'OSO, a lt enaçao e hypoth eca de 1m
moveis, r egulam entos de policia e eco nomia municipal, 
dependerão, para a s ua execução, el a app t·ovação ~la m aioria 
absoluta elo conselho. Capitulo li , das attribnições elo intendente 
Art. 39 .- Ao intendente, chefe exec utivo elo mun . , com
peLe : I, presiclit· as sessões elo conselho, e cliscutit· qualquer 
assumpt.o da competencia elo mesmo, só pode ndo votar no 
caso de em pate; li, executar ~oclos as resolu ções do ciJnselho; 
![[, supet·intendet· os es tabelecimentos e serviços elo mun. e 
f<tzer a rrecadar a sua r enda ; IV, nomea r, clemittir e -sus
pender os empregados municipaes, mediante as condições 
que forem estabelecidas em lei; V, apresP- nta r a o Conselbo, 
:::.o a bl'it·-se a ultima sessão a n nua!, o projecto elo orçamento 
para o anuo seg- uinte; Vl, prestar contas ela adm inis tração elo 
anno find o na pr im eir::. sessão annual, apt·esenta ndo rela 
torio minucioso elo estadJ elos clifl'erentes !'amos ela acl miois
tra.,ão :VII, raprese ntar o conse)ho em suas r elações exiernas, 
exercer em se u nome o clit·ei to ele petição , assigna t· contra
atos, acce ita t· l egados e doações e figurat· em juizo em todas 
ns acções em qne o couselho tenha. de ser parLe interes&ad<j. . 
Paragr apho \mico. O cargo ele Intendente 6 incompatível com 
outro qualquer cargo l'emnn eraclo ele nomeação tio Governador. 
'l' ibulo V, elas garant i11s elos direitos do cidadão. Art. 40.
A Co ns tituição assegura aos braz ile iros e es·trangeit·os residen
tes no l~starlo a inviolab ilida de elos direitos oo ncern.en tes á 
libet•dacle, á segur ança individ ual e á ·pr·opl'iedade , nos ller
mos seg-u intes : § 1.0 Ninguem pócle ser obrig·ado a faze r ou 
deixar ele faze r a lgum a ca usa., sinão em virtude de l ei. § 2. 0 

'l'oclos sii.o iguaes p~r<.t11te a l ei ; o Estado não aclmitte privi
legio ele nasc im ento e desconhece fóros ele nobt·eza i nã o cl'ia 
tibulo ele lidalguia, nem condecorações . § 3.0 'l'oclcs os indivi
duas e co nftssões r e lig iosas podem exe t· ce t· publica e livremente 
o se u cttlto, assoc ialldo-se para esse llm, e adquirindo bens, 
observadas !lS clis1~os i çõaR elo direito com mum. § 4.o O Es ta do 
só reconhece o casamento civil. § 5. 0 Os cemiterios terã o ca
racter seculat·, se rào administrados pehL auctol'idade mnni
cipal, fican do li vt·es _a to:los os cultos religiosos e a seus 
ct·entes desde que na.o offenclam a moral publ. e as le1s. 
§ 6.o s'erá l e io·o o ensino minis Lrado n os estabelecimentos 
publs. § 7.o Ne~hum c~lto ou i g~·eja go.zará ele. subvenção 
officia l nem ·te ni. J'elaçoes el e clepettdencla ou a ll1ança com 
o Gov~rno elo Es tado. § 8. 0 A todos é licito Msoccia rem-se e 
t'e tmirem-se livremente e sem a rlll as , não podendo intervir a 
for~.a publ. si não para manter a ordem . § 9.o E' permitticlo a 
a quem quer qtte seja representar mediante petição aos po 
deres pttbls . denunciar abusos rl a.s auc lol'iclacles e promover 
a res]Jonsa bilidade elos culpados . § 10. Em tempo de pu, 
qunlquet· pó ele entt•ar e sah it· com a su a fortuna e Dens, 
quando e como lh e convenh::.', do terri t?rio elo Estado, e 
independente ele passaporte . § H. A casa e o a_sylo IOVlolavel 
elo cidadão i ningtlem pó de ahi p ene tra r de n01te sem co;lsen 
timento elo moracto 1·. s inii:o para acuclu· a Ylchnnas ,ele crames 
ou desastres, nem de di a , senão nos casos e pela fot•ma pt·e~ 
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scriptos na lei. § 12 . E' Jivre a manifestação das op tnwes 
em qualquer assumpto, pela impt•e nsa 011 pela tl' illllna, sem 
depe nclencia de censm·a , respondendo cada um pe los abusos 
que commet'.er, no~ caso~ e pela forma qne a lei elete r mi nat· . 
Não é pet·mittirlo o anonymaLo. § -13. A' el:cepção elo flagrante 
del icto, a prisão não poderá tel' lagar sioão depois da pl'Onun
cia do indiciado, sal vos os casos determinados em le i , e 
mediante ordem escripta da auctoridade competente . § H. 
Ninguem poderá ser consel'vaclo em prisão sem cu lpa formada, 
salvas as excepções estatuirlas pot· lei , nem le ,·aclo á prisão 
ou nel!a detido, se pt·estar fiança iclonea, nos casos em qtte a 
lei aelmitti r . § i5 . N inguem será sent.enciaelo sinão pela 
auctoriclacle competente, em virtude de lei anberio l' e n as 
fórmas por ella regttlaclas. § 16. Aos accusados se assegnra r á 
na lei a mais plena clel'esa, com ·todos os recursos e meios 
essenciaes a el la, desde a nota ele cul pa, ent regue em 24 
horas ao preso e assignada pela auctoridacle competente, 
com os nomes do accusaclor e das testem unhas.§ n . O d i
reito ele propriedade mamLen-se em ·Loda a sua pleni btlfle, 
salvo a clesap1·opriação por necessidade on utilidade publica, 
elo gstaclo Oll do mun., mediante iuclemnisação p1•evia. § 18. 
E' inviolavcl o sigillo da corresponnencia. § 10. Nenhuma 
penna passar[L da pessôa do delinquente. § 20 . Terá logar o 
habeas -corpus sempre que o individuo sofl:rer violencia on 
coação, por illsgalidade ou abuso de poder, ou se sentir 
vexado pela imminencia evidente desse perigo . § 21. A' ex
cepção elas cansas gue, por sna nature~a poderá ser cobrado 
sinão em virtude ele lei que auctm·ise. § 23 . Além elas 
garantias mencionadas neste artigo pat·a os direitos incllv i
Cluaes, os cidadãos deste l!.:staclo gosarão elas que se acham 
con~ignacla~ nos §§ 24, 25, 2G, 27, 23, 20 e 31 elo al't. 72 
da consti tttição Federal. Ti tu lo VIr, disposições geraes Art. 41. 
São elei·tos os cidadãos bra?li leiros n:1tos on nat11.ralisados, 
maiores ele 21 annos, que se alistarem na fôrma ela lei. Não 
podem alistar-se eleitores : os mendigos, os analphabeuos, as 
praças ele pt•et . Art . 42 . - A constituição garall'te aos em
pl·cgados elo Estado as co_nclições ele estabil ~tla_cle COJlll)a:t i_veis 
com o regtmen clemocrat~eo, c todos os cUreltos aclqw t·Iclos 
na viela publ., relativamente á antiguidade e aos serv iços 
prestados; § LO Os ftmcionar ios publs. são estl'ictamente res
voneaveis pelos abusos e omissões qlle commettcrem no exer
cício ele seus car$'08. 'l'oclos obrigar- se-hão por compromisso 
formal, no acto ela posse, ao Ctlmprimento de seus deveres 
legae,~ ; § 2. o A constituição não reconhece clireiúo de aposeu
·tadoria; garante - o, ·todavia, em caso de invalidez no serviço 
do l!:stado aos actuaes fnnocionarios efl'ectivos, q Lte por stla 
anLiguidacle e pelo ·tempo de serviço, reconhecido em viL·Lude 
ele resolnções legaes, .iá ·tinham clireHos adquiridos, na forma 
ela legis lação em vigor ; § 3. 0 Uma lei orclinaria creará um 
monte- pio obrlgatorio para todos os fnnccionarios do Estado. 
Art . 43 . - Poder- se-h a declarar em estado de si ui o qualquer 
J•arte !.o tel'l'Ho~·.io cio Estado, sns11e1lde1lclo-se por ·uempo 
determinado as garanbias const itncionaes, nos casos ele com
moção illterna . Paragrapho unico. Na ausencia elo Congresso, 
havendo perigo eminente, o Governador exe1·cerá as attribuições 
cleate artigo, limitando- se, porém, ás seguintes meeUclas ele 
repressão contras as pessoas : I. Detenção em logar não des
tinado aos réos de crimes commnns; II. Destert·o para outros 
lagares do berrito1·io do ~staclo ; O Governador dará ele tnclo 
conba ao Cong1•esso em sua primeit·a reu nião . Art . •1,1. -
A fnsão elas cama r as dar-se-ha : I . Para o processo ele 
apmação de eleição elo Gove1•nador e Vice-Governador; li. 
Para dar passe ao Governador e Vice-gove1·nadm· ; III. 
Para a aberhura e encerramento elo Congresso. Art. 45. -
Eata Constituição só poderá ser reformada, mecliante inicia
tiva elo Congresso ou representação ela maioria elas mlln.ici
pallclacles. Art . 46 . - Oonsiclerar-se-ha i niciacla a 1·eformn. 
da Consbi tui\;ão, . quado o projecto for assignaclo por uma 
quarta par te, pelo menos; elos membros de qual r.Juer elas 
camaras, e acloptou em tres discussões por clous ·terços ele 
votos em uma e outra camara . Essa proposta dar-se-ha 
approv~cla se no anuo segttinte o for, mediante Lres 
cliscussoes, por mawr1a Ie vouos nas duas camaras . 
A proposta approvaela publicar-se-ha com as assigna
·tm·as dos pres.tclentes e secretar1os das duas cama1·as, 
I nd ice chrouologico' elos governador es e capitães g·e neraes , 
presidentes e vice -presiclent~s que tem adm i n is tracl~ o Estado 
do Pa rá nos dif[erentes r etnados desde a restaur açao de Por
tugal (1640), em que desligada elo Maranhão, foi com o Rio 
Negro, constituída capitania indepenclen·te. até o anno de 1896. 

- Govern adores e cap itães· gene r aes - Reinado ele S . M . o 
St· . D. J oão IV - Mest re ele campo ele in fan ta l'ia And l'é Vida ! 
ele Negt·eit· os. 'r omou posse e m H de ma io ele 1G55, e se r viu 
até 19 ele setembr o ele 1658. ('t) - Rei nnclo ele S . l\1 , o Se1i ho1· 
D. Affo11Sa VI- D. Pedro de Me ll o . Tomou posse em 19 ele 
setembro de 16:'58 e serviu até 26 ele mat·ço de :lü62 . Ruy Vaz ele 
Siqueil'a . Tomo u posse em 26 ele mRrço de 16GZ e serviu até 
22 de j ulho de 1667 . Antonio de· All.mquet·qutJ Coelho de Cu
valho. 'l'omou posse em 22 ele julho de 1667, e servi u até 9 ele 
junho ele :1.671. Mestra de cam po, Peelee Cesar ele Menezes. 
T omo u posse em 9 ele j tm ho ele 16':' 1 e serv iu a té i7 de feve
re iro ele 1678 . CapiLão de cava.llar ia , Ig- nacio Coelh o ela Sil va . 
T omou posse em 17 ele f,.,ve re iro de 1678 e se t·v iu abé 27 ele 
maio de 1682. Ft·anc isco ele St\ Menezes·. Tomou posse em 27 
ele maio de 1682 e serv iu a té 17 de maio de 1685. Rei n<:~do de 
S. iVl. o St·. D. Peeho H-- Tenente genera l de cavallal'ia , 
Gomes Fre ire de Andrade . 'l'omou posse em 17 de maio ele 
1685 e seni u al.é !1.4 de j unlto de 1687. Capilão rle ca.val lar ia , 
Ar thur ele Sá Me ne?.es . 'l'omo u posse em 14 ele j unho ele W87 e 
serviu até 17 ele ma io de 1()()0. Capi·tãa•ll1Ó1', An ba nia c1 1 Alb tl
q uerque Coelho ele Carvalh o. Tomou posse em 17 ele maio ele 
1690 e serv i li até 30 ele jn11ho ele 1701. Fert·ão Cal'l'i lbo . Tomou 
pJsse em 30 de junho ele 1701 e se r viu até 8 de julho _de 1702. 
D. Ma11oel Rolim ele Moura . Tomoupo~se em 8 de JLLl ho ele 
-1702 e serviu aLé 14 ele janeiro de 1707. Mes bre ele campo, 
Chústovão da 0osta F l'eire . 'l'omon posse elll 14 de jane iro de 
1707 e serviu até 18 de junho ele 1719 . lteinado de S . i\L o 
Sr . D . João V - Cap itão ele cava lla l'l õ:IJ Bern ardo Pereü·a de 
'Bet· reclo . Tomou posse em 18 ele j \mho ele 1710 e sel'v in oté 20 
de julho ele 1722. João eht Ma ia ela Gama. Tomo u posse e m 20 
ele julho ele 1722 e S3;oviu até 14 ele abri l de 1728. Mesir e de 
campo de Milicias, Alexanell'e de Sou:r.a F relt'e . Tomou posse 
em U de abril de 1728 e serv in até 16 ele j nlho de 1732, Chefe 
de esquadra, José ela Serra. Tomotl posse om !l.ô de julho elo 
1732 e serv iu a te 17 ele sete muro ele 1736. Capi bão-mór, An Lo11i o 
Duad e ele Barros . T omo n posse em 17 ele se~em br o ele 1.736 e 
se rviu até 18 de outubro ele 1737 . João de Abreu Castell o 
Bl' anco . Tomou posse em 18 ele OLltitb ro ele 1737 e serviu abé 
H ele agosto de 1'H7. Franc isco Pedeo Gn rjão . T or1101t posse 
em U ele agos to ele 1747 e serviu até 24 de se tembro de '175:1. 
Reinado de S . i\1 . o St' . D . José I - Cap itão -lenente Fr a ncisco 
Xaviet· rl e Me ndonça ll' nl'baclo . 'l1 omou poss em 24 ele selcmbl'o 
ele 175 1 e ser vilt a1é 2 de março de 1759 . Co t·onel Ma110el iJ3e r 
na l'dino de Mello Castr o . 'l'omo u posse em 2 ele ma t•co ele 1759 
e ser viu a té •1•1 de setembt•o de 17G3. Corone l Fel' naudo de 
Castro Athayde Teive . Tomou posse em 1-1 de se·tembl'o de 1763 
e se"t"v in ate 21 de novem bt•o ele 1772. Col'anel J oão Pet·eim 
Caldas. T omou posse em 21 ele novembro ele 1772 e sel'viu a té 
'1 de mat•ço de 1780 . Re iu aclo de S . l\1, a Sen bol'a D. Ma l'i a l 
Tenenle de cavalla ria José ele Napoles Telles de Menezes. 
Tomo u posse em '1 ele mar ço de 1780 c se t·v iu ate 25 ele ou tu bro. 
ele 1.783 . Coronel Martin ho de Souza Al buqnet•que. T omo11 
po~se em 25 ele oub11bro ele 1783 e se l' vitt a té 15 ele j tmho ele 
1790 . Capi tão ele ft·agata, D . Fl'anc isco de So nza CouL inbo . 
Tomou posse em 15 ele jun!J o de 1790 ·e se rv i 11 até 22 ele oubitbro 
de 1803 . Regencia ele S . A. o Pl'incipe D . João. - Capi tão de 
cavall aria D. J\larcoa ele Nol'anha, Co nde dos ,\rcos . Tomou 
posse em 22 de outubt·o de 1803 e seniu até '10 de março de 
1.806 . Gener al José Na t· c iso Magalh ães de Menezes. T omou 
posse .e m 10 de mar ço de !.806 e serv.iu a bé 30 de deze mbro de 

· 1810. Govel'nO ele SilCCessão, na f6t·ma elo Al var:J. ele 12 de clez!lm
bro de 1770. P reside nLe , Bispo D. Ma noel de Al meida Car
val ho. - Vogaes : Brigadeil'o, Manoel Marques. - Oaviclor, 
Joaquim Clemente d:J. Stlva Pombo. Sel' vtu de 20 ele dezembr o 
dtl 1810 a 19 ele ou tubro de 1.8 17 . (2) Reinado de S. ii'I . E l- rei 
D . João VI- Bt•i gacleiro, Antonio Jose de Souza, Manoel de 
Menezes Sevel'i no ele No l' onha , co nde ele Vill a F lôt•. (3) 1,omotl 
posse em 19, ele outubl'o de d817 e ser viu a té 1 cli3 julho ele 
18.20. Gove rno ele sucecessão: P res idente , Arcediago Anto11io 

(1) Seguiu para Pernambuco pnt·a ~omat• o commn nd o das forças 
contra os h o llandeze~ . 

{2) Esta junta foi constituiria em consequencüt do fa llec imento do 
general Josó NM·c iso !vlagalh ães ele Menezes. Succeclen ao brigadeiro 
Manoel Nia t·ques, que seguiu a tomar co nta do g~vé t•n o de aya.na o 
Brigade ir o g rnd ua do li'~· a.n c isco Pe l'e it•o. V idignl ; a este o Brigado il' O 
.Joaquim Manoel Pereira Pinto, e pol' fa llecimento des te, o co r onel 
d1Engenheiro Pedro Alexand ri no Pinl\o ele So uza. Po r este gove t·no 
fo i acc!amado El-Rei o Sr . D. João VI em 13 de mnrço de 1817 , 

(3) Depois Duqtte da 1'ercoira. 
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ela qunha- Vognes: Coronel Joaquim lPel ippe rlo~ Reis . 
Ouvtclot•, Desembargador Antonio Maria Cae ne iro e Sá serviu 
d~ 1° de .iulho ele '1820 a 1 de jane iro de 1821. (-!) JnnLa Pro
VlSOt't a : Pres1detrte, Vigal'io Capitula r Conego Romualclo A n
ton 10 de Setxas. (5) Secl'eta t·i o Coro n el Geraldo José de t~bl'en 
Vo_gaes: -:Juiz ele Fóra , Joaquim Perei r a ele Macedo , corone l 
J oao PereH·a Villaça, coronel Fl'ancisco Jose Ro iz Bara ta, 
teuenle-coro.nel Francisco José de Farias, cap itão João dft 
Fo!1seca F t• et t:.ts, Francisco Gonçal ves Lima, José Rodt·igues · 
d e Cnst t· o Góes. Serviu cle . 1° de jane iro de 1821 a 12 de março 
ele ·18.2.2. (G) Junta prov iso rH\ : P t•esiclente, Dr . Antonio Conêa 
de Lacerda. - Secretario, capitão J oão Pere ira da Cunba 
Qne t roz . -. ~ogaes , qonego J oaquim Pedr o de Mot•aes Bitten· 
co ul't, cap tlao de ftoagata José Joa ~uim da S ilva tcnenLe
c ot· ~n_el José Rocl l'igues Lima, major Ba lth asa r Alv~s Pestana, 
ca piLao Manoel Gomes Pitl'to. Set·viu ele 12 ele mal'ço el e 1822 11. 
icl 13 IJHtrço de 18.23. (7) Junta provisoria: Presidente , Arce
diago Rorr;ualdo An·ton io de Sei xas .- Secre tario, coronel Ge
r,a r clo .Jose ele Ab~·eu.- .Vogacs. Joaquim Antonio ela S i lva, 
Franc1sco CustodJO Cot•t•ea , João Baptista Ledo, Juiz ele Fót·a. 
Manoel J oaq uim ele Paiva, coronel 'l'heodúsi o Gonstan tino de 
Chel'mont. Ser viu de i de março a 18 de ao-osto de :1823 . (8) 
Inclepeelenc1a elo imperio - Rein ado el e S . 1'1: . o Imperado r o 
Sr. D. P~dt·o I- Junta provisol'ia: Presidente ,. coronel Ge
r a ldo J ose ele Abreu , - · Sect·etario , J osé Ribeiro Gu im ar ães .
Vog-aes, conego João Bapti sta Gonçalves Campos, Fel ix Antonio 
Clemente Malcher, J oão Hent•iqnes ele Matbos. Serviu ele 18 ele 
af\OSLo de 1823 a 30 ele a bril ele 18.24 . Junta provisoria : Pre
s tcl ente, DI'. Antonio Co t'l'ea de Lacerda. - Vogaes, PeLh·o 
Rocll'igues I-le nri c!' t es~, conego Joaquim Peclr? ele Mot·aes Bitten
cottrt, maj or J oao hoberto Ay r es Ca rn ell'o , coronel Bento 
Gat·cia Ga I vão el'IIa r o Far in b a, João Baptista de Fi"' tteireclo 
Tenre iro A ranha . Se r viu ele 30 ele abril a 2 de maio de 18.2'1. 
(0) P~·esiclentes e v ice-pr~s iclentes-Pres idente , co ronel , Josécle 
Al'aUJO Rosa . Nomeado por cat·ta i.mperial ele 25 de novembro ele 
1823! l~t·eston .Jllramen lo e tomou po~ se em 2 de maio le 'l82·! e 
servm até 28 el e maio de 18::25. P residente ·tenente cot·onel 
José Felix. Pere ira ele Burgos . Nomeado pdr car ta impedftl 
ele 26 ele .Janeiro de 1825, presLou jura m ento e tomou poss · 
em 28 ele mato elo m es mo a nno, e se t·viu até 14 ele abril de 
1828. Pt·esiclont9, Barão de Dagé, P<~ ulo José da Si lva Gama . 
)'lomeado J..>Ol' ca.t'La imperial ele 7 ele ai.J ril ele 1827, preston 
JLll' :l.menLo e tomou posse em 14 ele nb ril ele 1.828 e se t•viu 
a tó t4 de de julho de 1830 . Presidente, Barão elo Itapi
Clll't't-mit·y, tenente coronel Jose Felix Pereit·a cl~ Burgos . 
Nomeado por ca t·ta impel'ia l ele 20 el e n ovem bro ele 1829 , 
prestou ~LH'<tmen to e tomou posse em 14 ele j tt lho de 1830 e 
se1'vtu ate 19 ele Ju lho ele 1831.- Rege n cia na men oriclftde ele 
S. l\1, o St·. D. Pedro If .- · P t·es iclente , V isconde ele Goyanua , 
d esembargador Bernardo José ela G:.llm a . Nomeado pol' carLa 
imperial ele 17 de maio de 183 1, prestou juramento e LOJ\.lOU 
posse em 19 ele Julho. Deb.:ou o eset·c ic io em 7 ele agosto elo 
In esmo an no . 10 • V!Ce-pres tden te, D1•. Mal'cellino Josó Ca·r-

('r) Este govot·no l'oi consti tu ído com a L'QI.it•;tth tl o Conde de Villa 
l 1' lo1' pR'l'O. o H.io de ,Jnne it·o . 

(~/ pcp? iS AL' ?<:b ispo ela Bnhia, ill nL''( IlCZ elo s,~n~a Ct•n ". 
. (t11 l<.s ta ,llillL~ lot constitnida pola sublovnç-iio da Lt'OJHt que tlepoz a 
Junta de 1 de JUlho e pl'oclamou a Constitui~.ão Pol'tu<>ueza em t de 
Janeu·o de '1 21. "' 

.(7) Fo.J.~leit~ em vidude do p.ecteto de.20 de se temb ro de I82L, qne 
11 1tl11dou cmsnnexat· o gove l'n o mthtn.1• tl n ctvil · 
. (S) Eoi eleita pela t•cvo tu çi:to d:t L de """'Í:o el e 1823, que clcpoz a 
JUULa de t12 de. maL·y~ .~ n. canm~·a municipn!• Tendo o At·cbtliago H.o
lllua.ld o 1~nLonto de :Setxas segnt do pn. l'a .l .; lSboa em 30 de junh como 
consclhe,~o ele esta<lo~ fo i subs~ituido pelo Bispo D. H.on1ualdo ele' So uza 
Coelho, 1 t·o:tamo u a tlldepeu<lencta do I111perio em '15 de a~osto de 1823. 
C (9)_ Esta JUllttt foi elei tn por inll uoncin dos pa•·tida rio'S dn chan1ada 

1
?
0
n.lederaçao d? Equador, que dcpo?. a junta de '18 de agosto, sendo 

~ so e re~olhtdo a fo1·ta leza d •. c Bal'l'a o seu pt·esidente coronel 
~t0a l do Jo~o de 1\.bt·eu e outros cidadã.os. 

a d . . No <lta 7 de agosto ele 1881, foi o viscond e de noy~ nuo iut imatlo 
fJ txaL· o g·ove L·u o da pr ov inc in. p or umn depuLaçi:i.o poL' p:\l'Lu do 

P•lvo e ~a trupn-1 L'opresentada pot· Ulu oífic ial •..le cn.dn. r.or po colll o 
':

0111111"u ante d,aR armas c ronel .Tose 1\Ittl'itt da Sil''" Bi~te11cout·t n 
frente, 0 pelos Ju •r.es de pa" da Sol e ele Snnt 'Auna. H.eti t•unclo-se o 
l?l'eSJclente p:u·.:c bol'd o un ' fl'ap;atn. Q(llnpistct e Lendo ~id o pl'e~o pelos 
I ev? lt osos ~ tecolht!lo a ?ot•do do brigue de {l'UOI'l'a a ae Mctw,. o n~·
Clplest.eo .Toao Bf~: t~t tsta c .. . 9n.1.npos, a q?em com p~t ia. :1 pt•csu.lencm 
con~o i cal\selheu o ela pt· ovmcut assumm o 20 conse lhe1r0 l)l', Mar• 
celhxo Josó Card oso, ' 

doso 2° conselheit•o ela província. Assumitt á pt·esiclenci ~\ em 
7 ele' ao-os to de 1831. Deixou o exercicio em 27 ele fevet•eit·o de 
183.2. í\·esiclente, tenente- co t•one l José Joaquim Machado ele 
Oliveir~L Nomeado por carta imperia l ele 16 ele n ovembro ele 
183-L, pr estou juramento e tomou posse em 27 ele fevereiro de 
18::!2 e se rviu até 4 ele clezembl'O ele 1833. Prestclenbe, cles
embal' gaclo r José Madani. Nomeado pot· . c11.rta impel'ia l de 
12 ele dezembro ele 1832, Cl:iegou á esta pTovincia em 6 de 
abril ele 1833, (oi impedido ele eles embar car, e reg resso u para 
a Côr te em 19 do mesmo m ez . 11 Presidente, b11.charel Ber
nardo Lobo ele Souza. Nomeado por carta imperial el e 5 ele 
setem bt·o de 1833, pt·estou juramento e ·Lomo n posse em 4 ele 
dezembro . Foi assassinado em 7 ele ja ne iro ele 1835 . 12 Pre-:
s iclente. tenente-coronel Felix Antonio Clemente Malcher. Fo1 
acclama clo pela r evolução de 7 ele janeiro, tomou posse perante 
a Cama t· a, em 12 ele j aneiro e mol'to p la ele 21 ele fever~iro 
de 1835 . E reside nte , tenente da Gna rcht Nacional, N ran c1sco 
Pedro V inagre . Elevado á ]n:esiclenci a pela r e>oluçiio ele 21 ele 
fevet·.e iro, em 2 ele mar;,o prestou jurament_o_ perante a Oamat·a 
Mullt'c tpal e se rv1u ate 26 ele !unho ele iSSo . Presidente ma
r ec ha l ele camp() Manoe l J orge Roclt·igues . Nomeado po r carta 
im perial de i de abt" il, prest011 jurame nto e tomou posse em 
2G ele iuub o el e 1835 . Se t· vitt aLé 11 ele a bl'il ele '1885 . '' Eclu 
à rclo l•rancisco Nogn~ira A nge lim. Acclamaclo peht r evolução 
denominada « Caba nagem » em 24 ele agos to ele 1835, esteve 
de posse ela cap ital aLe 12 ele maio de 1836. " Presicleo te, 
bl'ig<tcleit·o Francisco Jose ele Souza S.oar es ele Anclrêas, No
meado por carLa impe l'ial ele '1 de novem bro de '1835, presbou 
jm·,uue nLo e tomoü posse em H de abril de 1836 . Serviu até 
8 ele abr il ele 1839. 1 " Presidente, bacharel Ben1ardo de 
Souza Franco . Nomeado pot• cart:J. imperial ele i ele março ele 
'l839, prestou .] Ut"amento e tomou posse em 8 ele abL'il e serviu 
até 20 ele feve rei ro ele 1840. P res idente, bacharel J oão Antonio 
ele Mi r anda. Nomeado por carta imperi a l de 18 ele dezembro 
do 1839, prestou jtu·amen LO e tomou posse em 20 ele fevereit•o 
ele 18,!0 e se rviu <~té <! ele novembro.- Reinado ele S. M. o 
impe t•aclor o S r. D . Peel t· o li, Pres idénte, v ice- a l miran te 
Tristão Pio dos San tos . Nomeado pot· carta im per ial ele 20 ele 
agosto ele 18!0, pt·est.oLt jurame nto e tomo tt posse em 4 ele uo
vembt•o <IIo mesmo an no . · Fallecen em 24 ele fevereiro ele 1844 . 
1° vice-presidente, bacharel Berna rdo ele Souza Franco , As
sn min a pt·es idenc ia em 2-! de fevereil'o de 18-!l. Deixon o 
exe rc1cio em 30 ele ~clJ t'il ele. ·18"!2 . Pi·esiclente, desem ba rgado r 
1'1-oclr igo,de Souza el a Sil,•a Pontes. Nomeado por cal'La impe
ria l de 12 d e jane iro ele 1842, p1·esLon jnramenLo e tomou 

H Com a chegada. a esta capiLal do paquete Foli::, em 5 de nlJl'il <lo 
iS33, tmzeudo o desembargador .Josó Mariani, pL'esiJente nomeado 
om substituição ao tenente-cot·onol l\Iachndo de Otiveint, e o tenente
COl'Ollcl Ignacio Co rrêa de Vasconcellos, nomeado cummnndante das 
nL·mn.s, o Conselho Prosidenciu.I, a quem fo i presente o.s re pl'esentações 
dirigidas á pres idencia poL' intermcdio dos juizes de paz da capital, 
on\•ido o commandan te das armas tenente-co ronel Anton io CotTÕa 
Seara, ~ Camaro. I\I nn icipn.I e mais au toridades , assim como n. muito s 
cidadiios disLiuctos, pat'l\ esse flm convocados, resolveu negar a pos"e 
a essas auto ridaues e impedl l' - lhes o tlesembaL"que . Dabi o conOicto 
p 1· ovocado pe lo bt•azilei •·o ndoptlvo Joaquim Afi'o nso Jnles, de que foi 
e llo victimn e :Manoel Jose ~'ieira Couttuho e outl'os . No din 10, ns 
autoridade nomendns, depois de l!wra•·em o competente protesto, se
gu it•am para a CôL' te. Continunl'am n:t presideucia o tenente-coronel 
lVIacha.do de Olivoü·a, e no commando das armas o tenen te-cot·oncl 
Seam . (Jli'olins Politicos, vol. ~o. ) 

1• Este presidente roi Msnssignado pelos revoltosos do 7 de janeiro 
de 1835, sendo tamUem vict imns o cheCa da ('ot·ça de mn.t·, o comman
danto Lla.~ :tL·mas o diversos officiaes do ~xerciLo . 

I a AssaJLada a cap itn. l e.n H de agosto de 1833 por uma l'o t·ça su
peri ot· a 5.000 homens denomm.aclos cnbanos. o geuet·a l llianoe1 .To rgc, 
depo is ele t·osistit· n fogo vi\·o por espaç.o de '10 dtas o tentlo perdtdo 
em combn.Le sen filho e ajndnnte de onlens o CaJlitão Jet·onym o Hel' · 
culn.no Rodrlgues, re tit•ou-se na Illu.d t·ugadn ele 2tL pat·a bot'do . da. 
esqn:.tcll'a e fo i estncioutt t' ntt bahia de Santo Antonio em J't·ente " 1lhrc 
de « 'rn.tuóc3. » o ntl e permaneceu a te a chegada (]e seu successor. 

u. De p'lsse da cap1tal , os cabn.nos, que J1av iam pardlc~o em co1~1bate 
nn hu·rro das 1\:lot·côs o sou principa.l uhef'e, An ton io Vmagt·o. foi pot· 
ellcs (\~clalllaclo p1·esidenLo Edun.nlo ll'rancisco Nogt t8! l'i.l. Angelun. . 

Jtl Chegado n. AsLa provincia. o gene r a.J FI·a.ncisco José .cl~ :So u!n. 
Soares de Andl'éas, · presto uju L"nme nt o e tomou posso do.aduuniS~raçao 
ti a. pl'ovincia em J L de abr il do ·1839 IH\ ilh a. de Ttt. ~u ócr.t! perauta ~ Cu.
Ui íl. l'éL J\!Iunici pai, e desembarco u na c:1 piLa! em 13 de nHtJO , eucontraud.o 
quas i.dose rtn. , pela t·etit•a.tla de ,.-\ng c lnn, co~n. n pouca forca. qu ~ ~he 
restava pat'a. o interLor Lunt.o que Lcnl no~Jcm.cln. chegada da lo t ça. 
legnl e' elo sua a(lpt•oxilll'acão dtt capi l.:d. F o< mnts t~l'<le pt•eso no en
gcnllo 'l'ort! n o rto 1\li t'lty-pitangn, dlstL·Jcto do Acatá . 
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poose em 30 de abril e serviu até 26 ele junho ele 18<!3 . Seguiu 
para a Côrte como deputa do geral. 2o vice-pres iclen te, co nego 
v igario capitular Manoel 'rheodoro T eixeira. Assumw á pre
s iclen c ia em 26 ele ju nho e deixou o exe rci c io em 7 ele agos to 
ele ·J8.J3. Presidente, coronel Jo sé Tboma·~ Henric1ues . No 
meado por ca r ta imper ial ele I de maio ele '1 8,!3, pt·estou jur<l
mento e tomou posse em 7 ele agosto. Deixo:1 o exe1·cicio por 
moles tia em 20 ele maio ele 1844. 2° vice-pres idente, vig-a rio 
capiLala t• Ma noel Theodor o Teixeü·a . Administro u a prov1ncia 
ele 20 a 22 ele maio ele 18<1<1. Pres iclen te, desembargador Ma
noel Paran hos da Silva Velloso. Nomeado por carta imperial 
de H ele abril, prestou jura mento e ·tomou posse em 2.2 de 
maio de 1844 . Deixou o exercício em 8 de abl'il ele 1845, se
guindo para a Côrte como deputado geral. 30 vice.-presidente, 
bacha re l João Ma ria de Moraes . Adm i nis t1•ou a Província de 
8 ele abril a 25 de outubro de 18<15 . Presidente, desemba rgador 
l\Ianoe l Paranhos da Si l va Velloso. Reassum>u a pres iclencia 
em 25 de outubt·o de 1845 . lJ ~ i xou o exercí cio segninclo para 
a Côrte co mo deputado, e1T. 5 ele agosto de 1846 . 3o vice-presi
dente, bacharel J oão Maria de Moraes . Es~eve em exe rcício 
de 5 de agosto a 12 ele nov embro de 1846 . Presidente, Her
culano Fer reit·a Penna. Nomeado por carta impet·i a l de H de 
setembro, pt·estou juramento e tomou posse em 12 de novembro 
ele 18-!G. Em 10 de julho de 1847, segn iu pa ra a Côrte como 
dep utado ge ral. 3° v ice-pres idente, l>ach;wd João Maria ele 
Moraes . Serv i u ele 10 de julho a 2.2 ele outLJbro ele 1847 . Pre
sidente, Herculano Ferreit·a Penna. Reassumiu a pt·esidenc ia 
em 2.2 de outubro de 1847, e de ixou o exercício em 2.2 de abri l 
de 1818, em que seguiu [J<H'a a Côrte como deputado. 3o v ice
presidente , bach a re l João Maria de Mo raes. Esteve em 
exet·c icio ele 22 de abril a 8 de maio ele 1848 . Presidente, 
con selheiro coronel de engenhe iros J eronymo Francisco 
Coelho. Nomeado por ca rta impet·i a l de 11 ele mat•ço, pt·e
stou juramento e tomou posse em 8 de m;1io de 1848 . 
Deixou o exercício, por molest ia em 2 de abril de 1850 . 
4. o Vice-presi dente, corone l Ge t·a ldo José de Abreu . i\ss umiu 
a a clministt·aç:Io da provín cia em 2 de abt•ii, ele i xa.n do o exer
c ício em 1 de ma io de 1850. Presidente, conselh eiro J eronymo 
Ft·a ncisco Coel hn . Reassumio a presidencia em 1 de maio. 
P asso u a administração por moles ti!). em 1° de julho de '1850. 
3 . o Vi ce-presiclen Le, bach a t'e l João Maria de Moraes. ..Jerv io 
ele 1 a 16 ele j nlh o de 1850 . 2 . " Vice-presidente, bach arel 
Manoel Gomes Col'l·<la de Miranda. Assumiu a administração 
da [)rovincia em 16 ele julho ele 1850 e se r viu até 29 do mesmo 
mez . 1.• Vice-pre:;idente, bachal'el Angelo Custodio Correa . 
Assumilt a presiclenci a err, 29 ele Julho e dei xou o exercício em . 
13 de se tembro de 1850. Pres idente bacharel F a ns to A. ele 
Aguiar . Nomeado pot· carta imperi al ele 10 de j1tlh o , pt·es lou 
juramento e tomou posse em 13 de setembro de 1850 . Sel'viu 
até 20 de agosto de 1852. P res idente, bacharel José J oaquim 
ela Cunha. Nomeado por carta imperial ele 7 de j rmho, prestou 
juramento e tomou posse em 20 ele agost o ele 1852. Dei xou o 
'exercício em '14 de out ~tbro de 1853 . J. 0 Vice-presiclen·te ba
charel Angelo Custodio Correa. Assumiu a prP.s idencia em 14 -, 
ele outubro e serviu a té 16 ele no ve mbro ele 18E3 . P r es idente , 
co nse lheiro tenente · coron~l Sebastião do R ego Bat't"JS . No
mea do por carta imperial el e 24 cle .seLembro, p restoli jurame nto 
e tomott posse em 16 ele n ovembro de 1853. Passon '~ aclnü
ni~tração em H ele maio ele 1855, retit•ando-se para a Côrte 
como deputado geral. 1. 0 Vice-pt·esidente, bachar el Angelo 
Custodio Corrêa. Assumiu a admin istr ação da p rov inci::t. em 
14 ele maio. Falleceu em 25 ele junho de 1855. (16) 3.• Vicc
pt•esidente, bacha rel J oão Ma1·ia el e Moraes . Assnm iu a pre
siclencia em 25 ele jnnho e scwv iu até 31 de j1tlho rle 1855 . 
2 . 0 VJCe-pt·esidente, coronel Miguel Antonio Pinlo Gu imarães . 
Assumiu a presidencia em 3 l üe jnlh o o serviu alé 16 ele on
tubro de 1855 . Presidente, conselheiro Sebastião do Reg-o 
Bar ros . Reassumiu a admin ist ração elA. provincia <Jm 16 de 
outubro ele 1855, e ser viu ::t.lé 20 de ma io ele 1856. Pres idente, 
tcnente-coroneliJenr itjue de Bea ut·epait·e l~ olan. No meado pot· 
c::1.l'ta imperi::t.l ele <1 de abril ele 1856 , IJres lou j ura menl.o e 
tomou posse em 29 de maio. Set·viu até 27 el e ontnbro de ·1857 . 
Presidente, bacharel João ela Silva Cal'l'iio. No meado por carta 
imperial ele 3 ele setembt·o pres tou jul'amen to e enlt•o u em 

(-13) Falleceu de co lera morbus em viagem quando regressava da 
cidnde de •Jnmelti onde fora ptos tl\t' soccorros a populaçt1o a tacad:. 
de apiclemin. 

exerciClO em 27 de outubro de 1857. Em 24 de maio ele 1858 
passo11 a aclm inistração, seguindo para a Côl"te como deputado 
geraL i,o V ice- pres iclent", bacharel Ambrozio LeiLão ela 
Cunha . Assu miu a administ:t·açâio ela pl'ovinc ia em 24 de 
m a io e permaneceu a té 8 de dezembro de '1 838 . Presidente , 
m a jo r Ma noel de Fl'ias e Vasconcell os . Nomeado por car l•a 
imped al de 26 ele · out'Jb t·o, pl'es tou .J Uramento e tomon posse 
em 8 ele dezembro de 185S . Serviu até 23 de outubr o de 1859 . 
Preside tlte , bachat·el Antonio Coel ho de Sá e Albuquerque . 
No meado por carta impet•ütl de 3 ele se tembro , prestou jt[ra 
men to e tomou posse em 23 de outubro de 1859 . Deixou o 
exercício em 12 el e maio de 18íl0, seguindo pa ra a CÔl'te como 
deputado . i. 0 Vice-presiden te, bach a t·al Fab io Alexandrino 
ele Cal'V&lho Re is . Adm ini s trou a província ele 12 ele mai o a 
8 ele agosto de 1860. Pt·esio ente, deputado Ang·do Thomaz do 
Amal'al. Nomeadb por carta impel'ial ele 21 de abri l, p1·es tou 
jura men to e tom ou posse em 8 de agosto de 18ô0. Deixou o 
exerci cio em 4 ele maio de 1861, segui nclo para a côrte a tomar 
assento na c am ar a Lemporaria. 2. o Vice-preside nte. bacharel 
Olyntho J osé Meira. Administrou a p roYincia el e 4 de maio 
a 23 de ,innh o ele 1861. Presidente, bacha rel F t· anci.;co CarJos 
de Araujo Brusqtte . Nomeado por carta imperia l ele 20 ele 
março de 18tH, pre~ tou juramento tomou posse em 23 ele junho 
Deixou o exe1•cicio em 27 ela j ftne iro de 1864 e seguiu a tomat· 
a sse nto na camara tempora ria. :[.o Vice-pres iden te , bacharel 
João Mal'ia de Moraes. Assumiu a aelmiuistra•;ão da pwvinci a 
em 27 de janeiro e serv iu até 29 ele julh0 ele 1864. Pres idente, 
dt·. J osé Vieira Couto de Magalh ã9s . Nomeado por carla im
perial ele 2 ele julho ele 186<!, prestou jnra mento e tomo u posse 
em 20 do mesmo me~ .. Debw n o exercioio em 8 ele maio de 
i SC:iG para ir explorai' o .t•io Tocantins, L• Vice-preside nte, 
baeharel João Maria de Mo raes. Assumiu a pres idencia em 8 
ele maio e serviu até 28 ele j1!llho de '1866. 1. 0 Vice-presidente, 
barão cl' Arary, coronel Antonio ele Lace rda Chermont. Tomou 
posse em 28 de j,Jtnho e serviu até. 27 ele ontubro ele 1866 . 
Presidente , bach are l Pecll'O Lei1o Vellozo. Nomeado por cana 
imperial ele 16 ele junh o, p1·esLouj ttram ento e tomou posse em 
27 de outttbro de 186ô, Deixou o exercioio em O de ab ril de 
18ti7. 1. o Vice-pres iclentP., ba rão cl' Arary . Set· vio de 9 el e 
ab1·il a i de junho ele 18G7. Pres idente, Vice-almirante Jo
acttüm Raym unclo ele Lamare. Nomeado por cada imperia l de 
23 de Março , presto u juramento e tomou posse em i" de junho 
ele ·1867 . Set·v iu até 6 ele agosto de 1868 . i.• Vice-presidente , 
visconde d' A r ar_y, coron.el An louw ck L acerda Chcrmo n t. 
Assumiu a pt·esiclencia em 6 de agosto e se r viu até 20 de se
tembl'O de 1868 . 1. 0 Vice-pt·esiclenle, conego Ma noel J osé de 
Siqueira Mendes. Aclministror.t a província de 29 ele setembl'O 
a 19 de onlubro ele 1868 . P1·esielente, dr. José Bento ela Cunha 
Figueiredo. Nomeado por carta imperial de 22 ele julho, 
pr estou jut·amen Lo e tomou posse em 19 ele ouLubt·o el e 1868 . 
Ser viu alé 16 de ma Lo ele 1869 . 2 .o Vice-presidon te, cot·onol 
Mig uel Anton io P in to Guima rães . Assumiu a administração 
em i6 el e maio e se t·viu até 8 ele novembt·o ele 1869. i. 0 Vice
pt·esidente, conego Manoel José de Siqueira Mendes : 1\.ssumiu 
a pt·es iden cia em 8 de novembro e ser1•iu até 2 ele dezembro ele 
1R69. P residente, cll'. João Alfredo Corrêa ele Oliveit·a. Nomeado 
por carl ::t. impel'i a l ele 20 ele outubl'o, prestou jUt·amen to e tomou 
posse em 2 ele clezembt·o ele 1869 . Deixo1t o exercício em 17 
de abl'i l ele 1870 seg uindo pa t· a a corte como deputado ge t·a l. 
<!.o Vice-pres idente, bacha rel Abel Graça . A$sum-it1 a a dmi
nistração da pl'ovincia em 17 de abril e seniu até 23 ele se
tembro de '1 870. '..o Vice -pres ~clente. , co nego Mn.noel José ele 
Siqueil'a Mendes . Assumiu a pt·es.iclenci a em 23 de 1111tembro 
de 1870 e serviu até 7 de ,i a neh·o de 1S71. Pt·esidente , ba
charel Joaquim l~i r es Machado Portell a . Nomeado por ca r ta 
imperial ele 30 de nov embro de 1870, prestou juramento e 
tomou posse em 7 de j a t1ei ro ele 1871. Passou_ a administração 
em 22 de abr il e seguiu pat·a a côrte como clepntado g·eral.. 
2.0 Vice-presidente , Corone l Miguel An t;on io P into Gniuutriies . 
Assuudu a pres idcncia em 22 de c.b l'il e serviLt até 3 de julho 
de 187'!. P res idente, bac·bal'el Abel Gt·aça . Nomeado por carta 
imperial rle 23 de m a io, pres tou,int·am ent;o e tomou posse em 3 
t~c Julh o de 1871. Dei xou a a dnüuislt•ação em 18 de ,iun ho ele 1872. 
6 . 0 Vtee- pt•eslclente, bacharel Franc isco ele Souza Cit•ne Lima. 
S~ L'1• iu el<d8 ele junho a 1o. el e julho ele !87.2 . Pt·es idente, ba
r ao ela Vll la da Bal'l·a, dt·. Fra nci sco Bouifacio de Ab1·e u. 
Nomeado pot· cartn. impet·i ol de 27. d~ m aio, tomou posse em 
i". ele JUlho de '1872 .. Passou a aclm mts tl'ação em 5 de novem 
bt·o , e segnio para a côt· te á toma r ll.Ssento na camara tempo~ 
ral'ia. 2 . 0 Vice-pres iden te, bal'iio de Sccnta1•em, coronel Miguel 
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Antonio ?in lo Guimarães . Assumiu o exermc10 em 5 ele no
-vembro de 1872 e serviu até 18 de a11l'il de 1873. P1•.:siclente, 
bachaNl Domingos J osé da Cunha Jtmior. Nomeado pol· carta 
imperia l ele 20 ele março, tomou posse em 18 de abri l ele 1873 
e serviu até :H ele dezembro elo mesmo anno . 3.o Vice·pt•es i
elente, eng<n heiru Guilherme Francisco Ct•uz. Adnünistrott a 
provincia ele 31. ele dezembro de 1873 a 1.7 de janeiro ele '1874. 
Presidente, bacharel Pedro Vicente de Azevedo. Nomeado por 
carla imperial de 29 ele novembro ele 1873, presLou jut·amento 
e ~'lmo J poss1 em 17 de ja nei ro de 187-! e serviu até 17 ele ja- · 
n e1 ro de 1875. P ras iden te bacharel Francisco Maria Corrêa 
de Sá e Benevides . Nomeado por carta impedal de 25 ele no 
vemb ·o ele 1874, prestou juramento e lomou poss~ em 17 eleja
J~ e~ro clH 1875, e serviu rtté 18 ele julho de 1876. Presidente, Dr. 
Joao Cap1slrauo Rtnclei r a ele Mell o Fi lho . Nomeado por carta 
1!11per1al ele 26 ele abl'i l, prestou jut•amento e lomou posse em 
18 ele Jnlho de 187G e serv iu a té 9 ele março ele 1878. 1.o Vice
]Jresiclentc, col'Onel DL'. Jo~é ela Gama ~h1cher. Aclmi nislrou 
a pro~vincia.de 9 a 'l8 de mat•ço ele 1878. Presidente, bachttrel 
.hsé J oaq,im do Cat·mo. Nomeado por carta imperial de 16 
clJ levere it'O, prestJU jllralllen·to e tomou posse em 18 ele março 
r~e 1878, e set·vh até 7 ele ab ril rle 1879. Presidente, hn cbar l 
José Coelho da Gamn. e A breLL Nomeado por carta imperial 
1lJ '15 ele mat·ço, pt·estou jut·amento e tomou posse em 7 ele 
alwi l de 1879. Deixou o exercício em 29 ele março ele 1881. 
1. 0 Vice-presielente, Dt• . Jo sé ela Gama Malcher. Assnmin a 
])l'esirlencia em 29 ele março e serviu até 27 ele abt•i1 de 1881. 
Pr~sielente, bacharel Manoel PinLo ele Souza Dantas FHho . 
Nomeado por carta imper ial ele 26 _ele fevereiro, prestou ju ra
m ento e tomou posse em 27 ele ahr!l ele 188l. Deixott o exer
oicio em 4. ele J aneiro ele 1832. 1. 0 Vice'-presiclente Dr. José 
da Gama Malcher. AsSlllllio <t administração ela PPovincia 
em 4 ele janeiro e servia at~ 27 rle março de 1882. ( 1 7) Pt·e· 
sicle nte. bJr.harel J.>ão José Peclroza. Nomeado por carta 
imprrial ele 28 de j anei ro, prestou juramento o Lomon posse 
em 27 ele mat·ço ele 1832. Fal!ecau em 15 de maio elo mesmo 
anno. 2.o Vice-presidente, bacharel Domingos Anton io Raiol. 
As,;umiu a pt'esiclencia em 15 ele maio e serviu até 26 ele junho 
ele 1882 . 1. 0 Vice-presidente, conselheiro clesembargaclol' João 
Roclt·igues Chaves. Nomeaclo por carta imperial ele 20 de 
maio, IJrestott jm·amento e assumitl a pres iCiencia em 26 ele 
junho e servin até 25 ele agosto de 1882 Presidente, bacharel 
Jnstino Fot•t•eira Carneiro. Nomeado por carta impe1·ial ele 23 
de junho, prestou juramento e entrou em exe rcício em 25 ele 
agosto o serviu até 6 ele dezembro ele 1882. i. 0 V1ce-presidente, 
oonselheiro João Roclt•igues Chaves. Esteve em exercício de 6 
1l. 16 de dezembro ele 1882. Presidente, brigadeiro barão elo Ma
racajú, bacharal Ruflno Euéas Gt1stavo GalvãQ. Nomeado por 
ca<'ta impel'ial ele 20 ele novembt·o, prestou juramento e tomou 
posse em 16 de dezembro ele 1882. Deixou o exercicio em 24-
ele jnnho ele 188'1. 2.• Vice·pt•esiclente, bacharel José ele Araujo 
Rozo Da.nin. Aelministt•on a pt·ovincia de 24 de junho a 4 de 
agosto de i88t. Presidente, Dr. João Silveira ele Soaza. No
meado por carta imperial de 31 ele maio, pt·est.ou jmame nto e 
tomo·t posse em 4 ele a"'OStJ ele 1g8!. Set•vio até ·1,1 ele junho 
ele 'l885, 2.• Vice-pt·esidente, b:tcharel José ele Araujo Rozo 
Danin. A;~amiu a pre>iclencia em 14 ele junho e servio até 16 
ele julho elo 1.885. Pres idente, bacbat'e l Gados Augusto ele 
9at·valho. Nomeado por carta imperia l ele 2 ele junho, prestou 
JUram ento o tomotl posse em '16 ele julho e set·vio até •16 de 
setembt·o ele '1835. i. 0 Vice -pt•esiclente, bacharel João Lourenço 
Paes ele Souza. Administeon a provincia ele -16 ele ssternbeo a 
5 de outubro ele 18S5. Pt·esidenle, conselheiro desembarg>telor 
Tl'istão ele Alencar At·ar ip . Nomeado por cartá imper ia l ele 
30 ele agosto, pr.'stou jlt••amento e tomott posse em 5 ele oultt
bro ele 1885 e set·v io até 15 ele abril ele 1!886 . P resiclenbe, con
s~lheiro clesemh:t rgaclor Joiio Antonio ele Araujo Frútas Hen-

. nques . Nomeado pot• carta imperial ele 16 ele março, prestou 
JUL'amento e lomou posse em 15 de abril e sel'vio ate 6 ele ou
tubro ele 1886. P t·esidente, cl esembargaclot• Joaq1•im da Costa 
llan:aelas. Nomeado por carta imperial ele· 4 el setembro, pres
tott .Jnramen·to e tomou posse em 6 ele outubr·• ele 1886 .. I asso u 
a administração e se.<>u io pa1·a a côl'te com li cença, em 17 de 
ma1·ço ele 1887 . i.• Vice-presidente, conselheiro coronel Fr.tn· 
c1sco J osé Cardoso Jttniot·. Nomeado por carta imperial de 12 

(17) Fnlleceu em13 de abl'il de iSS~ . 
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ele fevereit•o elé !887 . Assumiu a presiclencia em 17 ele março 
lle !887. Deixou o exercício em 6 ele maio ele 1888. Presidente, 
bacharel iYii~uel José ele Almeida Pe r nambuco . Nomeado por 
ca rta imperi a l ele 2-1 ele março, pres tou juramento e tomou 
posse em 6 ele maio ele 1888. (18 ) João Polycarpo elos San
tos Campos, 2° vice·pres irlenl.e . Idem em 12 ele janeiro de 1889 
- Posse a 18 ele maio ele 1889 . José ele Araujo Rosa Daniu (ba
charel), 1• '' ice-pt·esideute (3a vez) . Idem em f5 ele junho ele ·1889 
- Possa a 18 de ele jttlho ele '1889 . An ton.io J osé Fen·eira Braga 
(bach a t•a l). 51 o pt·esicle nte . Idem em 22 ele junho de 1.889- Posse 
a 24 de julho de 1889. José ele Araujo Rosa Danin (hacba t•el), 
to v ice·i)l·es iclente (4' vez). Id em em25 de junho de 1889- Posse 
a 28 ele outubro rle 1889. Silvino Calvacan"i ele Albuquerque 
(bach a rel), 52o presiclen te. Idem em 26 ele outubro de 1889-
Posse a 1<1 ele novembro de i889. Governaclol'es, Dr. Lauro 
Soclre eleito em 24 ele jan !to ele 1891. Posse no mesmo dia . 
De. Paes ele Carva.lho, posse a 1 ele fevereit·o de 1897. A Con
stituição foi promnlgada a 22 d ~ j unho de 1891. 

PARÁ. Cidade e mun. elo Estado ele Minas Geraes, termo 
da co m. ele se u nome, a 4.2 kils. ele Pünng·uy e a 27 elo rio 
Paraopeba . O solo elo mun. ê muito fertil, c ttltivanclo-se .nelle 
em qnant ielacle a canna de a8suca r. Orago Santo Anton1o ela 
Piedade e d iocese de Marianna. Foi em pr incipio uma capel2a 
ela freg . de Pitanguy, elevada á parochia com a clenomi 11 açao 
de Pat.afufo pelo§ I art. IV ela Lei P rov. n. 312 de 8 ele abnl 
de 1::>46 . Elevada á. vi !la pel:l. Lei Prov. n. 386 ele 9 de outubro 
ele 1848, t·ebaixaela dessa categoria p31o art. XIII ela ele n. 472 
ele :l1 ele maio ele 1850, restaurada pela ele n . 882 ele 8 ele 
junho ele 1858, que cleu-lhe a denominação de villa. elo Par à, 
supprimicla pela ele n. 1 . 839 ele 15 de julho de 1872, que mcor
porou · a ao mun. ele T'üanguy; restaurada pela ele n. 2.081 ele 
23 ele dezembro ele 187-1 . !~levada á ca.tegoria ele cidade pela ele 
n. 2.4 16 de 5 ele novembro de ·1877 . Creaela com. pelas Leis 
Provs . ns. 2.'131 ele 11 ele outubro ele 1875 e 2.273 ele tl ele julho 
ele '1876, classillcacla ele primeira en~t·. pelo Decreto n. 6.251 ele 
12 ele julho de 1876. Passou a consliituir um ·termo ela .com. ele 
Sete Lagôas pelo at·t. I ela Lei Pruv. n. 2.455 ele ·19 ele outubro 
ele 1878 . Foi novamenbe classificada com. ele primeira entr. J~Or 
AcLo ele 22 de fevereiro ele 180.2. O mun. é regaelo pelos r108 
Paraopeba, S . João e ribeirão Empanturrado. O mun. aléJ?l ela 
parochia ela cidade, comJirebencle mais a ele Santo Antomo elo 
Morro ele ~Iatheus Leme, N. S. elo Curm.o ele Cajuní, S. Joaqui:n 
elas Bicas, S . Gonçalo elo Pará, Pequy, Santo Antonio db RlO 
ele S. Joào Acima e Sant'Anna elo Rio ele S . João Acima e clisG. 
ele S. José da Vat•ginha. A cidade do P;ná tem quatro eschs. 
publs. ele inst. prbn , uma elas quaes creacla pelo § I art . I da 
Lei Prov. n. 2.721 ele \8 ele dezembro ele 1880. Agencia do correio, 
Sobre suas cllvisas vide: Lei Prov. n. 2 .242 de 26 ele JUnb.o de 
:1.876, n. 2.170 ele 20 ele novembro ele 1876. No mun. ficam as povs. 
Teixeiras, Cachoeira elas Almas, Matta do ·Cego, Limas a 
Meirelles, 

PARÁ. Parochia elo Estado ele Minas Geraes, no mun. elo 
Pará. Orago S. Gonçalo e diocese de Marianna. Foi creaela pela 
Lei Prov . n . 7L''í ele 2 ele maio ele 1856, ·L.ransfericla ]Jara o 
arraial ele CaJID'Ú com a denominação ele N . S. elo Carmo elo 
Cajurú pelo art. 1 ela ele n. 1.196 ele 6 ele agosto ele 1864, restau
racla parochi;i elo mun. ele Pi'tanguy pelo art. l § li da ele 
n . i . 635 ele 15 ele se·tenibro ele 1870, incorporada ao mun do 
Pará pela ele u. 2.408 ele 5 ele novembro ele l877. Tem duas cschs. 
publs . de inst. prim. e mna age11cia elo correio . . 

PARÁ . Dist. m·eaclo no termo ela Granja e l<~sLaelo -elo Ceará 
peht Lei Prov. n. 2 .0-!2 ele 6 ele novembro ele 1883. Tem uma 
capella cb invocação ele N. S. elo Livramento. Comprehencle os 
quarteil'ões 1\.rataim e Riacho ele Francisco Dias . 

PARÁ. Log. elo Estado ele Pernambuco, no termo elo 
Trium.pho. Ela outros l ogs . elo mesmo nome !UOS muna. ele 
'raqua~·etinga, Ipojuca e ltambé. 

PARÁ.. Pov. no num. elo Bom Fim elo Estado ele Minas 
Ge1·aes . Orag·o N. S. ela Conceição. Tem uma. esch. publ. cl~ 
inst. pl'im. para o sexo masculino, c1•eacla pela Le1 P1·ov. n. 3 .162 
ele 18 ele outubro ele 1883. 

(18) Deu pul>licidarle" lei n. B333 de 13 de mnio ue 1S8S q ne doe.larol\. 
extincta "'esct'I\Vidiio no Impet'IO• . 
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PARÁ. E1:1tação da E. de F. Oeste de Minas, no Estado 
déste nome, á margem elo rio Pará, entre as estações de He;l
rique Galvão e Cercado. De nomi na-se hoje Albe1·to Isaacson. 
Fica no kil. 383 e foi inaugurada a 20 de dezembro de 1890. 
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PARÁ. Serra elo Estado do Parahyba elo Norte, no mun. ele 
S . João elo Cariry. 

PARÁ. Serra elo· Estado ele Pernambuco, no mun . elo Brejo, 
ao N. do rio Capiberibe . Tem cerca de quatro kils. _ele la.rl?ura 
e cinco de comprimento. Segue o rumo do Cap1benbe e hnda 
quatro kils. abaixo do Poço Compr.ido, por detrás elo Arapo::m. 

PARÁ. Ilha do Estado do Pará, no mun. de Mazagão. Nella 
fica o furo Cabral. 

PARÁ (Rio). Assim se denomina a secção fluvial ao S. e E. 
da ilha Marajó desde a hahia do Goiabal até á pon·ta da Ti joca 
ao cabo Mogoary no oceano, e que serve de desaguadouro ás 
aguas do Tocantins (em cuja clirecção segue inclinada ]Jara 
NE . ), ás dos clifferentes rios e igarapés a elle para1le1os e que 
tém a sua foz nas bahias ele Poste!, Melgaço, dos Bocas e outras; 
ás aguas do Moju, Acará, Guamá, Capim e Guajar(~ e tod?s os 
que se escoam pela~ bahias deste nome, ele Santo Antomo elo 
Sol e de Marajó ; e bem assim_ ás aguas elo Ama,zonas que li
mitam occidentalmen·te aquella Jlha atravez do lal1yr1ntho de 
canaes a que chamam Tagipuru, Macacos Jabmú, Furo da 
Companhia, et~ ., e que dão .. causa a es te~cler-se o·~stuario do 
Amazonas até a ponta da T lJ OCa e a opmtao por murtos accerta 
de ser o Tocan·tins aff. do grande rio. 

PARÁ. Furo c1ue communica o rio Caeté com o Taperussú, 
no Es·tado do Pará . E' assim chamado por ser o caminho que 
em ·tempos de mais atrasada navegação ·tomn.vam os barcos 
qtte seguiam para Belém (inf. loc.). 

' PARÁ. Pequeno r .io elo Estado de S. Paulo, banha o mun. 
do Tieté e desagua na margem esq. elo rio deste nome . 

PARÁ. Rio elo Estado de Minas Geraes, r ega os muns. do 
seu nome, Entre Rios, Bom Fün e Pitanguy e desagtta na 
margem dir. elo rio S. Francisco. Recebe o Lagôa, Tahoões, 
Ponte Alta, Passa T empo, Boa Vista, Comprido, Curral, Lam
bary, Japão, Joanna Velha, S . João, Salobro, Co:_tquis·ta, Con
ceição, Moraes, Itapecenca, Choro, Pauhstas, Plcao, Peu.:e (2), 
Pary e diversos otttros. Tem um curso ele mais ele 300 kil(l. desde 
sull.s primeiras vertentes. 

PARÁ. Rio do Es~ado de MaiJto Gro~so, é uma cias cabeceiras, 
á. dir., do rio Verde, ·trib. elo Guaporé. 

PARÁ. Lago do Estado do Pará no mun . ele O!Jidos . 
PARÁ. Vicie Tocantins. 
PARAAQUARA. Serra do Estrelo do Pará. no mun. da 

Prainha. · 
PARACANARY. Hio do Estado do Pará, no mun. de SoUL'e. 

Recebe o Ciricary . E' tambem denominado S . Lourenço. · 
PARACANJUBA. Cidade do Estado de Goyaz. Vide Pira

ca.nJuba. 
PARACARY . Um dos quarteit·ões do mun. de Santarém, no 

Estado do Pará. · 

PARACARY. Lago do Pará, a SE . de Alemc1uer e acompa
nhando o rio elo Tapará em grande extensão, a tres milhas ele 
distancia ela margem. Fica na com . de Monte Alegre e proximo 
ao igarapé.Jaraquituba. 

PARACATÚ. Cicla.de e mun. do Estado ele Minas Ge1•aes, na 
com . do seu nome, banhada pelo corrego Rico, ligada a 'Patrocinio 
por uma es~raela cm·tacla pelo ribeirão Jacú. Orago Santo Antonio 
ela Manga e dcoces,e ele Diaman·tina. Segundo um Attto de verificação 
em que se ·trata ela demarcação do ·termo da villa do Paracatú 
(vide Diar~o Official ele 10 ele setembro ele 1879), foi Paracatú 
elevada á v1lla em 20 de ou·tubro ele 'l798. Cidade pela Lei Prov . 
n: i63 de 9 de mat•ço cl~ 1840. Em um mauusc1·ipto existente na 
BtbhoLheca do Inst. I·hst . e pubhcaclo na Revista Tomo XXIX 
le-se; « Creacla villa pelo seu primeiro Juiz de Fór~ o desembar~ 
g;dor José Gregorio ele Moraes Na varro, a 18 de cleze~bro ele 1799, 
governando o Conde de Sarzeclas. Está. em 336• 27' ele long, e 16• 
12' ele la·t. Bem C.[Ue formosa por ser lançada em planicie, seu clima 
é quen·te, e o teneno aeccoe ando de aguas. Foi arraial desde o 
descobrimento de suas mtnas em o anno ele _1744, governando 
Oomes Freire ele Andrade. O ouro ele suas fatsqueiras de baixo 
toque vale apenas mil e duzento~ por oi·bava. A pa1•ochia denomi-
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nada de S. Lui11 e Sant' Anna pertence ao bispado de Pornaníbuc0· 
cuja cidade dista da villa 450 leguas . E' fertil de peix<', caça e• 
fructas. As uvas veem alli duas vezes no anno ». Monsenhor Pl
zarro, no vol. go de suae Mem. Hisb. diz _: «As minas de ~ara
catú situadas ao NO. das Geraes, de que cl1sbam 120 leguas, foram' 
clescbberbas pelo guarcla- mór José Rodrigues Fróes e manifestadas· 
em 1744 ao governaclm• Gomes Freire ele Andrade, por m·dem elo 
qua!l se occupa-ram, e repartiram aos povos em 24 ele ,junho de 
mesmo anno . Com a noticia das ric1uissimas faisc1ueiras ele ouro 
não se demoraram os povos das coms. das Geraes em penetrar o 
sertão espesso, cubiçosos ele estabelecerem no 'Paiz novo as snas 
fabvicas mineraes, sem lhes obshar a passagem ·trabalhosa de l'ios 
caudalosos, a, fal'ta de viveres, e a vista do excessivo numero de
hornens mortos á fome, que encontravam pelo caminho; e conse-· 
o· ninclo o ingresso elo sitio procurado, deram principio ao esbabe- · 
Jecimento ele um Arraial v.ssás populoso, na lat. de 16° 21' e long-.: 
de 335o 27' .. . . O Alvará de 20 ele ou·tubro ele 1798 erigiu o arraial! 
em villa, com o titulo de Pàracatú do Prlncipe... . Sencl0 o tel'l'i-· 
·to1·io de Paraca·tú su.(eito no poli tlico e no mil i ta r ao · governo ela . 
Capi:bania das Minas Geraes, ficou pertencendo no ecclesiastico ~o · 
bispado de Pernambuco, pm· se empossar C~eUe o rpaclt·e Antonw · 
Mendes de Santiag-o, sacerdote ela mesma diocese, que povoava a 
colonia ele S. Romão, ao poen·te elo .rio S. FraLtcisco, e no principio· 
elo clescobl'imento do paiz curava a freg-. da Manga por ]Jarte do· 
seu Ordiuario . ... Junbo o povo mineiro no clist. da Manga, as
se.trtou a sua vivenda primeü·a em logar distan'te do B1·ejo do· 
Salgado 20 leguas ao N. acima da. confluencia do rio Japoré. 
sobre a margem occiclental elo rio S. Francisco, onde e1'igiu 
um T<"mplo a San-t'Anna e S. Lui!D e como não se satisfi
zesse do local, se transferia pal'a o ele S. Caetano do Ja- · 
poré. Não persis·~indo, porém, ahi, passou ao S. Romão, e nellEt 
levantou outro templo á Santo Antonio; mas, pouco contente 
ainda da sua situação, escolheu pot· ultimo a de Paracatú, em 
que lhe pareceu achar melhores commodiclades. Por e~te mo-. 
tivo, sem muclat• o titulo de Santo Antonio, dado ao ·templo• 
erecto em S . Romão, d~dicou ao mesmo santo o que levantou 
em Paracatú : e por este mo Li v o ambas a~ igrejas fi caram co 
nhecidas por Santo Antonio ela Manga., com a diftet·ença de sm•· 
uma a da vil1a de Paracatú, e outra a do julgado de São
Romão . .. Em outt·o tempo se compt·ehencleram na demal'cação 
d'o Paracatú as freg-s . ele N. S. ela l'Xlor!ia do R.i"e das Eguas, 
e a ele S . José de Caqnhanha, que hoje estão separadas e 
sujeitas á v ar<). da com. eccl<~siastica de Canwo Largo do bis
pado Pernamqucense.» Auguste ele SaintcEHla ire em sua 
V:oyage aux sourqes cl~t rio ele S. F'rct11~isoo ct clans lct proviné~ 
de Goyaz, ·tomo I, pag .• 28.2, d i ~: " Les Pn.nlistes qui alla.ient 
à la clécouverb de nouvJl les tert·es na t 1•avi'l~saien·t jamais un 
r'uisse'a,u sans éprouvel" le 83 ble de so n lit ]DOUr s'assure~ qu'i'l 
rre con .enait pas de l'or. Ceux: qui découvrirent Goyaz fUL·en"t 
conduits pal" le hasat"cl au lieu ou est aujoul·cl'hui situé Pal'a
catú, ils 'trou vêren t ele l'ot· en abondance dana ]e ru isse·::m qui 
porttl le ll'Jlll de Carrego Rico et consignêrent ce fait clans leu1· 
it inéraire. Longtemps aprês, cet itinéraire tomba entt'e l efl' 
mains de J osê Rocll'igues Fróes, qui appar tenait à u11e farnille' 
recommanclaule de S. Paul. 11 part seul avec deux esclaves. 
noirs, ·t,•avet•3e eles cont t·ées ancore inhabités et en 174<1. il arrive 
enfln ao lieu qu'il cherchai"t avec ·tan·t de com·age et d'arcleur. 
Ayan t tt·ouvé ce1·tains poissons d'un goii.b agréable dans le Cor
rego Rico. i! imagina de clonner au pays qu 'i1 venait de découvrh· 
le nom clePy,·cb ·cat·ú (bon poisson), qu'il emp1•un ta à la langue eles 
Indiens de la côte (lingoa geral), Jidide à l 'usage généra:lement 
adopté par les anciens Paulistes . Les tl'avaux des mineut•s ont 
d:étruit lespoissons qui vivaient dana Ie Cor t·ego Rico; le nom de . 
Pyracatú ·s 'est alteré ét l'on en a fait Par acaLú. » Proseguindo, 
diz o il!ustre viajante que Fróes retirou elo Cor rego Rico uma 
consider!l.vel quantidade ele ou t•o, e foi a Sabará levar o fructo 
de seus trabalhos. Mais tarde _FL"óes 11egressou a Paracatú com 
grande numero de companheiros ; ele Goyaz viet·am muitas 
pessoas; em(im, a fama das riquezas naquella região foi tal 
que exc iúou até a cobiça de muitos portuguezes . Elis os começos 
da pov. 'Em outubro de 1886 in formou- nos o vlgario de Para
catá, o segui h te á respeito desta f reg.: «O aspecto phys it:o desta 
freg . , que nos seus immensos campos , serrados, taboleiros e 
mattas é assás ameno. E " seu ter<'iLoL"io r egado pelos seguin les 
corregos e rios: c01·regos Rico, do Menino , Santa [sabel, Escuro 
Grande e Pequeno , riacho Fundo, Trabiras, Pedro Pereira, 
Januario, Guarda-mór, Arrenegado, Carrancas, Guariroba,_ 
Carrapato, Arrepe ndido, Claro, S. Severino, Santa CaLharina,. 
LaYado, S. Braz, S. Domingos, ParacaLú e diveL"sos outros .. 
As serL"as que ci rcumclarn e aL1•a vessam es ta f reg . , são origi-
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narias da serra da Malta da Corda, tomando qui e a lli di 
versos nomes como sejam : serra de Santa Isab2l, da Con
tagem, dos Pilões, de Sttçua t· ana, de S . Domingos, de S. Pe
d'ro, ect . Os morros ma is notaveis são : Santa Rosa e Aguào. 
Não h a, nesta t:reg. nen hum lago noLavel , mas s-itn algum~s 
lagôas de pequena im.po t•bancia e innumet·os pantanos. No . t'lO 
Paraca\ú ba tres portos dig nos ele menção, não pela sua lm
pqrtancia ac·tual , mas pela que poderão ter em fu·turo não remoto; 
maxime o pm·to de !Jurity., até onde chegam os barcos que da 
cjpade da Januat·ia sobem pelo r io S . Fi·ancisco, e en-tram no Pa~ 
racatú, afim de venderem os generos de commercio que conduzem, 
ou permutarem-n'os por outros, com os habs. daquelles Jogares, e 
com os desta cidade ~J,té onde ·tambem chega,m , Os outros dou~ 
-portos são: Ari!a; e Barra. A lavoura consis·te em milho, feijão, 
arrvz, mandioca, canna de assucar, etc., ·tudo e1u pequena escala 

.por faHa de braços . A industl'ia consiste em calç~J,clos, arreios, 
cabeçadas e recleas de sola de gado e de anta, cbapéos ele couro e de 
sola, obras de ourives, ·tudo em pequena escala. A pop . de tocb a 
freg. é de i2 a 14 .0:JO habs. O clima não é alJsolntamente salubre. 
Diz um distinc·to medico, aqui residente, que: As dill'erenças 
pronunciadas que se observam no meio aúlUOspherico, na cons·tl
tuição e coufigmação do solo, a existencia de maior ou men9r i 
quantidade de agua estagnac~a e mesmo corrente, explicam a razao 
de ser ela f':requencia de fórmas clinicas desta cidade e seus arra
baldes. e de certos Jogares desta parochia . O impaludismo com 

··suas diversas modalidades grassa muito, principalmeil'te nos lo
·gares baixos e humidos, naquelles em que existem lagôas ou 
pantauos e nos que são atravessados pelos t•i beirões e _col'l;egos que, 
depois elas enchen·tes, fo1·m~m os element~~ neces.sarws afermen
·ta~.ão dos detritos da materttt orgamca . ]!; tal a mfluencia Impa
ludica que muitas ou·tras molestias reseiltem-se de seu cunho 
-especial , conforme a cons·tituição medica reinante . Tal vez devido 
'ás influencias climatericas, ao impaludismo, ao uso immoderaclo 
dos alcool icos em cer·ta classe da sociedade, observam- se com 
"frequencia lesões hepaticas clu·onicas e elo coração . ~ E' Paracatú 
'Com. de segunda ent . creacla e classi!icada por Alval'á de '17 de 
·maio de !l.8f5 (Ayres do Casal diz erradamente que foi a '17 de 
junho), LeiPvov. n . 4Mde 22 cleai.Jril cle'Ul50,Decr . n. 681cle 
'26 ele julho ele 1850, Leis Provs. ns . 719 ele 16 de m<JJio ele -1855 
·e 1.~40 de 8 de outubro de 187.0, Decr. n. 5.049 de 14 de agosto ele 
1872 e Acto ele 22 ele fevereiro ele t892. O num. , além da parocl\ia 
·da cidade, compllehende mais a elo Ui o Preto , de Sau·to Antl'lli~ 
da Canna Brava, Sant'Anna do Buri ty e Canna Bmva. O mun. e 
·'l·egado pelos rios Paracatü, Preto, Jannario, Esclll·o. Shn t.a H.JI;a, 
Trahiras Guarda-mór Riacho Fundn. além de outros. Ne;Le 
:f:icam os 'po:vs . Guarda~m61· , pjJões, AJagõa de Santo Antonio, 
Formoso, Lages, Agua Fria, S. P io, lUachoclos Cava11ose Mor
r inhos. Uma es"tra.cl.a liga,-a aos Pilões, uma outra a PHanguy, 
~ma out':ra a Bagagem e. uma. ou lira a Santa Luzia . Soi.Jre suas 
·di visas vide ~ei Pro v. ns. 1. 508 de 20 ele julho ele i868, 2. 702 de 
30 ele uovemi.Jro ele i SSO e 2.764 ele t3 ele se~emb1•o ele 188L Os limites 
da com. ·Sà0. litigios6s . Em t86l foi apresel~•baclo no pavlamenbo o 
projecb0 n . 150 de 1'7 ele agosto, assim concebiGto : « O terriltorio 
'<:qmp~;ehencWlo elo lado esq . do ri0 S. Marcos deseJe sua foz 1110 
Pll!t'anahyba aMá barra do ribeirã0 ~los ;\:. rrependidos, pertence á 
l?rov . de Minas.» Esse projec·to até i884 não ·tinha alcançado ' 
·approvação . O Alvará de i7 de maio de i8i5, creanclo a com. de 
Paraca'tú desmembrada da do Sabará, reza assim: " Os li mites 
-des·ta com . de Paracatú serão o rio S . Frruncisco e o rio A baythé 
do Sul, e das suas cabeceiras pe la divisão que formam as ver
·tentes da serra até á extrema da Capi"tania; e des :es lhnites lhe 
•per tence1•á todo o terri torio até confinar com as outras capitanias 
de Goyaz P da Bahia .» A cidade tem qua;tro eschs . publs . de 
·instr . prim . , uma elas quaes CI·eada pela Lei Proy. n. 2 .589 de 
~ de janeiro de 1880 . Agencia elo corre io. 

- PARACATU. Log . do Estado do Rio (leJaneir0, nonmn. de 
·Maricá, sobre o riacho do seu nome . 

_PARACATÚ. Pov. elo l~staelo ele Minas Gel'aes, na freg . elo 
:L~vramento e mu u. de Ayuruoca. (In f. ~oc. ) . 

PARACA'rÚ. Log_. elo Es·taclo Gle Minas Geraes, sobre o ri o 
'Gualaxo, no clis·~ . de S . Caetano e mun . fle Mal'iannu . 

.D .P ARACATÚ. Ser ra do Estatlo de Sergipe, no mu n . de Simão _ las . -

PARACATÚ. Rio elo Estado ela Bahia aff. do fnhamLupe. 
Recebe o riacho Mucambo . ' 

P ARACATÚ . Rio do EJetado elo Rio de Janeiro, 1·ega o mun . 
,4e Maricá e desagua na lagôa deete nome . 

P AR ACATÚ. Ribei rão do Estado ele Minas Geraes, re~n,e-se 
com o M:u·anhão e jlllrtros formam o Palmeira, trib. elo r10 elos 
Santos, que o é do r io Verde. 

PARACATÚ. Rio do Estado ele Minas Geraes desagua na 
margem esg_. elo S . Francisco, com o en01:me volume de 6_f0 me
tros cu bicos por segundo. « Navega~·el ate o porto do. Bur1ty, 6:! 
leguas acima de sua foz. o rio Paracatú apresenva alu a largura 
de 310 metros. Começa, porém, a estreitar sensivelmente, e 
depois de meia legna de cm·so não tem mais de_ i7_0 metros, lar
gura c1ue conserva na extensão ele 30 leguas, dumnmnclo po~co 
a pouco a"bé o porto elo Burlty. onde ·tem atnda 110 ·metl_'?8. 
Desse porto em cleante podem continuar a suuu· as emba~·caçoes 
mais 12 le<>uas até a bal'l'a elo rio Escuro Grande, d1stan·~e 
ape nas 9 leguas por ·terra da importante cidade de Pa,raca~u . 
A navegação que all i se faz actualmente po1• ca~1ôas e mUlto 
animada não obstairte o g1·ancle nume ~·o ele cachoen·as e co~r~n
t ezas e estende-se ainda por tres ·trJ bu·vat·ws do Paracatu . o 
rio · cl~ 'Prata, o Pi·eto e o elo Sonuro, navegavel o prunetro na 
extensão de 20 leguas, e na ele iO cad<1 um elos., clous outros. » 
Recebe o Escuro, Pra·ta, Anta Bezerr?, das Eguas, · Garrote, 
Preto Verde Catinga Somno, Santa Fe, Claro e mu itos outros. 
E' n a~ega vel' po1· espaÇo de 50 kils . E' o mais caudaloso _elo:? 
trHJ. mineit·os elo S. F1·ancisco. Nasce na sert·a dos P1 loes. 
" O rio Paracatú diz Hallelcl, entra pela margem ~sq. elo 
S. Francisco com ~ volume cl 'agua de 60,438 palmos cub1cos por 
segundo ; na sua barra elle tem "1:500 palmos ele lar~ura q_ue suc
cessivamen·te diminue na extensa0 de me1a legua no aCima, a·(;ê 
820 palmos em que calculo a sua largura normal, até á distancia 
de 30 leguae acima, onde elle amda é de _?60 a 60J, e de 530 
palmos até o porto elo Burity . , A navegaçao sobre_ este lmpor
tan·te trib. do r1o S. FranCisco e murto animada, nao obstante o 
grande numero de cachoeiras e correirtesas que existem no se11 
curso en·tre o mencionado porto cl8 Bn>"!ty e o. sua bal'l'a .. .. . Em 
consequencia elas cachoeiras e col'l'en·tezas entremeacl,as com ell.a~ 
é a navegação petlosa soi.Jre as aguas elo no Pat·ae:l'tu, todaVIa e 
ella a mais frequentada que se communw~ com o rw S. Franct~co 
pelo mo·Li v o ele que com L'at·as excepc;oe_s, t~cl:ls as , 12ovo~çoes 
ma iores abaixo do r1o S. Franc1sco, na extens~w de 24;:, leouas, 
entre a vi l! a ele S. H.omão e a villa da Bôa V 1sba, dependem do 
recurso qne il1cli spensavelmente necessitam de loda a q1tahclac~e 
ele mantimentos, e porque g1·anele numero ele fazendas de culhmp. 
e criação es·tabelecidas á beira elas margens elo no Paraca·tu, 
fazem continuamente transportar os seus productos, e em todas 
as estnções do anno, pelas aguas de ambos os rios aba;!i:o ... Para 
-racUcalmenté estabelecer perfeita e Se"UI'a cna_yegaçao sobre-as 
aguas do rio Paracatú, seria sem duvicla necessal'io canahsal-o 
e assental' uma serie não. menor de 20 eclusas, para reelusH' á 
mansiclão as cachoeiras e correntesas, que actualmeni;e o- l)elt 
perfil longitudinal apresenta, porém é ·Lambem sem cl~vida; (jUe 
só com um dispendio- approximado ele 1..500: 00(:)~ ser a posstvel 
conseguir-se· ·Lal melhoramento, e é necessal'lo gastal·- se almual
mente H:OOO$ com o serviço elos empregados nas eclusas e .cOJl
eervação elas obras hyclraulicas. PorLaubo cons1clero ser lll(l,J~ 
acertado effectuar- se o melhoramento do canal navegavel, ·tr;;:
·tando de desobs·truir o mesmo das pedras (Jue actualmente eltfii
cultam a navegação, e da construcção ~le obt•as hyclranh~a• 
proprias para obrigar a mHrar em convemente du·ecçao o cu1so 
do canal navegavel, onde por ventura a natureza elo leito do rio 
e das ·suas margens, taes providencias reclamém. Orço as des
pezas com as respec·tivas obras em 48:000~. A barra do I:lO 
Pa,racatú está 2.290 palmos elevada sobre o mvel elo mar, neste 
ponto a velocidade das suas aguas importa em ~,4 em um Be
guado e legua e meia acima, a velocidade é ele D/28 1mlmos em 
um segundo tendo a superficie ele suas apuas, em, L?OO palmos ele 
comprimento, 0,3 polegacl?-s ele decltv~da<le. Contam-s~ amda 
como navegaveis para canoas os. tres ·tl'lb. do r:o Pa,racata, sendo 
o r io ela Prata da sua barra acJJua na extensao de 20 leguas, o 
r io Preto na de iO leguas, e o rio do Somuo, ·tami.Jem na de H> 
leguas ; do leito e das maFg~:ns do ul'timo, bem como elo l'lE> 
Paracatú, tem- se extrallido, ouro e diamanbes. , Faz o me~mo 
engenheil'O Halfeld menção ela~ seguintes correcleu·as e. c~choell'~S 
no 1•io em quest:Io são ellas ae segum~es: Vamos vê1 , 8anba F(

2
e) , 

Cm·rali nbo CavaÜo, l!:scaramuca. Grande, Cosme, Garro~e • 
Pedra ele Amolar · Ca,mpo Grande, Sauta Thereza, ~ank \U,.na 
Velha 1'res II·milo~ Bu l'itisinho, I taipava, Troncos, Paus, S ,~
shnho,' Ga,ma, Sacc~ ele S. _José, Peclt·u Molle, Ifh'[,~';:J~ ct~:. 
Rosa, Bezerrc;>, ·Boca do Leao deuaJxo e Bocca o ~ 

PARACAT G. Carrego do Estado de Minas Geraes, balilia .a 
freg. de An tonio Diae. 
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PARACATÚ. Carrego do Estado de Minas Geraes, aff. da 
margem clir. elo ri"o Turvo Grande. 

PARACATÚ. Ribeirão elo Estado ele Minas Gerae·s. Vide 
Sardinha. 

PARACATUBA. Igarapé do Estado elo Pará, na ilha Marajó, 
banha o mun. de Ponta de Pedras e clesagua na mal·gem dir
do rio Marajó-assú. (lnf. loc.) 

PARACATÚ DE SEIS DEDOS . Pov. do Estado de 
Minas Gel·aes, á margem dir. elo rio S . . Francisco, pouco acima 
da foz do rio Paracatú. (Halfelcl.) 

PARACAUARY. Rio do Estado do Pará, no mnn. ele 
Soure, na ilha i\Jarajó. <<Vem, diz o Sr. Ferreira Penna, elas 
baixas cen&-raes da Ilha em rumo ele O. a E., passa pela fazenda 
nacional ele S. Lourenço e por algumas outras parLicuJares, e, 
quasi ao sahir na cos·ta oriental, passa pela villa de Som•e á es
guerda e por Salvatel'l'a á direita, m' um dos principaes rios ela 
Ilha, sendo navegavel a vapor em grancle extensão. , E' tambem 
d~nominado I.']a,·apé Grande. 

PAR.ACOMBUCO. Log. elo Estado do Ceará, no termo ele 
Soure. 

PARACURÚ. Antigo mun. elo Estado elo Ceará. A Lei 
P1·ov. n. 1.60! de -14 ele agosto de 1874 ·transferiu a sécle da villa 
e freg. elo Para.curú para a pov. elo Trahiry com a denominação 
de N. S. do Livramento e a de n. 1.669 de 1:9 de agosto de 1875, 
substituiu esta ultima clenominação pela de villa do Trahiry, 
pela qual é hoje conhecida. Era a antiga (reg. do Parasinho que 
a Lei Prov. n. 1.. \"!.35 de 27 ele novembro de 1868 elevou á villa 
com a denominação ele villa do P<wacurú. Foi restaurada villa 
pelo Dec. n. 73 de 1 ele ou·tnbro de 1890, que incorporou-a a 
com. de ltapipoca. Sobre limites vide Dec. n . 76 de 7 de outubro 
de 1890. 

PARACURY. Igarapé elo Estado elo Pará, no dist. de BemOca 
e mun. da capital. 

PARACUUBA. Vide Pracuuba. 
P ARACUUBA. Rio do Estado elo Pará, corre pela ilha de 

Marajó e desagua na bahia dos Bocas. Alguns escrevem Pra
cuuba. 

PARACUUBA. Lago do Estado do Amazonas, no mun. da 
Capital. Em suas margens existe uma ilhota que limita pelo 
lado de cima por um .fm·o que communica com o rio Xiburena, 
e pelo de baixo por outro furo que separa a di-ta ilho·ta do con
:tinente. 

PARADA. Ilha do Estado do Paraná, no mun. de Guara
l;;~Mava, 

PARADA. Lagôa do Estado do Paraná, no mun, de Gua
ratuba. Nella or1gma-se o rio Parado. 

PARADA DE ITATIAIA. Ponto de pa1·ada na E. F. Cen
tral do Brazil, entre Campo Bello e Bôa Vista ; inaugurado a 
2 de janeiro de 1874. 
. PARADA DO BARÃO. Estação da E. ele l!~. Central do 
li!razil, entre Ubá e Parahyba, distante 177k,750 da Capital 
Fede·ral. 

PARADELLA (Serra elo). Denominação hoje ignorada, mas 
que passa por uma elos nomes lusitanos dados pelo infatigavel 
baptisaclor João Leme do Prado a um elos con·trafortes da serra ele 
Anhanvahy, perto do Aquiclauana; no Estado de Matto-Grosso . 

PARADO. Rio do Estado do Paraná, afL da margem esq. 
do Cubatão-mirim. 

PARADO. Carrego do Estado de Minas Geraes, banha a 
freg. ele Cara~inga e desagua no S. Domingos. 

PARADO. Carrego elo Estado de Minas Geraes, afi. elo rio 
S. Bartholomeu que o é do Mozambo. 

PARADO. Rio elo Estado de Matto Grosso, aff. direito do 
Parana·Linga, 280 kils. abaixo do· rio Verde . E' todo lageado . 
Sua barr~. é de ilO metros, tendo duas ilhas por delta . Acima 
della uns 20 kils,, começam os paredões da serra, em que o 
Para~atinga corre apertado e estreito como um ribeiro. 
·· PARADOR. Cachoeira no mun. ele S. João da Bôa Vista, 
nó Estado de S. Paulo. Vae para o rio Jaguat'y . 

PARADOURO. Bairro elo mun. ele Santa Izabel e Estado · 
de S. Paulo. 

• 

PARADOURO. Bairro do mun. elo Pirahy, no Estado do 
Paraná. 

PARÁENSE, s. ?n. e f. natural do Estaclo elo Pará, adj'. 
que é l·ela·tLvo ao Pará. A Jndustria 1'araensJ consiste princi
palmen·te na ex·tracção ela gomma elastica e outros pl·ocluctos 
vegetaes . 

PARAFUSO . Esta.ção da E . ele F. da Bahia ao S. F1·an
cisco, enhre Muri"tiba e Camassary, a 46k,640 distante ele Jequi
·L-aia. Agencia elo coneio creacla em julho de 1.889. Estação te~ 
legrapbica. 

PARAFUSO. Pov. na ft·eg. de Abrantes do Estado ela Ba
hia ; com uma esch. publ. ele ins·t. prim., creacla pela Lei 
Prov. n. 1.910 de2i3 ele julho de 1879. 

PARAFUSO . Serro·te ingreme na mun . ele Canindé e EsLaclo 
do Cem·a. 

PARAFUSO. Serra situada no caminho ela E. ele F. elo 
Recife ao S. l<'rancisco, na par,te compreheudida en·tL·e Una e 
l3oa Vista. En·tre e11a e a serra elo Meio acham-se muitas 
accumulaçôes ele bloks de grés formando gt·ancles pyramides . 
Essas pilhas, assim isoladas na varzea, nas enco.stas e sobre os 
planaltos, parecem ele longe perf"eltos e grandiosos para fusos, 
sendo desta circumstancia que veio o nome á serra. 

PARAFUSO. Rio elo Estado do Piauhy, nasce no Burity 
Grande, a 12 kils. ela cidade de Hamaraty e elesagua no rio· 
Po·ty, no lagar Aroeü·a elo mun. elo Castello. 

PARA FUSO. Rio do Estado de Minas Geraes, aff. ela ma1·gem 
di r. elo 1·io Grande, entre os rios Bonito e Retiro. 

PARAGAHÚ. Rio elo U:staclo ele Matto Grosso, clesagua na 
margem esq . elo Guaporé aos 13° :'18' IM. S. Em sua Viv.Qem aó 
Red01• dó B!·nzil diz o Dr. S. da Fonseca: ser esse rio maior que 
o Verde, mas que deve an·tes se1· conside1•aclo como ·torrente acci~ 
dental, escoadouro dos vastos pantanaes ele Chiquitos, lá pelo 
parallelo •17•». mm sua .Desoripçãó Geoq,·c~phica ela Catpil cbnia ele 
.M atto Grosso, o D1·. Ricardo Franco diz:« H e es·L-e rio, inda que 
de poucas aguas, de não pequena extensão, ·tendo as suas origens 
na prov. de Chiquitos, en·tra as i.\1issoens de San·to lgnacw, e ela 
Conceição, que be.bem das suas aguas na laot . de 17°, e conendo de 
S. a N., inclinando-se na sua parhe inferior para o Poente, com 
60 leguas ele curso, parallelo aos rios Ve1•cle e Guaporé, en·tra 
neste ultimo naquelle lagar. Es·te rio seria muito prop1•io j)alla 
extremo elas duas Nações conlinan·tes » . 

PARAGUASSÚ. Log. do Estado ele Pernambuco, nos muns_ 
de Goyanna e Gamelleira. 

PARAGUASSÚ. Pov . do Estado da Bahia, na freg. de S. 
Thiago de lguape e mun . da Cachoeil'a, á margem esq. elo mo 
ele seu nome. Orago S . Francisco e diocese archiepiscopal de · 
S. Salvador. Tem duas eschs. publs. de ins·t. prim., Cl'eadas 
pelas Leis Prova, ns. 1. 387 de 4 de maio ele 1875 e 2.121 ele ·26 de 
agos·to de 1880. Por occasião da visi·ta que em 1878, o en·tão 
presiclente da prov,, Ba:rão I-Io;'llem de M~llo, fez. ~ essa loca!i~ 
clade o .Dia,· io da Bal11a publicou a segllln·te no·ttcJa a respe1to 
elo conven·to que abi existe:-« O ·templo ergue-se magestosamente 
á margem do rio, cujas aguas beijam-lhe a base. Na frente do 
eclilicio existe um grande adro que vai até o rio, com cruzeire· 
assentado em um grande pedestal ele pedra e ca.L A nave in-te· 
rior, com divisões de marmore para sepulturas, segundo o antigo 

· uso, é separada elo altat·-mó~· po1· uma admiravel e primorosa 
graclaria de jacarandá com relevos talhados na p;ropria ma
deira, representando ilgm·as symbolicas. Os altares são domado{! 
e o tec·to pintado a oleo . Os dous vãos existentes aléJl!l da g1·adaria 
de jacarandá são ladrilhados a mal·more, sendo as paredes reves
·ticlas de azulejo . Quer o pavimento, quer os altares, quer o ·tecto 
q1ler os quaili·os, que ornam as varadas, acham-se muito estraga~ 
dos, As janellas rasgadas sobre a nave elo altar-m6r derra.mam 
pouca luz sobre elle, o que ·torna _este vão mais escuro do c1ue 
dev1a ser. Depms de S . Ex. exammar o corpo do ·templo, foi á 
sach1·istia, {J_ue é espaçoso, ladrilhada a marmore com o tecto 
forra.clo e Jün·taclo e as paredes corbertas ele azulejo. Chamou 
es-~eci~lmente a a·ttenção de S. Ex. umlava·torio de marmore que 
alh ex1ste, qu_e ê uma obr9: r~almente notava! pela sua perfeição, 
e que denuncJ•a o gosto artls·~1co ele quem a fez . O lavartoPio é um 
mono l i tho de marmore branco, do qual foram abertos com admil·a· 
vel pericia em al-to relevo, dous deHins. 0 dorso, as escamas, a 
posição estão perfei·tamente representadas. Dir-se-hia que vivem, 
que respiram actuelles animaes: tal é o poder ela arte I 0 artis!Ja 
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'tr~P:smithlu vida ás phanLasias de su a imaginação , ás obras de 
aeu escôpro . As caudas e as cabeças dos delfins ·tem accresci
mos mythologicos, segundo os estylos da arte romana. Es·tão 
tambem abertas no lavatorio a corôa porLugueza entre as cabeças 
dos delfins, e as armas da Ordem entre as caudas . Nos claros dos 
relevos fe~ o ar·tista encrustações de. mosaico . l!l' pena q:ue a obra 
fique em logat• escuro . São mui to estreitas as fendas abe1·tas para 
darem-lhe luz. Em seguida. subi mos ao côro, que está estraga
dissimo . Ameaçam ruínas o assoalho e o tecto. No côro existeQl 
assentos de jacarandá, e as grades c1ue dão sobre a nave são feitas 
da mesma madeit•a , O madeiramento do tecto dos dormi'torios 
está em bom estado. Visi"tamos o salão chamado do -mar- que 
dá sobt·e o r.io , o qual constHue a parte do ediflcio quo se avança 
sobre as aguas, que vem - quebrar sobre os alicerces . Na face 
O}JposLa .existe o salão de terra . .Em uma grande lousa no corpo 
da egl'eJa, JUnto quasi ao altar -mór ha o seguin te distico: 

SepuHura de D. Bt•ites da Rochti P iUa, 
fil ha do coronel Sebastião da H och:t Pitta 

c mulhe1· do puoved ot• e proprietat·io d'alfa ndega 
d'esta cidude 

corone l Domingo da. Costa e Alm tid<.l, 
a •nistt·n.dor dos mot·gados do Ja.caracangn. 

e Nossa Senh ot· n. do Destert•o. 
Monumen to de seu filho Rodrigo da Costa e Almeida, 

bnmb ~·n p!·o.vedo"· e proprieLnrio da mesma nlfandega 
e i. 0 in tendente dn marinha 

. MDCCLXXVJl'I 

P ARA.GUASSU. Fm·taleza desarmada do Estado da Bahia, 
á margem dü·. elo rio Paraguassá. «O forte de Sant ,, C?"ltZ 

de Pcwaguassú, de forma pentagonal, com sete canhões, acha-~e 
em completa ruina. ;- tinha por fim defender a passagem para 
as clcla.des de Maragogipe, Cachoeira e lguape (Dl' . D'. de 
Souza). » 

P~RAGU.ASSÚ, 1:erra elo Es·~aclo elo Ceará, nos limites elo 
dist. da Conceição de Ba~urité . 

PARAGUASSÚ. Rio do Estado da Bahia, nasce na fl·alda 
occidental do morro do Ouro, na serra do Cocal, com o nome 
de Paraguassusinho, denominação que conserva a-té á pov. do 
<i::o=ercio d!3 Fóra, em uma distancia ele 18 leguas . Ahi re
cebe elle o Alparga.ta, rio que se forma àe diversos ou'bros 
como o ribeir ão de S . Domingos, e·tc. , vindos da serra do Ga
gáo, e que, depois de um curso de cinco leguas, recebe as 
aguas do Catinga Grande, rio de cinco leguas de cu1·so, sa
bido da serra do Sincorá. Duas leguas a.baixo des·ta juncção, 
lança- se o Alparga·ta no Paraguassú. Deste ponto a mais 
duas leguas recebe o rio principal, o Negro, vindo egualmente 
da sel'l'a do Sincorá com seis leguas ele curso. Mais seis le
guas adeante recebe o río Preto, outro filho dos brejos da dHa 
serra do Sincorá, com qua:tro leguas de curso. Ainda mais 
adean·te recebe e Sumidomo, vindo dos campos fron·teiros á 
serra do Gagáo, na aHura ela fonte de S. João . Em seguida 
afi:luem ao Paraguassú os rios Mocugê e Combucas, vindos da 
serra da Chapaclinba, r amificacão da do Sincorá, coN·em paral
lelamente durante seis leguas, unem-se en:bão, e o rio que assim 
se fórma; faz ainda um curso de uma meia legua mais e se 
'lança no Paraguass(t. Engrossado por est a fórma pOl' ·todas 
estas .aguas, passa o P araguassusinho a atravessar uma cadeia 
de serras, das quaes umas se a.ba~em e outras se submergem 
;Para .fazel-o rebentar em borbotões depois de um curso subter
raneo de uma .legua, no logat· denominado Passagem elo An
darab.<y, onde cl1spede- se elas regiões montanhosaJl para sob o 
nome então de Paraguassú passar a banhar extens~s e desertas 
mattas agrico!as. Ahi nesta Passagem do Andarahy vem-lhe 
o Piabas, rio ele quatro 1eguas ele curso com suas fon'tes na 
serra da Ch apadinha, pouco distante das 'do Mocugê e Com
_bu?as, no .CJ!ual, ~o Jogar chamado Cousa Boa, clesagua o rio 
(Jhlque-Ch1que, vmclo da serra do illmparedado. Pouco abaixo 
d!'- confiuenc.ia do Piabas, r ecebe o Paraguassú o rio Cajueiro, 
'Vmdo com duas leguas de curso das proximidades e a E. da 
pov · . ele Chique- Chique. No logat• denominado Santa Rosa 
recebe o grande rio Santo Antonio. Depois da confiuencla deste, 
dntra o Paraguassú em uma t·egifio de cachoeil·as e rapidos 

as. quaes é a pr1mena. a de Santa Clara, logo meia Iegua 
~baixo · quatorze ou qumze leguas lltbaixo acham- se os rapidos 
e a cachoel _· o, do Tamanduá Lomando o l'io até aqui a direccão 
de O· a J1. com . uma peq~ena inclinação para o N. . Mas 
a'?-tes desta cacboell'a, dez leguas aba ixo tla foz do Santo Anto
nw e no logat· _chamado Morro das Araras, recebe o Par~guassú 
o Una, seu ult1mo aíf. nes'ta ultura. Entre as cachoeiras do 
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T amanduá e Almecega no Paraguassú acha-se a dos Funis a 
mais perigosa até ~oão Amaro . Meia legua abaixo de, Alma
cega que não é mrus do que um vwlento rap1clo, esta a doe 
iYlac~cos . Duas e meia mais acleante se enconL1·a a do Morro 
dos Veados e a elo Maroto. No fim destas · leguas está a dos 
TambiD·is. T1·es leguas acleante est[L o logaT chamado Pom
bas e outras ·tres abaixo o chamado Azul, com tres grandes ca
choeiras : Pombas, Caixão e Toma-varas, das quaes a segunda, 
depois da elos Funis, é a peior de_ ~oclas. . Duas e m_eia leguae 
abaixo do rapldo Toma- varas, esGa a vllla de Joao Amaro, 
estação da E. de F. Centt-al, e entl·e ella e a fazenda .sacco 
do Rio (cinco leguas), ha mais a serie dos seguintes rap1dos e 
cachoeü·as : Cajazeiras, Porto Aleg1•e, Roncador, Almas, Poço 
Elo Ca,fé Volta e tl'es leguas ma1s adean1ie o Poço Raso . Fmal
mente ~m clisLancia de oi to leguas acima ela cidade da Ca
choeir~ acha- se a cachoeira do Timborâ, a maiOl' das deste 
rio. rvia9 acleante acha- se a cachoeira das Bananeiras, onde o 
rio corre escondido debaixo de um lagedo. Quatro a cinco le
O'uas abaixo deste ponto é que o Paraguassú recebe á esq . o 
Jacuhype primelL·o at1' . de impot·tancia, que acceita depois de , 
quarenta 'e tan·bas lep;uas acima, ter sido eng1·ossado pelo U:aa . 
Em todo este longo 'trajec·to vem-lhe riachos mais ou meno11 
longos, que temporariamen·te ·trazem agua . O proprio Jacuhype, 
apezar de set· longo, pois vem cl.a ser1·a do MorJ'O do Chapéo e 
recebe uma porção de affls. sof!re elo mesmo mal : CO.t"ta nus 
verões fortes. Da h i em dea11'te ·torna- se o leito do Pal'agua.ssú 
mais eg a! e t r anqui'llo e o rio segue seu curso, banhando as 
cidade da Cacho ira e S . Felix, onde é subjugado pela grande 
p01rte da E. ele F,, e donde começa a na-vega cão do seu curso 
inferiOl' . Pouco abaixo da cidade de S. F'elix vem-lhe a ilir . 
o Capivat'y, ele breve curso, e o Sinunga, tambem insignificant e , 
Den~re a Pont a do Souza e E ngenho ela Ponta pru·a baixo alar
ga- se extraordinariamente, fol'manclo um verdadeiro lago, onde 
lhe amuem ele um laElo o rio Iguape á esq ., vindo do cbamado 
Valle elo Iguape, proeluc·Hvo e salubre clistric'to assucareiro, e 
o rio ele Maragogipe ou Guahy á div. No meio deste lago 
est<í a ilha dos l<'rancezes, atraz da qual o rio ·torna a est~·ei
tar- se e segue para S f~ . A-té á sua foz recebe mais adeant!l o 
rio Batatan e ou tres de menor importa.ncia, lançando-se final 
mente na bahia de Todos os Sa.ntos, en·tre a ponta da Barra e 
a costa ele Bom Jesus dos Pobres, defroJ;rte das ilhas dos Fra
des, Medo e Jtaparica . No Relat . apresentado a 20 de maio 
de 1861 pelo bacharel Francisco da Cunha Galvão, {o ·tenente 
da armada, lê- se o seguinte a respeito desse rio : « O Para
guassú, a partir da cachoeira do Bichinho,que deve ser o limite de 
sua navegação, tem a-té r ecebe1· o rio Una, âahi aiO ou 12leguas. 
66",000 ou 79k,200 rio abaixo, a largura média ele 26 bt·aças e 
uma profundidade variavel ao ultimo ponto, a saber ; de tres e 
mais braças a tres e menos palmos. Eata ultima acha-se logo ao 
en·trm.' no Paraguassú, sahindo do Sante Antonio n'uma extensão 
de 50 braças ; mas ella póde ser augmentada com menos ele um 
con·to de réis, de ·maneira a dat• naYegação livre a barcas, e com 
tres a qua·tro con·tos a vapor. Meia legua, 31<,300 abaixo, encon
tra-se a cachoeira de Santa Clara, de pequena extensão e quéda, 
mas que não obs·tante obriga as canôas a descarregarem para 
paesal-a. P óde- se desviar della o 1·io por uma· nascente de agua, 
que existe ao seu l ado esq. , começando pouco acima da cachoeira, 
e indo desaguar logo abaixo por um canal de duas a quatro braças 
de largura, e ele 12 a se is palmos de fundo, com mais de 10'() 
braças de extensão com as voltas ; tendo- se só a fazer um córte· 
no bari·anco t' ara communicação com o rio acima ela cachoeira, 
de 19 braças de comprimen·bo e 22 palmos de maxima altura, e com 
cinco ou iO braças de largura, conforme for para barcas ou va
pores; e limpar e augmentar o canal existente, o que com. cinco 
ou oito con·tos se consegue, para um ou outro caso . Dah1 até a 
barra do rio ele Una enconLra- se illogares baixos, ele tres a 
quatro palmos de fundo, 50 a 100 braças de extensão, e leito de 
cascalho e pedra soltl!:, que podem ser aprofundados com iO contos 
de réis para navegaçao de barcos e com trmta para a de vapores. 
Des·ta barra em dian:te o rio toma a largura média ele 35 br~ças, 
continuando sua profunidade a ser variavel em ex·bremo ; dah1 ate 
o Tamanduá se ffilcontram 10 baixos de bastante corren·teza, 
tomando a.lguns quasi o caracter ele cachoeira, de 30 a 150 braças 
de extensão ·tres a cinco palmos de fundo, e com le1to de casca
lho e ~edra~ soltas; os quaes podem ser removi~os com vint~ contos 
de réis para a navegação de ba.rcos, e com cmcoe!'-ta prua. a de 
vapot·es. No Tamanduá o rio apresenta, na e:xtensao de :;ne1a ~e
gua, 3k,300, uma serie de cachoeiras terriveis por su~ vJOlenCia, 
quécla e disposição elo leito, que é todo ele p~dr~, con.Junt~~:mente 
com as margens na maxima ex·tensão; elle ah1 na o é suscepttvel de-
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melhoramento, que não seja th·al-o por outra par~e ; porc1ua•lto, 
n ão só é extraordinaria a. difl'erença de nivel elas agua~, como 
·tambem insupern.veis os obstaculos que apresenta seu leito, e é o 
que, ent1·e·tanto, se pôde fa;;er sem gl'ande dilliculdade; passa a 
pouco mais ele meia legua, 3k,300, do principw destas cachoeiras 
.para. o centro e na margem esq . em g1·ande esgotadouro de aguas 
pluviae.~, que. vinclo de muitas Jeguas acima, vai despeja1·, com um 
leito C[uas i plano e horisontal, acima da cachoeira das Capivaras, 
a 2 1/2 le<>uas, 16,k500 n.baixo da ultima daquellas; es te esgota
douro pó~e ser communicado com o ri o acima das cachoeiras, por 
um córte de terras de menos de uma legua 6k,600 ele extensão e ele 
15 a 20 pa.lmos de maxima altura ac ima do nivel do ri o; alargando 
e aprol'undando este esgotadouro, b~m como sua communicação 
com o rio, tem-se um optimo canal p&ra barcos ou vap01·es con
forme se c1uizer; sendo preciso no primeiro caso 600 :000) (seis
-centos contos de réis) e no segnndo 1.00:000$ (cem contos ele réis). 
Este canal livra, a.lém disto, da. cachoeira dos i\<h cacos, que fi ca 
.a pouco mais de '1/2 legua 3k,300 elas outras e é ele clescal'l'ego, 
co~o dizem os canoeiros, isto é, rtue é preciso descarregar pa l'a 
passai- a . Na cachoeira das Capivaras o rio fórma clill'et•entes 
braços elos quaea, só um dá pessima passagem fóra das enchen ~es ; 
não é, en·tretanLo, elle o que ofl'erece mai~ faci I idade para ser me
lhora.do de modo a. dar nevegaçào [i·anca a barcos ou mesmo a 
vapores; é, sim, o primeiro que entra á dir., defronte ela embo
.caclm·a do esgo taclouro, e vai desal?ua~· abaixo ela cachoeu·a, o 
qual, a não ser· a l'alLa ele calculo ou ue curiosidade dos canoeiros, 
seria o çlo Lra,nsi.to get·al ; porquanto é mais tra balhoso descar
r egar as canôas e carregar as cat·gas ás costa~ pal'a cima ela 
.cachoeir<J., como fazem constantemente, elo que fazer o melh o
rame•lto ele ctue precisa este braço pat·a dar passagem sem ser 
11ecessa.rio descarregar. l~lle p6cle ser posto em estado ele dar na
vegação li vre a barcos com um conto ele réis , e a vapor es com 
10:000$ a 'L5:000~ (dez a C[uinze contos de réis). A pouco menoe de 
uma li!'glla 6",600, desta cachoeira, existe um encachoeiraclo, deno
minado H. i acho elos Bois, cujus obs·ta.culos {~navegação são gl'andes 
pedras dispersas pelo rio, que aliás tem ~. prfllndiclade de oito e 
mais palmos; elles [.oclem ser removidos parn. barcos com um a 
clous contos ele l'éis, e para vapores cum oi·to a 'lO contos de réis . 
A pouco ma is rle uma legua, 6k,6~0 , abaixo es tá a cachoeira ela 
.Sambahiba, cujo leito é tod.o ele peclm massi ça, passando a.• aguas 
com gt·ande velocida.cle em seu meio, por um canal de d ~tas a ·t.res 
.braças de largnra, ele perto de 100 de comprimen to e bastante pro
fundo, não se sabe de qnanto, pela gr a nde velocidade, que não 
permi He a lcanc;at· o f~tn clo ; esta cachoeira. não é suscep·tive.l ele 
Jllelho:·amcn.t!J em seu Jeit", nem mesmo para pequenas em barca
ções; existe, po1·ém; á s11a mat·gem esq . uma grande baixada po1· 
onde se pótle tirar facilmente um canal; pois que o ·Leneno não 
indica con·ter g l'antles perlras, parecendo ser o lei to da ca.choei r a 
o remate ele um morro de pedras existente á sua m.a t·gem tlir. ; 
com a despeza de ·[5:000$, (qui nze contos ele réis), para a navega
J;ão ele barcos, ~ ele 30 .pac·a vapores,. notando- se que elle livra 
l ogo da Corrida doa Vead• s , q~ellca m:med1atamente abaixo, e é 
de mais de 100 braças ele extensao, ele le1to ·tamhem ele pedrag, ten
do-as além disto de grande volume espalhadas po1· todo elle. Meia 
1egua, 3k,300, abaixo o rio apresenta di fferentes bt·aços, todos in
transiLaveis pelas mui tas pedras, á excepção ele um,. qu~ bem podia 
l evar -t::unbem este nome, por onde pas>am rll!IicJ lmen·te as 
canoas na extensão de 150 braças, pouco mais on menos ; é 
a corrida do .Maroto . Seu Jeito oll'erece ahi muita dilftculdade a 
ser melhorado de modo a da.r uma navegação fran ca, quer a 
barcos quer a vapores ; é mais conveniente abrir um canal em 
~ualquer de suas margens, ao que ambas se p1•estam bem; o que · 
,pócle ser feito com 10 ou 20: 000.~ (dez ou vinte contos de réis), 
para um 011 outt-o caso . Depois desta corl'ida na exte nsão de 3 
leguas, UJk,SOO, ençontra-se 5 pequenos baixos, que poclem ser 
.ren~ovidos [,a.ra a navegacão de barcos com 2 a 3:000·~ (dous a tres 
contos de réis), e Jl:l.l'a a ele vapores com 10 a 1.2 ; logo depois 
uma corrida, rtue o p6de ser com 4 a 6 para o primeil·o caso, e 
com 15 a 20 partL o segunclo ; em .seguida uma outL':J. mais consi
deravel, porém mais facil de ser removida , pôde o ser com dous 
contos ele réis para barcos , e com 10 a 12 para vapores ; deven
do-se, ele preferencia para este ultimo ca~o, abrir canal em qual
.q.uer elas margens, para o que ambas oft'erecem focil idade. A uma 
legua, 61<,600 Llahi encontra-se a corrida do Riacho ela Tapera. 
.com 2JO bra.ças de extensão, incluindo a.lgumas 100 de partes dÓ 
rio mor to, que t em pelo meio; ella_pódo se1· removida com clous a 
tres contos ele réis para a navegaçao de barcos, .com o simples 
quebramento de alglllna~ pedras, JlllloS para VI;\PO~es é mais con
veniente abrir um canal a margem esq ., que pode 1mportar em 10 
.con:to~ de réis. Em segtüd~ a esta corrida o rio torna-se raso de 

3 a 4 pa.lmos, e lal'go de ma.is 50 braças em uma ex.tensão d~ 
mais de 300 ; mas é facil tLprof'undal-o por causa do lei to ser ele 
cascalho; pôde-se dest•encler , qua ndo muito , um con·to de réi~ . 
A menos de uma legua, 6k,ô0~ , a baixo acha -se a corrida do 'l'aul
bori, de alguma~ ·JuO braças de comprimento, e de bastante 
risco a navegação, por causa das pedras que tem pelo meio do 
canal , na ex tensão de '! braças e na for~a da correnteza ; elb 
póde ser melh orada pat·a a navegação ele bat•cos com 3 contos ele 
réis,; porém paL'a vapores deve ·se abrir um canal á margem esq., 
que póde impor:tar em 10 contos de réis . G rio ahi espraia- se 
muito, formando difl'er entes braços, todos de muito pouca agua,e 
atravessados ele grandes lrugedos . Segue-se logo adiarrte um bwixio 
ele pedras, que dá passagem cliffi cil ás canôas, em r azão da 
pouca profundidade na e~tensào ele uma braça, o qual póde ser 
r emo,,ido com do '.1s contos de réis para ba.rcos e com 1.5 parava
pores. Da h i a 1/4 de legua, 1k ,650, encontra-se um outl'o com 
mais de 300 braças de extensão, formando corridas em diversos 
pontos , qne difficultam bastan·te a navegação ; elle pôde ser re
movicl0 com 4 con·tos de réis para barcos ; pm·ém para vapor es 
com,ém abrir C:llnal por uma elas margens, o que póde fazer-se 
com '15 contos ele réis . Meia legua, 3'k,300, abaixo, na fo\zenda 
da Palma, encontram·se, em seguida uma da onVra, duas corri
das ele 100 a '150 braça.s de extensão, as quaes podem ser r emo
vielas com 4 contos de r éis para barcos; convindo J)lltl'a vapores 
abrir canal por uma elas margens, o Que se póde fazer com 20 
co n·tos de réis . Ai nda '1/2 legua, 3ll ,300, abaixo acha -se um 
baix io ele pedras ele muito pouca agua, que póde ser canalisaclo 
para barcos com dous contos de réis; quan:to á. navega?ào a va 
por ,é diffici.l saber-se clahi até pe!'to de João Amaro o que convém 
mais, se ser:v ir - se do leito elo rio, ou de ca.naes exteriores ; s i. a. 
expet·iencill , depois ele come;:acla a obra, o poderá inclicat· ; pelo 
que deixo de fallar na qualidade elo melltor·amen·to , estimanclo 
sômen·te a. Clespeza afim de chegar a um resultado ftnal : para 
e.ate baixio serão necessarios 10 contos ele r éis . Dahi até à cor 
rida elas Pombas, 1/.2 legua, 3k, 300, adiante, existem 5 bai..xios , 
que podem set· r emovidos, conjuntamen·te com esta corrida, com 
10 contos óle 1·éis para barcos, e com 25 para vapores. A '1 /4 de 
legua , ik,651, della se acha a cachoeira dos Caixões , de grande 
perigo á navega~ã o ; e logo abaixo a do '11omavaras, ele pouco 
menor ; ambas insusceptiveis de qualquer melh01·amento em 
seus leltos não só 11ela gl'an le dili'eren~a ele nível das aguas,como 
pela co nformação delles; mas ofl'e t·ecenào á sua mat·gem chr. 
uma g t·:llnde ba ixúla , onde se pôde abrir um canal, que vá livrar 
logo cte duas corridas rg te lhe,> estão om seguida, o qua.l pôde sel' 
Jeito com 25 contos de r éis pám barcos, e com 40 para vapores. 
Da u ltima destas corridas ª'té João AmaL'O, 2legllas, t3k, 200, 
o rio ap~·esenta um:1 sel'ie pouco inte1'l'Ol'llpicla ele baixos e COL'

riclas , que podem se.t· r emovidos com 20 contos de réis parlJ, 
barc )S e com 50 para vapo1•es, cn·a u·ti.lisando o m_esmo rio, ora 
abrindo canaes por fÔL'a. Além elos obstaculos apresentados , 
exis te ma.is, para a navega.(1ão a vapor, · a pouoa t~rolitncliclade do 
rio na maior pal'te elo se11 Clll'So ; mas este inconveniénte é fa.cil 
ele remediar, a'Ltendendo que, a não ser nas cachoeiras, corridas 
e baixos apresentados, seu fundo é geralmen·te ele casca.lho ou 
pedras soltas, o q ne facUmente se remove ; póde-se orçar etn 50 
conLos· ele réis a despe7.a. preci,sa pa.ra esUe mister. Deix ei de 
a.preseotar muitos Jogares em que o rio se clivitl<! em clifferente!! 
braços, por julg11t· -des necessaria a clescripção superficial q\le 
acabo ele fazer. Sonun ando a.s diJferentes pa.t:cellas das clespezn.e 
preaisas {~ navegação, obtem-se 214:000$ (duzentos e quatorze 
contos ele r éis) para a navegação de barcos, "' 578:000.$ (qui
nhentos e se·ten·ta e oito contos), para. a de vapores . Deus guarde 
a V. Ex . Bahia, 29 de maio de 186 1.-llln•. e Exm. Sr . Con.
selheiro Antonio da Costa Pinto, presidente ela pr,ovincia . Ba
charel [''rancisco ela Cunha (]alvão, 1° ·tenente ela armada • 
Tendo o presidente da Bahia contractaclo o engenheiro La
cl!is lau de Vicleki para fazer a exploração do rio Paraguassí1, 
apresentou este n. 1 de fevereiro o seguinte ReliJit : « De
pois ela demora necessaria em S. Feli:t para contractar guias 
e mandar a,promp ·ar os animaes, etc. , a commissão seguiu seu 
des·tino á villa d0s Lençoes, pela estrada clenomin(lda do Pa1:a.,.. 
guassú, e lá chegou no çlia 20 do referido me1. de ou·tubro . 
Cumpre ac1ui declarar que a commissão não foi embarcada, 
porque, sendo mais facil a subida a cava,llo, S. Ex . verbalmen·t~ 
autot'isou·a a deixar para a volta a ~iagem em canôa. Tambem 
importa clize1· que a commissão p1·efer'iu a es trada do Paraguass1Í 
á do Orob6, aiuda que mais curta, porquo esta não margeia o 
rio, no entretanto que aquella, a partir ela fazenda do Si tio 
Novo, 28 legnas 18!1•,800, dis·tan·te de S . Fe.lix:, vai na exten.sãi:t 
ele 37 leg11as 2-!4k,2ü0, proxima a elle. Ambas o a·travessam, i~ 
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prjmeira na passagem do Bichinho, uma legua, 6~<,600, clishU~nhe 
da pov .. do Anclarahy, a segunda 2.2 leguas 1451<,200, acima ele 
S·. Feltx. E, p01s, seguindo com vagar a referida estrada, a 
commissãs ~eve occasião ele fazer algumas observações em diffe
rentes ' logares, especialmente nas coniclas elo Roncacl01·, Caixão , 
Veados e Funis, onde demorou-se mais ·tempo, e na cachoei·ra 
ela Passagem do Bichinho . Porém estas obser vacões não fo1·am 
com11le·tas, po1•que o rio por esse tempo já ·tinha subido qua~ro a 
cinco palmos, om,SS a 1111 ,10 acima elo seu estado normal. Logo 
dep0is da chegada ela commissão aos Lençóes, quando ella estava 
quasi prompta pM"a descer embarcada, o ·tempo ·tornou-se ele 
tal modo chuvoso, que n:ingLLem duvidou haver se entrado na 
estação da~ ,grandes .trovoadas ~ en~hentes, durante as quaes o 
Paraguassu se expra1a ex,traordmarmmente e as marg·ens riban
ceiras, e grandes rochedos exis·ten·tes no seu leito fi cam inteira
meu-te debaixo d'agua, o que tor na ina•bordaveis os obs·taculos 
clmtra a nav<:'gação ; en'b:i.o o abaixo assignado, considerando 
que, sobre mui'bo perigosa, de pouca u tilidade sm·ia com seme~ 
lb an:tes circums·tanc i as~ a continuação da exploraÇão, r esolveu 
ofnmar ao Gov_erno participando tudo isto, e p<:'clinclo au·torisacão 
afim de a denar para o ·tempo 011portuno, que é de _Junho a'té 
ou·tubt·o; e que nesses comenos, lhe désse, na forma elo art. 8o 
elo contrac·to, outro ti•abalho ahi mesmo ou em c/ualquer 
parte da prov . Durante o ·tempo que a commissão al 'i es'teve 
aguardando a respota, foi alguma~ vezes examinar dillet·eutes 
pdnto~ do rio Santo An·tonio, um elos mais importan·tes a fls . elo 
Paraguassú. No dia 27 de novem bro recebeu a commissão a de
sejada respos·ta, da·tada de 20 elo mesmo mez, dizendo que, 
convindo que á commissão fizesse um juizo ácerca do volume 
das aguas no tempo ela enchente do rio, devia proceder a essas 
in:(lágações. A' vis·ta do que, deu as providencias necessari a~ 
para que a co=issão sem demora descesse embarcada ; e 
mandou voltar es animaes que tinha levado. Deixanélo a villa 
dos Lençóes no dia '1 ele dezembro, veio a commissão embarcar-se 
no rio S. José, onde se lhe une o Roncador, duas legnas, 13K,200 
cl'istante elos Lençóes, e pouco acima do lugar em que faz barra 
no San·to An·ton~ó ; e desceu es·te ri~ cerca ele se is leguas, 39'',600, 
a'té a sua embocadura no Paragnassu, que a commissão encontrou 
no estado acima descritYto , isto é, bashalllte cheio ; apezar disso, ella 
co1rtmuou no mesmo dJa a sua vi agem, e feli1.mente sem grandes 
per1go_s a_:té perto do T amanduá ; porém a partir dal.ti, veio a 
comnnssao iutanclo seml_!lre, e cada vez a mais, com perigos e 
dliliculdades . Nos logares em que o rio fórma poço e onde nada 
ha a observar sinão sua profund·idade, era brando o correr das 
aguas ; 110rém nós Iogares de obstaculos, onde é preciso fazer-se 
um exame minúcioso, as a.guas corriam com tamamha velocidade 
e impelliam por ·tal fôrma a canôa, que a COJJUUissão pôde 
apenas lanÇar l'apidos olh ares. Emfim, nas pe·quena)l cachoeiras 
e grandes corl'idas a commissão outra cou s:o1 não pôde fazer 
sinão clesen1ba,rcai· em uma das margens e ma.urla.r passa:e a 
canôa, ás mais elas vezes vazia, e pu-xada a corda. Importa 
·t~mbem dizet· que pa1·a a c'ommissão poder deecer pela rnm•gem, 
viu-se sempre obr1gada a a·brir uma picada. Nowegnndo as5im, 
chegou ella no dia H de dezembro ao logat' chamado Porto 
Al~gt•e , 3 Jeguas 19k,800I(con·tadas po e ten a) abaixo da pov. de 
J oao Amaro, onde a canôa, no passar uma cordi!la, virou-se, e 
ficou a·travessacla no rio en·tre gr andes pedras mais de 24 hot·as . 
~epois ele reposba a nado com o soccorro de 16 homens, que 
tlVeram ele lutar . com as ma1ores difficuldades, a commissão, 
sem d~mora, seglllu seu cantinho. No logar chamado Roncadot· 
a canoa de novo vH·ou-se e desta >•ez com ·al"'un~ objectos e 
com todos os ca,noeiros, 11111 dos quaes quasi 
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moL·re afogado. 
Na tarde do mesmo dia, em um logar chamado Poco Raso 
2'1leguas, 1781<,200, acima de S. Felix, milagrosamen·tre escapa ra~ 
de ser afogados o engenheiL•o Trajano ela Silva l~ego e dous 
canoei ros, qne, nos grandes esforços que faziam para ·impedir a 
canôa ele ser lev_ada pela gt·ancle correnteza elo rio, se despedaçasse 
~m. UJ:?a ca,chueu·a C:WJ[!, e x~s·tencia ignorava-se, cahiram no rio. 
A,h'l so a I rovtclene1a os podia salvar. como acon·teceu fazendo 
que_ <J. cauôa já r~ mercê das ondas fo.sse de·tida por un{a. arvore 
ca.l1 ~~la, e atraves~ada no rio. Depois de muitos esforços para 
~ahn desta postçao per1gosa conseguiu- se encathar a canôa em 
1~Df grande lageado, sobre o' qual passou a commissão a noite e 
s . no dia seguinte poude ella atravessar 5 bracas H m qu~ a 
~aparavam ela terra ilr·me, e como não hav ia pos~i biliiÍade de 
Ir com a canôa, quer para cima quer para baixo do Ioga1· em 
qye ell~ estava,_ a~·tes do rio ficar'_ no seu es·taclo norn;ua, e tendo 
a_émd dlsso, se peldii!lo mmtos obJec'tOs necessarws v. contmua
ç':o a VIagem por agua, mais ainda declarando os canoe1ros 
na o quererem coiYtinuar a e~ pôr suas vielas, a com.millsão dali-

beron retirat·- se · para o que despa,chou um proprio com o1-dem 
ele fazer voHar ~s an imaes já então na i\lul'it iba . L ogo qu~ 
elles chen-a,ram a com missão pbz-se a caminho em du•eJ tnra a 
cachoeir~ ela Timb )ra, a maior elo Paraguassú, 8 legnas, 52",800 
ac ima de S . Feli ' , e depois ele ·tel-a examinado seguiu para 
esta capit&l , onde chegou _so~:rendo das .febres d.o P araguassú, 
Eis pois, !Tixm. S1· . , a descnpçao !l.el da v1agem fetta por esta 
commissão, !'es tando agor a relatar o resul tado dos seus exames. 
O Paraguassú ·tem sua nascença a 42 11 ;i' de Lon. de Green w!Cll 
e 13o 9' ele La·t. meúdional ; corre sempre desde a sena da Cha-· 
pacla enti·e 12o 30' e 13° O' ele Lab. meridional. conservando-se· 
em geral, na direcção de O. a E. _e percorrendo com mmta Sl - · 

nuosiclade bah:as de grande ex tens~o, que formam o seu- ·ter
reno de inundação : porem is·to so até perto da cachoeira da> 
Timból'<~, a pa.rtir de onde elle corre num teneno mmto aCl
den·tado até a sua emboca€1ura na balua de Todos os San·tos. 
No seu longo curso elle recebe, uma legua, 61<,60.0 abaixo do 
Andarahy, o rio San·to Antonio engrossado com as agua,~ do 
S. José, Roncai!lor e mais riachos que co;rrem da serra ela Cha
pada e lhe n.cam á esq . (ao N.) ; 10 legu.:~s, 66", abaixo da 
bana de Santo Anto11io, recebe ela sua margem du·. o no Una, 
e dahi até á. cialade da Cachoeira, além do rio Jaouipe, mui'tos 
riachos, que pela maior parte só correm. no tempo elas chuvas . 
Este rio tem dous gra.ncles sal tos que diVJdem o seu lelto em 
·tres partes clisbinc tas e de altllras dHlerentes, a saber : a pr~
meira, de sua nascença a-tê o logar denomwado Passagem elo BI
chinho onde elle atravessa a serra da Chapada, que fõrma o 
seu primeiro sal'to conhecido pelo nome de Cachoeir a do Bichi
nho ; a segunàa, dahi aúé a Timbór a, cuja cacheeira fórma o 
segundo salto ; emfim a ·terceira parte, da Timbór a até a sua 
foz no mar. Da pTimeira parte ou leito superior a commissão 
nada dirá, visto não a ·ter examiJ!lado, julgando a ex plo1•ação a 
eles-ta_ parte do rio. fo1·a do contrac·to .e mesmo porque a Cachoeira 
elo BH~l'unho é mmto Irregular e oílerece ·tamanhas clifficuldade& 
que, para fl'a.nqueal- a se.l'a preciso fazer despi l'ias fóra de reJa- · 
cão com as vantagens da navegação por ella. Quanto, porém, ao 
le i·to immec1ia t'l ou elo meio, isto e, a partir da Passagem elo Bi
chinho a'té a T imból'a , é for·mado em geral de pedra e cascalho, 
bastante lurgo e profnndo, porem irrtellrOJllpido por mui'b,ts cor- · 
riclas, que são ge.1·almente formadas pelos cumes de mnumer9s. 
rochedos ele granilbo de 11orphyro, bJsalto, que a travessam nao 
só o rio em toda a sua largu1·~ , como ·tamlJem ·todo o ·terreno de 
inundação, onde elevwm - se acima da llór ela tel'l'a ás vezes i O 
palmos, 2m,2. As prinoipaes destas col1ridas S:iQ : a con:ida ele 
Santa Clara, meia legua, 31<,300 abaixo ela barra ele San·to An
tonio ; a do 'l'amanduá a 14 ou 15 leguas, 92k,400 ou 99 kils. ; 
ele Si1nba Clar a, meia legua 3k,300; abai.x.o as dos Funis e Al
mecega ; outr a meia legua, 81<,300 abaho eles·ta, a elos Macacos; 
2 ~ leguas, 151<,500, depois a das Capivaras ; entre esta e a dos. 
Tamboris (9 legnas) 59",400, a do morro dos Veados e ~~ do Ma
rôto ; a 3 legnas , i'Jk' ,800, elos 'l'am boris, a das Pombas ; e dahi 
até João Amaro 5 legnas, 33K,000, ha ainda as elo Caixão, 'l'o
mavaras e do Romão . De Jo ão A,maro ahé a fazenda do Sacco 
elo B.i0 5 Ieguas, 331< ,000, as elas Ca.jazeiras, elo Po1·to Alel?r'e, 
do Roncador, das Almas, elo Poço do Café e ela Vol'ta, emfim , 
dahi a 3 leguas, 19",800, a do Poço Raso. Deste logar a·té a 
cachoeira da 'l'i mbór a a commissão não exa.minou o rio, pelas 
razões supra mencionadas; porém, 12elas informações que obte
ve, não ba duvida que nesta extensao ex1stem obs·taculos lden
·ticos, senão maiores, Além des~as corr1clas, h a pedacos de 
grande ex tensão, pouco fundos e cheios de pedras sol~as .. O 
carater gera.l ele c1uasi ·todas estas eorr_idas é que n,os rochedos 
que as fórmam ha um canal estre1to, ll'regular e as ma1s das 
vezes raso, por onde a mór part~ das aguas . nos tempos seccos 
correm com mui·ta velocidade, nao ·tendo ma1s de 3 a 4 palmos 
de al-tura acima do fundo , c0mo allinaam as pessoas que nave-. 
garam em 1860 e antes desta época, e que fora des·te canal o, 
rochedo é mui'to ir regular e apresenta gr andes massas de _Pe- · 
dras cober-tas de arbustos que en·tre ellas vege·tam . MuJt~s. 
destas corl'idas teem uma 11equena inclinação . No logar de cor
rida o rio se espraia e divide em muitos braços quando l\a en- · 
chen te . Em todo o comprimen·to cles·ta segunda pa,rte do r10~ 
as suas margens estão cober·tas ele matto fechado, que se_ debru
ça sobre o seu leito ; e como quasi em ·toda a. extensa o del}e 
até a Timb6ra, ellas são pouco elevadas e mmto sUJeJbas as 
inundações. A cachoeira da Timb6ra que, ?omo se chsse, de~ora 
8 leguas 5"k 800 acima de S. Felix, esta s1huada entre. ous 

' ~ ' }' r onde o r1o se. pequenos morl'OS e apresenta ·tve~ sa .os po . 
precipita, primeÍ;J'O quasi perpenc!Jcularrne_n ~ numa est~ecie d? 
caldeirão e depo1s nu1n poço ele perto ele i oO de compn,mento~ 
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ella tem ele al tura, entre os nl'veis da superficie d'agua, no seu 
começo e ftm perto de 25m illmnm, além des·ta cachoeira, que 
ê o maior obstaculo á navegaçiio do l~araguassu consta que existe 
na 3a parl.e elo rio, isbo é no ~ ·~ito infe1· ior, urna ou.tra cachoeira 
chamada das Bananeiras, onde r1uasi 1Jodo " ,.io con·e escondido 
embaixo dum grande Iageclo. Mas, ndo tendo a commissão visto 
esta parte elo rio, como já declarou, não pócle dar informações 
sobre ella. Como o ParaguassiÍ não passa pelos Lençóes, e como 
o contr:\cto Lrakl. ela navegaç\o aLé ahi, p1'eciso se toma cla1· 
tambcm uma breve explicaçii.o sobre o rio an·to Anton.io, que 
passa uma ·legui1 (:)1<,600, a leste claq ttella villa. pelo Jogar cha
mado Tombadol'. i':ste rio, abaixo elo Tombador, espraia-se 
extraol'clinariamen·te, formando o que chamam- marimbiÍ - , 
em JargtLra varia-vel, a qual :.i.s vezes chega a mais ele uma le
gua, 61<,6')J. i\ estes Jogares as aguas correm en tl'e caniços. Do 
logat· denominado Remanso, longe elos l.enç íes trea leguas, 
i9k.,SJO, para baixo, esbe rio canaliza- se natma lmcn te, e ·tem 
de oibo i1 '10 palmos, 1m,76 a 2m,20 de profuncUdacle; seu fundo 
é de lama, e sua direcção de N . a S . ; cerca ele d;tLas leguas, 
13k,200, a baixo do Remanso, o Sanbo Antonio recebe na mar
gem clir . o rio S. José, hoje inteiramente obstruido peln.s areias 
da mineraç<io. l~sbe r io Santo ll.ntolltio sendo em mtli tos logares 
estl'e ilo, e as suas m<1rgens mas coberLag ele matLo que as do 
Parag110s~ú, pot· elle n:i.o pócle navegar facilmente. Cabe agora 
indicar os trabalhos neceasarios para ·tornar na veg·ave1s estes 
rios ; pol'ém não tendo a commissão podido f<J.zer um explora
ção comrleLa e cab:~l, vor certo ·tambem não póde determi
nai-os com precislo ; e por iss > só dirá. em geral de que m1-
tm'eza sélo elles. No 'Santo Antonio os t,·ahalllos necessarios 
são simples e fMeis, consistindo na limpa das plantas que lhe 
fiuctuão :i ·Lona cl'<lgua, dos p:\us cahirlos no seu lei to, e do 
maLto que debruça-se sobt·e os barrancos pat·a dentro d'elle ; 
tambem no ahrgamento elo leito em alguns logares, e final 
mente n1 abertul'a ele alguns can:1es de desvio, onde o rio ftz 
muitas volta9, como ela fazenrla elo Fe1·tin at~ a sun. lnrra, e na 
feitut•a ele alg11m1s obras simples para l'eunir as agua9 nos Jo
gares onrle · elle se espraia c não ha profLmcliclarle su!ftciente. 
No Pa.raguassiÍ as obra~ ele arte necessaria9 s \o de nabu.reza 
muito clill'erente. Segundo o carac ter da coerida ou cachoeira 
ellas variariio ; assim, nas col'riclas formada~ por· um simples 
lagêdo e veclras soltas, que não imberrompem a. ca,hicla gel'al do 
rio, se deverão abrir canaes bastante largos e profundos, que
branclo os lagêclos, e rem 'ver-se as peLh·as soltas, que n :ls 
cheias ofl'erecem obstaculos á livre COl'l'icla das aguas, para 
que não inutilisem o canal até cert•J ponto com a irregulari
dade d:J. coL'L'enteza . Nas corricl<ts que interrompem a c:\hida 
elo rio, e nas pequenas cachoeiras, além ela abertura ele canaes, 
será preciso fazer-se obt•as auxiliares, como, por exemplo, es
porões, barragens, canaes· secundariosl. etc. ebc. para estreitat• 
o rio, mudar a clirecção elas aguas, aiminuir a forca dellas 
fechar ·.os braços, etc., e, comquanto todas estas ob1·as, sÓ 
depois ele um exploracão minuciosa, sejam feitas no tempo da 
eecca, e orçadas a~ clespezas ; combudo, desde já a commissão 
pó<le <tssever·ar C[Ue a abertura elos canaes no lei to cl0 rio será 
sempre mais facil q Lle em qualquer ele suas margens; visto 
como os rochedos atravessão não só o lelbo elo rio, como 'Lam
bem todo o seu tert•eno de inunrlacão, onde. além de grande 
excavacào, seria preciso queheat•-se uma maior quan~idacle de 
pedra ; pois que nas mo,,.genq os rochedos se a.pre.9enbam em 

.massaq mais cnmpa.ctas e elevadaq; em seg1mdo log·ar, pócle 
a~~everat· que as obms auxiliares ofl'el'ecerão muitas diiTiclll-
dades; porque a conAgtu·açd.o dos logat·es que dellas precisão é 
·tal, que só em um ou em outt·Q se contará ponto de a.poio ou base 
se::;ul'a para levantai-as. O unico canal de desvio que parece 
se potler(, abl'lr com vauLagem é um cana,l que, par~inclo elas 
Arat·mhas, ácima do Tamanduá. vem até aba ixo da corrida 
elas Co.pi val'as ; pot•que, existindo· entl'e estes cl.ous pon.tos mui tos 
obstaculos, e entre elles uma das col'ridas mais perigosa~ e 
tambem. a mats custosa ele ser melhorada., os Funis, a~sim se 
a ev1tarJa; acrescendo além disto que se encut·tal'ia o cami
nho perto de duas l;:guas, ·!31<.200; mas a possibi lidade da 
ab~rLura deste canal n:1.0 está pl'Ovacla, para isto precisos 
ser1am a planta e o mvelamento elo logal'. O rio nesta pa
ragem tem um ·ten·eno de inunrlacão muiLo estrei'to e a 
abertura elo canal só será ~ossivel atl'az elos morr~s que 
ficam á margem es.:J.. e apruve1bando-se elos r iachos ahi exis· 
tentes . Para franquear a cachoeit·a ela 'L'imbóra ~ó ex;iste um 
meio- fazer-se composta (écluces locks) : qualquer outra 
obra ele arte a,hi será dilftcilima e mu~bo mais clespencliosa ; 
no entanto que a fór·ma desta cachoeu·a se presta ele pre-

fere ncia para cons brucção clac1uella obra.· Si será vantajoso ou 
não rebaixar-se esta cachoei l'a, só depois de fei·ta a planta e 
nivelamento cle lla, e ele se ·ter calculado o volume elas agua~ 
nos elifierentes es·tados do rio, é que se poderá 'com exacção 
d izer . J á se vê, pois, que as obl'as necessarias para a nave~ 
galJlliclacle deste rio são em gl'ancle numero, e numa exten· 
são ele perto 70 leguas, 462k,OOO, as quaes nbms consistem, 
na maior ia, ~m quebrar pccll'as duras, cuja tel'ça pa.r·te está 
debaixo cl'agua . Além dos ·trabalhos ticima, mencionados, será 
preciso queimar o ma'tto em ambas as margens elo J' io, e, 
si fót· Jl'OS<;ivel, em ·todo o ·tet·1·eno ele inundação ; por,1ue este 
ma·Vto não só é a causa das emanações pes·tiferas, como Lam
bem impede nas enchentes o l ivre esgôbo elas aguas o muito 
contribue para as continuas mudanças elo leito elo r io, accres~ 
cenclo que, debruçando-se s Jb1'e elle, impede, em mu iLr s lo 
gí.'res, a navegação, e deixa cahir ne lle fo lhas e ramo .> seccos . 
~' i na.!Enente, se deverá recti ficar· as e.mbocaclu:as elos maiores 
confluerrtes, ]101' estat•em alias em mui to mátl estado . Apezar ele 
J'altal'em á commissão os dados necessar ios pa1•a fazer um 
o1·ça,menLo a.pproximaclo elas clespeza.s, el la esLà convenci tl::l ele 
que as obras pára ·tornar-se este rio navegavel ser:lo clispen
cl iosiss imas. Quanto ao tempo para a execucão clellas Lambem 
julga que não será meuos ele 15 a ~O annos, não só porr1ue não 
se pocleú principiar· todas ao mesmo tempo, e sim \tmas depois 
elas outms; visto que a remoçãu de obstaculo em baixa póde fa
zer apparecer rlovos em cim<1; e ass i rn set• preciso modificar-se o 
projecto ; mas tambem se1·:'1. mui cli ITlcil achar-se numero suiTl
cien·te de trabalhadores habil i tados á execução elas obl'as, e para 
irem substituindo os rtue f'orem m<n·r·enclo elas febres perniciosas 
deste rio; n ão fullando ela faHa de boa~ communicações. O es~ 
paço ele 20 annos poclerá parecer exaggerado; porém, si se consi
derar que mi.o se pricle trabalhar com vantagem senão durante 
os mezes ele junho, julho, agosto, setembro e outubro, nos aunos 
f<J.vot•aveis, como p1·ova o l'ac·to de não núnerarem no l'araguassú, 
apezal' de sua immensa r lc1ueza em cUama,nbes, senão nos refe
ridos meze'l, talvez sa acha pequeno o di to espaço. Tudo isto 
iúfltlir.J. comitlera,velmente sobl'e o custo ·Loba] elas obras, e balvez 
que faça dobrar· o orçamento das clespezas . Ainda que não seja 
da i11cumbencia desta commissão tlize1• quaes os meios de com
municação que para o sel'tiio desta pro-víncia cleve-S3 pref~rir, 
comtudo ella julga conveniente fazer aqui algumas comitlerações 
a esbe respeito. Qm a navegação Jluvia.l é o m eio ele communi· 
cação o mais natural e simples, e por isso ·tem sido,· e eleve ser 
mulLas -vezes preferido a outros ; a inda quando, po-ra e~tabe
lecel-a se ·Lenha ele fazer alguns sacritlcios com a remoção dos 
obstaculos ; não ha duvida, porém, que se o numer•o e gt•anueza 
clelles chegar v. tamanha altura que o capital necessario a seme~ 
lhante empreza exceda as vant<1gens que possam resuHar, não 
se deverá dat• pt•el'et•encia a ella. Ora, como o rio Paraguassú, 
que quasi. em boda sua extensilo atl'avessa terrenos sem cuHura 
offerece muitos e granclea obstaculos, e como diminuto seja em 
relação a estes ob>taculos o gráo ele pop., indush'ia e com
mer·cio dos logat•es que lhe ficam pl'<•xrmos, para os quaes n ão ba 
boas communicações ; é certo que o ca,pital nec .. ssariu pa,·v. a 
sua canalisaçiio 11ão cleixat·á de exceder ás vantagens C[U3 della 
possam t•esult:.w ; portan·to, é provavel que nenhuma compo,nhia 
nacional ou estra,ngeira queira tomar a si esta emnreza sem 
garantia rle juros elo capital, o que seria um gt·ande sac1·•ficio 
para o pa1z; jJOI'CjUe nos :30 primeit·os annns é mais r1ue pro• 
va1'e l que el la n;1o clê o meno r lt\cro. Se o gover·no emprehen~ 
desse essa obra, ainda maior ~eria o sact•ificio ; assim, pois, 
outt·o rleverá ser o rn io clz communicação pref~riclo, mesmo 
porque, pat'>t a canalisa.ção deste I"io; SJL'áo pt·ecisos tantos annos 
pue, tal ''ez, chll'ante e ll es. o centt·o cl1.1. provi ncia ·torne a pa~sa1• 
pm· outt'aB cl'is :~s como a de ·186 ; finahn~nte, por,tue o paiz não 
es•á pl' pa,·adu pa.ra obPa~ tão g igantescas, e n m dellas po\· ora 
precisa. Quanij' a uma ,,~~t·acla ele ferTo, p:'>de- se dizer que, 
visto. o t9rr.e no ofl'erecer ·tambem mui b·JS obsLactüos, as mesmas 
considerações feita< a respeito ela navegação em re lacão an ca
pi Lal e ao ·tempo necessario para sua execução ·Lerã.o aqui igual 
cabimento; e a unica vatiTtagem qu sobl'e ella ·tem é rj tte a 
cempa'>hia qu · a quer emprehencler niiô exige gm·a.n tia ele 
juros elo capital, nem gra,ncles sacriflcios do p~.iz, cujas nQcessl
datles, seja di'to; reclatmam !~Jn tlls a barat ~ za elo ·tt· ~nsporte, do 
que grande vdociclad . Uma estrada de rodagem ê cer!.amen·te 
um bom meio de· cem_muni.ci1ção ; porém a sua coasLt'1fCÇ ~to e 
consArvação tambem serão bastan'te d ispendiosas e poHco em 
relação com os actuaes recursos ela província, liiiCCt•eaccnclo, 
além disso, ainda nii;o existirem os bons meios de t1·ansporte 
par a es tJ:aclas desta ordem, is to é, os carros , pelo que as tles -

34.531 
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pezas ele t·r ansporte serão avuUadM. Assim, na opinião des·ta 
commissão, uma boa estrada para tropa, com ·todas as J)Ontes, 
pousos e aguadas necessarias, será o meio mais conveniente e 
apropriado ao estado actual ela província, nl1o só porque a sua 
construcção não levará mais de cinco aunos, mas ·tambam 
porque graucle pa1' be ele uma das picadas que hoj e s2rvem ele 
es trada póde ser aprovei·tada, e assim diminuídas as clespr zas 
que, por um calculo app1·oximad.o, não · podem exceder a 
500: OOv.)UOO . Considerando ainda mais qu~ o transporte wbre 
anhnaes é usado desde muito tempo, e que a mesma estrada 
será susceptível de ser pouco. a pouco mocliftcacla para rodagem 
-:- n ão ha duvida que uma estrada pa.r'a _:tropa deve ser prefe
l'lda a qoualquer outl'a v1a ele commun1caçao . Terminando dirá 
a comn:-i~são que, a1)ezar do que fica expencliclo, julg; que, 
sem pr 'Jmzos elas necesstclades elo presente, a·t·ten to o clesenvol
·vi me nto fu turo elo P.aiz, se cl~verá pro·teger a qualquer . com
pé~nl ll a quo, com capltaes particulares, ~ s ~m exig ir garantia de 
:1 ut•n;; , ou out.ros granclés sacnfic10s, q ueua emprehender a cana
lisa<;~ o do Pat·ag uassu, ou a c.•nstrucção ele uma esLracla de 
feno ; por ém, Yis to a urgente necessidade ele uma via ela com
mm tit;ação para o sertão, o que quanto anLes se deve fazer é 
u ma boa e.s tmda para k opas, ·tanLo pela sua promp·ta e eco
nomira execução , quanto pela u tilidade que ofl'erecerá ao pu
blicL•. Deus guarde a V . Ex , Bahia, 1 de fevereÍl'o de i S61. 
Illm . e Exm. Sr. cons ~lheiro Dr. iHanoel Maria elo Amaral, 
vic - pt·esident e desta província . LatUslatJ ele Vicleki, en::renheil·o 
encarregado ela exploL'ação elo rio I araguassu . 'l'r~~:Jano da 
Si h a Rego , engeohfjiro civil e ajuda nte ela mesma exploração. 

PARAGUAY. (li.io). Um dos mais formosos e francos rios 
do mundo ; vem tlescle o pat·allelo 14' 14' S. e meridiano 12° 
H.' 30" O. elo Rio de JaneÍl'o a entroncar- se com o Paraná aos 
27° 20' S . e 150 301 O. após um curso ele 2. 200 kils., elos quaes 
pouco mais de iOO não navegavei ~ . l!l' sua mais remota origem 
o ribeirão elas Pedras ele Amolar, ou elo Amolar, nascido ele cinco 
lagôas no alto ela serra elos Baccah yris, espigão oriental da cor
dilheira elos Pa t·ecys , em cnn·travertentes com o Arinos . Ou·tra de 
suas origens, que não é a principal, é o Paraguaysinho, nascido, 
como o Amolar, ele outras pequenas lagôas, em nuinero de se·te, 
quasi aos 14• 30' S. e 12o 4.8' O., lagõas de i6 a 80 metros de 
diametro, distantes 500 metros a clous kils. umas elas outras, 
existentes no alto ela serra do Pary, ou elas Sete Lagôas, em. ~m 
planalto que Bossi assim descreve: «Uma extensa superhc1e, 
plana e verde como um p1·aclo ar~Hicial , domina uma grande dis
tancia ele S, a O. , rumo que toma a serra . No cen·tro dessa 
planície que pal'ece trabalhada nc: alto . ela montanha, ~ com 
ligeira incliuacão para o centro, estao as se·te lagôas, quas1 todas 
redondas , e clisLantes entre si 'i/4 a uma milha, no rumo de O. a 
E. ; sua lat·gura ou diametro varia ; a menor tem 15 varas, 
J?Ouco mais ou menos, e as outras pouco mais de 60. A vegetação 
é mais opulenta em suas margens. comquanto pouco corpulentas 
as arvores. A palmeira verde e louçã cérca de preferencia as 
lagôas, em tal disposição, q.ue pa.rec.e terem sido plan·taclas pelo 
homem, e cultivadas com arte . Cresce nessas aguas uma herva 
especial, que não encontrei nos ou·tros Jogares pe1•corridos . E se as 
lagàas communicam-se subterraneamente, porque o terreno em 
que es·tão é humiclo e movediço, uma especie cfe ·tremedal, onde 
lia risco de a·to1ar-se a gente e submergir-se ; sendo mui pro
fundas as lagôas.» Da ulbima destas sahe um lacrimal que pouco 
a pouco augmentando de volume e que correndo para O. , eles
penha-se da serra, perto do morro Vermelho, após nove kils . ele 
curso. Recebe o ribeirão do Quilombo ao N. e aclean·te en·tron
ca-se com o Amolar, que já traz um curso ele 90 kils. Segundo 
!Bossi essas lagôas e as ela orig,,m do Amolar são crateras ele 
vulcões antigos . Mudando ele curso pa1·a O. e para o S. recebe o 
Diaman·tino (engrossado pelo rio d'Ouro), o Brumado e o Santa 
Anna, reforçado pelo S. Francisco de Paula, todos lageados e 
lliorrentosos. Essas são as cabeceiras elo Paraguay, Recebe ainda 
ii. clir, o r ibeirão Pirahy ou rio Preto, os rios Cipotuba, Cabaça!, 
~ug.re~, J au.rú, além ele outros menos impor tantes ; e a esq. ~s 
r1bell'oes Salobro, da Cachoai.rinha, elas Anhumas, Jaucoara, Pl
r aputangas , Roceiro, Seixas, Taquaral, Flechas, Bocayuva, Guay
nancly , Chaves, Figueka e Novo. e os rios S , Lourenço , 'l'aquary, 
Mn·anda, Nabileque, Bra.nco e Apa. Antes que Gabo·to em 28 ele 
marcn ele 1528 o subisse, já elle tinha sido descoberto e Pe.l;'
corndo annos antes po~· Aleixo Garcia e out1·os paulis~as , truCI
dado; depois ás margens do rio, já de volta do Perú, carregado~ 
de r•c1uezas., Pa<'te das quaes encontrou Gaboto, pelo que cleno~ 
mlllou-o rw 6/a, Prata. Foi s6mente depois de ~537 que os hes
panhóes começaram a percorrei-o em busca ele caminlw para o 
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Perú, como já o haviam feito Aleixo e Antonio Raposo. Est~, 
com uma bandeira ele 60 brancos e· outros tantos inclios, mais 
precavido ou mais feliz que Aleixo, att·avessou em 1546 os ser
·tões ele S. Paulo ao Pat•aguay, subiu o rio, penet•·ou no occidente, 
destruiu reclucções hespanhola~ no Guap01•é, passou 'ás terras do 
P erú, transpoz os .A . .ncles, e pela margem occidental ela America 
remontou a-té perto da linha equinoxial, onde pelo Amazonas 
voltou ao Bmzil. U::n1 1558 subiu Nutlo de Chaves pelo Jaurú indo 
fundar San ta Cruz de la Sierra . U::m 1580 Ruy Dias ele Melgarejo 
sobe o Mbo·tetym e funda Santiago ele Xerez, no proprio sitio onde 
hoje se levanta Mü•ancla. gm L751 o capitão-general Luiz P into 
ele Sou?.a Coulinho tenLou ligar por •neio de um canal entre o 
.Agua[Jehy e o AlegTe, braço elo Uuaporé, as sttas aguas ás elo 
Amazonas, estabelecendo ass im um curso ele navegacão ele 3500 
leguas . Fez riassar uma canôa ele cargas por um varadouro de 
3920 braças . Luiz ele Albuquerque, seu successor, imitou-o, e o 
esforçado engenheiro R icardo F~·anco de Almeida Serra, em 1784, 
subindo por um ribeirão, braço do Agua;pehy, achou um val·a

'tloUl'o de 2400 braças. Mas o canal ficou em projecto. Aberta a 
navegação ch P1·ata [!elo tratado ele 6 ele abril de i856, fran
queou- se a elo Paraguay a·té Corumbá.. Quanto a nós devia; ser o 
Paraguay e não o P<waoà considerado como rio_Pl'incipal, Já J?Or 
ter as suas cabece iras m:.üs distantes ela foz, Já por ter rp.atot• 
volume ele aguas e j á por ser navegavel em gnmdo extensão elo 
seu curso . (Vide Roteiro ela navegação elo rio Paraguay desde a 
foz elo S . Lour~nço até o Paraná por Augusto Leverger. '1847 . 
Rev . do l'nst, Hist . XXV, 1862, pag . 211. Roteil'O ela nave
gac,;ão elo rio Paraguay desde a foz elo rio Sepituba aM a d~ rio 
:::3. Lourenço P01' Augusto Leverger . 1848. Rev. do Inst. H<st . , 
XXV, 1862, pag . 287. Navega<ià o a vapor pelo Paraguay aM 
Cuyabá Roteiro, por Viriato Bandeira Duarte . 1856, existente no 
Archivo Militar) . 

P ARAGU A Y -MIRIM. Ilha elo Estado de }Iatto Grosso, 
lon"'a ele uns 77 kils. sobre 40 na maior largura, formada pelo 
I a1?a"'uay e o seu braço Paragnay-mirim, Os portuguezes cha
maa·a~-na antigamente ilha Comprida e ilha elo Paraizo. Sua 
llgura é de um triangulo rec·tangulo. 

PARAGUAY-MIRIM. Braço elo rio Paraguay, longo de 
cerca de 100 kils ., começando uns 39 kils. ela boca ela lagôa 
Mantlioré e indo sahü· abai xo dos Montes do AlbucJUea:que, for 
mando a ilha do mesmo nome. l!l' muito coberto ele hycl.rophy-tos 
que d.iífwultam sua navegação. 

PARAGUAYSINHO. Ribeirão elo Estadó ele i'.fatlo Gt·osso. 
vem das Sete Lagôas, reune-se ao Amolar e juntos formam ou 
vão ao rio Paraguay. 

P ARAHU. Rio elo Estaclo do R . G. do Norte, rega o muni 
do Triumpho e clesagua no Assú. Nasce na serra dos Pintos. 

' PARAHYBA. Villa e mun. do Estado das Alagôas. Fo; 
Cl'eada pelo Dec. n. 52 de 16 de outubro de 1890. Era o antigo 
pov. da. Capella. Demora sobre uma assentada, á margem dir. 
do rio Parahyba. Orago N. S. da Conceição. Comprehende os 
povs. Riachão, Al:rasto ou Santa Iphigenia e Gamelleira. Foi 
o mun. ins~allado a 30 de novembt·o de 1890. T em duas eschs! 
publs, '~ 

PARAHYBA. Farochla elo EsLaclo elo Rio de Janeiro, ~ 
mun. de Cantagallo. Orago B. Sebastião e dioce·se ele Nyterõi. 
Foi creacla parochia pela Lei Prov. n. 2. 1.02 de 26 de dezembrod e 
1874. Segundo o Relat. do Visconde ele Prados occupa essa par?
chia uma superlicie de ·1S8,00:l kils. qs. Foi elevada á categona. 
de villa pelo Dec. n . i 28 de 7 de outubro de i 890 e supprimicla 
pelo Dec. ele 28 ele maio de i892. Tem duas escholas. 

PARAHYBA Com. creacla no Estaclo ele Minas Geraes pelo 
Dec. n. 132 ele 3 'cte julho ele :1889. Compunha- se elo termo de 
S. J osé .d' Alem Parahy ba. 

P ARAHYBA. s~rrote do Estado do Ceará, no mun. de 
Santa Qnitel'ia. 

PARAHYBA. Rie elos ]!;atados de Pernambuco e Alagôas. 
Vide Pa.rahyó.;, do Meio, 

p ARAHYBA DO MATTO DENTRO. Povoado d~ p;stado 
ele Minas Geraes, no mun. de Sant'Anna dos Fe~·ro~ . l<m ~aro
chia até :l881. Nesse anno, porém, o art. 2• da Le1 .Prov. n. 2.848 
de 25 ele outubro determinou que essa parochia passasse .a 
denominar- se Joannesia. Tem duas eschs. pubs. de 1nstr. pr1-., 
ma ria. 
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PARAHYBA DO MEIO. Rio que n::.sce em P ern ambuco. 
a t.rave'lsa o l!: s·tado elas Al agoM de O. ::. L ., passa por e rlt t·e a 
set·ra elos Dons Irmãos, banha Victori u., Vi çosa, Atala ia e outras 
l'ovoaçôes e após um Cll l'SO avali ado em 189 liil om e~ros divide- se 
em dons braçoR, que viio clesagnar na lugoa Manguab::t, 3 kils. 
::.o S. do P 1Tae. E' obstruido por alg1tmas cacboeit· ~. s, sendo n:.t
-veg·avel ale 'l'erru. Nova, 9 kils . do sua foz. Se"" nndo uns, nasce 
na com. cl :~ Ga1·anhu ns, no log·ar Riacho Seoco 12 a 18· kils. cb 
origem elo Mundahú ; seg1mclo outros nasce n a fazendo. S. J oi:io 
de Deus . cc t·ca de 24 kils . ao N. da villa do Bom Conselho. Des ~a 
villa nos .infor ma !ll r eceber o P a rahyba os afls. seguin tes : Agua 
Branca, Amargoso, Arabat·y, Aterro, Baixa ela La ma, B<L ix ::t elo 
Urubü, Balsamo. Barra Nova, BeLsat·io, Boqueirão, Brejo G1·ande, 
Cabo!•fp, Cafundó, Canto Escm o, Capi!ll Grosso, Cassiano , Chi
queiro, Contas, Co1·uja, Encantados, l~ar i ::~.s, Folha. La rga, Fos
seiro, Frecheira~, l''1 tndo do Snerão, Gamelleira, Garl'incb a, 
Git6, Go andy, Gt•:Lvatá- assú, Gro l-a do Olho cl'Agua, Grotn, 
Fund a, Guaribn,s, hncli:·oba, Japec::~.n ga , Ladeira Cavada, Lage, 
Lagoinha, Lava- pés, Mac::~.mbira , Mo.c uca, Mãe Luzi a , Marce.l
lina, Meio, Mel , Memles, Mulung ír, Morcego , Moquem, Olhu 
ti'Agm\, Olho cl'Ag-na cl'A nba , Olho d'Agnu elo Ra ncho, Orl; i ~·a, 
Pacheco, Pai- Chi ~o , Páo- Grancle, Po.p:.lCacinha, P ed t·a, P eCln.L 
de F og·o, Pires, Qll n, ncl !'1, 'l'i gt·e, Secco, Riacho Gr::~. ncle, Ros ilho, 
Sonhem, 'l'amuncluá, T::~.qnaey , 'l'atú , '!'t•apiá, Tres Voluas e 
Veado Magt·o. R ecebe dv lado ele Alagoas o Qnebt:angulo, P a
r angab::., os riacho., Cru 1. el e Almas, Gravatá, 'l' :l.CJUa ra, Cavaco 
Cl'ttzes, CassamlJa, Uumelleim , P oç_, Gt·ande, P arahybinha, Ca
r angueijo, Ri::~.chão e Lunga. 

PARAHYBA DONOR'l'.E. E stado elo Bra.zil. Lirnites-0 Es
tado elo Parahyba occupa a pa1•te m::~.is ot· iew~::~. l deste conHnen~e , 
sendo o cabo Branco a sua ponta mais saliente . O seu li ttoral é ele 
30 leguas, pouco mais ou menos, üesde a foz tio rio Goyana abé á 
do GuaJt't. E s lende11clo- ee de E. a O. pelo interior elas terras aLé 
HO Jeguas, onde limi ta- se com o Ceará; o P ar ahyba em ~oclo o 
seu comprünen to conü·onLa com Pernambuco a0 sul e com o Rio 
G\·ancle ao norte . As (':d ensas linhas de cLvi.são com es tes cl ous 
ultimos J!:sLaclos '' ão até aa meio mai s oa meaos reatas; mais ahi 
formam duas grandes cmvas, de modo qne o P ar ahy ba tem con
ftgnração muito diversa da que lhe dão o se nador Cu,nd rclo 
Mendes de 1Um eid:1 e o barão Homem de i\Iello nos sem m::~.ppas 
g·eogra.phicos; como ~::~.mbem oulrros qne se tem occuparlo do as
sump to, Pntr e os c[naes dom pa rahy banos. Os li rnlbes com Per
nambuco, part indo ela Joz do rio Goyana , afas·tum- se .logo do 
curso desse l'.io, proclU':J.ndo a v ill a par uhyban!l do E~piril 
Srtnto e a cidade pern ambucana el e Itambé , uma s<J povoaçao ou 
1oco;liclu•le, cJjffel·an~es apenas em nc me e na categ·ori a arlm ini
sLt~a.L iY:J., e sécle do duas comarcas, uma em cacl~a um elos l~s ta
clos a que per~ence. Em seguida sel'Ye ele linh a cbvisol'ia a es
tmda, a~e á pov. ele Serrinha, tres leguas ad iante, fambem 
pert2nce aos clous J~staclos, e onde pl·incip.ia a cordilheila, qne, 
Pll1 dirrcçi.io ao centro, vn,i sempre l imitando- os . Esk• sel'l':1, 
qtw vai e l evt\nclo-~e J. proporção que intorna-sr, semr.oro . teve 
t(os m ::~. ppas mais a n Ligos os nomes de Im baran as e Canry~ , 
m.as vulgo.rmenLe é conhecida por outros nomes, cla\los ás di
versas secções em que o povo :1 divitle. 1\'es· t::~. linh a divi saria 
enconlram-se s:rccess ivamenle a pov . de Pir::~.uá, a vil la el e l'\:1-
tuba e a pov . el e i\l atta- Vü·gem, co tlllll llOS aos clous ES'~aclos 
limitruphes. Dcs~e uiLimo pon ~o con binnam os limites sempre 
ele E. a O. peh d i~a sm·r ::~., a té os con fin s el a comarca de Cnba
ceit·as, qu a ndo ele r epente tom am o ru mo ele SO . e ~ogo o ele,' . , 
,!lendo .formaclos pela ser r ania co nhecida pelos nomes de J\loças , 
J'ac:J.t'ará e J ahiLacá, div.i so t·ia das agnas rlo r io P a rahy bn, cl::~. s elo 
Capi.bn,ribe, Moxotú e Paj ~hú. De n ovo mudam os llmites de 
rum'l : s ~g1ündo por algum espaço o de O., tomam o de KO. 
até õis proximid ades ela vill a parahyban a ele Teixeira, consti
·tuinclo todo o trian gulo que acabamos de delinear , o t erri-Lol'io 
da comarca ele Alagôa elo i\Ionteiro, que se acha ass im encra
vado no EsLaclo de Pemambuco. E' o;1cle o Esta,lo do Po,ra
byba adqui re maior l argura, cerca ele 56 leguaq, l a l'gura que 
fica -:togu redur.i.da a menos de metade, na a i tura ela v ill a do 
T eixeira, em direcção ;is ele Pabos e ele SM la Luzia do Sabugy . 
A serra continuá dividindo as aguas do rio Parahyba e depois 
as do JEspinharas ou Pinhara~ c Piv.nc6 , ·tribs. elo Pira~has c~as 
do Pajellít, atf. elo S . Franc1sco, passado a hnl1 a ciJ.vJSOl' ta, 
que toma Jogo o ramo SO., per to d~. vt_lla da Pr1nceza, dts tante 
citwo legu::~..s pouco Jllals ou m enos da CJ C~acle pernamb~cn,na de 
'1'1·iumpho, ou tr'ora Baixa- Verde . Os ltm1tes com o Esto.clo do 
Ceará são formados ~am bem por uma serra, contt·afort3 el a do 
At·a1·ipe, a flltu l com diversos nomes, en·tre os quaes é ma ts 
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conhecido o ele serra elo Bonga , divide as aguas elo Pira nhru> 
(las do Jaguaribe. Aqui o Par::~.hyba readquiee g!':J.ncle largura.,_ 
não inf~ r i or a c.iucoanta l ~gu as, a. partir da v ill a cln, Princeza: 
em direcção ao nmnicipio do Ca bolé elo Rocho. Os limites com 
o Rio Grand e do Norte não s:io naLuraes, são CJnvencionaes e 
em geral incertns e confusos. Os dou s Estados geogra!Jhi ca
men~e fol'taam urna mesma r eg·iã ó, aos qu aes são communs di- 
versos rios e serras , No tempo de colonia, :J.S duas capil::~.nias 
dividiam- se po1· uma linha ·traç:J.cla ern r uma quasi r ec to de E. a . 
O., d o li bt'lral ao mais remoto sertão ; partenci01 e:1 tiio à Para
hyba t orl::~. :1 ribeir:J. do Seridó, ·tel'l'lto r io ele qn ::~. tro mun s . =
Acaey, Jardim, Caicú e :Serra Negra; mas, tendo sido desli
gaé1:1 esta importanLe parte do ·territorio parab_yba no }>ara se1· 
incorporada á província , h oje Esbado, visinho , a linha divisari a: 
a pa rtir do mun . de Cuité ao ele Catolé el o R flch a, lorm<L gn1.nde
curva por inclinar-se para SO., couool'l'e nclo assi rn p::tra a. 
gt•ancle estt·eiteza que ·tem o ben:itorio pa l'ahy !J <L no. O Dr . Ca t1-
diflo Mendes de Almeida diz : « As provi ncias que coJ:n es·ta 
cJn lln a m são pdo N. a do Rio Grande elo NorLe pelo rio
Gnajt't , pov. dos Marcos e sena de L uiz Gomes ; pelo S . a de 
P el'll amlmco na foz elo rio Capiber.ibe-me rim ou tle Goyana, e .. 
se r·ra elos Cari[·ys V elhos ; pelo O. , a do Ceará pelas serr::~.s da 
Aearipe, Pa,jahú ou Piedade, que separam as :1gnas elos rios-. 
Pimnhas e :Salgado ; ftcando o Oce::.no :1 1~. A s ua pos içãO< 
astronomic::t é :1 segnb te ; l a t. austral e tr~re 6·• 15' e 70 50';-· 
l ong , ot·ie nLal entra 5° 5' e 8° 25' . De N , o. S. co n ta es·t:r. 
província 30 le gna~ na sua maior ex·tensão cles:le a serra ela 
Cui té, n os lir1li"tes da elo Rio Gr ande do Norte, ás verte ntes da .. 
serra dos Carirys Velhos na di visa com a lle P ernambuco ; ~ 
de E. a O. 70 leg,w s deseJe o cabo Bra nco até á fronteira el() 
Ceará, nas nasce n tes do Tio Piran h as ; ·tendo de costa 28 a 3()_ 
l egnas , ela foz elo rio Guaj ú á elo CapiiJeribe- mil·im, no pontal 
ele Gtlajirú . O tenitorio des ta prov ín cia fallli~. parte cb an
·tiga cap i·tania de Hamal':J.c:í.lle que foi clonatario Pcclt·o Lopes ela 
So nzn,, que não pôde colonisal - a. Era babHaclo por di ve11sas~ 
tl'ibus ele inclige na~ : ao S . Cio l'io Parahy lJa pelos C:1he tés e 'J.'a
baja ras, e :10 N. pe! o3 P o·ty g·naras, cujos dom.in ios se es~e ndiam. 
:1~é o rio Jagu::. t· iiJe. A con <JLÜs ta e povo::~.mento desta provinc.ia. 
co meçou em i 582, sendo Di ogo F lor·es, encarregado pelo Governo 
ela Bahio., quem veiu clesemp~ nh at· tal comm iss:io, es ~abele
c~nclo- s ~ na il'U ::~. Cam !Ju:.~ Seu successo r F1·uc tuo o Barbosa .. 
tt·aus l'e t•ü t o novo esbabelecirnen~o para o po. to el o Cabed,· llo, e 
em1585 la nçou os fundam entos ela ac tno.l cid ade do P a t·ahy iJa do 
1\'ort~ sob o nome de PhilippJ,~, G!o nome elo mona rc lt a r elnatllie 
P hilippe li. Co ti1o P ern ambuco, fez parte ela conquis ta hol 
ln,n(le7.a, acolllJlanhanclo sua fort ttn a . Em iGSt cl ~ s1igo u-a da. 
Bahi a o governo ela m.e Lt·opole, co nservando- se ass im alé 'l'i55,. 
em qLte foi 1· ~un i cla e subordinada ú cap'ila ni a ele :Pernambuco,. 
com o propos iLo de l'avo1·ecer-se ú. Co, r.pa nhin, ele Comrnercio qne. 
se Cl'<ár::. em Portu gal para es~ ::~.s ch ;as pl·ovinc.ia> . A Ca L" la R egia. 
clt' 17 de j an ei t·o ele 1179, Cllj :J. in~rg t':J. niio co ol1ecemos, sepal·ou- a· . 
el e Per nambu co, e co tr.o gover no ioclep~nde nt 3 co nservou-se aM
á époc::~. ele noss a t·ege ne rn,ção pol i tic::~. (C'cbtala.go elos Gove•·nado
?"eJ e Presiden tes ela p1·ovinoia de~ Pa?"Cbhybc~ do Norte, orga
nisaclo e an notaélo por F reder ico CaL·neü o ele Campo.,) . Não 
h :1 urn docum ento ou lei. fixando os limitas ci:J. ::~.nti ga capi-tan·ia ,. 
tudo é vago e in ce r~o .tan to pelo laclo el e Pe t• na mbuco, co mo pelo 
do Ceará e el o Hio Grande elo Nor·te , e já tivemos disso pt•ova na~ 
precedente al't igo . Os co:J IHobos com a )ll'Ov.incia do Rio. 
Gt•a ncl e elo Nu rLe re novaram-a~ em 1860. Ern 1.861. aiucla se 
tentou a dem a t•cação , ou avive ntação ele rumos , por que pal'eCa
qne em algum tempo houve se não comple·ta clemaTcação, assenta-
menta de marcos, pois h a n:1 costa um Jogar com essa designação. 
Porém nada S 3 fez dabi em cli ::~. nte , e recomeçou a cos·t umada. 
i ncliiferença e abandono por es~as co usas, como é s::~.b iclo, e de 
que nos dào provas os se~uin ·tes a L' tigos que ex·trahimos dos Rela
tarias da presidencia de 186 ! e de 1862: «Limites.- lar avi ser 
de 29 de 111:1io fui auborisaelo a nomear um en ge nheiro para ve
rifi cM' 03 pon·Los con test::~.dos nos .limites des ta província com os 
da do Rio Gl!ande elo Nor te . O·digno presidente cl alli, em officio 
ele 18 de junho, communlcou- me a n omração que h::~.vi:J. feibo da 
e tlg-•nheiro civil Ernes·to Augusto Amorim elo V alle , em cumpri
mento ao disposto no dito aviso. Providenciei no mesmo sen
·tido, e espero pelo resulta do dos ~xame~ par::~.J ev::~.l-o ao conheci-
mento el~o Gov~rn_o Imperial (Rcla;tori? cl_a. _f?"Csidencia de 186 l)». 
«. Questaa de hmttes .- A ll1Certezn, elos hm1tes entre esta provin· 
CJa e a do Rro G:ande elo Norte permanece no m esmo pé ; ne- 
nhnm a a lteraçao houve. No meu r ela taria anterior ctisse-vos 
tinh:J. desi ~na.clo o capi·tão elo co1·po de engenhei ros, que existia: 
nesta provtnCl!l. r ara ver i fic o. r o. exac~idão dos verdadeiros limi-
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~tes, o qtte não p2>de ·ter Jogar, pot· havet· sido mo.miado recolher a 
. .oôr·te aq11elle <>lficial, que foi igualmente exoueraio clUJ co mmissiio 
-em q~'e.es·La,•a e mpregado, o que me foi communi.caclo po1· a\· iso 
.do iVIlmsterio da Guerra cle25 de setembro do nnno passado, e 

.\l)ub!Jcado na onlem do dia do qmwt~l-gene J• al sob n. 28!. O 
s ubsLrb uLo que se m e ap t' e>en·to·t e m da·ta de i de dezemb~·o elo 

..an no passado ai nd a não pôde ir pt·ocecler a semel ha nte tt·al)alho. 
~· para laslimar que niio s ··ja r ,·sol vid a a questão pendcn·t3 
.a?e rc a elos l imites cles·ta com a p t·ovi.ncia de Pernambuco, na 
:vll:la ele Pedras d e Fogo . Ti v ~ occasião ele verifica.t· pes'loalmeat9 
que os bnütes acbuaes não são os de ou t r 'ot·a; poi 'l a opio i <io de 

. qua~1 o geral dos mora,! ores claq re11a 1•ilh\ é q 11e a pov. desse 
nomeiJet·Lence ·toda a es·ta pt·ovincia, po: se achat· eclili cacla em 
terrer:_o éla mesma (1-l.ela.tol"io ela )Jl"C.<ielencicb de 1862),. As 
q ues·toes com Pe rn amb uco não se limita m ·tão sómante ú vi iJ n. ele 
Pedras de Fogo, mas á parochia da 'l'aqnara na cos·La, de qtte 
por ora co nse t·vn. a Pat·ahyba posse, mantida pot· Avi~os n. l3G2 
.de 26 e 31) de setembro ele 1859 . Eis o que di~ o av iso ele 26 ele 

- set~ mbro do Mini<;·Lerio d a Justiça ; lllm o. e Ex mo. S t·. - E rn 
r esposta ao otncio de 29 de O!lbu b:·o do a nno pas~aclo,c1ue es~a pre

. .$Lcle nc1a bra!JSmHtio ao i\Iiu i·ste l'.iu ora n, me·1 ca r"'O rept·esen

.'tanclo que~ vi.gario da freg . ela 'Taqu:wa, siLuucla 'nos lin1i'tes 
-dessa ]Jt'OvtncJa com a ele Pernambuco s esc usára d e reconhe
ce~· a jurisdicçãocivil dessa presidenci'a, pelo facto cl~ r ece·ber a 

. .sua congr ua na ·bl.tesouraJ·i:J, de P<~rn ambuco; ·t ~ nh o !le signifi
c=!-r a V .. l~x. que S. i\L o Imperador, a c uj a pt·esença levei o 

.,c~lbo officw, houve por bem deciclir que, pet·Lencenclo a reCet·ida 
.ireg· . ao ·tercitorio do P a rabyba, nada jusLilica a esc·1s;;t do pa
rocho, o qual de ora em dian•te cleve:·á SO l' pago p2Ja L'<!Spect iva 

'.t hesoumri a, e não pela de Pernamlmco, nes te sen tido e:tpe ;~o 
nesLa data aviso ao Mi.uisterio da Fa~~ ncla; cu rnpt·indo que 
Y· Ex. assim o communiq ue ao mencionarlo pat·ocho, para s ·.:a 

.. 1nte)ltgencia e exec ução . Deus g ua rde a V. Ex.- Joãú L1ts
tosa; da Cunhe• Pal"ttnar;uá..- Sr. pTe;;iclenle ela lll'Ov incia rl:J, 
.Parah,y ba. » Entretanto o ·t ~ rriLorio des~a ft-eg . vai além da 
marg~m clit· . do rio A.b iah y, limite reconheciclo por diYP!'õO > 
au·to~·~s co mo o. desta prodnci;), com Pernambuco. O co nni cto 
de 18;:>8, r eso]yHlo pelos dons Av isos dos Minis~erios cl<t Jnshçt~ e 
.da .Fazenda, foi pl'Dvocmlo pelo r espectivo vigal'io, qtte de htt 
..llll;'Lto tempo se consJderava na jru·isilicção de l:' e rnt~mlmco, 8!)1 
.CUJ a ·thE>sonrtu-ia recebi:~ a compe'tenle co n" t'ntt e I :i se lh e 1'<1.
,gava. pelo !lnesmo ftmel:uueu bo (üelc•LoJ•io" da ].u·esü lencia, desta 
,provmcm de !.~58) . No nos:o mappa tomamos a f.·onte i.t•tt lpJ.e 
.designam os c il:tttlos avisos, j á r·ol· ca.u~a dessa decisão, j á pelo 
zú~ lJ .ssi.Jeti;; desta província, cpte ex isbe desde longo tempo 

• .como tt'Lbesta l?iza t•t· o ntt noha 10 ao cap. 2 elo torno so, a t•bi go -;:
-?el'1U:!.mbu.oo, c1ue copiaJ.~los : « Co nstav!t Hamarad. ele cinco 
1regs., I{Ue eram as m encionttclas ele N . S . rln Conceição, a ele 

"'l'ijuc1tpapo ele Goyan.rt , elo Des tenu tle Jtambé , e n du. Ti!t,qucwc~, 
..a qual sendo al i :i~ incluída no ten· i·torio ele Itama.mcú.. {oi com
t!.ulo~ se~][lr·arl<t pa:·a c• elo Parcohyl:a, pot· cheg-ttr a hi ;t S1l <t juris
.<1·~~ao da conut,ca; mas snb>·t i tu in-lhea prtrochi t~ de~ .S da Doa 
"V_:agem elo Pasm:tdo (qne era oapella filia.!) , erect:1. pela Resoln
,Çao de consul ttt ele 1821». I~ em outro Joo-ar da mesma nota : 
« S~u ter mo (o ele Goyuna) <~.brange toda ~ provjnci:t de It<~.mtt

. .l·aca, á, r-xcepção elo t~?·r·itorio ela Taqucwa wLido Mttecedente
.mente u v-tlla de il lh~•nel1·a na 1Jro·vincitt ela Pal·aluyba,)> Mas 
o mesmo Pizarro no citnclo cap. 2 art. P.arcbhyba elo 'Nort,, 

· ~ explictt . a causa dessa a n nexação da pal'och itt ela Taq ua t•tt :t esta 
, ,l)l'O~lne t a, vtsto como, seg unrlo o r eferido au·tor, é o Abhthy o 
.1iJl?-üe de Pe!·na.mbnco . « No tel'l' itorio desLtL vili:L , di~ Piza.l'i-o, 

· l!elet•mclo-se a Alb ti.nclra , es lâ comprehenclidtt a freg. ele N . S. 
_da Penha, sit .ada na 'l'ttcptâra,ao SE. ,cuj o terrilorio, desmem
brado do lermo dtt villa ele Goytma,se acljnclicoli ao de Alhandm, 

pelo q1te pe1·tence ao Jttclicial fi cttntlo ao "O rermttlo,· e cttpit.to
.general. de Pernambuco a.juri~diccão m ilit~r, po>" se?' o distl"icto 
dos ltnutes ele• pr·ovincia.» O a~se t· ·to de Pizarro é con lirmado 
JlOr Fernnncles. Gruua no tomo 1o ele suas JI{Qnw,·ic•s á pa g. 61, 
oncl~ tlJz : « 0 sen ·termo (refer•inclo -se ao r.l~ Go!JCb?Ub) aiJ;·ange 
..as fl'egs,. de GoytLna , Jtambé, parl.e ela snpprimicla f:t·eg. elo Pas
~~ado, a margem esr1. elo riacho Ubú, pttrte tb ele 'l'ijncuparo 
.ao norte d~ C:-"rne de Vacca, e pc,·to da de TctqLuwa, eacmvada 
~:sta Pl'OV lllCla ,. que tem estc.clo sttieit·cb ao ·nwn,ioipio ele Alhc•n· 

· '{"• .ela JH'ovu1cm Ch\ PartthyiJa., En~retanbo ütcil e1·a tt·:L,,ar 
~ '~lllte desta província com ti. de Pemamhuco. L;1nto em PerlJ·as 
ce . :ogo,como na cosia, por meio üe nm:1 demtirctv:[to regnhw.l~ 

_ou h o tanto se devera f~tzer com :1. ft·ontei~·:1 elo H. i o Gmmle de 
N~·te, fic~~clo para esta província a povottçiio elos 11/cwco<,qne, 
seou.~clo I rtal ele OliYei.ra, demom á ma.rgem tlireita elo r ro 

. GU~JU ». SupeJ•ficje : 74.731 kils. qs. No·bic'a hi storwa . 

Es~e J~stn.clo comvreltende a mn.io1· parte das 30 le~uas dn l10l'ção 
sep tentdonal da capi'taaia rle Pera Lopes el e f:;ouza. e q11e sob o 
nome ele capi tan ia ele Itamamc:i se estendia desde o rio que cerca 
a ilha de Httmtw~,cá. ao qua l rio, di z a c:trta ele doação, eu or{l. 
puz nome ele Santn Cmv., nté <\ bnhin da 'l'r:üçiio. Em 1581, por 
o.t·clem do govematlor get·::~tl Lonren~o ela Veig;1, lançou João Ta
vares os f mdamenbos ele uma pov . na ilhn, C:~mbõa, no rio Pa
r:1byha, a qual suppõe- se Li\· esse s ido clestt•uida. pelos armadores 
fmncezes . No governo ele Luiz de Bl'ito e Alme ida, o rico pl'O
pri e tario tle P ernamlmco, l~~·uc·tnoso B:H·iJosn., empenhara- se em 
colon isat· a Parahyb:1, mas foi iafe liz . f:ió em 1584, 1\fanõel 
'l'elles Barreto, aprovei brtndo a esgnadnt do general h espanhol 
Diogo F lores Vc1 lclez , qu ttcalmvtt ele etYtt'tl.l' mt Bahia, ordenou 
a esse ::rellet·etl que tosse tenbar tt con rpti sta elo Parahylm, em
qua.nto de Pel'llamiJuco, D.Ph:ilippe de i\Ionra e Fmcliuoso Brtl'
bosn segui ~un pot· term pat·a cuadjm·al- o . Yalclez, apenas che
g·aclo, nHLLlclou lel'll.llt:11' :t me nos de um kil. elo sit io ele Cabê
cle llo, na marA·em esq . do rio Parahy IJa. um forte, a que deu o 
nome de S . P ltilippe; e. deixa ndo n e!Je Franciaco Ca'ltejon, 
segui u pam " J~uwpa. 1'\ã.o f'oi sem g1·a ncles clifficuldades que 
os colon isadores logmram firmtt l·-se n esse ponto, po is tiveram 
co:1 tra si as ag:p·essões elos sel vagens e ele clnas n u os fl'ancezas . 
«Seguindo os nesú'tws ou a fortuna ele Pernambuco, o P.ara
hybn. foi conqu isLado pelos ho!l;\ndezes , ft·aternisou com .1le na 
guet'l'rt hero ica começacb em t6-í5 , e soll'l·eu como cnmp li ce na·s 
convulsões politicas <le '18 17 e ·182:í, n iio sendo, mas s innrlanclo- se 
alheio á dê •18Lil t. , Em '16'4 loi cre:tdo cap il.an ia i.rJ.depencletrte; 
em -L755 de no1·o subo•·dina•lo :i ele Pernambuco . da qua l .se 
emanei po11 peb cat· ta 1·égia ele l7 de janei1·o de 179:1; seu do con
temp lado, em ·LS22 . no numero das p mvincins do lmperio. 
Aspecto - O sól o é em ex tremo acc ielen.bacl<>, afiit•tJ.l::tnclo Ayres 
ele Casa l que em mais ele clous t<:> t·ços s.í se encontram catingM 
e char neca'> imprestareis para n agt·i cH l t,um; sendo certo que 
a h i o Lei•t·e uo c e m Clemasia secco e ele üelici en Le irri g-a, no na
tnml: 1n·esbt•- se. pot·em. basLrtnte á ct·i~wiio ele gado, porqne 
a lnmch ex tt•<tortltnariamente a m<tc::unbira . herva que o <tlimant<t 
e que , 1•ot· se;· mui to aquosa, poll! .a- llte a sêcle ; a Le;cei1·<t 
pttl'le é ele zo:ms e el porções ele solo foi'l e . snbsLanciOS<> e fer 
li I issimo, cobe;·Lo ele ex~ensa'l e l'ic:1s ll.ot·est,,s, principalmen te 
nas m ais altas sel'l'aS e n«s vi-:nh<mças ele a lgnn'l rios. C lima 
-Quente e sec~.o. s unl'i s:tr lo peht vimçii.o do ma;· . O inverno . é 
üe mal'ço a .i u!lt o. As elnnas sã:J ü:e .ptentea . i\Itnu·icio Favt•e 
üacomo métlitt tlo invel'llo ~3o e do \e ão 27° . NiLo ha mo~es
tias enclemieas, a não se,•em as f'e bt·es pa ladosas que apparecem 
no i>Ltedot•. t1epo:s que secc:am a.,; aguas elo inverno. «. A pro-r . 
da Parahylno ,como lU il"ll fll vis 'nb.r,, e Sltuclavel , cliZ o Dr. Martins 
Cosltt. As fe.bre:;; emlemo-el) iLlemicas ele origem palustre reinttn:i 
em ce1·tas local idades s i Lua.clas :i marg<:>m elos rios. As l'ebl'eS 
biliosas, a Llysenteritt , caso;; el e insolação e congesbões hemor
rho id <tt'i as sã.o frec1uentes LluranLe o verão : a~ supp1·essões _ele 
transpiraçilo, intlamma·;ões, catarrhos, hycl ro plsias a fl'igore,as 
11-lfeeções ag·nclas do app:uelho respiratorio e o rhe ·1malismo se 
not<un tla stação chu vosa. A syphilis é lJastante espalhmla na 
pro r. c a morphet\ ra~·a,. A va t·i ola e o sa~· ampilo se tf.l'n po1· 
vezes dese nvo'viüo sob o ca~·aclet· epjdem tco. O beri- beri fez elll 
'l879 muitas victima~ e ntt·e os retirantes. A feb1·e anmrel\a, 
que se mttnifestou 1n·ime i~·o na cap ital em 185'), tem 
reapparec iclo pel' i.ocl icamen te . O cholero. - morbus as~a l to1t-a 
du:ts vezes e d e modo t errivel : a prime,ra ver .. de ·1856 
a i858 . causando mortandade calculada em 25.390 obiLns, Na 
seg- rmcla r e~., em 1862, a epidemi a foi talvez mais extensiva, 
mas sem duvida menos intensa" ·- Owgl'apbia. A princip.a i 
cordi lheira qne a !;ravessa o Estado é n. da Borborema com 
diversos conLt·a l'orbes e ramiilcações. Divide o Estado em duas 
pa~·tes e clíL orig-em a numerosos rios, muitos dos qua"s vão ter 
ao P arahylJa . ~ a•·a O. e nconbram-se. set•ra.s clesbacadas, entr e 
as quaes u do Cajne it•o, do Bong·a, do Form igueiro , do Com
missario, ele Su n~a Ca!.h;wina e diversas Olltt·as . Para o S. a dos 
Cari rys Velhos, limi te Llesse l(s~aclo com o ele Pernambuco . 
Alént' LlesLas nota-se a das \~ spinha1·as, que separa-se ela Bol'
borema ponco abaixo elo Tmlmze it•o e , corr endo ao rnmo_ de O., 
vai morrer em frE' n Le elo Patos com 72 kils. de extensao, for
man.áo um a ng·ulo ag- nclo pelo Jaclo do S. e obtuso pelo lado ~lo 
N., a da Raiz, a do Cascave l, a da \.raruua! a .da Cat·~JeJTa, 
Neg1·a, Alma~. Conce ição. JatobA, Jubt·e, MatulOt'e O ll B;~.an~a, 
Angico, Jv.car:n-ú, \.cahy, Jná, Cosl.ell a, BarrJgucb, Po.l <t , Es-

1 Dr . J. !li. 1\Inceclo. Chorogr. do Bt•axil. 
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curinba, Caturité, Carno;r.ó, Pinhára, 'Cuité, Bodopi~á, Caxexa, 
Mogiquy e Teixeiras - Potamograpbia . Dentre os rios princi
paes que regam seu terdtodo, destacam- se : O Parahyba elo 
Norte. que nasce na serra ele JabHacá, na com. do "Mon·teiro, 
com o nome de rio do Meio, por correr entre clous ele egual 
força : o da Serra á dir . e o Sucuri t't á esq. Depois ele banhar 
a villa ele Mon•Leiro, recebe, per to ela pov. ele Sairt' Anna elo 
Congo, esses dous rios, e clabi em dean-te, é conhecido vulgar
mente pelo seu vercladeil•o nome . Banha depois a pov. de Ca
raúbas, passa a uma legua ele distancia da villa ele Cabaceiras, e 
quatro leguas mais abaixo, corta a serra de Carnoyó, na pov. 
do Boqueirão. JJ:m seguida banha successivamente as seguin·tes 
villas e povs.: Bodocongó, Na~uba, Guapaba, Dons Riachos, 
Salgado, Guarita., lLabayana, Pila1·, ltaipú, Espíri to Santo, 
.Santa lUta, Parahyba (capital) e Cabedello, em sua foz. O seu 
curso é de cerca ele 80 leguas, e alé á distancia ele 20 ele sna 
embocadura no oceano, atravessa terrenos pedregosos e ~,ridos, 
com forte declive para o mar. CotTenclo mttito approximaclo aos 
limites com Pernambuco, a pon·to ele, na fl•eg . ele Na·tuba, em 
alguns logares, banhar e pé ela serra que divide os dous Estados, 
n'i.o tem o rio Parahyba pela margem dir. nenhum alf'. impor
tante, a não ser o rio ela Serra. já per-Lo ele suas cabeceiras. 
Mencionaremos, entretanLo, sempre, o riacho San·to An·tonio, 
na com. ele Cabaceiras, o Natuba e Guapaba porennes, na com. 
de Natuba ; o Una., perto da pov. de ltaipú ; .o Tibiry e o Sa
nhauá que banha a capital. O seu mais poderoso ·trib. pela 
margem esq .. é o Taperoá que, vindo ela serra do T eixeil·a, 
pa8sa pela pov. elo Des·terro e vi !la do Batalhão, e, depois ele 
recebel' o Mucuitü, o Matinorê, o Santa Rosa e otrtl'OB menores, 
banha as villas de S. João do Cariry e Cabaceiras, reunindo-se 
com o I 'arahyba, uma legua. abaixo desLa vil la, depoi s de um 
curso de mais de 30 leguas. Depois, seguem-se pela mesma 
margem o Bodocong6. o Parahybinha, o Cayuara.ré e o Ing·á, 
todos quatro com as nascenLes na com. ela Campina, Grande, o 
Gurinhem e o Gargalí, perto de sua foz. Recebe a inda o Pedra 
Lavrada e o Jacaré. Sua barra dá ent1·ada a embarcações até 
14 pés ele calado, em ·todas as marés, e isLo até o pov . do 
Cabedello ; des le para a cidade do Parahyba, porém , só podem 
subir navios de egual calado, nas marés cheias, por causa dos 
dous seccos c1uc se encontram, um logo acima do Cabe
dello, proximo á corôa do Mal'isco, outro acima ela ilha de São 
J\Dguel. O Mamanguape nasce na serra Borb01·ema, no logar 
denominado Alagôa Salgada, pertencente á com. da. Qampina 
G1·ande; banha os muna. ele Campina Grande, Alag5a Nova, 
Alaaôa Grande, Guarabüa e Mamanguape, e clesagua no oceano. 
Rec~be o Araçagy, l\Iolungú, Camoropim, Itauna. Haparica, 
Pedra, Sertãosinho, Urucü, Zumbi e Mundahü. Dâ entrada a 
barcaças até o porto do Salema. O Camaratuba nasce na serra 
da Raiz e clesagua no oceano iG kils ao N . da bahia da 
Traição . Dâ en·traela a barcaças até á distancia de seis kils. 
Recebe o Imbil·ibeil·a. O Cu:rimo.taú nasce na com. da Campina 
Grande passa uma legua arredado ela pov. de Poçinbos, clnas 
da ciela'cle de Bananeiras, banha a pov . de Cai<;ari1, e quatro 
leguas abaixo deixa o Es·taclo do Parabyb:J. e ent1·a no Rio 
Grande do No;·Le, onde banha as villas de Nova Cruz e. Cuite
zeira~ e a cidade ele C:J.nguaretama ; l:J.':çanclo- ~e set~ leguas 
além no oceano, fo1·manclo o porto denmmnaclo _Cunbau, depois 
de 50, :1pproximarlamente, ele curso. O seu le1to é extrema
men-te pedregoso e atravessa terrenos mu1to seccos . O i\ünty, 
o Gramame, o Gurugy, o Abiahy vão para o oceano. O Guajú, 

· que serve ele divisa entre os .u:stados do Parahyba e do Hio . 
(;h·ande do Norte, vai pM·a o oceano . O Piranhas nasce no 
mun. ele S. José, na serrania que divide o Parahyba elo Cea1·á, 
e, depois de cet·ca de 40 leguas ele curso no teni todo parabybauo, 
penetra no Rio G1·ande do No1·te, onde banha a~ cidades de 
.A.ssú e Muc{lU, si ~uaclas q uasi em sua foz. Os seus . p1·i ncipaes 
a.lfs. são : pela margem esq. o P eixe, que, correndo por ex
·tensi1S vurzeas, cobertas de carnaubaes, banha a vi !la de S. João 
e a cidade de Souza, reunindo-se depois ao Piranhas, enLre 
esta cidade e a de Pombal, com umas 20 Jeg t1as ele curso ; e o 
dos Porcos , na com. ele Ca·tolé elo Rocha, ribei t·a bem conhe
cida pela cxcellencia de suas pas·tagens . Pela margem di r . 
recebe o Piancó, crue nasce alêm da villa da Conceição , passa 
pelas de i\Lise!'icorelia e Plane~ e c~darlc ele Pombal. em cujaq 
p1·oximidades tem Jogar a, s~ta JUncçi\0 com o Piranhas , ao qual 
é superio1' em curso ; o Esp1nhara~ ot~ Pmbat·as, que no Pat·a
hyba banha a villa ele ~aLos, o no R10 GJ•ap.cle do Norte, a de 
Serra Negra ; e o Ser1do, que nasce na lagu<t de Qmxerê, com 
os seus tribs. QuinLuararll, Acauan, Cupam\. e Sabugy .- Cabo. 
O B1•anco .- · Agricultura e Inclu~tria . úcompanhando a !in-

guagem usual do Estado, d iz o Dr . Alvat·o~'Lopes :Machado 
(conferencia feita no Instituto Polytechnico B1·azi leiro em 20 de 
junho ele 1894), baseada ella, sem duvida na diversidade da 
fl ova e no aspecto elo ·terreno, considera- se o ·territorio para~ 
hybano d ividido nas segui n tes 1'-cllixas: li ttoral, ca·tinga, brejo e 
sertão; notando-se que esta uT!ima tem tambem as subdivisões 
ele : curimataús, carirys e alto Ser·tão, segundo a diversidade do 
aspedo physico e mesmo em vh·tude de incidentes historicos. 
'l'odas estas zonas dispoem de recursos, em escala ascenclen·te, 
dos sertões ao li ttoral , con-ht·a os rig" r es ele uma secca . Si pela 
escassez elas aguas e clesapparecimento elo pasto ·tem, 1 or ex
empln , o gado impossihilirilade de pennanecer na veg-iào serta
neja, procm·at•:í. as ca l;ingas, e em ultimo recut•so, OR "hl'ejos, 
sempre muitos abundantes e fartos ; é pr eciso notar c1ue ·Lém o 
·teni"torio ela Pat·ahyba 75 .000 ki ls. quadrados, sendo, porLu.nLo, 
maior que o Rio Grande do Norte, Alag as, Sergipe. l<isp irito 
Santo e lUo ele Janeiro, e tendo uma população ele 50tl .OOO 
almas, occupa o nono Jogar entre os Estados ela Uni~1o. Na 
faHa ele homog·eneiclacle ele seu vasto ·teni torio é que pó de es Lar 
a sua resistencia aos hol'I'Ol'es de uma secca. » Os principaes 
p1•ocluc·tos agl'icolas do mstaclo são: o algoehio, a canna ele assu
car e os ce!·eaes ; notando-se que já se cultiva em larga escala o 
café : que o coqueiro é ·Lambem cul·tivaclo em toda extensão de 
sua~ 30 leguas de costa, assim como o fumo em muitos ponLos 
elo in-terior. A' excepção do cal'e, que é cultivacl•J nos brejos, e 
do coqueil·o, que o é no li ttm·al, todos os demais p1·ocluc·tos, 
achna referidos, são ob~idos em abuntlancia variavel em todo o 
territorio elo l~staclo. A r~gião sertaneja é ferac issima na pro
clucção elo algocli'iio e elos cereaes : m ilho, arroz, fei/. ão, J;Jrin~ 
cipalmen·te na época das chuvas. Quanto á culLura c a canna é 
proverbial a forç n. elas va,rzeas parahybanas nesLe parLicuJar ; e 
nos diz a hbLo1·ia que o pri11cipe l'llauricio ele Nasseau ins~i~ 
·tuira como brazões ela antiga capitania "tres pães ele assucar 
para significar este l'acto e excellencia dos a~sucares obtidos; 
são taes varzeas -tão vigoros:J.s que. ha 300 annos, seguramen·te, 
são explo1·adas nes·te sentido e, entretanto, a inda hoje pro, 
cluzem cannas com 10 e mais folhM ele uma unica plantação
São em avultado numero os engenhos de i'abrico de assucar I 
rapaehu·as ; havendo mui·tos movidos a vapvr e dispondo ele 
alambiques pat·a o preparo da aguardente. Todo o agri• 
cultor em geral plan~a algodão no Estado elo l'arahyba e o 
qualificativo de -lavoura elo pobre - por que ó lá conhecidao 
si_gnifica a extensão elo seu plan-tio e a fertilidade elo s61o em, 
produzil-o. São em geande numero as machinas de descM·oçal-o 
que existem no Estado, onde é rudimentar a inclus·tria ela tece~ 
lagem, embot·a fabrique-se ahi muito panno e bem t1·abalhadas 
redes.- Inclus tl'ia pastoril. ConstHue ella uma das vrincipaes 
fontes de receita para o Estado, e é pena que os criadores não 
procurem explorar conven.i'entemenbe o cruzmnento ele raças e o 
fabrico do queijo e ela manteiga. Exporba o IJ; sbaclo grande quan
-tidade ele couros. São os sertanejos muito labol·iosos e activos 
e isto con Litue um bom symptoma para o desenvolvimento e 
melhoramen lo ele sua intlusbria, que experimen·tará a influenda 
do progretlil' das elemais . Ser ia de grande proveito e considera
veia lucros uma 'ben·tabiva sél·la sobl'e o melhoramento de lã dos 
carneiros, proclucLo esLe elo ·~an~o valor I ])'e lizmente nestes 
ultimes ·Lempos muito se tem accen·buado o desenvolvin::onto ela 
ela inicia•iva particular, ouLr'ora tão abatida. f-\,,ssanclo a tmtar 
elos procluctos na~uraes que podem ser vantajosamenLe expio- • 
raclos, ind icarei : a mangabeira, que cH1 excellentc bol'l'acha e 
é abunclanLissima nos vastos Laholeiros elo l~s1ado ; a valmeira 
ela carnaúba que dá cêra e presta-se a Leciclns ; o cajueiro, cu jo 
fruc·to e resina _podem ser apl'Dvei·taclos. fabricando-se cles'ta 
ult ima em pequena escala na capHal, opt ima cóJa para papel; 
o mel elas abelhas, o bicho ela seda e enorme vat'iedade de libras 
ele que .Í'Í· se fabt·icam cordas. JJ;x isLe o ferro magne~ico em pro
fus:io , ha o sali ~re, o aluminio, o chumbo f', segundo infor
mações, o ca~v:lo ele pedra . .Ui' profusa a quaJYLillade ele cal
ca!'eo havendo já mu i tos fol'nos para a sua calei nação . Tem 
aqui logat· a n o·Licia de uma inChts·tr ia especial o ensaiada no 
l!:staclo : a inclusLria do J'a.brico do cimento. Com ~a l ohj ecLiv<), 
surgiu a Companhia Cimen~o Brazi leit•o em revm·eü·o de l892, 
Lendo as suas fabricas na ilha elo Tirit'Y, siLuada no riu l'<n·a
hyba e a duas mi lhas da capi tal.- Pop . Seg·unclo o rccensoa
mento de 18i2. binha esse l!istaclo 3i6.226 habs .- Ferro-via , 
A do Conde d' l~u, concedida a 15 ele dezembt·o de ·1871 e cttjos 
·Ll'abalhoe ro,·am inaugurados a 9 de agosto elo !1.880 . A t ele 
junho de 188,1 teve logat· a inauguração elo trecho flnaL, en~ t·e 
a pov. de l\Iu1ungú e a ciclacle ele Guarabira . Com esse i'acLo 

ficou em tra!'ego todo o percurso ela estrada na extensão tle-121 
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kils:98i metros (benclo a linha do centro (Parahyba o Mulungú) 
75 lüls. 500 metros, a do Pilar 24 kils. 284 meLros e o ramal 
ela Gua t· abira 22 kils. e 162 metros.-Instrucção. Em 1896 
~x i stiam n<J l!:sta lo mais ele DO eschs . publs. de inst1· . prim. A 
maLr . sec. é cl acla no Lyceu, em di versas aul as esLipencliacl as pelo 
~stado , _ e em alguns es Labelecimcn·tos particulares .- Divisão 
J,!;l~ltcHrJa. l~m '1880 tinho. 21 coms .- 1tepl'esentação fedel'al. 
J.Ja tl'es senadores e cinco deputados .- Governador elo l<J s laclo. 

,Dr. Alfredo ela Gama e Mello. A primei1 a Cons·ti Luição é ele 
5 _ele agosto de ·1891 e a segunda de 30 ele julho ele 1892.
Blspaclll. Pela bnlla Acl ~t?IÍverscbs O r bis Eocle ., ias ele 5 ele 
maio de 1892. foi creaclo 11111 bispado nesse EsLaelo .- Capita l. 
Parahyua, sttuada nc:f alto e na encos·ta ele uma collina, e1uo 
se e;tencle de norte pal'a o sul, e como retratando-se nas 
ng·uns da bama formada pelo Sanbauà ao sul e o Pal'uhyba ao 
poenLe. as_ qunes,, ~l ep01s de reuniehts , esci!Jpnm·se pela face elo 
norte e Vf<O, éUX1 l1 adas pelo Gar guú e ouLras de menor impor 
tanc iR. lançar- se na distancia ele· 11 milhas no oceano . JE' 
cl-iviclicla em ci.liade alt a e baixa ou varaLlom·o . Tem nl.,.uns 
ec1ificins not<weis, Lae;; como : o thea:t•·o Sa nta Rosa, a 1U>l

0

Lrá., 
ele~IIcarl a a N . S . elas Neves, as egrejas elo Rosario, elas l\Je rcês, 
illm doR ~I· mens, Bom Jesus e ele S . Pedro ; elous quarteis, 
·thesourana; casa ele mercado ; JIO.lacio eltt presiclenc·ia , e tc. 
ExporLa mu i ~o o.lgoclilo , assuca1• e cnm•os salgados . DelJa parte 
a 1!:. ele F. Conde rl ' l1u. Compr cbencl e os suburbios : 'l'l'in
cbeiras, Tambiá, Mandacm·ú e Tambabú . A 13 ele abril ele 
1896 inaugurou-~e o mercado publico no Tambiá.- Cidades 
principaes. Ar~a, em um elos pontos mais culnünanLes ela 
rami ncaçiio orienbal el a serra Bor!Drema , com impol'l-ante 
lavom·a elo canna ele assuca.t·, cai'é e cereaes . Bananeiras, na 
~ena ela Cupaóha, uma elas ramificações da Borborema . Óaja
seiras em ·tel'l'eno ferLil . Camph1a Grande sobre o. Borborerna. 
Guarabira, an'biga viJ]a ela Inclepenclencio., ao pé ela sena ela 
Borborema. i.VIamanguape, banhada pe.lo rio do seu nome a 
36 kils. elo Jit·toral, Cl' lll l avoura ele canna ele assucar. al
godão e cereaes ; é a an·úi&"a villa ele Mon·te Mór. Pombal, à 
marg·em esq. elo no Pianco. Souza , em uma vasta planicie á 
n~argcn~ esq . elo rio elo Peixe ; é o primeiro pov. do aHo sel·
tao ; chsba 60 kils. ele Cajazeiras e 648 ela capi'tal. H1tbaiuna, 
á ruar;5em dü· . elo Parahyba. - Villas p1·incipaes. Alagôa tlo 
Montell'o, na serra Borborema, com lavronra ele algodão e 
criação ele gado. Alagôa Grande, ao pé ela serra Borborema, 
20 kils. ao :::.0. ela cidade ele Al'~a . A lagàa Nova, na serra 
Borborema, a 18 kils. ele Arêa e Alagôa Grande ; estes trcs 
muns. formam uma especie de ·trian~ulo. Pi·timbú, a 15 kils . 
ao N. ele Goyanna (Pernambuco) e a 11 elo mar . Arari.ma. Caba
ceiras, á margem dir. elo r io 1'aperoá. Cui'bé, sécle ela com. ela 
Borborema, na serra elo seu nome, u 120 kils . ele Bananeiras . 
In gá, an·tigameu·te viil a do Impe1·ador, á margem elo rio elo seu 
nome. Misericorelia, á ese1. elo rio Piaucó. P i8.nc6, á mal'gem 
elo rio elo seu nome. Pilões. Teixeira. S, João elo Carioy, á 
margem ese1. elo 'l'aperoã, em sólo pedregoso e elevado. Catolé 
elo Hocha, :i margem clir. do riacho do Gon ou Poço ela C1·uz, 
ficando a maior pa1·te no clecl ive ele um vec;tueno monte, e o 
1·esto na margem daquelle riacho . Boclocongo, á margem esq . 
elo Parahyba. Santa Riba, na margem eUr. elo rio Parahyha . 
Faguncles, na fralda merielional ela serra Boclopibá. , Conde ou 
Jacoca, ;). ma1·gem ele um ribeit·o elo mesmo nome, ·tl'ib. elo 
Gramamo .. Pilar , ;l, margem ese1. elo Parahyha. Batalhão, á 
m_argern dtr .. do r1o Taperoã . Pa~os, á margem esq . elo l'io 
Pl!lbal'as . P1cuhy, á margem elo rio Acauan, ·Lrih. elo Ser icló . 
Conceição, banhada pelos rios Grande (Piancó) e Serra Vermelha. 
Natuba. IJ:spirilo a1rbo .- Cons biLui ção elo !Es~ado .- Tit. I. 
-Do li:sLado. - Art. 1. 0 O Parahyha elo Nol"te com seus an
tigos c conhec.iclos limites, fazendo parLe in·beg'l'~nle ela Hepu
blica Feclerabiv:J. elos l<3staclos Unidos elo Brazil, consLHue-se em 
Es·taclo au·tonomo, com a denominação ele l~s Laclo elo Parahyba 
do Norte, nos termos ela Cons Li Luição Federal ela Uni ão Bra
zileira.- Art. 2. 0 O seu gove1·no é o r epublica no, consLibuciomtl , 
reprcsenLa·Livo, exercitado por ·tres roclel'es inclepenclen Les e har
n~onicos en~ro si: o legisla·tivo, o executivo e o poder Jucli
Ctal•to_.- Art. 3 . o Os ·tres pod res cc:>ns'ti'tucionaes, ele c1ue faz 
nten~ao o arb. 2•, são delegações ela soberania popular.- 'l'it . II. 
-:- Cap . 'L- Do poder legisla·tivo . - At't. '!.u O 11ocler legisla
·L,vo, eman<\clo immecliatiametüe ela sobet•ania popular, comt:õe- se 
ele uma asP.embléa legisla·tiva de 30 cleputaelos com a s::tncção elo 
p.t:es1dente elo I.<:staclo. - Ar·t. 5.o As r e·uniões ela assembléa 
·Lerão 1ogar ·totlos os a nuas na capHal elo n:sbaclo e eu,: cli a mar
cado pe la mesma assembléa em sua primeira reuntao annual. 
- Art. 6 . ° Cada legisla·tura i'lut'ará qua·tro annos, e cada sessão 
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annual dons mezes, contados elo dia de sua iustallação.
Art. 7. o As sessões ela assem bléa poderão ser prorogaclas, 
aeliadas e co.nyocaclas ex traorcliuariamen·te. - A1•t. 8 . o Tem 
compebencia para exercitar a at·brihuição elo ar·tigo autececlente 
o presidente do Estado , a mesma assembléa e o presidente 
cles~a, no caso de convocação exbraorcliuaria.- § 1. 0 O adia
men·to ela sessão, anLes ele reunida a assembléa, sómen te será 
decretado depois ele ouvida a mesa desta, segujnclo- se o seu 
parecer, vencido por maioria. - § 2 . • Neste caso conside-
1 aT-se-ba mesa ela assembléa o seu presidente e Yice-presi
clenle, 1o e 2o secretarias. - § 3.• Jns·tallacla a sessão legisla
·biva sómen te ·terá lagar o acl iamen·to, si, indicado pelo presi
clen Le elo l!:sbaclo, for approvaclo pela assembléa .- § 4 . 0 Os adin.
mentos, prorogações e convocações ex·traorclinaL·ias, sómenle serão 
realiFaclos, q11anclo o bem J!Ublico e utiliuacle elo EsLaclo o re
clamarem .- § 5.• A prol'ogação em caso algum poderá exceder 
de 30 dias . - Art. 0. o .\s deliberações ela assembléa serão Lama
elas por ma.ioria absoluLa ele votos elos clepuLados presen·tes, 
salvo : 1. o Nas sessões pl'epara·torias pma veriticacão e reco
nh ecimento ele poderes .- 2 . o I\ a votação elas leis não s::mcciona
das. quando precisa a voLação ele dons terços dos deputados 
presen~es.- Pa<·a.g1·apho unico . As suas sessões serão publicas, 
e secre·tas quando elh1. assim o cle·tel'minar por moLivo de alta 
indignação social. - Art. iü . O cleput.ado, ao tomar assen·bo, 
p1·estará jnramen to formal ele bem cumpl'it' os seus cle,•eres, so.lve 
se 1 ertencer á ceHa que vécle o jru·amento, caso em que Lomará 
compromisso nos mesmos termos elo juramento .- ,\rt. H. 
O clet;ut aclo e invi olavel por suas palavras e votos no exercicio 
ele seu mandato .- Art. 12 . O deputado, desde que for inves Liclo 
elo manclaLo, fl.Lé realisar-se nova eleição, não r.odera ser preso 
nem p1 acessado cl'iminalmente, sem prévia licença ela assem
bléa, salYo fbgranLe em cr.ime inanançavel. Neste caso, l' tepa
rado o processo até Jlronuucia exclusive, será remeLLido á 
assembléa para resolver sobre a proceclencia ela accusação, si 
o accusaelo não j)refel'it• set• julgado immecliatamente.- A .. rt . 13 . 
O deputado percebel'á um subsidio, e ajuda de custo, lixados 
pela assembléa, no Om ele cada legislatu.ra tara a seguinte. 
§ L o Não é re1·m.ib·tiela a accumulação ele subsidio e ou·tro 
qualquer vencimen·to, caso em que poderá o deputado optar . 
- § 2 . o Durn.n·Le a sessão legislativa, cessa o exet'cicio ele qual
quer emprego publico.- Art . 14. O deputado, uma vez eleito, 
não póde accei·bal' emprego ele qualquer natureza, emanado ela 
·nomeação do poder execu tivo, nem pócle acceibar eleição ele 
presieleuLe ou vice-presiclen·be do Estado, sob pena ele perder o 
mancla·to neste ultimo caso .- Art. 15. !!:' permHticla a1·enuncia 
elo mandato.- Art . 16. O deputado, eleito na vaga ele outro, 
exercerá o manda·to pelo tempo que a esLe falbava para com
plebat· a legislatura.- Art. i 7 . ~ão conclições de elegibilidade 
á assembléa legislativa: l.o Ser cidadão brazileiro naLo, ott na
·turalisaclo desde dons annos, pelo menos, antes ela eleição ; 
2 . o Ser maim· ele 21 annos ; 3 ." Se t· elei bar 011 alistavel ; 4. 0 

Estar no goso ele seus direitos poliLicos ; Ar·t. 18. São inelegíveis: 
1. o O presiclen·te e vice-presidente elo Estado; 2 . 0 O comman
clante elo força publicn.· elo JEs·baclo; 3.o Os magistmclos, salvo os 
aposenLaclos, os avulws e clisponiveis ; .j. o Os cidadãos pronun
ciados em qualquer crime . Capi ·~ulo li .-Das atLribuições ela 
assembléa . Art. 19.- Compete á assembléa legistativa : § 1. 
Verificar e recoabecer os poderes ele seus membros; § 2. l~ leger 
a su a. me a; § 3. Nomear os empregados ele sun. sec•·etaria, 
marcando-lhes os vencimen tos e obrigações ; § 'l · o Regular a 
sua poli cia interna, promovendo as necessidades elo seu serviço, 
inclusive a publicaçiio dos debates e leis; § 5 . o I!'azer leis sobre 
·todos os assml.lp'tos ele in·te1·esse elo Estado, i11terpretal-as, sus
pemlel- as, revogai-as e cler ogal- as ; § 6. 0 O r<; ar e fixar a cles
peza annualmente ; § 7. o Oect•e·tar os impostos necessat'i?~ ; 
§ 8 . o Tomat· as contas ela receita e clespeza ele cada exerctcto 
financeiro ; §() .o Regular a al'l'ecaclação e distribuição das rendas 
elo l<Jstaclo ; § 10. Legislar sobre a divida publica e estabelece!' 
os meios pal'a o seu pagamento ; _§ :Ll: Crear e suppdmi~· ~m: 
pregos, marcat·-lhes os vencnnenúos e f1xat·-lhe~ as a Lbrtbmçoes, 
§ 12. Autoriso.l' o governo a celebt•at· com os n:staelos ,aJUStes e 
conYenções sem caracter poli·bico, subme~tenelo-os a appl·o
vação ela 'Assembléa na sua primeit•a rennião; § 13. De-t~{
m in ar os casos e 1·en·ular o processo ele clesapt·opt·iação por u~' ,_ 
clade publica estaclo~l o nnlllicipal; § H. Autol'isar o gov~rnocla 
con tt•abh· emppestimos e fazer quaesquer ou·tras opel'açoe~ _e 
c1·edi LO que o bem elo n:staclo exi o-it .. § 15. Estabelecer a elivtsao 
aell.ninis ttaLiva e Jneliciaria do bEstaclo . §. :LG. Tomar conheC!
menLo elos ac·tos elo governo. sendo este obt•Jgaclo a _fornecer os 
esclarecimentos e informaÇões que lhe forem e::ng1clos; § 17 · 
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Re.,.ular o processo da eleição para os cargos publicas electivos 
elo 

0
[Çstado; § 18. Yelar pela fiel obsel'vancia da Const i tuiçi.io e 

da~ leis; !§ 19. Legislar sal)l·e ·tenas e minas do dominio do 
Eshaclo; § 20. Mudar a capHal elo l~stado quando a conven ienia 
publica o exigir; § 2 l. Leg islar sobre o .• e,·vi ço elo correio do 
l<Jstado; § 22. I<'ixat· aunualmente o etfectivo ela lorça publica, 
regulamlo as condições e modo ele sua Oi·gan isaçâo ; § l?J. },n
·torisar a acctttisiçâo e a venda dos lJens elo l•:starlo ; § 24. Com 
mutat· e perdoar as pe na~ imposta'> aos l'ttncciona l'ios por crime 
de responsaui li tlacle. e ao pl'esielente do l!:starlo por ct·imes com
muns : § 25. Decretat· as lei s o :· gan.ica~ para a ex0cução com
plel•a da Const itHi ção; § 26. Julgar os memb~·os do supet· iot· 

·tribunal ele justiça nos crimes de t•esponsabilicl:1de; §. 27. JHi fl·ar 
o presiclen te do l!:stado nos cr 11110s ele t·espons:lb d tclade e !le
et•eLat· a sua accu~ação nos ct•itnes comnltlns ; § 28 . Decreta i', 
no caso ele reuelliiio on invasão ele inimig·o, a Stlspensi.io de al
guma ou algumas ela~ fol·maHclacles que ga1·3ntem o direito de 
lilJerclacle i11cli vielt1al dos cüladãos, em bem da segnt·anp do l!:s
·tado · § 29. Legislar sobre o ensi11o em ·todos os se·us gd.os ; 
§ 30.' Proro~at· c aclia r sessões, quantlo o bem p11bl i co o e:<ig i t'. 
§ 31. Annnli ar a. ~ le i ~, aetos e dec isões clo3 co11selhos munici
paes, c1lle fol'em coJ: tr:J.t·ios aos feclet•aes , elo EBtaclo e elos ou~t·os 
municípios. e que forem gt·avosos aos llllllltC!pes, dada, neste 
caso a reclamação destes ass ignada, pelo menos, pol' cem mu
nicit;es contl'ilmin~es; § 32. Deciclü· os conflictos ele jmisclicçào 
entt·e os con~e lhos muni c i paes e e n~t·e estes e o pocler execn ~i v o 
elo l!:stallo; § 33. Represetlbal' ao congre3so e govei'llo feLleraes 
cont!·a toda fl ctualcptet· inva'lio no ·territor io do Estado, e bem 
assim conLm a'l leis ela Uni:i:o e as elos out t·os Estados, que 
aLte•ltarem contra os seu~ direi tos; § 3-L Concede i' subvençiio, 
isenções e gat·ant ias a quae'lque .· companhias ou empr ezas cpte 
·tenham pot· fim promover o desenvolvimento imlustrial do l•:s
Lado; § 35. Garantir , por tempo lin.<itaclo, oos au tores e inven
·tores o direito exc.lusivo sobre sua'> o.bras e i11venções ; § 3:3. Co n
ceclet·licell~:J. ao p ·esidente elo l ~staclo; § 37. MaL'Cat· os venci
mentos elo pt·es ide n te do l~stado no ultimo anno de cada pe1·iorlo 
,.,.ovel'llati·vo; § 33. Leg- isla t· sobre organ isaçâo judiciaria e pt·o
gessual; § 3J. Leg- islar sobre hygiene publica e pat·t icu lar; § 4' I. 
Verificar a legiLimi rJarle e r egu.larida<le d:.t. eleição do PresidetaLe 
e vice-Presidente do l!:stado; § 41. Legisla>· soiJl'e assistencia 
publica. ca'ail de cu>·ido.de e distribui ção de soccot·ros . - Capitulo 
III- Da'l le is e re3J in:;ões. - Ar t. 20. Os p rojecLos (1e lei podem 
ser lL·oposLos vo •· qmdqne: elos m embros da assemlJLéa. Art. 2 .1. / 
Os pl·ojectos de lei soli'l·el'ii.O ·tt·es discussão em dias d i versos. 
Art. 22. O proj ec to de lei approva.clo pela a~sem bléo. ser à remeb
·tido ao presirlenta do H:stado qne, acrLuiescenelo, o sanccionará e 
pl'Ollntlgat·á. § 1.·• Si o presl<lenLe o jule-ar cont t·at'io a esta Coa
stituição, it federal, ou aos interesse> cto i!:sLaclo, recusar- Jhz-ha 
a sancç1i.o deohro de tlez dias, a contar clac1uelle e1n c1ue rabeben 
o project? e o elevo! verá neste mesmo ])['azo á assembléa com os 
motivos ela recma; § 2 . " Si até o ultimo di a elo referido prazo 
J}ão fo1· dcvolvdo o projec to nos termos e pdo morto p.rescripto 
neste art i···o consiclel'ar- se-ha sanccionarla a lei e co1no ·tal set·á 
publicaria~ ~ no caso de ser a sancçiio negada. qnantlo ,]:i estiver 
encerrada v. assembJéa, o presidente dará publicidade ás razões 
ele sua recusa ; r caso n1i.o o l'a~'a, considera- se a lei sal'tccio
nacla : § 3 . 0 O pi'Ojecto devolvido ser;i sujei to a uma só discussão, 
considel'anclo-se approvado, se obtiver clous terços elos votos 
pt•esente,, e neste caso sel'á, como lei, promulgado pelo pres> 

. dente ela assemiJiéa ; § 4. o A sancção e a pl'onmlg ;,. çlio en·e
ctuam-se por estas féll'mulas: 1. o A assembléa legislativa (lo . 
Estado decreta e en sancciono a segt1inte lei (ou resolnçào);2.o 
A as5embléa legislativa do l~staclo clecre·ta e eu promulgo a lPi 
(ou resolução) . § i\." A fól'mula da promulgação feita pelo pre
sidente da assemhléa é a seguin te. F., Presidente ela Assembléa 
legislativa do Estado elo Pal'ahyba elo ti orte, faço saber que lJ, 

me~na assemhléa decreta e eu pr~mulgo a segni!lte lei (onr~so
luça~). Art. 23 . Os JH'OJec tos de le t r eJet•Laclos pela assemblea_ e 
os nao sancc10nados, salvo neste caso o de ot·çamenLo e fixaçao 
ele força, mio potlerão ser submettidos :í. discussão nem votados 
na mesma ses>ào. A.rt. 24. O projecto ele lei não pódc ser sanc
cionado só1.uen te em Jl~rte . Ar. 2.5 . O pt·ojec·to nâe sanccio
nado poele1·a ser moclJhcaclo no sentido elas razões all fgacla~ 
pelo presidente e ''o lt~r á sancção. Art. 26 . Os proj ec tos ele lei, 
que versarem sobt·e interesse p~rLiculal',,auxilio a emprezas e con
cessão ele priv ileg ias, e os nao sancmonados só serão votados 
ac·hanclo- se presentes, pelo menos, dous terços elos memlJros ela 
assembléa. salvo os de o1·çamen to e força puh!tca, em qne se po
derá delibera r com maioria absolu ta, adaptando- se o que fot• 
vencido por dous te t•ços desta.-Titulo Ill.-Do poder executivo. 

- Capitulo L-Do presiclen~e e vice-presiclente.-Art. 27. O podel~ 
executivo é delee-aüo a um p.resiclente, como chefe elo Estado. 
Art. 2B . São connições essenciaes para set· e le i Lo presidente: 
1. 0 Set· pa1·wliy lm no no.bo; 2." l!:stat· n a posse dos direitos de ci
clad:lo b ':azil eho : 3.0 Ser maiox· de 30 annos e menor ele GO. 
§ L o O presidetÚe será snccessivamenLe substi ~tl i do em seus 
i1?1peclimentns tempo1•arios ou fa.Ha pot· Ullll?~ i meiro e um segundo 
vtce-p:·esJrlenúes, e] e t ~os na mesma occasmo que o pres1cletrbe, 
pelo mesmo espaço de tempo com os mesmos I·ec1uisitos ; § 2. o 
No jmpeclimento ou falta dos vice-pres.iclen·tes, será o presidente 
subst i Lniclo successi vamen·te pelo presidente e vice- p1·esielentes 
da a.ssemblea e pelo do consei!Jo municipa.l ela cavital; § :3.• No 
caso de vaga do presidente, por fallecimento, r entmci a ou pet·cla 
do car go, preencher:\. o pel'i oclo govet·n nmenLal successivamen'tie 
o prime iro e o segnnclo vice-preciclentes, sómente vrocedenclo- se á 
nova ele .i ~ão no caso de vag·a aberta pelo presil'lente e vice- pre
stclenLel; § 4. 0 O pe:iodo governametrtal ser:í. ele quatt·o annos, 
e começará no cU a segLtinte ao nHimo elo período anterior. At·t. 20. 
O presidente nii.e pocle,·á set• r eele.ito Jlac•a o pel'iodo governa
mental immet1ia.to, nem ·tambem o Yice- pl'esidellte que ·tiveres
ktelo em _exeJ'ClCIO clentt·o elos doze mezes ultimas ele perioúlo 
governat1 v o . § 1. o O pres idente deixar á o ex:et'cicio ele suas 
fnncções no mesmo di a em ·que ·V3t'min:u o pel'iodo de seu go
vento, sue eclendo-lb e immediatamente o re('em-elei'bo: § 2.o ::li o 
1·ecem- elei Lo cs~i ver i mrerliclo ou ausente, a substi tni çiio ee l'ar:í. 
nos ·termos elos §§ '1 ° e 3o elo art 28 . Art . 30. O presidente ou 
vice- p1·es idente em exet·cicio tuio pocler á salti t• elo Esbaélo sem 
pemli ssiio da assem l~ l éa, e, n:i:o f'unccient~ nclo esta, sem 1 ice tlça 
do s ttpel'i o,· Lt•iiJilna l ele jnst iç:t, so1J pemt de perclet• o cargo. 
Arb. 31. O exercicio do cal'go de p1·esidenbe é i llcomp:ttivel com 
o de outl'O rpta lquer empl'ego. Art . 32 . ~ âo inelegiveiõ para o 
ca1·go de pt·es iclente e vice-pt·e>ide ntes os pa.t·enLes consangul
neos ou a.ffins a Le o 3o gcáo c i vil elo presiden te on · vice-vres.i
clente que se achat· enc exercido no momenbo tb eleição, ou cple 
·tenh a cl<:'ixaclo "'Lé 1;2 mezes a ntes . Art. 3B. O p1•esidente ele ibo, 
pot· nccasi5o de entt·a,r em <~x:cwci c i o, pronunciat·:i pe1•an te a as
sem1Jiéa, ~i e·' ta esui ver f'1mccio na ndo, 011. no caso contml'i o, 
pemnte o con'lell to mHnici pctl qtte se t'eHnit·á, se Jot· preciso, em 
se'lsiio extt·aoJ·clinal'i:.t, o eegtti nte ju ~·amento: ., ·Jtn·o cumprir com 
lealdade os tlevet·e> i nlteÁ·en bes ao meu cal'go, ob>~rvando e fa 
zendo oiJqerv::w fiel me nte a ConsLibHi ção e leis do Estado, S<tlva u 
excepção da segunrla pa.t··t:! elo art . ~O ela pres:mte ConsLituiç1i.o». 
Art. 3 1. A assem!Jléa. em sua J~t·imPira reuniolo marcará os ven
cimentos do prc,iclcnt9 do l ~staclo , reguJanclo o medo d e sm~ 
percepção, quamlo deixat· o exel'cicio por mo ti v o leg<Vl , e a pal'be 
que eleve set· pet·ceiJicla pelo vice-presielen te em exercicio, c1ue1· 11a.. 
snustituiçito temJ,o.rcwia, rpw1· na definitiva. Al'L. 35 . O p.vesi
üente não poder:í. acceitar o log-:1r ele rep1•egentante ela Uniii:o ou 
de qnalcpter Estado, sob pena ele percler o cargo . Capitulo II.
Das attt'i lmi oões do ,u·esiclente. - Al't . 36. Compete ao pt•esidente. 
elo IJ:sbado: § 1. 0 Sancc ionar, promulgar e f:tzer pulJl i ct~·r ~ts leis 
e reõoluçõe'l ela a~semb l éa, expe:lin!.lo orde ns, decretos, 'i nstrn
ccções e reg·ulame.n tos pat·a stm fi el execução. § 2 . o Fa1ler <t.l'l'ecaclat• 
e appiicat· a<; renda~ elo J~sbado, ele accô1•do com o Ol'Ç> men;to. 
§ 3. o Dispor ela ro~ça publica, confol·me o exigil' o üTteresse elo 
EsLa(lo. § 4. n Nomeat·, r<:'mov er, suspender e climittiir os funccio
n;~.rjos publicas, raspei tarlas as restricções expl·essas nest!l Cousti
tu i ~'io. §:'i. '' Conb t•tütit· emprestimos e fazer qnaesquer outt·as ope
raçoes rle Cl'erlJ to autOl'tsaclas }Jela MSemlJléo.. § 6. o ConvocDJr 
extl'aot·dina,t'iameute •~ assem iJlcia, quando o IJem publico o exJgtl', 
respei tac!os 01 1wecei·tos do art. 8 e se tts pal'agraphos cl ru presente 
Constituição. § 7. 0 Indicar em smc mensagem :i. a.ssembléa as 
pro ,•iclencin.q e t:e!ormas que jul ga1· convenientes. § S.o Commutar 
e pel'doat· a~ penas nos crimes sujei tos ii jurisclicçi.io do Es·taclo, 
salvo a disposição elo§ 24 at·t. 10. § 0. 0 Pt·omovet• o bem geral do 
Estado. §i O. Mandar proceder :i eleição, no caso ele vaga de clepu· 
tado, no prazo max imo de elous mezes. § H. Decretar soccot'l'OS 
ou despeztt'l ex:tl'aorcUnal'ias em caso ele calamidade ou pel'igo 
pub li cas, s1 ~ e i tanclo o ac to :í, app1·ovação da assem bléa na sua 
pl·imeir;t reun:ião, ·§ ·12. Decidir os conflictos ele jmisdicçH.o 
at1m inis·bmLiva. § i3. Dispensa~, nos inbervallos elas sessões do 
podet• JegislaLivo, nos casos ele que tt·n·ta o § 2.3 elo at·t. 20, as 
formal idades que garantem 11. liberdacle incliv iclmtl elos ciLlaclãos, 
convocanrlo immecliata.me nte a assembJéa para que esta l'esolv<t 
sob1·e seu acto . § '1 '1. Suspender na ttnsenc i>t ela. assembléa as reso
lw;ões e decisões munic ipaes, nos casos previs tos no § 3 1 do a t·t. 19 
da presen te Consbi·tuiç1i.o, l evando ae conhecimento ela mesma as
sembléa em sua pr imeira reuniilo. Art. 37. Incumbe ao presidente: 
i.• Prestai' aR infot·maçôes e esclarecimentos que lh e iot•em exigidos 
pela assembléa; 2. 11 Apresentar· annualmenLe á assemuléa um. 
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rJ1lat01·io minucioso Glo estado elos negocios publ icos, com os dados 
pricisos pa,ra cp.te esta ]JOSSu. o1·ganisa,r o orçamento e fixar a força 
publica.- Cttp1tu1o III .- Da responsabilidade elo presiclente.
Ar. 38. O presiden·te elo l!:staclo ser<ÍJ snbmettlelo a pl'Ocesso e jul 
gameiTto, nos crimes ele responsabilidade, pentnte tt ;:v;sembléa, e, 
nos crimes co1nmuns, ante o superiot· T!·ibun:l l de Just iça, depois 
qu~ a assembléa. cleclartw procedente t~ accusa.ção.-Pantgrapho 
umco. Quer em um, quer em outro caso, uma vez elecreLacla tt 
yroce~enci a, ela accusação, ficará o presidente suspenso ele sna~ 
1uncçoes.- Art. 3\l. São crimes de r esponsabilidade c\o presidente 
os actos c1ue atbentarem contra : Lo A Coqstituição elo Estaelo; 
2.• O livre ~x~rcicio c~o~ poderes poli ticos; 3.o O gozo e exercicio 
legnl elos clJ t•elbos polit•cos e inclividunes : <1." A se""tt t•anç.a interna 
do Estado i 5.• l 1. probidade cln ndminist:ação; 6." ~\..guarda e em
pre~·o const1Lucwnal dos dinhe ü•os pub.li cos; 7.• As leis orçamen
·t<lil'JaS votadas pela assem bl éa; P arngrapho unico. A assemiJléa em 
sua ]ll'Jme11·a reunião o•·clinaritt ren·nlará a [órma do processo Cle 
responsabilidade p1·es iclencial. 1' itnfo IV .- Das eleições .- Art. <10. 
Os cle]mtaclos á a~sembléa serão ele i bos por voto clirecto em todo o 
Estado.- Art. 4-1, O modo, proce~so dessa eleiçã.o e o al istn.mento 
elos eleHu t·cs serão l'egnlados em lei orcl inal'ia especial. - .\.rL. 42. 
E' vedado ao dep11l·ado desde o dia ela ele ição: 1. o Celebrat· con
tt·actos com o poder executivo elo Estado ou federa l ; 2.• Se1· pre
sicleate Ocl di·rector de bancos e companhi as, ou emprezas que 
gozem de Javores elo Estado, 011 éb Un ião.- At·t. 43. A e!eiçiio de 
presidente e vlce-p1·esiclentes será feit:t por sn tl:ragio vopular 
elirecto e terá loga,r no ultimo armo do pel'iodo governamen lal , em 
d ia designado pelo presidente em exe1·cic.i o, nunca excedente nem 
anterior a seis mezes eht Lerm inacão elo mesmo período. § 1. ° Cada 
eleiLor votará em um a só m·na com duas ro·tuladas, uma para 
presielenLe e outra pat•a os vice-presicle11tes elo Es·taélo. Do tra
l;mlho eleitoral 'lavrar- se-ba wua ac·ta cit·cumstttnciada, ela cpuJ.l 
serão remettidas duas cópias aubhen·tic.as, mmt ao conselho mun.i
cipal e outra á ilSsemlJléa legislat iva. § 2.• O conselho municipal 
fará a aput·açfw, limi tando- se a sommat· os votos recebidos no mu
nicipio, e da acta que hwlal·- se extra.hirá duas auH1m1t- icas, que 
serão enviadas, uma ao presidente do l~stado e ou·tra ;\, as>embléa 
legislativa. § 3." Reunida esta em sessão orcl inal'ia 011 extr::wrdi
naria, seJõr p1·eciso, eles-crú. uma conuuissão de cinco membros, 
que, verJftcando as antnent1eas dos conselhos com as dos colle
gios elei toraes, fará a ~tpmaçiio defini ti v a, erniLtinclo parecer 
sobre a legHimidacle on não ela eleição. J<:ste pttrccet· será cliscnticlo 
e vo t:ado em uma un ica sessiio . § 4." Decidi nclo-sc por maioria 
absohrta elos membros pre;:ente.s pela leg itimidade ela el ei~'ão, o 
presiúlente ela assembléa pro<>bma•·á pres iclenbe do Estado ela 
Parahylnt elo No1·te o cidadão que honve1· o1Jtillo a maior ia 
absoluta elos sull'ragios ele i torues, L o e 2." vice-presidentes os 
que na 1:espectiva eleição reun irem aque.lla maio1·ia.- § 5." Si 
neuhmn tiver ob·tido ess<t maioria, ou se sómente um ou dous a 
·tiverem att ingiclo, a assemlJlea elegerá por maio1·üt ele votos pre
seirtcs o presidente elo l<:staclo ou cada um dos vice- p1·esiclentes, 
dentre os cidadãos que occupal'em os dous primeiros log·ares na 
respe·ctiva votação.§ 6.• Em caso de empate clecid i1·á a sot·te. § 7." 
O processo de que ti s,b:JJ este tuo tig-o nos§§ 3.• e 4. 0 começará e Iin
c~arú, na mesma sessão ela assembléa. § S.• A commissão de que 
!ali~• o § 3. o apresentat·á o seu pnrecer dentro ele tres dias 
l!ll]ll'orog-aveis.- Tibulo V.- Do roclel' juclicial'io.- Art. 4'1. O 
poder jn~iciwrio é . .i ndepeacleu te, e sel'ii co.mposto ele jui1,es e jut·a
dos, ass1m no CJvel como no crime. - Art. 45. Pam julgar as 
causas em seg,nmla e u1bhna .instancias, haverá um superi.or Tri
bunal de Jnst•ca; com sécle na capi•ta l elo L~s·taclo.-Art. 46. Os 
me1_nbros elo superior tt·jbunal ele justiça e os ju i ~es de clh·ei"to 
serao vrtahctos, e s6 por sentenç~t irrevon-avel Jlerderão o seu 
!!:>~·ar.- Art. 47. l lei de'te t•n:tin:.wá u mocl~ de prov imento elos 
JUizes,do_s membros elo superior ·tl'ibnnal de justiça, e mais ii.mc
ClqnarJos della, ou seu numero, attri buições. venchnen·tos e a 
maneira por qne hão de exercer os seus log-ai·es.- Art. 48. Para 
represent ar os interesses elo Estado, ela justiça, elos in'berdictos, 
elos usen~es e das massas fa!llcl as perante os juizes e ki bunaes 
Hca creac].o o minis·terio publ ico, que se compe1·:i: § Lo De um 
procurador g-eral como chefe i § 2. o ele promotores publ icas nas 
~~marças ; § 3._" De curadores geraes de orphãos, lliUSen·tes, inter
~ Jtos, massas falhdas e residuos, nos municipios.-- A1·t. 40. Os 
nmzes de direi·to nos cri mes de responsllibiliclade respoude1·ão 
perante o superio1· tribunal ele justiça; e os demais funccioua
nos desta per8.nte o reSJ)ec tivo juiz de di1·eito.- Art. 50. 
O~ membros elo superior ·bribunt1. l çle justiça responderão nos 
Crimes de resp_onsabilldade perante a assembléa legislativa, 
- Art 5i. A lei marcará a f6rma elo p1·ocesso desses Junccio
nal"ios.-Quando as pa-1 ·tes convencionarem o julg-amento por 
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arlJHJOs, será este udmit·tido, salvo quando na c1uestão forem 
ill"teressaclos, menores, orphãos , in·terelictos, ou a fazenda !JUblica 
do Est;aclo ou do mun. Ar·t . 53 . A As>einblea fixará e não mais 
poder:i reduzir os vencimen·tos dos magis·traclos. Paragrapho muco . 
:Sómente consideram-se magis t•·aclos os dese1ubargaclores e os 
juizes de dil'ei·to .• \rt . 54. Os tribunaes correccionaes serão orga

. nisaLlos cp tando j11lgat' opportuno a \.ssembléa ordinal' i:J. . 'l'it . vi. 
- Do mu11. - Art. 55. O Estado será d h•ido aclnlini stra·tivumenbe 
em mu ns., cuja sede, numero . limites, atLdbuições e deveres serão 
cle tenuinaclos em lei orclinaria . . Art. 56 . Na d iL"ecçáo de seus ne
g-ocios peculiares, será autonomo, uma vez que não infr·jnja ap 
leis federaes e elo Estado . l.rt. 57 . O governo elo Estado, s6- 
men te pó ele in te1·v it· nos neg-ocios elo mnn . : § 1 . 0 Quando as cle
libel·ações elos l'unccionarios nmnipaes fo1·em co1lbrarias á Cousti
·Lui.~.ão e ás leis. fetleraes e do Estado ; § 2 . 0 Quando essas 
ele] i beraçües ofl'enclerem, dire i tos ele outros mu ns . que reclamem ; 
§ 3. o Nos casos elo a rt. 19 § 31 e 14 do a l't. 36 da presen·te Consti
tu içfLo . Art . 5S . Cada mun. ter á um conselho municipal eleito 
por lplatro a nnos pelo systema ele i tora! qu e for acloptaclo em lei 
ot·dinaria , 1nas sempre por voto cli.l'ecto. Pat·agrapbo un.ico. Na 
sua primeira reunião orcl in ar.ia , a Assembléa promu lg-ará a lei 
definidora elas att ribuições elo conselho mun icipal, fórma e o1·clem 
ele seu govm·no, seus dever es e responsabiUclaue, asssegurando a 
garant iu. ele suas rendas, bens e concedendo-lhe acção execuHva 
pat·a a co brança ele rendas ele qualque1· natueeza que sejam. e bem 
assim , a f"acule1acle ele lançar impostos. Ar t . 59. A Assembléa em 
sua pr imeira reunião ordinaria clescl'iminara por uma lei especial 
as 1'e11clas elo Estado e el a mun . T.it. VII.- Dos cidadãos e das 
garttnLias ele seus direitos. - Art. 60. São cidadãos pal'ahyba.nos 
·todos os que tiverem nasciClo no ·territorio elo Estado ela Parahyba 
elo Not·te . Art. 6l. A Const.ituição assegut·a a braz ileiros e es-trau 
geit·os, l'es identes no Estado, a inviolabi lidade dos dil'ei·tos con
cet·ne,ltes á liberclaCle, á seguran~a ind ividual e de propdedade, 
nos ·termos prescri ptos pela Consti·tuição F 0cleral da H.Ppublica 
Brazileira. TH. VII!. - Da reforma ela Constituição . - Art . 62. 
Esta Cons·tituição só poderá se1· rel"ormacla por iniciativa ela 
~tssembléa ou dos coí1se.lbos mun icipaes. § •1. ° Considerar- se-ha 
proposta a rel'orma, quando o petlir uma ter~::t parte pelo menos 
dos membt·os ela Assembléa., ou quanclo for so licitada por dous 
·terços elos muns., representado cada mun . pela maioria de vo·tos 
ele seu conselho. § 2. 0 I~m qualquer elos casos ac ima, a propcsta 
se1•á no auno seg-ninte submebtida a tres discussões, consideran
do-se approvada, se obtlvru· acla uma clellas dmis terços dos 
voLos elos membros ela. Assemblea . § 3 . o A proposLa assim a.ppro
vttda será publicada com as as.s ignatut•as do presidente e seCl·e
·Larios da Assemi.Jléa, 11canclo ele accorclo co1ú ella mocl ifiCaGla, a 
parte-i·el"ormacln. Tit . IX.- Disposições gern.es .- Art. 63 . Ne
nhum dos tres poderes elo Es·tado será exercido ctunltlati vamente 
çom qualciuer elos outros . Art. 6 L T odos os Cunccionarios s~o 
r esponsa v eis pelos abusos e omissões que commetterem no exeJ.·
cicio de suas fúncções, assim como pela indulgencia ou negli
gencia em n5o responsabihsarem efl'ect ivamente os seus snbtLl
teTnos. Art . 65. Continuam . em Yigor as actua.es disposições 
legaes ele clirei·tu privado, a. legis'ação proces;mal, adm ini strativa, 
financeir a e policial, e bem assim as leis, regulamerrtos e con
tractos da antiga prov . e do governo provisorio do Estado, no 
que impl ici ta ou expli citamen·te não furem contral'iu á esLa 
Constituição, até que sejam r evogados, alte t•ados ou rescindidos 
pelos poeleres competen·tes. \..J·t. 66 . O ser viço ele segurança 
elo Estado é lJU1 ramo ela admini stração superior a quem in
cumbe a manutenção ela ordem, da paz e ·trauquilidaele publica. 
Paragrapbo nu.ico. Para esse serviço ·terá o Estado uma pol icia 
com a organ•isação que fo1· dada em lei orcl inal'ia. Art . 67. Nao 
se pocler !i., sob pretexto a lgum, fazer declucção nos vencime11tos 
dos funccionarios. Art. 68 . 'l'erão fé publica no l!:stad,o os do
cumentos o!flciaes, devidamente auLhenticaclos elo governo fe
deral ou elos 01\bros Estados. 1\..l·t. 69 . Quando não ·tiver sido 
votacla a lei do Ol'ça,men·to, vigorará a elo exercicio anterior. 
Art. 70. Todas as vezes que a Assembléu funccionar como tribunal. 
ele justiça, será presidida pelo presidente deste . tribunal. Al· t. 7'1. 
Quando em algum mun. se perpetrarem crimes, que, por sua 
noravidade. numero de culpados ou patrocinio de pessoas _pocle
f.osas tolham a acção regula~: das autoridades locaes, o p1·e:;•clente 
do Ed~ado detern.ünará que algum magistrado paraalh se tra~
pol·te temporariamente, a fim ele proceder _a in,querJ to e fol:maç.ao 
ela culpa inclusive a p.ronuncia dos criltlillOSOS com 1 ?cmso 
necessal"i~ para o superior tribunal de justiça . Art . 72. -~ · con
cedida a extraclicção ele criminosos 1·eqlamaclos pelas Jilsttças dos 
outros Estados ou do Dlst. Federal, ele acc~rdo _com as le1s. 
Art. 73. As condições para o cidadão set' eleJ tor sao as mesmas 
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prescripta~ na Constit uição Federal . Art. 74. O representan te ela 
Assembléa do Estado e1ue for eleito para o Congresso Federal, 
optará, por um dos douB mandatos . Ar t . 75 . Qualque1· l'unc
clonario pub lico pres tat•á juramen·to formal de bem cumprit• os 
deveres inherentes ao cargo, an'Les ele ent·~a:· em exer cicio, res
pei'tacla a excep ão ela segunda parte elo ar t. 10 el a presente 
ConsLí tuíção. Art . 76 . A Assembléa em sua sessão orclínal'ia · 
reverá a divisão elos actuaes muns , par a. o fim ele aclaptal-os á 
organisa('âo cstacloal , segu ndo o melhor plano ele div is'io ju rli
ciaria elo ·terriLol'io do EsLado. Art . 77. E' garantida a d i
vida do Estado. Art . 78 . Nenhum empregado po·ler á accumular 
vencimentos, sejam ellc'l pagos pelos cofres eb União, elo Es tado 
ou mun., salvo LraLanclo-se de fu ncçôe'l em ma teria ele ordem 
pm·amenLe profissional. scien Li fica, ou Lechnica que não e11vol via 
autoridade arlmin istra Li va, judiciar ia, ou pol ítica na Un ião ou 
no Estado. Os a posentados ou reformados que exercerem qual r1uer 
car go remunerado, optarã.o pelo vencim ento da, ref01·ma. on apo
sentadm·ia, ou pela remuneração do que cxercet·em . Avt. 70 . 
Fica reconhecido o di rei to ele aposen tadori a elos funccional'ios 
publicos . quer esLa'loaes, quer municipae.s, regula nclo-se a. causa 
e o modo em lei or,linal'i a . At·t. 80. E' do. compe tencia elos 
conselhos mu nicipaes a cllv lsilo dos muns . em disLs ., ele maneiL·a 
que nenhum cl ist . seja comp1·ehensivo ele menos ele 500 fogos . 
Art, 8 l. Na lei de or.;amento não poelerão ser incluiclas dis 
posições fJUe não se r elacion ·m com a receita. e clespeza, ou que 
tenham cat·acter individua l. Ar L 82. São garantitlos ern toda 
a sua plenitude os d ireitos adquir i los rlos funccionat·ios vHalicios 
e inamovivais . Disposições tt·amitor ias .- Art. 1. <> P1·omul ; arla 
a Coo~tiLui ção, o Congres'lo co"sLiLuinte dará por terminada 
esta sua primeil'a pha~ legislaL i"a, e marcat·<i o dia pat·a fa
zer- se a eleição de pr sidente e vice-preoiclentes elo EsLado : e 
30 dias rlepois de reali sacla a eleição reunir-se em sessão or li
naria ela a~ ;embléa legi;l aLiva para occupar-se·ha com a~ leis com· 
plemcntares da ConstiLui ção, e veri Hcar a eleição p residencial . 
Art. 2 . 0 No dia da eleição presidencial so p L' oceder á a eleicão 
do deputa lo ou clcpu tarlos, que praencham a vaga ou Yagas 
existentes no acLual congr esso. Ar t. 3 o Na inves ticlu t•a elo poder 
jueliciario, quanto aos magis·tl'ado.s, não é o governo obl'igatlo a 
resp~ itar as condições cons·tiL<lCionaes, aproveitando quanto fe L' 
possível ao bem elo serviço publ ico os ac ~uaes magistrado3 sem 
olhar a condição de ant iguidade, e a t te nde ttclo, sobretudo ao 
merecimento. Ar t . 4 . • Até c1ud a Assembléa clect•e te a lei elei
t oral do Estado , vigorará a lei federa l 'rte 26 ele janeiro elo cor · 
r ente anuo com as aUerações estabelecidas no decre to ela junta 
governativa n . 15 de 15 de feverei ro do mesmo an no. At•t. 5 . o 
A p_rimeira reunião ela As~embléa legislativa dura rá tres mezes, 
aüm ele seram votadas as leis complem~ntares da Constituição . 
Art . 6. 0 Depois de votada a Constituição e an tes de sua promul
gação, o cong resso elegerá ·todas as suas commissões perma
nen tes cõmpl et ando a eleição da mesa nos t ermos elo N gimento 
approvatlo pelo mesmo congr~sso. Art . 7 . 0 A promulgação desta 
Constituição será feita pelo cong t•ess0 constituinte, ass ignaelo por 
todos os deputados presentes . At·t. 8. 0 Não t erão effect ividacle 
as incompa tibiliclacles clH'ferida~ nesta cons tituição, r elativam n·te 
á primeira eleição presicleucial e clut·ante a primeira legisla·tura . 
R elação elos cidadãos que ·teem govet·nado o ill s taclo da P at·a 
hyba ele 1898 a té 1886 : Ama1•o Joaquim Raposo ele Albuque qu e, 
governador desde 24 ele julho de 1805. Antonio Caetano Pe
l'eira, governador , Poss~ a 3'1 de agos to ele 1809 . Francisco José 
.da Sil veira, Manoel José Coelho e outt'o . TI'iumvi•ra Lo na fó t·ma 
do alva.rá de 12 ele dezembro de '1770. P osse a 12 de dezembro 
de 1815. André Alvares Pe1·eira Rib3iro Cirne (OUI' ielor get·al) , 
presidente ; João Bernardo Maclei ea (capi'tão-m 6r) e F1·anclsco 
Jo~é da Silveira (te11enLe- coronel ele cv. vallaria) . Idem (como 
amma) - Posse a 10 ele maio ele ·1816 . Fra ncisco José ela Sil 
veira_ (tenen·te .coronel), Ignacio Leopoldo ele Albuquerque Ma
ranhao, Franm~co Xavier Monteiro da F1·anca e Antonio Gal
dino Alves ela Silva Gove).·no revolucionario republi cano ele)'ta 
.el?l 12 e empossado .em 13 de março ele t 8 l7. Gr egorio José do 
Sllva Cout1elho (ouVlclor-gei'al, in'tel'ino), João Soar as Neiva (ca
pitão ela t a linha) e Manoel José Ribeiro de Almeida (capitão) 
vereador mais antigo . Govet·no int erino elei to depois da capi
tulação dos revoltosos . Posse a 9 de maio de 18l 7, Ancl1·é Al
vat•es P er eit'a Ribeiro Clrne (ou vidor- geral). Mathias ela Gama 
CabJ.'al de Vasconcellos (coronel) e capitão Manoel José H.i.beil·o 
de Almeida (vereadoJ.'.) Idem depois da apresentação do ouvido1· 
fugitivo. Posse a 9 ele junho de i 8L7 . Thomaz ele Souza Mafra, 
governador . Posse a 12 de junho de 1817. Joaquim Rabello da 
Fonseca Rosado, Posse a 25 de agosto de 1.819. João de Araujo 
Cruz, presidente; Galdino de Castro Villar, João Marinho 

Falcão, Joac11lim Ma noel Carneiro da Cunha e Augusto Xaviel' 
ele Carvalho, secretario, Juu·ta provisoJ.'ia do Governo na fórma 
da lei ele 1 ele ou·tubi'O ele '182 1. Posse a 28 de ou·tubt·o de 1821. 
Estevão José Carneiro da Cunha, presiden te ; João de Albu
querque Maranb ão, João Ribeiro de Yascon cellos Pessoa, An
·tonio da Tr·i uclacle An·tunes Meira , João Gomes e Al meida, 
i\lanoel Cam ei1•o ela Cunha e João Barbosa Cordeiro seet· ,,t ario . 
Governo Provi~orio. P osse a 2 de fe vel'eiro ele 1823. Felippe 
Nery Fen•eira , 1° presiden te . Nomeado em 25 ele novembJ.'o de 
182-3 . Posse a 9 ele a br il de 1824 . Fel ix Ant~nio Ferrei •·a de 
Al buqu et·qu 9, pJ.'esiclenbe elo Governo H.epublic<\no, elei·to na Feira 
Velha . Posse a 3 ele julho ele 1924 . Alexancl1•e Francisco ele 
Seixa~ Machado, C. elo 6over tto (lPi ele 20 ele outubi'O cl• 1823) . 
Poqse a 21 ele julho de '182·1. Alexanclt•e Fmncisco de Seixas 
Machado, nomeado 2• p1·esiclente, em26 ele outu b1·o ele 1824. Posse 
em novembr o ele 1824. Francisco el e A~sis Pereit'a Rocha, C. elo 
Gover no (lei ci tarJa). Posse a 2 de m ar ço de 1827. Gabriel Geú11lio 
Mon teiro ele Mendonça, 3° presiden te. Posse a 12 de J'evereit•o tle 
·1823. Francisco de Assis Pet'e ÍL'a Rocha (2a vez), C. do Govel'no (lei 
oi t.ada. P osse em ma io de 1828 . Gabt'iel Getulio Mo •\te it'o de i\Ien
clonca (ele volba ela Assembléa) . Posse em setembro do 1828. I<' •·an
ci scocle A~s i s Pet•eira· ela Rocha (3n vez), C. elo Governo (lei. ci
tada.) Posse em janeit•o ele '1829 . Gabeid Getulio IMonLeiro de 
Mendonça (ele v.,J La ela camara). Posse em novembro ele 1829. 
F1·ancisco José i\leir a, C. do Governo (lei citada). P osse a 21 de 
marco de ·1830 . Manoel Joac1L1im Per eil'a da S ilva (maPechal), 
4o p t'esiclen te. Posse a G ele ug·osL > de 1830. José Thomaz Na
buco de Arauj o (bachal'el , 5° pl·esiden te .) Nomeado em 23 de 
de julb.o d 1830 . Posse a 18 ele janeiro ele 183 1. Ft·a ncisco 
José Meira (2a vez), C. do G,>verno (lei citada) . Po3Se a 14 ele 
ago'lto d P. '1 83 1. Galdino ela Costa Villat·, Qo presidente. No
meado em 2·1 ele ss tembro ele 1831. Posse a 16 de janei r o de 
1d.32 , F rancisco José Meil·a (3a vez) , C, elo Governo (lei cHacla). 
P os'le a 18 ele se tem bro ele 1832 . Anrlré elo Albuc1nel'C1ne Ma
ranhão Jttn io1·, 7• p t·esidente . Nomeado em 8 de agos to de 
'1832. P o>se a 29 de ouliub1·o ele 1832 . Francisco José Meira 
na vez), c. elo Govel'llO (.le i citada). Pos~e a .24 ele clezem bt•o 
de 1832. Anton io Joaquim de Mello, 8• presidente. Nomeado 
em 10 ele clezembt·o ele 1832 . Posse a 1.6 ele março de 1.833 . 
F rancisco José Meira, C . do Governo (5~ vez) . Posse a 1.9 de 
novembro de 1833. An~oni.o Joaquim ele Mello (res tabelecido), 
vol·ta ao exer ciclo . AITonso ele Albuquel'que Maranhão, C. do 
Gove1·no (lei citada) . Posse a 7 de ja neiro ele 183 <1, . Be nto Corrêa 
Lima; C . do Governo (lei c i tacla) . P osse a 26 de abril ele '183±. 
José Luiz Lope> Ba~ tos, C. elo Govem o (lei citada) . Posse a 
26 ele julho de 183!. Bent o Co1·rêa Lima (2" vez), C. do Go
ve1•no (lei citada). Posse a 7 de abr il ele 1835 . Manoel Mal'ia 
Carneiro ela Cunha, 1o v i ce-pp.~ sicl·m·te eleito pela Asseml\léa 
proviucial . P osse a 14 ele abril ele f835 . Luiz Alvares de Car
valho, 2° vice-presiclen·te eleito pela Assembléa provinciql. Posse 
a 1.2 de junho de 1835. Fra ncisco José Meira , 3• vice-presidente 
(6" vez). Nomeado em 26 de agostó de 1835. Posse a 10 ele se
t embro de '1835 . Manoel Maria Carneiro da Cunha, 1• vice
presidente (2" vez). Idem em 26 ele agos·to ele 1835 . Posse a 1 
de fever eiro elo 1836 . Francisco José Meira., 30 vice-presidente 
(7"- vez). Idem em 26 de agosto de '1835 . P osse a :L8 de abril 
de 1835. Basilio Qtlaresma T orreão, \J 0 presidente . Idem em 13 
de feverairo de 1836 . Posse a 20 ele maio ele 1836 . Manoel Lobo 
de Miranda IIenriques, 2• vice-presiclerrte. Idem em 20 ele marco 
cl~ 1837. Posse a 3 ele março ele 1838. Joaquim 1' eixei1·a Peixoto 
ele Albuquerque, '10° 1n·esiclente . Idem em 27 ele fevereiro de 
1833 . Posse a '14 ele abl'il dé 1838. João José ele Moura Maga
lh ães (elesembat·gador), 11° presidente . Idem em 17 de se·tembro 
de '1838. Poss ~ a '1 2 do dezembro de '1838 . Manoel Lobo de Mi
r anda Heuri ques, 2° vice-pl'esiclente (2n vez) . Idem em 29 
de março de '1837. Posse a 17 ele mal'ço de 1839. Trajano 
Alipio de Holanda Chacon, vice-p1•esiden·te . Nomeado em 
29 de mar ço ele 1837. Posse a 7 ele abl'Íl ele 1839 . Antonio 
José Henriques ( bacli a l' el ), v~ce-presiclente . Posse a 22 ele feve-

' r eiro ele <1840 . Agos ~inho ela Silva Neves ( bacl1a1•el ) , 12° pl·esi
clen·te . Nomeado em 21 ele dezembro ele 1:839 . P osso a 7 ele 
al)ril ele 1840. An·tonio José Plenriques ( bacharel) , vice-presi
clen·te ( 2"- vez) . Posse a 5 ele setembro ele 18,J:O. Francisco Xavier 
Monteiro ela Franca, 13° vice-p t·esidente . Nomeado em 11 ele 
agosta de 1840 . Posse 7 ele se·tembro ele 1840 . Pedro Rodrig ues 
Fernandes Chaves ( bacharel ) , 14° presidente. Idem em 2 ele a bril 
de 1841 - Posse a 4 de maio ele 18±1. André ele Albuquerque 
Mar anhão Junior, vice- presidente ( 2a vez ) . Posse a 3 de feve
reiro de 1813 . R icardo Jos~ Gomes Jardim ( milita):'), 15° pr esi
dente . Nomeado em 14 de janeira de 1843. F osse a 14 ele mal'QO 
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.de 1843. Agosbinho ela S ilva Neves, 16o presiden·te ( 2a vez). 
Idem em •19 de outubro de 1843. Posse a 2 dezembro de 1843 . 
J oaquim F r!l!nco ele Sa (bacharel), 17° pres icleJxte . Idem em 25 de 
maio de 1844. Posse a 22 ele j ulho ele 1844. José ela Costa Ma
-chado. Sen1or, 2• vlce- presiclen·te . Posse a 2 ele agos·to ele 1844 . 
André de Al buquerc1ue Maranhão Junior, 1• vice- pres ielen·te ( 3a 
vez ) . Posse a 9 ele a-gosto ele 1844 . Joac1uim Fran co ele Sá ( ba
.charel ), de volta de Pernambuco . Nomeado em 25 de maio ele 1844 
fosse a 14 de agosto de 1844 . F rederico Cameil'o ele Campos 
( cot·onel ), 18° presiden·te . Idem em -14 de novembro ele 1844. 
Poss~ a 18 d~ dezemb1·o de 1844. Joi:io ele Albu qu erc1ue Maranhão, 
1° V1Ce-pres1clente . Posse a 16 de março ele 1848 . João Antonio de 
Vasconcellos (desembargador), 19' p1•esicleJ1'te . Nomeado em 20 
·de março de 1.848. Posse a H de maio ele ~348 . José Vicente de 
Amorim Bezerra ( mili·tar ), 20° presiclen·te. Idem em 31 ele dezem
bro de 1849. Posse a. 23 de janeiro ele 1850 . Agostinho ela S; l va 
Neves_ (bacharel ), 21 o presicleJxte . ( 3a vez) . Idem em 8 ele julho 
ele 18o0 . Posse a 30 de setembro ele 1850 . Freele1·ico ele Almeida 
e Al bllquet·que 1° vice- presielen·te. Posse a 4 ele abril de 1851. 
Francisco AlrtOJÜO ele Almeida. e Al buquerque 2<> vice- pres iden·te. 
Pos>e a 8 ele ma10 ele 1851 . Antonio Coelho de Sil e Albuctuerque 
·(bacharel ). 22° presielent~ . Nomeado em 2 de julho de •1851. 
Poss_e a 3 de julho ele 1851. F la-vio Clemen·biuo eb Si! va Ft•eil'e, 
2° VlCe- presJclen·te . Posse a 29 ele abril de '1853 . F rederico de 
Almeida e Albuquerque, 1 o vice- presiden te. ( 2a vez), P0sse a 
7 ele ou Lu hro ele ~853 . J oi:io Capistrano Bandeira de Mel'lo 
{doutor), 23• presiderrte . Nomeado em 2"1 de setembro de de 1853 . 
-Posse a 22 de outul.Jro de 1853 . F lavio Clemenuino da Sil va 
Freil'e, 2° vice- presiclen·te ( 2·• vez). P osse a 6 de junho de 1854 . 
Frecle1•ico ele Almeida e Allm<;Juerque ( 3a vez) . Posse a 25 de 
se·tembt·o de 1854 . Francisco Xavier Paes Ban·eto (bacharel ), 
24° presiclen·te . Nomeado em 3 ele ou·tubro ele 1854 . Posse a 23 

·-de ou tubro ele 1854. Flav:io Clemen tino ela Silva F r ei re. 2• vice-
•presiclen·Le ( 3a vez ) . Posse a i 6 ele abril ele 1855. Antonio da 
..CosLa Pin·to e Silva (bacharel ), 25" presiclen·te . Nomeado em i 5 
de setembro ele 1855. Posse a . 26 de novembro ele i 855 . Manoel 
Clemen·ti no Carneü·o ela Cunha ( bacharel ), v:ice-presiden te . 
Posse a 9 ele abril de 1857 . Hemique de Bea.urepai re Rohau 
.(coronel ), 26° presidente . Nomeado em 3 de se·tembro ele ~857 -
Posse a 9 de dezembro ele 1857 . Ambrozio LeHão ela Cunha ( ba
-charel ), 21• pres idente . Idem em 5 de ab l'il ele 1859. Posse a 
4 ele junho de 1359 . Manoel Clementino Carneiro ela Cunl\a ( ba
charel) , vi ce-presi den·~e ( 2" vez) . Posse a 14 de ab ril ele 18GO . 
Luiz An·tonio ela Si lva Nu nes (bacharel), 28° presiden·te . Nomeado 
.em 20 ele mat·ço de 1860. Posse a 17 de abr il ele 1860. Barão 
d e Mamangu:JJPe, (Flav io Clementiuo da Silva F reire), vice
p residen·te . P osse a 17 de março ele 186t. Francisco ele Araujo 
Lima (bacharel ), 29u pr esielen·te. Nomeado em 20 ele fevereiro ele 
186 '1 . Posse a ·18 ·ele ma.io ele 1861. Feh zarclo Tosc::mo de Bl'ito 

. -(bacharel ), 1° viee- presidente. Idem em 3 ele feve rei ro ele 186<1. 
Posse a '17 cl"' (evereil'o ele '1 864 . Sinval Oclorlco ele Monra 
·( bacharel ), 30° pt·esiden·te . Idem em 23 ele j aneiro ele ·1864 . 
Posse a !8 ele mn.io i 86i4. Felizardo Tosca no ele B l'i to (bach arel ) , 
1o vice- presidente ( 2a vez). Idem em 3 de fever eiro ele 1.864 . 
P osse a 22 de jttl ho de 1865 . João José Innoéencio Poggy (com
mendaclor ), 3° vice-pres iden te . Idem em 3 ele l'ever eit·o de 1864 . 
P osse a 3 ele agosto de 1866. Americo B t·azili ense de Al me ida e 
Mello (dou tor), 3 L• presidente . Idem em 16 ele ju nho ele 1866 . 
P osse a 4 de novembro ele 1866. Ba t·ão de Mllir!l!Ú (Jose 'l'eixeiea 
·de Vasconcellos) , 2° vice- presiden·te . Nomeado em 3 ele feve t· ei t•o 
d e 1864 . Pos.>e a 22 ele abt•il ele 1867. Innocencio Saraphico ele 
Assis Ca t·v n.lho ( bach a. eel ), 32° presiden te . Idem em 29 ele 
setembre ele 1.867. Posse a 1 ele novembro ele 'l8li7. F rancisco 
P into Pessoa ( paclt·e ) , 2° vice- presi<l en·te . Idem em 18 ele julho 
,<]e 1868. P osse a 29 ele julho ele 1868. 'l'h eodoro Macb aelo F reire 
? ereir a da Silva (bacharel ), 33• pr esidente . Idem em 22 ele 
~ ulho de 1868. P osse a 1.7 ele agosto de 1868 . Francisco P into 
Pessoa ( paeh·e ), 2o vice- presidente ( 2a vez) . Idem em ·18 de julho 
-ele 1868 . P osse a 9 ele abr il ele 1869. S il vino Elviclio Cam eire da 
·Cunha (bacharel) , 1° vice- presiden·te . Idem em 6 ele abril de 1.869 . 
Posse a W ele ab ril de 1869. Venancio J osé de Oliveit·a Lisboa 
·( bacharel ) , 3-1? presiden te . Idem em 8 ele maio ele 1869 . Posse 
.a H de de j unho ele 1869. F rederico de Almeida e Al buquerque 
( senador) , 35• pr es iden·te . Idem em 12 de outubro de 18 10 . 
P osse a 24 ele outubro ele ~870. José Evar is to da Cruz Gou
vêa (bacharel), 3• vice- presiden te. Idem em 6 de abril de 1869 . 
Posse a 13 ele abr i! ele 1.871. F rederico de Almeida e A lbu
·querclue (senador) , de volta do Senado. Idem em 12. de otrtubro 
de 1tHO . P osse a 17 ele 01rtubro ele 1.871. José E vans to dn. Cruz 
Gouv êa (bach arel), 3• vice- pr es iden te ( 2a vez ). rdem em 6 de 
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abril ele 1869 . PosE.e a 23 de abril ele 1872 . Heracl ito el-e 
Alencas·tro Pe1•eir a ela Gmça ( bacharel ), 36" presidente . Idem 
em 27 ele maio de 1872 . Pos>e a 25 ele junho de 1872 . 
F rancisco Teixeira ele Sá (bacharel ), 37• presidente. Idem 
em 25 ele ou-tubro ele 1872. Posse a 1i de novembro de 1872 . 
João José Innocencio Poggy (com.menclador), 6° vice- presielente 
(2a vez). Idem em 3 ele fevereil·o de 186~- - Posse a 17 de se
tembl'O de '1873. José Evn.ris·to ela Cruz Gouvêa (bacluu·el), 3• 
vice- presiclen·te (3a vez). Idem em 6 de abrH de 1869 - Posse 
a 20 ele setembro ele 1873. Silvilto Elviclio Carneil·o da Cunha 
(bacharel) , 330 pr esidente . Idem em 17 ele setembro ele 1873 -
Posse a 17 ele ou tubt·o de 1783 . Barão ele Mamanguape (Flavio 
Clementino da Silva Freire, 39° presidente . Idem em 14 ele 
mar ço ele 1876 - Posse a 10 de abl'il ele 1876 Joào da Mat·ta 
Corrêa Lima (bacharel ), 2o vice- presiclenUe. Idem em14 de ma.rço 
ele 187ô - Posse a 9 de janeü·o de 1877. José Paulino ele Fi
gueiredo. 1° vice- p1·esiélente . Idem em 14 de março de 1876 -
Posse a 9 de ma.rço de 1877 . Esmeri no Gomes Parente (bacha
rel), 40o presiden·te . Idem em 13 ele março de 11;77 - Posse 
24 de abril ele 1877. José Paulino ele Figueiredo, 1° vice
pr esidente (2a vez) . Idem em 14 ele março de 1876 - Posse a 
1 de março ele 1878. U lysses Machado Pereira Viann(L (bacba.
rel) , 4:1• presiclen·te Idem em 9 de feve reiro de 1878 - Pos_?e 
a H ele março ele 187.3 . Feli ppe Benicio da Fonseca Galvao 
(paelt•e), 2" vice-presiclen·te. Idem, em 2 ele março ele 1878 -
Posse a 20 ele fevereü·o de 1879 . José Rod.rigues Pereira J nn:ior 
(bacharel), 12• presiclen·te . Idem em 20 ele março ele 1879 -
Posse a :12 de junho de 1879 . Felippe Benicio da Fonseca Galvão 
(padre), 2° vice- presidente (2a vez) . Idem em 12 ele março de 
1878 - Posse a 30 ele abril ele 1880. All·ton io Al.ft·eclo ela Gama 
e Mello (bacharel) , vice- presidente. Idem em 19 de abril ele 1880 
- Posse a 15 ele maio ele 1880 . Gregorio José ele Oliveira Costa 
(bacharel), 43° presidente . Idem em 13 ele abril ele 1880 -Posse 
a 10 ele ju nho de 1880 . Antonio A!Eredo da Gama e Mello (ba
cha,rel), v ice- presidente (2a vez) . Ielem em 19 ele abril ele 1880 
- Posse a 3 de setembro de 181!0. Jnqbino Fet·reira Carneiro 
(bacharel), 44° presidente . Idem em 11 ele seLembt•o de 1880 -
Poss3 a 20 ele outubro ele :1880. Antonio Alfredo ela Gama e 
Mello (bacharel ), (3a vez) . Idem em 19 ele abril ele :1.880 - Po~;se 
a 4 ele março ele 1882. Manoel V.e1rtura ele Barros Leite Sam
paio (bacharel), 45° presidente . Idem em 18 de março ele 1882 
- P osse a 2:1 de· maio ele 1882. A ntonio Ali1·eclo eht Gama e 
Mello (bacharel) , (4a vez) . Idem. em 19 ele abril de 1880 - Posse 
a 2 de novembro ele 1882 . José Basson de Miranda Osorio (ba
ch arel ), 46o presidente . Idem em 28 ele outubro de 1882- Posse 
a 9 ele no,•embro ele 1882 . An ton io Alfredo da Gama e Mello 
(bacharel} , vice- presiclente (5a vez). Idem em 19 ele abril ele 1880 
- Posse a 17 de abril de 1883 . José Ayres elo 'NascimenLo (ba
ch arel), 47° presiclen·te. Idem em 30 ele junho ele 1883- Posse a 
7 ele agosto de 18:13. Antonio Sabino elo Mon:te (bacharel), 48• 
J?resiclen·te . Idem em 9 de agosto de 1881 - Posse a 3t ele agoslo 
ele 1884. Pedro ela Cllnha. Bel trão (bacharel), 49• presidmTte. 
Idem em 2 de junho de 1885 - Posse a 8 de julho de 1885 . 
An tonio Herculano de Souza Bandeira (clou·tor), 50° presidente, 
Idem em i ele setembro ele 1885 - P osse a 20 de setembro ele 
1885 . Geminiano Brazil ele Olivei ra Góes (lJacharel), 51° presi
dente, Idem em 16 de otrtubt·o de 1886 - Posse n. H ele novem
bro ele 1886. Francisco de Paula Oli veira Borges (bacharel), 52• 
presiden·te . Idem em 18 de agos·to de :1887 - Posse a :LO de ou
·tnbro de 1887. Manoel Dan·tas Corrêa ele Góes (bacharel ), 1° vi
ce- presiden te . Idem em 15 ele junho de 1888 - Posse a 2.2 de 
·Lu nho de 1888 . Pedro Francisco Corrêa ele Oliveir a (bacharel ), 
n3° presiden·te . Idem em 15 de junho ele :1888 - Posse a 9 de 
ao-osto ele 1888 . Manoel Dan·tas Corrêa ele Góes (bach~u·el) , 1° 
vlce- preside1rte (2" vez) . Idem em 15 ele junho de 1888 - Posse 
a 15 ele janeiro ele 1889. P edro F1·anc~sc Corrêa ele Oliveira (ba
charel) , r eassumiu o exer ci cio . Idem em 15 de janeir o de 1888 
- Posse a 4 ele feverei ro ele 1889 . Bn.rão ele Abiahy (Silvino El
vidio ·c arneiro ela Cunha ), 2• vice- pr es iclen·te . Idem em 15 de 
junho ele '1 888 - Posse a 6 ele junho ele 1880. Manoel Dantas 
Corrêa ele Góes, i • vice- presidente . Idem em :15 de junho de 1888 
- P osse a 8 ele junho ele 1889 . Francisco Luiz da Gama Rosa 
(dou tor), 54" pr esidente . Idem em 15 de junho ele 1889 - Po;;:se 
a 8 de j ulho ele 1889 . . Dl'. Vena J!.cio Aug usto de Magalha~s 
Neiva elei to n-over nador em 25 de JUnho de :1.891: posse no (~ll. 
sen·w1~·te .- Jt~nta n-overnativa acclamada e empossada em 27 e 
de'iembro de i891 ~ compos·ta do cor onel Claudio cl? A~a~·al Sa
vage·t Dr . Eu n-en io 'l'osc>!lno ele Brlto e Dr, J oaqmm F e1 nandes 
ele cdr valho, _::Dr. Alvar o Lopes Machado, acclamaclog·overna
dor e empossado a ·18 ele fevereiro de :1.892 ; ele1 to pres telente em 
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7 de setembro do mesmo anno, prest6u compt•omisso a 22 de 
outuhro seguin·te .- Dr. Alvaro da Gani.a é Mel·lo, posse a 22 de 
outubro de 1896 . 

PARAHYBA D O NORTE. Cidade ·cD.'pital elo Estado do 
seu nome

1 
SI ~uacla no alto e encosta de uma riso.nha colina, que se 

estende ae N . pl!lra o B. , e como reoratando-se nas aguas da ba
cia formada pelo Sanho:í. ou Sanhauá ao S. e l?at·ahyba ao poente, 
os quaes do;!pois em um só corpo escapa;m- se l-ela face do N. e 
vão, auxiliados pelo Gargl!lú e outros ele mener importancia, lan
e,arna distancia ele 1:1 mi lhas sua~ aguas no Oceano. A a lfandég~, 
,armazena, trap:i.che, capi·tania elo porto e c.o.nsulaclos estt•!lJngeiros 
acham-se ó. beira daquella bacia ; [1, parte menos interessante 

• ~a cidade es·tencle-se de N. a S .. pela n;targem elir. elo .• anhau4 . 
J)iviele-se em cidade alta e baixa ou va.radouro. Tem alguns 
edifi~os notaveis, como a maMiz, decUcada a N. S. elas i\'eves, a 
egrep. elas Mercês, elo Rosario, da Misericorelia, da Mãi dos Ho

. mens, elo Bom Jesus, ele S. Pedro, ·a converrtos de S . Ft:ancisco, 
de S. E!ento, o palacio da p1•esideilci11, elous quar·beis, tbesotll'a-

, rias, cao;a de mercado, etc. Li..oba ele bonds. Exporta mui to algo
dão, ass]lca.r e couros salgaclo.s . Foi ele'Vada;}. ca-tegor·ia ,de cich,cle 

..por alv:u·:l. de 20 de deze;mbt•o ele 1581. E' com. ele 3á entt· ru:ea

. da e classi·Ocada pela Resol. elo con;elho do governo em" sessão 
e;ttraorclinaria ele 9 de maio de 183.3, Dec. n . G87 ele 26 cl.e julho 
de 1850, Lei Pro v. n. 27 de 6 'de julho de 1854 e Dec. n. 5.079 de 
4 de setembro ele 1872. O mun., além ela parochia da cidade, com
prehencle mais as de N .S. ela Guia, Santa H. i ta e N .S . da Concei

.cão da Jacoca. Della parte a E . de F. Conde cl'Eu. Tem algumas 
ruas lar~gas e bem calc.adas, casas ele regulat· apparencia e duM 
.praças . Comprohende os subul'bios denominados: l'rin.cheiras, 
Tambi:l.. il-lanclacarú e 'rami.Jahú. No mun . ficam 0s logs.: Bar
reiras, Úl'UZ do E. ~anto, a 30 lüls . ela eapital e á margem da 
,E. de Ferro, Penha, com uma capella de N .. Senhora em ~oga-r 
bastante elevado, e outros. Agencia do corre10. Eschs. publs. de 
inst. prim. Seu clima não é de todo insalubre, ape~ar de diversas 
enfermidades que principalmefl>te por occasião da mudança das 
estações reinam na capital. As febres calarraes, intermi·tten·tes, 

.remHLenLes são as entidades merhiclas que .maior predominio ex
ercem sobre a população. Para isso conco;>rJ•e a existencia na ci
cidade e em seus arredores ele pan·tanos, d(mde se elesprendem 

.miasmas res1:11tan·tes ela decomposição de matarias organicas, 
''egetaes e anunaes . A L . da est~ada que communica a praç.a elo 
Varadouro co111 a ];Orl'te do rio Sanhau;i vê-se um extenso e vas·to 
.pantano formado pelas aguas pluvio.es e pelas elo refer ido rio e 
do Parahyba, que ah:i. ficam estagnadas por falLa de esgoto. O 
rio Jaguaribe, que costêa a cidade pelo lado orien·tal é um outro 
cemllerio publico, pela sua m:í. collocação, construcção e pessimo 
systema ele eu terramen·tos é ainda uma causa poderosa da aHera
yão ela salubridade ~1essa cidade . E· de cr ê1· , que .r emovidos taes 
l,_Uconvementes, a CI?ade do Parahyba possa clesü·u'taL· um clima 
salubre e que propocJOne um bem-estar á sua população labot•iosa. 

P ARAHYBA DO NORTE. Rio elo Estado deste nome . 
Nasce nas serras ela Jacarara e Jabitacá (Borborema), sendo 
formado pelos rios da Serra e elo Meio, corre a prlndpio por 
entre rochas, recebe muitos ribeiros, ·torna-se navegavel por ca
nôas, atravessando o mun . do Pilar, e vai lançar-se no oceano 
a algumas milhas do forte elo Cabedello por duaq bocas. " ·A 
barra elo rio Parahyba, eUz o pro.tico Philippe, dá en·h·ada a 
embat·cações até 14 pés ele calado em todas as maré~, isto é, até 
o povoado do Cabeelello ; deste para a cidade, porém, s6 pedem 
sublt· navios ele igual calado nas mm·és c'heias, por causa ele dous 
seccos c1.ue se encontram um logo acima elo Cabeclello proxim0 á. 
corôa elo Marisco, e outro acima ela i1ba Stuart,. Recebe por 
UIJõLbas as margens mui~os ·tribs . entre os quaes o SucU!·ifi l;;âo 
''Mtguel, Taperoã, Boclocongó, Ingá, Gurinhem. IJ'em um 'cuoi'SO 
q.pproximaclo ele 450 kilometros . 

P AR.AHYBA DO SUL. Cidade e mun. do Est·ado elo Rio 
de Jat\eiro, séçle ela com. do seu nome, a·~ravesmda pel a E. tle 

. F • Centro;! do BrarLi t, entt·e o rio Pal'ahyba.e a serra da Covanca, 
~ue pat·Le do Páo Fet'l'O e vai te1·minal' no .logat· denominado 
Çhacarmha, á margem. es::_t. do r ibeirão do Fiuza. Desbrava
das quMr . todas as g tzan tescas mattas que não h o. muitos 
annos co1Jr1am este fert ll _ e opulento mu.n ., o seu aspecto heje 
é o de uma agglomer·açao ele montanha~ . badhadas a cada 

1passo por abuntlante,~ cu rsos de agul\, e na maiot· parte 
occupaclas pOl' cafeea·os, zelosam•mLe plantados e cu1thados. 
O ,caes em -toda sua ex tensão, os eél ili cios publicos e par'tli-
6ulares, a lguns de apurado gosto e custoso pr eço o seu solo 

'hoje completamente clissecatlo e C[Uasi ··teclo p1ano, 'coJ:-tado po11 
extensas ruas calçadas a parallelepipeelos, os chafat·izes pu-

Micos, a monumental ponte ele fe1•ro sobre o rio, a conligu-· 
ração ~las cellinas, que a, acc iclentam pelo centro, tudo em!lm 
concOt'l'e pare lhe da1· = aspecto agr•adabilissimo. Das cida-· 
eles de sel'l'a acima é uma das que mais ·SG>bresaem pela sua 
grande área, aceio e posição 'bepogr·aphica.. Denbt•e os rios 
que Tegam o mun., notam- se: o Pal'!l!hyba, Fiuza, Mi ugú, 
Cantagaltlo,_ Boa Vist:11, Lava Pés, Limoeiro, Paiol , Parahy·
buna, Olar1a, Santo Antenio, Sl!lnt' Anna, S. .Ficlelis, Praze-

. res, 'BomAm:, t.ucas , 11aboas, lnhem:J., Cl!lnôas, Sapo, Borges, 
Tenente, Faguncles, Secr·e·tario, Faclt•e Paulo, Mattosinl1os, Oal
çaclo, Preto, Bempos·ta, Sujo, Sa,ntarém, Mãe Joanna, além ele 
mu1tos ou ~r·os , As mo1t tanhas que se observ.a•m no ·Lerri torio 
deste mun. podem ser classificadas em dous gt•tJ.pos, sepai>aclG>s 
pelo 'Va1Je elo ri0 'I.l'arahyba : o ela plllr~e se]Jben'!)l'ional, qne se 
pL'ende á set•t'a da Mantique ira, e a mer·iclional, c1ue se liga á 
set·t;a dos Orgãos ou do Mar . Ao p1•imeit·o gr•upo pertence a 
serra das A.boboras, tambem chamada ele Mon·Ue Cht·isto, com 
suas •ramifioacões ; elella cles·tacam-se, pela sua gt•ancle ,a] tu r a .. 
e por at.~resen·tarem uma das faces quas i a pn1mo, a-s pedras. 
clenommadas: Pat•ahybuna, S. Lourenço e J. oc1ueit•ão . Do r.e
gunclo grupo fazem pa.rte as serras de S . Jeâo (e-nele exisbe •a 
peelr a da ?/Iãe Joanna) ele Sant'Anna, do Capim, da Maria Com
prida e ·seus respectivos conbt•afor··tes . Nes·te mun. encontram-f'e 
todos os productos tropicaes e alguns europeus, ·tál a i'er·miclde 
de seus ·terrenos e a na·bureza ele sett el i ma . [i:normes mot•ros. 
de uma sô peça de gran ito, excellentes jazidas de calcareos,. 
grande variedade ele argill as l)roprias para telhas e tijolos, 
mul·ti]!>las e·species de animaes, madeiras ele construcção, plan
tas fructiferas e meél icinat>s, formam grande par·te ela sua ~·1-
q.ueza, cuja base princ ipal é a cu~ ·tura do café, canna e cereaes •. 
A sua industria resume-se em poucas fabricas de cerveja, aguas 
ga~osa.s, sabão, cal , telhas, Lijolos e ele benenar café . O seu 
commercio consiste na expo·rLação ele cafli, aguat·dente e cereaes 
e na imp01··tacão de diversos generos. Dentre as es·tmdas que 
a·tra.ves~am o ·terri'torlo deste mun . devem ser citadas as 
seguin.tes : a E. ele F. C:entt·al elo Brazil , que cor~a o mun •. 
desLle as p1·oximidacles da JDOn;te elo Paraizo, sobre o rio Pa.ra
hyha a:té a ponte do Pat•a11ybuna, na séde tla freg. do l\Ionte 
Serra te, e clescle a pov , ele Entre Rios (en•troncamen Lo do ramal 
elo :F'o1·to Novo) até a pov . de An~a; a ferro-canil Parahybuna 
e Pol·to das F lo1es, que parte ela ponte do Parahy lmna e vai 
l igar-,~e com a do Commercio e Rio das Flores, subinclo sem
Pl'e a margem elir. elo r io Pre·to pelo leiho da Un ião e Indus-· 
·trio.; a estrada de fe.l'l'o elo Nor··te, que, clen tro do mun . corre 
sempre pelo lei'to da União e Inclustl'ia . Além dessas estradas 
ele feno, possue mui'bas otrtras ~le rodagem. Na fl'eg . da ci
dade existem os seguintes ediücios publicos : Ma·triz . Em 18311,. 
achando-se em r uínas a egreja construída no morro do eeme
terio velho, foi a séde da ma·triz ·transferidl!l pam um ora.todo 
da antiga casa de residencia ele Garcia Rodrigues, e ahl céle-· 
hravam- se os ac·tos religiosos, sendo conservado o cemi'terio no 
adro ela velha egreja . Em 1838 o fazendeiro Jer onymo José de
Salclanba cr eou uma devoção a S . Sebastião, e, por meio de 
subscripção que promoveu, começou a construir em uma das 
extr emidades da praça Paes Leme, jun Lo ela base elo morro da 
velha egrej a, uma capen a para o mesmo santo . Falbando muita. 
cousa para concluil- a, os devo·tos offeFeceram-na à prov:incia. 
que mandou 'COn'inuar as obras . Concluiclas esUrus <'lll 1848

1
. 

mandou o .Presidente ela Provincia ·transfe1·it· p1·ov i sorinment~ 
para ella a matriz, celebr·anc[o- se alli a p1·imeira missa em 
fevereiro do mesmo anuo . Em 1860 o Visconele el a Parahyba 
promoveu uma subscri ção para cona~ruir nova matriz e, depois 
de arrecadada quantia su pevio1· a 40 con tos ele ré is, lançou- se a 
primeira ped.r;a no dia 14 de março desse· anno, na pra,<;a elo !3o.rão 
elo Pn:t-banha . Esgo·~ado o p1·oclucbo da subscrip<;ão, foram as 
ob1·as, j:í. mui to adian•bada.s, oll'erecidas ao l!)s~aclo. Em 1882 
a esün·9os elo :Visconde c!~ Pa·ral~yba e do vi~al'io con~g·o Jgna~ 
~w Felr~ .. de Alvarenga SaUes,_ hcou . conc1utda ·ted!!: a eg~eja, . 
a excep,çao das torres, tendo stdo ferba a trasl:adaçao do San
·tissinw Sacramenb.o e elas ·imagens 11ara a nova ma.frr iz no dia 
Q _de a.h l'i ~ d ac~uell e anno. A velha ma-briz d'a ·praça Paes Lema 
fo1 clemohcla a cus·La dos co fres municipaes . Ceulibt>1'io. 'Em 
~847 o cemi'tel'io exi·stell'te ~1o adro da egreja, ·mandado cons
·trutr no mm·ro de Pedro 'Dias Paes Lem(j, achava- se .abeJ!to e os 
cada veres eram desenterrados por cães e po1·eos, que es a,.rras·ta vMn 
aos pedaços pel11 en,tão vi11a. G:ls 'Vereadores de então mall(laram
á s.ua cusba construit· um mrtro no mesmo 'log•at· com baldmxmeS· 
de petlra e gracli I tle ferro, olferecenelo- o .á fregua11ia tlepois de 
concluWo. 'll; m '1880, ·a,p1Jarecendo pela segunlila -vez a~ febres de 
máo caracter, a cama.r·a mandou fechar o cemiilel.'io, e abr iu-
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·ou tro no ·terreno que· para esse fim compl·ou no mol'l'o existen·te 
~n.tre a E: . de F . Uentl'al do Brazil, a estrada de En-tre Rios e 
-o vallo elos tenenos elo pa·trimonio ela Mun.icipaliclade. Capella 
de N_. 8. do Fj-o ·arh - Em 1850 o pl·eto Manoel José Corrêa 
da S•l va, offiCJal ele justiça, o1·gan.isou a il'manclacle ele N. S. elo 
Rosar1o, fez aJ)]lroval' o seu compromis~o e, auxiliado por mús 
clous companheil'os, promoveu uma su.bocripção para constru.ir 
uma capella cleclicada á mesma santa. mm '1854 fi ncaram- se os 
-esteios da capella no morro elo Rosario no centro ela cidade e 
no dia 2 ele Dezembro ele ·1850 celebr~u-se nella a primeira 
nus9a. Funccwna na mesma capella a devoção de S .. 13eneeliGto 

' funclacl~t pelo preLo mina Joaquim Ramos Pacheco ele Lima, pro: 
l)l'let~rJO elo hot.el An)O ela Meia. Noite. - Cc1pcllcb de N. S . 
Sant Anna. - - l!;m 18::4 José Rod.t·Jgues Gonçalves Ferreil'a An 
toma ~ os~ So.1res ele Souza,e José Rodri gues Tigl'e promov~ram 
subscl'lpçao, afim ele construil'em uma capella para a devoção 
que crearam, ele N. S. San·t'Auna. No dia i4 de março de i 855 
Ji zeram fi nc.ar os este tas da capella no lMgo ele SanL' Anua, hoje 
praça elo 'hsconcle elo Rw Branco. A primeira mis -;a fo i cele
brada .em t ele agosto de 1838, dia em que a capella recebeu 

:un~a rwa. 1magem ela sua pach·oeira, offerecicla pelo fazendeiro 
Joao Jacmtbo do Couto.- Cc1pelta de N . S. cliN Picdcbcle. - F'oi 
mandada .construit• pela Condessa do Ri o Novo na sua antiga fa
zenda, h Je coloJua de Cantagall0, proximo á estação ele l~ n b l'e 
Rios. - Casa de Cw·iclade . - O assentamen-to ela pedr a funda
mental ell'ectuou-se no cUa 19 de setembro de 1871. O ecl iflcio 
-vas·to e elegau·te foi construido no alto do Morro de S. Ant01üo, 
a es:ot·ços e sob a aclmin.istl'ação da irmandade ele N. S. da 
Piedade, que, em ,.~, de abril ele 1883, fu,nclou nelle um asylo 
para ot·phãos desamparados, e converteu a fazenda ele Canta
g_allo em colonia ele libe:·tes e ahi ma.nteve um hospital inau

,gurado em fev rei.ro ele f834, mais ·ta.rcle supprimido. Paço lYht
nicipJ. l, Cadeia. Sua egreja matriz tem a invocação ele S. P edro 
e S. Paulo. Sobt•e o histol·ico dessa localidade consta o seguin;t~.; 
Garcia Rod.l'igues Paes Leme, descobrindo em 1683 pelos fundos 
·da Serra elos Orgãos D'l caminhos para Minas Geraes (ele que 
oera guarcla-mór·) funelou uma fazenda entr~ os rios Pará- iba 
(que signi Oca 1· io das aguas claras, hoje Parahyba) e o Pará
una (que s ignirLca rio elas agua~ ·tm·vas, hoje Parahybuna), es
colhendo para sua sécle o ponto onde es-tá edificada a cidade ela 
Pal'ab.yba elo Sul. No morro que existe en·tre a estação ela E, 
F. Central do Bmzil e a praça do Mal'quez ele S. João Marcos, 
an·tiga ele Paes Leme, ecliflcou elle uma casa avarandada ])ara 
-sua, resiclencia e em frente á margem esquerda elo rio Parahyba, 
mandou construir uma capella, dedicando-a á Conceição ela 
·Santa Virgem e aos Aposbolos S. Pedro e S. Paulo, para satis
fazerem os preceitos da egreja e receberem os San-tos Sacra
men·tos da mesma Casa, quantos ·trabalharam no clescobl'imento 
e cultma das terras novas, sustentando com este fim genero
samente, um sacerdo·te effectivo, a q.uem clava ele congrua an
nual quinhentos mil r éis. Concorrendo eu-tão o povo a esta
belecer fazendas por toda a extensão elas ·tel'l'as pa·ten:teadas, 
creou, por isso, o bispo D. Frwncisco a mesma capella com o 
·Carac·ter ele curada, e deputou-lhe liYl'os pl'Oprios para assentos 
de casamen·tos, bapbismos e obLtos. Principiar a-m a ter exercicio 
·em maio ele -1'719. Arruinada a capella, Pedro Dias Paes Leme, 
depois marquez cl~ S. Jo5.o M:u:cos,, filho ele Garcia Rodrigues e 
·tambero 9uat'cla-m6r de M. inas- Geraes, erigio em 1745 01ltt·o tem

. plo em lagar sob])anceiro ao rio no mono onde existe hoje o 

verno» a léste con.. , nte com a ela Varzea separava-sé da. . 
freg. ele N. S. da Piec~ tele ele Anhumiriln (creada em 1677 sob 
o nome de Inli1ill.lil'Íl1. á. meia legua do porto ela Estrealia) ; 
ao sul se encon·trava.. com a. de N. S. ela Conceição da Roça 
do Alferes (hoje Paty..,..,rlo Alferes no mun. ele VassoUJ·as) e 
a Oeste dilatava- se p';_ ;; ·toda a campanha e sertão occuoaclo 
~~elos indies CDl'ôaclos. l:~ão excecli i:l.. o numero ele fogos ele sessenta 
e o ·total elas pessoas .•. lnltas ele quinhentas. A capella fundada. 
por Pedro Dias e por 'elle ctediçada a l\1. S. do i\f ont- Serrat (no 

1 
an:tigo reg istro do P(<rahybuna) en\ a uuica n1ial do DisLric·to. 
P elo a rt. 5" do De.;, de 15 de janei ro ele 1833 foi a pov. elo 
Pamhyba elo SUl et·r.c·ta em villa, sendo installa.clv. em 15 ele 
abril do mesmo anno. Foi elevacla á categoria de cidade pela 
Lei Prov. n. 1.65~ ele 20 ele dezembl'o ele 1871. 11;' com. ele tev
ceil·a entl'. cread;:. pela. Lei P rov . n. 2.251 ele 29 ele no,1embro ele. 
1875 e classincac'.a pelo Dec. n. 6.17'1 ele 25 de abril ele i876. 
'l'em eschs. publs. ele i nst. p•·imaria : agencia elo COJ'l'eio e es-

, tação ·telegraph.ica. O mUJn. além ela pa rochia ela cidade, com
pt·ehende mari.s/ a . ele S. A11touúo ela Elncntzilhada, Sant' Anna; 
ele Cebolas, hoje T iradentes, N. S. elo l\tlont-Senat e N. S. da 
Conceição d:ll •J:lemposta. Comprehencle os povs. denominados : 
S. Antonio, Sel'ral'ia, Corpo ela Gl'ama:, At·eal, Co•·•·ego do T en
ente, !Çnt•·e- Hios, Bairl'o Alto e Ve •· a Cruz do Bréjo. Nas 
cercanias ela cidade fi ca a l~staç.ão Agronomica. 'l'em uma. bi
blio·tbeca. municipal. Comprehenc!e os dist~. da cidade, elo Braz 
ela Ponb 3, T.:ntre-Rios, Encruz ilh ada , Areal, Monte- Sel'rate, 
Bem1)0s·ta e Ti radentes e os povs ., "Je rrari a e Campo ela Gramma . 

PARAHYBA DO SUL 1l ESTAÇÃO D O AREAL. ID. de 
F·. do Estado ;;.lo_ RJp_ dé Janeiro . ParJ;indo junto á estação elo 
Ar eal ,da,_ll::éleF. G~·ão Pará,á margem clir. do rio Piabanha, 
na c0Lâ ele '139 .600 acima elo nivel elo mar, eles'le ponto á estaca 
75 -ap.resen·ta o tl'açado uma ·tangente de -L40 metros em que 
deverá ser construída a estação do en·troncamento entre as duas 
vias ferreas. Logo após a es tação, o traçado at t·avessa o rio 
Piabanha, afim éle se desenvolver na. sua margem esq . acompa
nhando a dit'ectriz ela Estrada União e Inclustria, cuja ponte 
sobre o rio acima ob1·igou a gi·ade do traçado á clecliviclacle ele 
0,0144, afim de poder galgar, em boas condições, a cóta ela mesma 
ponLe . illsLa, cujo comprimento ·total é ele 96m,20 sendo 69m,5··em 
curva ele iOO metros ele raio e 2131n,70 em rec·ta, tem quatro vãos 
livres de i6m,6ú cada um, sendo a ponte, pela posição da curva, 
mui·to esconsa no principio: os cumpriruen·tos elas quatros \•igas são 
respectivamente de 34m,50 - 24, i5 - 20 60 e 20 metros . A ponte 
é ele supet•s t t·ucbura metallica e IJilares ele alvenaria. Acompa
nhando o ·t1·acado, mais ou menos, a clirectriz ela Estrada União 
e Inclustria , conserva em seu grade as oscillações constantes de 
r ampas e contra rampas ela de rodagem, cujas condições technicas 
se t em modificado com as successivas reparações que sé\ t eem feito 
no lei to dessa estrada de rodagem. Uma vez n~. mat•gem esq . do 
rio Piabauha e acompanhanao a União e Jndustria o traçado 
chega á estaca. 150 com a cóta ele 422 metros, onde está 
si·tuacla. a fazenda Julióca, e clahl por meio ele C1levas de 255 · 
metuos ele desenvolvü11ento e ele raio ig ual a 99 metros e com a 
rampa ele 1 o f 0 , ligando as estacas 220 + 6 a 223 + ·I e por meio 
ele um córte de 13 metros· em rocha viva, no ponto mais elevado 
ela ~arganta que o ·t t·açaclo tem ele galgar, chega á estaca. 4,!0 com 
a cota 306. Nes~a estaca abandona a Elstracla União e InclusLl1ia, 
sem todavia eleix.a•· ele acompanhar o va>lle elo Piabanha, a tra
vessando em seguida o ribeirão elo Faguncles exacta.mente, na sua. 
embocadu.ra com o Piabanha, e, contin.uanclo a desenvolver- se I pela ma~rgem esq, deste rio, chega á fazenda da Bocca do Fogo ; 
u.m pouca a.deante corta os Lem·enes da. fazenda ele M. Leitão, 

! 
clep.o~s de atra.;vessa1· por 1Una.poute ele iO metros de vão o carrego 
elo Rezaria, e chega finalmente na estaca 930 com a có~a àe 301,3 

1 
á ponte de Carlos Gomes, ela Estracla União e Inc1ustria, cuja, 

cemi:terio velho. Floi benúclo esse ·templo pelo capellào curado 
padre Mauoel Gonçal ves Via.nna, a quem fôra coromet·bicla essa 
dlligencia em provisio ele iO ele novembJJo ele 1.745. Pa.J:a o novo. 
~eillJ?lD foi teans feúda a séde do cm·ato q,ue, por Al'Va.rá. de 2 ele 
Janen·o ele ·L756, foi ele.vado i fl'eguezia pevpetua. 'rinha um s0 
alta•·, onde se achava colàocado o Sar1·ario que apenas guardava 
o Sam·t issimo Sac11ament0 p.el6 tempo quaer .. agesimal, por justo 
1•eceio ele aJlgum des;tcato· dos incli~enas habtta:ntes elas dii1atac1a.s 
Cllimpinas elas JUatrgens do l?.au·a,hi}'Da a Lé além cll!l, Parwh~buna e 
que cos~umavam in.vadir a eah•ada get·al e a.~pa.recer algumas. 
vezes no meio ela povoação. Foi seu printetro p•·opl'ietario o 
paeb>e AD.<ton.io 1?e1;e i•ua ele A:wveclo J~Ol! <l!p l' esen ~a~<ãe cJe 5. ele 
j:J;neiro ele i75ó e confirmaçã0 ele. 25 ele junho seguinte. Aban
~onada pel0 paclile Azeyeclo, f~c0u a J!,lM'OchD.a dirvg.ida pon saqe~·-
c obes <!>mov i v eis até o padre. Ja.ci.ntb.o Col'!'êa N.unes em.. quem. se 
ver1:ficou. a segu.ncla;, ppop;~~iedade, . J?.uin.ai;pi'an,.elo a se~·vil-a de e-a-. 
commencla por Pmilvi.são ele 18. de jl).neiro ele 1800. Ao padt·e 
Nunes succeàeu o padr e C'al'los. D!llnt as. de Vasconcellos. A j,u.-· 
risdicçii,e parochial comppehend<ia bl'ea fazeudas unica.s : Varzea., 1 

Ra.rá-iba e Pará-una .i!la, freg . cl;e.N·. S. da Gloda mais coab:ecida. 
J?elo J'ome de "'Simã-o P.e)lei.J.·a». l?.ele rumo datfazeRda .d0· «.Go,. 

• directriz novamente acompanha ma1s ou menos a.\é chegar á 
ponLe elas Garças , construi ela sobre o rio PaTahybill, Chegp.clo a. 
essa pon.le abandonada compleLamenle a estrada de rodagem e o 
rie l?ifllbanha. para desenvolver- se ve~lli. mal·g~,rn. cli1·. do rio Pa
r illhyba a bé en.troRca.r-se com a .linba aatuolmen~e em construcção 
ell!tre a cidade ela. Parahyba do SUl], e a fre~. d.o Pat:v1do Alferes. 
Este: entroncamento ·tem log<llr p1·oxilno á pon.1e cl.a es t11ada, de. 
rodagem que comm.unica aquella cida.clé Cf;lm ~s seus s~1bu.rbJ;?S, 
situados. na margem opposta em. que esta edificada. Condiç_oes 
technicas. Ralo;; cla,s curvas ,- O J•ajp minim,o ela~ cw·vas no 
ppirn.eino trechp, en.l.re Areal e. Bocca ,de Fogo, é de 90 metro~, 
No segumle trecho enMe a . B?cca do :Nogo ~ .l?a~:ally.ba,: o ~w,o 
.m.inime é. ele 127m96 . .Declt1Jtâaa;e.- A .declivJd.ade ma.x:1ma e ,Qe 
29 o/o. empregada. elll. circl1Ulstancias esp,eciaes e em ~x,ten.sao 
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muita pequena , além clesLD, as demais são J ·1i.erior~s. 9. 1,5 % Se?-clO 
na maiot' extensão do traçado, empregada 1. ·• clechnclaele m~XIma 
de 1 o/o . Ex tenção lútal. - A ex·tensão ·to·ta'' entre a estaçao elo 
Areal e a ciela,ele ela Parahyba elo Sul é ele 3.3 kils. Oln·as ele arte . 
A obra ele al'te mais importante do traça<;~"~ ~ a pon·te cles twacla 
a atravessar o r io Piabanha, que ,i á foi eha'CrlpLa. A ponte sobre 
o ribeirão elo Fagundes, tambem como !h eM PJabanha ele super
structura metallica, ele um só vão de 30 .metros. A ponte sobre 
o corrego elo Rozario ele 10 metros ele vão, l"', como as Olltt·as, de 
superstructura metallica . Dons pontilhões c:,le c1uatro metros ele 
vão e outros ele clous metros de vão . 123 J30eH'OS elos typos ele 
1m,20 x 1m,20 e O.SQm, x 1m. E stão constri::i clas as seguintes : 
es lacões ele Belém no kil. O Bo·taes no kil. 8 P aes L eme no lol. 
13. Sertão no kil.19, San ta.' Branca nokil . 20'--i--700m, e Bomfim 
no kil . 25+10 

PARAHYBA DO SUL . EsLação da E . de F. Central do 
Bt·:'lz i r, no mun . elo Parahyba do Sul do Est;'lelo do Rio ele 
J a neiro, entre as esLações ele Ubá e E n tre Rios, 1~7"369 distante 
da Capibal l•'ederal e a 277m330 sobre o nivel \ elo mar. Ftea 
na linha, do ce?zi:?'o . A parte dessa es trada ele :t'.J bá a Pa1·a-
lty ba ('17'',052) f'oi i n~ugmacla a i1. ele agosto é1e <1.867 e elo 
Para.h yba a Entre R1os (101<,300) a 13 de o1rtuln-o do mesmo 
woo . \ 

PARAHYBA DO SUL .' R.io dos Estados de S . I' aulo, Minas 
Geraes e Rio ele Janeiro. Suas principaes fonLes 1são o Para-
hytinga e o Parahybuna, qne nascem entre os picos ela serra 
do Mar e a serra da Bocaina. Depois ela. confluenc;<a daquelles 
dons rios é que Loma o nome de Para.hyba. Aífu•JYJam 'ter elle 
origem em uma pequena lagôa, c1ue se acha Jl() J!: s tado do 
Rio de Janeü·o, a uns 25 kils . ao N. ela cidade do·.P<lra:Ly. 
Atravessa os Estados ele S . Pa.ulo e Rio ele Janeiro, sepn.r:a 
Minas elo R io ele J at1e i1·o e corre por· este n1Li mo aLé elesa
g·uaJ.' no Oceano na Lat . ele 21° 37' ao S . e na Long. de 
~o 15' 20" a E . elo Observatorio elo Castello. em uma cosLa 
mui'to baixa e a renosa. A·Lravessa no Estado ele S . P aulo, 
o3 muns, ele Cunha, Parahybuna, S . Luiz, SanLa. Branca, 
Jacarehy, S. José, Caçapava, T aubaté, Sap11cahy--m iri m, Pan-
damonhangaba, Guarabi ngu e tá , L ore na, Silve iras , Queluz, 
Arêas, e outros ; e no elo Rio ele J aneir·o os ele Rezende, 
Barra Mansa, ParahylJa elo Sul, Vassouras , Cantagall.o, S . Fide -
lis, Campos e S . J oão da Barra . E' margeaelo em uma gra nde 
11ar te do seu cm·so pela E. ele F . Cen tt·al elo Brazil, que 
por· vezes :üravessa.--o sobre ponMs, solJresabinclo elüre es tas 
a elo Desengano. Suas·mar gens são de grande !erLllidacle, pt·o
duzinclo quasi todos os generos que se cultivam no paiz, 
principa,lmenLe o caf6; ne llas abundam ·tambem excellen·tes 
madeiras . ele constru cção . São immensos os ·~ribs . e1ue ~h e 
vão levar o concurso ele suas aguas . Den:t1·e tan·tos noLa.remos : 
o Pirahy, Preto, P ialJanlta, P aquequer, Angú (a·travessaclo pela 
E. ele F . Leopolüi na), o Pirapitinga, o P omba, o Dous l-tios 
(Negro e Grande), o iHuriahé, e·tc . O D~·· Bo1·ja Castro, nos 
seus estudos sob1·e a hal'l·a elo rio Parah;yba, diz : « Os na
·v.ios que inLenta.m acomme·tte.t· a. barra ·tem ele 1t1·tar com os 
ventos, o mar, e mais elo que ·tudo com a pouca profundi dade 
e incerteza elo canal de navegação. A profuncliclacle elo canal, 
·tomada no Jogar menos profundo , is to é, na sua extremi
dade ou no loga.r denominado - Cordão, apresen·ta clous me·tr os 
aLé 2m,60 na occasião elo prêa-mar elas marés elas aguas vivas ou 
marés das syzigia.s, não chega a clous me·tros no prêa--mar das 
marés das aguas modas ou marés elas quaclratm·as ; e nas 
lJaixas marés apenas dá um metro ou pouco mais. A es Las 
condi ções só pec1uenos navios ele vela ou vapores, cujo calD.clo 
não iJxcecla a. 2m,40 podem apresentar- se dean·te ela bal'l'a . 
Os ventos dos q lla.drantes ele SE . favoraveis para trazer os 
navios ele vela elo Rio ele J aneiro a'Lé á ]Jarra, n ão se prestam 
mais a levai-os pelo can ;• l, ainda mesmo que cheguem n a. h ora 
da maré, são portanto obrigados a r efugiar- se na ensea da 
de Gargaú. Nes·ta enseada , abrigados dos ven·tos elo cplaclr ante ele 
S ., esver am o momento ela maré e elo ven·to favorav el ele NE . 
11~ra ·tentarem a entrada . A sahiela não ]JOde te1' Ioga1· si
nao .com os ven·tos elo l ado elo sul que infelizmente não são 
pl'Op!CJ08 para leval-os ao Rio de Janeüo . Neste caso a.incla 
p'yocuram a enseada ele Gat·gaú, onde esperam a monção fa
voravel, O que precede faz ver o~ perigos, inconvenien·tes e 
contratempos que apresenta a .barra do r io P arhyha •• ,. Des
agua em uma cos ta ~ulto .ha1x~ e arenosa. Es·ta costa corre 
em linha t·ecta e quas1 na d1recçao de SSE. para NNO , desde 
o cabo S. ~'homé, que fica-lhe 24 milhas ao sul at.é ás 
proxiwidaele ela foz do rio, aonde inclina- se 1Qo para o' ori ente, 

formo.nclo ass im os clous pon·tões. Do lado elo Nort3 a cosla: 
r ecua sensivelmen·te pa1•a o occidente e fórma com a pon·ta; 
de iY!angllinhos a enseada ele Gargaú, bem a brigada dos ven tos 
e ele mar do sul ». (Vide esse trabalho impresso na Rev . do 
Inst. P olytechnlco Brazileiro Tomo VI. ouLubro de 1876) 
« O r io Parahyba, d iz Sir .John Hawksh aw, n asce no E s tado ele 
S. P aulo a travessa o elo Rio ele J a neiro , e cl<>11ois ele 800 kils. ele· 
curso, clesagu a no oceano a 2-1o 37' cl'e latibucle ele S . 41" ele L on , 
O . ele Greeuwlch. A pec1u ena cidade de S . J oão da Barra. 
fi ca cerca de ci nco kil . ac ima ela embocadura elo Para,hyba. 
A tlorescen·te cidade de Campos dista , proximamen·te, 40 kils. 
ele S, João ela Barra . O rio é actualmenLe navegavel a té 
S . Ficleli s, que es tú. si tuado a 80 kils . da foz . A reduz ida 
proftmcliclacle de agua na ba.rra é o principal i nconvenien·te· 
do podo. Na prêa- mar ele a.g lras vivas ele ec1uinoxio a pro
fundidade vari a ele 2m,20 a 2m6Q; na bai xa-mar não excede· 
a 1m,OO . Na prêa- mar de ag·uas mortas (hi gh--wa tet· n eap-tides)r 
a profundlcla.de oscilla ent1·e 1m, 5 e ·l'n,s . R esul ta desse in.
conveniente que os nav ios e vapores, q1.le demandam o pm·to, 
em geral, B9 pódetn tr anspor a b al'l'a n o plenilunio ou na 
lua nova. A cl i1·ecçi1o élo ven to eleve ser a·tten tamente obse r
vada quando clemS~ncla-se a barra, porque os ventos elo N. 
fazem baixar a ag ua e os elo S. au gmentam--lhe a profundi
dade . Os navios podem fundear e r ea lmente ancol·am fora da 
barra, si o vento é rijo e do q naehante sul , que em gera l indica 
n1ú.o ·t,' nlpo, as embarcações clão ft.mdo ao N. no sacco do 
Garg~hú, onde ha sn!Iic ien·te profuncliclacle par:~ os na.vio~ 
JllP!'cantes que frequenLam o po1·to , e hom a ncoradouro abri
g·ado pela ponta ele terra form ada pelo Parahyba . Transpos ta. 
a bal'l'a, o canal, quA conduz ao ancouraclour..> itüer ior e aos 
armazena da companhia de vapores, é muito sinuoso e oll'erece 
perigo qu ando o rio cl·esce e o vento refresca . A.lgumM vezes 
são r ebocados os vapor s quinzenarios, que sobem contra a cor
r~n:li (_) ; a1)ezar disso e quando entram, ·tocando ele ordinario naS' 
margihl,• do canal. Qnaudo o rio está cheio, corta os banc.os, 
especialme .. te .. _o_ elo lado d ire i to ])erto da Barra . Em tem po ele· 
es tiagem ·torna a atl&1nenbat·. O rio P ar a,hyba clm·ante a es·ti agem 
é multo baixo em alg uns pon·tos, ·tanto que navi os de mui pe
queno calado fi cum impossibilitados, 1jor causa dos bahios, ele
s ubir a té Campos . Nas baixas ag-uas pórle-se aprecia r a influ
encia da m:u·é aLé 2'1 kils . ela barra ; nas che ias a rnaré é qnasi 
im(lerceptivel em S . João da Barra .· As marg·ens elo Purahyba 
aLé Campos conLeem eng·enhos de assuca.r e os a r1•edot·es progri
dem l'efptlarmen te ». SlLppõe-se, e com fundamento, que todo o· 
·terreno baixo elo Parahy ba proximo ~L foz ex ist ira debaixo dagua 
em época não mui Lo remota . « 'l'ive occasião, diz o Dr. Borja 
Castro, ele percorrer gr ande parte elo can11l ou vallão de Ca
cimbas, que se inte r·na pelo ser·bão do mesmo ~1ome. P or ·t0da 
a parte eJlcàn Lrei vestigios ela es Lacla do mar por aquell as ·terra~> 
ba ixas e paludosas , No log·ar ch amado J!:str elto, cl isban"te 7 .000 
me tros da cos ta, encontr ei muitas conch as marinhas, tocl:'ls ellas 
pertencentes á especies vivas .. . Conta- se a;iMla C11le n ão longe 
ela barra elas Banane iras , ·tres l eguas da costa , fizera-se uma 
cova para uma cis terna, ao11de encon·tro11-se ll!m pau ele emba;r
cação, e no carrego Fundo achou-se uma ancora ele n av io nas 
excavações feitas para o mesmo fim . >> Não ba d tlvidar, pois, que' 
o ma1· em época não mui remo·ta cobriu ·todo o ·teneno baixo c1ue· 
f! r a de um e Oll'bro lado do rio na ex·ten são ele mui tos kils . ao 
norte e sul. Es Le 1·io recebe em S . Paulo os 1·ios das Palmeiras' 
ela~ Cannas, do Sobrado, elo P au Graude, Gua·bing·a, Lorena, 
(·todos pela marg·em dir., enLt·e Cachoeira. e GuaraLing ue·tá e 
atravessados pela E. F. S . P aulo e Rio de J aneiro), S . Gon
çalo, Mo·ttas, Pirapi"Linguy, Cropo tuba, YpiL"anga, A gua Pre·ta, 
Ribeirão, Tambahu (estes pela margem dir., mrtre Guaratingue'tá. 
e Pindamonhangaba, a·LTavessados pela mesma E. de F.), L ava
pés, Soccorro, Una, P edras, 1'aubaté ('todos pela margem dü·., 
entre Pindamonhangaha e T auha.bé , a:travessaclos vela mesma 
E. de F.), Jucl~ u, Pinhão, Quil'irim, Sapotl!bossft, J eriba•buba 
(com seu afl'. . elo T orres), Sanba Cruz, Caçapava, tDivisa, l?ararS~n
gaba , Tatetuba, João Cm·sino, Sapê (todos pela ma~rgem dir. • 
entre Tauba·té e S. José elos Campos e a·travessados pela mesma. 
E. F.). Sinimbm·a, Divisa, Hessaca, rio Comprido, (pela mar..,. 
gem dir , entre S. José dos Campos e J aca,l'<;Jhy e a travessados 
pela mesma E . de I•' .) . Pela mS~rgem esq. recebe numerosos' 
·tribs. en·tre os quaes os cm·regos ela Serragem, Bôa Visba , Lima,. 
Piracoama, (Piracema, segundo a lguns) 'bodos oriundos da. 
Mau·tiqueira , rio Jaçuary. Recebe ain ela o Monos, Gomea-· 
·tinga, Po·tim, esLes (lo mun . ele San·ta Branca, o rio Com
prido, Goiaba], T anquinho, Qua·tro RilJeiros, J ardim, Pinhal, 
R emeclios, Angola, todos es·tes do num . de J acarehy, Lopes~ 
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Claro, JacCt, estes dos muns. de Pinheiro e Queluz. Damos en1 
seguida o importan·te ·trabalho do Dr. AlCreclo de Barros e 
Vasconcellos,em que dá no·tlcia ele algumas cachoe.iras desse rio. 
« Descripção elos trabalhos c1ue se tem ele faze1· para o melhora
mento ela navegação elo rio Parahy ba en·tre a ponte de ferro e a 
mclacle ele Rezende. Cachoeira ele Rezende . E' preciso melhorar o 
canal que existe ac tualmente jmxto :í. margem clit·. rebe tTt::mdo 
uma pedra com o volume ele ·tres braças cnbicas que obs·true, 
aprofundando-o de mais ele dous palmos em uma ext<:'nsão de 
36 b1•aças ele compr.imen to e duas ele largura e de 11 /2 palmos 
em uma ex·tensão de 35 braças de comprimento e dons de lai·gm·a 
e remover ·todas essaq pedras par a a margem cU r. Cachoeira do 
Surubim. E' preciso rebentar e remover para a marn·em um 
volume cl~ 45 braçD.s cubicas ele grandes pedras que obstruem o 
le1toclo rio, ~ntre duas ilhas que existem na margem clir. Ca
choeJra elo Interno. Precisa junto á margem dir . abrir na cadeia 
ele peclras, c1ue atravessa o 1·i o quasi de um lado a o1rtr o um canoJ 
com dez braças de comprimento, quatro ele lat·gura e ·bres palmos 
ele profuncltclacle.abaixo elas mais baixas ag·uas, r ebenbanclo para 
esse fim um voltuue ele ·trin'ba e cinco braças cuhicas. Cachoeira 
elo José Marques. Precisa alargar o c::mal c1ue existe junto :í. 
margem esq ., rebenbauclo 35 braças cubicas cleveclrasqueobs
·tt·uem. 1. "- Cachoeira depois ela casa ele Antonio Ferreira. P re
CÜ?:J. quebrar um volume de 36 braças cu bicas ele g•·ancles pedras 
que obstruem o rio á margem elit·. e represão as aguas e mais 
alDa txo jun·to ela mesma margem, precisa abl'ir um canal ele H 
braçaJ> ele comprimento, qua·tt·o de lat·gura e Ires palmos ele pro
f1mcliclacle, abaixo elas m:J.is lJaixas aguas, rebml't:1nelo um volume 
ele 22 braças cubicas de pedras que no tempo secco rtcam clot1S 
palmos t'óraclaagua. 2 ." Cachoeim dito, dito. Nes·be logar o 
rio é mui to Jargo, e conseguin bemente ·tem as aguas pouca pro
funcliclacle, é preciso na clirecção clú. corda ela curva que t'órma a 
margem clir . abriL· em pontos não seguidos e no leibo elo ri o que 
ahi. é ele naLUL'eza pedregoso, um canal com prol'uncl.iclacle ele tres 
palmos a baixo elas mais baixas aguas, tendo para esse fim de 
aprofundar o lei to ac·tual de clous palmos em uma extensão ele 
151 braças, dando-lhe a largur a ele .20 palmos. 3 . "- Ca.choeil'a 
dito, di to. P1·ecisa remover tres ln·aças cu bicas ele peclt•as solbas 
e aprofundar de um e meio palmos o leito elo rio jun to a m:J.L·ge1n 
clir. em uma extensão de 14 bro.ças e uma largma ele 20 palmos . 
<J; , o. CMhoeü·a di to, clito. E' preciso rebentat· cinco ln·aças 
cubicas ele pedras que eU.fficultam o tr::msito pela margem ctir . 
5. " Cachoeir a elibo, clibo. E' preciso rebentar oito braças cubl
cas ele pedra e aproftmclar o leito elo rio um e meio palmos em 
uma exUensão ele 32 bl'aças de comprhuen·to e duas ele largura 
juubo a ma,rgem clir. devendo esse canal ficar co1u a prof'uncliclacle 
'ele ·tres palmos a baixo elas m::tis baixas aguas. Cachoeira ela Boa 
Vista. E' preciso rebenLa1· c:inco braças cubicas ele gr andes 
pedras soHas, que existem pouco acim(l. da cachoeira per to ela 
maJ.·gem clir. Na mesma cachoeira ainda perto ela mesma margern 
é ]jlreciso rebenLar 45 braças cubicas 1latn])em ele graucles pedras 
sohas, as quaes umas desviam as a&'uas ele seu curso na;tural e 
outras obstruem o rio. Cacl1ocira cta pon·te ela Bana Ma usa. 
Precisa em eUversos pontos todos perto ela margem clir. rellentar 
1A. braças cu bicas ele grandes pedras, e remover umas cinco braças 
cubicas ele pedras menores . Cachoeira ela cidade ela Barra Mansa. 
Em f'ren·te ao porto ela cidade e jun·to á margem tem ele se r eben
·tar '18 braças cubicas de pech·a para encost· i ' o canal :í. margem. 
Nos fundos elo Hotel N.ovo ·tem ele se reben·tar algumas pedras 
enet·mes qtte se acham mui perto ela mat·gem com um volume ele 
15 braças cubicas, dando ahl o canal que nella se abrir a largura 
ele 40 palmos e a profuncliclacle ele ·tres, abaixo elas mais baixas 
aguas . Mais abaixo é mis·ter reben·tar algumas pedras com volu
me ele tres braças cubicas C[ue se acham ju11tas á margem clir. 
Cachoeira ela J aro.raca . R' preciso remover as enormes l)eclras 
que exis·tem per to ela margem clir . , e que cluran·te o 'tempo secco 
Hc.am com um ou clous po.lmos fóra ela agua, rebentando um 
volume ele 25 braças cu bicas. Logo acl'i.anbe precisa a) nela reben
·tar algumas pedras c1ue estão encobertas, que tem o volume ele 
tres braças cnbicas, e que se acham perto da mesma m<1.rgem . 
Cachoeira elo Luiz Caudiclo . E' preciso clesobstruit· a margem 
esq. elo rio, r eben·tanclo e r emovendo ~8 braças. cu bicas ele grandes 
pedras que o obstruem. Cachoeira elos 'l'res P oços . Es·ta ca
choell'a com sere a de um quar lo ele lego a ele extensão é compos·t<l. 
el e ·~1:es grandes cachoeiras, deixando entre si porções ele rios 
p0rfertame1l'be navegave.is . A primeira dessas cachoeit·as forma
elas por g1·ancles pedras altas clisseminaclas pot· ·toda a largura do 
no, precis<1. ser melhorada r ebentando-se algumas J.Dedras, que se 
acham per to da margem dir ., e que prefazem o volun1e de 'i!7 
braças cubicas . Na segunda cachoeira ·tambem formada por 

"'raneles pedras soltas e por uma serie ele pequenas ilhas pech e
g·osas . em algmna elas qu aes exis·te vegetação, é mister reben·tar 
pel'to da marg-em cli r . ~1m volume de 20 braças cubicas. A 3a 
cachoeit·a bem como as outras duas é formada por g1•ancles pedras 
que obstruem• o rio de um lado a outro : pócfe ser melhorada 
rebentando-sei um volume ele 16 braças cubicas per·uo da ma1·gem 
clir. Cachoeira elas Quisilias. E' mister reben ta1· um volume 
ele quatro braças cubicas ele pech·a junto á marg-em clir . Ca
choeira elo Rola-mii:o. E' mis ter reben·tar e remove1' algumas 
pedras que em diversos pontos obstruem o r.io na margem dir. 
e uma o1.1tra que posto se ache um pouco afastada desvia as 
aguas do sen curso natural, e torna a conentes 1. mui. to rapicla 
junto a mesma margem, todas com o volume de 15 braças 
cu bicas . Cachoeira elos Pinheiros. Faz- se preciso rellen·tar e 
remover tres braças cubicas ele peclt·as · que um pouco <teima 
cles t.a cachoeira e perto ela margem di.t·. obstt·uem o rio. Na 
mesma cachoeira carece alargar o canal que existe na ma.l'gem 
dir., quelll:anclo e r emovendo 12 braços cnbicas que l'epresão as 
aguas e tornam a sua cm·rente muito rapida . Cachoeira da 
Maria P1·eta . O canal que exis·te pelo centro do rio é quasi 
impraticavel em conseqencia ela l'apicl<:'2l ele sua corrente : é 
pois miste1· melhorar o canal estreito e tortuoso que ha na 
margem cfir., quebrando e removendo 05 lll·a~.as cu bicas ele pedra 
que ac·Lualmen·te umas represam as aguas e as desviam desse 
canal, e outras obstruem . Cachoei l'a elo Poço ela Escuma. O 
canal que existe no meio elo rio ·tem forte velocidade, é necessa
rio abl'ir um outro na margem clir. , quebrando e removendo 
algumas grandes pedras sol tas que o obstruem e ou·Lras que 
represam e cles,•iam clelle as aguas, formando todos um volume 
de <15 braças cubicas . Cachoeira ela Conceição . E' preciso r·e
bentat• e remover no pr.incipio da cachoeira seis braças cubicas 
ele pedra que desviam as aguas ela margem c1 ir. do rio, e logo 
ailian·te e junto ela mesma margem, precisa a.inela qucb1·a1' umas 
38 braças cubicas que impedem a navegação . Cachoeira de SanLa 
Cecilia. O canal que hoje existe no centro elo rio é impra·Licavel 
em consequencia da grande velocidade elas aguas. é pois m.is·~er 
melhorar o canal que exislc na margem esq. ela ilha que está no 
meio do i ' i o, e no seu prolongamento até á mar gera di t'. , que
lJl·anclo c removendo em chvet·sos ponlos um volume ele 38 braças 
cublcas de grandes pedras sol tas. Um pouco a bai:~o dessa ca
choe it•a precisa ·tambem quebt·ar sete braças cuhicas ele pedra 
que existe perto ela margem cU r. Cachoeira ele Sant 'A.nna. O 
canal que exis·~e no meio desta cachoeira aloám ele ter nma COl'
r en·te lll}tito rapi.cla ·tem alg·umas g1·a ndes pedras que o ·to rnam 
muito perigoso, é pois mis·tet·, junto á marge1u cUt· . rebentat· e 
remover 48 braças cubicas ele gr~ncles pedras que impedem que 
por ahi se navegue 'l.ctualmente. 5° Districto elas Obr as Pu
blicas elo Rio ele Janeiro, 23 ele maio ele 1860.- A.lf,·edo -ele 
Bcwl"OS c VMaonoellos, chefe interino elo clistriclo. 'l'em cl'en·tre 
otrtl'as as seguintes pon·tes no Estado elo Rio ele Ja.neiro: elo Ha
ti aya, em fi·eu·te á estação elo mesmo nome ; ele Rezen de, nos 
Campos Elysios, na cielacle ele Rezende; ela Volta Redonda, no 
mun . ela Barra Mansa; ela Barra Mansa, na cidade desLe nome; 
a elos P.inheil'os, na divisa ela Barra Mansa e elo Piraby, esta
belecendo communi caçíio com a estação de Pinheiros; elo Desen
gano, nas proximidades da estação deste nome; do Parahyba 
em f rente :í. cidade elo mr smo nome; el a Barra elo Piraby ; elos 
Bagres, situada na estt-aela da Dhisa elo Passa Vinbe e cUsbante 
'bres kils. claqn ella estação (E . ele F . Central elo Bt·azil), . 

P ARAHYBANO, A , s. Natural do Estado do Parahyba do 
Norte : Dizio. o general Labalttt que os Parahybanos eram os 
melhores soldados ele infan·teri a c1ue elle conhece•·a. adj., que é 
rela·tivo á Parahyba elo No t··te : J.t industria parahybana con
siste 1~a cultura el a canna ele assucar, e na criação ele gados. 

PARAHYBINHA. Riacho elo Estado elo Parahy'La elo Norte, 
no termo elo Jngá; clesagua na mar gem esq. do rio Parahyba. 
Recebe o Uruçú. 

PARAHYBI NHA. Rio elo Es laclo elas Alagôas, a.fl'. elo Pa
r a,b'y ba . Recebe o Jundi:í., Páo-Fel'l'o, Somno e Burarema. 

P ARAHYBUNA. Cidade e mun . elo Estado ele S. Paulo, 
·termo ela com. elo seu nome, a E . NE. ela capital do Estado, da 
c1ual dista 122 kil.s., á margem esq. elo Parahybuna, occupanclo 
uma parte terrenos elevados e estendendo- se a 01rtra em pl a':JC' ~ · 
As ruas, em geral, são bem espaçosas e direitas, ·tendo as prlnc~
paes regulat· ca1~:amen·to ele pedra .. As casas, quas1 ·toda~, sao 
·terreas , .Ha alguns sobrados cons·trmclos .com eleganc•a .e alo~~as 
casas ele campo bem vistosas. Seus prmc1paes eeli fiCJos s~o. a 
egreja ele N. S . elo Rosario, a nova matr1z ele Santo A.n·tonw elo 
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Parahybuua, coMiderada como um dos principaes ·templos elo 
Estado; a casa da camara, de bonito aspecto e bom gosto; cadeia 
caixa d'agua, praça do mercado e cemiborio. Possuo um bem orga
nisado serviço ele illuminação e, prox ima á cidade, uma. ponte 
sobt·e o rio Parabybuna. A par·te montanhosa do mun . é fer·
macla pela serr·a do Mar que, braça cli<!i.r.aq com os ele Ca:raguaba
tuba e Ubatuba, e pelo morro Samambaia. E' banhado pelos r i0s 
Par•ahybuna, Parahytinga, Lomenço Velho, ClaL•o, 'l'u~vo, SaHo 
e FarLura. Dizem-nos que é neste mur1., no bairro da Pedr·a 
Rajada, que acham- se as pr•imeiras origens elo Tieté. O ll11Ul. é, 
em geral, muiLo salubr·e. Fizeram-se, ha tempos, pesquizas q\te 
clemonstr·aram a existencia ele ouro e chumbo no terr·i torio. Fal
lou-se Lambem vagamente em haver no nmn. jazidas de carvão 
de peclr·a, mas nada se aver iguou a respeit0, O mun. confina ao 
N. com o da Redempção; a N. E . com o ele S. Lu1z elo Parahy
tinga; a[!]. com o ela NaLi,·iclacle i a S . E. com o ele Ubatuba 
e- pela serra elo Mar ; ao S. ainaa com o ele U batuba e com 
o de CaraguaLatuba pela mesma sena; a SO . com· os de São 
José do Pat·ahytinga e Santa Branca; a O e NO con;~ o do Jam
beiro. A pop. elo mun. é ele 12.000 habs. Orago Santo Antonio e 
diocese ele . Paulo. Começou pela reunião ele famiJias, que em 
16613 estabeleceram-se nas immeclia~õea do rio elo mesmo nome, 
edificando a capella, que é a ac·tual matriz. r<'oi Cl'eada frag. por 
Alvará de 7 de dezembroàe 1812, tendo sido seu primeiro paeoc.ho 
o pa'1l'e \f odes to Antonio Coelho ele Oliveira ;\e to, C[ ue exerceu 
na localidade seu ministerio por mah ele -±0 annos. Elevada á 
caLegoria de villa por Decr. de 10 de julho de 1832 e á ele cidade 
pela Lei Pr·ov. n. 4-! de 30 ele ab:-il ele :1.8.ii7. Ct·eaiila oom. pela Le:i 
P1•ov. n . 1G ele 30 ele ma,vço de 18ii>S e classificada ele pl'imeira 
entr. pelos Decs. ns. 2.187 ele 5 ele junho ele 1858 e 4.830 ele 14 ele 
feve ·eiro ele 1872. Ao mtua. per·tencem a fr·eg. ele Santa Ct·uz· ele 
B1·agança e os bail'ros : Varginha, Gra=a, Palmeiras, Ro ario, 
Espü·ito ~anto, Rio Clat·o, llhéos, Capitão ;).la,neco, Gaeté e Boa 
Vista. L:woura ele cale, fumo, algodão e cereaes; criação de 
gado. Tem agencia do c01·reio e eschs. publs . de inst ,·. prim. 
Dista 35 lctls. ele Jacal'ehy e de S. José elos Campos, :1.8 do Jam
búro, 3u ele Santa Branca, 33 ela Natividade e ,18 ele Cat•aguata-
1mbtl. Sob1·e suas divisas vide: .Leis Pr·ovs. n. 9 de 6 ele fevereiro 
de 184·1, ele 8 ele abl'il de 1853, n. 5 de 2-! de Jnat·ço ele 1856, n . 3 
de 21 ele fevereiro ele 1858, de 18 ele abril de 1863, de 28 ele 
mar·ço de 1865, n. 4tl ele 2 de abril de 1870, n . H 7 ele 22 de abl'il 
de 1885 e n. 76 de 3 de maio ele 1886. Uma estrada, cortada pelo 
l'io Capivary, liga-a a Jacal'ehy. A palavra Parahybuna é cor
rupção de pira, peixe; e hy-una, agua escura. No baino elo Lou· 
renço Velho ha uma bella cachoeira e no rilnirão 'l'urvo h~, uma 
imponente cascata com differentes saltos. 

PARAHYBUNA. Com es>a denominação foi elevada1á ca
tegoria de villa a parochia de Santo Antonio de Juiz de F6ra 
pelo art. VIII da Lei Pr·ov. n. 472 de 31 de mai.o de 1850. Pel'
deu a denominação de Parahybuna pela de Juiz de Fóra pelo 
art. XIII da ele n. 1. 262 ele 1.9 de dezembTo ele 1855. Vide Juiz 
de .lilí1·a. 

PA RAHYBUN A . Pov . do ]]gta.do elo llio de Janeiro , á 
margem di r . do r·io do seu nome, ligada á esta cão da E. ele F. 
Centr·al elo Bt•az;il, etue fica na margem opposta do rio, por uma 
ponte de fel'l'o. Exi~t3m ahi. uma elegan·te capella go·thi.ca ele N. 
S. do l\Iontserrate, uma esta~ão ela ex:tincta compauhia União e 
Indu:; tr~a, e o Regish-o de guias ele café. E' ligada a:0 Porbo elas 
Flore> po.- uma linha de bonds . Houve ahi sobt•e o l'ÍO llilla pon·te 
ele madeira que foi incendiada pelos rev-olucionar los de t84 ·'. 
Nessa pov. fica a elevada. e extensa montat1ha ·to:la ele peçl t·a e 
denominada Pedra do Para,hybtma. 

PARAHYBUNA (Dôres dGJ). Pat•ochia elo Estado ele Minas 
Geraes. Vitle D5res do Pa.rahybtma, 

P ARAHYBUN A. An~iga com. ele terceiea; en·h· . elo, Estado, 
de Minas Geraes, creada e classificada pela Lei P1•ov. n. 40 1 de 22 
ele abril de 1.850, Dec. n. 687 ele 26 de julho ele i850, Leis P1·ovs. 
ns. 719 ele 16 de maio ele 1855 e 1..740 ele 8 ele outubro de 1870, 
e Dec. n . 5.049 deU de agosto de 1.872. Comprehendia o termo 
d:e Juiz Gle Fóra . 

PARAHYBUNA. Estação ela E. de F. Central do Brazil, á 
ma.rgem esq. elo rio. de seu n@me,,entre a& esi;açõel ela .Serrar ia e· 
do Espirito Santo, a .225,483 k.i!s . distamt13 ci,a Capital Federal, e 
a 335m 400 ele altm·a sob.r.e o nLvel do mar . Fica na Linha do 
Centro ~ IJ;stado de 1.\Iinas Geraes. Agencia, do. correio. A parte 
dessa e'l·trada de Ser~·aria a P.aralaybu.ru-. (13,661 ' k.ils.) foi inau
g,nrada a .20 de setembro de . !874. e ele _ Parahybuna a Esp.irito 
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' San·to li2,402 ldh. ) a 31 de outubro de 1875. Tem estação tele .. 
g rapbica. . 

PARAHYBUNA. Rio que ve1· ~e da serra ela BocaiBa e em 
sua contluencia com o Pat·ahytinga fôrma o Pat·ahyba elo Sul. 
Rega 01 muns. ele seu nome, elo Cunha e da Nati.viclaüle, pel' ~en
cenbes ao E~ lado ele S. Pau lo. Recebe os rios elo Sel'ti'i.o, Ipiranga, 
D'el'l'az , PalmiLal, ribeü•ã0· Grande e outros'. 

PARA HYBUN A (ele Para-hy-una, rio de aguas escuras). 
Rio rio Estado ele Minas Ger·a~s, afl'. da margem esq . elo J'al'a
hyba elo Sul. Rega o mun. de Juiz ele F'61•a (Mina~). Seu curso 
é de 178 k ils. Recebe entre outros o r io Kagado, o Espil'ito Santo' 
o Conceição, o Peixe e o Pr·eto, o COl'i'ego Atüi!Jn.io Mot·eira. E' 
margeado e aLmvessado l)e]a E . ele F . Centr·al do Bl'azi l. Tem 
uma parte encachoei vada, etlbre a~ estações elo Parahylmna e Es
pírito Santo, que é um elos mais bellos panoramas cgte e>sa via
ferr·ea ofterece ao via;ante. Nasce na sel'l'a da l\1antiquei a e no 
fim do seu cut·so, depois ela conl:luencia elo rio Pl't>to, separa o 
Estado elo R io ele Janeiro elo de Minas Geraes. No muL1. . ele Juiz 
de Fóra recebe-pela margem cl ir . o João Nico, o· ela Feira, o ela 
Cachoeir·inba, o do Franklim, o da Gratidão, o ela Libe,·clade e o 
da Inclependencia; e á e>q. o ribeirão elos B ll'L'Ol, o cla.Gramma, 
o ela Tapera, o r iacho do A<>siz e o ribJiri.io dos Linhares. 

PARAHYM. Rio do Esbado do P1a.uhy, afl'. elo Gurgueia, 
que o é elo Parnahyha . Nasce na serra Vet•melb a e depois de 
receber os rios Fundo, Conente, PaJmeü·as e out.t·o> sangt•a a 
lagôa Parnaguá e l'ecebenclo depois o l'iacho dos 1'imbós e o 
lllshiva recolhe-se ao Gurgueia. Algu11s são ele opinião que o Estiva 
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vai dire i to ao Gurgueia. 

PARAHYM. R io do Estado de Geyaz, reg-a o clisb. de San·ta 
Rosa e desagua na margem ilir. do Paranan. Nasce na Serra 
Geral e con·e ele SE. a NO . E' navega.vel por espaco de 72 kils. 
«Nos logares do seu nascimeLüi!J, diz Cunha Mattos, ha na Serra 
Geral as Gargantas ou Bocai.nas elo Jardim e do Parahym e mais 
ao N. as elo Xavim• e da P iueluca. » Recebe o Canuabrava, 

PARA.HYTINGA. (&lo ele agttas clal'as) . Cidade e mun. do 
Estado de S. Paulo, termo da com. elo seu nome, a ENllL da 
capital do Estado, á margem eSC[. elo rio c1ue lhe dá o nome, em 
estreita val'zea, sujeita a inundacão, fr·ia e bumida, c0rcada ele 
albos morros. Uma peque11a parte, formada de casas secundarias, 
está co! locada em Jogar secco e elevado. As ruas são largas e 
rectas, ·todas calçadas de peclt·a britada. Seus principaes edilicios 
são : a Casa da Camara, em cujo pavimento terreo está a Cadeia, 
a Eg-reja Ma·triz, com eleganbe campanario , situada em bonita e 
espaçosa praca.; a Egreja do Rosario, com seu cemiterio; a ca~ 
pellinha de N. S. da~ Mercês, onde existe uma mesa, em cuja 
face superior vª-se estampado um pé, que a crenca popular diz 
ser a pégacla do be:.tto fr•ei Galvão, quando alli pregava em missão 
christã; a Casa elo Mercado. Conta tambem um hospital ele mi
set•icordia. Sobre o rio Parahytinga ha uma extensa o alLa ponte. 
O mun. confina ao N. co111 o de Taubaté pala Serra do Qttebra 
Cangalhas ; a NE. com o da Lagoinha pelo mor·r·o ela Gt·amminha. 
e estrada elo Palmital ; a E. com o do Cunha pela v'3lha eijbrada 
de Uba·tltba; a SE. e S. com os muns. da Natividade e Uba·tuba; 
sendo as divisas com este pelo alto da ser1'a do Iviar ; e a O. com 
os muna. elo Parah.ybuna.o ela Reclempção. O mtm é monLanhoso, 
cortado por estreitos valles e cobel· to ele captteiras, notando-se 
ainda insignifican·tes e rat•os ·trechos ele Ii:mttas virgens, que es
caparam ao n0sso dea·truidot• systema de lavoara. No centt·o, 
ladeada pelo r io Parahytingae pelo ribeit·ão do Chapéo, es Lende-se 
a peq•.tena serra do Chapéo, com seu pon·to culminante no mo.t•ro 
do Pico Agudo, o·1cle se encon-tram campos natm.'ae>, q•te Lambem 
existem n:a seri•a do Mar. A E., nas circumvisinhanças ela Pon·te 
Nova, o terreno elevado ·toma a co1figuração de uma chapada com 
extensas ondulações, que vão morrer na raiz da serra elo Macuco . 
O' nmn. é regado pelos dos Pa~·ahytinga, Pa1•abybuna, Chapéo 
Grande, o fpiranga, o Turvo e diverso<> outros . Abundam neUe a 
pedr:o ele amo! ar e a, ele con"l tru·cção . Nas di v i BM com o mu ~ . de• 
Taubaté, no Joga~: denomin!tdb Perobas, existem deposltos de ped1·a 
calcarea. Consta 'tambem exisBirem jazidas ·de OWL'O no chamado 
sertãbdeUbatuba . Apop. dom.uu . é-cl'e1.'5. 00J habs Os princi
paes nroductos ele sua l avoura são :' café, al godão, fumo e ceL·eaes. 
A criaçiJ:o de gado é peque1111J ., 01•ago S. lliuiz •e tlrocese ele S. Paulo, 
A:. 5 ele mat•ço ele 1636 foram concedidas, nos serbões do J?arahy
tinga, as ]Jl:imeiJ:as sesma.-r.ias requeridas ao capi-ti'i.o-mór ele 'l'au'
b'até FelipRe Carneiro de 'Alcaçouva e Souza, pej (, capitão Nl<.tblteus 
V.ieira da Cunha e João •Sobrinl:l.0 ele Moraes, que all egaram lJLtarer 
ppvoar aquella reg.ião. O sargen•to-m6r Manoel' Antonio ele Gar-
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Yalho, juiz das medições e sesmarias da então villa de Guaratin
guetá, que ~i':lha ido explorar todo o sertão, apresentou ao gover
nador, •captbao general D. Luiz Antonio de Souza Botelho e 
Mourão, reque~·irt:ne tYbo de varios povoador es para que lhes fosse 
dada licença alim ele fundarem , jun·to ao rio Pwr·ahytinga, en·tt•e 
Taubaté eUbatu~a, uma nova povoação. Esea petição foi deferida 
a 2 de mato ele i t69, dando o governador á nova pov. o nome de 
S. LUiz e San.to Antonio do Parabytinga, e á egreja a invocação 
de N. 8 . dos Praze,r~s . A localidade tem hoje como seu padroeiro 
S . Lutz, lllspo ele 'I o.osa. A 8 de maoio elo mesmo anno ele 1769, o 
sargen·to-mor Manoel AnLonio ele Cat•valho foi nom~ado fundador 
e guvernador da nova pov. E' digno de nota o fa·vor constante da 
orcl~m de 18 de n::aio ele 1771, que obl'igava os senhorios a com
prat em as _bem(eJlor tas elos que, est.ando arranchados em ·terras ' 
·alhet~s_, qmzes~em mudar-se para a r ova pov . A 31 de março de 
17_73 [o t a locahclade -elevada à villa, no·ticia que pelos seus habs , 
for receb1da com âlvoroço e alegria. Em g.alarclão dos seJ.•vioos pre
stados por Manoet ·Antonio ele·Ga11valho, que tambem !ora encane
gadn de fundar oubra pov. na b.arra do Pauahybuna, foi elle no
m.eaU,o por Patente ~le i O ele fevm:eiro de 1775, sargeo:to-mór das 
orde anças ~e S. L tu~ do ParahyL1nga e Sant0 Antonio da Parahy
buna , COlll_.JtU'tSeltcçao ~obre as pessoas ela governança elas eluas 
v_!ll ~s . Rap1dos [oram os progressos da nova villa, gue parecia eles
tl_:tacla a adqlllt'll' grande prosperidade. Os resultaélos, en tre"t.anúo, 
~ao_ con·espond.eram a Lã o grandf's esperanças. A·agdcullura, ainda 
rud!mentar, es.amonou po1· lon gos mmos, na culluva ele ce1eaes, 
e so nuuto moclernamente se dett começo ao planLio do café e do 
algocl<lo. Foi elevada á ciêlacle por Lei Prov. n . 44 de 30 de abril 
de 1857. E' com. de primeira entr creacla vela Lei Prov. n. ·29 ele 
17 ele abril ele 1875 e clas~iôcada pelo Dec. n. 5. 918 ele 1.5 de •maio 
do m~smo auno. Tem diversas eschs . publs. ele inst. )Drim. e 
age,nc1a do cor~·eto . O mun. é servido por duas estradas .princi" 
paes, uma que 1Jga1Jba tuba a Taubaté e o~ttJ;a que o a'travessacle E. 
a O. ligando P_arah~ buna a Cunha. Para cada um de seus bairros, e 

-em Lodas a~ dtrecçoes, ba estradas municipaes no1iaudo-se en·tre 
esta_::; a da fabrica ~le_ ·tecidos de >Santo Antonio,' que tem um ~Jon-_ 
tilhao sobre o r1b •Jrao elo Chapéo. Dis·La t9 ) ldls. da cap ital do 
'JEs·ta~o,_ '~8 de Taubaté, 30 da Redemp~:ão, 40 elo· Bai1·ro Alúo, 33 
da ~atlvtdade, 5-i de Uba·tuba, 58 de Cunha, e 24 ela Lagoinha. 
Ne ·rt~ Par_<~hybuna ha duas cachoeiras muibo al·tas e lincli-ss imas, 
e no l'Jben·a? do Tut·vo outra, cu,jas aguas despenham- se por di
versos degraos de pedra, de altura superior a 1.0 me·tt·os. Fica a 
6,6 ki1s. da cidade, de onde, em noutes ele vh·ação favoravel 
ouve- se o .fragor ela quéda das aguas. Rio acima, no sitio ele José 
da Rocha , dous mett·os distante ela batrt·anca do Parahytinga, 
ha uma curiosa nascente de agua mineral, que brota em ree1o
moinbo, com mui·ta abunclancia e impe~uosid'aéle. Sobre suas 
div.isas vide Leis P1·ovs. de 4 de março ele Hl-!2 · ele 8 ele abril de 
'1853 ; n. 21 de 29 ele abril de 1854 ; ele 18 ele ~bril ele 1863 · ele 
14 de março ele 1865 ; n. 40 ele 12 de ·abril ele ~865 · ele 25 de 
abril ele 1865 ; de 8 de julho ele 186'"1 ; ele 7 de ju~ho éle' t86i9 ; n. 4 
de 21 ele fevereiro de 1870; n. ·l5 de 15 de març0 de 1872 · ele 30 
de abr il de 1.873 ; n . 128 de 25 de abt•il ele 1880. Comp1?ehencle 
os bail'l'OS ALvauenga e San·to Anbonio, com uma fabl'ica de 
tecidos. 

A pop. é de 6.000 hábs. mais ou menos. - Possue a estrada que 
da "l!ma vai á es·tação de Guararema ; a que vai á cidade de Mogy 
das Cruzeõ, a <?)!e vai á cidade elo Parahybuna, e a que vai á 
Santa "Branca. A' elisúancia de se:s kils. da villa existe uma 
lindissima cascata, formada pero 11io :I'ieté. Comprehende os 
bair1•os de Santo Antonio do Rio Abaixo e Tmwo. Foi desmem
brada da com. de ' ·f,':Jgy das Ct·uzes e annexada á ele Sanl a 
Bt·an·ca pela Lei n, 4!,0 ele 2.2 de dezembro de 1896. 

PARAHYTINGA. Bairro do Elstaelo de S . Paulo, no mun. 
ela Redempção . 

PARAHYTl'NGA. Log. elo !Es·taclo ele S . Paulo, no mun.. 
da cidade do Cunha, 
PARAH~TINGA. Rio do Estado ~le S .. .Paulo, verte ela 

serra da B~ .j . .dna, reune-se ·ao Parabybuna e jun~os formam o 
P a.rahyba ~t'u Snl. Recebe os tfbeirões elo Itáhim, elo En·trecos~o, 
do Reti.ro, do Chapéo, do "Turvo, do ~Ticlro , do Affonso, Indaüi, 
Varzinha, T âboãosinho, J.V!abto Den·úro. Curra:J. Banha 0s mun.q., 
do Cunb a, de S. L u.i z elo P ara h ytinga e ele S . José do Para
hytinga· 

PARAISO. Cidade e 'llmo.. elo Esbu.elo de Minas Geraes. tet•ino 
da com . de seu 11ome. assen·te no cimo de uma moiTbanlia. Por 
seu tet•t•i Cor i o correm 0s rios Fm1do. Palmeira Sant' Anna Santa 
Barbara, Lizo, Guarcliríha ·e ou•tros . &Ta denl[;rd dos limibes'da pe
voação, pot· de~rás do cemiterlo publico, no me'io de risonha " 
.campina, um a grande lagôa ele 200 braças ele e'X'tensão. mais ou 
me11os, na qual [lbunclam peixes . Seu terri"torio compõe- se de 
campos e mn:~tas, enconbrando- se nestas excel1entes •maeleit as da 
constt ucção . Omgo S Sebas'bião -e diocese ele B. Paulo. Floi 
Cl'eada parocltia pelo art. J §li ela Lei !Prov . n. "7l4 de ·18 de 
maio ele ·1855. Villn em vi·r·bude da L.e i 'P.t•ov. n. i.64t ele 13 de 
se;tembro ele 1870, g_ue .não só elei'Ou-a a essa cateo-or;a como 
para ell a transferiu a séde do mun . de S . Carlos~elo jacuby 
creado pelo Alvará ele 19 ele julho ele 181-!. lnstallado o mun, d~ 
Parai ao em '12 de sebembt·o ele 187-l foi e1evado á caten-01·ia ele 
cidade pelo M't." VIII ela Lei P1•ov. n. 2.042 de 1 de deze;;;bro de 
187.3 . ]ncorpm·ada á ,com. ele Passos pelo art. I § II da de 
ns 2 . 3JS de 2'5 de sebembro ele 1877 .~ á do MuFantbinho pelo art. I 
da de n. 2.687 de 30 ele novemb110 de 1880, á de Passos pelo 
art. V da ele n. 3.276 de 30 de outubro de 1884. Classilicada 
com. de primeh·a enbr. por Ac·to ele 22 de fevereit•o tle 1892. O 
mun . , em 1892 comp1·ehendia :is parochias da cidade, do Espi
a·.Lto Santo da Pratinba, do Gl!lr impo das Canôas ele Passos e ele 
Peixo·tos . A cidade tem 3 eschs. publs. de inst.' prim., um~ elas 
quaes notJturna, C!'eac1a pelo at·t. I § IV da Lei Prov. n. 3,162 
de 18 ele OU"tubro ele 1883 . .Agencia do correio. Sobve sua divisas 
vide arts. V e VIII da Lei P1·ov. n. 2. 084 de 24 dezembro 
ele 1874. 

PARAISO (S José do). Cidade e mun. do Es~ado de :Minas 
Geraes, na com. do seu nome, no cimo de uma verdejan·te collina 
formando um immenso planal·to de facil declive. « De qualque1: 
dos pontos cardeaes, escreveu- nos o vigario Nascimen·t0 Brll<ga, 
ella pela posição em que se acha, ropresen'ta ao viajan,te um 
quadro r isonho e encantador nas belleros natwraes que a cercam . 

P ARAHYTINGA. ~TiiJ l a e nnm. do Es·tado de S. Paulo, na .Ao poente es·tá o g1·ande e elev.ad:o pico da SeJ.'l'D. do i'vJ·achadão, 
com. de Sanla .Buanca, .sobre um a collina algnm tau·to elevada, con·traforte da Man·tiqueira; ao nascen·te os pincaros da serra do 
á margem esq. élo 'l'ÍO do seu nome. Suas ruas são em geral Pellado, ou·tro con·traforte, formando uma extensa cordilheira 
r~c~n:s e 1.lJ.·go.s, e ·terrea.s as casas. Seus principaes edilicios bordada de enormes Q verdejantes pinheiros, avresentando uma 
sao : a. egreJa matriz, a~ capellas do Ros11rio e Santa C'L·uz e a paiEagem deslumbrante. A cidade não é ban~bada por nenhum 
casa da camrura, que ·tam'bem serve de caeleia. JDista. uns ,!5 o.·io ; "mas ·tem em comq1ensação qua·tro chafarizes com boa agua, 
kils. ele Mogy da~ Cruzes, 2(i) de ·Santa Branca, "42 de Jaca~rehy, construidos pelo povo e com os esforços do vj_r-tuoso capuchinho 
36 de Pauahyb~1ua e ·2.7 da, estar,;âo de G-uaJ:31rema. Orago S. José Fr. Caetano de "Messina. A lavoura, que é muno florescente Itela 
e dJ_ocese ele S. :Paulo. Correm diversas versõ._es a r.es1.eito ela fun- uberdade do solo, é tamb.em muito variada. Jila i211nnos n1ais ou 
daçao dessa pov ., mas nenhum ::L de lia"> 1·epousa em bases segur•as. menos, cultiva-se no mun . café, que já produz mais ele 30 .. 000 
Pot· mn traslado de escriptura publica encontrade no awch1v0 da arrobas annualmen·te, producção que será ·~riplicada em pouc:o 
Camara Municipal sabe-se que o berreno que serve de 'JR.ocio foi tempo, a.tLendendo- se ás gJ;andes plantações que se tem feito. 
co~prado em 1 83il1~el@s alferes José Luiz de"Carvalbo, Domingos 'Tambem cul~iva-se mui'to fumo e cereaes, e fabrica~se muita 
F1:eue ele Almeida, Francisco Gonçalyes de Mello e AJeixo ele agua.rdente, algum assucar e ou·bro.s prod\lCtos da canna . "Eús'te 
Má 1randa e ro1• elles doado Rara aetuelle mister. Foi a pov. elevada em }Jequena escro1:l! ru inelushci1l. ps;~t:o1·H, ex@OL'tando o mun . algum 

.ü.:eg. pela Lei 'Pro<v. n. ·if7 de '28 de fevereiro de '1838 e á c!lite- gado bovJua. A JiiOp. do mun. póde ser hoje ,cllllculacta em 20.Jl00 
gona tle villa pela (le n. 9 de 2-í ele mac·ço ele 1857. '.l!em escbs . habs . O clima ele todo o mun . é muito saucl avel, não -se conhe-
publs. ele intr. prim. Agenc:ia•clo col'l'eio. ---<0 mun. - Clonfin~ com I cendo nenhuma mo]esbia .endemica .» «"Esta ,pov. diz o S1·. Bel'
os de_ ·Santa Bt•anCI)., Pa.rá~·buna e N<Iogy das éh·uzes . .Seu •tet>- I nardo Sa~·m·niuo é!Gt Veiga, g_ue foi ot~Wora conhecida J: ~1osnomes 
r1torto é geralmente·mon,rbamhoso e cober·to tl€ ,ma~bas ·; pereor1•iili> . · de C.umJJO do Lima, 'Fo1·miguinha e ·s. 'J'osé ela FormJ_ga, ~ _que 
pela serra tio Una e .1.·egado pêlos rios"'l'ietlé l'ara'h·ytinga Ç!a,t·o teve o primeiro destes nomes por con·bar entt:e os seus ~rJmt'tlVOS 
e divevsos Otu~ros'-· Cu l blli•a de lfumo . cace' e clivel:SOS c'erelleB.. habs. o finado "José A!l'ves tle Lima, qu"E' deu-lhe o &'rantle patn-
Crill;':iio de gado . .ti.. i-nCI.us~ria :é· rep~eseti:tada<JlOl' di ,versas .fU~h1·icas moni<? atue tem, está ~i•tuaoo_ em linél?ssimo il:ocal •tle. l!lson'ho e 
de Jutuo, que produzem tres a qua<bro mil llll'l'Obas por -anno. apraz1vel aspecto que perfet1Jamente JUBttfl:ca a graCJesa -cleno-
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minação qne tem de Paraíso, que lhe cabe com '!erdacle JlelGJs 
encanUos na·turaes ele su~, formosa col locação ..• 'l'em a ciclaele, 
a1érn ela ma·triz, uma capella dedicada a N. •=i' · ela Soleclaele, 
owtra a N . S. elo Roswrio, e uma ·terce1ra, sob o [)la·trocini.o ele 
S. Miguel, erguida no cemHerio (rpiEi ed·tá bem conservado), por 
inicürtiva e esl'ol!ços ele F1·. C:1e bano de Messina. Possue a pov. 
quasi 300 ca~as, das quaes cerca ele 50 C''Ts·truidas nos ulbiJnos 
annos ; um grande edifício des·ti nado a se.•vir ele casa ele mise
ricorcli:1, cujtt construcçij:o foi Pl'Omovicla pelo vir ·tuoso e cledicaclo , 
Fr . Caetano. e que ainda não i'oi inauguraclu, ii.mccionando ahl 
a Camara Municipal, e uma pequena e pouco segura cadeia . » 
Orago S. JoRé c diocese ele S . Paulo. O art. :&IX da, Lei P1·ov . 
n . 472 ele 31 ele maio ele 1850 elevou essa poveação, que era eu·tão 
o cura·to de S. José elas Fo1·migas, á freg. com a denominação 
que o1·a ·tem. Pe1·tencia ao ·termo de Pouso AlegrSL.f> ·lo c1ual foi 
desmembrada e incorporada ao de Haiubá pela Lm ... t:·ov. n . 766 
ele 2 ele maio ele :1.856 . Foi elevada á villa pela Lei P1·ov. n . 1.396 
ele 25 de novembro de 1867 e rehahada dessa categ'or ia pela de 
numero i. 587 de 24 de j·ullio de 1868, que incorporpu- a ao mun . 
de Pouso Alegre. Res·tauraela vill:l pela Lei Pt·ov. n. 1.882 de 
15 ele julho de 1872, foi ins·ta.llacla em 25 de janei1·o elo anuo se
guinLe. Elevada á cidade pelo art. X ela Lei Prov. n. 2. 084 ele 
24 ele dezembt·o ele 1874. Foi creacla CQJU. pelo art. I ela Lei Prov. 
n. 2.683 ele 30 de novembro ele 1880 e classificada Jile segunda 
en·t . pelo Dec. n. 9 .298 ele 27 ele se·tembro de 1834 e AcCo de 
22 ele l'evere iro ele 1892 . A parochi a da cidade ·~em eschs. Jmlils . 
Agencia elo coneio. O mun. é coJlsti·ttticle pelas paroch..i as da 
cidade, eleS. João Bap·tista elas Cachoeiras, N . S. ela Con~ol ação 
do Caplvary , Santa R i ta elo S:llpucaby-mii'im e Conceição dos 
Ouros . SolJl'e suas divisas v ide, en·tre outl'as, a Lei P rov . n. 2 .981 
de 12 ele outnbl'o ele 1882 . Comprehe11de os povs. MGJraelores 
Novos, Lambary, Embirussú, lila,mbuhy e Lava- pés . 

P ARAIS O. Villa do Es'baclo ele S , P aulo. Vide Manoel elo 
P arai so (S.). 

PARAISO. Villa elo Es~aclo de S . Paulo . Vide Rita do Pa
raizo (San·ta). 

PARAISO. Villae mun . do Estado de Goyaz, creaola pela 
Lei Prov . n . 668 ele 29 de Julho ele 188.2. Orago Divino l~spil'i'to 
San'to do Jatahy. Vide JMal~y . 

PARAIS O. Log. do Es·Lado elo Pará, no lago Grande elo rio 
Nhamunclá, mun. de Faro. 

P ARAIS;). Log. elo Es~aclo do Maranhão, no mun. ele 
Miritibo. . 

PARA IS;) . Log. do Estado ~le Pernambuco, no mun. do Rio 
Formoso. Ha outros Jogs. do mesmo nome no dis·t. ele S. BenP-dicto 
elo muu . ele Quipapá e nos muns. ele I>també e Muribeca. 

PARAI SO . Log. elo Estado elas A1agôas, em San'L'Anna do 
Panema, Quüuncle e Porto Calvo. 

PARA ISO . Log. elo Es·~aclo elo E. Santo, no mun. ele IUaba
poana . 

PARAIS O. Pequeno pov . elo Es·taclo elo. Rio de Janeil·o, no 
mun. ela Bal'l'a Mansa ; com eschola. 

P ARA I SO. Log . elo Es·taclo do Rio ele Jianeiro, na freg . de 
S . José ela Bôa Morte . 

PARAIS O . Bai rro do mun . ele S . Manoel do Paraiso, no 
Estado de S. Paulo . 

P ARAISO . (S. José olo~ . Bairro elo mun . ele J aboticabal e 
Es·taclo de S . Paulo . 

P ARAIS O. Pov . elo U:staclo de Minas Geraes, no mu n . ele 
Itabira . Orago San·t'Anna. Tem uma esch , publ. ele inst . p1·i m . 
m·eada pelo at·t . I§ I ela Lei P rov. n . 2. 72 L de 18 de dezembro 
de 1880. 
~~ PARAISO. Log . do Es lado ele Minas Geraes·, no cl ist . d0 
verme lho Ve lho e mun. do Caratinga. 

P A RAIS9 •. Pequena · pov . elo Es(aclo ele Minas Geraes, na 
freg. elo Furq111me mun. de :Marianna; com uma, capeUa . 

P A RAISO. Estação da E. ele F. do Carano-o]a no Es l-ado do 
Rio de ~anei t·o .. Denominava- se S. Pedro . U~a ~stracla parte 
dahi e va1 ·temvnar em _Monte- Verde, an·tiga sécle do mun . ele 
Mon·te- Ve~·cle, hoJe clenom1naelo Cambucy, com 30 kils . ele desen
volvimmrto servülClo aos muns . ele Uaperuna e Cambucy. 

P ARAISO. Serro, o mais occiclen·tal dos e1ue exis tem110 num. 
ele Monte-Alegl'e elo Estado elo Pará. 

PAI:l 

iP AR A IS O. Ilha elo Estado ele Matto Grosso, no r io Pa,raguay, 
a meia fu01·a de viagem ela illila Falha ou F aya . E' formada pelo 
Paraguay-mirim, b1·aço dacgtelle l·io. 'l'ambem a cleuominam 
Ji'araguay- mirim. No ·tiempo das aguas ftca con•pleUamen~e 
snbmersa . 

P ARAI SO . Igat·apé elo Es taclo elo Amazona.s, no mun . ele 
Manicoré . 

P A R A I SQ , IgaL'apé do Es·tadG elo Pará, banha o mu1L de 
Muanú e desagna na margem esc1. elo rio Atuá., ·tl'ib . ela lJahia de 
Marajó. 

PARAISO. R io elo Esiaclo do Rio ele Janeiro; vae para o 
rie do Regjstt·o, a.f!f. do Cherem, 

PARAISO. Carrego do Es·tado de S . P aulo, banha a com. de 
P~a·ass ununga, e clesagua no t-i!Deirão elo Roque. 

P ARAI SO . Ribeir ão elo Es·tado de S . Paulo, banha o num . 
de Lençóes e clesag·na no rio des'be nome . Em sua !lilargem esq . 
esM. assente a vil! a eleS. Ma,noel el0 Paraíso . 

PARAIS O. Ribeirão elo Es•taclo elo Par-an(t; separado dos ri 
beirões Patinhos e Po·hlllall por divisas e:s:cessivamenle acciclen
taelas. Deve se1· Mravessaclo pela E . ele F. que se projec'.a entre 
Antonina e Assungtty . 

PARAI SO . Arroio elo Estado elo R . G , do Sul , atr. elo 1· io 
C111hy. ( E le u t>herio Camargo.) 

P ARAI SO. Ribeirão elo Es tacl0 de Minas Geraes, banha o 
mntl.. ele Caldas e clesagua no r io Jaguary. 

PARAI S O. Cor1·ego do Estado ele M~nas Geraes, afl:'. ela 
margem clü. elo 1\i.O Carancl.ahy. 

P ARA I SO. Corregv elo Estaclo ele Minas Geraes, no mun. do 
Carmo elo Para.nahyba . Corre para o rio des·te nome. 

P ARAI SO. Cort•ego elo Estado de Minas Ger aes, no mun.- ele 
S. P aulo do Mmiahé ; desagua no r i beirão Jeito elo Morube, ali. elo 
r io Murial:té. 

P AR AISO. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, n asce ' u a 
serrinhllJ elo Vencesbu, perto ela fazenda elo Allemão, passa. pelos 
povs. elo Parraiso e ela Bü· iboca e la.r1ça·se no rio Grancte. Recebe o 
ribei•·ão elo Jardim . 

P ARA I SO. São ass im denlillillinaelas duas cachoeiras exJsten•tes 
n.o mun. ele Abae'bé , Estado ele Minas Geraes . Sobre ellas escrevem
nos : << O Cül'l'ego elo Para,iso e o r ibeirão da Ponte de Pedra. 
correm pa1·allelos intennedia. ndo en·tre eUes um espigão ; servem 
esses L'i.os de perpen €1iculares á l inha que . fôrma o cime ele uma 
elevada mu1·alha ele gran i ~o , elo qual se despenha m os dons n es 
fot·mando duas bellissimas cachoeiras, mui perUa uma cl<JJ outra. 
Por clnaa destas cacb.oeiras. ce1·ca de b1·es k ils. ha mna powte ele 
pedra formada pela na tureza . F icam esso.s cachoeiras etill ·ter1·enos 
da fa;"encla ela Bar ra elo Bonachuelo, oHo kils. clista11'te ela barra 
deste rio no S . F r ancisco. » 

P ARA ISO. Rio elo Es·tMlo ele Goyaz , aff. elo rio Clar'o, ·tr1b. elo 
Paran:l!hyba. · · 

P ARAISO. Rio do Es·taclo de Matto Grosso, aff. di r . elo rio 
Ver de, galho ele Paraná. Cor re em lei·bo ele areia e cascalho, 
sen<ilo a i tas suas margens. Recebe os ribeirões ela Ja,cuba, e das 
P edras e, após um curso ele 35 kils ., atr:lue, tendo 16 metros 
na foz . 

P AR AISO DAS FLORES. Log. do Estado elo Rio ele Ja neil•o, 
no mun. ele Santa Thereza, com eschola. 

P ARAISO TER RESTRE. Log. elo Estado do Pará, no mwn. 
de lVIojú, com uma esch. publica. 

PARAMAHÚ. Igarapé Qlo Estado elo P ará, ba nha o mun, ele 
JYEarlltpanim e clesagua no r io clesbe nome (lnf. loc.). • , 

P ARAMAJÓ-MIRIM. [g!!Jrapé elo Es·Uado elo F'tlll'á, na freg. 
do Conde. 

PAiRÁ-MIRIM. Plltl'ochia do Esbaclo ela Bahi<:>. , no nnm. tle 
Agua Quente. 0rago Samto Anto nio e diocese archi-episcoplltl. ele 
S. Salvadm·. Foi cr~aela pa.rochi a pelo m;~. I ela Lei Prov. n . 2 .236 
de 6 de agos~o d., l881, que desmembr ou-O; ela freg. Gle N. S. do 
Carmo do Mo1·ro do Fogo. Tem tres eschs. pu bls. de :nstr . prim., 
creaclas 1~e l as Leis P t•ovs. ns. 2 .242 ele 6 de agos·Co de 188t, 1. 366 ele 
18 ele abril e 1.399 ele 4 ele m!!Jio, amb:lls ele 187'1. lnfol'lllalll-nos 
cl~Bt!lir esta íi·eg. duas leguas da villa ela Agua Quen te, 12 ela Vilfu 
Velha, 18 de CaetiM, oibo ela E1:eg. ele Cannabr ava, 14 da villa de 
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Macahubas. Alem da ma·triz. tem as capellas elo Rosa1•io e elo 
Coração de Jesus . · 

PARÁ-MIRIM. Mõrro no mun. de Chique-Chique e Es·tado 
da Bahia. 

P ARÁ-MIRIM. Rio elo Estado ela Bahia, trib. elo rio Pojuca. 
Banha o mun. elo Coração de Maria. Recebe o riacho elo Coxo . 

PARÁ-MIRIM. Rio elo Es·taclo ela Bahia, clesagua na babia 
de Todos os San·tos clefironte cta·iJha elas Pontes. 

PARÁ-MIRIM. Rio elo Estado ela Bahia, ai'l:'. ela margem clir. 
elo rio S. Francisco. ill' aurífero. Dizem nascer na serra clo.s Alm::ts. 
Diz o engenheiro I-IaHelcl que esse rio na occasião elas cheias do 
S. Francisco, clá navegação por insignirteaiYte distancia acima ela 
sua barra. !3-ecehe os rios elo Morro, l:larra, Pires, Caixa, Mamonas 
e cl1versos outros. · 

PARÁ-MIRIM. L.ago elo Estado ela Bahia, em ft·ente á 1a
roch1a ele San·to An·to1110 elo Parú-mirim. 

P ARA!"'OP AMA. Rio elo i!:staclo ele Sergipe, ail'. elo Vasa 
Bat'l'lS. l"or ma o por·to ele S. Chri sbovão. 

PARANÁ . Estado elo Brazil. Limites.~ Seus limites actuaes 
são : ao N. e NE. com o Estado ele S. Paulo; a E. com o Oceano· 
Atlan·tico ; a SE . com o Estado de Santa Ca~harina : ao S . com 
o do Rio Gran(le do Sul; a SO. com a Província ele Corrientes da 
Republica Argentina i e a O. com o Estado de 1\!fa·tto Grosso e Re
puh!ica elo Paragua,y, Lê-se no Atlas de Canclido Mendes: « A sua 
maior distancia de Norte a Sul, excluindo o ·te1·ritorio en·tre os rios 
Iguassú e t.Jruguay, elisputado por Santa CaLharin.a, é ele 66leguas 
e desde a margem esq . elo rio Pa,ranapanenut á elir. elo Iguassú, e 
83 legua s á margem dir . do •rio Urng~tay ; e de -120 leguas elescle 
o Oceano na margem dir. do cor rego Ararapira, á margem esq . elo 
rio Paraná, omàe o Ignassú t'az barra . O seu li ttoral marítimo é 
diminuto, e não póele exceGler úl.e 25leguas, excluídos os 1'econcavos 
elas bah.ias de Paranaguá e Guara·Luba. Este EstaGlo !I! te o am1o ele 
1853 faz ia par·te ela Pro v. de S. Paulo, e consbi,buia o ·tem·i to rio ela 
comarca de Curityba, cujo tel'l'itorio fõra regLliado por Alvru·á ele 
19 de fevereiro de 1812. e se ma1xtivera com os mesmos limites a'bé 
a sua elevação á P1·ov. ·pela Lei n. 704 ele 9 de se·temb1·o de t853. 
Até á da·ta de seu desligamen·to de S. Paulo, nada ha ele no·tavel 
em sua histeria i mas é ·tão sómen·te por ser a parte claquella 
Prov- da fronteira meridiona[ que foi o. ultima povoada e culti
vada. Ha ainda a notar que a á-rea desta P1·ov. se compõe ele 
pat•te do terrHorio ela Capitania ele Martim A!Jonso de Sçmza, 
q11e alcançava o ponto mais meridional da barra do Paranaguá, 
e de pa,r·te da de Pedro Lopes ele Souza, na Terra denominada de 
San·t'Anna1 sendo o mesmo ·terri:torio ou·tr'ora occupado por indí
genas CariJ6s, como o de S . Paulo· era pelos Guayanases, e o do 
Rio de Janeiro pelos Tamoyos . O ·terri'torio deste Estado, a.liás 
bem impor·tan·te, é um dos menos conhecidos do Impclrio, e pouco 
se pôde confiar nos dados topographicos que existem . Tem- se 
feito explorações em clifl'erentes pontos da. mesma, mas no geral 
ha gt'ande obscuridade, e é o que confessa o Rela·torio ela Prov. 
cltl 1866, nas seguintes palavras : « Não ·temos uma carta ·topo
graphica. Desconhecida . e comprehendenclo vastos sertões, a 
.antiga 5"' comarca ele S . Paulo figura, ai11da hoje nos seus 
ma,ppas ; e é ahi que se estuda a geog1·aphia do Paraná . A carta 
chorographica de J. H . Ellio·t, ci tacla, ·todos os dias, não satisfaz 
a esta necessidade. Existem, porém, alguns estudos, que pódem 
ser colligiclos. 1'Lss\in os elo valle do Ivahy, Alto Parana, Pa~·ana
panema e 'L'ibagy, cujas plo.n:tas acabam ele ser levantadas ; os do 
Cinza, Itararé, Jaguariahyva, Jaguarica·tú, e Ribeira em m!l!ppas, 
a'té liLhographaclos, do juiz commissario Theodoro Ochsz : os dos 
muns. de S. José e Pl'incipe, a nova carta elo littoraJ. por Mou
chez, e do Baho Paraná pelo capibão-·tenente Salema Ga.rcão ; e, 
finalmen·te, a exploração que vai ser feita no Iguassú, sKo, sobve 
outros, dados que elevem sep aprovei'tados. Co11 vém CJlle :!JUtoriseis 
a Presiclencia a contractat· com os engenheiros Keller, ou com 
OUbl'OS que ofl'erecerem melho1·es condições, o levan liamento do 
mappa da Prov., encarregando- se elles ele ma,ndar li tographal-o 
~la BlU·opa . Bem sei que será um ·brabaJ.ho incompleto, mas 
.fi.cwrá dado o primeiro passo e estabelecida a base para as futuras 
cot·1·ecções. , Já vimos no at•bigo da l?rovinci'<!l ele S . Paulo o 
q,ue occorreu sobre a fronteira septerrtrional desta Pro11 ., c1ue não 
·tendo linha certa e descri minada, moveu- nos a clelin1l-a ·ta.n·to 110 
map.pa de S . Panl!to, como desta P1•ov _ da seguinte fórma., a 
par bit· elo occidente.: Toma,n;J.os o -~hVJhveg' dos rios Pa.ranapa:nema 
e . Tta,.aJ'<'. as margens esc1-, de um elos galhos elo Apl•!llhy, . e a 
d11•. do outro mais orienba,l e da nascen·te deste á do 1'10 Lta,pwa
·PUa!ll a·te á Ribeira, ele Igu~pe, subindo por ella até á fóz elo rio 
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Pardo, e pela corren·te deste acima até sua nascente1 seguindo 
depois pelo cume da Serra Negra abé ao varadolU'O ou 1s·tlnno, em 
dil'ecção ao corl'ego ou ribeiro do Ararapira a té ao mar, pela 
respec·tiva margem meridional que eleve pertence1' a. esta Prov . 
Na falta Gle linha di l'isoria clara, e decretada, segmmos esta 
por p!l!recer a mais natural, e mais lüronunciacla. sem prejudiCf!-1' 
a nenhuma elas P1·uvs . limitrophes. No Relatorio ela P1·es1-
clencia de t 856. veem ·braçados os limites desta P1•ov. com suas 
con·terra11eas, mas quaiÜO a esta linha a obscm·idade é a m~sm~, 
como mostramos no artigo d~ S. Paulo . E para nossa JUStt
ficação, aqui a consignamos . l"oi um erro não se haver dado_ pOl' 
limi·te a esta Pro v_, a Ribeira ele Iguape até ao mar, segumdo 
depois o seu afl:'. Itapit·apuan, conforme ·b1•açamos no nosso 
mappa, até encontrar as nascentes do Itararé. Era uma ~ron
teu·a mas bem definida, de facil demarcação, e poupana no 
futuro confH.c·tos, que a conl'usão que existe, promette. Eis o 
que diz o ar·Ugo do Relatorio de 1856, a que acima nos referi
mos: " Com a Pro v. de S. Paulo. No littoral o isthmo elo 
Varaclouro, que divide o mun . de Paranaguá do de Cananéa, é 
um dos pontos ela linha di visoria com a pro v. dE' S. Paulo
Se o canal do Varadolll'o, de ha ·~anto ·tempo projectado, e de 
tão facil execução, estivesse aberto, ele modo a pôr em commu
nicação as aguas da babia de Paranaguá com as de Trapandé, 
nenhm:na duvida. ha que ao Paraná e não a S. Paulo deveriam 
pertencer os muns. âe Cananéa, Iguape e Xiririca, os quaes 
·teem com a capito.l daquella pro v. , relações mui eli!Hceis e 
apenas offtciaes . Em serra acimtt , o1rtro ponto da linha diviso
ria é o Itararé, no logar em que es·te rio abravessa a estrada 
geral, que segue de S. Paulo n.o R. G. do Sul. Não es·tá cleft
nitivamen·te traçada a linha que liga o ponto elo Varad.olU'O 
com Han;ré, Ke a esse respeito erisLe a-té a mais completa falta 
de conhecimentos.» Não ha,venelo sa·bisfactorias noticias ·topogra
phicas ele todo o ·territorio in te l'medio, atbenbo o seu estado ele 
incultUTa, nenhum parecer se póele agora dar sobre a linha 
divisoria mais con'Venienbe. Do Itararé, na clirecção de O., é a 
linha cl i visoria natm·a l o cut·so deste rio, até a sua con.fluencia 
no Pa1·anapanema . 'l'a.l é, por este lado, o que com eH'eito 
a.pon·t"'m as cartas geogr apbicas que e:s:is·tem das provs. do Pa· 
raná e S. Paulo, « ainda que não conste de documento algum 
que se haja ·tomado, sobre este objecto, qualquer deliberação 
o.flicial., Com a Pro v. ele Santa Ca:bharina. São mui duvidosos 
os nossos limi'bes po1· este lado. No littora.l admi"tte- se como 
divisa, uma linha rec·ta ·tirada na direcção LO., da bana d9 
rio Sahy até uma aberta formada n11. serra do mar .pelo morro 
Araracuára ao N., e do Ikl'im ao S - Em serra acima, ou·tra. 
parte da linha divisoria, é de facto o rio Canoinhas, que sem 
úl.isposição nenhuma legal, separa o nosso mun, do Príncipe d<l 
de Lages. A Pro v, de Santa Cathru·ina reclama todo o terri., 
torio que se esbeucle desde La.ges até ao Rio Negro que con.flua 
no Yguassú, e o que esbá comprehendido entre o Yguassú, 
abaixo ~la confluencia elo Rio Negro e o Uruguay, fica.ndo-lhe 
portando incorporado ·todo o ·territorio de Palmas. Mas esta 
pre·benção « é manifestamente injusta » como o demonstrou em 
1855 !li Assembléa Prov. do Paraná, em uma representação que 
Cilirigiu ao Corpo Legislativo, e em que propunha para linhas 
divisorias ent1•e a,s duas Provs, as seguiil'tes·: i.o O rio Ca
nôas, elesde a sua contluencia no Pelotas, até a confl:uencia do 
rio Maa·ombas ; por este acima a-té á sua nascente principal, e 
desta em linha recta na direcção de L . até á serra do Mar; 
2 o A sel'l'a do Mar, desde a in,tersecção desta 1'1nha ate ao 
pM·allelo ela nascente principal do rio Sahy-guassu ; 3.o O rio 
Sab:y- guassú, desde a sua nascente principal, aM o Oceano 
Atlanbico Ausbral. A se quere1· cleferh· a petição dos habs. dos 
Campos Cut"itybanos, entre l'vial'01lillbas e Canôas, con10 o inc1icou 
a mesma Assembléa, devem ser as linbas clivisorias as seguin·tes: 
i. o O rio Canôas, descle a sua con.flueucia no Pelotas, ate á 
sua origem pri ttc ipal, e desta n VJ direcção •le L. a:té á serra do 
Mar · 2 . o A. serra do Mar, desde a inbersecção desta linha até 
ao pa\·allelo da. origem principal do rio Sahy-guassú i 3.• O rio 
Sahy- gnassú, atté ao Oceano Atlan1Jico Ausliral. Com a Pro v. 
do R. G . elo ul. Na hypothese àe se adm1tth· qualquer elas 
duas linhas clivisorias en·tre a P.1'0I'. do Pa:traná e a ele Sanrta. 
Ca·tharina, a nossa linha divisoria com a Prov. do R - G. do Sul 
é o rio Uruguay, desde a conliuencia do Ganôas, 1W Pelota~, 
até aos limites coro Corrientes . Com a Prov. A.rgentm~ de Cod
rientes . Servem Cil.e limrtes os elo Imperw. Com o E,stado o 
Pa.na,guay e a l?t·ov o de Matrte Grosso. o_ r:lo .ParMUL . )) Na 
froil'teirlli orien·tal ha o Oceano, que por s1 e_ 1in_ha defimc;la e 
demVJrcada ; e a serna Geral que se\)ara o te1·r~to1:10 para~ae~se 
do de Santa Cathacina, mas que awdi11 depende de· dema1caçao, 
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posto que por anrlJas as P1·ovs. seja reconhecido. A occiclenlal, 
}Jclo laelo de Matto Grosso que se desenha pelo rio Paraná e seu 
·thalweg, está decretada 11a Provis;i:o do Co nselho Ultramarino 
de 2 ele agosto de 17-!8, mas niio clemarcacla, não se sabenclo ao 
cer~o o destino elas ilhas deste grande rio. E na parte que con
fronta com a Republica do Paraguay, está clep~nclen·te de um 
Tratado com a mesma Repuhlica, bem que o nosso direito á 
maTgem esc1. do rio Pal'aná, niio tenl1a sido contestado . Resta a 
fronLeira meridional, que em grande parte é conte> ta~la pelo 
Estado ele Santa Catharina. No nosso ma.ppa contemplamos no 
tel'l'itorio des te Es·taclo, assim como no ele Santa Catharina a 
á1·ea elisputada, por ser objecto de li tigio . Assim si o ·tel'l'i to•·io 
em c1u~st~o Ozer p~rte deste Estado\ a~nda que provis?riamente, 
o 5eu Junlte menchonal compTehenCLeru. a ma .. g·em cht·. do rw 
Uruguay, o oriental os rios Marombas e Canôas, e o occidental 
os rios ou ribeirões ele Santo Antonio e Pipiry- gnaqsú. Prescin
dindo elo ·terreno contestado os limites que ass ignal&mos, são os 
seguintes : Não contestados : o ·thalweg elo rio Sahy- g·uassú 
atá suas fontes n.a serra Geral, e o rio Jguassú n::L pat·te que con
fronta com a Confeclel'açiio At•gentina. Entretanto, na propr.ia 
linha elo Sahy-g·u::Lssú, não obstante o au·to ela tilemarcação ele 2 
ele maio ele -1771, lem occol'l' ido duvidas e contlictos ele que dá 
noticia o Relatorio da Pro v. ele 1862, nas seguintes palavras : 
«Havendo a Camara Munjcipal ele Guamtuba me representado 
sobre a cnnvenienc ia de serem fixados 03 limites desta com a 
Prov . de Santa Catharina pelo rio Sahy aflm de cessat·em os 

. contlictos de jurisdicção, que ele c.)ntinuo apparecem, r esolvi 
levar ao conhecimento do Bt·. i\IinisLt·o elo Imperio este negocio, 
solicitanclo uma providencia que pnzesse termo as duvidas . Por 
Aviso ele 18 ele dezembro do anno pt·oximo passaclo foi-me deter
minado c1ue expedisse as necessariaq ordeus no sentido d set· 
r espei taclo nesta Prov. o «auto ele clemarca~iio elo te!'l'itorio ele 
2 ele maio de 1771, » emquanto pelo Pncler competente não 
fossem fixados os limites das duas 'Provs, ; e outrosim que 
entendendo-me com o Presiclen te ele Santa Cathat·i na, fossem 
nomeados dous eng·enh?iros . um por esta e onl1·o por ::u1 nella 
Prov. para examinarem os limHes duvidosos. Em r esposta ao 
meu officio ele 28 daquelle mesmo mez e anno, aquell a Presi
cle•tcia communicou-me l1aver nomeado o tenen~e-coronel ele 
eng-enheit·or; Luiz José Monteiro para, com o nomeado por mint, 
IWoceclel· aos necessal'ios exan1es. Em vista clL<to nomeando o 
engenheiro bacharel Mat•ine 'r. V. Chancll ét·, mm·qaei-lhe o dia 
24 de março cl es Le anno para encontrar- se em Guaratuba com 
aquelle tenente- cot·onel e dar começo aos compe~en tes "traba
lhos. El'l o ponto em que pára es·oa an·tig·a questão de l imites., 
Mas esto. questão não teve desenlace alg·um. Contestados : os 
rlos Neg.l'O e Iguass ú ou Covó em toda sua corrente , até á fóz 
([O ribeirão Santo Antonio. Os clü·eibos que invoca es~a Prov. 
'{íara a jncorpol·o.ção do ter~·.i to rio en·tre os rios Igttassú e ~i·u . ..: 
g·uay fundam-se em qtte 0 me~mo te;-rito1·io faz ia parte da comarca 
de Uul'ityba, quan.clo pertenCia a S . Paulo, e haverem aque11e> 
povos, a inda naquel.la época, devassado e colon i s~.do esse ·LeT
ritorio, occnpanclo-o com es·tabelecimentos ele lavoum e criação, 
além elo. ma rgem esq . elo rio Neg·t·o, e no campo das Palmas. 
Estas razões foram largamente e xpos·tas em um opusculo elo 
Conselheiro Zaca"t•i as de Góes e Vasconcellos sob o ti tnlo 
Que3t.ão ele limiLes ent t•e as Provs. do Pamná e a ele San•ta 
CaLha.r in a, e nos Relatorios ela P1·esidencia desta P1·ov. elos 
annos ele 1855 e 1856, 1863 e 1865. No anno de 1861, a creação 
de uma Collectoria na ma1·gem clir, elo rio Ul'llguay, no ponto 
de Coyó-En, por ordem elo Governo Pro v . de Santa Cath õtt'ina, 
provocou novos contlictos entre as clt1as Provs . J~stanclo a 
ques ~ão ela limüação afl'ecta á Assembléa Geral, julgava-se a 
P1•ov. do Paraná com posse provisoria em um territori o de 
pet·Lo ele cluM mil 1egoas quadradas, o qne a de Sa.nba Catha
rina conLeslava, porctue nenhum acto elo Gover rLO ·Linha- a clect·e
·taclo. Este couJlicto foi assim exposto no Rela"torio ela P1·o
vincia de 1865 : « Tres dias depois ele haver ·tomado posse da 
administração, chegou ao meu conbecimen~o, por participação 
do Collec·tor elo registro de Xapecó, que na nuu·gem cht•. elo 
Umguay, o Governo da Prov. ele SantD. Catharina. mandara 
esbahelecet' urna estação JlscD,l, para arrecadação ele impostos elos 
animaes que passam pelo Goyó- En, n a est rada; ge1·al el e Gua
rapuava i1 Missões. Apresentara-se como agente clesua· estação 
o escrivão elo reg\stt·o elo. _Passa Dous, Fe!·nando Ignacio ela 
Sil veiL·a que, levantando a llt , em falta ele casas, q natro bat·ra
ct~,a e auxiliado por mna escolta a.rmalla, se pt·edispnnha a 
ex i;,.i1· elos ne"'ociantes uma contribuição que só poderia ser 
Jau~ada por esta .Asseml~léa . E' facil .de comprehencle1· c1ue ·tal 
medida teria de produZLr consequencw.s mmto desag~·adaveJs. 
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Além elo que, «estando o Pa1•aná ele JlOSSe de todo o ·territoriO'" 
ele Palmas,, e havendo a Pro v, ele San·ta Catharina aflectaclO' 
aos Pofleres Geraes o clit·eito e a reclamação, que ha longos 
annos levantára ainda quando o meSLllO ·terrLtorio f<tZia parte 
ela de S . Paulo, parece evidente rtua só pela mais reprebe nsivel 
negligencia e cl'iminoso abandono, poderiam as autoridades. · 
desta, consen·tir em semel hante esbu lho. Já men antecessOl' 
·tinha representado co n tra a nov a occupaçiio, e em 23 ele no
vem bt·o, reilet·ei suas so li cit ações· p;u·a que o Governo Impel'ia}, 
proviclenciMse cl~ modo a evi"ta t· ma·is gmves contl icl;os, decla
rando os limites que devessem ser pr'ovisol"iamente guardados. ,,. 
E continu:1nc!o, diz ai nd a : «Dirigi- me igttaln~en·te ao Aclmi- · 
nistraclor da Pro v. ele Santt~ Cath!llrina, que, dec linando da . 
quesLão ele lirnHes, fundou o se a cl it·ei~o na mesma posse que · 
mantemos. Po.sso a ler-vos o officio de r esposta, tjlle S. Ex. 
se d ignou dar- me, manifestanclo <1 r esolução de conserva1· a 
eol lecboria estabeleclcla no clistr icto ele Palmas do Sul : T enho · 
presente o offtcio de V . Ex. datado ele 23 ele novembro pl"o
ximo passado, no qual V . Ex. ·t t·ata a respei~o do estal,eleci
mento ela Collecto1·ia c t·eacla ultimam ente pela Assem bléa Le- · 
gis labiva desta Prov .. e que acab:1. ele set· estabelecida na mtwgem 
dit· . elo rio Urug-uay. Como V. Ex. bem diz, n ão se devendo 
entral' na questão de Emites entt·e ea·ta e a Pl'Ov. do Paraná. 
-questão es ta já aflec ta aos poderes competentes - J'ecluz-se 
!DOis elh~ a questão ele interesses commerciaes , e sobre es·te pontO' 
é c1ne reclamo toda o, !llttenção ele V . Ex. Sendo a renda desta. 
Pt·ov . , em grande par·te, devida ao imposto sobre os animaes, 
que passam elo R . G. do Sull)at·a. S . l~aulo, co iJraclo na Col-·· 
Iectoria elo 'Passa Dons, r econheceu-se I]L~e eHa ia sensivel
mente dimi.nuindC', e que a Prov, i:1 tendo deftcit consicleravel• 
ele anno ~ra an no. Est•tcl a cl a a causa, l'oi fac il de vê1·, cp1e 
era o desvio de tl'opas, qtte se fudavam ao pagamento elo im
pos·to no Passa D0us, tomando a es trada de .Missiiíes ft Guara-
pnava, pelo campo de Palmas, desfa lcando deste modo a j á 
muüo diminuta renda cles ltt P1·ov . O meio ele sanar esLe des
fa lrrue , que se torn:1va mni·to sensi vel ú sua renda, era o es ta
belecimellbo ele nma estaçiio llscal nas marg·ens ,elo Ut·ug uay, enr 
·tel'l'enos deoLa Pl'Ov. cl t ~putarlos pela do Pttranu, por onde 11as
savam. os ·trope iros, que se fm·tavam ao pagamento elo d. mposto. 
Foi o que fe~' a Lei Prov. n. 5-12 ele ·l5 ele :1bril d~ste anuo. 
Nada mais na;tut·al nem JU~J,is lega l. J~' vet·cla(le que a Pt'0V. do 
Pa,raná ~em p1·eleru;ões á posae e domín io desses terrenos, ma& 
SanLa Ca~harina tambem as tem, fundadas em direi tos 1.-won
\esta;veis . São pot·La.n to es · es terrenos litigiosos. A Pro v. elo• 
PaL·a-ná, que V. JDx. t iio clignamenLe aülministru, creou nellea< 
uma . es ta~'ão tlscal, a Collectoria elo Xapecú; por la n to San·ba: 
Catharin" ·tambem podia estal>elecer ontra, sem dar loga,r á; 
menor cont~stuçiio pot• parte elo Paraná, qae já Linha fei-to O • 
mesmo, e com o mesmo lun, 011 avi ta r o extt•twio ele suas rendas. 
V. Ex. n ão ·igno •·a qne essa iProv . ·tem sua princ ipal es"tação · 
fiscal no R io Negro , bem como Sun~a CaLluwina n o Passa úous. 
Mas como nem to ;la,~ as ·~ropas passavam na estrada ge1·al de 
S . Paulo, Paraná, Santa CaLharina e Rio G1·ancle, e assim• 
deixavam ele s<JJ'isf'aze t· o imposto a que eram obrigadas, essar 
Prov. estabalecen a estação fiscal do Xapecó, na est1·ada de 
Guarapttava; mas os «- te rvenos sobre que foi estabelecida essa. 
estação são oa mesmos que as duas Provs. ente tlclem são l i ti 
giosos . >> 1Jlutt·etanto Salllba Catluvrina nem seque1· r eclamou 
porc1ne comprebencleu que nisto havia importantes in teresse~ 
commerciaes para o P<~ranCt. Que razões tem pols o Paraná para
pt•otestar e mesmo oppor-se, como V. iillx. poderá vêt• clas
ir,clusas peças offic iaes, que viio jtmbas, ao es'babelecimen·to da
es tação fiscal de Santa Gatharina nos mesmos terrenos que o 
Governo ou a Assembléa Geral « a,itlcla não resolve tl á qua1 
elas duas Provs. pe1:tencem, » e aos quaes ambas se julo-am 
com cl irei to ? .••.•..•..•.••.••. , ••.• .. , ... , ..• •.•. •. _ .•. •. ~ .• • 

-Ni,; ·;ri~~t~ . ~ - .qt~~;lão' . d~· ii1;1·Ú~~; ·P~l:ci{t~. ~~~- ~~t~J)~l·e~il;~~t~t~· 
hoje nenhum dü·eito dá a esta Prov., pdncipalmenbe já es·tando· 
esse nego0io, como se sabll, submetti clo á decisão cl'os podere& 
compe·tentes ; não oll'encle os interesses commerciaes elo Paraná,. 
porque, com a medido. ·tomada pela Pl'OV . de Santa Co:tharina 
niio cessa, nem m~smo climi tlne a percepção elo imposto cl~
i gual natureza ela P1·ov. elo Paraná. » :ms·te contlicto sendo 
levado ao conhecim ento do Governo pr·ovocon uma dec isão
toda favoravel ao Estado elo Paraná, medida que foi m uito 
além elo que reclamava eate Estado, e consba. do Dec. n. 3378 de 
16 ele janeiro de i8'15, e nestes termos concebidos; <<Os limites 
en tre as Provs. do Par:llná e Sanha Cathal'ina são provisoria
mente Hxaclos pelo rio Sahy-g·uassú, Serra elo Mar, rio Ma-
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'i!ombàS, descle suas vertentes até o daq Ct1!n')as, e por este a.té 
o Urngnay. » Esta meditla, justa e conveniente quanto á linha 
do Sahy-guasqú, era cl<Hnasiado violenta em relação aos oatros 
pontos, e provocou arcletTtes r~clam ações dos prejudicados, de 
f.órma ·tal que o Gorerno, por AviSll ele 2•1 de outubro do mesmo 

:.anno, entendeu devet· sustar a execução do referido Dec., 
mandando ouvi r sobre a qtlestão a secção do Imperio do Con-
selho de Eq·tado. O Dec. de 15 ele janeiro mandava incor

.porar ao Estado Glo Paraná tel'l'itorios em que hav ia ela parte ele 
San·ta Catharina, posse a nticplissima, e fl"ec liva e incon·tast::da 

· ·:como a parochia de S. João ele Campos Novos e o. elos Cmity
.banos; impoL'lo.ndo além disto um enorme desfalque nas r endo.s 
-es·tadoaes, como se allega no rei. de 1865, artigo - Cu[\ectol'Ül. 
do Campo de Palmas. JTista questão é demasiado importante po.ra 
·ser demorada, e muito convém que os poderes do Esto.do a re
·solvam no il'rteresse geral elo paiz. N oticia historicm.- 0 ·territorio 
-que coustit.úe esse gstaclo pertenceu á capitania ele Santo Amaro, 
-que estendia- se até ás immediações ela Laguna ou ·terras de 
Satl't' Anna. Por o1•dem régia. de 17 da junho de d. 723 foi elevado a 

··coro . ,separada da de S. Paulo, com o titulo de com. ele Pat·ana
.,guá sendo nomeado ouvidor o Dr. Anton io Alvares L::m has Pei
xoto . Por I..! vará de 19 ele l'evereil·o ele 1812 tomou a denominação 

·ele com, de Paranaguá e Curytiba, ficando esta ultima viU a como 
-séde da com. e r esiGlenc.ia dos ouvidores. Pelo Dec. n. 70! de29 
-de agosto de 1853 l'oi a com. de P a.ranaguá e Cmytiba, até então 
·quinta com. de S. P<nuo, ele,•ada á c<JJtegoria de pl'OV. cem o 
•illome de Provincia do Paraná e como ·tal installada a 19 de de
.zembro dess~ mesmo anuo paio Dl·. Zachal'ias de Góes e Va~con
•Cellos, .seu primeiL·e presidente. Aspecto. - O E;!tado ele Paraná 
seria uma exteu~a ilha,. se . a lgumas sen·as nao se; eJ"~uesseJ? 

.em meio de sua lu1ha d1 vtsona. Com e !Te• to, o Parana, o 1guassu, 
0 Para11ápanema, o Itararé, o Iguape, o Oceano lJanhando-o por 

·{li versos lados, quasi que não lhe permittem o menorcontttcto por 
·terra com os Estados e republicas visinl1asa O Estado mu i na·tu
ralmentd diviLle-se em tres r ?giões distinctas: orienta.! ou elo li t
·tora1, central e occidental, esta ultima comprehendida entre as 
serras de Apucarana e ela Esperança e o rio Paraná. A central 
acha-s~ bem elefinida por aquellas serras e a extensa cot·dilheiro. 
ma!l:ibima. Clima.- Si o clima é quente e humido no littoral, é 
'temperado e notavelmente sadio na região do planalto e na "o na 
dos Campos GPraos . O inverno é rigoroso na segundu, dessas 
11egiões ; clm•ante el1e cahe geada.. uma vez Otl outt·a, cheganclo 
algumas a cobri r o sólo durante dias. A primavera é encantaclor.a 
nos Campos Geraes, que ·tomam então a avparenci a d~ um vMblSSL· 
.mo parque elo estylo inglez, c1uasi semp1·e e.xtmorthnat· • a. •~e11te bel lo. 
O Sr. vVilliam Braund achando-se nac1dacle de CUL·yttba, obser
vou que na estação f~·ia, a mais baixa ·temperatm·a foi de 24° 
(Fahr.)' em julho e a mais alta ele 100° em janeit•o de 187L São 
Jrec1uentes as chuvas na mór pa.cte do ll.rn no. So.int Hilaire assi1n 
s~ expressa: « De todas as partesclest! paiz, C[ueeu ·tinha l?ercor
,~:ido nenhuma ex:iste onde se pocless3 e.sto.belecer com mo.1s van
tage~l umDJ colonia de culti v adores em·o1?eus . Elies ahi ac!tariam 
um clima temperado, um ar puro, os lt·nc·tos ele seu pa•r. , um 
;terreno o nele sem esforços poG!eriam entregat·- se a ·todos os generos 
de cu.J.tut·a a que estão acostumados . » A pt·ov. do Paraná, diz o 
Dr, M. Costa gosa ele merecida f'ama, de muito salubre. O terri
<torio d'esta prov. póde s!r dividido em ·tres zonas: 'la, abran-

' "'endo ·torl0 o li tbeml; 2a, a chapada ou planalto de Gury tilm; 3•, o 
.~ampos Geraes, o.cima ela Serl'Íllhtt. Na primeira zona reinam as 
J.U'alaria, a clys~nteria, a coqueluche e o saram pão nas crianças; à.s 
febres typhoicles e eruptiv as e as o.fl'ec~'õ es gastro-intesti naes. A 
Jebre amarella, que por tees vezes invadiu a pl·ov. em 1852, 1857 
e •1870, nunca passou desta zona. Na segunda appq.recem febres 
·de ctn-acter ·typh0iele, ru!Tec<;ões dos orgãos respit•ottol'ios, rhenmo.
;tismo, sarampão, coqueluche e rwrameJl'te a varíola. A ·tet:ceH'a 
.zona cle~fructa salubridade illvej:wel. Ha localiclacles sal uberrt"J.nas1 
.como Pon ta Grosso., com. de Gastro, que em 1881 nem um so 
obito registrou . Entretanto 'ahi ss êncon'tram a morphéa, b,oubas 
e syphills., Orographia.- As s:~r.ras do l!lstaclo do Para na peL:
:tencem ao systema Orietrbal on Mwri bimo e ao chapadão do Rw 
P ara.ná . Deste clesto.ca-se a serr<\ dos Dom·ados, que niio é m~J>is 
do que um prolonn-amen'to ela serra elo Maracaju, que, ao. att:a
vessan.· o rio P wranr, fórma o S;1lto das Sete Quedas. A corehlheH·a 
.Mari'tima em seu pe1·cm·so pelo Esbado toma os nonPs locaes de 
Bocaina, Negy:1, AL·at·apira, . Cavoca,. ~1~i Cathira, GraciDS.:", 
Itnpava, Arra1al, Pr<üa, S. l\•{Lguel, [ktrLrLm, etc . Del1a se cle,-
1Jrenclem a Serrinha cujo ponto culminante está a i .~15 metros 
,acima do nivel do L-{{ar; a serra da Ribeira. que se1•ve de ~xtrema 
en·tre as bacias do 'l'ibagy e do Ivahy; a dos Agudos, cuJO pro
aongamento para o S. ·tem as denominações ele Furnas e Apu-
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carann.; a da Esperança, que serve ele escôro ao grande plan~Ho 
de Gua t·apuava e apresenta uma elevação de 1.365 metros sobre q 
nivel do mar; a do Espi;ão entre as bacias do Uru9uay e elo 
IguasstL, etc . Nesograp11 ia .- As úabias de Parauagna e Guara
·tuba são semeadas ele muitas ilhas, das quaes saliento.m-se as 
sagtlintes: da Pescal'i a , elo Rato, Capinzal e do Estaleiro, na 
bahia de GuarMnba ; e na ele Pat·ann.guá no·tam- se a das Peças, 
po:voaela e prepria para a. ctübtua da canna, do arroz e ela man
dioca; a elo Mel. on(le S3 acha, a fo1·taleza de N. S . elos Prazeres; 
a Rasa, pouco procluctiva e sujei ta a itumudações; a ela Cutinga, 
S3parada da atrtecadente por um arroio, montanhosa e fert•l; a do 
Teixeit·a, do Lamim e Guararema, muito f~rtets; a do rt.apema,, 
Palmas, Albat1o, Biguá, Uvamiranga, Ba.r)Josa, Corisco, d~s 
Cobro.s, com um lazare·to e ab1m~lante catrtana; e a elo Pavuça. 
A m o.ior ilha fluvial do Estado é a elas Sete Quedas, situada 110 
rio Pat·aná, abaixo da confluencia do Ivahy, e que t em, segundo o 
engenheiro Lloyd, 80 kils . de extensão. Po·tamograph.ia.-0 Pa
raná, que nasce em Mino.s COLU o nome de Paranabyba, tomandp 
o de Paraná depois que se lhe jllll'ta o rio G1·ancle. Separa o Es
·tado do Paraná do de i\Iatto Grosso e da Republica do Paxaguay. 
R ecebe elo lado elo Pa~aná o Ivahy, S. João, Piquiry 1 • Tatuhy 
on Itatú, S. Francisco 2 • J ejuhy e lguassú. E' neste Estado qu~ 
elle fôrma o famoso Salto das Sete Quedas 3 • O Jguassú desce da 
serra do Mar e, após um curso de mais de 1.200 ld ls. clesa?'na 
na margem esq. elo Paraná o,os 25" 4'1' de lat. S . e i1° 40 ele 
long . O. do Rio ele Janeiro (Azara) ou, segundo oubros, 
aos 25• 35' 5" de lat. S. e uo 24' 611 , 2 de long. O. do Rio 
de Janeiro. Recebe pela margem elir. os rios da Var
zea, Tm·vo, Potinga, Cbro , Palmita.l , Jordão, Verde, Ba- . 
riguy, Poça-Una , Cavernoso, Camara, Sinirqbú , Tibnrcio, D~o
dol'O; e pela ese1. o Negro. que muitos querem que seja o limitll 
entl·e Paraná e Santa Catharina, o Anta Gorda, Paciencia , Bana 
Gt·ancle, Ogerisa, Escada, Bata·tal, Timbó, Lança, Cachoeira, 
Pintado, A.rea, Jangada, Chopim e Santo Atlbonio, limite do 
Bt·o.z il com a Republica Arg·entina. Tem acima ela fo~ do Chopim 
o g-rande salto do Osorio. E' o.ctua.lmen·te navegado desde perto ela 
villa da Palmeira até o Pot·to da Uniito , prox.imo do qual come
çam seus temíveis saltos e correcleil·as. O Santo Anton io recebe 
pel~. di.L·. o 'l.'igre, Alencar, Taunay e Prado; e pela esc1. o Desem
IJarcptle, .~n ·tas, P eclt·as, Po.tos e San·to AnLenio-n.1,iai. O Tihagy, 
o m9,iOl' afL do Paro.nú.panema, que quasl iguala em volume, 
nasce na Serrinha, chapada ele cerca de L2JO me tros de al:Litucle 
ao poente ela cidaele de Ctll'ytiba, corre a noroeste e desembucca 
no Paran:í.p,\nemo. a 100 kils. de dist·mcia clü·ec~lll , abaixo do So.ho 
Grande . Este rio é ainda muito encachoeirado, mas o seu leito é 
amplo e bastn.·.rte proftmdo, ·transportando 157 me·tros cubicos nor 
se<>unclo no tempo ela vasante ; na foz med~ -se-lhe uma largnro. 
d.t2v3 metros e uma pro l\mcliclacle de 2m,4S no canal. Em owtros 
tempos, creio que pela guerra do P<uagtny, um con·tingente ele 
'tropas clesceu por este r io em direcção ao Estado ele Matto G1·osso, 
mas como p~rdesse gente e munições em algum1s passagens pe-. 
ri.,.os~ts das cachoeiras e o successo não cor respondesse á expecta
ti~a, nunca m ll!is se rep ~·ti u uma tal em preza. Hoje alguns n~
gociantes da colonia do ~attJ,by ainda se senem da navegaç•w 
dPste rio e ela elo Paranapanema para o seu commercto com 
acptelle Estado, mas como é negocio limitado e de pequeno vulto, 
a viagem se faz ma is demorada, e a·travez de clilftculllades, S<!m 

1 ·\.' m~rn-e:l! do rio Parnni logo acinHl. da ho.rra do p,quiry, exis tem 
os ,:ninas ct':t cid ade hespanhola âenominada Ciudad Real d~l Guayra. 
fundacb em i 357 e ab:tndonada em i63l. • 

! Na. bart·n. d'esse rio notn.m-se as ruin-DS de OuLh·et·os. cidade fun:. 
dada. o :n i :;j4 , 

a E•se famoso salto é o.ssi:n descripto pat• A.zo•a: « Imaginai uma 
immm~sa c<>tal'n cta, digna de ser descripta por poetas, pot~ é formada 
pelo magestoso rio Paraná, qtte m~smo, neste JoB"a.r, a. 4t0 l eg~1ns de 
sua. fór., tem mn.is aguado que qun.s1 todos os matares rt os d?- Luropa 
reunid os, e uma largura de 4.200 metros no ponto em que vn• começar 
a. despenhnr~se. Esse rio, de tamanha possança , reduz-se ~e. repente 
a 11 ,;1 estt·eito canal de 60 metros, no qual as a~uas se pt•ec•p•tam c-om 
furia indes<n-iptivel. Não cn.he :u as nguas vert1cnlmenLe, mas i·tm 1 ~ plano incl i~ad o no angulo de 50 grit.os, dando uma quéda ver :cu 
fi( metros. A ~eblin.3, produzida pelo embate das ag;:ls 1~~~0 d~r~~~~ desse can·tl de g t•nnito e nos t• ochedo~ que. s~ e!ev~~i t :.c;; leguas e nas 
rente, fúrmn. co!umnas de vapor, que: se avts am n r • tu:t ~rodu
qun.es o sol de,enha innumeros arco -tres . Umadchu' a sP3~F:sln~ Clrcuffi
zidn. pela condensação do vapOI" d'agun~ hume3;ckiis de dist~ncin., e, 
visinhag. O estampido da cataracta set ouve a O capitão Nestor l:lorba. 
ns visinhança, parece que a terra reme.» 
tambem desct·eveu esse Snlto. 
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mesn10 procurar melhorar os rios nas passagens mais perigosas 
onde -v_aram em ·terra as embarcações. Recebe numerosos tribs., 
enLrc os quaes u Guarauna, Bello, Imbitu-va ou B i·tu-va, Biguá, 
Caniii., Imbahú ou Jmbú Jmbaus inho, Cará- cará, Puga, Pa
pagaio!!, Guabiroha, Yapó, Congonbas, Peixes, P i'tanguy, Ta
quary, Capivary, Passo Roçado e outrcs. Em suas margens esLão 
a pov . de N. S . dos Remedios, per·to da cidade de Castro, a co
lorua mil i Lar do J a laby e o aldeamento ele S. Pedro ele ,\}cantara. 
Tem os salLos denominados : .Apat·aclo e Agudos, e as corredeiras 
Tira- fubá, Aboboras, Congonhas, S . Francisco Xavier, Araras, 
Tigre, Cerne, Biguá e Sete Jlhas. E' na-vegavel por canôas desde 
sua foz até á colonia mil i Lar do Ja·tahy E' tamhem navegavel 
no trecho comprebendiclo entre o rio lmbi tu v a e a ponte da es
trada ele Ponta Grossa. O Ivaby 11asce na serra ela Esperança 
com o nome ele rio dos Patos, recebe em seu longo trajecto o Iva
hysinho , o Pe ixe, Tinto, Alonzo e Corumbalahy 1 e clesagua na 
margem esq. elo Paraná aos 53o 50' de lat. S . e iQo 17' de long . 
O do Rio de Janeiro (Lloycl) . E' navegavel desde a foz até a cor
redeira elo Fet·1·o, necessitando desse ponLo para cima de algumas 
obras p<1ra se tornar perfei.tamenLe navegavel a vapor . E' abun
clantisslrno em peixe. O Ne~ro nasce na sel'l'a elo mar e clesagua 
na margem esq. elo Iguasm. Recebe pela margem clir . o Passa 
Tres e Varzea e pela esq. o S . Lourenço, Tuno, Bntiá, Canivete, 
S . João, Canoinhas e Negrinho. Desagua por elous braços que 
formam a iJ h a do Presicletüe . 'l'em diversas col'l'edeiras, taes 
como a ele M:aeLaca, Maetaquinha, o Palbanos, Espigãosinho , e~c . 
Recebe mais o Pien, o Passos. O R ibeira ele Iguape nasce na 
Serra Geral at1•avessa os Estados elo Paraná e S . Paulo e vai 
desaguar no Oceano . Recebe no Paraná o R ibei l'inha, Assunguy, 
Ponta Grossa, Piedade, Ouro Fino, Bomba e outros . O Paraná
pauemo, que divide S . Paulo elo Paraná;. recebe neste Estado o 
no ILararé, ela Cmza (que recebe o S . i<'rancisco Xavier), o Ti 
bagy, Vermelho e P.1ra}JÓ, em cuja foz no Paranápanema, exis·tiu 
a 11.ntiga reclucção ele N . S . do Loreto. O rio da Cin·ra, um dos 
maiores aOs. ela margem esq. do Paranápanema, corre ge1·al
mente a nor-noroestre, atmvessando ser~iio pouco conhecido e 
i:J?-fesLado ele i nclios que dominam as uas grandes ma·ttas . "Su
bimos es·te r1o cerca de -bres lnls., mas encon·trámos em tão ctu·ta 
extensão tantas cachoeiras, que desistimos logo ele o examinar 
por mais ·tempo . ALé onde chegámos, o leiLo parece consti'tuiclo 
po1· mn só lageado duríssimo com rapido declive, por sobre o qual 
correm aguas impetuosas e pouco profundas no tempo da vasan·te. 
Na foz medimos- lhe uma largura ele 168 metros, e um volume de 
25 mett·os cubicos por segundo ". O Hararé, nasce na serra ela 
Ribeira, separa. S. Paulo do Paraná e recebe o Verde, o Jagua
ryahyva e o Jaguaryca·tú. O Guarakessava nasce na serra ele 
Ha.pHanguy, no Estado de S. Paulo, e clesagua na bahia de Pa
l'anaguá. _Récebe o Utinga, Verde, Cedro, Trancado, Inhate, 
B1•anco, Pn·anga, Pardo, Pasmado, Cos·ta, Morato Palmeiras 
Canôas, Vermelho, Moleques e Panema do Norte. O Ninmdiaquar~ 
fórma-se pela conliueucia elos rios Ipiranga, que nasce na sena 
ele Itupava, e Mãi Catbira. Desagua na bahia de Paranaguá Q recebe 
os rios Cary, Claro, Ponte Alta, Bom Jarelim, M:arumby, Pinto, 
Passa Se·te e Içape·tancluba. O Uruguay recebe enLre ou·tros o 
Chapecó, Arony e Pepiry- guassú, este na fron·teira ela Republica. 
O Chopim e o Chapec6 'Lêm as suas nascentes ao orien·te dos 
Campos de Palmas; a·L-ravessam esses campos, conenclo quas1 
paralielamente em uma exbensão ele 17 leguas rec~ilineas; 
depois inclinam-se, o Cbopim para o Jguassú e o ClHtpecó para o 
Uruguay, precipiLando- se no sertão, em varios salLosaté á foz. 
NoQ campos, entre os dous cauclaes, estão a cidade ele Palmas e a 
freg . ela Boa Vista, povoados brazileiros . O Var1.ea recebe · o 
S. f'ed!·o, o Cahy, \"ermelho, 'l'ul'vo, AuLas, Tres Barras, Aguas 
Claras, Pangaré e Bi"Luva. O S . João, Lri b. ela babia de Guara
tuba, recebe o Pararangava, Araraquara, Pai Pau·lo, Carvalho, 
Ibinga ou Tinga, Serraria, Taquarabú, Castelhano, Estalleiro, 
Mlllo, YJCLorio, Clar':', Nhun lia(luara. Riosinho,.Mello e Chapéo. 
Estes sao os r1os ma1~ 11npol'lantes elo Estado ; ele mais alguns 
outros faremos mençao aclean le . Bal1ias. - A ele Paranáguá uma 
elas ma1s vasLas e bellas ele toda a costa do Brazil acha- se si
tuada entt•e os meridianos de 5° 6' 15", e 5° 37' 'o. elo Ri() de 
Janeiro (i\louchez) e na lat . S. ele 25o 32' 40" . Tem de e:x.Lensão 
EO. proximamen·Le 30 milhas, deecle a ponta dos bancos, que 

1 Na. fóz do Corumu~~a.y acham-se as ruinas de Villa Rica do Tcs p ir ito 
Santo, importante povoação bespnnhola fundada on 1576 e abandonada 
em iOO I. 

bor dam sua lxwra, até á pat·te m-a,i~ occidental da bahia de 
Antonina. Communica com o Oceano por -Lres canaes ou barras, 
denominadas elo S . ou Ibopetuba, do Meio ou de Sudeste e elo 
N. Nella lançam-s'é os r ios Nhundiaquara, Se1•ra Negt·a, Guara
kessava, Cachoeira, Faisqueira, Sagrado, l'taqui, I-tiberé, Imbo
guassú, Ribeirão e muitos ou·tros . Nella. fi cam as ilhas elo Mel, 
das Peças, ela Co·tinga, elo Teixeira e diversas outras. A bahia 
de Antonina é coJl'~inuação da d<J Paranágu:i e estende- se ao 
NO .. prox i mame trte 10 kils . A bahia de Guaratuba, proxima elas 
divisas elo EsLaclo com o de Santa Catharina., fica, segundo 
Roussin, aos 25° 52' ele lat. S. e 5o 20' de long . O. elo Rio ele 
Jaueiro; possue as ill1as ela Pescaria, elo I-ta·to, Capinzal e do 
Es·taleit·o . Pbarôes.- O elas Conchas, no morro deste nome, 
extremidade NEJ. da ilha do Mel , na entrada ela bahia ele P::wa
naguá, aos 25° 32' <!O" de lab. S. e 50 7' 55'' de long . O, elo Rio 
ele Janeil·o : o phal'Olete ela Fo1·taleza, na. ba·teria ela fortaleza 
da il ha elo Mel , ·entrada da bal:lia ele Paranagu:i, aos 25o 30' 
55" ele lat. S. e 5o Q' 10" de long. O. elo Rio ele Janeiro , Agri
culLura e inclustl'ia .- Sua producção agrícola consta ele herva
matte, algodão, çanna ele assucat· e cereaes , A herva-ma.~Le é a 
fonte de sua expor-ba~ão mais cousideravel. Suas BorMtas 
abundam em pinheiros apropriados á contl'ucção civil e a 
algumas ind ustrias. A iudustria fabril, pos~o que não tenha 
attingiclo ao esCO]lO desejado, desenvolve-se e promette um fuLuro 
aupicioso Além dos engenhos de herva -mat·be, e ele clivet·sas 
fabr icas de sabão e velas, que existem nas ciclaetes de Pal'a
náguá e Curyti ba, ha ainda muitos outros estahelecimentos 
manu i'ac~ureil·os taes como os ele moveis, calça.clo, clta.péos, 
etc. Em Cur ytiha e em algumas outras cidades ha. fabricas 
de cerveja, que é consumida no Estado; e no Ba·Lel, suburlJio 
ela capital, existe uma pee1uena xarqueada em que tambem 
prepat·am- se bons presuntos, oleo, banha; sabão, velas e con
servas de cat·ne , Em alguns muus . elo in Oerior fab1·icam-se e:x.cel
lentes queijos . A inclustria pastori l, ele que os paranaenses ·tan·to 
Lêm descurado, não obstanLe as optimas condições das enormes 
pastagens que possue o Estado ,parece queret· desenvolver-se. 
ITistão sendo importados animaes ele boa raça que, pelo C1·uza· 
manto, elevem em pouco ·tempo dar excelletrtes procluctos. Viação. 
- A unica E . de F. existente. e em ·trafego é a elo Paraná, ela 
Compag·nie Générale de Chemins de Fer Brésiliens. Els·ta es·brada 
li ga os portos de Paranaguá. e J\.n·torrina á capital elo Estado e se 
prolonga: para o S . a-té á cidade da Lapa, devendo ir ·termiln:lll' 
na cidade do Rio Negro; e para O. a:Lé o Porbo elo Amazonas, 
devendo se estender até á cidade de Pon·ta Grossa . Tem (1893) 
em ·t1·afego 287 l<ils . assim divididos : ele Paranaguá a Curibyba 
111 kils,, ·tendo sido entregue ao trafego a 2 i!le fevereiro ele 1885; 
Ramal de AnLoni Da e Morretes 18 kils., ·Lendo sido inamgurado a 
18 ele agosto ele 1892 ; ele Curytiba á Serrinh11 (bifurcação) 72 kils.; 
da Serrinha á Lapa 30 kils . ; ela Serrinha á Restingo. Secca 
<!6 kils.; Ramal ela Restinga ao Porto elo Amazonas 10 kils. 
Acha"se em construcção o t r echo en·tre Restinga Secca e Pal
meira, com a ex-tensão ele 17 kils, Estão es·tudados e vão ser 
construidos os ·trechos: da Palmeira á Pon·ta Grossa com 73 kils. 
e ela Lapa ao Rio Negro com 60 kils . Pop.- 'J.'em mais ele 
300.000 habs , Instrucção.- Em 1887 existiam no Estado 167 
eschs . puls . de inst . ]lrim., sendo 69 do sexo masculino 39 
elo femin ino e 56 Jll'Omiscuas . .. Além dessas exis·tiam mais 58 
eschs. Sttbvencionadas, qua·tt·o municipaes e 20 particulaJtes. 
lia ainda uma esch . Normal que funcciona com poucos 
alumnos, e o Gymnasio Parana.ense, onde são professadas as 
seguintes discipli nas : ma~hema·tica, ft·aucez, inglez, a llemão, 
latim, portuguez, h is·toria, geographia e ph ilosophia . Na escb. 
Carvalho funcciona tambem a esch. de Artes e Industrias 
installacla. a 6 ele janeiro ele t 887 . Colonias MilHares.- 1!3xisbe~ 
·tres : a do J a ~ahy, creacla pelo Dec . u . 751 ele 2 ele i aneüo ele 
185 1 e insta11aclo. em 10 de agosbo ele 1855, es·tá situada á mal'gem 
elir. do rio 'l' i bagy, no mun. deste nome, e á esq . elo ribeirão 
Ja~ahy, defronle do aldçamenLo incl igena de S. Pedro do AI 
cantara.- A elo Chopim, inaug\[rada em 27 de clezembt·o de 1882 
está assente áma1·gem d ir . do rio de seu nome e á esq. do Iguassú: 
- A elo Cha.pecó, fundada a 14 de março de 18ti2 e co llocacl11 
em fel iz posição estraLegi ca e em ·terreno muito pl·oducLh'o. 
Re])l'esenLação FederaL- Dá tres senad<!lres e quaLl'O clepuLaclos. 
Governador elo Estado . José Pereira dos San'tos Andrade · iomou 
posse a 25 ele fevel'eiro ele 1896. A i a Consti ~nição é ele 4 de julho 
ele 18Ql, e a 2n ele 7 ele abril ele 1892 . Bisp-ado . Pela. Bull:J. Acl 
uniyersas or1)iS ecclesias do papa Leão XIII de 5 ele maio de -1 802 
fo i Cl'eacla um bisp,aclo nesse Estado . CapHal. Curybiba, aos 25° 25' 
ele Lat. S . e 6<> 0 de Long. O. elo B.w ele Janeiro (Kéllet·), a 
900 meLros actma elo n tvel elo mar, corbada por tres pequenos 
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tribs. do rio Iguassú (Belém, Ivo e Imevê); com hospilal de cari
dade, ·theatro S. Theodoro, 'l'hesouraria geral , Escola Normal, 
escolas Carvalho e Oliveira Bello, Mueeu, egreja de N . S. elo Ro
sario, a Ordem Terceira de S . Francisco das Chagas, a imponente 
ma·triz e a capella ele S. Francisco ele Paula, em ruinas. E' per
corrida por uma linh a de bonds, inaugurada em 8 de novembro de 
1877. A. cidade ·tem 20.000 habs . Em 23 de abril ele 1893 foram 
lançados os alicerces de uma universidade. Em 1894 foi essa ci
dade occupada pelos revolbosos rio-grandenses. Cidades pri nci
paes: Antonina, sobre a angra de Hapema e na parte -mais 

• occideJü<Ll ela bahia de Paranaguó., 17 kils. a O. da cidade deste 
nome. Teve começo em 1714, data em que, com au·torisação de 
D. Fr<J.ncisco de S . Jeronymo, bispo do l~io ele Janeiro , se erigiu 
uma. eapella sob a invocação de N. S . do Pilar, na fazenda da 
Gracwsa., pertencente ao sargenúo- mór Manoel do Valle Por·to. 
Em () •lc novembro ele 1797 foi a pov . ela Graciosa elevada á villa 
com a denominação de Antonina, em honra a D. Antonio, prin 
mpe . ~ Portugal. Campo Largo, a 331dls . de Curytiba. 63 ele 
l?alu ,eira e 148 de Paranaguá. Castro, na margem esq . elo Yapó, 
o-os 2-~ 0 4'1" ele Lat . S. (Dr . A.chez), com 10 .0UO habs. e criação 
de sado. Glmrapuava, wmargem cUr. elo rio J01·dão, aos 25o 23' 36" 
ele Lat. S. e <)o 16' 58" ele Lon"'. O. do Rio ele Janeiro, com campos 
fert'l.ssimos . Lapa, an·tiga vi'ila elo Príncipe, entre o Iguassú e o 
rio ela V~tt·zea, atl'. elo Negro . Abi morreu o bravo coronel Gomes 
Carneiro, a 6 ele fevereir0 ele 1894, após 26 dias ele heroica resis
i;encia eontr a o exercito ele Guntet•sinclo ~araiva, que havia inva
dtclo o Paraná. Morre·tes, au Li ga Nhuucliaquara, cidade central, 
na margem di r. elo rio deste ultimo nome, grm1de exportadora ele 
herva.-matte, com um imporLante engenho central e importantes 
nucleos coloniaes . Pat·anagu:í., """margem esq. e proxima á foz elo 
'l'iberé e na margem meridional ela babia do seu nome, a 9 milhas 
da barra, com impot·lante commercio, ecUficio ela Alfanclega e di 
versas egt·ejas . Sua matriz fica aos 25o 31' 15" ele Lat . S. e 
5° 20' 13" ele Long. O. elo Rio ele Janeiro. Foi fundada em1647 
por Eleocloro Ebano Pet·eil'a e pelo capi·tão-mór Gabriel de Lara . 
Ponta Gr•• ss:J., nos Campos Geraes, com criação ele gado . Rio 
Negro. Palmas, c.om magníficas a~uas lhermaes situada na 
conliuencia elo Chapecó com o Goyo-En. Villas principaes . Bo
cayuva, em ·terreno mais ou menos plano á margem elir . do rio 
Capivary, com 5.000 habs. Campina Grande, com commercio 
de herva~ma·tte e madeiras. Conchas . Guara·tuba, na margem 
esq. ela bahia ele seu nome, a 1.500 metros do oceano . Gnara
kessava, á beira-mar, na extremicl:1cle de uma península no 
fundo ela grande bahia elas Larangeiras. lmbHuva (Santo An 
tonio elo) . Jaguaryahiva, proxima d:1 margem esq. elo rio do seu 
nome, atf. elo Itararé. Palmeil•a, nos Campos Geraes, a 898 
metros acima do nível elo mar. Pirahy, â ma,rgem elo rio ele seu 
nome, aff. elo Yapó. Por·to de Cima, banhada pelo Nhun
d>acluara. S, José elos Pinhaes sobre um chapadão, a 2 ou 3 
kils. clis·tante ela margem esq . elo rio Iguassú. S. José ela 
Boa Vista, á margem dir. elo ribeirão ele S. José, aff. elo rio 
Jaguaryahiva. Serro Azul, antigamen·te Assunguy . Tibagy, á 
margem do rio elo seu nome. Votuvemva. Tamandaré, antigo. 
freg. ela Conceição elo Cercado. Colombo, antiga Al.U·eclo Chaves. 
De~cloro, an·tiga fi:eg. ele Pira9.uara . União da Victoria. A.rau
cm?a, an·tiga freg . ele Iguassu. Assungui ele Cima. S. João elo 
~rmmpho, b:mhaclo pelo rio ela Varzea . En·tre Rios, entre os 
l'!Os Guarauna e 'l'ibagy. Thomazi na. Conceição do Cercado . 
Constituição Poll·tica: O povo Paranaense, no exercicio pleno 
ele sua sober::mta, por seus representan·tes reunidos em assembléa 
co.nstrtmnte, aclop~a, decreta e promulga a seguinte constituição: 
Tttul.o I- Do Estado e seu ·terHorio. - Capi·tulo unico. Ar·t. Lo 
0 Paraná, parte integrante elos Estados Unidos elo Brazil, 
const1tue-se em Estado au·tonomo e soberano na conformidade elo 
a_rt; !1. 0 da Constituição Federal. Art . 2.o Seu terri'tol'io, que con
·tmua _a ser o mesmo da ex·prov ., só poderá ser al teraclo por deli
beraçau do Poder Legisla·tivo do Estado, ·tomada successivamente 
em ~nas sessões annuaes e com app1•ovação clefü1i'tiva elo Congresso 
Namonal. Art . 3. 0 A cap ital do Pruraná con:tinna a ser a ciclacle 
de qllL'H,Yba, · emquan to o coJ1'tmrio não for resolvido pelo Poder 
LegJslaL1vo elo Estado . Titulo II- Do mechanismo governamental 
-Capitulo uni co.- Ba divisão clos .pocleres. Art. '!.o A soberania 
~o PO\\o Paranaense se exercita pelos ~res poderes: Legislat ivo, 

1 xecllttvo e Jurliciario iaclepenclentes e barmoniços entre si. 
Paral?·rat~ho uni co. A qualquer clelles é vedado cleleg<.w a outro o 
ex~r~ I C I O ele suas i'l\ncç.ões. '1'itulo UI- Dos poderes e suas attri
lnnyoeR. - Capitulo! - Do Pocler Legisla·ti v o. At·t. 5. o O poder 
legtsl aLi 1·o é clelegaclo a uma assembléa denominada - Cong~·esso 
Legisla ti v o elo J1Jst:1clo - composta ele 30 membros, denominados 
DepubaGlos - eleitos pelo voto d irecto elo povo, a qual exerc~rá 

esse poder com a sancção elo Governador . Art. 6. 0 O mandato le
"'islativo clmará dois aru1os . Art. 7.o O numero elos membros elo 
Congresso poderá ser augmentaclo, desde que, pelo r~censeamento 
ela pop . elo Estado, se verifique que a r epresentaçao _elo mesmo 
não corresponde a um deputado para 10. UOO habs., nao podendo 
porém, em caso algmu, ser a mesma revresentação menor de 30 
membros . A1·t. S. o O Congt·esso, independentemente ele convo
cação, se reunirá no dia 1. ele Olrtubro ele to~os os annos, na Ca:
pital do Estado, no eclificio vara esse fim des1gnaclo e_funccwnam 
durante dois mezes consecutivos . A.rt . 9.0 As ses"oes elo Con
gresso poderão ser vrorog:1clas ou adiadas pelo ·tempo que for 
necessal'io, a juizo ela maioria ele seus membros . Art ·. 10. O Con
"t'esso p6cle ser extraorclinariamerl'be convocado pelo governaclm· 
do Estado ou pela maiori:J. ele seus membros, pot· mo·tlYO$ 
de ordem publica, com designação elo logar em que deve 
elle l'eutlir-se, quando não seja J.-OSsivel fazel-o no Jogar 
já designado. Axt. H. O mandato não é impera l.ivo. A.rL 1.2. 
Considera-se renuncia elo mandato o não comparecimento 
elo clep1rtaclo elnran Le uma sessão a nnual in·teira, sem mandar 
excma ao Congresso . Art. 13. Cada legislatura clurar:í. dous a u
nos. não podendo o Congres>o, em caso algum, ser dissolvido. 
Art'. '14. Em caso de vaga, por <jualquer motivo, o Governador 
mandará proceder á eleição para pt·eenchimento ela rue;;ma vaga 
logo que recebe1· a respectiva communicação da Mesa elo Congres· 
so. Art. 1.5. 1\:s sessões do Congresso serão public:J.s,salvo quando 
por mo·LiYOS excepcionaes, fot· resolvido o contrario por dous ·ter
ços elos v o tos elos depu Lados presentes. Art. 16. O Congresso 
funccionará : § i . o Indepenclenl;emente ele maioria absoluta de 
seus membros p:1ra discussão elas matarias ela ordem elo dia, du
r:1l1te o. hÕ1·a regimental, a·té serem esgoto-das; § 2 . ° Com a pre
sen~:a ele dou~ terços pelo menos, quando se tratar ela votação : 
A) ele projeC'tos não sanccionaclos; B) ele concessões e privilegies; 
C) ele 11rojectos ele interesse individual, ou ele auxilies a em prezas 
ou as8ociaç.ões; D) d:e ünpostos que tenham por fim proteget· in
clus·tl'i:J.s exploradas com maherias primas estrangeit·v.s em prejui 
zo ele outras dos mesmos procluctos exploradas com matarias pri
mas nacionaes; E) elo augmentu ele despeza não incluida no 
orçameu·to; F) ele clespeza nova, mesmo que seja proposla pelo 
gover no, exceptuaclas as que forem projectaclas para organisação 
dos serviços publi,cos; § 3. 0 Em regra, porém, as deliberações do 
Congresso são ·tomadas por maioria ele votos. 1ixt. 17. O Con
gr esso reconhece ri os podet·es ele seus membros, elegerá a Mesa e 
promulgará seu re~·imento interno, sob as bases seguintes : § 1. 0 

Nenhum projecto ele lei ou res.olução ser:í. submmetLiclo :l. cliscus
são sem que seja sido dado para ordem elo dia, pelo menos 24 
horas antes. § 2. o Cada prójecto passará por t res discussões. 
§ 3. o De uma a ou·tra discussão o intervallo não poderá ser me
nor ele 24 horas . Ar·t . :lS. O Congresso organisará sua secreta
ria, fixando o vencimen·to elos respectivos funccionarios, que serão 
nomeados pela Uesa . .Art. 19. E' absolutamente i11compativel o 
exercício ele qualquer funcção publica com o m:1nclato legislati:
vo, durante as sessões . .Ar·t. 20. Os membros elo Congresso ~erão 
subsidio marcado em lei especial, na ultima sessão de cada le
gisla·tura para vigorar na seguinte. Art. 21. Os memb1·os elo 
Congresso são inviolaveis pelas opiniões e pelos votos que emit
·Lirem no exerci cio ele suas funcções. Art. 22. Os membros elo 
Congresso não poderão soffrer imposição ele pena, nem siquer, 
ser processaclos crimin ::~,lme n·te, sem previa licença elo mesmo 
Congresso, salvo oca o ele tlagTan·te delicto em crime inafiança
vel. Nesse caso levado o processo até a pronuncia exclusiva, á 
au~oriclade processante remetLerá os autos ao Congresso para 
esbe resolver so.bre a proceclencia da accusação e ser ou não o 
deputado susrenso de suas funcções. Art. 23. Os membros elo 
Congresso ao tomarem assento contt•ahirão solemne compromisso 
ele bem cumprirem seus cleveres . ht. 24. Os membros do .Con
g1·esso não' poderão fazer parte ele direcLorias de bancos, compa
nhias ou em]Jrezas que gosarem de garanttas ele •m·os ou quaes
qnet· outros faYores elo Estado. Art. 25. Nenhum membro elo 
Congt·e.sso, den~·o ele um anno apóz a ex.pil~ção 9-o praz~ Çle seu 
mandato, podera acce i Lar cargo ou comnnssao, CUJOS yeucrmentos 
houverem sido augmenL;J.Clos na legislnbura de que fez parte, salvo 
o caso ele commissões ·technicas ou scien tirtcas. Art. 26. Com
llete priva·tivamen·te ao Congresso: Lo F~zer leis, suspeudel-as, 
alterai-as e revogai-as· 2.o Orçar a l!ecetbl.l. e lixar 11 clesJ;eza 
annualmente, e 'tomar ~s con·tas do exerci cio financeiro anterJOr: 
3.o Autorjsar o poder execu~ivo a contrahir emprest1mos e fazer 
outt·as operações de ct·eclito, flxanclo o max.imo cl~s co~pt·onus~ 
sos am:maes que ti1•erem ele pesat· sobre o Es_t.acl~, .4. Leg.•sla~ 
sobre a divida publica e sobre o me1o ele: sat1sfa~e1 seu paga_ 
rn,ento; 5.o Determinar a art·ecadação e drslol·Jbutçao ela renda do 



PAR. -78- PAR 

Estado, estabelecendo a~ con·trilmições, taxas e impostos necessa
rios, na conformidade da Consti·tni ção Fe~leral; 6. ° Fix:ar an
nualmente a !'orça publica, sua despeza, e legislat· sobl'e a sua 
organ.isação; 7. 0 Determi11ar a adminis~ração elos bens elo Elsta
do e proviclencia1· sobre sua acquisi ção, alienação e anenclamen·to; 
s.o Legislar solJl•e o ensino publico; \J.o Legislat· sobre a orga
nisaçãu nnmic.ipal, de accorclo com o qne prescreve esta Coasti
·tuição; 1.0. Legislar sobre a organisaçã') jueLíci:lll'ia e pt'oviclen
cial' \lObre a r eforma e codilicaçfio elas leis do pt·ocesso sobl'e as 
bases es tabelecidas nesta Constitui ção; Jrl. Decl'etar a divisão 
-civi l e jucliciaria elo Estado; 12. Autorisal' o pode1· executivo a 
~mtabolat· coiu outros Estados ela União ajustes e negociações, 
sem caracter pohtico, clepenclen·tes de sua ulLerior approvação ; 
13. Creat· e supprimit· empl'egos publico~, lixal·-lhes as a t tt•ibui
ções e vencimentos; 1.4. Deliberar sobre an nexação ao ·tel'l'i tol'io 
do Estado elo ·territorio de outros Estaelos, e em geral ele toda 
questão delimites, de accordo com o que estatt1e a Constituição 
Federal; 15. Regular as condições processuaes ela el eição para 
os cargos elo Estado e elo num., ele acco.t·clo com as disposições 
ela Consti·tuiçii:o Federal; 1.6. Ot·ganisar a milícia elo Estado e 
es tabelecer os precei-tos clisci.plinares a que elev~ ficar sujeita ; i7. 
Legislar sob1·e o commercio, immig.-açii:o e co lonisação, inclust1·ias 
e arrricultura, nos limites ela Constituição Federa l; -!8. Leg is lar 
sob~e obras publ icM, eo·tt·aclas, vias-fet'reas, canaes e u aveg·a.ção 
de rios que não es tejam subonlinndos ú. aclminislft·ação federal; 
19. Legislat· sobre o. desapl·opt·iação por necessidade ou utilidade 
publica do Estado e elo mun., mediante previa indemnisação üe
-terminn.ndo os casos e as fórmas em qne elevem ·ter logar ; 20. 
Leaislar sobt'e Lenas publi cas, mineração e i•ndustrias extracti
va~; 21. Legislat• sobre regimen peni tenciario, c n·,·ecciona.l e 
detentivo; 22. Organ.isar os cc;digos florestal e nu·al; 23. Legisl:l!r 
sobre ass istencia publica e distribuição ele soccot'l'os; 24. Legis lar 
sobre hygiene publica; 25. Decretar os casos ele r esponsabilidade 
e re"ular isar o processo elo gevernaclor e vice-go'Vernadores do 
Estaâo; 26. Dect·etar leis que ·tornem efl:'ectiva a responsa
bilidade elos fnn~cionarios qne tiverem a seu cargo a aneca
dação e clislrilmição das rendas do Estado; 27. Dect•etun.· tocbs 
as leis e r esoluções necessaria.~ ao exet·cicio elos poderes Cl'eaclos 
por esta Constituição; 28. Le_gisl~t' sobre instituições. ele ct'edito 
real e a.n·cicola e sobre mob1l1saçao elo solo; 29. Legtslal' s81Jre 
qualque~ outro objecto ele interesse elo Estado em todos os casos 
não reset'vados exclusivamente ao poder federal ou nnmicipal ; 
30 . R eco nhecer os pode :es do govemaclor e dos vice-governado
r es ; 3L lllarcar os vencimentos elo governadot· do EB·tado, os 
quaes n ão pode:·::to set· alterados pela legislatma comprehenclida 
nó seu J)e1·ioclo adnmustra.tt \'O; 32. Conceder l1cença ao governa
dor ']lar a ausentar-se do Es·tado por be1~1po det":rminado; 33. Con
ceeler licença aos membros do poder JUclJCJV.rJo, com ou sem or
denado, de quatro mezes :::té um anno n'? maximo; 34. Ced~r aos 
muns .. m edia nte reQUISJçao das respectJYas camaras, os ecüftcto.;; 
ou as in'OJJri edacles elo Estado que, não sendo neces;;al·ias ao ser
viço des te, sejam ele necessidade o.u u'ilicla_de para ,aq\telles; 35. 
Conceder amnistia nos lmutes ela Jlll'Jsdtcçao do Es~ado; 36. Le
gislar sobre telegraphos e correios do Estado; 37. qoncede1·, por 
tempo limitado, privilegias a 1 nventores, pt'l!llen·os 1ntroch.~ctores 
e aperfeiçoaclot'es ele jndnstrias novas, salvas as a·ttt•J btuçoes elo 
governo federal; 38. Cassar os pocleres do gove:·nadot· e vice
govet'J1adores no caso ele clemencia ou incapacidade phrsica, ple
namen te provadas e reconhec ida~ por clous terços dos membt'os 
elo Cong<'esso ; 39. Ju1gat· os cl'imes de responsabilidarle elo go
yeruaclot· e vice-governaclores. Art. 27. Compete ao Congresso: 
1. o Reclamar a. intervenção elo Governo ela União nos casos dos 
arts. 5o e 6o, e no n. -1 5 do art . 48 ela Cons·tituição Federa l ; 
2. o Velar pela guarda e fi.el execução elas leis feclet·a.es e esta
cloaes. - Secção unica. -Das leis e resoluções.- At·t. 28. 
As leis e r esoluções podem ter origem em projecto tle qual
quer membro elo Poder Legislativo, am proposta do Poder- Ex
ecutivo ou em t•epresentação ele um tet'ço das camat·as municipa&s. 
Art. 20. Approvado um plano ele lei será elle enviado ao Gover
nador elo Estado que, aceptiescenclo, o sanccionar{~ e o manclat·á 
publicar elen·tro elo pr'!-zo de 10 dias. Paragrapho unico. S.i o 
Governador o juJo-ar mconst1 tuc10nal ou contral'JO aos ~nteresses 
elo Estado, oppor-lhe-ha_ seu ye·to moútvado, _:uauclando Jinmecl ta
tamente pelo orgão olfic1al pubhcar as ~·azoes em que se t~ve1· 
fu 11dado. Art. ;:li). O silencio elo Governador n o pt'aso acuna 
determinado impot·ta a sancção da l ei. Art •. 3l. A saacção elas 
leis se fará pela forma. seguinte: O Congresso Leg_,sla.t t v o elo 
Estarlo elo Paraná clec1·etou e eu saJlccwno a le~ segtu~t3 : (Inte
gra da "'Lei.) Art. 32. Quando um plano de let fo1· reg.attatlo pelo 
Governador, e por este devolvido ao Congresso, sera ellc saiJ-

mettidu i~ uma s6 discussão e votação nomin a l, e wpprovaclo pol" 
clots tet'\.'OS elos votos de depu~aclos JH'esetlltes, voltad~ áquelle que 
o fal'Í~ lH'Omulgar. Parag·~apho llllÍ CO. rusta promu!n-ação se fad. 
da forma seg11in·te: O Cong,·esso Legislativo elo Pa~·aná elecre·ton 
e eu pt'omulgo aseg·u i1lte lei: (lnteg,·a da lei.) Art. 33. Não 
sendo a lei. publicarla p3lo Oovernaclot· no prazo elo at•rt. 29 e na 
hypotbe>e elo art. 3.2, o p1·esidente elo Con"'L'esso a j)\'Omu]n·ará 
dentl'O elo 48 horas, a contwt· ela expiração tlo prazo ele dez dias, 
pela tOrma esta;b3l'ec icla, no pal'agrapho uni co elo a rtigo precedente; 
Es·t t~ lwonutlga,çii.o se far<i. esteja ou não reuniehJ a Congresso. 
Art. 3 L No ca.so elo al't. 32, o pl'Ojecbo poderá se.t· modiftcaclo na 
confor~1icla.cle elas razões apr\3sentaclas pe.lo GovernaJClo1·. A1·t. 35. 
Os proJectos, pt•opostas oarecl t~omaçõe.>rege itaclas tota lmente pelo 
Congre~so, ni\o pode1·ão. ser novameH·~e apresen taclas na mesma 
sessão annual. Ca.pitu~o I!- Do Poelet· l~xecubivo- Secção pri
meira - Oo Governador do J!:s·taclo e s uas a·ttl'ibuições . At·t. 36. 
O Poder Elxecubivo é confiado a um ci<laol:ão denominado « Gover
na.clol' do Esta/lo», e~ne ser(~. el ei to pelo vol.o directo do povo, com 
manda·to por Cfuatro annos . Art. 37, O Governador ·terá inteira 
responsaiJiliclade elos ac·tos que j)l'aticar, por si ou por setts sec t'etar 
rias no exerci cio da~ suas :Jottrilmiç:Jes. Al"t. 38. G Governaélor em 
s na~ faltas ou impetlimen tos, scwá substituido 110 exercício du 
suas fttncções pelos vice-go'Vet·naGlores, eleitos pelo mesmo modo e 
pelo mesmo •tempo. Na~ fa.ltas e impeclime>ltos destes sel-oha 
pelo presidente e Vice-Pres'iclentes do Coagresso. Al't. 39. O 
exercício elo cargo ~le Governador cessa pel'empto1·ia1llen te no 
dia. em que expir<l.l' o seu periodo governamental. Art. 40. O 
Govertla.(lor e os Vice-Govel'!taclores ao em;JOssat·em-se dos seus 
cat·gos fa.l'ão solemne pl'omes~a ele bem cumpt•irem os seu9 ele
'Vet·es, respeita ndo e fazendo respeitat· a~ Cousti tui.ções e leis ela 
União e do Estado, Jn·omovendo a progt·esso e ('.ngranclec imen to 
deste. At·t. 4l. Se o Cong,·esso niio estive t• ~·euniclo, a pt·omessa 
set'á ülitt; pemnUe o Supt·emo 1'1·ilmnal ele Justiça, reunido en1 
sessão solemne. Art. 42. 0 Governador cl~ EsLaclo, quando no 
Exercicio do sen cargo, percebet'á: os venci·H.lento3 fixados en1 
l ei. Art. 43. O Govet·nadot• não poderá se ausentat· cl J ·tet·r.itorio 
do Estado sem licenç.a ele Congl'esso, sob pena de perda do seu 
cat•go. Pa.eagt·apho unico. Se a Congre;;so nii: > est ivet· ~:eunido w 
licença s~rá concedida po1· seu presidente, que a elle opportu~a .... 
meu te subme~tel'á o seu acto. Art. M. Em caso ele yag·a elo caeg-o ele 
Governp,clor, J'altanclo clous annos para a ·terminação do perio!llo 
governamen tal, fat·-se·ha nova eleição, e o ('leito servil'áo até o 
tinl elo m esmo período. No caso ele falttw m eno3 ele doi~ annos 
o sabstituóo legal occupará o Ctí.l'go até preenchet· o tempo. 
Art. <15. São absoltrtamente incompatíveis as limccões elo cargo 
de Governadot· com <~s ele qualque t· OLlÚt'O orgo federal ou esta
doai, electivo ou não. Ar.t 46. O GoYernatlor ou VicEi·Gove1·naclor 
que estLvet· em ex.ercicio do cargo nà ultimo anno elo pet'ioclo 
governamental n ão poclerá ser r eelei ·o . Al't. 47. Compete ao 
Governador: ~ . 0 Sanccionar, pr()mulga·.· e fazet· puBJlic<r as 
deliberações elo Congrçss3, llem como expeclit• · n~trucções, de
et·etos e regulamentos pa:t·a a, b0a. execuçi:o elas lei>; 2. 0 Resolve1• 
os conflictos de o<Klem administra·tiva; 3. 0 P1e~ ' a t· ao Congresso 
do Estado a~ i n(OJ'Ill:l.\'Õel e os esclaree imentbos que l'l'te forem 
recpüslbados; 4. ° Confeccionar o projec~o ele orçamento da re
cei ba e eles per. a cl•J Estado, pat·a set· a preseatado ao Congresso no 
i1lic.io de cada ses>ão annnt\ l; 5. 0 Represe1ltar ao Govet'llO ela 
Uni:'io coaLra a,busos que fot·em pl'aticaclos po t· ftl!lcciona
rios t'e úleraes, residentes no Estarlo; 6. 0 Desenvelve1· com os meios 
votaclos, pelo Congt·esso, os serviços da civilisa.çii:o cl0s índios e 
da colonisação naciona!l ; 7. o Convocar o Congre3so ex•traordi
nariamente no CMJ pel.'mivtido por e~ta Consbituiçru0; S. o Fazer 
propo;;ta~ d0 leis ao Con-sres>o sam prejuízo clM privativas 
att.ri buições deste; 9. 0 Velar pela liel execução elas leis; H~. Mo
bilisar e distribuir a força publica elo Esta~lo; U. Nomear, sus
peacler e clemittit• os funcci onari0s publicos do Estado na fórma 
das leis; -13. Prover os cargos ela milicia civica, decretar sua 
mobilisação, no casJ de perturbação da ordem publica., darnclo 
conhecilnento ao Congresso deste seu procedimento, {4, Con
ceder licença e aposentai' os funccionarios publicos elo Rstado ~1a 
forma das leis; i5. Applicar as verbas votadas pelo Congresso 
para os diversos serviços da administraçãa; i6. Contrahit• em-· 
pres timos e fazer outras operacJes ele CJ•eclito, autorisaclu.s pelo 
Congresso ; n. Celebrar com oubt'o3 Est.adol a,jus· es e conven
ções sPm caractet· politico, mediattte autorisação do Conrrl'esso 
aclrefere11d1un dos poderes ela União: 18. Apresentar a~ Con: 
gressso no 1. 0 dia ele cada S3ssão annual, uma mensagem em 
que dará c~mta. elos negocios elo Estado, e indicará as provi
de netas le~LslatLvas reclamaclas_pelo ser~'~'o publico; i9. Repre
sentar o !!:staclo em suas relaçoes olfu;naes com a União e co1IL 
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os outros Estados; 20. Mando-r proceder a eleição para os cat·
gos da União e do Estado; 2 1. l{eclamar não e3tando reunido 
o .Congeesso, a inter venção e aux ilio elo Governo dtt União, nos 
casos elos ttrt~. 5° 6• e n. 15, elo ar l. 48 ela Consti tnição Fe
cl!)ral ; 22. Dect•etat• clespezas e socconus extt·aoeüinar ios, nos 
casos de epidemia ou ele calamidade publ ica, su jeiLa nclo o s3u 
acto á approvação elo Congt·esso, em sua peili1ei r a reuaiãu ; 
23 . Commular e perdoa'l' penas impostas aos funccional'io.> dos 
Estado, por crime de responsabilidade, mediante informação 
motivacla elo Superior Tribuna] ele J ustiça ; 24 . Communicar a 
autoridade jmliciat'Ü1 a responsabi li d.•cle ele qua lquer fnncciona
r io elo E~tado. Secção seguncla.-Da résponsa bilidade elo Gover
!laclor. Art . 48 . O .Governador ser[t submetticlo a proce.sso e 
JUlgamento, nos m·nues ele responsab tl tclaele, peran·te o Con
gresso Leg·tslatl v o do Estado. Art. 49. O Governador elo Estado 
só será submetticlo a julgamento e1uanclo o Conn·resso declarar 
procedente a accusação que lhe for feita. TJma ~ez decretada a 
pronuncia, será immecliatamen le suspenso ele suas funcções, e 
pa.ra o seu processo e .iu lgamenho, o Cong~·esso sel'á pl'esidido 
pelo Presidente elo Superior Tribunal ele Justiça . A se11tença 
cenclemnator ia s6 poclení, ser proferida por dous te l'ços elo; vo·to> 
dos deputados pt·eseJYtes. Art. 50 . Para const i·tuir crime de res
pons~t bilidacle é essencial que o facto imputaelo ao Governador 
atte11te : 1. ° Contra as Consti~u i ções e leis ela União e doEs
·taclo; 2. ° Con'hra o livre exercicicio elos poderes pnblicos; 3. 0 

Contra o gozo ou o exercicio elos cl it·eitos poli Licos e inclivicluaes 
dos cidadãos; 4. ° Con'tl'a a segurança interna elo Estado ; 5. • 
Contra a probidade ela adminisLTação e moralidade elo Gover no; 
6. o Conbt·a a guarda e applica9ão legal rios dinhe~·os publicos , 
Art. @i L. Lei es peCial r egulara a fo t'll1a ele accusaçao, processo e 
.iulgamento cless~s clel iC'tos. ll.l'U. 52. As penas para os cle lic·tos 
ele responsabilidade serão sóme.nte as de snõpensão elo cargo até 
seis mezes nu maximo, e ele demi>são, com ou sem incapacidade 
para exercer qualqnet· outra ftmcção estacloal. Paragrapho uni co. 
Em ca;;o algum, porém, ce>s:l.rá a obl'igação ele satisfaze1· o 
clamno causado, que se r (~ pedida pela acçáo civil commnm. 
Secção ·terceira - Dos vice- Governadores. Ar t. 53 . Aos vice
Gm•ernaclo res compete substi·tui.r o Governador em suas faltas e 
impeclimen'tos, e exercer Lodas as attl'ibu ições commett iclas 
áquelle . Art. 54. A snbsbiLttição será fei~~~ segundo a ordem em 
c1ue estiverem collocaclos os vice-Govel'l1aclores, a começar pelo 
1)rimeiro. A.t·t. 55. Quando niio estiverem no exeL·ciçio elo cargo, 
podem os vice- Governadores exel'cer o ma.nelato legislativo. 
Perdem- no, porém, logo que entrarem em exercicio elas fnn
cções executi.vas . Secção qua;rta - Dos secretarias de Estado. 
Art . 56. O Governaclo1· será a:nxil iado na auhuin istração por se
cret~t· ios ele Estado ele sua immecli::vta confiança , os quacs lhe 
'SUI)screve1·ão os actos e dir igirão as respectivas secretarias. 
Art. 57. As Secretarias d~ Estado serão ·tantas quantas o Con
gresso em lei ord i n~r i a determ in::w, na qual fixará as attribuições 
de cada uma . Art . 58. Os secre·tarios serão demissíveis c•d n~•tttm 
1l não poderão acm~mular ou·~ro emp1·ego a1t funcção publica f~
deral ou e>tadoal, elec·tivDJ ou nãe. Art. 59. O cidadão que accei
·tat· a nomeação·cle Secrebo.l'io ele ]j]s·ta.clo perde q.ualqu~r funcção 
publica que exerç:J. . Art . GO. Os Secre·tai'ios de l!;staao só se . cor
resp.onclerào com o Congresso, por escripto, ou pessoalmente em 
con!erencia corn as commissões clelle. Ar t. 6 1. Os se.creto.rios cl i
i'igi.rão annualmen te relator i os ao Governador que os l'ar<i. impri
~uit·, e 1·eme·tterá com sua mensagem ao Congt·es>o . Capitulo Ill ·- po poder juclicial'i o. Art . 62 . 0 poder judiciario do Estado 
~eru. autonomo e independen te em suas decisões, bem como na 
~ nterpretação das leis qne t iver ele applicat·. A..rt. 63 . O podet· 
Jttcliciario será exet·cido: Lo Pal' um ·tdbunal ~lenominaclo Supedor 
'l'ri lmnrtl de .Tusbiça do Estado com sécle 1111 capital e jnu·isdicçiio 
em todo o esbado; 2." Por j nizes ele direito nas comarcas; 3. 0 Pelo 
tr1bunal elo jnry nos ·termos ; 4 . 0 Por juizes clistrictaes . e tri
bunaes correccionaes, .nos distl'ictos. Ar t. (il4. Os membros elo 
.Superior Tr ibuna.l ele Justiça elo Estado, denominados - Mi
~lLStl·as - set·ão escolhidos J!lelo proprio 'l'rilmna.l , dentre os 
Jtuzes ele direi'to do Esbaclo, pelo p1·.incipio da an•biguidacle ab
solu·ta, ela edacle, em caso ele igual an tiguidade, e àe capaci
dade n10r al , em caso ele igualdade de antigui dade e edade. Pa
·ragrapllo uni co . Os m in istros do Superior Tribunal ele Jus·tiça 
do ~atado, serão vitali cios, e só poderão perder seus cll.rgos, 
por J.ncapacidade physicll. ou moral plenamenLe pr ovada e lteco
nh':CJcla pelo mesmo Tribunal. Art. @5. Os 'j ui zes ele cln·eJto 
serao escolhidos pelo Governador den'tl'e os bacnareis ou clou
,t~res, gl'aduaclos por C}ttal·quer faculdade jurídico. elo Brazil ,que 
1uverem o 11oviciaclo exi.,.iclo por lei orclinaria e se houverem 
-habili tado perante o Supel~Or T ribum\l ele Justiça e que forem 

pot· este clas i fi cados e apr esentados em lista . Paragra.pho uni co 
Os juizes de di rei to se1·ão vi La licios, e s.i poclerilo ser ~·emoviclos 
:t pedido ou por conven iencüt pnbl ica na fórma que for eotabe
lecicla em lei orcli naria, e com informação elo Snrerior 'rr ilm
ns.l de Justiça . Ar t. 63. O ·tt·i bunal do jul'y é mantido, nos 
·termos, p~\ra conhecimento das cansas criminaes ele sua com
petencia . Parag·rapho unico . E' igua.lrnente mantido seu caracter 
popular . Art. 67. Os jui zes cl istl' ictaes, em numero ele ·tres, 
serão eleitos pelo voto directo elo po;vo, com mandato ·tr iennal , 
exet·cendo cada um cle lles suas funcções por u m amto sómente, 
salvas as excepções que forem determ inadas em lei orcl inari :J. . 
Art. G8 . Para conhecimento e julgametüo elos pequenos del ictos, 
haverá em cada cl istl'icto um ·tri lmnal corL·eccional, composlo 
elos ·tr es· ju izes clistl'ict·tes e mais clous jttraclos, ·tirados á soete. 
Pa1·agrapho urüco . O sorteio elos j uraaoa, membro> elo Tribu
nal Correccional, ser<i. fei'to de accorclo com o que fôr determi
nado em lei orclinar ia. Art . 69. Paro. representar os interesses 
ela sociedade , ela justiça e elo Estado, perante todos os juizes e 
fr.ibunaes, s3rá instituído um mirlisterio publico. '1. nomeação 
de seus membros é ela competencia exclusiva elo chefe elo poder 
executivo. Art. 70 . Uma lei especial ·tratará : A) Lla divisão 
j ucl iciaria elo Estado ; B) ela investidura elos cargos ela magis
·trat u·a e de suas condições ; C) ela cliscrimi nação especificada 
das competencias ele cado. j uiz e tri bunal ; D) elas ditl'erentes 
representações elo minlsterio publico, suas funcções e condições 
necessat·i as pa'l·a a investidura; R) dos vencimentos elos ma
gistrados e elos funcc ionarios ela justiça; F) ela substituição e 
remoção elos juizes ; G) elo modo ela nomeação elos funccionarios 
da justiça ; H) ele regular os casos de licença elos fnncci,
ono.rios ela justiça I) elas incompatibilidades . Art . 71.. No. lei ela 
organisação jucl iciaria se observarão as bases seguin·tes, além 
elos demais detalhes á elb exclusivamen·te propr ios : A) E' ela. 
compe·tencia elo Superior 'l'ribunal de jusLiça, a lém de outra.s 
a·ttr ibuições que lhes serão conferidas em lei : a) julgar em 
gr<i.o ele recttrso as sen·tenças e decisões elos juizes e ·tribunaes, 
respe i tacl::Ls itS a lçadas ; b) julg·,u· os cr imes ele responsabilidade 
ele seus membros, e elos ju izes ele di reito ; c) decidir os confli
ct .sele jn l'i>cli cçiio elltt•e as antoricbcles jucliciat· ias e entre estas 
e as Mlministrativas; cl) ·tomar assentos que Lerão força obri
ga·toria na i nterpretação elas le is elo ltstaclo ; e) resolver em 
cada especie em discussão, assim como discutir e cleciclir 
ex:·-o(/ioio, ~nclepellclentemente üe qualquer provocação ele partes, 
sob a dnconsti tucionalJclade de qualquer medida legislativa ou 
executiva ; f) proceder á habilitação no cargo ele .i ni7. ele direito 
e dar posse aos nomeados ; g) declarar avu lsos os juizes ele di
rei to, nos caqos que forem definidos, e decid i r elos casos de 
i ncavaciclacle 1)hysica ou mm·al de qualquer ele seus membros e 
elos jtüzes ele direito; h) eleger ammalmente seu preslclente, 
nomea.r seu secr~tario, empregados e escrivão, sendo este me
diante concurso ; 1) dar posse aos ministros por elle nomeados ; 
j) reme!·ter annualmen·te ao chef-e elo executivo a list-a ele an·ti
guiclacles elos jui zes ele direito ; k) conceclet· habeas -cor·pus e 
exercer as llemais juriclicções em que decide em ia ins·tancia 
com recurso par a o Supremo 'l'ri bu•nal FeLleral , nos casos pre-
vistos pela Constituição ela União . B) E ' ela competencia do 
juiz ele lli t·eito nas comarcas além ele outras attribuições : (a 
p1·ocessa.r e julga!', nas sédes elas comarcas, 'todas as causas ele 
sua alçada; b) jLtlgar totlrts as causas, cujo preparo 11ertencer 
aos juizes districtaes ; c) exercer as fnncções de juizes de casa
mentos nas sécles elas comarcas; cl) presidir o jm·y nos lermos 
ele sua comarca ; <O') processar e julg·ar os crimes ele responsa
bilidade elo Tl'ibunal Co.rreccional , elos juiY.es clistr.ictaes e ser
ventnarios ela justiça a elles sujei tos ; f) julgar em gráo ele re
cm·so on ele appellação as decisões da alçada elo juiz clistriclal ; 
g• conceder hc•beas-cal'J_nts . C) Compete aos juizes clistrictaes, 
::tJlém elas demais attd buições: a) exercel' nos clis·UriC'tos as 
fu ncções ele j uizes ele casamen·tos, com as a·estric~'ões es tal.lele
cliclas em lei ; b) fazer · par te dos ·tribunaes correccionaes ; 
c) pr.eparar todas as causas outr'ora pertencentes aos juizes 
municipaes, salvo nos mnn icipios, sécles ele comarcas, assim 
cemo preparar e julgar as de su::t. alçada . Art. 72. W' sen~pre 
permitt iclo o t•e<Jurso aos juizes arbi ·tros, coJn~n·to que seJ~ 
suas ~l ecisões homologaclo.s por sen·tença e mta ver sem sob1 e 
causa em que sejam interes2aclas quaesc1ue1• J)essoas J Jicapa~es 
ele t ransi<>i.r . Taes decisões se1·ão execu tadas sem ~ppella~ao, 
si as partes accorclarem em exclu il-a. Art . 73. Serao ~novJda~ 
na capital todas as causas em epte o Estado clemancta;r ou fôl 
demandado . A.rt . 74. Nenhum magistrado perceber<~. . custas 
pelos actos que praticar. .Ax t. 75 . E' absolu ca mente m_::om
po.tivel qualquet• cavgo ela magistraLnra com ou~ro ela Umao ou 
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do Estudo, electivo ou não. Art. 76. O Snperior Tribunal 
de Justiça decide em 2a instancia e põe fim ás causas 
com as excepçõe~ impostt1.s . pela· ConsLituição e ]1elas leis 
federaes. Art. 77 . ':l'oclas as comarcas elo Estado s2rão 
de uma s6 cathegoria cessando a classificação por in trancias. 
Art 78. A lei judici:1l'ia estabelecerá a divisão elas comarcas, 
tendo em vista a superficie ela região, a população, o desenvol
vimento industrial ou agricola, a maior commocl iclacle possível 
elos habs . , o movimento elo foro e a fac ilid ade na administra
ção ela jus·tiça. Paragrapho uni co. Fixados assim os limites elas 
coros. não poderão set· altm·aclos, antes ele decorridos dez; an
nos ela data ela uHima clemarcaoão. Art. 79. O Congresso elo 
Estado logo que entrar em seus trabalhos orclinarios proverá á 
codificação elas leis processuaes pelos mews que JUlgat' mais 
promptos e expeditos . Art. 80 . Na codificação das leis elo Pl'O
cesso se a·btenderá ás seguintes bases : a) mantet· a unidade ~a 
jurispruclencia ; b) reduzir as fot·maliclacles elo processo e cl tmt
minuiL· os prazos ; c) amplial' os recm·sos, ·tan·to quanto fo r 
compatível com a organisação judiciaria ; cl) diminuir as cus-· 
tas clu processo. - 'l'itulo IV - Do munic i pio - Capitulo tmtco 
- Art. 81. O Estado continúa a ser d ividido em circumscri
pções territoriaes, com a denominação ele- Nllmicipios - com 
aclministmcão direitos e interes>es w opr10s. Art. 82. Sómente 
ao Pocle1· Legislativo elo Estado ?on~pebe a Cl'eação de novos 
muns. e alterações cl:as cit·crunscnpçoes actuaes, mecliante re
clamaÇão elos povos . Paragt·ap h o uni co . Quando a altet·aç<io se 
referir á partes rle mais ele um munlcipio se faz necessa1·ia a 
audiencia elos 1•espectivos governos municipaes . Art . 83. O 
mun. será autonomo na gestão de seus negocios . Suas delibe
rações independem ele sancção ele qualquer poder elo Estado, 
salvas as 1·estricções feitas por esta Constituição . Art. 8-.L O 
governo municipal ·terá sua sede nas cidades e villas ora exis
tentes, e naquellas que se crearem. Art . 85. O governo muni
cipal é delegado : {o, a uma corporação deliberante, com a 
denominação ele Camara :Municipal ; 2°, a um cidadão encar
regado das funcções executivas denominado l~1•efeito. Art. 86 . 
A acção do governo municipal estende-se : a} A todos os bens 
do pabrimonio municipal, clestina~os ao u~~ e gozo commum 
dos municipes, e ás rendas pubhcas. muntc1paes ; b) A ·todas 
as clespezas legaes do mun., e os me10s de occorrer a e lias ; 
c) A todos os serviços ele utilidade commrun do mun., e obras 
publicas municipaes ; cl) A policia municipal e a serviços que 
lhe dizem respeito ; e) Aos estabelecimentos fundados pelos 
muns. e por elles susten·taclos ou des·tinaclos á utilidade pu
blica municipal. Ar·t . 87. Ao governo municipal compete a 
applicação e execução local elas leis e r~>gulamentos dos poderes 
da União e do Estado na execução ele se t•viços de caracter 
geral, uma vez que não impliquem com a boa administração 
dos negocios municipaes . Art. 88 . O governo :municipal poderá 
representat• aos poderes elo Estado e d!ll União corrtra qualquer 
abuso ou illegaliclade praticadas pelos agentes dos mesmos po
deres, e bem ass1m sobre assumptos que não sejam de interesse 
puramente local. Art. 80. E' pet·mi·ttido ao governo mtmicipal 
clecretar desapropl'iações por utilidade ou necessidade publica 
municipal, e de harmonia com os casos e fôrmas determi
nados por lei do Estado. Art. 90. O governo de tun mull . 
poderá celebrn.r com os de outros ajustes, convenções ou con
t t•actos ele interesses municipal , adm inistrat ivo ou J1scal, sub
metrbendo-os á approvação elo Congresso Legislativo elo Estado . 
Art. \)1. A' fazenrla municipal comvete o processo execut ivo 
para cobrança ele suas dividas, rendimen·to ele seus bens e 
multas que lhe pertencerem, nos mesmos casos e pela f6rnia 
pela 9.ual o fizet· a do Estado . Art. 92. O governo municipal 
cren.ra os cargos do mun . , clefinit·á suas alitl'ibuições e mat·cat·á 
seus vencimentos . Art . 93 . As cama r as municipaes compor- se
hão de tantos membros denominados - Camnri stas, - quantos 
forem llxaclos por lei, tendo- se em vis ta a importancia e pop. 
ele cada mun . Art . \J4 . As camaras serão eleitas por sulfragio 
clirecto elo povo de accorclo com o que for determinado por lei 
elo Estado, com mandato pot• quatro annos. Art . 95. As ca
maras municipaes deliberarão, resolverão e legislarão sobre 
todos os assumptos da admini stração, economia e policia mu
nicipaes, e s~bre: a ) Orçamento ele re~eiba e üespeza mun i
cipaes; 11) Emprestimos; c) Contribuição e impostos, seu 
systema ele arrecadação e .I1scali!lação; d) !~CCJ:ui s ição, reivindi
cação, systema de aclnnmstraçao, altenaçao, permuta, locação, 
arrendamento afo t•amento, hypotheca e outt•os contractos sobre 
bens proprios 'elo mun. ; e} Organisação ele corpos ele guardas 
locaes para o servi~o de po!Jc1a e segura~ç!l pub.llca elo mun . ; f) 
Imposições de penas correccionaes e admtmetrahvas a todos osa 

funccionarios municipaes, sem prejuízo da acção da justiça pu
blica. Art. g6. ·As deliberações das camaras municipaes que 
oJfenderem as Cos·tituições e leis da União ou elo Estado serão 
suspensas provisoriamente pelo Poclet· Jucliciario, ex-of!icio, 
quando dellas ·tivel' sciencia, e annulladas pelo Congresso, desde 
que haja contl'a ellas represenLação motivada ele vinte munici
pes, pelo menos, qualificados eleibores. At"t. 97. Sení. gratuito 
o cargo de camarista . Art. 98. A ele ição do prefeito se fará. 
conjunc·tamente com a da camar a munic ipal. Art. 99. O pre
fei ·to ·terá mandato por quatro Mlnos e poderá ser reeleito. 
Art . 100 . As camaras municipaes poderão marcat· uma renm
neração pecuniaria para os seus prefei-tos. At·t. 101. . los cama
ras municipaes não serão onet·adas com custas ele pt•ocess JS em 
que não sejam partes. Ar!. 102. O Estado prestará soccorros 
aos muns , que em caso de calamidade publica os sol i c i t~rem. 
At•t. •Ll13. Cumpe·te ao prefeito, além de outras attri bu ções, que 
serão defmiclas em lei ; a) convocall', ab l'ir , ·presidir e encerrar 
as sessões orclinavias e exbt•aorclioarias das camal'a<; municipaes 
não ·tendo, po t·ém, voto sinão no caso de empate ; b) nomear; 
suspetlder, lice tlci a r e demitti·l' os fttnccionarios lllLtnicipaes; 
c) representar o mun. em juizo, podendo passar em seu nome 
procmação e constiLuir advogado, onde não o haja como em
pregado permanente ; c!) apresentar por occas'ão ela abet·tura 
ele cada sessão da camat· a \llll relatorio cil'crunsLanciaclo ele to
elas as occu!'l'enci·as que se derem no in·tervallo ele u ma sessão a 
oubl'a, propondo as meclida,s que julga.r op).ilorLunas e) faze1• 
arrecadar as ren'las mu tlicipaes ; f} ordenar as despezas que 53 
houverem de farter, de confot•miclade com o orçamento ela ca
mara ; g) dirigir e fiscalisar todos os serviços mun icipaes ; h) 
apt•esentat· á camat•a o balarnço ela receita e despeza elo exe~ci
cio findo com os documentos justificativos. Ar·t. 10-!. O pt·efei·to 
é responsavel pela má gestão elos negJcios elo mun., e applica
ção ele suas rendas. APL. '105 . Os elous ·tet•ços elos muns. do 
Es~ado podem reque t·er a revogação ele qualquet• lei votada 
pelo Congt•esso, desde que se ·brwte de :wgmento ele clespeza 011 
ct·eação ele novos imp0sbos . NesLe ca,so será suspeus:t. a ex
ecução ela mesma lei, abé que o Congl'esso resolva novamente 
sobt•e ell a . Art. 106. E' incompativel o cMgo ele prefeiLo com 
otltL'O qualquel' em prego publico. - '.L'Hulo V. - Do regimen 
ele ito•·al- Cap itulo I - Da eleição em geral - Art. 107. O 
voto nas eleições para depu·tados, governador, vice- governado
res, membFos dos governos municipaes e juizes clistl'ictaes será 
dado em eleição clirec'ta pelos cidadãos que se alistarem elei'bo
res, na fô rma desta Constituição e da lei regulamentar, Art. '108. 
Terão clirei'to ele vo'to nas eleições acima mencionadas, os cida
dãos braúleiros, mariores de 2i annos, que souberem let· e es
crever. Art. 109. São elegi v eis ·todos que podem ser eleitores, 
salvas as restricções es·tabelecidas nes·ta Constituição e lei regu
lament!ltr . Art. HO. Nenhum cidadão poderá se alistar elei'tor 
sinão no districto ele seu domicilio, ·tendo nelle pelo menos un1 
anno de residencia, com animo ele permanecer an·tes ela quali
ficação . Ninguem poder á vo·tarr sinão no collegio ele seu dis
tricto . Art . 111. As eleições se farão por escrutínio secreto 
gat•antinclq,-se, entretanto, ao Ellei bor a faculdade ele assignat· ~ 
sua çedula, quando assim u queu·a fazeP . Art. H2. Nenhum 
eleitor será. preso um mez aubes e 15 dias depois da eleição 
salvo o caso unico ele flageanbe clelicto em crime inaüanoavel: 
Art . 113. No caso ele vaga ele. qualquer cargo clCJ eleição popu
lar, se procecle1·á :í. eleição ele novo funccionario no tempo e 
pel9 modo que a lei. ~lete~minar. Art. 114 . Lei especjal regu
la ra; o modo ele quallftcaçao, o fH'Ocesso e as mcompatibiliclades 
eleitoraes, garant indo a 1'ep1·esentação elas minorias no Con
gresso e nas camat·as municipaes . - Capitulo IL. -Da eleiçí\:o 
dos membros do Cong1•esso.-Art. 115. A eleição elos membros 
do Congresso elo Estado elo Pat•aná será feita simultaneamente 
em todo o l~stado. Art. 116. São condições de elegibilidade par:~. 
deputado ao Congresso do Estado: 1. 0 Ser cidadão brazi1eil'O n!llbo 
ou naturalisado, e estar no gozo de seus direitos civis e poli
·ticos; 2.• Eelade ele 21. annos completos e residencia no Estatlo de 
um anno, pelo menos, para os brazileiros nabos, e ele cinco para 
os naturalisados; A. condição de r esiclencia é cli sp.ensaclt~ para 
es filhos elo Estado; 3.o, não se achar incurso em qualque ~· elos 
casos de incompatibilidades defmidas em lei - CapitulQ lU 
Eleição elo Governador e vice-go1'el'llado~:es - Art. 117. O Go
vernacl~r ~ os. vice-goverq.ado1·es. se~ãp elei tos simultaneamente 
por su.fl~agto dtrec·to do povo e matOl'Ja absolu ta d. votos. § -L. o, 
A ele1ça~ para governado1• e vi~e.,.goyernaclot·es se clad1. pelo 
menos se1s mezes an·tes ela extHL.Cçao elo mandato do Governador 
em exercicio. § 2.•, SI nenhum elos cancliclatos obtiver mo.iorin. 
bsoluta ele votos prooecler-se-ha a novo eacrutini o, ao · qual 
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sómente conoot·t·et·ão os dois oandiLafios mais voLados. No caso 
c~e .~mpate considerar- se-ha ele iLo aquel le que no pri meiro escru
lti.nto houvet· obtido maior votação e rlaclo o caso ele ·ter havido 
empaLfl nesta votação, cons.ide.mr- se-ha eleibo o mais idoso. 
Arb. 1l8. O p t·ocesso ela eleição e :1puração ser:i reg·ulaclo por lei 
ordmar1a ._ Ar L 1l9. São condições ele ete·o· ibiliclade pat•a gover
nador e vJce -governadot·es: t.n , ser cidadão brazileiro; Para
grapho un ico. Não sendo bl'azileiro nMo fa7.-s~ ne.cessario tet· 
~lez o.nnos ele r cs idrmcia no B~·azil e ser casado com mulher brazi
Jemt; 2.•, estar no goso dos d ireitos c ivis e pol íticos; 3.", ter 
pelo menos 80 annos ele edacle; 4.P, ser domiciliado no Estado 
durante OS CÍllC' l a.nnos anteriores a eleicão, Sa lvo SellC]O ftlho do 
Esl,ado . A1• t . -l2íl. São inelegíveis para Ôs cargos de governadot· e 
VJCe-~overnaclores : '1", o gove rn;~clot• que exerceu o cal'go no 
C[uatr t<:_tmto immecliatamenbe a1üer ior ác1ne lla 11ata o q11o.l se faz 
a e~etçao e os vice-governadot·es que est iverem em exercício no 
ulbt mo anno do período govel'l1amental l)l1ecedente; 2·1; os mem
bros ela magistmLura federal e estacloal ; 3", os membt·os do 
C
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ongresso Federal ; 4". os secretal'ios elo Pre'lidente da R0pu
Jhca; 5", os secl'etat•i os do !!:stad.o; 6 '. os parentes consangni
neos on al'fins, abé o segw1do grúo c ivil , cl) Govm·naclo1· e de 
qualquet· dos seus substiLntos que se achat·em em exercício no 
tempo ela eleição, ou que o hl!luvet· de ixado :J.té seis mezes antes; 
7" , os commatlclanLes ele cl isLl' ictos e corp.1s mil i Lares ou po lici aes; 
8•. os chel'es de reptwtições publicas fecleraes õu esLadoaes - Ci1pi
·tulo TV- Da eleição Lla~ camar<tS rounicipaes - ArL. I2l. Os 
memb1·os ela camara n.lutücipal serão eleitos na fórma prescl'ipta 
no~ arbigos rlesLa ConstiLuição e lei regulamentar. Art. t2.2. São 
condições ele e legib ilidade pam camal'ista ou prefeito : 1o, se1· 
ctcladão brazileiro: 2.o estat· no goso elos direitos civis e políticos : 
3n, ter mais dE' '2 l annos; 4', tet·, pelo menos doisannos de resi 
denc;a no m nnicipio; fi", não estar obrigado por divida, contracto 
ou qualquer responsabilidade ' para com os cofres municipaes. 
A1·t . 12:3 . l~m le·i especia l serão regulados os CRsos de incompa·ti
b0tdacles- Capitulo V- Da e l ei ~.ão dos jui zes elistricbaes. Aet. 1.2-J.. 
Sao _coud i ~ões ele elegibilidade dos juizes distl'actaes: 1°, ser ci
.darlao b1•az ileiro, maiot· de 2 1 an t1os e estar no goso elos clit·eitos 
ctvts e ]JoliLicos; 2•, set• fi lho do disLeicLo ou nelle res idir pelo 
nymos um anno, antes do dia da eleição - Título VI - Garan
·ttas gera.es de ordem e progresso - Capitttlo nnico - A.l't . 125 . A 
presente Constitui ção offerece a todos os h abi ~antes llo f1stado elo 
Paran:i, a.s seguintes garant i a~: 1.o, nenhum cidadão ]JÓde sel' 
coag·tdo a fazer ou deixar ele Cazer cousa a.lgnma senão em vü·tucle 
dele~; 2•, nenhuma lei será publicada sem exposição elos mo L i vos 
que a deternlinat·am · 3o, nenhuma lei terá. effeito retroactivo, 
s:t lva.s as ele in terpr~etação · 4" ·todos são in-naes peratrte a lei ; 
Esta Cous ti tuição não adm~itt~ privilegias 
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ele nobl'eza, o1·dens honorificas, e todos os pl'i vilegios e ~·egali as 
que a ell as se li g·avam, bem como não aclmitLe ·títulos nobilia r
c~tcos e de conselho na confor·m idade do que d ispõe a Constittli\:ão 
l• eder n,l; 5°, a Hberdacle espi ritual é garant icla em ·toda a sua 
piem tude; 6", é li vre o cu! to ele q nalquer religião, cujos cr<·ntes 
respec·Ltvos ]'oclet·ão associa l'- Se ]lat'a aquelle fim , assim como 
atlqmrtr bens, observadas tão sÓ1].1ente as clispçsições do direito 
conunum ; 7•• , a lUOnoganlia, base suprema ela i'amilia, será consa
g-rada pelo casatuento civil na fór·ma cl::t ConsLi tui çi\o e elas leis 
fecler:tes; 8\ a 1 iberdade ele impretlSa. e plenamen~e gamn Lida, 
ncanc~o,_ poret~, éxpr~ssamente pl'ohibiclo o anonymato ; 9", os 
~en11 terws ·te~·ao caracter secul ar , e serão aclm in istl'aclos pela a tll.o
nelacle nntmctpal , .sern inclui!', porém, o l'eiig-iosus, man·tidos 
Jl~~s Cl'enbes de C[uaeSC[1H' r conrissões, sujeiLos Loclaviu., ó.s prescri
Jlçoes da polt cla e fia hygtene; 'lO, é li vre a ·todos reunjrem-se sem 
arma~ e assoc i:wem-se no territot· io elo Estado sendo expressa
lUenLe_ l~rohibicla a intervenção da policia, sall•o em virLude de 

• requ~s1çao elos com•ocadores ela. r eunião ou perturbação da o1·elem 
pubb9a; H, é perm~tLiclo a todo o cidadão represenLa t· cont!'a os 
funcctonarws que na.o cn1uprirem os seus deveres, assim com.o 
!;r·omover a res[Jons_ab ili~lacle dos culpados; '12, o domici lio é o 
Ítzylo.Jnv tolavel do cJcladao. Nmguem alti. podetá pene·t1:a.r, ~em 
tcençct, salvo nos casos de·termlllaclos em le1 · 13 a todo mcladao é 

garan tida a liberclàde cle'bt·abalbo, commerci~ e ' indu s ~ri a, sendo 
verla,clo ás autoridades elo Estado esLabelecm· leis pr ohibi L;vas, 
salvos os casos de oll'e11sa á moral. aos bons costumes e tJI•otecç:io 
a mclustt· ias no,•as; 'l4, a Lodo cidadão é livre' a invest i.clnra de 
cargos PllblicoR, gu a1'llaclas as comlições de capacitlade éspecial 
q,ue as lets exigirem; '15 , qualquet· cidadão lJÓ(le conservar-se no 
l~stado ou cl,_c lle sal.J.ir, quando lhe convlel', Jeva.nclo comsigo seus 
bens. salvo prejuízo ele terceiro ; 16, é liV!·e o exercício ele todas 
as pro~ssões, observadas as l eis de policia e de hyg ien.e; 17, á 
excepçao ele flagran·te clelic bo, a prisão não poder a effec Luar-se, 
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senão depois ela pronuncta elo incUciaclo, salvo os casos cleLerml
nados em lei, e meclialYte ordem escl'ip·ta. ela autoridade compe
tente ; 18, ninguem poclel'á. ser conse t·vado em prisão sem cul1Ja 
formada, salvas as exoepcões especHicadas em Jei ; nem levado a 
pr:são, ou nella det ido, s i pl'estaP ftança idonca nos casos em qu e 
a lei a admitúit• ; 10 Júnguen.lserá se11Lenciaclo, si não peb autori
dade compeLente, em vir tude de lei a nLerior, e na Jõrma por ella 
regulada ; 23, aos accusaclos se assegmará na le i a mais plena 
clefeza., com todos os recursos e meios essenciaes á ella, desde a 
no La ele cul pa, e11Lregue em 24 horas ao preso, e ass ignacht pela 
aubor iclacle competente, com os nomes do accusado~· e das tes te
munhas; 21, o llil'e i Lo ele propriedade ma.nLem-se em toda a sua 
plenitude, sa.lva a desapropriação 110r necessida.de, ou u tilidade 
publi ca, mediante i ndemnisa,ção prévi<t . As min as pertencem aos 
]ll'O]l1'i eLarlos elo solo, salYas as limitações C[lLe forem estabelecidas 
pot·lei á bem ela exploração deste ramo de i ndusL1·j a. 22, E' invio
lavel o s ig i.llo ela correspondenc ia ; 23, nenhuma pena passar:i ela 
pes~oa do delinquente; .2'!, dar-se-ha habec~s-oo•'.P~~s sem]lre que o 
indiv iduo soll'l'er ou se achar em imminente perigo de soft'rer v io
lencia ou coacção po1· illegalidade os abuso do poder ; 25, :i excê
pçào das causas 9-ue, pot· s ua natureza, pet·tencem a juizos espe
ciaes, não havera foro pl'ivilegiado; 26, ou inventos inclustriaes 
pertencerão aos se us auLot•es, aos qua.es ftea rá g·at.:anticlo por lei 
wn pr ivi legio temporario, oú se rá concedido pelo Congresso um 
premio razoavel,quando haja co nveniencia de nllgarisar o inven·to; 
27, a lei assegut·at•á Lambem a propr iedade elas mm·cas ele fal)l·ica.; 
28. por motivo de cren ça Olllle fuucção reli giosa, n enhum cidadão 
Paranaense poderá ser privado de seus direitos civis e poli
l;icos nem eximir-se ao comprimen·to ele qualctuer dever civico ; 
29, os que allegal'em motivo ele crença religiosa com o fim de se 
isen·tat·em ele qualquer onus que as leis ela. Republica imponh am 
aos cidadãos e os qne acceibarem courlecorações ou ·títulos nobi
li o.rchicos esLrangeiros perderão todos os d irei tos poli·Li cos ; 30 . 
nenhum imposto, de qual1uer natlll'eza, poder á sel' cobrado s i não 
em virtude de Ullla lei qnA o autorise .- T.iLulo VII- Da reforma 
ela Cons tittti ção. - Capi bnlo utüco- Arb . 126. A Cons tituição po
clel'Ú. ser relot·maclo. : I 0 por inici aL iva elo Congresso ; 2° por pro
posta elo ch efe do poder executivo; 3o . por petição ela maioria elas 
cam::~ras mtuücipaes . A.1·t. 127. Quando for promovida a r elorma 
por itüciativct do Congl·esso eleve ser a proposta acceita por maio
ria ahsol uLa e s:i na sessão segui tlte será subme·tti cla á discussão. 
Art. 1.28 . No caso do n. 2 elo art . 126 cumprüá ao govel'lw,dor 
pnblicar o respectivo plano com a exposição elos m<iLivos, a qual 
serâ submeti(lu. a cliscussilo do Congresso . Art . 129 . No caso do 
n. 3 do :trt . 126 será a petição acompanhada elo plano e exposição 
dos motivos ap1·esetüados a.o Congresso, que o submetrter á a dis
cussão ,....,. 'l'ibulo VIII- Disposições geraes .- Capitulo unico 
At·t. 130. Todos contribuirão pa.ra as despezas pulJlicas elo modo 
e pela fórma que as leis dete1:minarem. Ar h. 131. O ensino pri
mat•io set·:i gmLui'to e generalisado . Arb . 132. O cidadão inves- · 
tido ele qualquer elos Lres poderes poli ticos do Es·tado, não poderá 
exe1·cer as de outro, salvas as excepções estabelecidas nesba Con
st i Lu ição. Art. 133. São prollibicla~ as accumulações de funcções 
remuneradas, excepttlaclas as substitu ições legaes e as commissões 
scient ificas 0 11 tech nicas. Ar·t. '134. SómenLe no ca~o ue invalidez 
serão consedidas aposentadorias, 1·eformas e Jubilações aos r-unc
cinnal'ios publicos que ·tivPrem mais ele I]Uinze annos de bons e 
reaes servi ços . Paragrapllo unico. Estabelecido o montepio elo 
J~stado não podf't•ão mais ser concedidas aposentadorias sem pre
juízo, porém. para as então existeriLes . Art . 135 . O l'unccionar io 
publico qne tiver 10 an nos ele bons e reaes serviços será conside
rado vito.li cio e só poderi perder seu ca1·g·o em casos muito es-
11eciaes, que serão determinados em l ei orclinat·ia . ArL . '136. 
IIavera annualmente correições nos tri buuaes sob pena de res
ponsabilidade dos magistmdos. Art . 137 , Todas as insti tlrições 
lh•res . de ensino snper ior, üscalisaclas pelo EsLado, poder ão cot~
ferir diplomas .scieuti noos e littera rios Art . 138 . Appl icar- se
ha o sysLema peni·tenciario mi tigaclo em todas as prisões pu_31i
cas. Art . 13\) . As ob1·as ele reconhecido valot· sob1·e educa~ao e 
ensino set•ão publ icadas pot· conta do Estado, e os respectivos 
auLores terão direito aos p t·emios que forem et•eaclos, Axt. 140 · 
Nenhum imposto se estabPlecerá sobr e jornaes e l iVl'OS impressos. 
Al't. 1~1. Todos os actos. resolnções e rleli uerações dos poderes 
publ icas do Estado e elo mun. serão publ icados pela in1j)rensa, 
onde a houver, 011 por eclitaes, salvo o caso ele JnguerJLo e1.u 
segt·eclo de _just iça, po~· convenlencia ela segm·ança publ10a e da 
punição elos delinquen tes . Art.142 Emre"'ca <1 concurrenc1a pu
blica será o pr incipio dominante para Lodos os contractos .nm
~~icipaes O ll r:st~tdoaes . Art. i43. Os cargos p~bltcos a_o Es·ta~_g, 
em r egra serao prondos por concm·so. Paragrapho muco. SeldO 
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cleLerminados em lei especial os casos de excepção . AL'b. i44. 
O Congresso não poderá encerrn.l' seus bmbalbos annuaes antes 
ele votar a. lei OJ.'çamentaria elo Estado . Art. 145 . ]jj' garant ida 
a clivida publica; são reconhec idos os d ireitos aclC[lliriclos ú tn
daclos em leis an·terio res a esta ConsLi tuição. Art. 146. O manda Lo 
legislativo só ·terminará no cU:1 da linsLall:J.ção da nova legiRia
·tlU'a . Art. 147. E' prohihida a promismiclade nas p1·i sões publi
cas elo Estado enL1·e os lncliciaclos ou p1·onunciaclos e os que já 
tiverem sido conclemnaclos por sentença . Art. 148. As ·tenas 
rlo Estado poderão ser vendi elas ou aforadas perpetuamente, como 
melhor convier its ex igencias e d ifficu lclaeles do erario publico . 
Art . 149. O EsLado poderá auxiliar :l.quelles qu e se propuzerem 
funClar es~ahelecimentos que tenham por fim a.mparat· as crianças 
incligen·tes . Al't . 150. O Bstaclo poderá auxil iar áquel les que 
so pl'opuzel'em fundar estabelecime11tos ele instrucção superior 
t echnica ou pL'ofissional. Art. i51. Sed. instituído o mon·tepio 
ohri~ator i o para as familias ele todos os frmcciouarios publ icas 
elo Estado. Paragr·<tpho unico. Lei es1Jecialregnlará a lll <\ ter ia. 
- TiLnlo IX.- Disposições transitor ias .- Capi tnlo un ico .-Ar~. 1. 0 

Continuam em vigo1· as leis e reguJ amenLos que não forem con
·tl·a.rios a es ta ConsLi·tuição, até que sejam revistos pelo poder le
gislaLivo. Art. 2. 0 Todos os privilegias, garan;tias ele juros, sub
venções a empl'ezas. concessões ele tel'ras, isenções de q naesquer 
impostos ou clit•eitos, aposentadorias ou jubilações, concedidos 
ele 15 ele novembro ele 1889 em di an te, ficam pendentes ele a ppro
V<tç<io do Congl·esso. Art. 3. o Pt·onmlgaclt~ a presenLe const i tui~'ão 
o Co11gresso dará por finda sua missão constiLni nte e passn.ní. a 
ftmcciorrar como legisl:J.tunt ol'clinaria pelo ·tempo que 1o.r ne
cessario á confecção das leis organicas, orçamentarias e comple
m eu·Lal'es . Art. 4. 0 O per íodo govet·namen.tal do ac Lual che fe do 
poder executcvo terminarú. a 2.j de fevereiL·o ele 18\J6. Art. 5. 0 

Todas as leis que se pulJlicarem p:1ra a organisaçiio elos serviços 
ele que ·t1·n. ta es ta Cons·tiLuiçiio, serão seguidas ele cl1spos·1ç ;es 
·tt·ansi rorias que regulem a iniciação elos mesmos serviços. 
Art. 6. o O Congeesso na sua. primeiJ"a sessão leg isla tiva poclel·á 
a lLerar o subsiclio dos clepuLados, ele acco.rdo com os recursos 
Jinanceiros elo EsLaclo . Art. 7. o .Approvada a 1·edacção ela pl'e
sente Cousti~n i çâo será el la depois de assio·nada por toclos os. 
deputados presentes, promulgada pelo presiCtente do Congresso 
em sessão solemne . Art . 8 .0 Será declarado d!a ele fest:J. elo 
Estado aquelle em que for promulgada a presente constiL11ição. 
Art. 9. 0 As pt'imeit·as nomeações para os C<u·gos ele mi oistros elo 
Supremo Tribu nal ele JusLiça serão [e i tas pel'o governador elo 
Estado, que podcr:i aprove.itar pa1·a cll as os acLuaes clesembar
gaclot·es e juizes de a irei to que houverem exercido es tes cat'gos 
<1m qualque1· esLaelo. Art . i O. P ara os C:J.l'gos de juizes ele clirei·to 
poderão ser aprovei! aclos os ac tnaes on esco ll.ticlos entre bacha
r eis e doutores em d irei to ele r econheeicla capaoirlaclc e q11e 
tiverem mais ele quall'O anuas ele pra tica. Ar L. 11. Ser i creaLlo 
11111 al'chivo publico ao qun.l per tence1·ão a acquisição, gnal'rla. 
e clas1i fteação meLhoclica. de ·todos os tlocumen tos que se .l·efe
rirem á bis toJ·i a elo EsLaclo e ela Republ ica no mes mo. Art. i2. 
Continua, como symbolocla Patrla lJara naense o pavi lhão accei'to 
e decl'etaelo pela ex- jnota do Governo Prov isol'io do Estado em 
!) de j o. neüo de i S\JZ . Art. i3. Será elevado, logo r.1.ue as f"i
n aoçae elo EsLaclo o permi ttam , em uma elas pl'aças des\.a Ca
piLal, um monumento commemorativo do immm·tal fundador ela 
HepublicQ. Brazi leira....:.Benjamin ConsLant Botelho ele l\lagalh ães. 
R eforma da Constituição . O povo Paranaense. no exercício pleno 

. de sua soberania, por seus representantes t·eunidos em Cong1·esso 
Legisla tivo, com poderes C011Sti.luintes, aclopta, decreta e promulga . 
a seguinte Ref<mna ela ConsLiLu içfio : - Capitulo uni co . .Al'tigo 
un.ico. O Capilulo III do 'L'iLulo III e o Capitu lo Unico do T itulo 
IV da Cons tituição Pol.iLi ca do Estado, prom ulgada a 7 de abril 
de 1892, são subsLituiclos ]Jela presente Je~ de reforma consLi tu
cionat Secção Primeira - Do Poder Jucliciario - Art i", o Poder 
Jndi ciad o do Estado, ha emonico com os eluos ouit·os Pod eres, sem 
pecjuizo de sua inrlepenclencia no uso das attribuições cp1e lhe 
compe·em, set•á ex:erciclo: L Pm· um SlLpel'iol' Tribttna1 ele J'ustiç:1, 
com séde na Capital e judsclicção em Lodo o l!.: sta•!o i I! . [Jo t· 
Juizes ele direito nas co marcas; JII. P elo Tribunal elo Jnt·y nos 
t ermos i IV. Por Juizes Dls:rictaes elec t ivos i V. Por onLros Juizes 
e Trilptnaes que l'cn·em _et·eados por l ei . Par agmpho uni co. A ju
J·iscl.icçiio e as atLr1bLuçoes clesses .Jtuzes e tribunaes serão especi-
1lcaclas em lei. Art. 2 . 0 O Superiot· Tribunal ele Justi ça seni oom
JlOBto ele Juizes, éom a clenomi~ação. rle - Desembargaclo t·es, 
nomeados pelo chefe elo Poder I~xectüJvo, ele e1ltre os magis'Lt•etclos 
mais <ult igos do Es ,ado , ap1:esentaclos. em lisLa ot•gani sacl:t pelo 
dito tribunal a qual contllra numero JgLtaJ ao tnplo clo.s vagas a 
p1·eencber. A1~t . 3.0 O Suprior Trilmnal ele Justiça elegel'áanuual-

mente seu JWesiclenbe, cgw será tirado ele entre os membt·os que o 
compõem. O Parag l'apho un i co. Lei ordinari a. reg·ulará a orga-

-ni 3ação ele sua secre Lat'ia e a nomeação dos respecLivos funccio
muios . Ar t. 4.o E' da compe·tencia do Suped ot· 'L'ribunal ele 
Justi ça em ·Lodo o Estado, e elo juizes ele clireibo nas l'espectivas 
comarcas, conceder o recurso ele hctbeas-oorpu s, nos caso~ permiL
li clos por le i. Art . 5. o Nos crimes ele respons:tlJilidade, ser ão pro 
cessados e julgados: os membras elo Superior Tribunal de Justi ça 
pelo Congresso Legi sla ti vr; elo I!;staclo, que set'à l)l'es idiclo pelo 
pres idente do mesmo Tribunal, ou por seu subst ituto, se for acruelle 
o processaclo e julgado ; os juizes de clireilO pelo Snperio1· Tri
bwutl ele Jnsbi ça ; e os ju iz·'s e membros elos outros tribunaes 
pelos respectivos juizes de elire ilo . Arl .. 6 . P São considerados 
mag istrados - p<ent todos os e il'eilos da constituição e elas leis, os 
membros do Supel'ior Tribunal de Justiça e os juizes de d irei-to. 
Art. 7. o As nomeações dos j uizes ele cliL•eiLo e elos outros juizes que 
forem cr·eaclos por lei, serão feibas pelo Podet· E:scecutivo de enLre 
os bacha.reis ou clouLorcs formados por alguma das Faculdades ele 
Direito elo Pai.z, qrle se ti verem lutbi"l ibaelo de acco1·do com a lei, 
Al' t . 8 . 0 A Constitu ição ga r·anLe :JJOS magistrados completa e se
gura ind ependencia firm ada nos s •gui ntes pr.incipios ele ordem 
const itucional ; I . V italic.ieclacle - O magistmdo, uma vez empos
sn.clo. sómenLe poclerá perder seu cargo por sentença criminal 
elefiniti v a, ou por apos'ntaclor ia , pela forma que for estabelecida 
em lei . ][ Jnamoviui lidacle - O mag is trado sómenbe poclerá se1· 
remov ido :t ped ido seu, 011 por proposta elo Stlperior TribunaL ele 
J ttSI iça, ou por con veniencia publico., e nes tes .(lous ult imos casos 
coni a pprovação do Gongres'lo .Leg islabivo . Pat'ag1·apho un ico . Os 
casos em que tal t· moçào poclerá ber logar se1·ão estabelecidos em 
lei. A1· t. \:1. o Os mag istrados não poelet·áo exercer outras l'unc•;Ôes, 
elecLivas ou de nomeação elo Poclet• Execu~ieo, cp ter ela União, 
qn8L' do Es·tado; excep·to a ele chefe ele Policia elo Estado, seutlo 
neste caso con'liderados como em commissiio, sal'v>t a disposição 
elo ar t. 133 ela Consti\uiçào J!.:staclon.l. Art . 10 . Para repr asemat· 
os inter esses da JUStic;.a. do Estado fica i nst.iLnido o J\Ii nis·terio Pu
lJiico, represen ·aclo pot· ol·g·ãos ili el'al.'chicos ele Ji\'l'e nomeação e 
demissão do cuefe do Poder jj;xecntivo. Pa.mg1·apilo unico . As suas 
:t ttribni ções serão de fin idas em lei. Art. 1l. O Estado, como pes
SO:J. juridi cél., terá como rep t·esentantes leg<tes perante a JusLiça 
F ederal: T. l~m pr imei r a i nstancia : - O Procm·aclor Ge1·al ela Jus
Li ça elo Estado ; H. l~m segunda insta 11cia :- Os acl vogados CfLle o 
Po.fe t•. Exe cuLivo cbusLiLuit· perante o Supremo Tr ibunal Federal. 
ArL 12 . As decisões do TrilJllnal elo Jút·y. sol11·e os factos dn. 
accust.<ção. serü:o so h' ranas, sem prejtüzo elos recursos permi tticlos 
po t· l~ i . Al'L, 13. N:ts cansas cíveis poderão as pa.des nomear 
juiz•s arbitras, cujas sanLenças serão executari as som recurso 
a lg nm.se russo ellas convencional'em Art. 14. Os officios cle jus
ti~' a serão prov idos pot· co ncurso na forma da lei. A1·1 .. 15. O cuefe 
elo Poder ~xecuLivo pocle1·á commuLa1· e perdoat· as penas impos
tas pela ;jnsli ~a elo IJ;slsAIO nos processos crimes, precedendo in
fm·m ~.~'ào do i.:luperiot· 'l'l'ilmnal de Jus Liça ou elo j11iz que houver 
impostoapena . Secçãoseguntla - Do mun icipio. Ar·t . '16 . Sob o 
ponto ele vi sHt aclminisu1·acLivo o EsL:J.clo fi ca cle,,lcliclo em ci r
cum~cripções ·tel'l'.ilo1· iaes com a denomi11ação ele - .M:unicipios . 
§ 'L o O mun. será independente na ges·tiio dos 11egocios que se 
l'C Cet·it·em aos sew; i nbereRses, fican(lo com a faculdade amp.la de 
leg-is lar so bre a sua vida economica, respeitadas a~ disposições 
eSI:.\becidas pel a ConsLiLuição . § 2.o O mun. que não es tiver nas 
condi ções ele sat isfazer as exigenc:ias de seus serviços porl erá 
reclamal' elo Poder Legisla tivo a sua aunexação a outro municipio 
limi lropl1e, seja por intL'i'Dleclio elo ela Camara Municipal, S" ja 
apedido d 11 rna iol'i a du r espeic'Livo e lei tarado. Al' t. 17. Só ao Poder 
Legi slativo compete~ creaçcio de novos munic.i pios. Art. 1.8 . O 
governo muni cipal se1·á exercido nasécle ele cadamunc.ipiu por uma 
corporação clenom i nada - Camara Municipal, - investida elo 
Poder Lugislativo, e por um cidadão denominado - Prefei to 
que exercuá as f11ncções· ele 1 oder Execu~ivo MunicipaL §I. A 
Cama ra Mun icipa l voLa:·á seu regimento interno, bem como cle
ct·eta l'à todas as leis que cli sseJ·em 1·espeito aos intereRses elo ll11ln i
cipio á ct'Pação e ma nute1w:io de seus sen' iços § II. O P1·eLeito fará 
com que SR,jam cnmpr·iclas as r esoluções ela Camara e estabe lecerá. 
os r espec Livos t•egn!amentos. Art. HJ. As Cam<~ras Municipaes só 
pode rão legis la1· so bre maLeria ele sua exclusiva compeLencia, ele 
modo que, na de scrirn ina\'âo de suas t·enclas, n ão haja üwasão 
de alLl'ilmi ções cl0 mun icípio SJb1·e n.s do Estado on ela Un ião . Pa
ragraJlhO unico As c1 spezas com a adminis tração elo numieipio 
serão feitas com o [)l'Oclucto das rendas que não forem r eservadas 
e·xclusi vamen Le pa ra a U n.ião 011 pa rn. o Eslo.clo, nas suas I'espe
ctivas Conslituições ou \.eis o rüinaria~. Art. 20 . As resoh1ções on 
os actos de ac\minis l;ração das autoridades muuicipaes, que iní'rin-
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girem as Co11s~i ~uições ou as leis da União ou elo mslaclo, deverão 
ser declarados suspensos pelo Poder Executivo Esiadoal, qu~ 
dad. scieuc.ia do seu ::~cto ao Ceng-resso Leg-isbUvo , o qual em 
sua pr tmei ra reuni;'io resol veráslbt·e oca~o . Art. 2l. O P refáto 
e os membros ela Camara i\1tlnicipal, por falLa cp1e houverem com
metlJdo no cxercicio üe suas funcções . serão proces3adlls e jul 
g-ados pelos juises de dir,'ito , em vi r tude de denuncia ele qmtlquer 
munt ctpo Del ele q tleixa ela pessoa que s ~ .i ulg-11 offenclicla . Art . 22 . 
O P t•efei •o poderá ser remunemrlo pelo respectivo orcamento 
muruc tpa1. A t·t. 23. O municipio poderá crPar um<'L g11arda para· o 
Seu policiamento . At· t. 2-!. E' pemütlid.o ao Mn11icip.io decretat• 
clesapt·opr iações por ut ilid ade publica municipal , e de harmon ia 
co2noscasos e as l'ormasde·tel'm inaclas pot·leiclo !Tistaclo . Art . 25 . 
Nao é permi tbiclo ao mlHÜGipio decretar loter ias . Secção ter
Cetra. Art. 2G. Só é comlitucional o que diz respeito <i. fó rma ele 
go v.erno, aos limiltes e ás att l'i buições respecl i vas elos poderes 
poh 1ros e aos clil'e i t~s politicos e illrlivi clnaes elo' cieiD.di'ios . T11do 
o que a juizo de dous terços ela totalielo.de elos mombt·os do Con
gresso do l!;s tado não for julgado consti tuciono.l, de conl'ormi 
cl ade com esbe at· Li go, pocled. sot• 1alteraclo pehLs leg·isl aluras 
orel tnarias se m as l'orma1iclarles prescl"iptas nos arts. t2i) a ·129 da 
Constituição do Jl;stado . Art.. 27 . Revogam-se a~ clispo>ições em 
cotltt·a l'io. Di sposições transitar ia ·;; Art. 1.0 F icam em vig-or as 
clJsposições da le i n . 15 ele 21 ele maio ele 1802 que não rorem 
contl'al' ias a esta r el'cll'lna consLittlcional alê que o J"Q[l er Legis
labJVo decl'e tc n ol'a l ·i jnclicia t•ia . Arb. 2.o Ficam ig-ua lmente 
lllan tJdas a a ~ tna l d ivi são llllmic ipal e a~ le is vi g-entes. até que 
os municípios e> Le.iam reorgan is•tdos de accordo com es· a reforma 
consti bncional. Relação elos cidadãos que teem g-overnado o IT:sta rlo 
do Paraná, creaclo peht Lei n. 706 ele 20 ele <tg-osto de 1853, desde 
sua a installação abé 1806.- Zac::triD.s ele Góes e Vasconcellos (dou
t or), 1° presidente. Nomeado em 17 ele setembro ele 1853, posse <1 
19 ele dezembt·o ele 1853 . 'l'heophilo Ribeiro de Rezende (bacharel), 
2° vice- preside11te. Idem em 3 ele fevereÜ'o ele 1855, posse <t 7 ele 
mato ele 1855 . Hemictue de Beaurepa it•e Roha,u (tenente-coronel 
ele eng-enbeiJ•os), 2o vice -pves iclen te . Idem em 27 ele julho ele 1.855, 
110SBe a 1. ele se tembro ele 1855 . Vicente Pit·es ela i\Iotba (doutor), 
2" presidente . Idem em 15 ele se tomh,·o ele 1855, posse a 10 ele 
ma.1o ele 1856 . Jo>é Antonio Vaz üe Carntlbaes (b;tcharell, 2° vice· 
pres ,cl_ente . Idem em 6 ele setembro ele 1856, posse <123 ele .se Lembro 
Í~ 1.So6 , Franc isco Li bem to ele li.Jattos (bachat·el). 3° presidente . 

e.m en1 1.8 ele ag-os·to ele 1857, posse a H ele novembro ele i857 
Lutz F1·ancisco ela Cam:.tra Leal (bacharel) , 3° vice-presidente . 
Iclem em 24 ele março de 1851. posse a 26 de reve1•eiro ([e 1859. 
José Franci sco Ctwdoso (bachúe.l), 4o presiden·ue . Idem em 28 de 
fevere iro de 1 85~, posse <t 2 de maio ele 1.859 . A1r~onio Barbosa 
Gomes Nog-ueü·a (bacbat·el , 5o pl'esidente . Idem em 31 ele ja neit·o 
de 1861, 11osse :1 16 ele março ele 1.861. Manoel Antonio F erreira 
(tenente coronel cht g-uo.rela uacio 11a l), 2• vice·presicle11Le . Idem em 
26 el e no,•embro ele 18ô2, posse a 3-1 ele ma io ele 1.863. Sebastião 
Gonçalves ela Si I v a (bacharel), 1° vice-presiclente . Idem em 2G rle 
nove1nbro ele 1862, posse a 5 ele junho ele 1.863 . José Joaquim elo 
Carmo (bacharel), 6o pres idente. Idem em 23 ele janeit•o ele 18Gi, 
posse a 7 ele março ele 1864 . André Aug-usto ele Paelua Flelll'y (ba
~harel), 7° p1·esiclenbe. ILlem em 12 ele outubro ele 1.86-!, posse a 1.8 
c e novembro de 1864. Mano0l Alves ele Araujo (bacharel). 1• vice 
l~l'eslcl~nte , Jclem em 1.0 ele dezembro de 1864, posse a 5 ele junho 
c(~,1~6::> . André Aug-usto ele Paclua li'leury (ele voltada Assembléa), 

~ ez) . Idem em 12 de ou·tubro ele 1864, posse a 18 el e agosto ele 
1.
1
· 8

1
6o . Agost inho Ermelino ele Leão (bacharel), 2" vice-presidente . 

~ en1 em 31 ele janeiro ele 186G, posse a 23 de mat'\'0 ele 1.8G6 . 
1
1 
olydo1•o Cesar Brn-lamaqui (bacharel), 8o presiden l;e. Iclem em 6 

c e se tembro ele 1866, posse a 5 de novembro ele ·1866 . Cal'los Au
~nsto F erraz ele Abreu (bacharel), 1 o vice-presidente . Idem em 

1f ~le março ele. 1.867, posse a rz ele agosto de 1867. José Feliciano 
.. OI ta ele Aran.Jo (lJacharel) , 9o Jll'esielellté . Idem em 2~ de se
tembro de 1867, posse a 23 ele outubro ele ·1837 . Carlos \.ugusto 
Ferraz ele Abreu (bacharel), 1• vice·pres iclente . Idem em 23 ele 
março ele 1867, posse a 29 ele maio ele 1868 . Anton·io Augusto cl;t 
Fonseca (bacharel), 10° pres ielen.te . Iclem em 22 ele julho ele 1.868, 
nosse a 14 ele setembro ele 1868. Agostinho Iflrmelino de Leão 
iS~~hal· el) , 2° vice·11resiclen·te. (2• vez). Idem em 23 ele março ele 

' POsse a 28 de ag-osto ele i86J. Antonio Luiz Affonso ele Car
valho (bacharel). il• presidente. ,Idem em20 ele ouLnbro ele 1860, 
posse a 27 de novembro ele 1860 . Agostinho E rmeli tlo ele Leão 
lls~charel), 2o vjce-p•·es idente (3" vez) . Idem em 23 ele mar;;o ele 

. 7, posse a 20 ele abri1 ele 1870. Vena.ncio José ele Oliveit'a 
L tsboa (bacharel), 12o presidente . Idem em i2 de outubro ele 
1870, posse a 2,1 ele dezembro ele 1870. Manoel A11tonio Gui
marães (tenente-coronel ela guarda Nacional, commenclaclor), 

3° vice-presidente . Idem em 3 ele janeiro de 1873, posse a i 5 
de j:111eiro de 1873 . Freder ico Jose Cardoso de Araujo Abranches 
(b::tcharel) , 13° presidente . Iclem em 29 de ma1·ço de 1873, pos<;e 
a '1 3 ele junh0 de 1873. Agos tinho Ermelino ele Leão (bacharel), 
2° vice-pl'es i ~leJYbe ('!• vez). Idem em23 de março ele ·!867. posse 
a 2 ele maio ele 1875. Adolpho Lamenhtt Lins (bacharel), H• pre
sidente . Idem em 'lO ele abt·il de 18 75, posse a 8 ele maio ele 
1875 . Manoel A•1ton io Guimarães (cliQ" Ilitario), 3° vice-presidente 
(2• yez) . Idem em 3 ele j a.ueiro ele 1::!73, posse a 16 ele julho cl,e 
1877. Jo::tquim Bento de Oliveira Junior (bacharel), 15o presi
dente. Idem em 4 ele julho ele 1877, posse a t7 ele agosto ele 
1877. Jesuino Marcoll(les de Oliveim Sú (bacharel) , 1° vice
presidente J dem em 'l ele fevereiro ele -1878, posse a 7 ele feve
t•eiro :le ·1878 . posse a 7 de feve l'eiro ele 'l878. Roelrig-o Ocbavio 
cl': Oliveira Menezes (doutor) , 16° pt•esiclente . Idem em 30 ele 
j ane iro ele '1 818, posse a 23 ele fevet·eiro de '1878. Jesuino i\Iar· 
condes ele Oliveil'a e Sá (bacharel), 1° vice-presidente (2" vez). 
Idem em 'i ele fevereiro el e 1878, posse a 3 l ele março ele 1879 . 
:i\fanoel 'PinLo de Souz<t Dantas Filho (bacharel), 17° presiclenLe. 
Idem em ·15 ele março tle <1 879, posse a 23 ele abt·il ele 1879 . 
João José Peclt•osa (bacharêl), 18° presiden·te. Idem em 25 ele j nlho 
ele 188), poss ~ u. 4 ele' agosto ele 1880. Sancho cl Barros Pimentel 
(bachllJ.'el), 19° pt·esidente. Idem em 24 clé JUar ço de 188 l, posse 
a 3 ele maio ele 188 1, Jesnino Marcondes ela Oliveira e Si (ba
charel), 1• vice· presidente (3" vez) . Idem em 1 de feveiro ele 1878. 
posse a 26 ele janeit·o ele 1882. Cal'los Augusto de Carva.lho (bacha· 
rei), 2Qo pres idetlte, Itlem em 1 ele fevei ro ele '1882, posse a 6 de 
março ele 1882. Anton io Alves cl~ Arnujo (commenclaclor), 1o 'vice· 
pr Psiden te, Tclem em 14 ele ma io ele 1883, posse a 26 ele ma io ele 
·1883 . Lu iz Alves Leibe de Oliveira l:lello (bacharel), 21° presi
dente . Idem em 30 ele junho ele 1883, posse fl. 17 de agosto ele 
1883 . Bmz iJio Au::rusto i\lachaclo ele Oliveira (doutor), 22• pt·e
sirlen·te . Irlem em 29 el e julho de 188.!, posse a 22 de ag-os to de 
1884 . \.ntoni o Alves cl tl lu·aujo (commencbclor), [o vice- presi
den te (2" vez) . Idem em H de maio de 1883, posse a 2 1 ele 
ag·osto de 1885 . Joaquim de Almeida Fari1b Sobrinho (bacharel), 
1° v ice- presidente . Jrlem em 30 ele agos to ele 1885, posse a 5 de 
setembro ele 18S5 . i\J f'reclo ele Escrag-noi!e 'l'an11ay (eng-enheiro 
milital'), 23° pre>irlente . Idem em 3J ele agos~o ele 1.885, ]Josse 
a 29 ele setemLl'O de 18S5 . Joac~1im ele Almeida Faria Sobri nho 
(bacharel), t o vice- presidenLe ( :.."vez~ . Idem em 3D ele ag-osLo 
de -l885, po<;se a 3 ele março dP. 18i:i6 . Joaquim ele Almeiclu. 
Faria 'obrinbo (bach::trel), 24o presidente (3" vez) . Jclem em 15 
rle ou~ubro de 1886, posse a 30 ele onbubt·o ele 1886 . A1Ybonio 
R ical'elo dos San tos (commenclador), vice-·presiclenttJ . Idem em 3 
de dezembro ele 18S7, posse a 29 de clezembt·o ele 1887. José 
Ces::tr io Mir::tntfa R ibeit·o (bachat•el), 2~ 0 pr esidente. Idem em 
23 ele clezembm d ~ 1.887, pos~e a 9 cb fevereit•o ele 1838. ldel
fon so P erei l'a Conea (commenclatlnr), vice- presidente . Idem em 
26 ele novembt·o ele 1887, posse a 30 ele jm1ho de 1888 . B::~l bino 
Ca11cliclo ela Cunha (medico), 26° presiden~e. Idem em 15 de 
junho ele 188.3, posse a 4 (le julho ele 1888 . Jesuiuo Marcondes 
ele Ol iveüa e S:í. (col'onel), 27° presidente. Idem em '15 ele junho 
de 188J, posse a 'l8 ele junho de 1889. Joaquim José Alves, 
1° vice-pl'esj clente . Jüem em 15 rle junho ele 18il9, posse a 3 ele 
ouLub:'o ele '188':) . Jesuins Marcondes ele Oliveira e Sá (t·eassume 
o exercício). Idem em ·l5 ele junho ele 1889, posse 11 11 ele ou
tubro ele 'l889 . Genero~o .llf::trques elos Santos, e leito pl'esiclente 
em 2 ele jndl10 ele 18'J l, posse no dia seg-u.inte . Junta Governa
tiva acc lamacla e empossada em 2 ele novembro ele 1891 e com
JlOsta cl0 corunel Roberto Fel'l'eir<t, Dr. Beoto José Lamenh::t 
Lins e de Jo~!.quim i\ionteil'o ele Carvalho e Silva . Dr. FJ•an
cisco Xaviet· da Silveim , eleilo governador em 25 ele janei ro ele 
1892. posse a 25 elo mez segnin~e . Dr. José Pereira dos Santos 
l.nell'acle, posse a 25 ele fevereit·o ele '1896 . . 

PARANÁ. Log. elo Estado ele Pernambuco, no mun . ele 
Agtla P reta . Ha clous o11tws logs . elo mesmo nome nos muns. 
ela Gamelleim e Goyanna . 

PARANÁ. Log- . rlo Est::tclo elas Alagõas, no mun. ele Ata
lai a, com um engenho ele assucar. Ha um· outt·o log; elo me~mo 
nome no mun . elo Camarag-ibe . 

PARANÁ. E . ele F . elo E~taclo elo Paraná . Tem em bt•a
fego a extensão : de Paranagná a CurHyba 1111<,000; prolonga
mento e ramaes 2791<,5 19 ; extensão em construcçâo (prolonga
mento) 261<,629: Lotal 4l7k,148. Gosa ela ga;·an tia ele jtu·os 
ele 7°/0 ao ::tnno sobre o capibal ele 11.492:042:;;707 ela lmha.de 
P<1t"an::tgná a Ctn·i byba e 01 ele 6 °/0 ao anno sobre o cap1 tal 
em pre.,.aclo na constl•ucçâo elo prolongamenLo e ram::tes, até 
o ma~imo cl~ 30:000 ~ por ki l. E' cessiona.r ia a Compagn~ 
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Géne1·ctle ele Chemi11s de Fe,· B,·ési/Jitms. Yicle Paranaguá a 
Cm·ityba . 

P ARAN.A .. Serra do Estado do Rio de Janeiro, na fr<:>g . da 
Ribeira e mtm. de Angra dos Re is. 

P ARA N Á . Ilha elo EsLaelo de MaL-to Grosso, no Guaporé, 
logo acima ela foz do Cab ixy. · 

P ARAN Á. Igarapé do Estado do Amazonas, no dist . de llia-
nacapmú e mun. da capital. . 

P AR ANÁ . Rio formado pela juncçiio de duas magestosas 
COl'l'entes denominadas Grande e Paranahyba. O primeiro .desce 
mais ou menos do pararellelo 22 • nas proximidades do ltatyaia 
(ltitiaioassú, segundo Gerber), o ponto culminante ela orograph ia 
brasileira, na Set·ra Negra, no munici11i.o de Ayuruoca, em Minas 
Geraes; o segundo nasce nas proximidades elo parallelo 19•, no 
sitio da Gnarda elos Ferre:i.ros, perto do an·aial do Cat•mo, m1 
Sena Geral (Cunha Matos). Depois da juncção do Grande e Parana
hyba Mma o magestoso rio o nome de Paraná, com o c1ual separa 
os Eslaclos de ::i . Paulo elo Paraná e de MatLo Grosso, o Eslarlo 
do Paraná ela Republica do I'at·aguay, atravessa esta Republica 
e a Argen·tina, onde recebe o rio Paraguay, oonbinúa pela Repu
bllca A_rgentina, recebe o rio Uruguay e vai desaguar no Oceano 
formando o estuario denominado rio da Prata . Pela sua m::w
gem esquerda recebe o Tie~é, o Paranapanema, o Ivahy, o Pi
quiry, o Jejuhy-Guassú, o Iguass(l, e o Uruguay, este ultimo 
per Lo da foz. ll/ no rio Paraná, na parte em que este rio limHa os 
J!":stados do Paraná é Matto Grosso que se acha o celebre SalLo 
das Sete Quedas ou SaHo de Guahyra . <<O rio Paraná, diz o Ba
rão Homem de Mello, tendo em cima 2 .200 metros ele largura, 
ent~a em um canal de 70 me·tros, · apertado en·tre dous rochedos 
ou paredões de pedra, que teem de altura 28 metros acima ela al
·tura elas aguas do canal. As aguas não se preci pibam a p1·umo mas 
cahem em sebe quedas successivas po1· sob1·e rochas, cuja declividade 
geral é ele 45o a 50o. A mais importante destas quedas é a ÇJUinta, 
na extremid::~ele O. ela serra de Maracajú ; por ella passa a linha 
clivisoria de limites entre o Brazil e o Paraguay. Neste enorme 
Sal-to, o volume ele aguas que cahe em um segundo, é ele dezoito 
mil metros cubicos. Não se abt·ange o SalLo de uma só vista, e 
sim queda por c1ueda , Du Gra·ty, segundo Azara, dá a .al-tura ele 
52 pés para a queda da agua, o que só pôde relerir- se a uma 
elellas, e não á elifi'erença de ni vel , abaixo e acima elo Salto . Os 
vapores ele agua condensando-se resolvem-se em uma especie lle 
chuva perenne, conservando constantemenLe molhadas as circum
vizinhanças da caLara·ta . O ruido ela quéda. de agua ouve-se a 
perto de 30 kilometros de distancia . » Além desse famoso SalLo, 
tem o Paraná o de Urublqmnga, a 6 kilometros acima do r io 
'l'iete, e a ca·tara·ta do Api pé, a-23 1 kilometros acima da coufluencia 
do rio Paraguay. Recebe o Paraná pe1a margem direita diversos 
·tribu tarias, todos do li:sbado ele Mabto Grosso; entre elles notam
se o Guacury ou Acorisal (Cmun1hy ele Cunha Mattos), o Su curyú, 
o Verde, o Orelha ele Onça, Pardo, lvinheima, Anhambahy, elo 
gncontro, Iguatemy, alem de ouLros. (Vide Pallanahyba e Grande) . 
No Rela,t01•io elo Eng . Olavo A . Hummel (1894) encontra'- se a 
seguint~ noticia: <<()rio Paraná. Onde o rio Paranapanema, 
com 400 a 500 me·tros de l arg·u ra, mistLtra suas aguas com as do 
Pa l'aná , é este já um g rande e magestoso rio, embo ra que longe 
ainda de ter a largura que impressiona o viajan te na su a foz com 
o rio Pa raguay . Ji:ntret.tnto jaz em solidão solemne o Paraná, 
emquan:to no t·io Pat·aguay g randes vapol'es mercantes e navios 
de guen a sobem até Corumbá, e isto apesa t· do enol'me volume 
d'agLta que os r ios Grande e Pat·anahyba, com seus affiuentes im
)Jor·tantes, Meia Ponte, Bola, Verdinho e Claro, despeJam para 
forma\· o rio Pal'aná., que ainda recebe os dos Tie·te e Pardo 
acima ela foz elo Paranapanema . lvlo.s emquanto o rio Paraguay 
cles li sa mansamente em Bnorme extensão, tomando- se assim 
francamerrte navegavel, está. o Pal'aná percli.Jo pa.r a a navegação 
devi lo aos dous s<dtos grandes, ele U r ub).ipunga, lo~o acima da 
barra do Tiaté, e das Se·te Quedas, logo abaixo da J:oz do Igua
·temy que ma rca nossa ü·on·teira Sul com a Republica elo Par :J.
gua/ ]J;ntre estes dous saltos ou pelo menos ent t•e o 'l'ieté u e Ivi
nheima, emllm no trecho que inte ressa a es·tratla elo AIM Paraná, 
é elle porém navegavel , e ·tP.m]JO virá em que basbanLe activa 
se estabelecerá esta navegacão, embora restricta, como será de 
~er v1diio purament,J loc,d. A largura elo Paraná. cleft•on·te da 
barra elo St. AnHsbacio é ele 1957 mett•os e a profLmdidacle maior 
ele 6 a 7 me·tws com aguas menos que regula1·es, e como a lar
guru. ás vezes e menor, chegando ·t<:lvez a 11.m kilometro pot· ex
cepção, é natma~ que sempre havera a proi und1dacle pa t· a mau 
cp.<e cot• t·esponde ao es Lreit:1.1nento. E' en·trebanto basLanLe H ' -
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r egular o le i Lu elo t•io, e mudanças reperrtinas na pt•ofuncl iclacle 
são ü·equenLes . D• aiii Lten Les só recebe r i bt· it~ões nas dnas mat•
gens abaixo do rio Pat·clo e do St . Anastacio, sendo clous do lado 
ele Matto- Gt•osso e se·te elo lado ele São Paulo, e emquanlo a6 
aguas elo Paraná são tm vas e quent s trazem os ribeirões aguas 
claras e fr·escas . Uma exceJwiio faz o St . Anastacio quP- tem 
agu:J. s melhante a do gt·ancle rio, se bem que ele melhot· sabor e 
menos turvada . O ca racte ristico rio l'io Paraná-são !lS ilhas qu~ 
em grande n umero e ele todos os tamanhos - ás vezes ele clous 
kilomeLros ele compl'imenLo por 500 mett·os de largura - estão 
semeadas por toda a pa r te, lnLet't'OJupenclo ~ mono·toni::t Jo ex
tenso lençol cl'agua. Acham- se em geral proximas á ma1·gem 
paulista. ou no meio do t' io e <.lão grande encanLo á paisagem, 
formando bdlissilnas perspectivas. l~m geral Leem e !las amesnlil. 
l uxuriante vegetação da margem paul ista, osten·tanclo enormes 
figueiras, mas ú.s ver.es são ele l·odo on r> m pal'te bancos de M"ma 
coml'r<Jca V<' g·tação de ImlnLübas e Sa.ngue ele Dt'<' go (cro·ton sa
lutaris), emquanlo que sobre a areia arida esb~ ncle uma planta 
rast~ il'a da ramil ia elas CtiCil i']Ji taceas - T rianosperma Taiujá.
uma l'ede Jll'Otec~om quu b~1stante clifficnl la o anela1· . Com as 
grancl .•s enchent~s que alcatwam qtm·tt·o ou ci11co met ros, devem 
quasi ·toaas estas ilhas Jlca l' cob ~ 1·1us pelas aguas . . Isto attestam 
os objeClos que se acham mesmo nos logares mais a ltos, como ca
ni'las, remos, madeiras lavraclaR, cabeças ele boi e mesmo ossada~ 
inbeüas, desLt·oços prov t>niemes da colon ia de Itaplll'a, cidade ele 
St. Anna. on mesmo tt·azlcloR ele longe pelos grandes aiT!t tentes elo 
Paranahyba. Numerosos são lambem os bancos de areia baixos, 
qae a vasanle cleixfl, 6, vist3, ás vezes l igados ás ilhas, ás vezes á 
te r ra firme, e ás vezes rodeados ele agua de pouca profunclitlacle . 
Outras vezes, porém, as si l' gDs não alcançam fundo mesmo bem 
pel'to ela terra e principalmente q uanclo gl'ançles figueiras ou ü~
gás, caltidasou inclinu.tlas sobre a agLJa, obrigam a tomar mats 
o largo . l~m ge1•al par ece es tar o « ·thalweg» elo l'io ent re a mar: 
gem paulista e as .ilhas mais proximas, ou en·Lre ilhas, e raras 
vezes elo lado de Matto- Urosso onde p0uco a pouco se vae apro
fundando a 11.gua á medi la que se all'asta da beira, o que faz com 
que esLa mat·gem seja mui Lo mais f'avol'avel iÍ. .navegação á sirg(L, 
o que foi ve rificado quatldo o~ batellõesna segunda viagem toma
ram pol' l ú. . TamlJem a margem de Ma~bo-Grosso este tttle- ae em 
linhas mais rec·tas, emquanlo a margem paulista em linhas cur
vas cerca gt·amles e bellas bahias com ·tres, qua·tro e mais i lhas . 
Maior, entretanto, é n. dill'et•euça em st n tcLura entre as duas 
margens. Na margem de i\latto-G,·osso, estendem -se, escondidos 
atraz elo malLo qu" orlo. os bat'L'ancos baixos, banhados enol'mes 
ele leguas ele extensão, emquanto que na margem paúl iata são 
raros os banhados, e ao contrario os barrancos se levantam 
aHaneit·os, em communicação oom as terras alLas que se esten
dem no interior e com os espigões que gradualmente baixam 
em longas linhas, fo rmando os l)romon·torios entt·e as bahias . lflm , 
muitoslogares são estes bart•ancos formados ele grés vermelho 
que se levanta em prumo abé a.l tm·as de 20 a 30 metros, e nes tes 
logares as si rgas, mesmo longe da praia, batem com o ferrão na 
petlr . .L clebai:xo ela agua . Oukas vezes levan·ta- se a margem em 
duas ou tres banqueta~ de ·terra 1jara então con·tinuat· em subida 
regular pam o inter iot• de S. Paulo. Desde a barra elo Paranapa
nema até o rio S·t Anastacio - uma clis·tancia ele 130 kilomeLros 
só o extenso pontal elo Paranapanema é llaixo, cumeçanclo errbão 
es·ta so berba ·e q uasi con·ti nua Hnha ele bar rancos altos , e em
quanto que esteja quasi excluida a possibil idade ele haver campo 
nesta parte do Estado ele São l:'aul0, denunciava tt fumaça ele 
fogo, pos·to pelos incl i os Chavan tes, por vezes a exlste,ncia de 
c:J.mpo em MatLo-Grosso. Nos Jogares onde a fo rmação é de 
grés, é es·te mui-Las ;·ezes esLratHicaclo em camadas que fon nant 
um a~gulo ele 10 a 20 gt·áo~ com o hot•izonLe, tendo o verti.ce 
t' ICJ acuna . Cerca ele tres legua< abaixo da foz elo St . Anastacio 
é entretanto ~ste system:1 da gt·es subs·t i tuielo por um oubro ele 
ongem vulcalllca eJJcro'stado com sHex em seixos rolados . Na 
margem de Matto- Grosso defron te elo porto cl,a estrada, não p,::L
l'ece haver brejo, pelo menos não per to do rio, o que tal vez em 
P.ar.e se e~üica pela proximidade elo l'io Par do . J.flsLe belliaslmo 
no ele cerca ele 20J metros ele largm·a ·tem sua foz cinéo kilome
t l' os mais em cima . Com grande rapidez avança sobt·eo I'ara.ná. , 
abrindo hrfl'a e extdnsa passagem par:1 suas aguas crysta
linas .e' lo!'temen·te tmnsparentes a'bé g-rande profundidade e 
ctue amela defronte do St. AnastaCJo des taGam -ae, ape1·badas 
co.rrtra a. margem ele MaLLo-Gt·osso, das agttas bm:renla' tlo 
gr~nde r1o . A viela an11nal no L'lO Pat"anú., nas suas ma1'gens 
e 1 lltas, dl"sen volvi"- Se em paz, h vre elas pe t•se ~ruições do ho
mem. Vê-se antas e capivá t•as, aru·anhas e lonLt;s, e os bancos 
de areia e ilhas não são raros os rastos de onças e j'acarés. 
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O! passaras nquuLicog são poucos e s6 vimos alguns soc6s e um 
IJando de Luyuyús. J~ste ultiw.o é um passara grande e o m.aior 
claquellas regiões e chama bastanLe a atLenção pela sua bella plu
magem ln·anca e seu grancle bico preto, qu ando com ce.t·Lo at· de 
grav1clade passeia nos lntncos ele areia, e ainda mais r1uanclo le
vanta o vôo e sobe éÍ. ul buras enormes onde depois pai1·a inuno
vél e quasi imperceptível para <t vista . Ha a i nela marrecos e patos 
em quant idade, e na marg·em paulista vimo~ .en tre outros mui·tos 
Pa.ssaros grandes, o helio m1rbúm . O rio é rico em peixes, alguns 
notaveis pelo seu ·tamanho como o Jah (r e o Pintado, outroõ pel6 
seu sabor· E' entre es tes em primeiro lagar· o Pirilcanjuva, que em 
massa ajunta- se por baixo das flgueil'as em procmn; elas J'ructas 
que cabem na agua . A não ser uma a ldêa ele inclios abandonada 
que por acaso ach!kmos, nenh1lll1 traço elo homem se perce]Je aLé á 
bat'l'a do S. Anastacio, e só rams ''ezes cnm iu~ervallo de 
anuos acon~ece desce1· uma canôa com indins Cayoás . que vinelo 
d~ Iba.pura se dü·ige á Jahahy . No mais jaz o grandE> rio em per
Ierta solidão, rolando suas Ul:jU<lS mansas entre as ilhas a~é que 
quando o vento Snl sopranelo com força conht·a a cot•t•enleza, 
·transforma-o em um méU" revoJLo, pondo em perigo aS canÓaS, que 
por ventma estejam navegando. e depressa procUl·am abrigo . JJ;' 
então po1· vezes necessario ti1·ar as cargots em ·herra e esperar me
lhor Lempo p<tra seguir viagem.» 

P ARAN Á-ASSÚ, Nome pr imi tivo elo rio Amazon:1s. 
PARANÁ DE BAIXO. Dist. da com. de Obiclos, no Estado 

elo Par á . Em suas divisas ficam o .Amazonas, o igarapé i\Iamawú 
e a Hha Gmnde. 

PARANÁ DE CIMA. Uma elas sub-prefeituras em que se 
div ide a com. ele Olüdos, no Estado elo P ará . Começa de sua foz 
subindo ambas as margens, até á bocca do Curmnucury, compre
henclendo a costa elo Carapary e costa do Sauassú. Tem uma 
esch. publ. creada pela Lei n. 96 ele 18 ele março de 18;!:3. 

PARANÁ DE SILVES. O rio Amazonas despede de sua 
mar!íem esquerda um braço denominado Paraná ele Silves, o qua l 
depms de receber as aguas elo rio Urubtt, prosegue subsLiLui ndo 
~sse nome pelo ele Parn.ná ele Atum<í., nome que conse<·va aLe á 
foz elo rio Atumá. D'ahi oontinú:1 com o no1ue ae Paraná da Ca
pell!' e em meio do seu curso euoontm um bmco -o Furo Unt
cara - que despedira de sua margem cli.J:eiLa antes el:J. confluencia 
elo Atnmá . Reunido com esLe brago ]i)ouoo aci.n1CL ela povoação ela 
Capella prosegue em seu curso ate resLi buir ao Amazonas as 
aguas que clelle recebêr::t, mas agora engrossadas pelas elos rios 
Urubú e Uatlllllá . (Vide P lanLa levantada pelo Sr. B. Rodrigues, 
commissionado pelo Governo no anno de 1875 para explorar o 
Valle do Amazonas .) 

PARANÁ DO LIMÃO , Log. do Es taclo d'o Amazonas , no 
mun . ele Parintins ; com llllla esch . vubl. 
, PARANAENSE . Natural do illstado do Paraná . 

PARANAGUÁ, Cidade e mun. elo Estado elo Paraná., séele 
cl,a com. de seu nome, na margem esq . e proxima á foz elo 
1lberé ou Jt iheré, na parte me1·icliona l da bahia. elo mesmo d0

1
1

1
ue, em llllla planicie alta, aprazível p .la bon.iLa vista que 

e a . se estende para a bahia . Suas ruas são Cl~lçadas e eom 
passeios, . ele um e de ontro lado, cimentados na largura de 
élo~s ~etms . Con·tem 803 (1896) casas terreas, ·ctlgumas de con
sh ucçao mode1·o a. Possue quat t·o eg1·ejas : Matriz, Or dem Ter
cerra, S. Bened1clo e Senh ot· Bom Jesus elos Perdões ; •·; ,.a linha 
de bouds a _vapor, que raz se u ·trajec to ela cidade ao pov. de 
N · ~ · clu Ramo, passando pe lo dn porto Pedro IJ, erw dista 
~a CJ~acle per·to de tres kils. e ilquelle qnatro; uma casa ou 
Hosp1bal de M1se~·wordw., com um Asylo em constr·ucção ; dous 
clubs, o L•tterano e o R·publibano; dous collegios mnnicipaos 
e . d1v ersas eschs. de ensino prim. man·tidas pelo Estado . Os 
prmc1paes r1os do mun . são : Maciel, Oorrêas. "Umeidas, Tí-

Ri
beyê. ou Jtibe1·ê , Graugussú, Embog·uassú, Imbo.cuhy, Ribeirão, 

os~nho, Pedras, Buquer a , i\Iedeiros, Ostras, Jtinga, Hin
goss u; Nacu.r , Peqt<imyrim e ou·t!'OS ele peepteno volume de u.gna, 
~ue desaguam no mar ott são a ffls. daq ellés. Nenb11m a travessa 
a .ctdade, estando uns proximos della e otttros mais dist:1ntes : 
0 ma1or é o Graugussú. I!;ntre as senas que atrnvessunt o 
mun . . nota-se a d:1 P1·ala : e en &re as Hh as a ela CoLinga (i>a
trllllomo lllttnicipal) , elas Cobras (onde acha- se constr11ido o la
zareto), dos PapaguJ.os , das Palmas, Ge1·ere , Alam im, G·tara
rem!l, Rasa, do Mel , Teixeira, elo Rio das Pedras e da 
Pramha . Todas , com e~cepção das ilhas Guararema, Palmas, 
Gererê e Papagaios são habitadas por grande n umero cl" mo
radores, que empregam-se na lavoura ou na pesca. As elas 
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Palmas são sen·tinellas avançadas na entrada da barra elo Norte 
e as demais sittraclas na gran de bahia, sendo as do, Ootinga e· 
do Mel as maiores, aquella mon:tanhosa e es ta plana. No mun. 
não exis tem cabos, mas pontas, entrE> as quaes a da Cr uz, da 
ilha elo Mel, ela Pminha, das Conchas, do Teixt•i.ra, do Pyas
saa:~era. do PasLo e PonLa Grossa. que devide esse mun. do ele 
An onin·a. Lavoura de canna, maucliocn.·, cafe milho, feij ão , 
ar ror. fl di versos ouht·os ce.reaes. Cortume de preparacão de 
couros, fabricas de sabão e vela.'>, de f6gos, de polvo1·a,de cal , 
aguardenLe, telhas e tijollos . l~xistem muitos enge nhos ele 
canoa, ele soccar e preparar arr oz e ele serrar madeira . O _eeu 
cli.Jna é quen t • ; tem sido por vezes assoll aéla p r eptdennas , 
para ev itar as quaes existem do<ts ·lazaretos, um no RoCio 
Grande, clistanLe ela cidade uns tres kils. , e um outro na Ilha 
(las Cobrn.s. Possue a 1!:. de F . ela Compagn ie ele Clremins de 
Fer Dnis il< ens, que tem tre~ estações : uma na cidade, outra 
no porLo Peelt·o li e nma ou tra na ciolonia Alessandra . l!:slradas 
ele rodagPm Lem <t etne se eli dge ás colonias Maria Luiza,Santa 
Cr)IZ, S. Luiz, . \.less:1ndra, Visconde de Nacar, Pereira e 
QuinLi.li~.. Di sta 40 kils. lle 1\.ntonina, 38 de Morretes, 7\J de 
Guaratttba e 52 de Guarakessava. Os povs. existentes no mun. 
Aiio as colonias citadas, os ele N. S . do Rocio e do por·Lo 
Pedro II, onde esLiio collocaelos grandes deposiUos ele hel'Va
matte, rlc macleil'a e diversos generos, sendo ahi o p~·inoipal 
porto do Estado, escolllido para ponto inicial ela E . ele F. e onde 
vai ser constr·uida a nova all'anelega. os ·seus eclificios mais 
importao tes são : o an~ign convenho dos jesui·tas (onde func
ciona a alfanclega), Cadeia, v:scolas ele aprendizes marinheiros, 
Ca.pitania do Porto, l!;scolas municipaes Fari a Sobrinho e Hu
mani taria Paranaense. Santa Casa de :Misericorclia, Lazare·tos, 
Fol'laleza, etc. S <:J. matriz fica aos 25°· 311 1.5" de lab. S. 
a 5° 20' 1:3" ue lnng. O. do R io de Janeiro. Orago N. S. do 
Rosar io e d iocese de Curityba. Foi fundada em 1647 por Eleo
eloro \Jil bano Pereira e pelo capitão-mór Gabriel ele Lara, 
Villa em 29 de julho de 164·8; com ç1 u a funccionar a respe
c·tiva camara ení 1649. Cidade por Lei P1·ov . de S. Paulo, n. 5 
de 5 ele C·vereiro de 1.842. C1•eada com. pela. Lei n. 2 de 26 ele 
junho d~ 'l85.J.. Tem agencia elo cot·rcio e es·taçiio teleg1·aphíca. 
nele sobt·e esta. cidade os . lpontamwnto$ Histo•·icos de Demetrio 
Cnz . 

PARANAGUÁ . Uma das mais vastas e bellas bahias de 
toda a costa elo Brazil, no Estado do Paraná. Acha- se s i ~11ada 
entt•e os mer idianos de 5° 6' J5" e 5° 37' O. do Rio ele Jane!!'o 
(i\Iouchez) e na lat . rle 25o 32' 40" S . , ·tendo de extensão EO. 
proximamente 3J mi1h::.s desde -a ponta elos bancos, etne )lordam 
snabttrr:J.,ateaparLemaisoccidentar da bahiade Antonina. Tem 
com muni cação com o oceano por tres canaes ou barras, denomi
nados : elo Sul ou Jbopetuba, elo Centro e do Nor te . A primeira 
dessas bat'l'as acha-se quasi areada dando apenas passagem a 
pequenas embarcações no prea-mar ·; as duas outras, separadas 
da precedente pela ilha do Mel , são apenas divididas por um 
banco que, em fórma de clelLa, se interpõe . A elo centro ou do 
SudesLe é a unica .l'requen tada, servindo-lhe de marca lllll pharol 
edificado na ponLa elas Conchas da ilha elo Mel, e uma boiafunclea
·da na ponta do banco, a ·L1·es milh as ele dis·tanci.a por 52° SE . 
yerclaeleiro da dita ponte das Conchas . Dous bancos de arera 
esparcellaclos, esUendenelo-se quasi parallelamente ao l'nmo de 
32° SJ~ , e á distancia de ·tres e meia m.ilhas, deixando errLre st 
es·!Jrei to canal tle menos de uma milha de largw·a, formam a 
entrada ou barra SJJ: . , que se poderia consicler~r de facil accesso 
pura nav ios ele gr a tlcle ca!lado, si não fossem quasi em s~a e_xtre
miclacle Ji o-aclos esses baixos por· um ·taboleü·o, onde a profundidade 
desce nas "'mai s baixas aguas a seis meLl'Os, segundo é indicado na 
c:1rLa de l\Iouchez. ,\.. commissão encarregada de exammar os 
portos do P araná e composta elos Ba1·ões da Laguna e de Igua
Lemy e do Dr . Jeronymo Roelrigues de i\Ioraes Jardim, verillcou 
t]Ue a largura desse t aboleiro, no sentido do ei:w elo canal, é pe
quena. e ti meia m<ué prumou sobre elle em Gm,S (21 pés); de modo 
que esL(1 b:1rra pócle- se considerar accessivel , com maré . che1a e 
tempo bonançoso, á navios que demandem menos de om,S (21 a 22 
pés1 sendo arriscada :1 enLr ada on sabida para taes nav1os por 
occá'sião de ventos ft·escos conLr:.tr.ios ás conentes ele marés, por 
canSlt das arJ'ebenLaçõcs qtte Lem lugar sobre o ta~oleiro . . A b':'·ra 
ou canal do N. , fot·maclo pelo banco LrianguliJ..l' acrma me.ncwnado 
e os que tem Ol'igemna barra do Superaguy, é, segundo ln.forma
ções tle praLicos, mais prol'unclo, não se encontrando men~s ele c1.nco 
braças (l\!"' ,25) deagu•L i\Iouchez, poré;m. 11penas cla·lht; se1sm~tl·osJ 
e menor largnra que a do Sl~ . Conforme as mesmas m _l OrJ_naçoes, . e 
este canal pouco frequen tado 110r n íio ter nada que o Jndique maJs 
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do CJUC mat·cações em tel'l'a ·; e11tPeLan to, essa en Lrarla parece SCl' 
m:1is natural e commocla para os navios que enbt'am ou sahcm p::tl'a 
o ~m·te. Rellnem- se os dous canacs no estei1·o formaélo pelas i lha~ 
do jfel e daB Pe as, passaLlo o 1[110, sttbrli vide-se n. bah ia em dons 
vasLo'l rescrvatol'ios. nm ao N., cham<1clo bctliia das La1·angeil'as, 
e o principal, q tLe se dit·.ige de E . par.·a 0 . , c E\ propria menLe o 
qaa trm o nome ele Po,t·anagu;i , Passada a ilha do iHel e ·tranq
po'lta a c·Jtm1lu da bart·a ele IIJopetnba, encontl'a- se a ilha Rasarla 
Catinga, e em seguida outra ilba do mesmo nome, porém, moll
·tanhosa, e por ele traz ela qual clesagua o rio H i beré, em CUJO. 
mat•grm e pouco acima de sna f'o~. acha-se edificada <1. cirlacle rle 
Parano,gu:í.. Come~a na ponta da Cruz . extremo J~. da ilha Co
·tinn-a o ancoradnm·o •le'l(.in;;r.rlo :10 porto P~clt·o JL situado na 
ma~g~m f::>. tla bahi:t. 35 kils. a O. tla mesma. A 17 kils . appro
-ximadamente 1la ponta tla Ct·uz, a ballia, que em torta ~>~a extensií.o 
conserva immensa larg·ur:J., limitada apena8 pelos baixos qne a 
Jn:J.rgeam, apel'ia- se. rctluzinrlo-se a dous kils. approximada
mcnte, enhre a ilha do Teixeira e a pnnta Grossa. Kesta g:J.r
gallta tem seu inicio a bahia rlc AnLonina, qne se estemle ao 
i\ O ., Jli'Oximamente iú kils. i\Iui Los silo os 1·ios que das serras 
vizinhas vem tl'azer srw.s a~mas :í. babia de P~u·anagrtá e com 
ellas os detritos acarretados pr~la correntesa, e que, depondo-se, 
tem prorlur.ido esses granrleR_ bancos qne tanto. a pt'cÍ uclicam. sob o 
ponto de visLa !la navcgaçao. Os ventos r o1nantes na lmhra ele 
Paranaguá são os mesmos que se O~Jser·vam em tocla acos.~a S . do 
Br•a7.il, i alo é, !\E . on I~XE. rle verao, e SJÇ,, S . e SO . no mvorno. 
Nessa hahia lançam-se os rios 1\bunrliaquo,l'a . Set•t·a Ncgnt, 
GlUll'akessava, Tagassava, Cn.choeira, FaisrltlOit•a, Sagrarlo, Itarllll, 
Tibere c alguns outros. 

PARANAGUÁ. Rio do EsLaclo de Gnyaz, arT. do Mestre ele 
At·mas. Recebe o Bananal. 

PARANAGUÁ A OURITYBA. Estmda Lle l'el't'o cloEsl;arl0 

Paraná. Liga a ciLiada cleParanagllá, si tnada ú margem rla ballia 
de en-nal denominação á capital do Estado. com o descnvolvimenL0 

total de H01<,3JJm. F0i entregue em torla a sua extensão ao tra
fego publico a 2 r[e fe-vet•eil'O 1le i:'J8;), m· divirJltla em tres SCC('Ões, a 
primeira das quaes. com o dese11Volvllnento de '10k,<J3f.Jm, ent1·e as 
oitla: lM de Pamnagn:í. e i\IOL'l'etes. foi aiJP.rta ao LmnsiLo a 17 ele 
no;emhro de L:i83. J~' mua das ferro-vias do l3l'azil, cuja COII

stl'ncção tem siclo mais dimcil. Conta numerosas nbras de al'Le, 
alo-nmas vet·LlarleiramenLe cnstosus e todas constru1da'l com pcr
rr.fta soliLlc~. Sobre o llistorico clessa estrada rliz o eng-. Picanço : 

\_ 'ultcessiio qrte foi provincial, data de 21i rle mm·ço de 187.2 . 

0·0 ecc.'n .. . ~.605 de l?5 (le abril rle 187-1 approvou os ,estatutos da 
companb ia rp 1 _~ se d1sp~nl~a a consL.nu t' a estro,~l a a_te 1\I?rretes,. e 
rlen-lhe antot•r saçar·v~ta itmcc1onat: ODec ~~- ::>.912 de l rlema1o 
rle 1875 concecle.udma_n{e 3•) annos hança ~lo .JI~'? rle_7, 0/.o, .gal'an
liclo pela pl'ovmc1a, sot~_ o cap1tal ele 2 . 0D.OOO~, e L,\mlJcm 
"at·an~ia ele igual jtu·o, pe·w. mcsn;o prazo, sol~re o capltal acld1-; 
~ional üc 5 .000:000:, destinaC!O :\. c?nRbl'l!CNW ~a estrada ate 
CUl'it ba. O Dec. 11 . 6 . 5~H de 27 rle ·-j"lho _ ?e 181~ approvntl os 
c'ltnrl~s da linha, me11os o Ol'çamento. Em 12 de agosto ele 187ílo 
••ovemo gC'ral antorisou os accion i sta~ da COilq,;;.:lhi:J. ,E. F. do 
]'>:J.ran:í. a tmnsl'el'ir os seus rli rei tos :í. Contpc•[Jnw .r: ;'!'IIJ, ·nle rles 
Cfu•mins de Fe,· Bd;siliens. O Dec. n. 7.035 de :i de ouLttbro de 
188.0 elevou o capital go.rantido a J 1.4J2 :04l$707. J~m 5 Ll~ 
·unho rle 'iSSO come<;ou a constmcçã?· O_ Doc. n . . 7.8}3 de 1o de setemht·o rle 1880 auLor isou a. ÜtncCl?~nt• no Jmperro .a 
Compcognie Oénér·ctle eles Chemms de l!'e1· Bt~slltens " . V1de Pa
raná. 

PARANAGUÁ-MIRIM. Rio rlo Estarlo ~l~ S;mto Catlu1.rina, 
origina-se no mono Gn:J.mirim. corre a pr1nctp1n nornm0 rle N . , 
Llcpois no de E. e vai l ançar- se no At•artuar•y tlma 1111lba a0 N. de 
Pat·aly. 

PARAN AHYBA. Citla(le o m1111. do Estado rlc Matto GrosfJo, 
na com. de sc·1 nome . Orago SanL' .\una e dioceSE' (le Cuyabá, 
Foi fnnrlada em ·183S com o> mm·a1lores clr i\Iinas e S . Paulo, 
crcn.cla parochia pela Lei P1·o_v. de 19 ~le nbrtl ele !~38, elcvarla :í. 
cate"'oria ele vi lia nela de n . ;J de 4 de JUlho rle 18..>1 c a rlc c1darle 
1~ta"Lci n. 70 de '10 de julho de l8Jl.. IJ:' essa pov. o ponto para 

1 mle convcrn·em as vistas elos qnc prclerem o traçarlo ela K de J~'. 
~ara :\faLto thosso, partinrlo antes rlo IJ;s&p.do de S. Paulo do qne 
elo do Paraná. Qttasi torlo o seu tel'l'eno "-' fot'1;1arlo pelo qne 0111 
s. Paulo se clenomi na LcrJ'al'OxD., coheEto ~1r lormo'la~~ alL1vas e 
vcl'fle·negr·as flores Las, qne cltspertam nao su :1 arl1m.raçao elos que 
as contemplam, como iuspil'am o,o mesn~o tempo a Ie maiS robusta 
elo seu proximo e seguro dcsenvol VJJuento. Possue tambnm 
extensos c magniflcos campos, em que seu.s habs. cUJdaclosameute 

Cl'iam animaes ele varias especies, muar, lan igero e snino . CllLLi va 
com vantagem o r.afé, canna ele as~ rtcat'. algod;J:o, fmno, milho, 
feijão, arro7. e mandioca. Sen clima é sat tdavel e a meno . !];' com. 
ele primeira entl'. Cl'Pad:J. pelas Leis PL'Ovs. ns. \J de 23 ele junho 
de l85S e 'l de 21 ele maio de 187:3 e classiric~da pelos Decs. 
ns. 2.2G3 ele 23 ele setembro ele 185S e 5 . 067 do 28 ele agosLo 
ele 1872. Tem eschs . publs. de in st. pl'imaria . 

P ARAN AHY BA. Dist. do IJ;s~ado de Gnyaz, no num. de Vi l! a. 
Bellõt de i\Ion inhos, á nmrgem clir. elo t•io do sen no me. Orago 
Sn.nLa Wta e rlioccse de Goya~. Foi creacb pal'Ocl1ia pela Lei 
Pt•ov. n . 'l8 ele 2 rle agosLo de 18;)2 , inco1·poracht ao mnn. ele Vil la 
Bel la do Pul'anahyba pPio at·t . I! da ele n. 2 ele 5 de novembl'o de 
1835. <tO de San-ta Cl'UZ pelo <tl't. H da de n. 6 ele 19 ele agosto 
de 185\J, ao de Pouso Alto pelo arL. I l l da de n. 428 ele 2 de 
agosLo de ISGO, v.o ti e Yi11a Bulia de ~Jorr i nho~ pela de n. 463 de 1\) 
d0 julho de 187 l. C'omprohcudo o clist . do Senh or l'om Jesns, 
creado pela Le i P1·ov. n. 621 ele 12 ele abr il rlc 1880. Soln·e suas 
di visa~ vide : Lei Pl'ov. n. 44J de 1.4 de setembro ele 1870. 
Tem eschs . pnb ls . ele in st. primaria. 

PARANAHYBA. Dist. do Jllsta1lo de Goyaz, no nnm. elo 
Rio Verde . 0l'ag-o N. S. da Ablmelia e d iocese L1e Goyaz. Foi 
Cl'catlo parochia pela Le i Prov. n . 603 ele 29 de j ullto de ·IS79. T em 
escl10las. 

PARANAHYBA. R ibe il'ão do Estado rle S. Paulo, rPgn o 
mnn. elo sen nome e clcsagna no 'l'ieté pela m:ugem escjuerda. 

P ARAN AHYBA. R io qnc ·tem origem no l!:starlo de Minas 
Get·aes, separa esse l~starlo elos ele Goyaz e Ma tto Grosso o vao 
com o rio G1·anüe l'~mlat· o Pal'an:í.. Nasce no siLio ela Guat·cla 
rios Ferrei ros. pe.l'to elo arra ial do Carmo, clit·ige-se pa r·a NO., 
até J'eceber o Cornmb:i e cl0-po is para SO. até l'ormal' o Pa1·aná. 
Recebe ]lOl' amha~ as margens numel'osos ·tl'.ibs. Pe lo l ado de 
Goyaz, margem rlir., o S. Marcos, Verissimo, Corumbá, Meia 
Ponue, Bnis, Chwo ou dos Pasmados, Vcl'd i nho, CorrenLc e 
Apot•ri ort rio do Pe ixe. P0 lo lado rle Minas Geracs, margem esq. 
o Dourarlos, Ba.gagem, elas Velhas, Pcr!J·as, Piedade e 'fljuco. 
Banha em Minas os 11111115. do Ca1·mo, Pa·tos, Bagagem, l\Ionbc 
Al~g1·e c Prata. a&ro,vessa aq esbrarlas que da Bag-agem vão a 
Catalão P. Paracatú c o. rpte de Patos ,·ae ao Pat1·ocini o. Sua nave 
gação é intel'L'Olllpicla pol' duas cachoeims, a de S. S imão, q1te rica 
abaixo <la foz do rio rios Bois, e a ele Sa.nto André. percfl. de 30 kils. 
ac ima da s .. a rE'Hniiio com o rio Gl'ande. ;;r.lém depsas cachoeiras 
Lem mui tus pedras no lei to. pol'ém com canac\s snffici entes . 
"A la1·gnra rlo rio Paranahyba. como snccecle no r io GL'anrlc, é 
mui Lo varia1•r•l c~m seu curso : var ia rle 200 a 1000 meLros, s i não 
mai'l, nas maiores encl1 C11 tes soiJretndo. » i\ lém elos tr i bs. acima 
c i l.o.rloa, o r io Paranal1yba r ecebe a inda: o Agua Grande, Espirito 
SanLo, Hant'Annac Prelo. 

PARAN.AHYBA. Riacho qnc fot·ma um dos pr in cipacs galhos, 
c o mais septentrional, elo rio~ - Lourenço, em cnja marg·em esq. 
dosagua, pe la l at de 16° prox imamente, no Estado de i\Iatto 
Gt·osSI> (B. elo Mel g<~.ço.) 

PARANAHYBA DA BARRA DO ESPIRITO SANTO 
(Sant'Anna do). Y icle Hcwrc1 elo Espi1·ito Samto . 

PARANÁ-HYME . Ou rio Tm·vo. R io do EsLarlo ele 1\ratto 
Grosso, aiT. rl ir, rio Jm·uheoa c um dos seus maim:es ·úl'ihs. Nasce 
em um conbraforLe septemLl' ional da cot•Lli lhe ira dos Par0cys . 
Segundo alg1Ul8 ~pogro,pbos ou v iajant s, recebe um aff. clen0-
minado Pal'an:i-miLanga. O nome ele P::Lt·aná-hyme deve set· a 
torlos ns respei Los conservado : é o áen nuLural e nKo se Pl'cs bn. 
á con['usões' 

PARANÁ- MIRIM. E' o nome que se dá no valle elo Ama
zonas a um rio peqnrno; braco de rio; porcão estrei ta ele nm 
grande rio formaria e aperLa,rla e11tl'e ilhas, ou entre umn ilha e 
n Lol'l'a fn·me, rlm·ante o curso; f11 L'O qne communica entre si 
dous rios, ou as agnas ele lUll mesmo "'i o, no meio <lo ~uo.l so 
a travessam ilbas . !!:' essa palavr.·o, de1·ivada de p11!1"a?Ub rio e 
m;,·im pe'jU01lO. «Rio pequeno; bt·aco do 1·i o; porcfi.o estreita 
dr nm g-1·:tnde l'iO f'1n'm ada e aper~acla en ~re ·ilh as durante o 
curso; rltl'O qr1e communica entre si clous rios, ou as agnas de 
um mesmo l'lo, no n1.eio rlo CJilal se atravessam ilh as. Etym .. 
Do tupi Pc•nvná, rio, e ??ti? ' m, pe'pten(). Co meça a aggluti· 
nur se em pcwcmá, -1JCI!i'wuzn (J , V eriss imo). 

P.\RANÁ- MIRIM . Jtio rlo 11:starlo do Par:í., na ciTcumsei'i
pçi'io de i\iat<tcorá e com de Baii'io. 

PARANÁ-MI RIM. Riacho do Estado de Pernambuco, aif. 
do. mat·gem sep Lemtrional do rio Capi beribe. 



P ~-\.RAN Á-MIRIM. Rio elo Estado ele Sergipe, :í. margem 
~sq. elo .l' IO cles~e nome rle que e lm1~0. 1~ nu.vegavel com ~\ 
mtluenc•v. ela mal'é na exijensão ele :l,2 ki lomeijros, 
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PARANÁ-~IIRIM DA MAMALOCA. ltx·Lenso braç;o que 
c1etba o r •o Japud. ele sua mnrgcm d.ir. Começa no íim da 
cosija ltanauú. e ·~ermina no principio da cosLa Ilynamim, ror
mando a grande ilha da l\lamalocfl.. Commnnica-se, pelo J'nro 
Iyananú. -pucà com a ilha Hanauú.; pelo l'm·o ela Mamnloca com o 
lago deste nome e pelo do lago M<tria com o l· go deste nome. 

PARANÁ-MIRIM DE BAIXO. Log. elo Estado elo Para' 
n o num. de Obidos . 

PARANÁ-MIRIM DE BAIXO . llb a do Estado elo Am::~.
zonas, no mun. ele Hacou.ti<J.ra. 

. PARANÁ-MIRIM DO ESPIRITO SANTO. Log. no dist. 
ele Pal'llrL•ns elo Esbaclo elo Amazonas . A Lei l'rov. n . 6-13 ele 2 
ele Jllnho de :l884 creou ahi. uma esch. pub1. ele insLr. pTimaria. 

PARANÁ-MIRINS . Em c~Ü1]larLc de seu cmso pelo IJ:s· 
baclo do Amawnus, despede o rio '1'a]1ojo~ paxa a clir. clous 
bracos .clenomi n::tclos Po.t·o.nõi-mil·i ns . O ·menor seg·ttc ú. QSq . por 
um captnzal }l:J.I'O. L. , reune-se ao igarapé Curnmú, proceclenLe do 
lag? o serra desUe 1101ne, e mcorpora-se com o l'o.l· ::~.ná-mirim 
J~li11 0l', queyar"c elo mesmo htclo, c seg-nc quasi o mesmo rumo. 
.li:ste quo e rlcnom1narlo Parana-Jllirim rle ,\!ll.l'ia 'l'hcrcza, logo 
que recebe o ilin"ecerlen"e, i ncl in ::~.-se a IJ:S~., e clÜJ'a no Ama
zona~, qnasi jtwcto ;i foz elo 'l'romuottts, tle CJite se dc,prender:l. 

PARANÁ-MITANGA. Vide Paro.ná-hyme. 

P ARAN Á-MUCU _ Rio elo Estado do Pal':i. banha o mun. elo 
Sonzcl e clesag·ua no 1·io X:ingt't. pela. margem di r. De.lle extra hem 
os nab~u·aes uma ar g ilb com que fabricam va~os para uso 
clomeshco e que resistem ao fogo . 

.. PARANA~. Vil!a e nmn. elo Es"urlo de Goy:J.z. Suo. makiz 
t~nt a lllvocaça.o ele So.n"o Auto•llo elo Mbt'l'O do Chapco . (Vide) 
~,o1 creacla vill:JJ pel:l. Lei P1·ov., n. 565 etc 25 lle j nJho cle187G. 
l em eschs . publicas . 

PARANAN. Rio elo Estado ele Goya7., aiT. rla margem clir. 
~o r•o, Mat·n.nhilo. H.ecebe as <egna~ dos rios dtt PalnHt, elas Ahm1s, 

om i'htccesso, S. Dom1ngos, Cone•üe , P<wdo, Crixú.s, Periperi, 
Ma?acos e ouLt·os. )lasco na sona rios ·coul'os, tem um curso ele 
ma1s de 600 kiJs., é navcg::wel por gt'ancle~ cmb:u·cações num 
~re.c~10 de 240 k.ils. e por embarcações me110l'f'S cerca ele •100 kils. 

( 
alllt Adolpllt>, Ayrcs de Cn.sal, Cunh::~. MaLLos e J, E . 'iVapJloens 

A Tona c o homern 1884), cli7.cm que o Paranan depois rle 
' ]'iliÜ:J. t•-se com o .rio ela Palma ·boma o nome ele P:u•anaLinn·~t . Na 

l eg1s ln.ç1ío e no~ rclatorios provincio.es e em divet•sos t r<JJbn.l lfos que 
consnl Ln.rnos a re9pei to elesse 11s"ado, não enconLI'amos a clcno
ll111Ja~ii.o Pc~nmatinga. O St·, Dr. Virgilio tle Mello l~ranco, na 
sna V •agem :i com, rb Palma, cli~ : "O nome de Paran a ting·n 
é. t~tft1 11.1ente ig •1oraélo dos b abi tan tes, q 110 o ni'io conhec~n 
Stna.? pot· Paranan. Por tel-a litlo no !)ice . (ieogm:phioo, Ay1·es 
ele Casal, c em outros 1 ivros, e n i1o ou vi l-o mmca pron•tncii.ulo 
pela genLe ribeil'inlw., ·tt•abei ele in[ormar-me a ·tal respei"o, 
senclo o resultado c[ue nem por LraeU~i'io con heciD.m o rio por 
iquelle 1~ome, n~m m esmo os piloto~ de hobcs que muitas vezes 
Jav•ar~ fe• to a '"agem ao Parú.. » Ainrl:J. que exist isse " cleno
~1 1 11D.cao clePu.rano.Ling<t ser ia convenienLe elimino.l-a pois no.da 

a que JUS"tnque a necessicl;ule elo Paranan mudar de nome. 

PARANANGABA .. Vide Pcwcwctngaba. 

PARANAOÁ. Vide Pan'na1tCÍ,. 

PARANAPANEMA. Vill:J. eloS. Paulo. Vide Ct~pãoBonito. 
PARANAPANEMA. Rio consiüet·::we l tjue Lcm suas no.s-

~e •t_tes. na fo,ce NO. ela serra ele Par:wapiacaba o elesn.g na nr; rio 
E~ta11á pe l~ margen1 esq . . aos .22o 25' ele bL. S. ;Hraves9::1 o 
Je!~aelo.cl:.s. Pa;üoe clepo1s .separa este do <lo T'aPn.n:i. Recebe h .a margem cl 1t., todos pertencentes a S. Paulo o HapcLJnmo·a, 

esO IHlo, G~uwehy, Sa11to l gnacio1 Co imbt· ::>. Pawlo r:' 01ll.ros; c p~la 
1 

q. o"'Aplalty q11e n.Lmvessa S . Paulo, o Hat'arc erue se)Jara esses 
cous ii.s'··,d s 1 c· 'r·b ' · 
1

. u~ D , o c as 1n1.as, J :Jgy, C[UC atra,,essam o Paramt, 
a e~n ele outros. Suas margem sito m•di u::~.r i o.mcnte haixn.s e 
PO\·oaclas, 11arte rle arvorerlo coL'[lUIJ•IILo rle O[>t.illlas maLlciras 
llavte d · ' c · e camp1nas onde se encontram. di vet'sos an imaes. ::;na 

on-enLe é apressada por causa das mui "a~ cachoeiras ; as "en·1s 
n.e~Jace.n~os sii:o in restadas de gent io feroz. O alveo é pci'Jnanente 
e as enchentes pc:rioclicas nas es Lações chuvosas. Sua foz e Li1o 
larga que, as canôas que, em tempos idos, diri giam-se á prar:a e 
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povoação ele If?uaLemy, mui Las vezes subiram pelo Paranapa• 
nema, supponao que desciam pelo Paran:i. Mereceu este rio 
se•mpt'f' o cnicl::~.clo elos presidentes do JÇs·tado tlo Ptwaná . Dos 
clifl'eren~os rel:J.torios que delles se occupo.m extr::~.ctaremos os 
seguin tes "opicos :-Em t856 o illns"raclo Sr . Henrique ele Beau- · 
repaü·c H.ohan, enio relatorio é, s in ão o mais imporLanLo, pelo 
menos nm elos m'a is importo.nLes tlo Estatlo elo I o.ranú., dizia a 
respeito desse rio : <<Este Tio (Paranapancma), qne e commum á 
es"a provinc.ia c à ele S. Paulo. ni1o é navegavel em todo o seu 
cm·so por cn.usu elos sa l bos e cachoeiras que o ohstmem . Todavia 
6 por clle e pelo seu confluente Ti IJagy que se faz actualmente a 
nossa comnlltnica~ão com a provincia de i\IaLto G1·osso. Seu 
por Lo ele embarque c o Jalaby, na margem clir . elo 'l' ilJugy. Des
cem as can•>as a te o P:J,ranapanema, e des"e até o Paraná donde 
ganh n. nclo, no. mal'gern uppos ta, o l vinheimn., sobem JJOl' elle o 
pelo Brilhante atr\ á nascente co.lonia do S. José de i\lonLe Alegre 
si tnn.da no is "hmo, tle nOI'e a 12 legnas de largura, que separ a 
es"c rio cln Anhna.c. conf:luen~e tlo rio i\londego, como es·te o e 
do Paragm1.y. Segnntlo tlm ItinCJ'&I'io qne me clen o barão ele 
An"on ina. ha dn embarrp1e tlo .lak1by, nesta p•·ovinc.ia, ao dc
sembat·qne üo Brill• on l.e, Ha província ele i\Iatto Grosso, SG leguas. 
Devo, porém, far.er observar, que o cadete JosciAnUouio ele Frei"as 
DanLas. !]llP, f'll1 meiaclo elo n.nno passaclo, fez essa viagem, gas
tou na. irla 42 d i a~, no regre•so 30, c que aLe seu t,ermo metlio 
ele dun.s l<?gua~ c mei:t por elia. lsLo JH'OV:J. on que o Itinera? ·io á 
inexacto, quantlo •un.rca somente 83 k~:·nus de navegação, clcscle 
o Ju tahy n te o H ri lllanLe. ou que si1o Laes os esLorvos, qne em
hn.raçam o Ll'an si Lo elas can ôas, que niio c possiYel vencel'-Se a 
viagem em Lào pp 11 co tempo, qmwto seritt a desejar. 1!1 noLe se 
gne o c~ttle Le l);l n tus i:J. em C:J.IlÜa rlescanE'ga.da c empenlmclo em 
elfecLuar a viagem no menor p1·azo possivel » . l!.:m iS65 no 
l?elat:o>·io rlo pt·esitlente Dr . André A. ele I n.cluu. F!eUl')' ao vice
presitlente DL·. i\Ia noel :\ lve<; de A•·anjo, acha-se um'a nrrticia 
prestada sohre o Pat·anapanema por l<'rederico Hegreville, en
cancgaclo rle explora.;· niio sô .esse rio como o Tibagy. << O rio 
Par:mupanema, d1~ l•. Heg•·evJ!le, tem destle a bana elo Tibagy 
até n a lMa do Pn.rano.panemo. 11ma exLensao ~ l o 50.271 braç:J.s, e 
da h i :J.Ló a sna f, z 89.221 ; prefnendo ao Lodo 13\J.4\_l5 braças. 
JJ:m "orln c~ "u pa•·"e elo rio enconLnun-sc :l2 il11as e são as da 
bar.t':l. elo 1'ib:Jgy, Cap ivarn., lnlnunas, i'n.cú, Grande ele , atüo 
Ig-nacio, Bon i la, Pi rapo, Serra rlo l)i(l.bO, 11 ntn.s, Corvo, Urnbú e 
Tigt·e. De srns clivnrsos <tll's., 13 entram pela margem elir. e H 
pi?la esq., torlos com largnr;1111aior ele meia hrap; existem Lambem 
LrPS pPqncnn.s coneileira1 denominadas C:upivn.ra. Lamugeiras e 
St'rm tlo Diabo. A rlanta foi. levantn.da com a lJussola, sendo a 
son.rlag;em f'e• La com :1 maior exacLiclào possivel, :1ssim como "ive 
·"orlo o cuirh1do com a. re)wcsenlt\<;ào topogTaphica das margens. 
A es"e rio solit'!'vcm cnchcnbcs qne [uzcm elevar o nivel ele suas 
agnas até 22 pallllns n.cimrHlo nivcl commum, e 18 elos ordinarios. 
SHa. prol'undidaclc métli;~ e de noyc p.1 lmus e neste es"aclo oJ'rerece 
a. barcos movitlos o. v<.o.por nn :J. Lransportes pnxados por este 
rn nLor, 1ll11:1 n:J.veg::~c.ii.o a9suz f, ·a nea ~tbé o novo es"abelec im enLo Llo 
I n.nltliiJlan rma, ou nH·lsmo aLe ;\. l<arra do ~l'ihagy; ·visLo que 
enti'i.o a cotTotleit·a da Cap ivam cle~apptu•ec~ completamcnLe. e as 
ela Lúrangeira~ (! Sel'l'<t do Di a bo se nbrantlnm mni no~avehÚeute. 
As RtlaR e nclirntcs são rlm'<\Üoura'l, em ra7.ii.o elo poltco clecli v o 
do seu lei "o; e o.s que alcan~am 10 palmos de Jll'Ofum1iclacle são 
ft·eqycntes enL•·e os mezes ele setembro a março: ni'Lo bavPndo, 
]JO\'CJU, épocas ce ·Las pa•·a n.s cnchenles ma:s:imn.s, visto serem 
e lias tlcvi.lln.s a cfl'ei Los metereologiros. cuja i nconstancia ó no
~n.vcl. Uma pn.rte Llo Paranapanema, comprehenrlida entre os 
ApcrLaelos c a i>ana tlaqnelle rio, muna extens:io de 42.132 bra
ps é s -mpre navegn.vel por barcos a v:1por, qne demandam de 
fjUaLt'O pa ll11 o9 d'agnn. par:! baixo, porém :J. oubra pat·te, isto e, 
elos .\pcrt.arlos <L barra elo Tilm~ry, só se presta nos tempos de 
sccra (\ n~w0gaçi\o com pranchn.s ou canõ~\s. que demandem ele 
um t\ um. e meio palmos claguu. e mesmo a s im, e necessa1·io que 
possam pas~ar pot· conaes da laqJm·a aLe elo um:t bra~a . Desde 
a ilhá grande clr S. fgrwcio n.tc <L bnna elo Pil'apó o rio Loma 
uma bl'gHm ~::umwhn. que as agn:1.s nii.o ]loclem formar, siquer, 
nm pequeno l'~tn:l l, po•· omlc a nav~gaçiio Lcnh:t Jogar ; e espmi
<~.m(o·se sol>nl cstr vasto e~pa~.o apen:J.s conseguem, em n.Jgnns 
l oga<~·cs, enc.obrit• mn.l as it'rcguloritlades tlo ft~nclo do leito . ~n
L•·el.anlo. enten1lo ele que potle a es t.a br:Jecer Ja um::~. navega,.ao a 
vapo•· pelo l'~ttun" punema rlescle a sua roz aLé os Apertados: a lu 
crea•·-se um es~abelecime•üo nncionul, Jl:ll'a servir de ponto de 
parLid~t a uma naveg-o~tlÓ r<>gulat· aLe o Pa•·~\ná ; e nas encheu,te:; 
aLé o n0vo esLabo.lecimentc indi gC'llO. do Pm·ana!!:J.ne~;na, ou ate a 
lia r r a elo 'l'i IJD gy . Os barcos pam esta na~egaçao _nao devem ele
mandar mais de quaLPo palmos ele .agua, f!IÍII11 ele nao encontrarem 
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embaraço desde a bana do Paranapan.ema aLé os Ape1·taclos, e 
sua lat·gru·a porle ser regulatla para canaes de 12 bt·aças do 
largura e até mais» - De conformirlade com as LnsLrucções de 
4 de janeiro de 1 ~65, expedidas pelo prP-sirlrn te <lo Paran,.,, Dr. 
André rlugusto de Padua Fleury, os en<renheiros José Kcller e 
Francisco 1\:eller, em ve7; de regt'tJssarem pelo Yvaby, de c11ja 
exploração e medição hydrographica haviam sirlo encarregados, 
estenderam a explora~ão do Paranapanema e Tibagy, O resu!La
do dos seus estudos consLa ele 1.unminucioso Relatol"io, ap1·escntado 
a 27 elo dezembro de 186:) . Desse relatorio exLracLaremos a vat•Le 
relativa ao rio ele que nos rrccupamos:- « A 23 dr Junho toe,\ mos 
em ú·ente a boca elo T'aranapanema, cujas agnas claras e clu·ysLa
llinas se destacam ela supedicie tmva elo g ingan l.esco paran{t, .. 
A 27, 28 e 29 passamos a~ peq 11enas col'rerlei t·as elo Corvo, da Ra
posa c das .-\ nLas, junLo ás ilhas dos mesmos nomes, e ch egamos 
á pequena ilha e corredeira da Cot·fla de Prarle, onüe já a9 
camadas de grés, in Leiramente meLamorphnseadas e quasi vi Lri
ficaclas, incli f'am a proximidade das massas érupúivas (]a set·t·a 
do Diabo, cujo cimo l'ormado de ·LrachyLe, e Lendo a configuração 
de uma barraca, avistamos logo na mal'gem clir. elo rio. A lar·
gura elo Paranapanema, que na foz Lem a.penas 350 meLros, 
estende- se de modo neste logar que alcança a medição de 50 J a 
600 meLros. Passando em seguida á i.lha Tuyuyu, situada ·uo meio 
do rio e junto á correcleü·a elo mesmo nome, chegamos á mais 
forte da· serra rlo Diabo, primeiro que, J10l' seu clecli ve cousicle· 
ravel, oppõe obstaculo seria á marcha de vaporeR o1·dinarios. 
Os recifes rJUa aLravesssam o leito. formados ele ·Lrachyle, são, pot· 
se~n duvida um prolongamento ela que constitue o dmo j{t dis
LatYte da serra elo Diabo ; correspoJ;tclcndo provavelmente, aos 
ela cachoeira rio Ferro, no Ivahy. Não obstante a elevação elas 
margens, que sobem á grande altura ele quatro meLros acima r\o 
nível das aguas baixas, os terrenos adjacentes, menos aHos, 
intmcla.m-se nas enchentes .orclinarias ; e, por falLa de esgo tos 
na·tm·aes, formam em muitos Jogares pequenas lagõas ou b<>
nhados ao longo elo rio, os quaes ainda de longe, se distinguem 
facilmente pelo ca~·acter especial ela vegetação, que consiste em 
um [ronrloso matto virgem nas fmlcla~ enchuLas elos morros. Oa 
serra do Diabo para cima, estes banhados vão rareando pro-
9t·ess ivamente ; os morros, já então pouco elevados, avançam até 
as margens, climinu indo a uniformidade elo seu aspecLo; e as 
mattas offerecem ma!.leiras de qualidade e dimensões sttperiores, 
sendo muitas rJe construcção naval. A' 2 e a 4 ele julho pa~Ra
mns mais duas corredeiras de pequeno declive e a 5 pela manhã, 
abicando a foz do Pirapó, 'lue pela mar"'em esq. sahe com a 
largura de 45 metros, atracamos no por Lo da antiga redacção dos 
jesuítas, denominada de i\ . S. elo Lore·Lo; sobre cu.1as anti'!as 
ruinas se distinguem as morlernas ele um recente aldeamento ç\e 
Guaranys e Cayoás. Na manhã dó dia 6 passamos a col'l'erleira 
elas Larangeh·as, com o comprimento ele um quarto de legua . 
A 7 a do Pacú. A 8 as das Anhnmas e da Capivara, notavel pela 
configuração dos lagedos ~ue existem no lei Lo elo rio. A 9, pela 
manhã. ·tocamos á barra elo rio Vel'melho, em cuja v.isinhança h a, 
uma insignillcante col'l'ecleir a. A 10 e a li mais cinco, Lambem 
pequenas. Na ·tarde ele H chegamos á barra elo 1'ii.Jazy, onde 
procedemos neste mesmo dia á medição do volume cubico de suas 
aguas. No seguinte fizemos ·as observações ele laL. e long. e con· 
Li nuamos pelo curso deste ali. no Paranapanema ... » A' res1Jei lo 
ela l'o ··mação geologica c elo clima do valle do Paranapanema 
dizem ainda os il1ustresengenbeirosKeller :-«No Paranapan~ma 
essas camadas (de grés vPrmelho) estendem-se sem inLcrrupçiio aLé· 
á iierra do Diabo. onde pela primeira vez as vimos perftu·aclas pelas 
erupções elos rochedos plutonicos ela mesma serra. Dahi, porém, 
ai. nela se alongam, mai.s ou menos modificarias na consisLencia e 
na côr, até á alLura do ex tine Lo aldeamento do Pil'apó (:-.J. S. rlo 
LoreLo). !%te grés p1·eaLa-se perfei Lamente ó. qualc1uer obra d'arLe; 
difl'ere em consisLencia e dtu•eza, segundo o loga,l' donde é Lil·ado; 
assim o da pequena ilha ela Co1·ôa de I<'raele é duro como vidro, 
e o exlrahiclo á pectuena. dis tancia, mais abaixo, molle como g ir. 
ou barro mal cosido. Desde a barra do Pirapó até {t elo Tibagy, c 
por este aLé o l gar onde chegamos, seLe leguas acima de~. Pe
dro, avistam-se sempre rochas ele origem plutonica, mas de cara
cteres difl'erenLes, por conterem ferro umaa, e outras cobre : no 
numero destas pel'Lence o recife da conedeh·a elo Por\o rle 
Cima ... A queda toLa! elo Tibagy e elo Par·anapanema, clc~de as 
cabeceiras do urim ·iro aM ó. barra do B''gtmclo no Paraná, é de 
700 m,,·tros. O êJima, nos diff'et·enLes pontos dos vall~s daquelles 
clous rios, apresenta uma. varlerlacle cnnsidc:ravel, em ra~ào ti~. 
grande diU'erença ele laLrtude., e da el~vaçao acnna .elo m vel elo 
mar ; assim do J a·tahy para ba~xo é .tropiCal, e para Clma Le~.npe
rado, A superioridade do solo marufesta-se á -toda a luz nao só 

pelos mag tüficos maLLos, abundanLes de excellentes madeiras ele 
consLrucç 'io ele mais ele trinLa qnnlirlades diversas, como pelas 
muita~ colhei tas dP todas as pl<tnL<vÕ~s ttos aldeamen tos elo Para
napartema, e S. Pedro, e ua freg. ele TilJahy, C[Ue exporta para 
ouLrosvontos da p1•ovi ncia, cópia extt·aorrlinaria c1e manLimentos .. . 
i<:nLt·e as pl::tnLas rueclicinaes elo maLLo vit·gem notámos, sobre 
Lodas a ipecucuanh<~ ott poaya, que se acha na vizinhança Clu 
aldearuen Lo do Paran·t panema. » O tra balho mais recenLe que ba 
sobre esso r io é o Belc~t. apl'esendo a 20 de cler.embro ele 1886 pelo 
eng. Th .. Sampa io. Delle exLraclamos o segninbe : «O curso elo 
rio l'aranapanema cl~sdc a lJat't'V. do !Lape~ini nga a"Lé a sua f'oz 
no t·io i'at·an·i, divicl•-so naburalmente em quatro secções : 1n, 
rla foz elo !LapeLining·a í1 cacl1neira elo Jurü-mirim; 2·•, elo Jurü
mirim nn ~alto Hran rle; ::Ja, do S . .!to Gmnde á barr<> elo rio 'l'ir 
bagy: 4", elo 'L' ibo.gy ao rio Paraná -A 1a ser(:ão lem cerca de 

•200 lcilomeLt·o~ ele extensão, elos qua.es 120 são perl'eitamenbe na
vega.v ~ i s em •tttalquer época tlo anno. O 1•io atravessa ahi uma 
t•eg itlo clB grez e scltistos molles, e clesúnvlll ve-se, ora muilo si
nuoso pot· entt'o aHos pat·cdões ta lhados a prumo, ora entre bar
rancas tle mediana Plevaçã11 cob rLas ele f1·ondosas maLtas. A sua 
lat·gm·a média e de 7.'í mekos : em alguns pnntos, como nos siLios 
ene~choe it•aclos, csla largnra vai ás vezes até "180, e mesmo 200 
mebt·os ; mas em gera 1 pouco dií'fere cl.t média incl icncla. As pro
fnndidacles sfio qu<tsi sem pre ele 2 a 5 metros nos ·trechos clesim
pr<diclos; nns cacho ·iras, poróm, se r·ec~nzem ao tuinilllo ele om,60 
no t ·mpo ela vasan t ·. Varia nuüto a. velocid.,cle elas correntes : 
nas cacl1oriras aLting o m:tximu ele '11 kilom. pot• hora; nos 
trechos desim pedidos a uma média de :3 kilom. l~sLa secção, elas 
melhores do Panmapanema. sob o poulo ele vista elo. navegação, 
rlivirle·se em clous [,rechos principaes : o 1° desde a barra elo ILa- · 
peLi.ning-a a té á b·u·ra do l'io Guarehy : é um tt·echo basl·ante en
cachoeiraclo e cnpr ichosamente si uuoso; con·tam-se ah.i mais ele 
:~o corredeiras do Aparado, Bufü.o, Sete Ilhas, e o nolavel e b 1-
Ji ssimo solto elo Itapoct't, leg·ua e meia abaixo elo ltape l,ininga; 
o 2° ·brecltu, tla bal'l'a dn Guarehy ao fim da secção, é ·ta lvez a 
melbot· pa.l'~e do curso do Paranapanema ; o r io melhol'a consi
elet·avr< lmente, g-r:.. neles esLi rõcs de 3 a -1· kiloms. ele extensão sue
cedem -Re com l're<1uencia; poucas voltas, nenhuma col'!'ecleira, 
aguas mansas, prol'unclidaclc média superior a 2 mett·os, sendo 
muitn ft·nr1uenLes os pontos onde umá sonda do 5 meLros não 
aLling-e fi.tnrlo . l'11ra uma navegnção regular clm·arTte todo o armo, 
esqo trecho do rio niin Cill'ece ele mell!oramenLo algum.-A2a secção 
é ilücir ,mente r.l,sbt·u iüa: em um;c ext •nsà0 ele cerca de 120 kiloms. 
nào ha talvez 2 kilums. desimpedidos. Atravessando uma reg ião 
monlanhos<>,cle consLi tuição g·col"gica mui to diversa da an Lerior se
cção.o 1:io parece precipiL<>t·-se pela encosta de uma montanha, como 
si rasg·asf!e uma serrania, deixando uma planície alta po1· ouLra ele 
n ivel nt'l is baixo. Lade<~clo ele morros de 120 a 200 meLros ele altura 
acimn. da eort•,1nte, cot·t•e o rio entre peneclias faz~ndo grandes 
voltas. Ol'<t p rcc i pil.ando-se ele grartcle alLm·ll; em esplenclicTas cas
ca\ • s, ora pot· e~Lt•ni Los col'l'eclorcs onde as ag·tms pasRam vio
l011Las como n'um ('wul, ospt·a ianclo-se logo após em larga b<>cia 
onrl. l'nzem m •donltnB retlomoinhos. A obsl.rucção é completa e 
irt•emocliavel : ha Jogares onde ·todo o grande volume cl'agua do 
rio l'ar<tua p:t n~ma, sw,eriot· a 300 meLL'OS cu bicos por segundo, 
passa por es~t' f• tLo c~ na! de 6 a 8 metl'OS ele lai'gLH'a entre l'Ocheclos . 
a](Jtll1Lilf!-clos. Os sa ltos e t.ombos são tão segni.clos e repaHclos, 
rpte o ler to tln t•to assemelha-se a uma escatla. l~nLt·e ns saltos 
mais J toLav~>i ~ tlesla suc··ii.o, cilarei: o elo Laranja.!, o elos Aranhas, 
elo ri r~tj ü on ele 8. SebasLiáo, o da Agua do Paclt•e, os clous do 
Palmi tal e o SaHo Grande .ou elos Dourados ; esle ulLi mo é o 
maior e o mais bel lo, com tt quéda verLical ele Gm,50. Os dons do 
Palmi~al são, porém, m:üs pHtorescos com uma quécla total de 
I L meijros. - A 3n secção 1em 110 kils. de f'Xbe,são e o 1·io, 
cnmqnanLo entre em região menos acci.denLada, ofT'ei·ece ainda um 
léi Lo mui Lo des igual, CJURt' qttanto ás Jl!'Ofuncliclacles, quer qwJ.trbo 
á largur<> e ás rlecl ividacles. I~' nas ta secçã:o que se noham as 
ma.iot·rs irregnlari cJarJes no curso do Paranapanema : o rio ora 
corrtl estreito em can•d profundo e franco da largUI:a éle -100 a 
120 meLros, ot·a es praia-se em Iarga bacia de 500 a 600 metl'OB, 
ct~o fnnr\n é consLi tu ido por enorme lageaclo, por sobre o qual 
col'l'e a ;tgna escasS<t e ruidosa em ·tempo cl~ secca, e sem cannes 
praLicaveis. As ilhaR sm•g-em en tão numel'Osas no rue:io dessas 
largas barias e f,,rmnm verd<>deit·os al'ch ipelagos. ITisLe caracter 
elo rio l'at·~mtpa,.crna só é bem accet~Luarlo na épocf,t da secca, 
cruanrln o r1o atLrnge o se :t nrvel mars baixo. D1.1>rante a mór 
pari, l elo" nno, tttdo isRn clcsappareca, e o rio assume maior u tli
l'ormielade. Gomo o lageatlo dos haixios ou razios fica quasi sem
j?l'e coberto de uma ~ar.nat111 liquida ele Om,50 a Om,SO ele pro
,uudJdade, qualcj llel' chiTerenca para mais no nivel das agnas, ot 
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faz désapparecer ·botalmen-~e, e então onde, outr'ora, se divisan 
ttma larga e ruidosa conedeit·a, não se ve mais elo que uma a111 pl a 
bac1a, onde a.s aguas apenas clesenb ::tm na super ncie as irregula
l'Iclacles elo lei lo toudmenLe encob ·r to . u;sm S3eção pócle ssr 
n avegada eluran te a es Lação secca, mas com gt·ancles difllcu lcia'le> 
e cx•g·•nclo pra ~i cogem especi, l comb Iam hem erubarca•,,ões ap t•o
prt aclas; clumnte oi to mczes do a nno, porém, ell:J. póéle se t· apt·o
vet,Lada com ::t l:;um :J. v:J. ntn gem. Para um:-. na vegcv;ão co n L i nua· 
JlOL' vapor sel'iD.m necess::tl' ios melhoram entos llifipetHliosos. que a~ 
~~ntag' ns sn bseqnentes não com pens:wiam. As cachoeil'a S elas 
Ires- Ilhas, do Pary, dos Queixadas, da Bal'ra cl:J.s Cinzaq, elo 
Rto Fundo, sio S'l' ios obs:acu1os á n av ~·g·ação regulo.t• e con tinua 
clesba sec~ão, e, cre io e11, gue qnalcllLeL' t.e n~ativa para m~J hontt· 
~stas como outras cachoe iras seria n8o S'J muib cliqpeud iosa como 

e ;-esuHado assaz prob l-•J!1 ·t1co . O l'io deve s '1' u i. i li s:1 cln ~ai qu al 
esLa, p2ln menos na s acbuaes co ndições claqueli a regtüo, um 
des:r to que só ag-01·a s~ povôa; a n(weg<lç<io não eleve Sel' lent<J.da 
Slllau 110 temro ele en honLe. isto e, c1111'(1111.e cer~a cl~ oiLn m e~es 
nu a nno.- A '1" sEcçi'lo e inconLesbavel menle a melhor pa.rLe elo 
P~wanapanem::t ahaixo da~ r egliiics cln s cnc boe i,.as e comqua nlo 
nao SCJa ·L,[l ta lmente des impeLI•Llc1., c a secçi\o que ofl'ercce em 
CJ1talquer época do anno 1.una nJ.ven·açiin con~ir111a de q I te o cnm
~~~ercio já se va i uLili sa11Clo com ]ll'O~'ei~o . ü P a t·a p; naneilm, elo l'i o 
I Iba;ty a~é o Pat·aná, é um rio .l urgo. prnl'nndo e menos acc i
clentaclo, com a lgnmas cachoe ir<l.S e col'l'eeleit·as qnc n5o sno nu
merosa~ nem irremecLaveis. O rio tem ot·clinar iamenLe a largura 
Üf• 230 a 3UO m e Lros, como na collfluenc ia do 'l' iuagy, e vai 
llltutas ve7.es a 600 e até 1.000 me!.ros, como se obqel'va em varins 
]:ontos entre as rnin::~,s do unti go alcleu.m etl"to de Santo Tg· nac io 
e o elo P ir apó. As pro[nndiclades v<tl'iam muito : no t empo ela 
vaRanLe a sonda accu sa por sobt·e os ba ixios e correde iras -
om ,50. om,so e i 111 ,o ; nos si tios apertados , nqs ·trechos ele largm·a 
ele i OO a 120 meLros, nm" sonda de iO meLros n ;\o aLtinge o 
f1.1urlo n <J. li nba do ca tlal. Na ban a, o Pat·~.pananema tem uma ' lat·
g~u·a de 336 meLros, medida na extrema secca, e 11ma profun
didade max ima de 7 m etros . Na exLe11são ele .UJ2 kil 'metros, o 
r io desce apenas 53 metros, elesemhocaudo no Pal'aná na albi·tucle 
ele 2-16 metros ac ima do n ive l elo maL'. E' tambem i!·regular '' 
Yeloctdade elas conentes ma~ a med ia po1.tco excede ele 3 kilo
n:ebt·os por bom. Para clne es L::~, secçãn se preste a uma navega
çao cont1nua por vapo t· clm·atlte ·todo o ann.o, se f'az pt·eciso 
melltorar a~ sen·u inlc'l cachoeiras: Lat·an ja Doce Capivara I.a 
l'an ge ira,_ Sautob Jg uac io, Serra do Diauo. 'o comu{ercio que ~gnra 
se et;tcam1nha pat·a Ma~Lo-Grosso por via elo P:1ranapanema, Pa
l'ana, Samambaia, Jvinheima e Vaccaria, 'é obl'iguclo a fazer a 
~esc~J>t•ga elas embarcações em ·tres ou quatl'O ponLos a11euas, e 
Jsso só 11 :1 épocu da secca. i\1 as es';as clescarg·as se fav.em ·tão 
~ac1hnente .que a v iagem de clescicl ~. se effectua em 5 dias apenas. 
-<•S ell1bat•cações ern uso uesLa secção do Pamn~panem<J. siio 
~runcles ea.nôas, cb:.Hnaclas babelões, feitas ele um só ·t.t·ouoo rle 
m·vot·e g1gallbesctt, que permiLLe dar a embarcação 1.m1 compri 
u,ento el e ·12 a i5 mett·os , Jarg·ura (]e um metro :1 1m,20, calando 
c~t'ca d~ 6"',46 a 0"' ,30, sob uma cargo. ele 201 a l' robas , a lém ela 
bup~J~?ao, ord inariamente composta ele .J homens a t·matlos ele 
vare.1ues ou ele remos e ele um piloto ou prat ico do rio. Uma 
Vt ag~m r edonda entre a colon ia Ja tahy n o rio 'l' iha:I.Y e o pol'to 
ela, Casca.ta- Gt•ande no rio Vaccaria, em i\Ia'Lto- Gt·osso, se e fTe
Cbtl!- regu l~rn1cnte em 25 a 30 dias, sendo os homens ela br ipo
l açao e:1 2,'aJaclos á l'UIIiiio ele 20!\ii a 25-;i por viD gem, além da <tl i.
l11entaçan. Os canoeiros e ·tripolau Les são ·Lodos i ndios mamos da 
colonta Jab~.h.)'! ou elo Pi rnjú. Neste serviço tt·aball;am üe um 
modo mexecetl 1vei; n inguem nada m eJhot·, nem afft'Oil'ba m11a 
cachoeu·a com mais denoüo e galhurdia . Tacs são <lllT r apitlo 
dsbo~o os _ princ ipaes carac·teres elo rio Parana1Janema sob o pon~o 

e v1sta ele sua navegauihclacle. " 

· · . P ARANA P IACABA. Uma das denom inações locaes cl::t 
Serl'a do Mar, no u; staclo de :::; . P aulo. " Correndo na clü·ecçiio 
c~e ~Nl!] aSSO, a: se rr <JJ ele Paranupiac8.ba, rliz o eng·enheiro Si lva 
Con~mho, é um condensador an·teposLo aos vapol'es traz idos elo 
oceano pelos ventos cl(l m. S e StJ; de mnrlo q 1te a trer, leg- nas df Cl'Jsba para o i nLel'ior se!l'te-se ja n. condensação consLante e 
~JtmdauLe de vapores, c1ue alli se opera em muito maim· es

. ca l::~ ~pte nas vertentes orientues (]i). sena do Cuba tão. Chove, 
deste moclo, 1i nwzes no anno , e dm·an te os mezes do mainr 
calor e secclll·a o o.rvalho. que gobLe j:J> elas nu1tLas. <i ~i mb Lão 
a hLtnl'l an Le c1ue pat·ece chuva . As n1aL~as de uma alLnra consi
der avel, cobre~u-se ele uma CL1tantiL1ade prodígios'\ ele pa1·asi bas , 
CUJaS ra.i~es aéreas, entrelai;antlo-se com as tl'epaéleit·as, formam 
com os ·troncos utúdos elas ~wvore& e arbustos intcrmeclios uma 
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rede embubida e impene·bl'avel por onde nem os proprios anl
maes poclem tl'ansi tar. . . A cordi lheira não sendo fo1·m acla nor 
uma só carle ia mais ou menos conLinua em sua d i t·ec~. ão, mas 
s im por uma agglomeração prom iscua e conf11Sa ele montes 
eles~acados e valles desencotlLraclos. nilo só o estabelecimeato ele 
vi as ele co mmntúc::tção. como qua lquer genero ele lavoura, en
con Lt':l :1l li. i·mmensos obstaculos na·turaes». 

P ARAN Á-PIT ANGA. Perpwno a t· t·a ial tlo Estado de S. Paulo, 
no mun . de P::~,ranapanema, ele cuja sérle clisL:-. uns iG ki.ls . 

PARANÁ- PITANGA. Rio elo l~staclo eleS. Paulo. afil . cb 
m a•·gem esc1. elo P amnapanenut ; en Ll'e Capão BoniLo e· Faxina . 

PARANÁ- PITIMA (rio elo ·tabaco) Jgat·apé do Estado do 
Amazonas , afl'. tla m ut·gem esq. 1lo t•io P"cbuiry, ·tr ib . ·clo NegTo, 
en t.-e os igarapes Aran·, e Mmum1u·ú. 

PARANÁ-PITINGA {l'i o branco). Rio elo Es tado elo P at·á, 
n.!f. da mat•gem esr1. elo Nhamunclá . Acima cl'elle, qna~ro milhas, 
tles:Jgna o pequeno ribeido J:J.tltaralla. 

PARANÁ-PI TINGA. Rio a!l'. cht mat·gem rlir. elo ALumá, 
tl'ib. do Amazonas. En.Lt·a n' ac1uellc rio cerca tle 210 kils c1Ci11l<L 
da sua l'oz. 

PARANÁ-PITINGA Hio elo EsLaclo tle S. Panlo, a ff. ela 
m arg·em dit·. elo Parabyba. 

PA 8 ANÁ- PITINGA .. Lag·o no nmn . de OIJ iLlos elo EsL<J.tlo elo 
Pará . 

PARANÁ PIXUN A R in elo EsLarlo elo Amazcma~. ::df. cb 
margem di r . do Plll'ús. Por elle vae- se o.o Madeira puss:inclo pelo 
P uruzinbo, niT. cles Le 11ltimo . 

P ARAN Á-PI XUN A. Jgar::tpé elo l~ staclo do Amazonas, a ft'. 
ela m argem esq . do rio Putlauiry, ·Lt·ib. elo NegTo; enLre os 
ig-u t·•1pés Gambil'á e Uacttquay. 

PARANÁ-PIXUNA {r io p t•e to . ) Em linguagem ge t• :J.l ou 
L<tpi ca denomina-se assim ao rio 'l'apujós , all'. do Amazonas . 

PARANAPUAN Noni.e d,tdo pelo gcnLio á ilha elo Govertlil.
dor, situada n ::t bahi a .ele Guunabar<J.; 110 Districto F ederal. 

P ANA PUCU HY Os Crancezes, vencidos e ex pulsos do Rio ele 
Jane.i t·o por Menrlo ele Sà. hav i:J.m·tot·naclo a occupat· o pa i7. e 
auxi li ados pelnR ')'amoyos, formaram dous est.abelecimenLos, 11111 
no continente sob a cl i rec~- :lo elo inelio Ur nçnmirrm, que ·tomou 
o seu nome, e outro um P<wanapncubx, na i lha R asa (chamatla 
elo Ga·to). Foi essa a ldeia . poster io1·menLe atacada e tles bt·uicl a 
pelo~ imlios do ' 'alente Arat' lg'bot a nos combates que Estacto ele 
Sá -Lt·avou con tl'a os fru,ncezes e Lamoyos, seus auxil iar es . 

PARANAQUARA. Ig-at·a11e elo illsLaclo do P ad. , banb<J. o 
mutl. ele A hnei 1·im e clesagua na mat•gem esq . do Amazonas . 

PARANAQUERA. Log . tio Estado elo P :1rá, no clist. do 
O'urem . 

"PARANARY. H.i o elo T1sta1lo do Amazonas. Ao r eceber o 
Ama11ii., toma o Paran:.tl'.Y o nome elo i\hue-assu. Ib n o Pa
r anat·y. a lo-umas m ilbas a b:J. ixo elas cachoeiras . uma gramlc pe.clt·a 
a que ' _éle n~minam Peclt·a elo Bai'CO, a cptal üh·n1a tlHla gmta de 
2 ht·aç:ls ele t'nrtclo h01·isonLal e 8 ou iO ele compt•J men L~ sobre a 
a"'na . Vista ele tonn·e , semelha uu1 bat·co aLracaclo a pcclr::~ e 
cl"'ah i o nome que l;cnf A peélt·a e calc::~rea, e riquissima ele con
chas losseis. que mni Las l'ézes batidas pelas agnas elo !'i o, rlespren 
elem-Re pouco a ponco da pedl"a _e ncam ~0J11(J Jl o t·es pendentes do 
tecto ela gt·nt<t . Na Geogmphub Phys ca de \Vappceus (pag . 87) 
l ê- se que o iHaué-assü depois el<1. barra elo Amaná boma o nome ele 
Paranary . 

PARANÁ-T I NGA . Diz Cunha Ma ttos que os r i o~ Palma e 
Paranan. u nidos. cm'l'em por espaço de oi Lo a nove Jegoas com 
o nome Lle P,wan'ati ngn. até entr·ar f'm na marg~m di1·. elo rio Ma
ranhão . Considerando nós o Palma como afL elo Paranan. e 
pa•·a não rli Uicu1Lar o esLurlo ela JlO~amogra. L•hia nac ional, elnu~
namos neste Lraba!ho a denonnnaçao de Pm·a nu,Ltnga e conset 
vamos a de Paranan. mesmo pot'C[lte es te é o rio vr i ncip~l. A 
esta cir cnmsta ncia a'cct·esce o l'ac·to do Sr. Dt•. Mello 1' ranco, 
no sen l'o.l heto sobre A Gomcwca ela Pc!lnw a m1·mar que, n nrpne 
de J?aranaLinga é ~otalmenLe desconhecido ]1'el.os h;~bs. I 1de a
ranan. 

PARANÁ- T I NGA . R io do Esta<lo elo l\Iatl;o Grosso q:~e 
conflue no ele S . Manoel abaixo des te e pouco cltsb<J.n'le ela foz 
no Tp.p<J.joz, peJo qu e é confundido com o S. Manoel e ·t::unbem 



PAR -90- PAR 

chamado rio elas Tres Barras. EntreLanLo dos clous grandes 
galhos é o unico conhecido e até pouco tempo passavam pot• 
um só rio . Nusce na serra elos Bacahirys, ramo da serra Azul , 
em conliraverLenlit>s com o Arinos, i\lanso e Cnyabá e corre pat·a 
NO . até aos 7° 2L' de JaL. e 14o 41' 23' ele long. O , onde faz 
barra com o S. i\lanoel, · um pouco acif11a., formando assim a.s 
·tres bar1·as. João de ~ouza Azevedo, o ,lescobrielor ela navega
ção elo Tapajoz foi quem den essa. denominação ao rio dos Ba
cahirys ou cias 'l'res Bal'l'as aos 3 ele dezembro ele 1716. Mag .J iÍ. 
Anhanguera e os seus companheit·os Linhum-no v isLo no seu 
pretenrliclo clescobrimen·to elos .Martyrios. Nas noLicias de An
"lionio Pires de Campos, clac]as por An·tonio tlo Prado SlflUCira,, 
em 1709, vem consignado que esses serLanisLas salündo da Cha
pada, aos oito dias de jornada em rumo ele N. deram éom um 
rio ele aguas c n· de lei.Le, correndo no mesmo rumo, a que 
deram o nome de Paraná- t.inga, por ser assim conhecido pe los 
naLm·aes. Alguns traduziram-no para rio Branco e alguns c.ha
maram-no Pa1·aopeba, nome que os naturoes dão aos rios occi
clentaes, ou que correm sómenle na e-s Lação elas aguas. Foi até 
bem poucos annos consiclet•uclo como all'. elo Xingtt. EnLreLanLo 
ha mais ele um sectl lo já havia noLicia ele que elle con·ia pa. t' tt 
NO., parecendo ser antes ·Ll'ib. elo 'l'apajoz; e nesse scnLiclo a 
camara de Cuyabá officiou em 1771 a Luiz P into, capitão ge
neral, que approvou suas pl'opostas ele l'uuelar- se um presiüio 
em suas margens, e explorai-o até sua fóz. Não se realisott no 
seu ·tempo essa explomção ; havendo apenas noLicia ele duas 
descidas que por elle fez o sertanis·ta José Luiz ~lonte i t·o, e 
posteriormente a do tenente ele mi licia.s ,\nbonio Peixoto de 
Azevedo, que em ·1819, de ot·dem elo capitão-general Magessi, 
desceu a explorai-o, partindo a 29 de julho ele Cuyabá, apor
tando em 20 de agosto ás margens elo Paraná-tinga no pol'LO 
que denominou S . Francisco de Paul a, elo nome clac!uell e go
vernador. elo mesmo modo que bapwsou pelos ele Magessi e 
1'avares clous elos princi paes sa ltos que encontrou 110 .l'io. l!:m 
6 ele novembro chegou á fóz, 229 legoas abaixo claquelle por Lo. 
Tem ele cut·so mais ele um myriametro, a:Lmvancado por qnaLt·o 
saltoR dos quaes o Magessi ele 5m de al Lo, e de -10m o Tavat·es 
e 4 l cachoeiras e baix.ios. Segundo o roteü·o de Peixoto fica " 
porto de S. Francisco ele Paula a 2-!0 ki ls. de Cuyabá. em 
rumo N. ; 18 kils. abaixo encontt·a- se a. ilha ele JaLobá, seguin
do-se a cachoeira de S. Philippc, a, ilha das Capivaras, as ca
clloeiras ele S. Bartholomeu, ::;. Luiz, ~- Rayruundo, Lagoas 
pequena e grande, Santo Estcvarn, Boqueil'iio, o salt? Mag~ssi , 
a cacho,·ira elas Ondas g1·ande. Banqtunho, Duo.s h·mas, Bu t•Jty, 
Santa AuLa, S. JusLino, ela Montanha, S . 'l'homaz, S. 'et·o
nymo, Coatá, S . Mam·icio, Ilha Grande, 'J'rcs Ilhas, Fot·mosa, 
salto elas Sele Quedas, Rebojo, Mu~um, Ful'l1as, salto Tava.res, 
Pedernal, Fuzil, Perdição, Tucum, Po1•teira, Inajá, salto ela 
Campina, S. Feliciano e Sumauma. Na mesma época yercorron-o 
o forriol Joaquim Ferreira Nhandü, que deu not1c1a ele dous 
ou·tros grandes saltos, um ele duas e outro ele 20 braças ele u lLo. 
Segundo alguns é elle, e não o Arinos que com o Jut·nhcna 
:!in·mam o 'l'apa,joz . Suas margens s0o aHa.s, e. por um bom 
espaço · pe1·to da 'fóz do rio ele S. Joa.o ela Bocarna, basLan te 
alcantiiaclo pelas serras entre as quaes passa.. Tem 500m de 
foz, e o Tapajoz ahi 800, alargando-se es te então, em 2 .200 111
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Segundo Peixo·to, são tribs. , á dir. os rios elas Pitas, elos Ba
cahyl·is, Pat·clo, S. Veriss imo, Branco e Preto ; e á esfJ. . o 
Verde, de 170m ele boca, Chrystallino e o ele S . João da Bo
caina.. Peixoto dá as melhores inl'ormações sob1•e este rio: suas 
margens são mui proprias para a cultma, por serem em geral 
altas ; suas mattas povoadas ele salsaparrilha, c avo, puxury, 
baunilha, cacáo, castanhas, oleos; é abuncl~ ntissimo em caçàs 
e peixe. Dos tres nomes por que é conhecido, o de S. Manoel 
foi dado pelo forriel Manoel Gomes dos Santos, em 180-l, e o de 
Tres Barras por João ele Souza e Azevedo, em '17-16, mas Para
ná-tinga é o ve1·dadeiro por se1· este o nome com que vem 
desde suas cabeceil'as . Damos em seguida o seguinlie docu
mento interessante pela luz que ntini.sLra a. respeito desse rio : 
1< Memoria sobre a cle3coberta ele uma nova viagem ela cidade de 
Cuyabá para a elo Pará, feHa pelo l'io Paranat;nga a té en Lão 
desconhecido, acompanhada de uma descripção exacta desLe r io, 
ele Lodos os seus baixios, cachoei1·as c salLos; feita por ordem do 
Exm. Sr. ·tenente-general Francisco de Paula i\Iaggessi Tavares 
de Carvalho governador e capiLão general ela provtncia ele Ma~o 
Grosso e ex~cutacla pelo seu p1:ime.iro descobridor, o LenenLe ela 
legião de milícias de Mato Grosso An tonio Peixoto ele Azevedo, 
no anno ele 18!9.-Rio Paranatwga, allluente ou rJo S. Manoel. 
-Desejando o Illm. e Exm. Sr. ·tenente-geueral Fr~n_cisco ele 
Paula Maggessi Tavares de Carvaiho, governacl01· e caplLao gene~ 

ral ela provin·cia de Mabo Grosso, promover e animar 0 commercio 
clarJttella com es La provincia elo Par:i, e ao mesmo ·tempo dese
jando evitar os incommoclus e tra.nstornos que ele ordinario se 
so!Irem nas navegações a~é agora conhecidas, julgou por todos 
esses mo Li vos, que se rleveda pr·ocm·ar e descobrir 1m1a nova na
vegação IJUe, preeachentlo os inlieresses de S. M. e elo publico, 
poupasse tambom os in'conveni.enlios ac ima mencionados; e por 
issn, a 2G elo Julho rio correnlie ao no, ordenou, que; acolllpanhaclo 
ele 5) so lclarlos milicianos debaixo elas minhas oraens, me clil'i
g isso ao porto tle ::;, Francisco ele Partia, Jogar determinado para 
o embarrjt te, e de onde ou dev ia part.ir e descer pelo rio Pal'ana.
t·iuga pat'a o llescobt·imonto ela nova navegação par a o Pat·á, ele
terminando-me para a lém d isto a mai.s exac ta clescripção ela 
viagem com LDfh~ as lncliviclnações e declarações precisas elos 
rios, salLos, cachoei t·as e baixios que so encon·trassem, e bem 
Msim üe turlo quanLo observasse \l examinasse, procm·a.ndo ele 
mais a mais a amisatle e boa hat·monia com os indi.os habi tan 
Le~ em Laos paragens. Em cot1sequencia pois des tas ordens sahi 
ela cidade ele Cuyaba, seguindo por· 'bel'!' a a esli1·ada pouco ·tdlhacla 
que vem darJuella cirlacle a Lé o r eferido pol'to de, '. F1·ancisco de 
Paula, onde clteguei no dia 1. i ele agos to, e an·~es ele principiar a 
minha viugem de clescobrimenLo, julguei ser do meu ever expor 
aos solllatlos elo mett commamlo e mais pessoas ela ecluipagem, 
qual era o motivo e o fim da aossa expedição, e o quau·to nos cle-
1' i.amos esmerar r>m ClUllpri t· o que ele nps se exigia e esperava, 
na ce<·tPza ele que nada nos l'allia.ria, e que ele certo pocleriamos 
vencer r1 rmlquol' obsLaculo que houvesse, mesmo ela parbe dos 
genLios, urn a vez que tivessemos ordem e uni ão1 e vendo assim 
com praze1· a boa disposição ele ·toda tropa e as sinceras presta
ções qrle me faziam, parti com eilei'lio do diLo por to do embarque 
no d ia 20 elo mesmo mez de agosto, como passo a mos trar.
Porto elo embat·que denominado ::l. Francisco ele Paula. Fica 40 
leguas ao norte ela cidade ele Cuyabá;Gna margem esq. elo rio 
Paranatinga, em um tel't'eno alto e exce lleu·te campina; cles·te a 
tres qum·Los ele legua acha-se um baixio bas tan·temen·te secoo, 
que se passa. arrastando as canôas pela lagea elo lado dh·. e cles·te 
a meia leg Lla, Otltro que ela mesma fót·ma se passa e pelo ·mesmo 
lado ; d. ste a Lres qual'Los de legua encontra-se otrtro, ct\ia pas
sagem c bm)l peJo meio, e :1 meia. legua elous baixios muito seccos, 
que se passam ela mesma J'6m1a que o pl'imeil'O, sendo os seus ca
naes á esq. e destes a t t·es cp tat·Lus de iegua. es tá outro haixio, no 
q nal passa- se com facilidade; depois em clista)lCia ele mei:1 legtta 
existe outro baix.i o com um canal fundo o rapiclo, no qual é pt•e
ciso passar com a gente clobmcla., em peq nona clisliancia e a pon·to 
ele vista apparcce um recife de pedm que a travessa o ri.o e 
abaixo do mesmo se acha a ilha elo Ja tobá com ba.i.xios ele ambos 
os lados ; eu pa.~sei pelo lado cür., descarregando as ca.noas o 
espaço ele 05 passos e as ca.nôas se passm·am elo mesmo lado com 
basLttntc limball1o, visto que na margem esq. não arlmi~te passa
gem pela sua extensão e falta d'agua. Esta ilha. é coberba ele ar
bustos. tlcjaLoba e tem boas terras pttra cultura; cles ttt ilha a mTÍ 
qnat·lo rle legua, se acha um baixio comprido e muito secco que 
n~ot1va descat·.regar-~e as canôas no lado esq., na extensão ele 
7:J3 passos c o canal e elo mesmo lado ; depois eles te, em pequena 
cltstancw,, ap pat'ece ouLro que se passa encos tado á ·tel•ra firme 
ela n1argem esq.; quasi junto a esLe se acha a cachoeü·a de São 
Felippe, na qual se passa com as canôas clesc(l.l'l'ega.das. o que se 
faz na margem clir. na ex Lensão de 120 passos, e o canar é ela 
mesma margem; des·ta em dis tancia. de ·tres quar~os de Jegua se 
acha um lmix io, CUJ O canal é no lado esq. ; logo abaixo des te se 
acha a i1ha dtts Capivaras com baixios ele ambos os lados. Eu 
passei peJo lado di r. co ui. mui to ·trabalho po1·que se me fez pre
ciso abrir canal ; desta ilha a um quarto de legua se acham clous 
baixios, amuos muibo seccos e sem proporções ele se abrü· canal, 
por Cl\jo motivo passei por ambos arrastando as canôas com 
toda carga por cima de pedras; e destes a um quar to de legua 
se encon Lra a cochoeit·a ele S. BarLholomeu, em cuja cachoeira 
clescanegam-se as canôas na mar·gem esq. na extensão de 700 
passos, sendo o canal á clir . ent;·e duas ilhas que fo1·mam a mes
ma cacboeit·a. Estas ilhas são bastantemen·te compridas e muito 
prop;·ias para a cultura.; destas a um quarlio ele legua apparecem 
qua'tl'o baixios, os q uaes occupam a ex·tensão ele me; a legua 
·todos elles com soll'ri v eis canaes, e clessses a meia legua se ach~ 
um baixio que se passa com facilidade ; Jogo a um qua1"LO de Je
gun appat·ecem qua tro baixi.os que occupam a extensão de tres 
qua1:Los cl~ le12ua, llco.nclo bem no meio uma ilha pec1uena, cujos 
banuos sao Lao seccos que motiva m descarregar-se as canôas em 
todos clles pelo ~eio do rio e por cima ele pedras, llndas as quaes 
se ac ha a cach_?en·a de S. L11iz, CllJO clescal'l'egaclor é na margem 
clir., na exbensao de 600 passos e o canal encosbado tí. ·terra firme 



PAR -91 

da margem esq. ; abaixo desta cachoeera Re acha uma il11a que 
da mesma se avista, na qual principia um baL"<:io, que occupa o 
espaço ele tres quartos de legna; â vista pois ela sna extensfío 
rn,e -yi obl"iga(lo a passar as cargas em monLaeias aLô a foz elo 
r~beu·o elas Bal'l'ei.ras, em cujo Jogar se deixaram as cargas depo
srbadas, em quanto se voHava a conduzit· as ouLras e j Ll11 Lamente 
~s canôas. Desde o porLo do embarqtw aLé esLe ponto c esLe rio 
muavegavel , porque rea lm(1nte se deve considerar c1ue é um só 
bmuo, occupando de ·terreno nove leguas com bonitas campinas, 
q_ue. guarnecem suas margens e nesta extensão se acham nove 
rl'ben·os a saber: seis â esq. e tres á clir. Pat·Uindo elo ·talribeiJ'O 
elas Barreiras se euco11'bram a lgumas i taupavas sem maior obsba
culo, com diversos paredões em a lgt1ns logares c guo.rnecicla:s as 
Jnargens com pec1uenas resLingas elo matta IJasLanLe proprias 
]~ara c 1ltura,, CHIOS centros constam de sel'!·adões e campos agres
tes ; em distancia de ·Lres leguas, abaixo do ribeiro das Barreira,~ 
se acha uma pequena cachoelt'a denominada S. Raymunclo, cles
carregaclot· ele meia carga em perruena distancia sobre uma lagea 
no lado esq. e o seu canal é no lado clit• . ; desta cachoeira em 
distancia ele uma leg ua se acha a da Lagea Pequena, que ela 
mesma fórma se passa a meia carga, descal'l'eganclo as canàas 
11?- margem esq. em pottca distancia e o canal encostado ao lado 
cht·. ; depois · em dlsLv.ncia ele uma legua está a cachoeira ela 
Lagen. Ot'ande, na qual ·tambem se passa a meia carga, descar
regando na margem esq. o espaço de 50 passos, e o canal é bem 
llelo melo do r io ; marchando depois a extensão de cinco leguas, 
se acha, a cachoeira de Santo EsLevão, cujo descarregaclo1· ele meia 
carga e no lado esq. em uma lagea grande e o canal encostado 
ao l a~o di.t·. ; _o que tudo se faz sem maior ·tra-balho: ele SanLo 
Estenw em chstancia ele 14 legnas se encontra o boqueirão e ca
beceu·as elo salto Maggessi, cujo boqueirão occupa o espaço ele 
uma legua, a saber, uo primeiro se passa a meia carga, clescn.t·
degando no lado esq. o espaço ele 650 passos, sendo o seu canal 

o 1uesmo lado, porém no 2° e 3° se passa sem incommoclo, en
costado á lagea elo lado di r . , findo o qual se acha na mal'
gmn esq. o porto do salto Tavares em nma alegl'e campina. :ill' 
este salto bas·tantemenLe a l t~, com Lres quedas cada uma das 
cfuaes Lerá a altura ele duas braças; o vaJ·aclott;•o das co.uàas e 
c as cargas é elo mesmo lado esq. na estensão de 900 passos, no 
qual se passa com facilidade pe la COl)lJUoclidacle do vat•adour? ; 
do düo salto em clistanma ele duas leguas se acha um batx!O, 
que se passa oom facilidade e sem perigo, e delle a ·tres quartos 
de legua está a cachoeira das Ondas Gmncles ; nella se passa a 
me1a carga, cle~carreganclo no lado dir. o, ex·beusão ele 600 passos, 
e o C<vna l encosbaclo á lagea elo lado esq. ; da di ta cachoeira em 
distancia ele meia legua se acham duas col'l'entezas que se pas
sam sem pel'lgo; em chsLancta de ·Lres legnas cheo-a-se na ca
choeira do Banquinho, e nella se desca.Tregam as c~1ôas ele toth\ 
a cargp. Ra margem esq . a extensão ele 103 passos, sendo o seu 
ca~al a cl!r. e encostado a uma grande rocha, que se acha no 
me10 do r1o ; desta em disLancia de me ia legua se acham duas 
cor1•enLezas clue se passam sem perigo, ficando ela plllrte Lle cima 
cle_ll as uma. i ha circulada ele praia de pech·egulho, on pedra~ 
mn:das1 CUJa llha se avis·La da. mencionada cachoeira; depois em 
d1s~anc1a de nove leguas, abatxo da sobred ita cachoe ira se acha 
outra correnLeza, que se passa sem inconunodo e da h i a uma 
lfg ua _o ul1·a, que dn_ mesmOJ fómna se passa, ftcart~lo-lhe clD. parbe 
c e b~Ixo desta ul b1ma uma JJha circulacl:J. de Jll'aia ele areia; 
clepms ela .cliLa a ,10 leg?as se acha on·Lt·a ele igual naLureza ; 
~epm.s a ttes e me1a, esta um' COl'l'enLeza que não motiva emba
~.aço, dah1 a 9uatro legu~s e mn qmu·to, se acham duas cachoe i-
as quas1 mudas clenon.unaclas dos Dons Irm:los. cujo nome ê 
po~lo por serem semel1tantes, cnjas cachoeiras se pas9am a me ia 
carga, ~escarregando-se as canoas em poucfl. clistanci:1 na mar
gem chr ., e o canal é do mesmo lado ; destas em d isLancia 
Jle lUeta legua, se acha a cachoeLra elo Buril i por ter nella e da 
parte ele cima ltm grande hlll·i bisa!, sendo o seu clescal'l'egador 
~a margem clir. , na ex·tensão ele 50 pa,ssos, e o can1,1.l encosLaclo 
a lUargem eaq. ; desta a um quarLo de Jegua se enconbt•a uma 
~orrenbesa que pão motiva embat·aço, depois em distancia de 
ntas leguas es·ta a cachoeira de SanLa Anta, cujo rlescart•egaclor 
em me1a carga é na margem clir., na disLuncia ele 180 passos e 
0 canal ve1u pelo meio elo r io: clos·ta a clnas le"·nas e um quat:bo 
se encon1ro, uma Haúpava e mais <tbaixo Jerrn~ e meia ouLra as c1uo. - . · o · , h es nao mo·t1vam rmbHraço ; dl.'sLa ttlLima a Lres len-uas se 
ac am. na Illargem dh·. em uma enseada, r1uatl'o pés de piteira,. 
~~ CUJO loB'ar encouLrei. Yesbigios ele goenLios. que mosLI'avam ser 

poucos cuas; deste ponto para bJIXO prtnclptam mattas geraes 
s:.f. que se tor ne a ve t· campina alguma, que mot ive no La; elas 
Pl eu·as em disbancia de quatro leguas, pelas JlOve horas elo dia 
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15 ele setembt·o, feri atacado pelos gentios Mm·m·á, o que fizeram 
da mat·gem clir.. No meio elo ::rbaclue fiz unir as canôas e encos
tar na ntargeJn esq., e como me f1cavam defron·te, mandei fallar 
por um interprete, asseguraaclo-lhes que não lhes vinha f'azer 
mal c que para signal ele amisacle se lhes deixava no logar onde 
estavamos algtu1s machados penclmaclos em um páo ; ao que res
poncleram-nlE' pela Jinguà ge1•al bastante viciada, que não que
riam cous·b alguma, e que os brancos não deviam passar por 
este rio, visto que m·a logar de sua bo.lJ itação, e que tinha sido 
o seu refugio, quando foram assaltados nas cachoeiras ele cima ; 
e que por tanto prob~st.avam acompanha r-nos ·todo o dia, _e 
a~slm o lizeram, a Li. rauclo fie.chas successivameube; por CUJO 
motivo, achando-se ,•lles em uma ponta de ·tena, onde o rio 
estr~Hava, e que ele nec ·ssiclarle se havia ele passar encogtado á 
·terTa, mandei, que se I hes fizeqse a lgum fogo, para se retirarem, 
visLo q e ·1s flech a~ já a lc:tnçavam as ca11ôas; com e!feito reti ra
ram-se por uma vez. l<~u regulo ser o numero elos incllos, que me 
atacaram, para cima de 1 10 ; porque no loga1· do ataque ficou o 
r io cob ·rto ele flechas, •em que uma só ollendes~e a rne'Dlla tropa. 
No mesmo d ia fiz pouso p .las quatro horas, afim ele i. n·trinchei
rar-me, e pas>anrlo assim toda;, noite clebail.:o, ele guarda, sobre 
a madrugada uma sentinella deu parte ele que nos achavamos 
cercados pelos genLi.os ; , po:t: cujo motivo chegou-se ás armas, 
ficando cada pt•o.,;a em seus respectivos postos a té amanhecer ; no 
dia seguinbe mandei reconhecer, si era ou não gent ios, e nada 
appareceu, floanJo eu persuadido de ·ter sido medo ou engano da 
sentinella. Uo dito siLio do ataque em clistancia de llleg-oas, se 
encontt·a o a io-Verde, l'ormanc[o a sua foz na margem esquerda 
com a largura rle 70 ou 80 braças, e corre de suclueste para nor
deste : desde as pltelt·as ate a foz d'esbe rio, se encontram muitos 
portos ele índios, e em cada um d'elles immensos páos encostados 
:i mat•gem elo r io, os quaes lhe set'vem para facilibar a pa~sagem 
a nacl de um para outro lado, por não usarem ele canôas. l<'or
moseam esLa extensão ele rio varias praias , e mui-tos ribeiros de 
um e outro lar! o, entre os qu,1es os mais notaveis são : o r ibeiro 
das Pitas e elos Bcoccti?·is elo lado clil'e ito, ambos de 15 braças ele 
largma; e o ribeit·o Crystallino, no laclu esquerdo, com a larguro. 
de :!5 braças. e quasi juato á foz elo Rio- Verde, estão ·tres lagos 
ou bahias. onde supponho ser o deposito de nmita pat·te elo P.eixe, 
que bem esta exbeasão. Da dita foz em distancia de quatro legoas 
e meia se acha a cachneil·a de São- Justino, que se pas~a com faci
lidade, descarreg-anüo->e as canôas sobre um recife ele pedra, 
(que fórma a mesma cachveÜ'a.) na margem esquerda . passando-se 
as canoas ern um perrneno canal, e encos tado á mesma ma1·gem ; 
logo nbaixo meia legoa, se acha a cachoeira ela Montanha, llOr 
ter uma ilha no melo do rio com uma pE>quena serra, cuja ca
choei.t'D. no 1. 0 banco se passa a meia, carga, descarregando as 
canôas na margem clit·e~ba, na clisLancia de 500 passos, e o canal 
é pelo meio elo r.io deixando á e>querda a mencionada ilha, porém 
no 2° banco, qnc fica na punLa ela dita ilhn pela parte debaixo, não 
só descarregam-se as canuas de Locla carga na mesma margem, 
como tambem pas~am-se o.s ca nôas em um pequeno caual , que 
es L:'t em um recife (le pedra, ao pé do logar anele se ·tiram as 
cargas ; depois em pouca distanc1a se acha uma coâenteza muito 
forLe, que se pass:1 encostado a J,erra firme da margem clireita, e 
mui Lo prox imo a esta correnteza esta a cachoeira de Sãc•-Thomaz, 
cujn canal é oncosLo.do á margem cli.t•ei·ta, clescaueganclo-se as 
cailôas em meia carga, em uma ilh a que fôrma a mesma cac hoeira, 
ficando pela pat·t;e ele baixo um recife de pech·a. denominado recife 
d,e São-.Tel'0nimo ; e n'este rec ife se passa a meü\ carga, pOl' Ler 
n'elle uma pequena cachoeil'a com dons canaes, sendo n melh or o 
da rli reHa. descarregando no mesmo recife em pouca dis·tancia ; 
depois mwega-se por entre il has pequenas, deixando todas á 
esquerda, D<> distancia ele me ia legua, linda a qual está n cachoeira 
elo Cua·t~, cuja cachoe ira se pas'a com facilidade, descarregando 
as canoas em pouca distancia, na margem esquerda, e o canal 
encosLaclo á ilha, que está del'rDirte o posto elo clescarregaclor ; e 
supposto qm: no cli Lo braço, po r oncte passe i , é pequena es·ta 
cachoeira, com tudo na margem esquerda ella é bas·tan te grande ; 
sahindb-se d'esL~. passa-se o rio para a mat•gem esc1uercla, afim 
de chega1' na cachoeit·a ele São i\lauri.clo, que, ficando mui·to por 
cima á auLecedente, bem dons canaes. e por isso é o seu clescarre
go.dot• de ·toda a carga no :1 n banco, na margem esquerda em 
pouca distancia sobt·e a h:5ea, que fórma, a 1nesma cachoell'a. ~ 
pass g·em elas canôas em uiu pequeno co.nal. que fica encostado o. 
maLta ria mesma ma1·gem : e no 2° banco descarrega- se. me1a 
carga, na mal'gem dit•eiLa ela mesma l'in·ma. sob1·e um rpcife. ele 
pednt em pouca dis1 o.ncia, e o canal encostado ao ~esmo_ rec1fe ; 
o i 0 bnnco é mui Lo alLo, e mui Lo rapido : e o 2° nao é tao alto, 
porém, como a distancia em que se carr egam as cargas não me-
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t•ece a LLenção, por isso mesmo se passam sem maior Jncommoclo; 
depois em dis tancia de uma leg-ua se ach am boqueirões de r e
boj os, que não nw Li vam embara~o , n o ·tempo em que passei, 
Jindos os quaes es t:i um baixio. na ex t;ensão de Lt·es quartos el e 
legua, o qual e preciso passat· em me ia ca rga nas mesmas canoas ; 
cl a hi a f[lt a Lro l e)!uas e meia, abaixo rl cb Le ba ix io, enconUt·a- se 
ou tt·o boqneü ·ão lle reboj o , na ex Lensão ele tu11a leg·ua , o qua l não 
motiva embaraço ; cinco legnas a ba ixo do mencionado r e iJOJO, 
p rincipi am mui tos ou tt·os baixios, na ex.Lensão de legua e m eta 
com canaes r a piclos, no lado csquerclo , e os canaes da cli re iba 
innavegaveis pela sua bt·v.veza ; el o Lim des te ba ix io, em distancia 
ele meia legna , se acha a cac hocim da Jl ha - Gt•an cle, cnj a il 1111, 
reparLindo o ri o . fô1•m a dnns cachoe it·as , nm a á cUre i ta e ou tra. {t 
esctuel·da . sendo o canal o clcscart·c:[LciOt' de torla carga na ma t•gem 
direi ta ; descar regando em u ma 1· gea ele peclr·a. que l'ón na a 
mesma cachoeira ; no qne não ha ma ior ·Lraba lbo pela pouca 
clisLancia. Es ta ilh a é has ta nLe p ·a ncle, com soffl'i ve is propol'ções 
para culLura , e de lá pa ra ba ixo achei ves Lig· ios ele outros índios, 
dillel'entes elos •1ue m e a taca t·a.m po1· Let·e ,n tambem d il l'erenLe 
m odo rle passarem o rio, fazendo para esse üm suas j angada~ ; o 
que os a ntecedentes não t inh âo. Da cachoeira da. llha·Grande ~m 
d is La ncia ele cpta Lro legu:1s en tra o rio pot· um a bocai na de serr as 
n o esparo de seis leguas e mei:1 , sem crue n 'es L:1 ex tensão baj ll. 
obstaculo a lgum, apezJr ch que o rio fi ca basLan Le es Lreito com as 
m a rgens g narnec ifi:J.s el e r ochedos ; march a ndo ma is ·tres le_.!uas 
e meia ubai :w da bocain a , eucontrei um ribe ir ão com um par i, 
que os i ncli os fizeram pa t·a apa n ha r peixe, e como nell e se 
achasse um g t·ancle por to com e.n Lracla a be1·ta, m n,ncle i f':1zet' um a 
cruz pregada a prego, a qlta l deixe i fi ncada, e junto a ell a , so ure 
um páo . t l'es mach ados promptos , Lt·es [ouces . um facão, quaLt·o 
facas , tres ·Lesouro.s, duas co.rapnps, duas na valh as , ·tres espelh os, 
uma camisa e um par de calças ele algodão ; cla b i ::t tres J e.~ nas 
ache i onLt·o ]l:1ri, no c1ua l li z o mesmo, deixa ndo uni camente clo11S 
machados ; e ma is aba ixo uma legua enco nLt·ei outro poi'Lo com 
grande num er o ele j a ngadas, em cuj o pot·Lo deixei igua l qua nLi
cl acle ele ferra mentas co mo havi a dei xado 110 pt·im eit·o. D"es~c 
pol'Ln a 2-1 leg nas se acha n a mar;;em direi ta :1 f'or. elo .H.io- P <Hado, 
cuj o 1·i o é IJastanLe par arlo, e é e mpedrado co m a Jarg\U'a ele 50 
b t·aças medidas ac ima Lle d uas i l b:1s. que se ach v. m na sua foz ; 
até aqui enconb t·ei de 11m e outm lado os mes mos ves Ligios el os 
di tos índ ios, sem que puclessemos vêr um só ; porém conh eci 
pelos sig naes , que o seu ntunero devia ser g t·ande e muito maiot· 
rpw os pt·im eims. Da fúz elo Rio-Par ado e m dis tancia el e 
l egua e meia, encontre i ao lado esc1uerclo duas ctmôas el e genLí.os 
a tadas na margem do r io , as quaes mosLrav:1m ber s ido feiLas 
com 1erramenLa pm·tngneza ; cla bi a duas legnns se achn 
uma ilb a no meio elo rio com ba ixiu de amiJos os lados, e qne 
se pôde passa r tanto peb d ireita c<,mo pe la esc1uercl a sem pel'igo; 
elo dito ba ixio a Lr es leguas , es tá a cac.boeira elas T r es Il has com 
diver sos canaes , sendo o m elhor pelo meio do rio, deixando á 
di re ita uma peqne n:t ilb a e f1 esqnel'Ja Lres ; nes ta cachoeim 
passa- se em mei a cnrga, descarregando as can ôas so ln·e um a 
lage:1 ele pedra , qne se ach a cl e frcmLe á dHo. pequena i llt a ; da 
dita cachoe it·a <'111 distancia ele qur. tro leguas , encon ~re i aL<t das 
n a m ar gem esclnel'cl a oito ca nôo.s de gen Li os, com unu t gran de 
ranxari a . cuj as canôas eram semelhuntes ás antccedenLPS. 
Os indios Mnnclurucús , r1ue me acompanh:1vam , cet·Ufi car am·me 
ser em as cliLas canoas elos ·seus pa renLes h a bs. n a camp ina do 
r io T a po, jós , os qnaes ·tin ha m ele cos Lume vir conqui s ta r os 
intLios , que deixamos a tl'áz, denominados pelos diLos lllundn
r ucús - genti os P ar ih i- Latá. DesLe si t io a meia legua encontrei 
u m rio no lac lo di r . com bas tanLe agna, e mui ~o corrente, que 
se clenomina S . Veriss imo com a lar g ura ele 30 braças, e corre 
l essnes te par a nonomés te ; ela fóz des ~e a dn as legnas se acho. um 
bo. i:do com a ex tensão de tr e.> quartos ele legna, e nes Le eqpaço 
s2 acu am oi Lo ilhas pec1aeno.s . as quaes f'orntam o mesmo bai s io, 
senclo o seu can al encos laclo á mal'gem di r . , a Lé chegar :i se
s-nnda 1 lha , e clepms pa~sa- se para a mar gem esq., p.ot· ond e se 
eleve n avegat·; mar chando elo baixi o o espaço clé 1.2 legnas en
con tram-se 31 )lb a:s, com proporções pa m c u!Lura, pela qnal iclarlé 
elo tet·reno, C1\IO.S Jl!t a~ se fazem noLavêJS, por serem g uarneci
das ele inune nsos pés ele casLanbeir os, e clivm·sas qaa li clacles ele 
palmeiras ; depois se acba um ba ixio com a ex tensão de mn p. 
Jen·ua no C[ua l se passa com fuciJ idacle, se ndo o seu canal ela 
pa~·Le' clc c ima, encos tado á ~la t·g m cl il'., aLechegat· n a i" ilb a , 
qne fi ca no meio do ba tx io,, ft nda a quu 1 tot•na -.se a pl'ocma t• o 
canal gra nc.le, bem pelo meiO• elo no ; ele~ te ba t ~ t o a tres q ttUL'
t os de le~rua ach a-se ont l'o , que occupa a ex ·Len~ao ele ttm r1nar to, 
o qua l Le~n dous r ee i [es de pedras, gue a. tra vessam o rio ele um 
e ouLro lado, passa-se este haixio, sirganclo- se as canôas em 

ambos os r ec ifes, no que não b a maio t• i ncommoclo ; c1.es le a 
tres quartos de .l egna, se acha um r ecife ele pedt·a , que a Lt·a
vess :.>. o 1·io. e ['ót•rn a uma a i La cacl1oei1'a com clivet•sos canaes, 
senclo o ntl' ll tot· o üo meio do rio , ~ n cos Oaclo a wn a ilba pe 
C[ltena, JlOl' Le1· neJJa ·LQ> clo o commotlo paro. descarreg·ar as ca nôas ; 
esLa se denom ina cacuoo ira Ji'o>'???OS'a. pelas muitas ilh as e pe
qn ·nas pra ias, que ·bem da pat: te el e baixo ; des ta Jl avegà- se 
e ncos Larlo á mar gem cli .1'. a ex tensão ele nma leg tta , finda a qua l 
p assa.-~e pal'a a mar gem esq. n ayegando ou Lm legua , a Lé o 
1 orLo e varatlo tu·o elo sal Lo elas :SeLe Quedas. Fórm a es te sal10 
qua tt·o d i Las illms IJa> La n Le g-r a ndes e bodas paJ·a llela'l; em cacl:1 
b:·aço elas ilh as s0 v.cim nm Sil!IOo, sen rlo o m a is :11Do o elo pe
n l timo braço , do belo dit·. , qu e Let·á de f~ l Ltu'a se is brtwas ; e 
os ouL t·os Ra! Los são ma is ba ixos , por se l'epa rLi rern em peque
n Ds ca~hoe it ·as . a 1ttes de l'orm ;J. t' a queda ; lem esce varaclonro, 
·tanto elas cargas co mo das canoas, a ext · n~iio ele 1. <10 passos , 
sem c1ue neste Lerreno haj a mo~iv o a tg tul t qne cli(ficulbc a passagPm 
elas c:1 nuas. Do d i to sal Lo e m cl isLa nci i1 de uma lrgna se· acha 
a cac hoe it•a rlo Rcl)f)j o com ~re s canaes, send o o melhor o da cl il' ., 
qne se pas a a meii1 cu,rgu., o que se raz pel.o rio n as mesrni1s 
r a nóas, ·v is to não Ler pl'oporções para se desca.rr('gar po t· ·Le.lTa ; 
cles la cacb o~· i ra em clisLancia tl e um qtmrbo de legua es tá a do 
MttLum, mntto I 'R!Jjdtl. e bra va no lado di.!· . , n ão dá passagem 
pela Sita ex Lensão e r apidez; o que se luz no lado esq . , clesc:~.~·
r eganclo as canôas de totb :1 carga n a extensão de 750 passos . 
Des ta em d is La ncia de l.<,•gna e quarto es L:J. a cach oeira d as Fur
nas ; o sen ca nal na entrada é pela mar gem esq. e na sahirla 
pela d i t' , g,• ndo o seu descar regado•· de ·toda a ca,r ga, no lado 
rlir ., pol' c inta rl~ gmndes poclJ'as, ch eio ele immen sos precipí
cios, na di s ta ncia de 1.2GO passos, l ogo por ém qu e se pa~sll. 
es t:1 cac hoc i ra . aLr a ve.;sa-se o r ·io para t1. mar gem esq., a fim de 
SJ ir passar n vr imeit·o ba nco elo Sa.lLe-Tavare~, em CUJ O ba nco 
ou q n ·tl a se rlc~ca t'l'~g'a Locla c ' r ga ern um a lageo. el e peclm , n;t 
ex tPn~ii.o d : 7íH passo:;; , pa~sanclo as canGas n.a mar gem d i r :', 
em um pe~no n0 ca nal , eom e nmiLo cus to e peri go de se perder 
ulgnnm ; f'e iLo is to, lorn:J; se iib pass:.u· para a m a.t·g·em esq., ::uflm 
de catTI-·go.t· as canr):..s ; e com o o v:u o.douro do Sttl t<D-'l' a va.r es é 
na ma t·g-rm clir. , Lor na -se a a t mvesetH' o r.io , com mui to perigo, 
;;. fim de' a lcançu.r a pr im •tt·a e nseada, cjne fi ca cleft·onLe do lagar, 
o nrle se Cn,l' regam as e~ nüa •. O Salto-Tavares é consicleravel , 
não só pela a !Lu l'a qne t~m, crJ mo pe: a exLensiio ele ten eno qne 
occupa o. sua b1·a ve1.a ; o va1·adouro elas canoas Lem o compri
menLo ele mei :1 l ·'g 11 a po t· cim11 ele serras bas LanLemenbe elevadas 
e circnlada de gmndes l' ocbedos , os quaes d i !TicHl·tam a. p:tssagem 
das canôas; o va t·allout·o das C:lil' gas Le rn o comprimento üe Lres 
quartos de leg ua, pol' li cn1· da parte de b:lixo elo va radomo 
Lias cu ttõa.s , 1una alt a cach oe i!· ::t, na qna l, passando as c3nô;ts 
vn s ias, a lgum:1 das ma is pequenas 8a hira.m alagadas, sem cle tr i
men~o, e as maim·es men.tlas rle agna ; a margem esq . n ão 
allm iLLe passag .. m, JlOt•que as sc t'l'us ai tlda são mai s v. ! Las e sem 
])J'Oporções puro. ~e u.hr it· ·va mdon<·o . T ~m esbe clHo SalLo-Tava
r e.s 1.0 qu e d a~ , ent1·e as qnaes uma de noYe i.Jraças üe a'l Lo, 
senclo as ouLt·as me nor . s g t·aclualme tlte ; a Lé es l a Jong i Lude é o 
ma ior obs tucu lo que encontrei, e su pponho, qn e qu a lq11 er CO tl 
clttetO l' o não Jlassan.i. par a c ima em menos ele 1.2 cliaR. trazendo 
n. competen Le equ ipagem: elo Sal Lo- T avares em cli s tanéia ele Lt·es 
leguas , acha· se a cach oe i r o. elo Pin dova l, de extensão ele um 
quarto de Jeg tta , e n os ta se passa a meia carga ; o que se fuz 
pelo mesm o r io, ~e n rl o o s.en canal na entmüo. pela m u,rgem 
esq . e na sah id i1 á cl it· . ; cles t::u cachoeüa em d istancia de ~r t~s 
q~ tat•tos de .l<· g na encont.l'a -se a cacboeit·o. elo F u ni l, c ujo n0me é 
pos to em raz;~o ele fazer oa dita cacboci t· o. grandes r ebojoa, e 
nella se po.gsa tlesc~ l'l'eganelo ;J.S canôas de Loch a. car ga, na 
marg-em esq., por cim11 el a lageo. em pouca cli s~anci a , e o seu 
canàl e ncos Lado :i me~ma legea pm· etllt·e pecll·a.s . Des ta cachoeint 
a l gua e m eia se acha a cucboeil•::t da P erdição Cl\j o nome é 
pos to JlO l' Lermos en tr ado pelo hra~10 ·esqtterclo, e por n ão :1char • 
mos Sllh ida, ' 'O lúamos a pl'OCUl'ar o cana l gTan CLe, por on de se 
pasqou SPli l ma ioe ht·a ba.l t.o ; rles ta a uma legua se acha um 
l'eboj o m ni lo hravo, onde se alagou um pequeno ba úeliio , no 
q ,n :~ l se pe t• cleu uma arma, utna ba ioneLa e c in co . saccos ele 
l'urinho. ; cles Le r ebnj o a u m qna,t·Lo de Jegna es·Oá a cachoei.t·o. elo 
'l'ucum , IJas lan~e l'::tpicl a e h t·a va , nella se descarreg-o. toda c::trga, 
na m ar ge m esq . na exLtms:i:o ele 150 pas -0s, se ndo o seu ca na l elo 
me. mo belo p o.t· en &r~ roc he!los , q ue Cormam u m pequeno ca
nnl ; cles La, Ci1xoeh ·a em cli s lanc ia ele meia l eg'Lt<t ~e acl1a ou tra 
denominada Pot·te.il' as , na qual se paesa. encostado á m a l'gem 
clir., sem perigo; depois march a ndo Ulll [l, leg tt a, se acha na 
mar gem esq . a J'oz do r io ele S. João ela Boca in a, · com a la r
g ura ele 20 LraçQ.s , medidas acima ele duas i lh as que t em no. 
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sua foz . O rio ele S. J oão ela Bocai na corre ele sncloees be par a 
DOl'dés te, co m inclinação par a lésnorüeste, por ehb 1·e serras, bem 
como cleôele o i'<J.lto-'l' avares até a cachoeira elas Porteira', 
POIS n e}l:J. fin tlam as serr;ts, qu e guarnecem n. mba s as 11\H l ' 

gen s,_ tle~cle o ~<1lüo das Se te Qneclas; eb. clH~\ [ór. pfl 1·a )),,; xo 
Pl'lllClp iu a ab.t·gar o l'; o, de mannira qne em a lplllúa~ partes 
ha lle ter me i<t legua de largo. Da menc ionada fór, a qua ~1·o 
leguas e meia se eneonbra na m;u· g-> lll d it· . a fcn elo !'io B1·ancJ 
com a hu·g-w·a ele ' lÜ ht·aças, cujo t'io con·e rle les t~ para oes bu; 

~ ma 1 s baixo L1·e.> qn<\l'bos de l rg-u a, nn. lll e•ma mat·~em, esL:í. um 
lwgo. ~ do d i ~o a meia Je:nlll. se e ncontl'a a f<\;~ elo rio P 1" to. 
n<c 1n esm a ma rge m, com (I lal'f\'1!1'<1. ele 35 braça~, e col'l'e de Jçs le 
p<u:a: oeste; da_ <li la fó:-: n. 11mD. Jeg-ua ~e acl1a a. cac:Jce il' :t d~ 
Na.J <J. com Ll'e~ lllias pat·allelas que l'ormam a mesma c:"choe i<<'l., 
Cll.JaS J lh as s;to g- uat' ltec illas ele p;1l moi r"s clenom i nacLts najú, 
se ndo o s~11 cana l à esque1·da da, illm elo m " io, e pm· ell a se 
J' il.SRa ·com fac i l id~ de "" me i a carga, clescaneg·n ndo as canôas em 
.J>Ouco. cli sounc ia na m esma i l b<t: cla bi a a uma leg- u9. se encnnt1·a 
11111 ho. IX IO, que ?CC 'IJI<L a clisoanc i;t ele legua e meü, no qua l se 
J?assn. encos tado a ma l' f)'e m dü·. crnu boda ca r·ga, mas encal hando se 
aq ver.es em" lgum 1og •1·es; cle;; oe h" i'\ io a t1·es quartos de legu 1 
se Hcha ou~\'0 com canal elo m ~smo lado , no qwd se pa~su u 1n eia 
ca1·ga; o que Sl l'a;~ nas mesmas canoas, occupa11tlo es~e b:tixio o 
e<paço ele H\e ict legHa, e depois anelando nm~ legua, e>bá o salto 
ela C':11np i llt>, cujo nome é pos ~o por isso C[Ue appat·ecc um pe
queno campo em um a pectuenu Sel'l'<'l., rpte Oca JlcL:·a a par Lo debaixo 
na maq:l·em direi ba. Jfls ~e saHo n;\o e g-ramle ; ene se divide em 
·t1·es queLlas. por difl'ere nbes IJt·aço>, c ~oclas as Sitas quedas ~m ·;'i.o 
a ai bll i';J. de bt·aça e meia ; o va t·atlo•u·o elas co. t·gas bem a xbensii.o 
de 1. :150 passos em uma houiba l agoa lle pedra ÜP amolat·, e as 
canoas se l'<ls·am bem e ncostadas a mesma Jag·ea, com corda 
na popa ufim de sa não pet·1ler alg-uma no cuso de se alag<w ; 
nes te Jogar appaa.•ece1·a m IJo~o q e Cut•l;aL'Hgas; em pouca clisban
ciu tla 11 iLima queda , es t;\. uma l'ol'be cmTen Leza, que se passa na 
mesma mat·g-em direi~a. Do clHo sal~o a ·bl'es Jegnas se acha a 
cae:hoeir•\ ele S;'i.o-Fc lici a no , a qual se pa<;s;l. a meia co. t·ga, pelo 
mc1o Lle ün as ilhas, que fom11 am a mesma cachoeira, llescal'l'c 
gallclo-se as canoas na ill1 ~1. esquerdu. em per1ueua cl isbancia ; 
Lles~a a uma Jeg·na se encon~t·a um baixio, iJa<; Lan te pe1·igoso, 
Cl\JO canal é nu m.a1'gem esc1\l ercla; e Jogo a ua ixo um c1uar~o ele 
lee;na está a cachor it·a de Sam•únna JIOl' ber em uma .ilh <1 a arvore 
ele samaúma, cuja cachoeira ~em um bom canal na ma rg-em es
querda, sendo n ecessal'io descarregar as canpus em meia ca•·g-a ; 
o que se Ül7. pe lo mesmo r io, e nas J1lesmas canoas : ües ~u ca
choeira a leg-11a e meia se acha um lJaix io mu.ito ra pido, no 
qual se pàSsa em meia carga pela m;1• g· m ese[uenla ; rlesLe IJai 
x io a 18 l eg-uas se encontra e elesag-na o rio P•wan a ~ i n ga, no ri o 
~l'apajoz, com a .. la t·gm·a de 70U bra~as pouco m:.tis o1t menos . 
Fomtoseam esua extensão do 1• io i mmensas pra ias , 11as c1 IW.es 
as ~at·Laru g-as desovam. Es ~e rio 6 conhecido na carLa g-eogTa
]Jh ica pelo r io elas 'l'res- Banas e peloq haiJ i oa11Les do Pad, rio 
de São Munoal e as suas pon~as na J!rovinci;.~ ele l\Iab~o- Gt'Osso 
pelo r io P a rana Ling-a. - O b~er vações e combinações sobl'e a pre
sen ~e navega~.ão com a elo 1·io A.ri nos sahindo pelo ' l'apajoz, em 
que se mos tram aq d ifficultlades ele umlJos, qu ... litlade ele tel't·e
nos, proclu_::cões ele vai' i os• g·enel'os , e o meio de f'aci li Lar um bas 
as navegaçoes. -· O rio Paran;J.tinga bem c1uaLt·o S<J, l Lus de vat·a
clonro pnr ~erra,, n ão só as carg·as, como La mbem as canôas, 
o.pezar ele cple pat·a ba ixo se passaram canôas no salLo da C'am
P' na pelo l' IO, com tudo de snbicla ni1o se p6rle passa 1· s i não JIOr 
tet·l.·a, tem 12 cachoeiras gTancles, que se não JIÓde passar sem 
clesCMTegar ood a a c;ng·a , is to se h a ele faz.er ~an~o ele subi.da 
como ele descida; tem 21 cachoe i1·us el e elescarreg-ar sóm~n~e meiu 
curg·v.,_ tem oito ba ixios, que i nfalll velmcnte não se podem passar 
para,_ c1ma sem se1· a meia cat·g-a; alem Çlesbes s:.lLos, cttchoe iras e 
l •aJX. IOS C[llP clào ·Ll'a b(l,l h.o, ha mui tos ouLros buixios, que não mo
t tvam emba.1·aço; não conlanelo com os bai xios e cachoeira~ que 
Cxtstem ac1ma elo ri bei•·o el as Banei r as, po1.·q ue esses nu vet·clacle 
sito ulno.veg;neis. Tem este rio clescle o podo ele São l"ru.ncisco 
ele Panla a Le a suu foz 229 l g uas calmtladas por um rdogio , e 
<;one a norocsLe até á f'oz do Rio-Ve1·cle, da bi corre uo not·be a'té 
a cachoe ira da Ilha Grande, de cujo lagar corre a 0es ~e aoe o fim 
ela boca i na ele ·te r ras ; depo is ·tol'Jla a colTOr ao no d e 01te a Co" 
elo r 1o .Pardo, ele cüjo log-ar Lol'lla a em·ret· u nor oeste, inclinan1lo 
semp1·e <1lcsnoroes~e. por cujo mo~h·o vem a ser esLe o seu verda
c.leu·o l'Umo, desde o porto de São Fmncisco elo P au la até a su a 
fm, elo no r oesoe, como allanç;~ o mappa, que levanbei por curio
s tclad~, elo _mesmo r io, no qual se mos bt·an\ as voHas do r1o 
com llgul'açoes das marg-ens e das ilhas e o ve rdacletl'o rumo, 
que seguiu desde o Jogar já di to ab6 á mencionada foz. Do sul~o 

elas Sebe Qnetlas abé á foz do rio de São Jofío ela Bocaina ·Leni 
mni~a praga de borra:melos, ba muHo peixe ele todas as clna_li
dailes, ele maneira que chegava- se a deixar mon oes de pe1xe 
pelos pouzos, da mesma fó •·ma a hunclu n be ele caça . muito princi
]l;J.lmmüe a•lLas, pt~ra prova elo que, basta dizer, que em 1:111 s6 
cli a se mataram sebe. As margens clesLe rio são muiLo propl'ias 
pa ra cultu ru, e neJ I e não se acha u m só espac-o, po1· pecp1eno 
qne seja , que mosLre j;anbanal; nas suas ma.Uas ba muita sa1-
Rc'IJ1a1·ri lh a e cr;wo elo i\faranh ii.o , cujas pl:oclttcções se enco1lbram 
elo i:>D. I~o-Tavures pur;1 lJ;J.ixo. No ~empo em que eu pa~se i por 
esLe l'io nil.o ~iv e pesLe na Jllesma Ol'opa, apezar ele t raze1· umu 
vi a •4·em nmibo d ila tada, e _jít com alg- nns rep ique~cs , ]JOl' onde 
venhn a colli.~it•. qu e nào é pest ile t•o. - Navegação dol'.IO At'lllO:~ · 
- TPm este t•i o tlous saltos , ambos g-rande , porém no sal to Sao 
::; inulo nii.o se va l'am us ca11Üas por tel'l' a, o que na verdade se 
não pó ele f'azer no Sal bo Augns~o, Lem nove cacboei l'as gTaucles, 
nas qnaes se clescal'>:egam as canôas üe toda a carga, e em 
duas vat·am - se as canôas pot· Lel'l'a, C[Ue vem a sei' a cax.oeil' a 
ele Sào F lo•·enc ia e a elo ca11a l elo Inferno ; -~em 11 cachoeiras, 
em qn sA p<1ssam ele meia Cl!. l'ga ; alem cles~as tem dons baixios, 
a m!Jns muiLo compridos e peri gosos, que vem a ser o ba1x1o ele 
::>fio J oft.o da Ba. t·,· a . c111e se gast;t Lres clius Lle suhi(b ~·· o.bu
lb õl nÜo com ig-ualdmle. e o baix io 'tlos Apiam)s, que, além Je 
se.t· per igoso, g'ií.~ l a - se nell e cinco Lli as Lle sub icb, alivi ando-se 
as canõ"s em mnikts partes, dobranclo gene em oulras, a lém 
1la cOl'L'Cilteza que é preciso passa r á espia. O rio Arinos é 
mniw · orre11te, e pm· ~odo elle ~cm.;immensus taipavas perigo
siss imás ; o q_ue não aoonLece no Paran,~Li nga ; 6 e~ be r ·io 
mui ~o m izem vel ele peixe, e (la mesma caça só se e llC011tl·am al
gumas an bu~, pot·ém cli ll1 ceis ele se matar, pclu fac.iliclaüe com 
q tte aLmvessam o r i o ~- no inverno é inclis11ens<1ve l a vcsLe ele 
sezões, po is pe101 cli ~u navegaç_ão inda se n ão passou no di~o 
bempo sem a tal peste. Uma povoacão acima ele São J oào da 
Barra, ou inda mesmo na foz elo rio .\r inos , e mniLo pre~ i so m'lo só 
para ~occot· t• e 1' as conclucoa~, que suhem, como ~an~ 1JeJ1l para clo
mesticJr os penl.ios .\tl iacfi.s, c1u cujo l og~.r pri11cipi am ~s r .i
C[uor.ct~ do l~slatlo elo Parei, llomo c sal sa e cacio . T enho de 
cer~o 1'01' experiencia das viag ns, rp1e tenho feito em ambas as 
llár<'gaçôes, ser u elo Paranating-a mais pel'~O 80 leg uas , como 
melhor se verá ,elo mapp01 , que preoenclo levun ·~ar clu l'oz do São 
i\bnoel para cima aLé o JlOJ' bo ela Bàa JTI~pc ru.nca ; o l' io Pat·a
llá~inga lem ma is cttchoei r as elo que o 'l'apajoz e il·inos ; no rio 
morto de l:'amnat inga Uillla -se mais para c ima á ' '"ra do que 
p;J.ra l!aixo a r emo, o que mi.o aco!l oece no A1·i 11ns; o tempo q ne 
se .leva a.rom per a corre11Le e a uva nt;<1t' as 80 legnas q na ~em 
de mais, é j1mtamcnLe o ·tempo ;m que se passam as ct\Cboeil·as, 
C[ne no Parana~ i ng·a xceüe ;W '1 apaJOZ e At•J nos, por CUJO mo
Liso ·tenlto asse nk1cl0 que são ;g·uaes no ·traba lho; -.e si por vell
·l·lll·a conbinuar- se a navegar o rio P amna Ling-a com a sande que 
bivet'a ll\ os seus clesüobriclol·es , nesse caso e melhor elo que o 
Ar i nos. Qua~··Lel elo '.l' apõ!com, ern 8 de abril ele 18:20. 

P ARA.N A.U . lt io elo l ~s·taclo elo Pal'il., no omtl. ele Marapanim. 

PARANAUÁ. Rio elo EsLaclo ele Goya~ ; r eune- se com o P i
ri-pá.o e jnn~os form am o S. DarLliolomNt, ori b. do Conm1há. 
R ecebe o Ba nana l e o 'l'ol'bo . (R. II. el es Gene!.Les). OuLros es
crevem Parnau á . 

PARANÁ-UPA V A ou P ar aná-npelJa . Vide Pa;•ané~tingct . 

PARANÁ-XINGÚ. Flll'o elo EsLaclo elo Pará, no rio To
e;m Lins e JlUUl . de B:i iiio . 

PARANÁ-XINGÚ. Nome c1ado ao rio Xingú - em um 
I1Ia11 Pa pnblicaclo em t833 em SainL- Gall . 

PARANGABA . Pov . do ]~soado cl •\s Ala.gôas, na Branca. 

PARANGABA. Rio elo J<:s oaclo de Alagôas, rega o nmn. 
elo 1~ .i ln.r e desJ.gna no rio Parahyba. ]Jroximo á sna conlluen
cia ncl!. a pov . Llenom inucb Bana do Parang-aba. , 

PARANGAB.\. H.io do J~sLar.lo t~e S . P nulo. Vicie Pa?·a.-
·l·angabtt . 

PARANGABA . Vde Pol'angaba. . 
PARAOKENA. Bsbt\çfio da E. d<> F . San~o :_\11Lon i o~cle ~a

clna . no Estado do lUo de J aneiro, entre as_<>sLaçot>~de 1,f~~u" 1° i\Iiraccma, <JJ I kils. 8:23 di sLanbe ele N)·berol, Lú l"ls . - te 
Parlrta e 1.3.8\lG kils. de l\Iiraccma . 

PARAOKEN A . R amal ferreo da E . _ ele F. LeopolcU,na, nos 
E soaclos ele i\Iinas Geraes e R io de JaneJro, ele 'l'apu·ussu .a Pa~ 
1•aokena. T em 18",000 de extensão . 
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PARAOPEBA. Dist . do Estarlo ele Minas Geraes, no mun. 
tl.e Bom Fim. Orago San·~'Anna e cliocese de ll!arianna, Como 
tlist . foi esse pov. incorporarlo :i. ft·ngue~ia rlo S. Gonçalo ela 
Ponte pela lei P1·ov. n. 816 de 4 elo ,iulho rlc '1857. 'l'o!'llou-sc 
sécle rlesta ul tima pal'och ia pela Lei P1·ov. n. 1. 25J de 25 ele 
novembt·o ele 1865 ; Lransfel' ida pc.t·:.t. S . Gonçalo ela Ponte pelo 
art. I ela de n. 1.667 tl.e 16 de setembro ele 1870 ; ainda uma 
vez séde da freg. de S. Gont·alo ela Ponte p~o art . I § TI ela 
de n. ,2.706 de 3J de novembt·o ele ·1880 . Sobre suas divisas 
vide at't. I da Lei Prov. n . 1.198 elo 9 de agosto de 186 l ; 
n 1.-667 rle 16 ele setembro de 1870 ; n. 1.8211 ele 10 de outu
bt'o de 187; n. 3.305 ele 27 ele agosto ele 1885. Tem duas eschs. 
publs de inst. primal'ia. · 

P ARAOPEBA. Dist. elo Estado ele i\li nas Ge1·aes, na com. 
e termo ele Otu·o PreLo. Ot'ago S. José e diocese ele Mal'ianna. 
Foi Ct'ead<J parochia pela Lei P1•ov. n. 2.032 ele l ele clezemUl'O 
de 1873. Era até então ltm dist. da parochia ele N. S. da Pie
elaclc, elo. qual, com o elist. de ·\ ranh::~, foi clesligarla para con
stituil' pat·ochia. Emel:}1anLo elist. pet·tencet~ ás parochias ele Ha
bil•a elo Campo e ela 1 Jedacle. Sobt·e suas cbv.tsas nele: ar t. I § II 
ela Lei P l'OV. n. 2 . 813 de 24 ele ou tnbro ele 1881 art . li ela ele 
n. 2.085 de 2/k ele dezembro ele 1874; art. I ela de n. 2.097 ele 
4 de janeiro ele 1875 ; n . 3.387 ele iO ele julho ele 1886. 1'em 
duas eschs . publs. dê inst. prim., uma das quaes foi areada 
pela Lei Prov . n . 2. 769 de 17 ele setembro de 1881 . Agenci::~ 
elo cone i o. 

P ARAOPEBA. Djst . elo Estado ele Minas Geraes, na com. 
e termo ele Ouro Preto Orago N. S. ela Piedade e diocese ele 
Maria nua. Foi creaclo freg. pelo De c. ele H ele julho ele 
1830. Sobre suas divisas vide : § IV ar t. VI da Lei Prov. 
n. 720 ele i6 ele maio ele 1855 ; n . 1. l 00 ele 23 de julho ele 
186,1: n. 1.829 ele 10 de outubro ele 1871: art. II ela ele n. 2.085 
1le 24 ele clezembl'o ele 1874 ; art. X da de n. 818 ele 4 ele julho 
ele 1875 ; § II ela ele n . 2 . 8·13 ele ZJ ele outubro ele 'l881. 'rem duas 
eschs. puhls. de inst. prim., uma elas quaes foi creada pela Lei 
I'rov . n . 2.i6J ele 20 ele novembro ele hl75. Agencia elo correio. 

PARAOPEBA. Antiga paroclüa elo Estado de i\Iinas Ge
raes, á margem elo r i o de seu no rue, na com . e termo ele U bá . 
Orago S . José c cliocese de Mru:ianna. Foi creacla p::~rochia pela 
Lei Prov. n . 'l.492, de 13 ele julho ele 1868. Desmembrada do 
mu11. do Pomba pela de n. 2.035 ele i de dezembro ele 1873. 
Passou a clenominat'-Se S. José elo Toccmtins pelo ar t. I §XIV 
ela ele n . 2.500, ele 12 de novembro ele 1878. Vide Tocantins. 

P ARAOPEBA. Pov. do Estado de Ui nas Geraes, no mun. 
çle Quelnz 01·ago S. Caetano. 

PARAOPEBA. AtlLiga com. ele 2a entr. elo Estado ele 
Minas Geraes, creacla pela Lei P1·ov. n. 1. 740 ele 8 ele otrbuuro 
rle '1870 e classificada pelos Decs. ns. 4.6<18 ele 26 ele dezemb1·o 
ele i8i0 e 5.060 ele 14 ele agosto ele 1872. Comprehenilia o ·termo 
ele Cnl'vello. 

PARAOPEBA. 1Dstação ela 1~ . ele F Oes·te ele Minas, no 
Estado clesle nome, adeantc ela esbação elo Pompêo. 

P ARAOPEBA. Rio elo Estado ele Minas Geraes, am. da 
margem dit· . elo rio S. Francisco. Rega os muns. ele Ouro 
Preto, Queluz, Bom Fim, SaiJal'á., PUanguy, Se·te Lagôas, 
Santa Luzia. Recebe os 1·ios ela Aroeira, S . Caetano , Con
gonhaR, PeiKe, S. 1\Iatheus, Preto. Ve1•melho, Partlo, Bntmarlo, 
Bul'ity,S.João; 1·ibeirões: Pedro Moreira ,! los Bagt·es,daMoeda, 
ela~ Aguas Claras, l'itJ Man~o, Betim, Ma~heus Leme, S. Joan
Jlico. A Stla barra d ista 263 kils. ela con/"1. do rio elas Velhas 
e fica 78 kils. ab::~i xo elo porto ele Anclm· inhas . Na embucaél u1'a 
a sua largura é elo 103m, e a profllncliclacle rle 2m tendo [2m de 
Jargma 2 lüls. acima ria foz, com velocidade de Om,7·'l por se
gundo, pelo que dá navegação a grattdes ca,nôas até 66 kil8. 
ac ima da foz. Depois elo Pat·aopeba o S. li'l'ancisco é navega
vel na extensão ele 4~ lül s. até o porto das Me lancias . 

PARAOPEBA. Rio <lo Estado ele .Minas Gentes, rega os 
muns. ele Ubà e Pomba e clesagua_na margem eSC'[ . elo Pomba, 
afll. elo Parallyba . Recebe o nbetrao S. Domingos. 

PARAOPEBINHA. Pov. do illstaclo de Minas Gero.es, 
distante menos ele clous lüls. ela l't·eg. rle S. Braz do SLlassuhy 
elo termo elG Entre l"l.ios, banharlo pelo ribeirão elo sen nome. 
'l'em umas 20 cas:;~s. 

PARAPATINGAS. Arraial no termo de Itapartca elo ER
tado ela Bahia com umv. csch . pub. elo inst. prim., Cl'Cacla 
pela Lei Prov. ~- 2.;334 ele 14 de julho ele 1882. 
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PARAPUCA . Braço do rio S. Francisco, na margem dir. 
Pal'be elo ponto fronteiro á barra do Ca.ranha ou Coronha, 
segunrlo Walfelcl, e Yai fazer barra no Oceano, cerca de :li 
kilomebros ab:lixo na Bal'l'a Novn., fl'onteiro :í. pov . de Felix 
B:ll'relo. Neli~ clesagna o rio Pau ele GamellD. e entre clle e o 
Oceano ri ca a ilh::~ ele Arambipe. 

PARAPUT ANGAS . Vide Pi-1·aptttangas. 

PARARAITAPON. Temivel cachoeit·a no r io U1·ariooera, 
no Estado elo Amazonas. Fica proxima elas cachoeiras denomi
nadas Jaranapon e Mal'ipacarapon . 

PARARANGABA. Bairro elo Estado ele S. P aulo, no 
mun . ele S . José dos Campos, com uma esch . publ. ele ins. 
pJ'im ., creacla pel a Lei Prov. n. 5.2 de 30 ele mm·ço de 1876. 

PARARANGABA. Rio elo !Catado ele S. Pa.ulo, banha o 
mun. de :S. José elos Campos e clesagua na mat·gem cli1· . do 
rio Parahyba. ~o livt·o A P1•ov . ele S . Paulo, á pag . 492, 
l&- se Pa>~'Wtctrlgaba. Na 0Mtct ela E. ele F. ele S. Paulo ao 
Rio ele Janeiro le- se Par·ctran.gctbct. Em mna inf. recebida 
desse mun. lê-se PcwangctbCL 

PARARANGAVA. Rio elo Estado do Paraná, banha o 
mun. ele Guar::~tuba e clesagua no rio S. João (Inf. loc.) 

PARARAUACÚ. J~nseo.cla no rio Xing(l, ·trib. elo Amazonas, 
i.2 kils. cltstante da ponta do Pagé. 

PARARIJÓ. Tgat'apé do E~taclo elo Par:í., na ilha Mat•ajó, 
desagua no l'io elos Macacos. 

P ARARIZ. Log. elo .!Cstado elas Alagôas, no mun. ele S. Luiz 
de QuiLtmclc. 

PARARY. Log. elo Estado ele Pernambuco, no mun. do Bom 
Jardim. 

PARARY. Log. elo Estado ele Pernambuco, no mun. elo Li
moeiro. 

P ARASAN'GA. ·Bairro elo num. do Atibaia, no Es·bado ele 
S. Paulo. 

PARA-SEMPRE. Log. no Lermo de Grajahú elo Estado elo 
Maranhão. 

P ARASIN HO. Pequena ensead::~ ao N. da ba.n·a elo rio Ceat·á, 
onde se a bri gam as jangadas e canôas ele pescadores, no Es·bado 
do CeD.rà. Oll'erece um eJ.:cellente porto . «Seu ancoradouro, diz o 
prabico Philippe, demanda-se elo seguinLe modo : Navegando-se 
do S. para o N. costeia-se a ponta da enseada um pouco appro
ximaclo aos reei l'es qu e se veem arrebentar, e quando descobrir 
·tocla a enseada, siga para o S. com o pru·mo na mão e logo que o 
morro elo C or(t ache se em linha recta, com o canto S . elo areal onde 
começa a tel'l'a escur a, p6de dar C.mdo em nove me·tt·os ele agna, 
somla areia e lama, Hcando-lhe o pov. :í. distancia ele uma milha 
pouco mais O>~ menos. Vinclo do N., porém, deve procurar o pon·bal 
que esbá, ao Sl!l., e, appt·oxima ndo-se cles·be siga para O. até 
r~colhet· a terr a elo S. pelo r efel'iclo pon·tal e esbaremos no anco
radom·o., l~sssa enseada é ·tambem denom inada Paracnr(t. 

PARASITA. Ribeirão elo lCstaclo de MatbJ Grosso, all'. elo 
Veados, •tue o é elo rio Beina Flor. 

. PARATA QUI. l< io cl" lEsLado elo Amazonas, clesagua na 
margem esq. do rio Negro, no dist. do Mariuá., entre os rios Buhi
lmhi e Araçá . 

PARATARY. l lha elo Esta•lo do Amazonas, no rio deste 
nome, OLl Solimóos, proxima á dos Periq uibos, na ll&l'Le ~laquell e 
rio comprohenel.ida entre a ro~ elo rio Purús e a cidade de 
ll-Ianâos. 

PARAT ARY. Rio elo l~sbaelo do Amazomts, desag Ia na 
margem dir . do Sol im0es, abniKo ela ÜJ7. elo Pm•tis, elo quul ante· 
riormentc se S!tppunha ser um a chts boccas. « Nasce, -segt.tnclo o 
Sr. Araujo Amazona'>, no'l lagos Aubazes, ou anbes é mais um 
canal , pelo qual cl lc.os rlrsaguam no Solimões ,_.Em sua margem 
oriental, a uns 4tl ki ls. acima ele sua foz, !'o i a primeira si
tuação da Creg. elo Coary, donde se Ll'::Ls laelou para o ribeiro 
Guanamâ. 

PARATARY. Lago elo Estado elo Amazonas, na margem elü· . 
elo rto So limões . DesftgiLa nesLe rio por duas boccas. ,\ costa do 
Sol imóes entn essas duas boccas é denominada Guajara~uba, 
Periquitos e Paratary . • ~ segunda boc'Ca comlllll/Üca com a elo rio 
Purti.s, a primeira fica clefronbe da ilha ele seu nóme. 
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PARATECA. Pov. do Estado da Bahia. Foi desmembrada do 
mtm. do Urubú e incorporada ao elo Oarinlmnha pela Lei Prov. 
n. 416 de 24 de maio de 185l. Ficu á margem die. elo rio S. Fran
cisco. Tem pequeno commercio. O clima é insalubre por causa elas 
febres claquelle rio. 

P ARATEHY . Rio do Es·tado de S . Paulo, banha o mun . de 
S . José elos Campos e elesagua no rio Jaguary . l-Ia ahi um outro 
denominado Patl·a~ehy-mi•··im. 

PARAT IBE. Pov. elo Estado de Pernambuco, .na freg. de 
N. S . dos Prazeres de i\laranguape, ú margem do rio ele seu 
nome e em terreno elevado, com uma esch. publ. de inst. prim . , 
creacla pela Lei Prov. u . 1 .231 ele 24 de a br.il de 1876. 

PARATIBE. Rio do Estado ele Pernambuco, no ·termo d:e 
O linda. 

PARAT IGY . Rio elo Es·tado ela Bahia, banha os muns . do 
Otwralinho e Camisão e clesagua no Parag ta9SÚ pebma rgem esq. 
Recebe o Cipó. Outros o mencionam como all'. elo Jacuhype. 

PARATIQUARA. Ilha elo Estado elo Par4, na costa do 
oceano, en·tre a ilha Tijóca e a bahia ele Cut·uçá . 

PARATIQUARA. R io elo Estado elo P 01rá, na ft·eg. do Mos
queiro. Recebe o igarapé Guat·iba. Tambem escrevem Pratiquara . 

PARATIQUARA. Igarapé do EsLaclo elo Para; atravessa a 
ilha Tijóca e clesagua no oceano . 

PARA TUDO . Log. do Estado ele !lia L to G1·osso, a seis klls. 
ela v illa do Rosario. 

PARA TUDO. R io elo Esto.clo ela Bahia, no mun. ele Cal·inha
nha ; reune-se ao Formoso pela margem esquerda. 

P ARAT Y . Cidade e mun. elo Estado elo Rio de Janeil'O. na com. 
de seu nome, no litoral e á ma~·gem da enseada elo se1t nome, 
banhada pelo r io Perequeguassú ou Pereqneassú. Dizem con·ter 
::3.000 habs. e o mun. 18.000. O plantio ela c::111na ele assucar 
cons·htue na aoLual.idaele a sua lavoura prcdilecLa, e em nenhum 
outro logar elo l!Jst.tdo a prodigiosa g1·anline<.t poderá produzir me
lhor e em maior abuncla.ncia, por isso Paraty goza elo renome l[ ue 
lhe conquisLou o seu proelctcto favol'i Lo. Alimenta esta cidade um 
commercio de impol'Lação muito em relação com o CJ.Ue produz. 
circtrmstancia esta que lhe dá viela, não muito opnleuLa, mas, em. 
Lodo co.so, propria. Na safra são os seus pequenos navios de cabo
·tagem, ·Lodos de armadores ela propria cidade, os que t1·ansporta1u 
a agnarden·te para o Rio de Janeiro. O mun é abuncla1lbissimo 
em generos de pequena lavom·a, que são muiLas vezes sacri
ficados pela dil'ficu ldacle ele os ·transpor Lar ao grande mercado . 
A cidade conta boas egre,ias, entre as quaes a matt·iz, eschs. publs. 
e pa1·ticulares, paço municipal, es·tação 'Lelegt·aphica, e tc. O cemi
·Lerio collocaclo na encos·ta ele uma montanha, domina ·toda a 
cidade, que oll'e1·ece clahi um panorama variado ; e o pequeno rio 
Peraqueguass'Ú nas suas cut·vas graciosas aM desaguar na bahia, 
a ug·men·La ainda a belleza elo quadro. A inicia·Liva par·Liculal' criou 
em Paraty um es·tabelecimento digno ele atLenção e que põe em 
evidencia os sentimell'tos humanitarios ele seus habs. Alluclimos 
ao seu hospita l ou casa de ca1·iclade . Ultimamente, o Govemo 
elo antigo imperio concedeu para o mun. clous engenhos centraes. 
A pequena elisLancia ela cidade ha uma fabrica ele fiação e ·tecidos 
ele algodão que, segundo somos infoJ•maclos, recomeçará bre>e
mente a funcciouar. Finalmente, Para·Ly recebe e exporta muitos 
geueros que descem da cidade do Cunha (S. Paulo 1 a 36 kils . ele 
distancia. Orago N. S. elos Remeelios e diocese ele Nyterõi. Pa
rece que o primeil'o ·templo que existiu nesse mun. foi erguido no 
logar S. Roque, com esta invocação. Com o transcorrer elo Lempo 
achando-se outro si tio mais adequado ao estabelecimento ela 
pov., para elle ·transferiu-se .a egreja parocl~ial que foi dedicada a 
N . S. dosRemeclios. Não se sabe ao cm·toa da·ta em quefoifun
dada a nova matr iz . Monsenho1· Pizarr o em suas 1'vlems . Eists. 
·tom . UI, pag. 26, diz: « Entretanto, á vista de alguns clo
cr~men Los e mui singularmen·te ela rep1·esen·tação da Camara era 
Vüla á El-Rei contra o 1 o vigario c0llado, em data ele 12 ele junho 
lle 1726, que remettida ao bispo D. Fr. Antonio ele Guadalupe 
com a Provisão da Mesa da Consciencia e Ordem ele 2 ele fevereiro 
de ·1727, se regisLraram no Liv. elo Reg. elas Orcl. Reg . conser
vado na Secretaria do Bispado, a fols. \)5 e 105, onde disse: 
«Senhor . Esta Villafoi creacla e povoada a 80 annos: os mo
radores elella ftzeram a igreja com o tibulo ele N. S. elos Reme
clws, para, como catholicos, aclo1•arem o verdadeiro Deus " ; 
e a informação ela visi·ta oreli naria elo Dr . Araujo em i747, em 
que, alfirmanclo não constar quando foi erecta a igreja, referiu, 

com tudo, que s.e desmembrara da freg. da Ilha Grande haveriam 
80 annos ; não receio fixar a fundação da igreja matriz, ~ubsisLen·te 
no anuo ele :1646, em que lambem pot· 1\Iaria Jacome de Mello foi 
dôada a pol'ção competente ele terreno para o mesmo fim ». Foi 
creacla_ vi !la l??r Prov. cl~ 28 de oubu~ro d~ 1667, que approvou a 
elevaçao que Jll. em i66U lizera o captLao-mor de S . Vicen te Jorge 
Femaneles ela Fonseca. Pertenceu a capiLania ele S. Paulo até 
que pela Carta Régia ele 16 ele janeiro ele 1726 foi annexaela 'á elo 
Rio rle J aneil·o. Pedro 'l'aques ele Almeida Paes Leme em sua 
H istoJ'Ük dcb Gcbpitcmia de 8. TTioente, diz que essa vill~ foi fun
dada em lG67 por MarLim Corrêa Vase1nes Annes, com a faculdade 
que lhe deu a Prov . Régia ele 9 ele outubro do mesmo anuo, que 
se acha regislrratla na Secretaria do Conselho Ultramarino. livro 
de Cartlls Regias, pag. 370, em Lisb \a. Foi elevada a categoria 
ele cidade pela Lei Prov. n . 302 de 1:l de março de 1844. Possue 
um hospi Lal de caridade, cujo padrotliro, S. Pedro ele Alcantara, 
é [esLejaelo a 19 de outubro. O mun . , além da ]Jarocbia ela cidade, 
compl'ehencle mais a de N . S . ela Conceição de Pat•a·ty-mirim . 
Segundo ol·clatOl'JO do V1sconde de P1·ados, a parochia ela cidade 
occttpa mua superficie ele 632,66 kils. quadt·at1os e todo o mun . 
911,26. l<lm :l81l2, ct·eo u- senessa cidade um lyc~o . O mun. é regado 
por diversos rios, enLt·e os quaes o S. Roque, Bana G1·ande, 
Pequeno, l:'iraqueassú, f'atiLiba, i\Ieros, 1\fat·tim de Sá, PHanguaba 
e Larangeiras. Sua costa conLém grande numero de pee1uenas 
ilhas, entre ,,s quaes notam-se: do . l.raujo, Almas, Cabras, Duas 
Irmáns, Bexigas, 1\IanLimento, Algodão, DeserLa e Cau·ussú. 
Compt·ehende pequenos povoados; como sejam Bana Grande, Ja-· 
baquara, Hio Pequeno, Taquary, S. Roque, Rio dos l\Ieros, Olaria 
e Maria Maetana. E' ligada a .\.ngm elos Reis por uma estrada 
que parte ela Jabaquara . Tem agencia elo correio e qua·Lt·o eschs. 
publs. Foi creacla com. pelo Dec. n. 3:l ele3 de janeiro ele 1.890 e 
classi rteada ele 1 a en·t. pelo Dec. n. 125 de D do mesmo mez e anno. 
Comprehende mais os povs. Ilha do Araujo, Corumbé, S. Gonçalo, 
Pouso, Caçada, Boa Vista, Tl'inclade e Mamanguà, lodos com eschs. 
Uma estrada une-a á ciel:tcle do Cunha no EsLaclo de S. Paulo. 

PARATY. Villa emun. do l~stado ele Santa Catharina, na 
com. ele N. S. da Graça, em frente da ilha ele S. Francisco. 
Orago Senhot· elo Bom Jesus . Foi et·eacla pal'ocbia pela Lei Prov . 
n. 375 de 1l de junho de i834, que constituiu-a com o ·territorio 
comJu·ehendldo en~re os rios Cuba~ão e Itapocü, clesmembt•ado ela 
parochi <L de N. S. ela Graça. Foi elevada ;,i categoria ele villa pelo 
art. r ela Lei Pl'OV' n. 7\!7 ele 5 de abril de 11i76, que desmem
lll'Oll· a do termo ele ::>. Francisco, constituindo seumun com as 
ücgs. elo ::lenhor Bom Jesus do Paraty e ele S Pedro ele Alcan
·Lara cl<t Barra Velha . O mun. foi insLallado em i5 ele janeiro ele 
·I 1:177. 'l'am 2. 162 habs . Foi incorporada a coro. ele 'N. S, ela 
Graça pelo at·t. III ela mesma Lei n. 7\J7. Perdeu a parochia cc~ 
S. Pedro ele Alcan Lara, que foi incorporada ao 'Lerri ~orio de 
S. Francisco Xav.ier elo Sul pela Lei P!·ov. n . 931 de 2 de abril ele 
'i88l. As·encia do correio. Sobre suas di viRas vide: Lei Prov. 
'n. ~n5· ete 8cl jnnhode1854; n. 510 de 27cle ab1·il ele 1861, 
n. 5l7 de l5 de a bril ele i::>6l!, n. 755 ele 12 ele maio ele 1875 n . 797 
de5 ele abri l de ül76. Ao N. fica-lhe o mun. ele Joinville . E' re
gado o nnm. pelo rios .Acarahy, Arêas Pequeno, aléln ele outros. 
Tem duas eschs. publs. de iust. prim . O mun. além ela Jlarochia 
ela villa, oomprehencle mais, as de N. S. ela Conceição elo 'l'aboleiro 
Grande elo Itapocú e a ela Barra Velha. 

PARA TY. Log. no mun. de Guimarães do Estado elo Ma
ranhão. 

PARATY. Log. do nmn. ele Anchieta, no Estado do E. Santo. 
PARATY. Log. elo Estado elo Rio de Janeiro, mun . ele Ara

ruama, com eschola. 
P ARATY. Baino elo mun. ele Jacarehy, · no Estado ele 

S. Paulo; com eschs. puuls. de inst. primaria. 
PARATY. Rio do J.<;s·taclo elo E. Santo, no mun. de Anchieta. 
PARATY . Rio elo Estado de S. Paulo, na es·tracla do Pa

troci nio de Santa Isabel. 
P ARA.TY. Rio elo Estado elo Parana, banha o mun . ele Gua• 

raLuba e clesagua na bahia deste nome (lni. loc.) 
PARATY. Rio do Estado de SanLa Catbarina; nasce no 

mono elo Bugt·e e clesagua na margem dit· . elo Araqua1·y . 
PARATY. Enseada no littoral elo Estado do Rio de Janeiro, 

no mun, daquelle nome. E' semeada de ilhas, Laes como a das 
Be>:igas, elo \"ai Jose, Itú, Malvão, Duas ll·mans! Co~1pr1da, 
Araujo. 1\Iantlmento e ou·tras. Nella desagua os rws Pu·aque
e.ssú e Patitiba. 
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:I?A R A T Y. Largo ou bacia na lag·ôa ele Ararnama elo E shaelo 
elo Rio ele Janeiro . Ha ahi um por~o ele embarqué. 

PARAT Y ACIMA . Bait•ro elo mun . de Jacarehy, no EsLaelo 
ele S. Pau lo , 

PARATYHÚ. Rio elo EsLltdo ele S. Paulo, aff. elo 'l'ie~é ro la 
margem elil'ei La. 

PARATY-~\IIRIM . DisL. elo J..!:s~ado do Rio de .J;J.neiro, no 
JJlllll , de P;J.raty, á mm·gem do sacco do S<'ll nome . 01·ago N . S . 
da Conceição e diocese de i><yLm·õi . Monsenhor Pizarro, dando no 
Licia das cape llall ll liaes da fr<'g . de N . H. elos Remc1l10S ele Pn.
raty, di:r. a pag. :~7 do vol. JJI de suas Mems. Jiists. « l~m Prtl'aLi i
mirim, disLanLe rpu.Lt·o leauas ao SndoesLe da maL iz acha-se a 
3u decl ic::ulu. a N. 8 . da Conceição. que Antonio da Hilva c1 ·eou 
com Prr>vi~ão ele 23 de fevero it·o tlc n~o. Renovada com 11arcrle~ 
ele pecha e ca l pelo co\'ond .Jorge P('(lt·oso elo Souza fo i benzida n 
capf'lla-múr· á 16 de novembro de 17.31; e conclllirlo o corpo poaLe
riormRnLe. Leve ig-1w.l benç<'io no di:t 8 de de7.embro rle 171G.» l~m 
:1836. o ar L. Jl rla Lei Prov. n . G.t de I7 ele dezembro creou u ·na 
parochia da invoca~ão ele S . João Bap~.isla ele i\Iamang tü, com 
Lerr i Lo rio d~smem brarlo ela freg . ele N . S. elos Remedios ela anLiio 
vi lia rle Pat·o ~y. Parece que aLé 1852 c~sa egrcja ni'io se h avia a i nela 
et·c:u ido pois a Lei Pl'ov n . 0.25 de 16 ri e ou I, abro desse a 1lno pre
ce\ Lu ou q1 1f1 a Lei n. G-1 só Li v esse execução logo f[ no os morn.1lores 
ela rt•Pg do i\Iamallf!IIU p1·epc;rassmn '/tlnCó C~óz>etla OU. C.ISCó clecrm.l;e 
para celebm<{iio elos olficios d i v i nos. J<;m 1853, a Lei P rov . n G5S 
ele J.l üe onLHIH·o Lransfet•i1 r a sécle dessa pa1·och io, para a ['uze nrla 
dcnom ina•la PcwutiJ-mÍI'i?n, depois de saLisleiLa~ cel'L!LB conrl ições, 
rpw, ~~nilo sirlo cumpridas. elclm·minaram a Po~·Laria do 18 ele 
janeiro ri e 18:í:í que Lornon Pn·ect i v::t aquella Lranslel'enc ia. A Le i 
'P t·ov . n . 7 17cle2 l cle 01ÜitbJ·ode •l·51cleu-lhc par·a m·ago N. S. 
da Concci~:ão. S<'gunclo o Rei. rlo V isconrle ele Pt·arlos, occ11pa esoa 
p<u·ochio uma supel'Oc ie ele 278.6J ki ls. c1aaclmrlos e Lmn uma 
pop. rle3 .0U0 ha1Js . Sob1:e Sttascliv iRasvide : ::tl:L . fVrlaLei P1·ov. 
n . 65S rle H de on LttiH·o ele 1853. Passne lll!t iLos engenl1 os de 
agnarclcnLe . Tem os povs. Tri ndade c J\larnangn:i . 

PARATY-M I RIM. Rio do Estado do Rio ele J o.neiro, no 
mnn. ele Pa1·aty . 

PAR AUÁ. Dist, do ·~ermo de SanLa Helena, no Estado do 
Mo.1:anhão. 

PARAUÁ. Rio elo EsLarlo elo l\Iar o.nltão: na9ce na~ (ralrlas 
da sel'l'::t rlo Ar icambú, banha o m nn . ele SanL:1 Hel ena e ücs
ogua no 1·io Tury-assú . 

PARAUÁ. Cacuoeira 110 alLo J aLapü ou Ya~apú . ·brih. do 
ALan.t;: . F ica entre ::ts cach oeiros de nom inarias Guari iJ;;~. c Pica.púo. 

PARA TT ACÚ . Igarapé <10 EsLaclo do' Parú, no elisL . ela 
Terra 'anta . i!:nconLrei Lambem escripto Pa1·a :::tcá. 

PARA U ACD . l.ag·o elo Estado do Pará, nas m argens do 
'l' romhctas. 

PARAUA JÓ. Rio elo Estado elo Pará, no mun. de Cumçá. 
(Jnl'. Joc). 

PAR A U Ã -PECUMA. (Ponta elo papag·ain). Cach oeira no 
rio Negro e Estado elo Amazonas . 

PARAU AQUA RA . Serra do EsLa:lo do Par·ú, n o mun. da 
P rai nha . 

PARAUARY (N. S. rlo Pco'HJ.t• io ele). Freg. á marge~11 
occidental da bahia de 'J'P. nc. 107 IP.gaas acima ela confiu('ncra 
rlo rio Negt•o, e 185 ela foz rlo J amundá , Foi. sua prime il'a Ri· 
·tuacão no u. ngalo sa peri or ela foz r1o r io Tefl'<:\, donrle se Ll '11S
Jarlou pnra a ponLa de Parau ari, donrle o C<J.r·melila i<'r. Jooé de 
Santa Thereza a Lrasl:.tclou para a acLnal siLtta>;~o, em I'L·en Le da 
ü-ei. de 'L'rfl'é. l<:m 1709, foi ag-gl'cLlirla peJo j esui La J1espanhol 
J oão Bap Lisba Sana, rp te comlr1ziu , pri sioneiros ;;~.o Maranõ n q narl
'tOs Pol'Lnguezes ah i encon LJ·ou . Sna populo.çao provinda de J 11 r is, 
CaLuxis, Júmns, Pass 's, Uaipis, :J anaoas AmiJilás, J.\lat•iaranas 
e Cirús, em munet'o lle 720, em 8D l'ógos assás d ispersos, cttl Liva 
o snrHc i en~c par a seu BHSLcnLo; lJesea; far, louça tle billTO, Lece 
redes ele algodão ; c extrahe drogas preciosas (.h·anjo Amazonas. ) 
Vide No.r;uein; . 

P ARAUARY . Jlb a elo Es~ar1~ do Ama~.on as , no ri o J apn rá, 
Lr ib. rlo So li mões, cnL!'C a~ ilhas (lo Cach im iJo o Mal' icaui nim. 

PARAUARY. Ponta na m<trgem dn· . do rio Sol imões, no 
EsLado rlo Amazonas; aos 3° i O' OG"S de LaL . S. e 2i<> BO' 1\l"3 
ele Long- o. ( Gos Lo. Azevedo. Ccwla elo ruo .tl?ncb.ZOitCbS .) 

' 1, , 
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PARAUATITIS. Sel vag-ens que h abü am as mar gens do 
Tapajó~; ·vivem erran ~es pelas florestas . 

PARAUCÚ . Lugo do EsLaelo elo Pará; elesag·ua na mar gem 
esq . do r io 'l'rombeLàs. 

. PARAU-M I R Y . R io elo F.sLaclo elo Pad., no mnn . el e 
Dreves . Recebe Gl '1\tuaLr e Mamaj6. 

P A RAUNA . Dis t . elo fi: sLado de i\Ji nas Geraes, no m Llll. do 
Cu rvelJo . 0 1·v.go S. Sebas Li ão. Tem escltoJas . 

PARAÚNA . AnLiga c::tpell a cr·earla n::t fr rg· . e Lermo da 
Co:1ceiçií.o do SP t' t·o. no 1!-sLar1o rle l\l i nôl~ Qe ,·aes . Pam e11a a 
Lr. i Pl'Ov . n. 37 1 de O rle outa bm ele '1 8 ,1:> tmnsl'(•t· iu a sécle 
ela J'wg. df' Santo Antoni o de Gou vei<t; ::tele n . Ei07 de 4 ele 

• .in lho de 1830 i ncorpor on- a ao l,el'mn Llo. D io.mo.n tillu ; o § I elo 
J.L l'L. 1X d::t de n. 5)3 tln 'lO ele oubnl.n·o de 18::"> 1 inCOl'[lOl'OU-a 
ao mun . rl11 Conceição do Se rro ; o ar L. 1 tla ele n. 1. 8.:>1 
rle J. 5 de ·julho de l872 elevou- a (L caLegoria ele puroclli a; o 
a1·t. l V ela ele n . 2 .0 H ele L rle ci<•r.embt·o de 1873 rlen- lhc a ' 
invocaç;1o de S . LPranc isco de Assis . Dincese ele Dia man Li ll<L . 
'L' Prn agrncia do cor'J'eio e duas c~t;o l "s rnr bls . de i ns~. p 1· im. 
O v ig-at·io rless::t r,·r•g. lwnro u-nos com a segn i nLc i n l'nt•ma~~fi:o : 
« 1~ 9 La l't·('g., ul tima elo mrut. rla Concci,.ãn, ]i m iLa- so ]1C ia 
cot·d illreil·a cl::t p,.•clt•a Agmla e Veado ao n a~ce nLe; el e S<m uo 
Antonio au S. ; rlo C i pó ao P rwn Le ; e do Ronca ou A nch·e
f]Uice ao N. CQmprelJPrule os rlisLs . elo Par;;úna, Cnngonhas 
e J!'ecltatlos. A pop. rli ssom inu.rl::t pelos ·Lres el 1st. rleve ser ele 
'1.000 bab~ . Deve s tla ot>igern ao Lentpo da fnLe nclcnc ia do 
Joiio i<'pr·nan.cles q ue ;1hi esbabelecen CJUar Le is e ~ ro pas ]l:J.l'a 
recilaç.ar os g-ar impeiros n.o f,em po claq lav ras im pedidas . 
Crtl tiva-s0 nella mi lho, fe ij ão, at• t•nz, ca nn a , mancli oca, a lgo
dão. ca l·e. t>Lc . !•;xtrall fl- se Olll'O e fen o . Cria - se gado vaccu m , 
caval111r, larl ig'Cl'O e stlino . " 

PARAÚN A . L •,g . no nnm . ela Di amanbina e Es tado Lle 
~ii n:.~.s Grrae1 . 

PARAÚNA . Ti io elo EsLarlo ele Sergrpc, l.rrh. elo 1·i o São 
P'.t·a nciscri pela margem di L'Cita . l!:n ~ru. no granrlc> r 10 pelo co.nal 
elo Sou~,a . 

PARAÚN A. R io rlo H!sbdo de Min aR Geraes, r enne-se ao 
Ci pó e . .runLos vil.o il~Ragnu r· na mat·gr.m cli .r L. elo rio cl~s Ve lh as . 
ALr·aveq•a a esLrarla. rb UiamanLina ao Cm·velloe rla D1u.mant1na 
a ConcP içiio . R ecebe os ri.os do Chiq neir·o, Gor·ot·ôs. Gorul,uba , 
Cervo, Po rrsn AHn, Cipó, Ancll'eqn icé. Congonhas, Par a ún inlt a 
e otüros . «Fornece, d i v, o ])J· , Derhy, 14· m eLt·os eah1 cos ele 
a"'ua po.t· sen·nnrlo na esLiagem e du passagem nas agua~ 
11~ecl i as e ch eias na clis l,ancia rle 8 legnus pe lo .t•i o ott ele 
ce1·ca de 5 <?m .li n ha r c.cLa aLé u ma im po ne nte casc11ta, que 
fi <'~. quas i exac La men te na ma1·gem occ i de~ltal da Rcn·a elo 
Espinhaço . Logo aci ma desta ca~caba, e nao per to d.a ban·a 
como. üão Loclas <lS ·arLas, o Par a án a recebe elo s ul o r 1o 
Gip'i. » l!:m suas f'.a beceil ·a~ encon L1·am-ae os corrrgos Trem e, 
Jacas e L•1g·ôo. on Paraún inb a . " O Pat·aD. na . d iz o En g . 
'l'e ive <' Argol ln. é o maim· afTl . do r:o das Velha~. ·Lendo 
nm vol ume ele 52rn 3 e a lo.t• g- ru·a na embocachrrDJ ele 75 m etl'Os, 
pro l'n nrlitlarle cl'1 2 metms c cO I'l'C nLeza de 6 m,():) por s<?g unclo . 
I ~S 'lP r io c navcgavc1por barca~as ele pecp tono cal:.tclo a·te 53 kil s . 
cl;;t. Di11manLin a . » 

P A RADNINHA . R io do Es·Laclo tle Min as Get· ~es, banha o 
mun . da Goncei,;ii:o, aL'ravossa a csLmll11 elo Curvel lo e clesagu a 
no rio Pat•a tmas. 

pARA XIA U . A 11Liga s i Lua cão da f'l'eg . de Araretama, no 
ELv.clo elo Amvzo nas . 

P ARDA Ass im se clr ama u ma l agôa ao N N E . do Qu a1· Lel ela 
Hegencia A ltgusLa : no EsLa!lo tlo lD. ~'!;;tLo . Tem s~ i s k ils . ele 
comprimento e 1. 50 lrraças ele b rgut'!\. J<, p rsçoBO\ (Dtao . GeorJ' ' • 
ele Cezar Marqu es .) 

P ARD AS. R io afl' . rl a margem esri. do .Timbú, tq b. do 
Jgnassü . 

P A RDINHO R io elo JCstaclo do R. G. elo S 1tl ; clesagna n o ri 0 
Par do, pela marg. esq . Receba ·pela d it·. os a t'l 'Oios elo P inh nl 
c Lagearlo elo P inbaclo (ronniclos). o Lagcado ela Triangnl ação, 
Mo inh o e peb esr[ . o Rinimb tJ, PoLl'é ·l ~·o G1·an elc o Pedras . 

PARDO. R io. cujo cmso e ele 6G.O k.i.l s. Nasce n o. sena das 
Al mi,l,s, no J!;9Lado de l\Iinas Geraes, c atravessa o ela. Bn. hi a pelo 
sul e Ja,nca- se no A Llant.ico abaixo ele Can nav 1 e1ra~ e 10 
milhas ao N . de Belnl on Le ]]' n aveg;J.vel po1· pecp.te uos vo,po1·es 

34 . ?7i 
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a té cerca de 1l2 kils . acima ele sua for., sendo esta seocão 
a.p1•ovei bacla para o transpor te de excell en Les made iras de ~on
s tr ucção, que se cor Lam nas maLtas el a vi sinlt tmça . Na secção 
superior , o ri•' l~at·clo s.cbuü te navegacão por meio de pec1uenas 
co.nôo.s, que ahi e mpre.Q·am-se no Lt·a nspor te ele sal. A {3 kils . 
ele sua foz, bi Curca- se formando o PMelo propr itml ente dito ao 
:-\ . , e o rio C i p6. ao N . , o qu al desemboca no cana l deuomin~clo 
P aLipe . Existe e n Lt·e o canal e o ri o ele Com m:J.11cla lmb.:t o cana l 
artificial elo - P orto elo llfa Lto - , a.bet·to, ba annos. pelo co1·onel 
!nnocen cio Velloso P eder ne iras . Esse canal a t•Lifi cial põe . e m 
,11\n cçii.o as agnas acim a r efol'iela.s e m a is as elo ri o P oxi.rn. E n Lre 
suas Gachoeil·as impor tantes nota m-se as elo Sapato, Funil, Co. l
dei I.'Ões e 'l'ravessfio. Na pa1·ue encacboe il'Mla ex is tem l'Ocbas ele 
ma r more em a1uhas as mat·gens rlo ri o, sendo bl'anco na esq11ercla 
e côr ele r osa na cli1·eiba . Recebe divet·sos ~ri butari os, en tt•e os quaes 
oa r 1os elo Mnn do Novo, Giboia, Verr ug-a, P i aba nh a . i\Ian 2erona 
elo Nossa Senhot·a, Salsa, Inhum a, COl'l'egos elo 'l'i1·o, Domin!:(os 
Fel'l·eira, Nv.do e diver sos ou tros . S na barra é ''ari ave l, aclmiLtinclo 
Lodn.v ia e m bar cacões ele Lô e 17 palmos cle 'ag-ua, E s tá con trac Lacla 
a navegação a vapot· desse do , clescle a sua foz. em Cn-11n a.vi eiras, 
a Lé o loga t· Jaca ra nClti , tndo nos te t·mos elo Dec. n. O. ;:110 ele ri L 
ele novembro de 188-L 1 o Ralat:o•·io apt·esenLarl o e m 186G á As
Remblén. prov incial 11elo co mmemladot· lllanoel Pi nto de Souza 
Da nLas encon Lram-se a9 seguenLes informações a respei Lo desse rio: 
« Dez m ilhas :l O~ . elo 11e lmo n te cs tó. a foz elo r io P R rào, formado 
por clous ponLaes ele arêa, cet·ca<la por um lJa nco. quo conse1·va nr· 
l'ebe<l ' acão consLanLe,co rn 0 o de B l monte, mas dá passagem a em
lm rcações ele n1aior calado qne o banco ele Belmonl,e; alli podem 
e nLrat· n::nios a.Lé ·H pa lmos no pren mf11'. Depois el o ba nco exisLe um 
lagarnor f l'anco ; bom eauclo um a corôa de a ecia, que flca á direita , 
e o pontal do sul. que fi ca a e~quercla. chega-se pot· um canal 
fu ndo á villa de Cannf.l.' 'iei rás , siLuacla no angulo, extremo do 
tria n::mlo lle Lel'l'a, que Cót· ma a ilh a llo mesmo nome, so_bre a rputl 
se h il'm·ca o rio Pa1·cl o no ver Lice elo an l!'ulo de O .. f01·ma nclo o 
ri o Cipó, que pot•corre a ilh a pelo lado elo . , e o ouLro braço, 
que conserv ando o nom e primi tivo o faz pelo lado do S .,. O lei Lo 
do r io P a rrlo a 11 !menéa ele ex·tensiio pelo gr a ncls num ero rle voltas 
qno tem ; mas, se n(lo, m ni.s es tt•eibo qn e o do JevüLinhonha, co n
ser va as ag11as em ma iot· albura e prest1- se á navegncão de vapo
l'es até rp1atro palmos ele calaclo,e m qu alq1 te1· epocha, ma s con vem 
qne não ·te nh am m11i to comprimento na quilha par a t'acili·Lar as 
voltas elo rio. As m ar gens elo rio P o.rclo es·Lão quas L virgens : 
flor es bas secula res se cleb1'1tyam sobre o leHo, mira ndo-sé n as 
aguas espelhad as desde n foz ate :i cachoeirin11a; na propL'ia cô1· 
d tL folhag-em e JOt·mas gra nd iosas elos lt' On l:!os se nLe- se eviclenUe
mcnLe o modo pot· que a na tu reza os Lenta o maior Pspl endor na 
cr eação clessas ftl eiras compac Ln,s e i nn11clos de vc~ etacs g:igan
·tes, que par ecem o exerci Lo ela almncl ancia for mando a las á cstra 
rla franca elo progresso e m promissão . Quer na foz do rio Pardo., 
que ao Jeq ui Linlwnh~. , as Lcl'l'as silo nnü·to- bah:as, e fo1·m~m 
vas tas p lanicies cobertas ele flot·es Las, qne nas epochas el as en
cl\enbes (as quaes se dão em cacho a nno enLt•e novc mlil'O e j a ne iro), 
r e e bem o banho r egenet·aclor das aguas,que se entumecem a'bé ás 
vtçosas e soberbas r am agens . De 12 legu as pnr a c im a da foz co
l1l~çam as Len·as :1. SP el t> var e m, formanclo o plano incl.i nado das 
set·r as. que a Lravessacn essa r eg ião, e as margens elos dous r i os 
parfiecipam cl>ssa e levação, ofl'erece nclo terre nos magni fi cos, que já 
não estão 1mjei Los ás e nchen tes . i\hütos ri a ·hos e corregos veei.n 
desaguar no r 1o P ardo. e snas ct·ysLallinas aguas JH'esLa m-se a 
mover macl11n lLS ele gt•ancle fo t· ~::~ ,, , 

PARDO. Rio do U:s taclo rlo 1!: . S11n to, r ego, o mun. <lo Cachoeiro 
el o Ita pem iri m e Llesagua na margem esq. elo r io des Le ulLimo 
nome. E ' navegavel JlOr meio do canàas, menos na r egião enctt
choen·acla . Nasce na Serra Ge1·al (sel!l'a da Chibu. la) e, a n Les de 
t·ecehcr o ll ~neno t•i o elo mesmo nome e o do NorLe, corre por es
paço ele '1 8 kils . Lt·a ncptillo por um a pl:J.nura sobre t erren o ele
vado, depois ü~spenb a-se ele urna gr ande a lbura formando Ullla 
assolllbrosa caLaduJla, cujo esbt·omlo ouve- se á d is tancia de r1u atvo 
k1ls . Segue cl'a hi. ma is violeuLo a Lé á foz . 

PARDO. Rio elo ill s taclo do [tio ele J a neiro, a ff', elo rio D'a -
gunclcs. . · 

!f. PARDO . ltio elos ill s baclos üe S . P an lo c Mi · ::LS Ge t·aes, nasce 
neste ultimo n:1 corrlilhei ra üo Cervo, sr p ::~ra em ptur Le ~li nas ele 
S. Pa tLl o e corre por es t.a at e clesag tL::n· no rio Gra nde que, com o 
Para nah y ba l'órma o P aran:'l. O seu Lrib . m.:ti s no lavo l ê o Mog-y
Gttassú. Além des·te r ecebe o Verde, Aréas, Cnba ~ão, Lleslllacleil'o , 
ela P alma e mui Los ou~l'qs . illm S . P aulo banha os muns. ele 
Ba ta·taes, S . Simão, a lém ele outros . 

DI C C, ll l!:Ot.h j.3 

PARDO. R io elo EsLado ele S . Paulo, a rr. ela mar gem clir. elo 
Pat·anapa nema . E' formado pela juncçiio de div('rsas correntes 
rpw lêm ot·.i gem na serra c1e Bo tncattL Recebe, enLre outros lribs . 
o Pedra Branca, o 'r 1n·vo, o Manclaguahy, P edras, Louo, Inver
nada , Lageado, Novo, Palmeiras, Cel'l'o, Oleo Bal'lh a os muns . 
ele San ta Cru?. elo Rio P oTclo e Avaré . «0 rio Par Clo nasce cer ca 
ele 8 ki.l s. a S .O. ele BoLucatú, corre para 0. , banha as villas de 
Santa Barbar a e ~anta Cruz elo Ri o P ar do , c entl'i1 na mar gem 
d i r . elo Par ana p::Lnema cerca ele ô k ils . ac ima elo Sallo Gr ande , elo
pois ele um curso ele 240 kils . A t>~2 kils . de sua foz 1·ecebe elle o 
San ta Clar a, a 15 l o Turv inho, a 1'15 o Capivar a e a 380 o Turvo, 
cuj os c1u.·sos são ele 45, 60, 5:3 e 103 kils . Apezat·,porém, ela sua ex.
bensão e ela agua que lhe dão seus trl us . , o rio P ardo é innave
gavel na esLação das seccas, em que suas muitas corredeiras 
ücam a desco ber to .» (T enen te- coro nel Ewer ton Quath·os . ) 

PARDO . R io elo l!l s lado de S . P a ulo. a ff. ela mar ll'em clir. el o 
Ri beiro ele Ig nape . Rega o mu11. ele Xirit·.ica . T e m 88,8 lüls. ele 
ex.bensão e é nav~gavel lJOl' espaço ele 33,3 k ilometros . 

PARDO. Rio elo l]]sLaclo ele S . Paulo, aiT. ela mar gem elir. elo 
Jnquery-querê (o Curup.:Lcé elos a ntigos) . Col'l'e ent t·e os mnns. 
ele C.:Lr aguatatuba e S . Sebas• i ão (Azevedo Marques). O enij"euheu·o 
BiLtencourt So brinho, na Memori a Jttsb ifi cativa elo proJecto ele 
1 ~ . deF . Sul ele Minas a S . P a ulo (1883) menciona um r10 
l'a rclo, pertencen be ao valle elo Lo ur enço Velho (Lrib . elo P a ra 
h y buna), o qn al recebe o ribeirão dos P razer es, r1ue fica no alLo 
ela serro ele Ctwagua La·tuba. · 

PARDO. Rio elo ITis taclo elo P ar aná, a ff. elo Gna1•akessava . 

PARDO . Rio elo Es baclo elo R io G . do Sttl ; desce ela serra 
de BoLucamhy e vai clesagnar na margem. esc1. elo .rio J acuhy 
acima ela cidade elo R io P a rdo . E' engrossado pelos a rroios Ri o 
Par cli nho, Caval hada, PeclerneLras, Lag:eado da An ta, L ageaelo 
do Car'leaelo, L«geaclo elo Berib·t, Quiiombo, Gr ande (que r ece
he o Passa So La, o Alves e o Moinho) . Sang:a Fuacla, Varzi11ha , 
Molhlt, Salso, Grande (este pela clir.), al ém de m uitos o1rtros . 

PARDO. I io do l!:s Lado ele Minas Geraes, aiT. ela margem 
es·J. elo S . Fra ncisco . 

PARDO. R io elo Es Lado de i\Iinaes Geraes, a lf . ela nul.l'gem 
direita elo rio elas Velhas . E ' fot·m aclo pe lo P ardo Grancle e 
Par clo Pequeno . Recebe o carrego Novo . S::t in t Hila ire aillt·nut 
·Ler esse r io fornecido outr'or a UJLÜLos diamantes . 

PARDO. Rio do E sbaclo ele Minas Geraes . r eune- se a o 
l~rebo e junLos vii:o ao P a eaopeba . cp1e é a n·. do ·s. Francisco . 
No Mappa do Dt•. Chrockat t rle Sá o rio P ardo vai desaguar na 
mar gem es[1. elo Po.ra01Jeb abaixo da foz elo rlo P1·eto . 

PARDO. 1\io elo l~slarlo ele ~[i nas Gcr aes, a fl'. elo P omlJa . 
t\.Lt·rwessa a es Lracla geral eln, Leopoldina a Meia PaLaca . «Nasce 
na serra do mesmo nome, nos conf\ ns des te mun. (ela Leopol
clina) com o çle Mat· ele IIespanha; é fortliaclo por clous braços 
prlncipaes, que se r eunem acim a do a rra ial elo Rio P ardo, banha 
es La pov . , corre para N NI]] . e depois para NE . , t·ecebenclo 8 kils . 
a baixo o ribe irão do Monte R àdorido, e cont inua ndo a correr par a 
Nln . r ecebe a i11da o cot'l'ego Thebas e va l'ios outros ele somenos 
i mpor·ta;ncia por a mbas as margens a bé etüt·m· no rio Pom ba na 
d ivisa ele CaLag:ua~es e j un Lo á fazenda elo Sauiá com um per curso 
ele lllais ele 55 kls .» (luf. loc .) 

PARDO. (Ri o). AIT'. clit'. elo P a ra ná , aos 2Lo 36' ele laL. , 
'Lendo suas o ri ge t~s aos 19o ,1-l' l a t. e 1.2° O •• com a r eunião elos 
ribe~ irõe.s el>t S n. nguesngo. e Vermolho, nasc idos nas esca rpas ori
entaes ela sel'l':J. ele Anhanvahy . F'oi a primeira, e durante muitos 
annos a uni ca via ele communicação buscada pelos ser tani s tas 
que ele S. P aulo se encaminhavam a i\Ia tto Grosso . Começou 
essa navegação em 1626. entt·anclo-se por elle no Nhancluhy 
Gr ande, e varando- se eles te para' o Aquiclauana . Em l720 os il' 
mfios Lemes, subi1•a m mu i to acima, e ela Ca choeil·a do Cajtu· • va
l'ar a m pa r a o Coxim. Cinco a unos depois, subiram elles mesmo 
a Lé o Sanguesuga. a b~it·am o va r aclouro 11a1·a o Cama.pua 11 e 
fundar am a fazenda ele Cam • puan: Ficou s~1clo es ~e . o 1 btoe:ra.
rio Reg tido . illnLt•e Lanto é ohstt•tullo por 3 cachoetras , num 
trecho ele 24 ]eguas, formando um ::L L'CO cuja cor da é. en ~re ~al].to, 
el e 16 le"'nas ele terrenos pla nos e pt·opl'i os para. uma boa esh·acla : 
O seu L~echo n iio encachoei1·aclo é ch am ado r to i\Im·Lo · Recebe 
á di r . os rios Clar o, Suc'lu·yh tí, explor ado em 1827 ele orde~:. elo 
pros iclen~e José Sa Ltu•nino ela Gos ta P ere1ra, o _N hancl,n.hy-~,Iuun, 
OL"el ha ele Ga·Lo e ÜL'elhn de Onça, c o Nhauduhy Ass u, e a esq • 
os elo R obalo, ela O!·elha de AnLa , dos Patos, Orelha ele Onça, 
mtü or e mais laL"go que o sett homonymo ela margem di-



--98 ..... 

r0ií.o.. São s uas cachoeiJ:as: das Peclt·as d~ Amola1·, do Formi
gueü·o, do Furado, elo P a redão, E:mbünssü - Assú, EmlJ it·ussú 
J\l it•iJn, L ng-c Grancle, L:~g-e P equena, Con·i que iro., Canôa Vel ha, 
SucUt·ybú, Pomba l, Ma noel RodJ·i g- tles, Curau (sa!Lo), Robalo, 
Sirgo. do i\Ia~ Lo , Sirga elo Campo, 'l'ama ncluá, T r es I.t·mii:os, T::.
rtuara l, Nhand11 hy, ' l'i,j uco, J nt,d, Tnpn nhLtaca ng·a, ~langaiJal , 
Chico SanLo, Eimbit·uss L·, , :SiJ:gu Compl'i!la, Banco, Sil·ga Negra. 
::;it'll"U do MaLLo, Co.,itm't-Assú, C'apoaca, Caj nrü- Mil' im e 
da Ilha. No rio Pardo Jn·e Lende o l~sLado rle· Uoyaz Ler s ua 
li11b::. limiLt·oph P co m MaLio Gl'osso, desde a fnz a Lé suas cabe
cpi-J·as, conLrave•1·LenLes com o C'oxim, e por esLc aLe s ua lJo.t·ra , 
su bindo pelo To:t1111ary aLá as ca beceiras : c ela h i JlOI' lliTii.1 r ec La 
tle limiLes em rumo N, a lntsca1· o l'io ela s i\lol'Les . W de mui La 
corr('nlez:.\ <' Lflo l'uL'L<'. r{Ltil as can<J·>s só podem snbi l-o s i•·g:adas, 
ou com ajuün ele ,, ingas ou V:ll'as de i:) e i(i p a liiiOS de con 1pri1lo, 
r euwmlo- s!' s>imen ~n qnantlo eU as nii:o alcan~:am o fnn 1lo do .t•io. 
Suo. velocidade é llc5 m il meLros ror hora (2,7 n d lho.s !~ . ) 

PARDO. Rio tlo E sLado rl0 MuLLo Gt·nsso, aff. <l it·. elo P~t
raná- Li nga . CoLTe en Lt·e elLt:J.s alLas serranias. sAguntlo J'Pi :~:obo 
de Azeycdo. o exp lor::ulor do Pamnú- Ling-a. Ve n1 elo NITI. e faz 
lmrra com 120 111 tle largur a. 

PARDO. H.io Llo EsLa!lo de Goyoz. a a·. tlo rio T' .1r:1n ~t n. 

PARDOS. Ril>cil'iio elo EsL~rlo elo E. SanLn, dcgagn:1, 
a lg-nns kilomeLrns ac im a ela lin do Br~gan~a. na lll:l t'gem ü i1·e iLa 
rio ri o San~.,_ i\laria. 'lue clcs::.::;·u:J. n a l1ahi a cl' Viclori:J.. O D wc . 
UcOfjl'. cb Pro v. menciona-o como aJT . do 1•io 13l'aganca. 

PARECY. Lng . no mun. de S. Joii:o elo i\IonLo Negro e 
J1staclo rlo lt. n. elo 1:>111. á mngem clit· . do rio Cahy. A Lei 
Prnv. n. -l.G-l:J ele 1.7 de tlezembl'O de "1 88:) creon ulli tuno. escl1. 
pnbl. de ins~ . 1wimaria. 

P ARECYS. Y as La corrlilbeira tln [>;sLado ele i\la LLo Gt·ossn, 
r1uc cot·re 1 aru llcla ao Gu:J.poré desde o po.ra lle lo ·JUO 25', ~,tó o 
14·> em rnlll o N. S. e t'l'ah i q nel.n·o. nclo paro. I ~., onrle v o. i sa ndo 
con h ecid o. pe.lns nome~ rb Tapit·apu a.n, J\le lg-tteir <.t, A r01ro.s, 
Jhcahy1·i s r. Ar.n.l, cnm va1·ios co ntt•al'ol'tes . Ao QL tc bmt· no.que lle 
rumo é o.lta de 700 o. 1UOI) m, scnrlo s:1a9 csco.L'po.s mu it:ls vezes 
o hruptas. « f.;cLt p!'imeim conLraf'orLa ~ ppa1·rco no parall e !o 
10° 20', j11nLo ú pr imeira cach oeit·a cles9e rio; ou~t·o vem 
l1nrrlanrlo o rilJcil·uo !los Parail:is Novos, no i\Iom,n·é; o Ler
<·eit·o vai mot'J'et· nas proximidades tlo porLo do Pt·incipe rla 
lleira, no I 1n:1pore . l!:stc rio g· nat·da uru Lal ou qHa l pamlle
lismo com a col·dii]Leit·D., 1la q11al a Jw nas se a f'as La :12 a ;20 lc
gu· s em lo>lo o sen prolong:>m<'n~o. Ainda esla m a n1la no O u~.
] 'oré uns 3 on ·1 esp lgfwq . cnjos mais n!>L<tv<' iS s:io o tle Srm.t.cc. 
Husco ,no m ot·itli a nn 20" :JO' ,c o !las Pecl•·ns 7\'r•.r;, ·cts no ele H!0 <1 b' . 
Na Jat iL1.Ulf' !lr 17" IJil'tu·ca-se da ndo scg-Ltimc nLo [l ttl':J. o scpb<"m
·J.ri:i.o ;\. col'elilh<'ila eln Nrn·Lc, qnn pl'o longa-so 1'111 !lit·ccç~co ns 
r cp;iões amar.onicas: )J:LI'U. ~:> . qHCbl'a-sa á meio. elo p::.ra lle lo 
1l0 a 15u e liH•nw. Olllassiço c l•omado, 'eJ'I'fl clr! 8 . Vwtm be,<' L:tmbem 
1'/t(c.pctdn âo 11-l"umado; ~os (:)o dcs pcnha o :So.rat•e, e g'll. Lib.,.nelo 
:S.'; . vai, com os LiL11los rio SÍl l'l'aS do JCa(;culo , S ,t??tw R Cbi 'ÚUI_'a 
e 8Jlinns . Lll OL't'Cl ' na laL iLnde de 1ll 1 , nos a l pcs~rcs a. lcanLis de 
,\.gnapohy. » 1 Dr. ~. elo. FonS,!l.\8 .. l'irtgem aQ l!.eclo 1" clQ JJ, ·a.zil) 
«. \ wull. prinf'ipa.l rlo lrt'l' iLm·io ela p;;ov inci a rlC' Mu L~o Gros~o, 
di7. n Dr. Pin1C'IIL" JlLL<' un, comprc· henrll'l o cxLenso p l a nu.l L~ da 
cordi llw il·a., q11r . so h a ü~unm i n açiio do - s.erl':t dos i'a r!'cys, 
- n a~ proximidaelcs do rio G-nRpo:·e, e'> Lenrle-se ele O . paro. !.<: . 
a lt: às ca. l,ee?it·as rlo . \1·ag nuy:1 . J,om<.tmlo elenominaçõcs Lli,·m·sa.s, 
cnjas rum i ficacões pa l'a o ~ . rurm am os g:t·anrlcs c6n LnllorLcs 
<JHe s<•pm·a m as bac ius dns 1·ins - Madeira, T a paj or., Xin::)'Ll;. 
"\t•agHaya - c p:l l':l o :S. o que s2para as agnas do P::~ L'i11UL 
das do Parag-1w.y, Na va9La snpc1·fici c. desse pla na i ~o csL:'ío o.s 
oL · i ~;,rcns de mniLos ctu·sos tl'· gua, que se cnLrc la.ç::un, COJ'I'cnclo 
em 1'11111 08 oppostos, c v<'to cng'l'ossal' cantlo lnsus ~ribtrLo. • · i r.s Llo 
ALnaz,Jnas e cln l'ru !.tt , o pOL' esse moL i.vo essa snpet·fic io se 
u pL'OSo llLV. rmdn 'a.1 li!- com a f'm·mu.ç iio elos n nmemsos vali as ele 
Ol.'llPlll ini'<• t'ioL· , POL' onde scL·pcntru m a~ ~gn as» . Nas tn·ox imi
cl:l.lles elo. Yill ::>. l3 t' ll a de i\lu!.Lo G-t·osso, a ser L.'::t elos Pu.t·ec~·~, 
pelas verLcnLcr; c cnnLm-ve1·bentes. clet'l'am::. an·na pa t·a a bll.c ia 
do , \nt azonas. l~ ' ulti que Ae o1·iginam o rio Gnapol'é, C[LLC va i 
ao Ma.illOL'é, o Jm·uen:J. e o .]uma, fJne conOnem no . ir inos. 

p ARECYS. H. i o rleJ E sL,ulo ele- :i\Ia l!.o n msso ; <lcsD."'na na 
marg<'Lil esr1. tlo rio .\ t·inos. proxi mo á 'foz do t-ium ido tu·o. '(niario 
d a ri arrem dos c".piLães Mig1td João de Castro e AnLon io Thome 
rle l•'r :fma. ·l8 l.2). Suo. l~. l'g'lll'a tlo 13 a i5 metros . Det·am-Jh e 
esse non)c os explorD.dol'es 'c;asLro e Fmnc:1 em i812. 

.... , 

P A REDÃO. DisL elo EsLaelo ele Minas Ge1·aes, no ntun . cte 
S. F r anc isco. Ot·ag-o SauLo A nLonio e diocese ele Diaman Lina. 
Foi creaclo parochia, pela Lei P1·ov. n . 2.2-L<! ele 3 de j m~ho ele 
'1 876. Tem duas esch s . puhl s. de inst. pr im . , uma cbs quaes 
CJ'e:lda pe la Lei Prov. n . 3.038 ele 20 ele ouLu bJ'O•cle ·188.2. Sobre 
suas d ivisas, ' ' ide, entre outras, a Lei P r ov. n . 3 .045 de 23 ele 
ouLubro tle •1882. 

P ARED ÃO . Log. elo Estado de .P eruamlmco, no nnm. ele 
Car•n a1·ú. 

P ARED ÃO. Log. do E s Laclo das Alag·ôas, no muu. de Sau La 
Anm\ (lo Po.nema. 

PAREDÃO . Bairro do mun. de Dous Cor r ego e Estado ele 
S. Paulo. 

P AREDÃO. D isL. do Lermo rle S . li':r::.ncisco, n o EsLado ele 
Minas Gcraes. Omgo S . :Sebll.s Li ii:o . 

PARE DA O. Mot'I.'O elo E s tado ele S . Paulo . Vide Alúcmo e 
Balão· (no Sitpp1emen Lo) . 

PAREDÃO. S@, t'L'a elo 'l ~s~atlo de Minas Gemes, no mun . ele 
k. Go nçalo do SapLtC~Ü' Y · (lnL ]oc . ) . 

PARE DAO. Mo •itanha de escaqn"Ls abruptas, isolacht, e á 
be ira. cb es Lmtla ele Cnya bá <L Goyaz, aos 15•• 38' ele L<L t. e 
'10° i' 3 111 de Lo ngo . o. elo R io ele Jane iro . per~o .élo corrego da 
Ln ge Ve •·mc ll L<L <' üo mor ro Redondo; no EsLado de MatLo 
Gt·osso. 

PARE DÃO. CosLilo e n Lt·e o sacco elo Neves e a. enseada cb 
P edra i'llimla no. ilh a ele Cabo F1·io do EsLaclo elo R io de Ja
n eiL·o . 

PAREDÃO . Carrego do E s Laclo elo .Rio ele Jane iro. :JJ fL <lo 
r io PitefUCCJ1lOL', Ll' ih . do Pamltybu .. Banh a a freg . Lle N . ::; . ela 
Conce içii:o do Pacp LCG[llEH' (Snmi elotn•o). 

P ARE DÃÓ. R i bo i ruo do EsLarlo do P<tr:l Ll;.i., :1fl'. dill mtLrgem 
esq. elo Pa1·anttpanrma . 

P AREDAO . R io a li'. ela mar gem d it·. do 1·i o elo Bal'l'eit·o ou 
Co~ovell o . O nr. CouLo de i\Iaga lhiles s 11 ppõe set·. esse o r io du.s 
Garças üos j es u i ~as . Vide Ga rças . 

P AREDÃO . Ribei1·ào do JTistarlo ele l\faL Lo Ül'OSSO, a fL ela 
lll O.L'g·pm mct·.itlionu l elo Coxim, ·trib. do 'l'ae1ua t'.)' . Dizem ser 
aur.i l'ero. 

P AREDÃO. R io. elo EsLaclo ele ~l uLto Grosso, Lrib . elo ilfanso 
on ela~ ~l m·Lcs, á sua m:u·gem cl ir. 'l'it·a o nome de nma mon
to.n l• a pot· c11jo so pé sfl desJ isa. ALrav.essa a estr aclu pam Goyaz 
e >ll t·e os l'ibe irões Li<J, Cac hoeim, d.is tun te '1;2 ki.l s . l 'J. e da ::;,\mll.m
bu. ia a l ·L kils . O. Recebe ;.i, esq. osl'ibe ieõ~s Gu::.nanü y. Ar êa_s . 
Lagc, Olh o tl'Ag 11 o. , J::.Lobá, Monjolo, Mutun s, Pau' 'F umdo·, 

,'l'aq Lttwa l, A t'<'ass i11h as, An 1i n has , Pe ixe etc . 

P AREDÃ O. enclwP iL':t no J~s~a(lo de Mabto Ot·osso, no r io 
P:t t·d.o, en~1·c 8. do ForJn ig ueit'!) e a êlo J~mbi t'ltss ú. 

P AREDÃO. 1 ~' :L clno t~ec i o n ;~ co.choeira d 1 rio M aüei m cnL 1·e 
a ela~ PedcrnC" iL· ::.~ e a elos Tres Irmilos, uns i tl lüls . a1Jalxo elo 
rio elos Fot·,·c .iros. Toma o nom e llo. ü ispnsiçilo üo 11m as roch ::.s 
á m arg-t: m elo canal , tülecLando a. ap]J:Lren ci;L ele Hlll u mtu·allia, 
lll i' IIJ llcrru1da. Os :dJorigenes a chamavam de Pcwid . 

P ARE DÃ O . V ide Boque·irão elo Co.x::m. 

PARED ÃO . Banco d e rochetlos _ qtle o.Lra,•essa. completa
m e n be o J'io S. l1'mnc.isco, no EsLaelo tl•< M inas Oe•·aes. Fic<t 
pet·to ela ilha elos Pa~s::. t· i nh os. D -ssa ha nco em dean·Le co me>;u. , 
urn orecho do rio H. F t·a rwisco que está 110 caso üe dal' n ave
ga~\:1o a va.pot· s i l'ot· sn je ito a 1·epa t'os. A dG GOO meL L' OS a lmi xo 
elo Po.1·edi'Lo r ecebe o ~ . · l<'nwcisco na margen~ tl ir. o ri o Parao
JICI,a . 

PARED Ã O DAS A R A RAS. Amo n toado de t•ochas de g t·ez 
SHpel'JIOslas tle woclo u seme llm l' u m m tu·o, kil. e •ll ·io a ba ixo 
c1:o cachne it· o. clt"Ls A>·a , ·a.~ , n o l'i o Uaclei t·to . · 

P AREDÃO V ERMELHO OU GUARA PIRANGA. Bal'
runca ele gJe,, ' 'e1·nw lho á mat·gem esq . do Gnap01·é 150 k i ls. 
abll.ixo das Torres . 1\ hi ex isLem a ldeados l ll lS 300 incl ios'G LtarayoR 
sttiJfJWlinatlos Lodav ia ao ma i01·a l de ou~1·a aldell., q ne lhe lica' t 2U 
k 1ls . ac 1111a.. 11.11 lng'a t· c ha mar lo P:tlt Cerne. Guat·apirunga é 0 
nome q1tc el les cliio ao bano vermelho . 

PAR EDE. gnseacla na ilha ele. Cabo- I< l'lo elo EsLado do R ia 
ele J atleiro, ao N. do cosLão da Pat·ecle·: 

.. ~····· -~ . 
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P ARJlU)E. Cosbão que se es~encle ~lesde o Focinho do CaLo a ~e 
6. enseada da P :1recle na i lha de Cabo Frio e EsLaclo elo Rio de 
J::meiro . 

PAREDES. Pov. elo l~s~atlo ele 1\fi nas Gel·aes, no mun. ele 
S. Gonçalo elo Sapucah y. 'l'cm umt~ capella ela i nvocação ele SanLa 
Cru z e umas 30 casas . 

PAREDES. Baix ios s i~naclos en ~re o g"l'upo dos A brolhos e o 
conLin en~e elo Es~atlo ela Bahi a . l1'ol·am sondados em 1871 pela 
corl' e La 13cthicma em viagem de instl•ncção . 

P:AREDES. R iacho do TI:sb:ulo ele Pern:.unlmco, ·brib . da mm·
gem clir. elo rio Capibar ibe . 

PARELHAS. l?ov . florescenLe do Estado do R G. elo Norte, 
no mu n. elo J ardim, á marge m di l'. do ri o Sel'icló, a 20 kils. da 
cidade elo Jardi111 , com capell v. e esch. publ ica. 

P ARELHEIRO. Cape ll a elo Estatlo eleS. P aulo, no nmn. de 
SanLo Anlaro . 'l'iilha u ma escl1. pttb1. ele inst. prim. , c·reada pelo 
Lei Prov . n. 81 ele 17 d e junl10 ele 1881. que pela de n. 12S ele :l 
de m aio ele 1385 fo i ~~·anl'e l'icla para o ba it·r o el a Campina. 

PARGOS. Ill w. n0 Jibto,·al elo Es~ado do R io ele Janeit·o, a 1/ 2 
mi lh a ao S. O. q. O. da ilh a do Bren. '!'em 65 m ebr os üe aHura 
( Mouche~ ) . 

PARÍ . s. m . nome.de cer ba at·madilha q~te f'azem nos riacl• os, 
pa ra apanha i· peixe . Co11sisbe em um a cerca transvm·sal á cor
rente do I'Ütcho, com mna a be t·btu·a no m eio, i1 (lUa! sG atlapLa do 
lado inferi or tt\1l exLenso cesto. O pe ixe impelli do pela cot't'entez;:>. 
da agita, prec i piLa -se JlOr está abertura e Jica em secco n o ces~o . 
Fazem- se pesca t·i <Os i111111e ilsa~ pot· esse modo, 'te11do porém o 
lllConve niente el e a panh a t·, com o pe ixe g·rancle. que se 11Lili sa. 
g·t·an.de quanLidade do peC[Iteno, de c1ue n i ng· ~tem · se llprove iLa . 11 

No Par~ , e o p,,,.~ LUUit es Leim fe iLa ele mal'tt j:,, co n1 a qua l se 
intercepta o riach o, aLatldo- a em ,·ar as ct·:waclas a qlt(' ch amam 
Pc~1·it&, ( Baena). 11 Etym. ]!; ' I'OC. t•tpi e g uat·a ni. i\Io.•rboya o 
cleftne zcw.::o tm que. ca.e elpestJ:uZo. 

PARIANA. Nação indigena ~lo E sUaclo elo Amazon as, n os r ios 
.'Tnruií, e 'l'on a~ i , da qua l pt·o,•em a popTtlaçà.o de i\laLm·ií. e 
S. F em a nclo. <:los~ll. de fha L·- se e cla t·- se ú agt· ic itl bura ( A1·aujo 
Amazonas ). . 

PARIAPÚ . Cachoeira no r.i oUraricapará, trib. do rio Ura
ricueJ.·a.; no ]!; s~ado do Amazonll.S• 

P ARIBY. L n.go n a m;ll'gem esq. elo ri o Pu1·ús, aff. tlo Am a
zonas. 

PARICÁ. Ilh a do Estaclo do P ará, no mnn . de \.l emrpwt•. 

PARICÁ. Ig·ar o.pé e lago el u E~taclo elo Amawnas, no ~ermo 
de Coat•y . 

PAR ICÁ . Lago elo !Estado elo Amazonas, n o nmn. ele Ita~ 
coa tiara. 

• PARICÁ. (Cacltoei•·a) . Vide Pc~l·cclão, cachoe.i ra do Madeira. 

PARICATIUA. Log . na Il'eg . tle San Lo An~onio e Almas 
elo Estado elo Mar a nhão . 

PARICATUBA. Log. elo EsLaclo elo AmawMs, no ü ist . Lla 
Concl') ição ele i\Iau es ; co m uma esch . puiJI. ele in~ ~. 1~.r j m., 
<a·eac1a J1e1a Lei Pro v. n . 575 de :l\J rle maio ele 1332 . I~ ' um rios 
pon~os em qne Locam os vap01·es ela linllll. de i\Ian :í.os a Hyntll.
naltan no l'i O P1trús . Fi e~, a m argem di t·. do t·io Neg-r o . 

PARICATUBA. Um dos qna t·beirões llo ml11l, de , a n,tarém, 
no filsLaélo elo 'Pa l':í.. 

PARICATUBA. Tlli a elo Esbaclo ~lo P ai'iÍ.. n o ri o Amazon as 
e mun. de A lem quer, entre as i lh as Snl'ubi ass n e Tapal'ii, que 
~cam-lhe ao m· ionhe, e ao de Mal'imadtnba e _\ t'aJ•at·y, que. 
úcu,nl-lhe ao occ iclenLe . 

PAR'I:CATUBA. R io elo J~sLado do P ará, n a l'l'eg . de Belllfi ca 
e mnn. d,a capiLal. 

PARICATUBA. Ensell.da n a ma t·grm clir. do Solim -es. hn 
mecl i a~amenLe abaixo do Co<wi, na lJ.lta l entra o ri o l\bmiü. 
(A.ran.lo Amazonas.) 

. PAIUCATUBA . Làgo elo EsLado elo Amazonas. na mal'gem 
cht· . elo 1·io Funis, com que communi ca em gr a nde pa rLe elo 
anno, tendo o canal cel'Ca ele '10 bmças éle laL"gttl'a. Em frente ú 
foz elo can::tl desse ' lago l1 a um banco encostado á margem 
esque.rda, 

PAR! CA U ASSÚ. Jg·arape do Es~aLlo do Parú, no lllUll . Jo. 
cap i ~al. 

PARICOERA. l3airt•o elo EsLaclo ele S . P:xdo, n:t sécle ela 
colonia a llem:t, lllllll. ele Iguape; co•n nma esch. pahl. tle pri 
mei t·a Je Lin:as, creada pela Lei Pl·ov. n. 61 de ~ ele abt·il ele 
1883. I 

PARICOERA-ASSÚ. R io elo Bs~aclo ele S . Paulo. aff . cb 
m a •·g·e11l clit' . elo H.ibeil'o ele Iguape . g· navegave l ]101' meio ele 
canôas J' O'' espaço ele 4-1,·1 k i ls. pouco mais ou lll011.0s. O N•·· 
Aze1•edo l\Iarques escreve Pcbl 'iooei 'Cb -ctssú, on~t·os Pet·ivom•a. -ctssú. 

PARICOERA- MIRtM. Rio elo l!:s~ado Llc S. Pitulo, a[!'. da 
margem cl it·. do Ribeil'a de Iguape. ]~' IHJ.végavel por espaço tl(l 
33,3 ki ls. ponco mais ou menos pol' nwio tle canôa'> . 

PARICONHA. Poqaena ]1m' . do Estado das Alag.Jas, 12 
kil s . dis~anLe da séde Lia fn•g. c1 N. S . da Con~eiçl-to ele "\ guo, 
Branca, perbencenbc ao nnm . deste nome . 

-PARICONHA. R iacho elo Est:~.clo ela'> .l..l ;J.gàa~, !1-ff. do B;1~ 
tort• te, qlle o é Llo rio S . Franc isco . 

PARIDA. At'l'aial elo ~stado de Sergipe, no n1un. da Esbncia. 

PARIDA. erl'a do ills taclo de ~Jinas Geraes : divide as agna~ 
do ri o das Velhas das elo Quebra Amol. 

PARIDA. Riacho dp EsLado Lle Se!'g ipe , na es tracb rlc . \ l'atui. 
á c id ade el a illsttlncia. 

PARIDA. Rihe.ii·ü:o do Es~ado ele Minas GeL·acs , naseo 11n 
cl1apapão Llo 7.aga i ~ . ha11 h a o nmn . Llo S'S . St\Cl'O.Ille~lo e Llesagna 
no r io das Velluts, ctff. do l'aranahyha. 

PARIDAS. Riacho elo R b~.L1o de P('rnamb11Co, uH'. elo 1·io 
elas '1't1i.lncas. Cot'l'e sómen te clnra11te o inverilD. 

PARIJÓS. P lilv . no lllllll. de Came~ií., no fi:stado do Parii. 
Possne a e t·mitb Llo Soccorro, a lgnmas casa~ ele telha e de eoil
s,J·acçiiJo moderna e va1· ias casas de palha. e uma csd1 . de rnsino 
lll· imal'.i o. Di sba da cirlaüe para o lado do N .. n m kil. m~ is n1t 
menos, cnmmnnica•1do- se cunu Hlla por meio de uma exce llcnLe 
esbrada de rotlag-e,\1 . Foi outr'om uma al:lcia do3 imlios I~irijós. 
E' tantbcm denomlnaclo Alcle:a. 

P ARIMA. Sys~ema de montanhas que linl.i Lnm o Bl•az il com as 
G•tyt1.no s e l~opahlica .elc Vtmez nela . «ill' pt•oprinmen te fa.Uando, diz 
I-I. Gerber, um a coll eC\\:i.o it·I·eg·nla r de set·1· a~ se 11ar t\da~ umas tlus 
ortt•·as pot· plani cies . f'lMesLo.s e vasLissim os bosques . Comprehell
demos nesse sys~ema Lotlus as alLul'a~ f[Ue se lcvan ~am no grantle 
espaç.o f[ll e se conlwr;e sob o nomn de Gnyana, dividido en!.l'f! :'1. 
Co lombia . o Braz il c ag Americ:~s in g leza. holl<mtle7,:J. e ft·ance11n. . 
O Orenoco, c Ct\~siqui ul' i, o 1·i o Negt·o e o Amazonas ]!te marcam 
os limites . Parece que, segnnrln as ultilll::t'l i•li'ormações, Q nneleo 
tl esse gntpo c a se t•t·a de Pa1·ima IJilE' se prolonga a li:., inclinanHo 
.nm ponoo Jl U.l' U. S., tomamlo os n omes de sel'l'a de Paracaina, nos 
limites das Guyanas co loml1i anas e b1·a~.il ira, c ele ser ra de Tu
mucnm a'[Ue n a J't"OnLoit•t\ üo Pal'a, omle pareoe penler-se nas 
pl:wicios ~iLuadas entre os rabos Orange e No •· te . Gons.itlemmos 
como rlcpendenc ia desse s_ysLema a ScrJ'l\ Velha e n. Serra do 
Piirá, s ituadas enLt•e A lmcirim c Ontem, na Jll'OI' . Llo I al'f1. . O 
ponLo .culminanLe tlesse systema é n pico de D~ticht, ao N . 
Lle [J;smeL·alda sobl'c o O.•·enoco "cont 1. 300 iocsas <le alt•u·u. » 
Para se Lpt· uma iLlca dessa cordilheil'a ele mo11tanhas qne tl ivicle 
o Bt"azil tlas Gnyanas fngleza, Hollandc11a e li'l'anee~a, · lal'enH>s a 
segninte clescrip~ão que• eriCO !lLL'a mos em u ma cxce llente ml?moria 
do 13al'ão 1le Japurâ ( ~1igne l Mal'.in Lisbôa) . A serra P(Lr im a, qne 
coi'l'e t[ttas i tle N. ll. S . , f'o1·ma depois na laL. d 4° c poucos 
milluLos um a ng1 tl o com a sena Pacaraimtl que esLendt•-se d<> 
L. a O. A scl'ra Pacaraim ll. fi!lcl a jn nlo á riheil'a esq. do msse· 
quibo em laL. pouco mais on menos de qualro g·râos .• \.ntes, 
]Jorém, üe lá ch egar, v!}.s~ um olel'aclo ll10l'l'O, a que cham 01. 
Schomburgh Anahi . e que n os nossos map]ins é üesign::t~lo por 
Utnahy o q al clii começo á.o uLro dm·so qn.c se csLende p at•:• 
o S. l•;sLP dorso, q11e c a co nl.inu aç:io ela mmificaç5Q que rl!'"tlo 
aq :lg' ll ll.S Llo Ama7~nas elas que con·em pal'a n nlll.L' elas \nLdh:ts 
é ao principio Liio haixo qne no l,ompo elas ag as alaga o t<· I~t·e no 
e Lorn n..n1 a. con f' 1111lit·~se as ~1guas tlo Anl f.l~ 1Jl'Hts c 111 as d<?_ l!.sse
qnibo Úl.Ú!llclo-se es~~ co1111111lllieaç.;lo pot•meio tle inunrlaçoes que 
rc1mf';n o lag"<> .. ~macLt ma11:wcial do a· i o Pinira, com o JanriClD'I_L 
quP con·o ao R•1p 11 nury. •Mais ll.tlian te. qu asi se r ?une n T ::tc•tiu 
(agu:J.s a mazo ni cas) com o Rupu!llll'.Y (~guas do :-J!.ss.e9.~nbo) Jl1('~ 
d iante apen as 11111 pequeuo es tre •Lo en11 e el les, L"to banco que J >Ot 
ahi se tein vtü·aclo canOas. E ntão? dorso ele que br:'l.to, ele va-s~, 
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·l·oma o nome de Sena dr Cul1nacuama; c depois de dar ag·uas 
a O. para o TD.cutú, e a L. para os afl's. do Rupunnry e EssequiiJo, 
"Vae formal·, na lut. de menos 1le un1 gd.o, ao N. elo Equador, urn 
angulo com outra sel.'t·a. que rla lli co l-ru em dirrc~ão pouco mais 
ou menos rle L. Deskt serra chamada Aca1•ay, vm·Lem para o N. 
o j)l'Oprio Esseq ui iJo, e para o S . o ca·1 d a loso 'l' rombetas, e com 
elll1 pega depois a serra 'l'um.,cumaqLle qne, pln·allela ao Ama
zonas, se estende até quasi. o Cabo elo No1·Le com clifl'er en tes de
nominações. Da serra 'l'umucumaque descem para o S. todos os 
'tl'ibs. elo Amazonas que nelle desagttam entre o Trombetas e o 
Cl1ra]lanatllba, e para o N . os caudalosos rios que banham as 
Guyanas Ingleza, Hollandeza e Franceza até o Oyapock, como 
são o Demerara, Berhice, Corentino, Suri~am, Dlaron 1, Ap1·onague e 
outros menores. Esta descripção hydrographica ela 011yana com
prehende ·todos os seus rios imporLan Les, á excepção elos que 
elesagnam no oceano aL ianLico entre o CarapanMnba o o Oyapock; 
os qnaes, não se podendo classi!lca L' nem como aíl's. elo Amazonas, 
nem do mar elas Antilhas, formam 11m systema cliflerenLe ele 
vertentes. Estes siio o OyapocJ,, Gassiporé, Maptt, Mayaca1·é Oll 
Mannaye, Carapaporis, Calçoene, At· aguat·y e Carapanatt1ba . 
Este vasLo ·terl'iLorio di vide-se }Jar cinco nações, Venez•Iel:J., 
Grü-Bretanli a, Uollanda, l•'rança e Bm~il. 

p ARIMÉ. R io do Estado do .Amazonas, uesagua li V. margem 
esq. do Uraricoera, p1•oximo á foz do rio iVbj ary e a 30 milhas elo 
forte de S . Joaquim. lC' Lambem denominado Mam;J.. E' nave
gavel. quando cheio, aLe á primeira cttchoeira que fi ca a 26 milhas 
ela foz. 

PARINTINS. Cidade c mttn. do EsLado do Amazonas, sécle 
ela com. <le Sdu nome, junto do desaguadouro m:.üs orirn.Lal d0 

furo ele Ural'i.:í., na mat·gem di r . tlo rio Amazonas, 95 kils. acima 
ela foz do Nhamundá. Tem 3338 babs. Orago N. S . elo Carmo 0 

diocese de Manúos. Foi f'unclada em 1706 por José Pecll'o Col'Llovi l 
com o nome de Tupinamharana para resiclencia dos incli.os 
Sapopés e Mau és, aos q uaes foram aggreganclo-se on Ll'OS. J~m 181-! 
o conde dos Al·cos elevou a pov. :i categal'i a de missão rlPnominada 
- Villa Be l la da Rainha. A Lei Prov. do I' :J.r:i n. 14G de 24 de 
outubro ele '18~8 e a do 1\mazonas n. 2 ele 15 ele o tünbt·o tle 1852 
elevaram-na ~L caLegoria de vi li a, sendo insLallada em 14 de mal'ÇO 
de 1853. Foi elevada ú ca1egol'iade cidade com o nome de Pario·Lins 
pela ele n. 499 de 30 Lle ouLubt·o ele 1880. E' com. de p1·imeira e1l'br . 
creacla pela Lei Prov.n. 82de 24de setembl'o ele '1858 e classificada 
pelos Decs. ns. 2.:315 de 11 de dezembro ele 1858 e 5 .069 ele 28 de 
agosto de 1872. Em 1883, comprehenclia o Lem10 ele sei t nome e o 
rle Maués. F ica Jogo á enLracla do Estatlo e estil. eo1 si Lu ação assiJ.s 
vanLajosa pam o commercio. Possue terrenos proru·ios para a 
cultura do café, algodão, cacáo e tabaco, desenvolvendo-se nos 
ultimas tempos a cuHnra L1o guaraná. De uma palmeüa deno
m inada Mlu·umui'i'l exLL·ahmn-se libras com que se fabricam g ra ndes 
c commoclos chapóos . rossue, alem elo le i lo pl'incipal do \ma"onas, 
os pal'anamirlnR ou eanaes do Parintins, L imito, l~spir i Lo Sa;nto, 
Arary Ramos c do A.ra ryaia; o o~ dos ~1 amU1'á, 1\nclir:í., Maué-assú 
e Apu1cuyLáua. Além desses l'ios ·tem ou·tro-s de meuOl' ex l,çnsão, 
como sejam o Martuniry, o Cmucá e o Bracony. Vastas I'IOI'esl,as 
virgens cobrem as Lerl'as firm es, apenas tocadas pela milo do 
homem cil'ilisaclo, nas r1uaes >e en~onLL'a a lmmlontn Jlora do 
Amazonas em geral, com torlos o~ ,]11'athtcúos dessa.s I'cgiõcs . 
K assim que a c~1slanha, o oiPo rb copallybn, a salsapai·J·i lir a e a 
borracha abundam l'ol' esses cen lrns 1leslmbi Lados. O ~cu omnmercio 
é acLi\'o. ,\ Lei Pl'ov. n. :ii5 de L\) de 111 aio ele ·1882 creo 1 ah i unia 
esch. mixLa publ. rle lns~. prin 1. c a de n. 149 1le 15 de agosto 
de 18G5 a parochia tle ::; . Pedro rlo ' l'onanLins. Nella tocam os 
vapores da linha rlc Belém a Manúos. 

PARINTINS. Sen·a nos limites th wm. de se il nome com o 
lCsbrlo !lo l'a1·ú, na mat·gem dil·. do l'io Amawna~. « A serra do 
Pa.l'intin\ins, t.liz J. V. Bal'I'CLo é a[1enas um mont~ coberto dé 
muLto, tem pedt·as encos tadas ú lrcirm a elo rio.J~' conven iente não 
vassal' muito c ncos~ado , não precisa.n do, comtudo, il' mn i·to ao 
largo, p01'qlle étS pedras es Lão ua bdiraüa. » Proximo cleda Jicam 
duas ilhas, no rio Amazonas ·tafnbem denominada-; Parinüns. 
::>e para. o l~sLaclo do A111azonas elo do Par:i. , 

PARINTINTINS. Abol'igens que domi ua m n a~ mm·gcns do 
rio Tapajoz, uo E>tado do Pa1·~. ,Formam uma LL·ibu c' l'l' anLe, 
Sf'ffi]ll'B persegu ida· pelos nluncllll'I!C ll~ .. 'JIIe os Leem quasi ex ler
minado. L'sam gl'l1nrles l1rcos tio pax:mba e zarahaLa.nas, enLa
niç:...dos com jaeitara e cle]10 i; pinta.tlos de pt·eLo. E' a nnica ,tribu 
dn 'J'apajo" que não que1· commerciO curo o .l1omem cJ.v ilr saclo 
e que sempre o ét ac<>, LJUanrlo o onco nLra . Dl7.em qne Jall am o 
dialecLo l\lundut·ucli. 

P ARIP Á. R io do JllsL:telo tlo Ama~.o,las, a r!'. ela margr.m dil'. 
elo Ura.ricoera, um dos formaclo1·es do .rio Br<1noo. 

P ARIPE. Dist. elo E stado da Bahia, no num. ela C••pital. 
Ol·ago N. Senhol'a el o 0' e diocese de ::; . SalvacloJ' , JiL achava- se 
creadl1 p<u·ocJüa em ·1Gt18. l'\e lla fi ca a capell a do Apostolo S!io 
Thomé. Tem eschs. publs. e agenci<L do col'l'e io. 

PARIPOEIRA. Pov . do JDsLaclo do Ceo.rá, no JUlul . ele Al'tt
ca·Ly, com duas eschs. publs. de inst. prim., Cl'ettüas pelas Leis 
P1·ovs. n. 1.716 de 28 ele julho de 1876 e n. 1.\)9.2 de H ele agosLo 
ele 1ti82 ; e uma c:tpella. 

P ARIPOEIRA. Pov . do Estaclo das .\Jngôas, na costa elo 
Oceano, en·tre a Ponta Veede e a bal·t·a do Camaragi bc, no mun. 
ele Quibn'l"•cle. l ~' pouco habitada e nada oflerece de noL:tvel. 'rem 
duas eschs. puhls. cl<• inst. pr im. e nma cavella ele S . Uonçalo, 
que em 16-13 ser vi!l de recolhi menLo ele fl' .,tles earmeli tas. 

P ARIPOEIRA . E' assi m denominado mn elos braços rlrJ J' io 
Gargahú ·ao dcsag ,wr na l~.,rallyba do Nor te. ll'ôl'ma a pequena 
JJba elo i:lL llai·t. 

P ARIPOEIRINHA. R iacho 1lo Es tado das Alag,)as; des
agu a no Oceano entre a pov. ele Pioca e a extl'cma sep tcm LL·i onal 
da Parlpolilira. 

P ARIPY. Dist. rlo Estado elo Amaionas. na com. ele Cann-
tamá, á ITl<tL'gem cl il'. do rio P1u·ús. · 

P ARIPY. Lago do J~s L:!clo elo .~mazonas, na margem esr1. do 
rio Plll·l'I s com quem se communica pelo l'nro Cm·à- Cul'á . 

PARIQUERA. Rio do EsLado ele f' . Pi.lulo, n o mnn. ele 
Ig1mpe . 

PARIQUERÁ-ASSÚ . Coloni a entre Iguape e J acupira nga, 
a ti kils. eles La l'reg. e il• da11uella, no gs·Laclo de ::; . . Paulo; col11 
clltas eschs pu!Jls. Cl'oadas peb Lei n . .26>1 de 4 de SC"temhro ele 
'lSO;> . 

PARIQUERA-MIRIM . j{ io !lo IÇstaclo do S . Po.Hio, no 
nnm. de Jguape. 

PA~I?:,UIS . Nação indi gen a flllC ba)Jiba as margens elo rio 
Abuma. Sao üe bell u prese nç.a, bravos c inLracLavcis . 

PARIRY. Log·. doEsLado!lo .i.mazo n<J8,no rio Made ira, pl'a
x:imo elo igarapé Gap.itary. 

PARIRY . Lag-1) elo Estarlo do P ará, no num. cleO]ridos. 

PARlSINHO . CmTego do l!:stado de Minas Geraes, a iT. do 
rio~ . l<'!·ancisco. 

P ARISSOL, .Log. do Estado elo Parir, enLre MonLc Alegro e 
Prainha. 

PARIRÁ. Rio elo illstarlo elo Pal·á, b&nll a o muü. ele Muau.(~ 
e clesagua na mwl'g·em di r . tlo 1· io A·tllá, a lf, ela bahi<O elo Mantj6. 
E' de longo cm·so e assás ri co elo se vingaell' . 

PARITÁ. lUa do illsLaclo do Pará, no 1111nt. rlo Baião, Vo,~ 
pal·a o 'l' ocauL i.ns . 

PARNAGUÁ. ,\ntig·a villa e mun. do l!:sLaclo elo 'F'i auhy 
secle da crJm . rlo Fet l nonw, si LHadCL E'JlLI'e 1LI11a gl'anclo SC l'l'<O i:L; 
Nascerlle, que WI'W' de hm1Lo cnko es l;a e o .lflsLudo d<1 Bahia, e 
a extensa lugoa que I ir e dú o nome, ao P oen te, O)TI l,el'I'CI\O liJp.i•ba
rlissimo, pel<~. pequena rli qLaacia detlln kil. rtne ha entre a base ela 
serra e a lagoa, o que Lm·na a l ocal i lado i nsal!lbro ri nn111 Le a es
tação invernosa. pelos paLunos qJ.tc se l'ol·mam, sendo frequentes 
pol.' esse motivo, as febt•es .in~c!'miLte nLE'S e nut1·as de máocal'actot•. 
l~m ·1Sfi7 a vill a constava de G7 casas rle telh a e ifi tle pttlha, com 
355 ha b. numci'O es tc ,qtle se elei'UVi! aSúO em :L860, mas qttc re
duzi o-Fc áquelle pelos ell'ei Los ela aFso ladora secca f[ ue en Liio hottve: 
hoje, po1·ém, co rrbém 56 casas de Lelli as e 26 rle pa lha, com cerctt 
de 500 a lmas. C'ol'l'endo a odilicaç.:"io ~h vi ll v. pela mal'gem d.it·. elo 
ex Ll'eh ro N. da lagoa, ofl'~t'Cl\e. á vis~:» elo expectad01· um bello pano
rama qtle Fe pl'Oion ga ate l2 lols. ao S. e se rs a 0., cleixtmLlo vêr 
p~t· aquelle Ja rlo , ~nais ou ;ncn.os no ce': Ll'O da l ag·oa, dnas ilh;J.S 
na.o pertuenaq, sali entes e [c1·Le1s, con1 r1cas pastngens, pesqueiras 
e boas bel'l'as. ele Javol.tra.. A sua egreja mabl'iz é um dos melhores 
templos elo _!:'.stat.l~. ~<. cl l lr cada em epocha anterior á da c 1·eaç.ão da 
vdla em ·l t\!2, foi Jncendiada em 18-15 fi oa!lclu eomp leLamcnLc 
élesLr.Luda: mas, recon~Lt: urrla pm• esse Lempo, soiJre novos ali ce L·ces. 
p,ela 1D1C1:1Llva e dtrccçilo do coeonel .José rla Cunh a LnsLoza o dÓ 
juiz ele direiLD D1·. José Candido de Pontes Vtso-ueiro licoit co m 
mais vo.sLas pro~~t·ções,. comrnocl irla cl e e gosto . l~osstl~ Lambem a 
v11la um qu o.r LolJ a arru111o.clo, c urna excell enLc cade ia l'l oasa da 
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camara, edifl cada em 18'19 pelo coronel Jose da Cunha LnsLosa. O 
SO Ll ?onuue~·ci o, peqn.enoe iusignillca,nLc, ma,ntido pela pl'<J.ça di!. 
Balna na cltsbu.ncia ele 1.200 ki ls., OIL pela cidade do AmaranLc na 
de 840, consta de poucas c«S3S de negocio. Os generos LratlspOI"tados 
de paragens Lão clisLu.rües em costados üe ani maes, são ctu·i ss i mos e 
diflic.i,es: apezat' clf). f"erLili dade do so lo, não h" lavoura em P.:tt·
n.:.gua_, sendo o mun . provido de legumes. cereaes e ou Lt·os genet·os 
ele J?l'IIUetra neccssidacle, quasi exclnsiv.:.menLe pelos lavradores 
de SanLa H.iLa, pet[uena villa perLencenLe ao ! ~'lado ela Bahia, 
SLLuaela á mm·gem esq. elo rio Prebo, na distancia de 12J kils. No 
emLanto, o solo variado da comarca, motüll nboso nas exLL"emas e 
plano no interio1·, com terrenos vasLissimos e clevolt\lios, banhados 
por g L"andes rios que corLam a comarctt em v.ll' ia> direcções enLre 
on.tt·os o . Gut·gueia, o Uru%uhy, " Pat·naltyhinha e o Pn·ahim, 
ollerecena 1un itwxgoLavel man11ncial de riqueza agdcola se 
fosse convenienLentetlLe aproveiLado. O presidente cbt provinda 
em sua Falla de abet·Lum ela Assemble:J. Prov incial em 1835, 
cl1z o seguin Le sobre as Lel"l'as de J>arnaguá, cont relação as 
vanL!'g-ens que off"ereciam tl. cn:wão ele algttmas colonias : 
« I~1 fo~·ma a camara municipa l ele Parnaguá, r1ue em suas tet•t·as 
se de1xam ver l i 11d:ts Um·esta~ proprias varn. todo o gP-net·o ele 
culLura, amenos prados cobertos elo LanLa variedade de 
capuu, que se Lorn am suscep Li v eis de ·toda a qualidade de 
Cl'Jação, e que além de muiLQS ri beiras de exce.llenLes aguas, 
extsbem rios que admiL tem a navegação, sendo entt'<' elles o 
denominado I<'umap, que não pôde Let· menos de Lrin·La braças 
de largura, e que meLuendo-se no 'l'ocantin;;, segue cl'ali em direi
·Lum ao Par:L Estes ·Let·t·enos contém nmiLas planicios, e são 
pouco montanhosos ... Do ponto de ·Purnag·ua aos indicaclos ter
l'enos, ·Lem ele se :tLt·avessat· 1m1a g·rancle sel'l'a, que d i ~ba rla 
costaneira do Gilboé, pel'teaceaue an Lermo da mesma vi lia, mais 
ou menos ciucoenLa leguas. E' verdade qtte se ofterecc Jltl.l'a esLa 
emp1·ez·t o embaraço do gentio bravo, 'lue poyoanrlo por ora 
esLe delicioso ·terreno, ·tem fei Lo alg nmas hosbi liclacles, ohsta
culo es te que poclel"l!. r emover-se com a cu·Lhechese e civ ili sação 
~lesses inrligenas.» A crhv;ão elo ga.rlo é por a..~s im rlizer a urüca 
H1clnsLrJ a da comarca, mas que pouco ou uenluun restütado 
deJxa_, pelos gTancle> enca1·gos e i nconvenie11tes com que lntam 
os crt:l.clores. O cal'rapaLo, o moJ'ce~:;;-o, u casca v('[, . " sol.Jre Lutlo 
a ouça são ·berriveis e eternos dizimadores elo gado, e aq1te lle 
flUe escapa de ·Liiu invenciveis inimigos e YE'll(liclo por pre,"O t:1o 
lllStgnifl ca:nLe, que não compensa o Lnihalho e clespezas ela criação, 
poi s uma r ez de clPz e mais al"l'obas dá avenas vinLe mi I réis. 
Além do todos esses incon venienLcs, não h a. agua po L~we l n<J. 
vilhu, « A notavel e constanLe agiLação ela lagoa, além ela qua
lidade elo ·terreno, faz com que as suas agnas, sempre grossas e 
Lolüaclas, rnal se presLem ás necessidades publicas, inut,Uisamlo 
mesmo as melhores e Cl'ystalli na~ aguas do ameno Parahim, que 
com elltts se misLm·am. A frcg. de l:'at'mtg·uá conL:t as s~guinLes 
co.pcllas: Sa11bo ,\nLonio, no pov., elos Campos; Nossa Senhora' 
elo Bom Conselho no GHLi, a mais :.tnLi g:t ela com. ed.ifi.cacla e111 
i7M pelo cap.i"Lâo-mÓL' Manoel JIIJa,rques Paclilha do Amaral; e a 
Nossa Senhora do H.osal"i o, na fazenda Mucambo, edificada em 
'l8 '.9 pelo capiL~o-mÓl' Jos~ ela Cunha Lustosn., sendo estas duas 
nHnnas de muiLo boa co nstt·ucçtto « A povoação e colonisa~âo 
ilas ex:Lensas torras do Parnngná, habi Laclas na dcscoberLa do 
~~a·t Lhy pcn· numerosas Ll'ibu~ de iaclios, enbt·e ouLras as elos 
I ll11enbc iras, Clterons e Acat•o:is, que desappareceram com :t 
~onqlllsbtt, são sem dnvi.da as mais anLi gas da p1•ovincit0, pois 
ioJ·o.m ell as as qtte pt·iJJlleiro 1uram repat·tícl as em sesnun·ia pelo 
governador ele l~emambuco IJ. Peclro ele Al'meirla em lô7G, cujas 
.Ler1·o.s flcam na mat·gem elo Gurgne ia; e outras em 1681, si
bltaclas etrtre as caiJeceü•<J,s tlo rio Parahim, aLé a sua l"ó~ no 
1' 1? Gtu·gueia» . Sua cgre.ta maLt·iz tem a invocaçiio de N .. S. do 
Ltvl'amenLo. Ignora-se a clabtt Plll que roi et•eacln plll'IIChia, sa
~~enclo-se avcnas qne foi desm!Jllbracla ela ft·eg. ele S. l•'rancisco 
u.a Ba.rr·a elo H.io Gt·uncle, bispado ele Pet·numbuco e isso nos 
~ffirma o bispo élo M:wan11 âo, ft·ei Antonio, na carLa que, em 
4 do scLemhl'O ele 176.2, escreveu a .J oão Pereira Caldas :ires· 

JlOlLo de um.:. pe·b.içâo elos povos de Pal'llaguú so llre limiLes pa
~·oclttaes . Creada villn. em virLude ela Car La Regia de 1\J de 
Jllnho (Janeiro, segu ndo ouLros), de 1761. foi inaugul':ld:t pelo go
vernado!· João Ferroil':t Caldas em 3 ele junho ele l7ti2. t!:ra com . 
ele _l?l'lllleÜ':.t enLL'. (Decrs. ns . 687 de 2() de jnlho de f850 e 
5.0:s6 de 28 de agosLo de 1 ~72) . 'l'em dttas eschs. publs . rle instr. 
Jll'utt. Agencia ·do r)o t•reio. A sécle ela com. fica a l. 080 kiJs. 
da oapHa l, a <1..644 tlo libtol·al, na villa da AmaL'l"a<;ão, a 102 da 
Vllla do CorrenLe, a 270 ele SanLa PhiJomena. A viac,1ão e meios 
de transporLe são clilliceis, espec.ialmenLe pelo iavet'llO, quando 
as esLL•adas Lornam-se quasi inLransiLaveis . Gct•almente as 

viagens são feiLas a té a colonia de S. Pedro ele Alcantara, pelo 
Parnahyha acima, a vapor, e cl ' ahi por terra a·Lé á villa, dis· 
Lancia esta que se recluzir:i quando a navegação do Parna
hylnt chegm· tl.'Lé 8anLa Philomena, donde fi cam ainda 270 
kilomeLt·os para Pamagna. Sobre limi"tes vide: Lei Provs. 
n. 535 ele -lS tle junho ele 186-1: n. 850 ele lS de junho ele 187-L 
F'oi rebaixada ele vil la e mun. pela .l--ei n. 97 de 25 de .iunho 
do 18\)6 . 

PARNAGUÁ. Lagoa do EsLado do Piaillhy, no 1uun. elo 
seu nome. E' atravessada pelo rio Parahim. 

PARNAHYBA. Citlb.cle e mun . do Estado do Piauhy, ·Lermo 
da com. ele seu nome, á mat·gem clü·. do rio Tguarassú, em 
uma Pxtensa e pittoresca plo.n icie, que se esLemle a 1~. e ao S., 
fica ndo-lhe fl'onteim a Ilha Grande ele SanLa Isabel, que lhe 
pct•Lencc, e em cujo exLremo n?rte ergue- se o magesLoso ro
chedo l'etlra tlo 1:->a l, em quo esta assente o pharol, que domina 
as ha.l't'as ela Amat•t•aç:io, Canarias c Cajú . A ciclo.clo é cortada 
em ruas, em gm·a.l bem ali nhadas e eSJJaçosas, com arborisação, 
mas n5.o ca[~,adas. A eg-reja maLrir. de N . S. ela Graça, sibuada 
em mua pra~a pspac,,osa e arborisatla, é o ecli fici o mais notavel 
da cidade, peh1 sua bella coastrucç:"Lo ; em frenLe, esLa situada. 
a cadeia publica e a um lado a egTeja de N. S . do Rosarlo . 
Em frente ao porto elo desembarque, guarnecido ele cáes e com 
uma boa rampa, acham-se os ediJlcios ela alfandega e ela capi
tania do p·orLo, .:.ssim como uma clóca, trapiches e armazens 
commerciaes, noLanclo-se ainda, em si·tuo.ções d iver sas. o quarLel 
da Companhia de Apt•endizes Mal'inhei1·os, a casa ela Camara, o 
mercado e o cemiterio pub'lico. A p1·aça da Parnahyba, que é o 
cmporio elo commet•cio marítimo do ll:stado, es·tenLle as suas 
Lt·ansacções por Lmlas .:.s villas e povs . que lho ficam até cerLa 
distancia. e mesmo, porém, em pec1uena escala, aLé onde pl'e
clomi na ainda a tnte ll a co)TI.mercial do Maranhão, aliás tão .iacil 
de J i berLação ; dispõe de elementos proprios, Lem um grande 
esta belec imeu·to ele grosso Lrauo, estabelecido em 1849, cuj a casa 
ma l,r iz, na InglaLena, envia direcLamente as suas mercadorias 
por va110res pt·npt·jos. Esse grande impulso, que ·Lantas van
Lo.gens Lem tmzido ao commm·cio e aos consumidores, ·Lem sido 
secundado ]101" oulu·as casas que. egualmenLe m~tntóru relações 
commerciaes rl it·ecLas com diverstts praças la Elll·opa, atLin
gindo a 50 o numero ele estabelecimenLos que se conta no pe
rimcLro tla cidade, ouer ele grande quer de pequena monta . 
A criação. do· g·ado vaccum, que consLiLue a principal fonte de 
t·iqtteza da com., chega não só para o se u abas tecimen·to, como ainda 
para exportação, o q lle se no·t,a tambem nas prodllcções ela la
VOU I' a, cuja exporta.ção compt•ehenclc, em sua mo.ior po.rte, o 
algodão, farinhol. milho, t"eijiio, arror., tapióca, madeiras ele 
LinLnraria e de constrtlC~\ão, coll!·os, gados de clill'ermr~e es
pecies, carne secca e ulbimamenLe alguma borracha extrahida 
da mangabeil'a . Not.:.-se tambem, no mercado da cidade, 
a.bnnLlanci a de Cc>t·oaes, legumes, pescado, aves, ft·uc·tas; ovos e 
ott'tt•os generos, r[Jte rlcscem das cercanias e ela Ilh a Grande em 
bals::ts e canôas. Gnsando de um clima saudavel e ameno, e 
hal"ejacla consLantemetüe pelas brisas elo mar, a cidade, quiçà n 
com ., esLá á abrigo tle grandes calores, a inda mesmo ua e'stação 
ca lmosa. gosanelo, por conseguin te, de opbimas condições ele 
s.:.lubt·irlatle . A cidatle do Parnahyba Jica a 18 kils. do porLo 
mari ·Lim,o da , \.mart·acfto, a 540 ela capHal, a \)fl do Eslatlo limi
Lrophe do Cearti e a :lS elo cln Maranhão. Sua principul viação 
co m a capital , e as l'illas e povs. ribeiL•inhas elo Pa1·naltyba, é 
fluvial e oi vapor, semlo a elos ou~ros ponLos do inLel"iol" por 
meio de a11imaes, e por míws caminhos em geral. A cidade elo 
Pat'llabyba Lem origem n.o pequeno povoado rlenomiuaclo -
TcsLa Hl'anca - r1ué demora a seis kilometros ela cicl.:.de, onde 
Leve logaL' a ct·cação rla villa peJo, Cal' Wa Hégia ele 1\) ele junho 
ele 17Gl. Era enL:i.o capella JUial ela freg . do Pirac1U'uca . 
A 18 ele agosLo ele 1762 ·teve logo.r o acLo ela installação da 
v)lla, coin o notne do S . João elo Pat·nahyba,, na egt•eja matr iz 
de P.i L'aCJLt'ttca, pelo governado!· e capitão gene1·al da capitania 
Joào Pel'eil•a Caldas, floando então o tel'l'itorio ela nova villa 
de.smembeaclo ele l'lt·actu·uca . No dia 26 elo mesmo mez e anno 
teve logo.r o acto do jUl'a.mento e posse elos membros ela Camara 
elo 'enaclo ela nova" viDa, na casa de aposentacloda do eles: 
Pmbat•gaclor .OLLv illor get·al e corregedor ela com .. Lu:z . Jose 
Dual"Le Freite . J!]ra então Tos La B1·anca um log11reJo Jnsigru
Ji canbe com quaL•·o· fogos apenas, oito ,11essoas UvrLs e H es
ct·avos. ALbenclendo a estas c.ircumstanctas, o1·denou ~ gover
nador que· se levanbasse o Jlelom'inho no povo~clo elo I ol'to elas 
Barcas, aM que naquelle logar se clésse prJUClpl~ o. alguns 
ecl irtcios e pudesse haver as pr1roen·as accommodaçoes. Incon-
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teshav~me1lLe o povoado elo PorLo elas Barcas o il'erecia mais 
vantagens para ser o loca l da nova villa ; era então uma 
fe iLor ia com esLabelecimenLos rle chat'fJueaela, c uj os proclncLos 
i'x.porbavam-se para Pern:1mlmco, Bahia. Rio de J a ne iro ePad,, 
deixaildO gl'O.I1de inte1·esse ás renche puhli cas, pelo rnov imenLo 
commerci:1l que resultava ele semelha nLe inclustria ; com um a 
pop. crescenLe e activa, a lgnm as casas e :ll'lllar.e ns e 1m1 a JlC
quena ermida fundada pelos habs. elo logar. Começaram enLão 
a affiu ir novos povoadores para o Po1·to das Barcas e a :l.IL
gmentar- se a sua etl ifi caçii.o, ao ]!asso que no 'l'esLa B1·anca nlio 
se havia co nsLn ticlo um a só casa, a pezar ele m11i Las pessoas se 
haverem on·erec iüo e se colll)ll'Om e Lbi do á asso. Em viio 1'enteLtm L 
o g:ovemaÜ"l', em 20 ele clev.embro ele 1762. ú, camara elo ::)e
nado, uma planLa para l'egll iaL' o a l'l'Hamento ela vi lla, e ba ixou 
dE'pois as muis ll'l'minantes e ameaçaclPr<Js ol'dens, no sen Lido de 
reacLivar a ecl i!i cação rle casas e ·tornaL"-se efi'ecLivo o esta be
lecimento da vi li a no Jogar deLeL·minaclo; conseg-1tiu com eçar- se 
a consLrucçiio ele algum as casas, qae não chegaram a con
c luir- se, e a se effec tuar a mudança do pelo uL" inb o; e nada 
mCLis. 1'\o cnLr~Lan ho . progTeél ia o logar do PoL·úo das Barca~; 
em 1760 a Camara lJai~ou \ un ed ita l prohibillclo que se ed i
ficasse. sem prévia Licen~a SILa, · casa alg· uma e m Tos La B1·anca, 
ao passo que f'ac ili ta v a as da lli , e nisto consnmiL"am-se oito 
annos. e só depo is qtte João Pere iL"a Cal1las deixou o governo, 
e na a 'lm ini sLração rle sea snccessor, o corone l Gonçalo Lon
rrnço Botelho ele Ca~Lt·o, roi que se resolvelt so bre a mudança 
de local, sendo em 1770 LL':lnsl'ericla a séclc el a v i.ll a ele!;). J ofto 
elo Pa1·nahyba do local T esta Bt·anca1 p arao s itio cl e nominarlo 
-Fei tot· ia 011 Pm·Lo ela~ Ba1·cas - onde ho.Je crgne- se a flores 
ceaLe cicia lo elo Parnahyba. Reso lvida, fina lme nLc, essa c1u cstt1o, 
orcleno a o go-vernador que [assem mad;l/los, pa1·a loga t·es mais 
disLantes, os esbabelecimmlLos ele ch arc1n eacla 'lUe fi canun mais 
proximos ú. pov .. Em i 775 foi consLm.id a ~ casa ela cama r a e 
cadeia, e postcr itn·mente a i'gre.Ja ele N . S. ela Graça, Ct!Ja 
constl'ucção ~et·m i nou em 1795, sendo enLiio Lt·aslaclada a i ma
goem de sua pacll'oe ira ela m aLr iz tle- Pi t•acui:nca . i!:m vir~néle 
da P1·ov. Rég·ia ele 25 ele se~emhro ele 1801, foi a pov. elo 
Purnahy!Ja e levada ú. caJ,egOl·i a ele fl'eg . , pelo bi>po elo Ma 
ranhã,·D . Luir. ele BL·i to .Homem, em 12 de julliode 1805, senrlo 
a~é enLiio ca]Jell a filial ela m:l.Ll'iz ele P irac ill'IICtt. como consLa 
ela llfe;>?O•"Ül> de J . i\1. Pereir a ele AlencasLro, do Jútlr.mclario ele~ 
Diocese elo Jlfctl'ctnlu/,o , em 1883, e de oubrosescl'ipLQS; 110 enLre
tanLo . em uma memor ia so iJL·e as 1'1·egs . elo se~. · t.iio clu capita nia 
elo i\Úranbi.io, escl'ipbil pe l ) paGh•e Joaqu im .Toso Pereira em 1708 
e o O'erec icl a ao mini stl'O D. H.o.elt·ig·ocle Souza Coatinho, diz e ll e 
o se!!ltinLr: « De9cenclo para a praia esLá a ft·eg . e m atr iz de 
S. João clft Parnah:;ha, c uj o pal'ocho foi l1a pOlLCO co! lado» 
c ircnmstancia es ta qLLe notamos para a conve!Li e n~e a-veri gua~ão 
dessa con LL·oversia. Por alvar;J. ele 8 rle maio el o i SH f ,i ct·eai lo 
0 lo""aL' de JLLiz üe Fóra üo Parnahyba. E' com. ele segunda 
enLr .

0 
crea1la por occas ião da exPcuçti:o do cocli go elo p1·oce~so 

c1·imi;1al e em sessão do ConsP!h o do Governo du p1·ovinciu 
de 26 ele junho ele 1833; e classifica1la pelos Decs . n s . 637 
rle 26 (le j'ulho de 1850 e 5. O~iS de 2.3 de ag-osto ele 1872 e 
J"ei n. tl5. de -1.2 junho de 1306. Foi elevada á caLeg·or ia 
cb ciilacle pela Lei ·PL"ov . n. 166 ele 16 c1<' agosLo ele 184.L Tem 
cPrca ele 4 .000 l1abit chw.s esco las pu b l i ca~ de instnwçi.Ln pri 
maria e agencia do coueip. E' o nmn. regado p0lo rio ParD ahy ha, 
J1Plo igampé da Ponbe e diversos out ros; nelle fi ca a l:J.g·<)a 
elos Quarenta . So1n·e sua~ r\ Iv1zas v 1de, e n Lre oulil.'as a~ J~e i 'l 
T'rovs. ns. iAS ele 2J ele j1Llho ele 1864 : 57 -l ele -14 ele agns·to 
el e '1865 · n. 83-t ele 15 ele jnnho ele 1875 ; d e l::l el e jllnho ele 
•1877 . R~cebemo~ elo EsLa!lo a B' g uinte illfn•maçilo . «A ci
clarle do Pamahyba. SEhle ela com., es Lá s iLLLacla ú. margem 
cli L'. elo lguarassú, braçO oriental cl•J cauda loso Parnahyba, 
em uma extensa e an•nosa planicie piLLoresca e apmsivel, 
que se esben clc vara l esLe 0 po.l'a o s ul. Fica-Jbe em frenLe 
a ilha granllc ele i:ianba Iza l,e l, com mn itas casas cobedus 
ele bPlhas, e nii:'l pec1uena população. em cujo ex tl'cmo ex is te 
o magesLoso r nch eclo, a Ped t·a tlo Sal. em que est:'~ pl a n Laclo 
n pharol que clomint\ as banas cb Amar raçiio, Canar ius e Cajú. 
A sna constl'UC<;<tO pred ial que se Lem cle~envolviclo IJasLanLe, (\ boa 
e solicla presidi nclo em a lguns E' iegan Les pa laceLcs as regras a rcb i
·Lcc~onicaq As ruas em gera l siio bOl·bnosas, sem a rbori sa~ão nem 
ca lçanlf'nLo. Nn seu )lOL"Lo g 1tarnec ido em pal'Le pnr caes pal'Li 
cn!a1·es e um trapiche, fazem o serv iço ele car ga e descarga 
as embarcacões empl'ego.rlas na n av:gaçlio do l'io. A oi ~o 
kils. ele dis~ancia elo loga.L' Po~oes ela J lha elos Tucuns, 
~erri torío maranhense, llerj v a - se çlo rio Parnahyba par a o 

1 aclo clll lesLe o referido braço, que corre por LerriLorio 

piauhyense e boma o . nome de Ig ua l'asst't limiLo.nclo com O 
rio princ ipo.l, e o oceano a ilha gl':l.nde ele Santa Iza bel . 
Esse h1·aço que desagua no oceano, formando a barra da 
Anuwra ção, bem um ctn·so ap roximado ele 35 k ills . Alem 

•de pequenos morros de areia ex is tentes n es ta llha, nenhum 
OILtro h a cligno ele n oba . A lavour:J. é acanho.cla e roLinejra. 
Apenas cnlLiva- se a lgodão, CJHe é Lodo ex:porLaclo, a ca11h a 
de assucal'. a mandioca, o feijão, o mi lho e o auoz, que 
n ão chegam pD.L'a ~~bastccer o seu mel'caclo. A i ndasbria m eL'
canbil é o. tmica que se t.em desenvolvido. Sendo o Parna
hy ln impoóo de quasi ·todo o c.:ommercio elo inter iO,L' é 
a ])l'aça mai s cqn{merc ia l cl0 ERtaclo . A pas úor il acha- se 
a inda em volLa no sys toma ex tens ivo. Nenhum p,;ocesso 
zootecl1imeco foi inLl'ocluziclo, para o fim de mel l!ora.r as 
rRçM elos gados . Confr onb:mclo-se dociLmenLos ele 25 a 1mos 
ve- se CJILC a ]\t'OÜUCÇÜO pec ua l'Ía ele h oj e COl'L'CS]JOUcle a 12 °/o 
apenas clacp wllas p1•oducções . O clima em g·eL"al é a meno 
tornauclo-s' quente em a lg uns cli as da es~açii.o invernosa . 
São e nclPmi c~s as Jebres pahtstt•es c irüermi l~en. tes, que m n. ni
festam- se n o com eço e fim ela ~súaçi.i.o das chuvus, devido 
á exabção m al v.áca elos pnntanos e a lagadiços , que cercam a 
cirl·Icle Disln. da vil'a da Amnação, se u porLo marítimo 
onde fi c:t o porto fi scal s ubordinado á Alfanclega tlesta. ci
dade, 18 Jdl s .. ela v.illa do B uciLy elús LOJJes, central 38 
cli·Los, ela ele ]~orbo A legTe, 15G ditos, ela povoação ela Bana 
do Longú. itlem, 50 d itos, ela dita cl~.s l<'1·echeiras ceutl'al, -
112 di los, d' rlos mon·os cl" lVIRriu,na G ditos, da Pecli'il do 
Sa l, iúffi tli Los, se ndo esLes clou s u!Limos poaLos aa r e l'el' ida 
Ilha grande . Acha-se~ li gada a Theresina ca pita1 do E sta!lo, 
ela qwd dis~a 5C.O k ils., pe'o ·no teleg-mpllico, cujo l'om al 
passa pelas cülades ele Pil·acunwa, Bat·L·a s, Un iiio, e a villn do 
LivrnmenLo. F ica a 18 kils. elo Estado do Mar·un.hão e 96 
do do Ceará . A sua. pt·inc.ipal viação p ara as cWades, vilb.s 
e povMç•'ies rcbeidnhas é fluvial e a ' ' apo t· , sendo terresLre, 
por meio de animaes e pessimos cam inh os para o inLerior. 
A pop. elo Jllllll. eobà calcu lucla. em 25 .00:) haiJs . Os pov<Da
dos e logat·ejos clepencle n Les da c idade sáo : T es ta-Bra nca e 
Can La - gal lo <'L m argem elo Igual'assú, morros ela .Ma1·.i a nna, 
com um a esco la 1lo sexo m ascnlino Batalha, Cipoal, e UruiJü, 
na Ilb a gTancle ele S. Izabel, Ftecheiras, com uma esco la élo 
sexo masculino, Campos com uma escola üo sexo masc!llino, 
Carpi na. e C<tc i mbão . Os edi ftc.io > puiJlicos são : A eg-1·ej il, de 
N. S. ela Uraça, s ituada num u praça espaçosa e a1' 1Jot·.isaiht, 
a. m:1 is no·Lavcl (]a cirlacle, vela sua boa co nstrncçã0 e bell a 
arch.itec~ura, ol'nado. ele ri cos ] avor·es . Sua cons tl'lLCCàl!l ber
m in ou - se rm 1795, sendo enLão trasla(l[nda a imagem ele s ~a 
padroe il.'a da matriz ele P.iraclll'nca. l!:sba e"Teja serve h oj e 
ele m atr iz con st ituindo o pl'ime'iro ·templo do Estado , p•··lo 
m enos 1·ival ela mag~sLosa maLriz ele PiL·ae uL·uca, e egTej >t ele 
S . BenedicLo ela capital. Na mesma pl'aça e a 11m l.a< lo 
es tá a egTej a N. S. do R0sario. Além desses tem a casa elo 
mer catlo JlltiJ iico e elous cem iLel'ios . Em ecl i ficios p a.1·b iculo.res 
funccionam u Alfandega, a lflsco la ele aprendizes mar inl1 eiros, 
a ca]li lan ia do porbo, a l~ sbação •Leleg·raphi ca e In tendanc ia 
municipal, quarLel e cacleia . A lém élesses , n)uitos ecliCici os 
particula i·es h a de e legan te constt·ucção. 'l' em tlnas escolas 
do sexo mascu lino e duas elo leminina, excluielas as j;J. re
fe l'idas . A :LS ele a.gosto r!e 1762, ·Leve J oga~· o a cLo ela 
ins la llaçii.o cl:1 yj ll a com o mesmo nom e ele S . . João da 'Parna
llyba, n<.~. egr e.1 a mabl'iz ele PiL·acumcu.- A séde da vi!Ja 
er::t. enLii.o o 'Ies La- 'Bra.nca, sendo o Jogar ela P".m ah ,yba, de 
hoje elenom inaclo - Pol'~o elas Barcas - q11C ofl'erecia mais 
vanLage ns n esoa occasiiio para ser o local ela nova villa 
por possuir a lgn ns estabelec ime oLos ele ch arqueadas e se~ 
CI'e~cenLe e acLi v:1 sna pop nla çiio, senrlo o TesLa-branea i ns i
g ni!i.canLe lug~ re. i o com 4 rogos apenas. Mas só em 1770, 1'0i 
tra.ns[er icla a séde ela vi ll a de S. João ela Parnahyb::t, da
qnel'lê local pa1·a 0 do Porto do.s Barcas, onde hoje se erg·ue 

. es ta Hore<cenLe cidade . lDm '1775, foi construida a casa Lla 
cnmara e a cadei a hoje Pm rni nas . ele cu,ja conclus[o la 
v vou- se um au ~o em 2,1 ele agosbo élo m esmo a uno. Acha
se em construc~1ão uma cnsa clesLinada ]l!H'a c 1deia . 1 ~ 111 
v i1·tude da Jj L·ov isào regia de 25 de setembro de 1801, foi a 
pov. ela P ar nn hyba. e levada a cabe<•·ori a de fL·eg., pelo 
bispo do Mcll'anh ão D. Lttiz d~ Britú0 r:J:omem, em 12 el e ,Jul.ho 
d• 1.8)5. Em .sessão do Conselho do g·ove1·no da e1ltão pt•o
vinci8., t1e 20 ele junho ele 1833, fo i. Cl'ea.cla a com. d a. PaL'
n ahyba, Lendo por séele a villa elo m esmo nome. Pela Lei 
Prov. n. 166 de 16 ele agos lo d e 184<1, foi a vi l! a da Pama
h y ba elevada a ca·begori a ele cidade . , Pm·nahy!Ja, 31 ele ma.io 



tle i893. O pres idente elo Conselho ela In beudencla Munlcipal. 
Finno da Silvct Raposo. 

PARNAHYBA. Villa elo Esbaclo elo Maranhão. Vicl. Alto
Pw·nahybc~. 

PARNAHYBA. Villa e mun. rlo EsLaclo, ele S . Paulo, na 
com. ela cap i ~u,l, na margem esq_. elo rio Tie tê ; el i s l <:~n te 42 ki ls . 
da cap1 tal, 24 da Cu Lia, ile Cabrellva e ele Araçar igllama e 3G de 
Jlln clJahy. Os Lerrenos do mun. sào l'erte is e produzem vantaj o
sameu~e canna ele assucar , café, mi lho, feij ão, a l'l'Oz e mandioca. 
A maior exporbaçilo é ele aguareleJYte, em nnmero de centenas 
cle p1pas por ann9. ConLam-se ' 'inLe cylinclros ele f'en·o, movidos a 
ag·uo, para a moagem ela can,na . 01·ag:1 Sant' An na e diocese de 
S. Paulo. F oi elevada. à vi lia por Provisão do Conde MollSa lltO, 
em 14 ele novem bro de 1.625. Seu pr i.ncipa l edilicio é a eg·reja 
n~aLrJz , collocaela no cenh·o da pov. em Jogar elevmlo. 'I.' em uma 
boa ponte de madeira sobre o •rie té, ·jtulUo á villa. A' pequena 
cl1stanc1 a da ,,iJ ia existe no 'l'i e té um a cachoeira, e cleu:on~e 
des·ta um a i :h a, Hapeva, fvrmad a ue uma s6 pedra . 'l' en.1 
as segu 1 n ~es capelbs filiaes : Sen l10r do Bom Jesns ele P i
r a pora, Santa Crun elo T abo<to, N. S . ela Conceição de Voturuna, 
A ldea de N. S. da Escada de Bamery. Sobre sua fumlação diz 
Av.evedu Marques ; « ComeçrJil por, at'J:aial do m.un. da vill a de 
S. Paulo de Pira ~in i nga, 1\mdada pelo paulisbv, Capi ttio André Fer· 
na ndes, que ahi eüilicou uma capell a á i•nvocaçào 1le SttnLa Anna 
pelos annos ele 15SO, e seguintes, e que p;;,t·a e1se loga1· tl.titra)J i IL a 
seus pais Manoel Fernandes Ramos. na~ural ele l'orLuga l, e 
D. S n~an a Di as, na Lural ele S . P aulo, Jilh :1 de. Lopo IJi as 
e Beak i•t. Di as, como se v e elo U v. 3° ele sesmar.ias exisuenLe no 
C<wtot·io (la, ·bhcsom·a'l·ia ela Fazenda de S. Paulo. onde cons ta que 
a 26 de clezembm ele HHO li 7.et'l1 pe~ i ção i\Ie lchiol' da Costa,, já 
e n~ii.o casaüo com a vitn a ele Mauoel Fernandes Hn.mos, e ob Live1·a 
do cap iLiio-m ót· Gaspal' Coqueiro nma sesmar ia, nos termos se
gHilltes . .• »Tem eschs. publ s. ele ins ~ . p1·im. Agetu;iado col'l'eio. 
:Sobre suas div·isas vide, en tt•e 01r~ras, as Leis Prov s n . 12 de 10 de 
JUnho éle 1850 , n. !1.'1 ele 31 de a.bril de 18:3 ; n. 34 ele '1 3 de 

·abril de '1836, e Le.i es tadoal n. 4'17 de 23 de dezembr o de 
:189ô. Colllprehenele os b;.lirros : Medeiros, Surú e Jun.clin
Vil·a. A P ·rov . cl~ S. P6mZo (1888) pub!.icou a seguin!lie twúicia a 
L·espei bo desse mnn. «Div isas . Ao N. confina eR~e mnn. com o 
el e Juncli a1ty, correndo as divisas pela serra do Japy á set'l'a elos 
~ l'ys baes e desba em 1'1111.10 direi Lo ate Í4 ]'On~e sobt•e o l' io ,111-
Cfllel'y, na anti g·a es Lrada el e rodagem da capi tal ;'~ E. com a f'rcg. 

· c a Consolação, nmn.. da CapiLa l, corremlo as dh• isas pelo rio 
'l' iebé, ribeiálo de Car:»pucuhyiJa e a ntig·a esura<ia dn. capiLal á 

. ciclacl e de In't, e com u. ft•eg . de N. S. do O' num. da C;J,ll ita,l , 
cot'!'enclo as divisas pelo ri o Juquery . ribeirão do lLuym, qne 
ac ima 'LQma o n ome de ribeir:'io elo Caj ú, até ::C S U:L cal,eceim 
jnn úo :10 morro do Jat·a g· ná-mirim, potrei.1·o denom in ado elo Bar
l'E' it•o e cn.t'l 'ego elos 'l'1·es hmii.os a te ao pol't' denominaclo do 
T antbat·é- Pü·acá , no rio T.i e ~é; ao S. com o JnHn. da Co ~ia . 
C0t'nmdo as fliv isas ]!ela .i :í. mencionadn. cst t·acl a de ILti, deseJe o 
l' LiJeirilo Carapucuh yb:1 at:i ao l'.iueil'ii.n do Pai ol; a. O. com o 
11111n . ele Araç:l.t·iguama, col'r encln as d ivisas pelo l'ilJe irii.o tlo 
l~a i ol. ribe.ir i.io Jcaveú)l; 1· io 'l'i eb.i c rjiJeil' iio Juntli ltvi.nt . (Viüe 
L<ll s P1·ovs. de!O clejnnbo ele 1S50e 3 1 üe a hril !le 1853.) Aspecto 
ge1·a l.- O 11111 n . e mon La11lloso e cobe1·bo ele mn.ú Las ; poss1te 
·La ln!Jem a,lg 11ns cll!mpos. J lhas- 1'1:1 a lg um as peq1Lenas .i . h as, :ins i
gnlftcanbes, no rio Tieté. Serr as .-IÇxis úem no mun . as sel'l'as d0s 
Cl'ysbaes e elo J apy e osmot·ros do Yo·hu·un :~. Bobuc:J.v:w ú, Yac-

. Canga, l\J an·tiicltteim, Rosari o, \'ottu:antim, Voúnparym , B1'an co e 
nnbt·os. Rios.- Os ma is importantes sào o Ti eLe e o Juquery
g1u'àssú. Al ém desses rPgam tamhem o ·Lel'l'i.Lodu os ribeit'ôes 
1 e Juudiuvüà, Icave bá, da Ca bi a, elo Carv.pucuyba, do Ga 1·cia, 
ILaym, .hlrJ1lery-mil'im e out1·os. Salubridade .- ]!;' o mun. g·et·a l
menLe salubre, dando-se raras ' 'ezes casos ele febl'es palustres. 
1101J_I\e~·aes,- No morro Branco, propdecl atle de Joaçptim A11 Glré de 

J·lv eJJ'a Castro, exisLOH1 j az idas ele murmol'e de var ias cures ; 
~~ ~ bambem m inas de l'el'l'o, que j á ·tem sido sc i e ntificamen~e ;:~, n a 

.) saao, r econhecendo-se a prese nç.~, desse me ~al n a JH'opot·ç;io 
<le (10 a 70 p0r cento. T am bem ll :J..gra ntle qua t.iclacle ele g·ra nibo 
e lled1·a calca.rea em var ias J ogat·es, notada mente na Ü11.eutla el as 
~leu· ::'-s, de propri edade do co1'm1eJ An~onio P1·oosb H.oclovalbo. 

sbor1a .- A Jll'Ov. que é mna das ma1 s antigas ela pro v. (r;i fnn
dad~ pelo paulista capi Lão Anclré l<'erna ucles, que abi. ecli ficou 
~~l;a cape lla sob· " invocaçi.i.o de SanL' Anna,, pelos ttnnos de 
ivSO e seg·uin tes, e pam o log·:1r a ~brahitl se tLS p:1es Manoel l"ev-
11\andes Rall1os, natlU'al de Por~uga l e d. Su zanna Dias1 na Ln.l'al 
<.e S . Paul o, fllh :J. ele Lopo Dias e de Bea~ri z Dias. como se ' 'ê do 
hvro 3o de sesmarias, exls tel,ltenLe no C~t·úo1·io da ·LhesQ1H'aria de 
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fazenda, onde consta qtte a 26 ele dezembro ele i S:lO fizera peLiÇão 
Melchior da Cos~a j á. então casado com a viuva de manoel Fer
nandes Ramos, e ou ti ve1·a elo capitão- mór Gaspa1· Coque iro uma 
sesmari a , nos ·tet·mos segLLintes : Diz Melchi01· da Costa, m or ador 
na vi li a de S . Paulo, q_ue elle é mor:1clor ha48 annos a es ta 

· parte, e porcpte ·~enha cluas fi lhas para eas~· e para ellas tenha 
necessidade ele ·ter1·:1s ele ma ~Los marinhos, por isso pediu uma 
legtm de ·tenas, meia para cada uma, as cp t;ws se chamam 
Bea·tl'i z Diniz e Vi cencia da Costa, e esta ·~erra será del'r01rLe da 
l'.tzenda que su n. mulh er Su zana Di as fer. em Parnahyba, da ba nda 
do rio Juq_uery e começará a p:J.dit· com 11m peclaço ele terra 
que v. di La Suzana Di as tem por carl;a elo capitão- mÓ L' J orge 
Csrrêa, naque lle limi te etc Pa,rnuhyba, tlefronLe ela igTeja da 
Senhora Snt ' Anna, tla b:mcla cl'alem elo rio Anhemuy, e si 
fo1· j a dado, no mais pm··to Jogar qne não f'o.r, e sel'á em q_naüra . » 
A pov . foi J)l'i mi~ivamente h abiLacla JDor i ndividubs impo1·Lanbes, 
q_ue eram , na sna ma ior parLe, ricos home ns, elas mais distin
cLas fa rni li as el a capi ~an i a ele S. Vicente, e, q_11antlo 1Jl'Ospe1·a, 
et·a conside1·ada a rival de S. Panlo. Foi creada villa pelo 
co nde ele i\Ionsanto, enLão do 1ta kwio ela capitani ;1. tle S. Vicente, 
por Prov isão de H de n ovembro t~e 1625 . 'l'opogt·aphia - Est:i 
a villa s i ~uacla á ma1·gem es.1. do rio 'l'iete, a ONO. ela capihal. 
Na sna ma iori a são ·tet'l'eas as casas, ha' 'C ilclo, com·tudo, aJg·uns 
sobrados ant igos . O pt•iucipa l edilicio é a bellissima eg l'eja 
ma~riz. em recons·brucçáo, que es L;i collocacla no centro ela vi lia, 
em Jogar eleva1ln , ÜQmil1· mlo-n. por isso em todos os sen tidos . 
S<i.o f:il1 aes à mutr ir, as capel las do Senhor Bom Jesus ele Pim
JlÚI'O. s.1utv. Cruz do Taboii.o, N . S . el a Conceição elo Vobnmna 
e a ela ul tlea de N . S. da l~scaüa ele Burnet·y. Na cupell :1 rle 
Pirapóra ex is~e o r ico e mo.ges toso t emplo declica1lo ao Senhor 
Bom Jesus, e etlificaüo :í. custa das esmolas üos rome iros, que 
par a alli affinem n os di as 5, G e 7 de agos·to, em numero slipe
ri or a S.OOO, rendendo o coü·e elas esmol:J.s mais d~ 20:000~ 
annnalmenLe. Os negocias ela capella são dirigidos pe la respe
c tiva mesa ::~d ministrati.va. A. pov . üe Pit·apóra coHLa IJ0 11iLas 
casas ·teneas, caea clestin acb á accommodaçâo elos l'Ome iros, 
cha l'ari zes, ponLe de [el'J'O solu·e (J Tie ~e , e e illull1inada á luz 
electrica po t· occasiü.o das fes Las . Popubção - A pop. el o mtu1. 
é ele 4.93 1 ba bs . Ag l'icnltttl'a e pecntwiu -Os ])J'illCipaes pro
duetos ela lavom·a elo nnm. são: canna de assncar, c;:~, f'é, milho, 
fe i,i :'io, a rroz, mandioca, bata tinhas, etc .. sendo a pt·ocltlc.ç<i:o 
méllia a nnua l elos pt·.incipaes a r~i gGs a seguinte : aguat·clenl;e 
200 .0.10 liLros . c.a ré 15 .000 kilog . , milho 2.u00 . 000 li ·t1·os, fe i.i i.i.o 
750 .000 li tros, Ul'l'Oi'\ iOO. O OI) 1 i Lt·os . O JOl'eço médío elas berras 
por a lq11eire (Z,4Z hectat·es) é ele 50 ~ . O mnn . procluz ammn.l
mente oet·cu de i.20ü cabeças ele gado, eu tre vaccmn, caYallar, · 
muar e l a ni g·ero . Commercio e imlustl'i <JJ - Existem no lll1Ut. 
5i:l estabelecimentos entre oonunct·c iaes e inclusLri af:'S, sendo 35 
lojas e t.abernas, 1\J eng-e n11 os de moer canna quatro oi~H·i as e 
caie iras . Jn s~rucção - E m i 88ô ftulccionavam no mun . seis 
eschs. p11hl s. pr imal'i as pa1·a o sexo musc uli110, nas qnaes ::~clJa
va m-se matri cul aclos 14tl a lnmnos, sendo a .ü·eqttencia ele 121i, o 
qne pro(ltJz a média de 2 l a ltun nos frerptentes por esch . .'i cl1a
vt>- se vaga 11111a esch. publ. J>:1ra o sexo mascl!lil1o . F ttn c
ciOI\avam lamüem qnalt·o cade iras llo ensino elemenbar para o 
SI'XO feminino, nas (JHaes acl1 a,•am-se matricul adas 72 a lnmnas, 
rtnc manLinbam a ft•e:juencia ele. 6-l, o c1ne pl'OÜ1l7, a méd ia de 
16 n.lnmnas .t'J ·equen~es pOl' esch . Cacla esch. publ. pl'im . cot·
responde a <1·18 b:1bs. Divi são ecclesiasLica - Constit11e o mun. 
nnm paeo0hia. so b a inyocação de ~ant:A nna, e ~em por fili aes 
as c.apel las j ii menci0naclas . 8 nri os itlacles na ~tu·aes - No rio 
TieLe, a pouca clisl.~ n c i a da villa, uma cachoeira existe, grande 
e r ui dosa, que tliviclc-se em mui Las r amificações, liJnnaudo cli
vers;:~,s i I h as ensombradas ele ma~Las \'i rgens, omle se encontram 
v;:~,t· i eclades de ot·clticleus ele lindas iormas e côr('S . Ahi IJe ll is
sima 6 a pa'isaáem que ~·esul ta rlo conjuncto de verdura, ft õJ·es, 
pe1 lras e aguas em es trep i loso movime11L0. En l'rentamlo à eacltoe iJ·a, 
h a lU11 tt :i llta formada de um a só petl t·a chnLa , l' ::tzão pela qual 
·Lem o nome de 1 tape,• a, (peclra cha·ta) , ~\ qual sel've como que 
de paratleit·o ou açncle ás agnas E'Sp1unv.n tes que tlescem em 
cabaüupas a ~e {~ base da J1ecl1·a . A duns kils . mais ou Jll enos 
da cape ll a de Pirapóra, a iuda no 'l' ie l.é, formam as agt~as ufn 
l;oni to sdto, prec ipiLando-se rle co usicle ravd a ltu,·a. Em d1· 
' 'ersos ponLns do tet•vito1·i o b a lindas gt·u~as e casca, tus Bls
Lanci as - Di s ta esta ' ' ill a ; Da capita l ela JH'OV. 4D luis., ela 
Yill a el a Co t.ia 30, lia vill t\ ele Araçru·i g11 :11J1a lO._ ela vJ ll a de 
Cal;reunl. 33 , cb cicl aéle ele J1tncli a l.J y ::m . Yia~'uo- O mun · 
conba apenas uma es t1·acla provincia l, qu~ é a que sPg·ue da 
esLaçii.o ele Barue1·y ao mun . de Cn.brem•a, passando por esta 
villa de P arnahyba e .pela capella elo Senhor Bom Jesus de P1~ 
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rap6ra. E' servido pela E. ele F. Sorocabs.na, qug passa a nove 
kils. mais ou menos da pov. , tendo a respectiva estação o nome 
de Baruery. » 

PARNAHYBA. Disb. do ·terr.lo elo Campestre, no Estado 
da Bahia. 

PARNAHYBA. Serra do Estado elo Maranhão, corre em 
clirecção parallela ;i serra elo Untssuhy, no Piauhy, e pela 
margem esq . elo rio Parnahyba, ao N. (to Estado. 

P ARN AHYBA. U.io que separa o Estado elo Maranhão elo do 
Piauhy. Nasce ele clous olhos dagua ao pé. da serra ele Taua
tinga no logar denominado Pá.o Cheiroso, onfle os Estados elo 
Maranhão, Piauhy e Goyay se encontram na lat. S . de 10° 13' 
e na long. occ. de 20 '18' do merirliano elo l-tio rle Janeiro. De
pois ele um cuL·so de 1.450 kils. cles~.gna no Atl::Lntico po1· t1·cs 
canaes, rtue formam um delta ele seis bal'l·as (Igttarasst't 011 Jga
rassú. Barra Velha, Barra do :Yieio, Baera elo Cajú, Barra elas 
Canarias e Bal'ra da Tutoya) . No delta elo Parnahyba ha 60 a 
70 ilhas ele diversos tamanhos. l~ntre os dons braços la·te1·aes, 
cuja distancia sm·a mais ou menos de H kils . eJlCOntt·am-se 
grandes praias de arêa branca. A profttndiclacle do rio no verão 
é de 12 a 18 palmos, em muitos Jogares ; nolltros ele 5 :í. 3, 
em parte sua maiot· largura ac ima elo delta é do -100 braças 
para baixo, e na· Barra elo Tutoya. chega a ·Ler sois ki ls. Recebe 
po1· ambas as marge12s dive l'~Os tribs., en tre os r~uaes deR tacaremos, 
elo laclo do Maranhao, o Bo1 Pwtaclo, Caeto tn, Cavallos, Anta, 
S . José, Rapadura, Santo Amaro, Prata (2), Medonho ou Duraço, 
Galheiro, Pedra D'Llrada, Inhumas, Pureza, Val le do Pat·aizo, 
'l'i!Joim, P endenga, Desmazello, Lages, Pinguela, Gongo, Belém, 
Boa Esperança, Marcellino, Lorena, Regalo, CavaUo, ::ianto An
tonio, Farinha e tantos outros; e do lado elo Piauhy : o Meloso, 
Aréa, Extrema, Bonito, Jacú. Onça, NlaLto Bom, Estiva, Tapuya, 
Beata, Quebra- Bunda, Suroidonro, Lageelo, Cachorro, Prata, 
Floresta, iYiacahuba, Taboleirão, gngano, Sacco Grande, Malha
dinha, Cannabrava, Pandeiro, Mucury, Lages, La.gm~, P1·ata, 
Atoleiro, Bonito, Pl'ianhas, Paracahy, Po .o, Riacho Pequeno, 
Corrente, Caldeirão, além ele muitos outros. Nos tempos colo
niaes foi esse rio explorado pelo paclre jesuita Antonio Vieira, e 
ero nossos dias pelos engenheiros .João Nunes ele Campos. Gus
J,avo Dodt, em alguns Jogares por David Moreira Caldas e no 
delta pelo official ele mar inha Agostinho Jaull"ret. Diz Mr. Sain t 
Ililaire que P arnahyba vem ela palavra guarany, pararaiba, que 
significa - rio que se vai la.nçar ero um pequeno mar-Não nos 
conformamos com essa opinião, diz o Sr. José Martins P ereira 
de AlencasLro, e julgamos mais acertado dizer-se que a, palavra 
é paranahyba, que se decompõe em ·t-rea outras, param\., grande, 
hy agua, ba que vai ou col·re, significando o seguinte- agua 
gr ande que corre - Concluídos os trabalhos da i • secção desLe 
rio, é ellc navegado por vapores de üm mett·o de calado aLô i 
florescente vil la de Nova-York; e com os melhoramcnLos que a 
cornmissão indica para a correrleira ele Cannavieiras, ilhas do 
Salobo e S . José, essa navegação pôcle-se est ender até a bal'l'a 
do rio Balsas. Depende ele esLuclos a pal'"Le elo rio compre)lenclicla 
entre a corredeira ele San·to EsLevam e SanLa Philomena, em um 
trecho de cerca de 250 kilometros. 

PARNAHYBA . Lagôa elo Estado elo Maranhão, no mnn. 
ele Lor·eto, 18 kils. distante (lo rio elo sen nome . 

PARNAHYBINHA. Rio que nasce da serra Ve1:melha e 
rlesagua no Parnahyba, regando tel'l'enos ferLeis, mas i ncuU.os. 
E' um dos mais notaveis afrs. do PaPnaliyba pelo voltune ele 
suas agttas, fertilidade e salubr idade de suas margens, apro · 
priadas para todo o genero de culbtlrà. Tem slla foz acima rla 
villa da Victoria elo Alto Pamahyba cerca ele 30 kils. Suas 
aguas comportam, com pequena limpeza, a navega(·ão por v-apor 
a.Lé 72 ki.ls. no logar onde se di vide em tres braços denominados: 

I J'arnahybinha, H.iosinho e Rio Branco. Dahi pam. cima rrualquer 
desses braços ainda comporta navegação por botes de pecpteno 
calado em maior ou menor distancia. 

PARNAIOCA_. Log . elo Estado do Rio ele Janeiro, no mun . 
ele Angra dos Re1s, coro uma esch. publ. de ins t. prim. ct·eacla 
})ela Lei Prov. n 1.832 ele 3de jane.b:o ele 1873 . ~o Relctt. do Di
rector ela I ns t. do Es Lado ( 1800) lô-sc Ca.rnai oca . 

PARNASO. Log . do l~stado. de Pomambuco, no mun. de 
Agua P1·eta. Ha um outro log. elo mesmo nome uo muu. elo 
Limoeim. 

P.A.RNAUÁ. Rio do EsLado de Goya.z, a.IT. elo 1·io S. Ba!·l,ho
lomeu. Recebe os rios Torto, Piripau, Fundo, Gama e dive1·sos 
outros. 

PARNAUASSÚ. Lago do Esliaclo elo Maranhão, 48 kils . 
disLante da villa elo Meal'im. 

P AROEAS . Pov. elo Estado do E . Santo. em uma mll!LLa :í. 
beim do rio Ran·to Antonio, no nnm. lle Vianna., e d istarrte 
12 kils. da v illa deste ultimo nome . Devia passar perto clella 
a estrarla que principiou-se n. fazer entre a cidade da Victoria 
e a. prov. de iVIinas Geraes. (Dicc. Geogr·. de C. Mat·ques .) 

PAROBAS. Po v. do lflstaclo ele Minas Geraes, no mun. ele 
Piumhy, Omgo N. ~- elas Dôres . Par·a ahi o a rL V. ela Lo L 
Prov . n. 2.93> de 23 ele setembro ele 1882 bransl'eriu a sédo 
do disL. ele Ranto Antonio ele lCnbL'e Rios. Tem uma esch . 
pnbl. ele inst. prim . creacla pela Lei Prov. n . 3.'!94 ele 4 ele 
01üubt·o de 1887 . 

PAROBÉ . .Log. elo Estado ele Sank1. Cabhal'ina, no mun . 
da Laguna. -

PAR OBÉ. Ponta na lagoa Mirim, no l!JsLaclo elo R. G. elo 
Sul. 

PAROBÉ. Lag·ôa elo .I!Jsbaclo tlo R. G. elo Sul , a SE. elo 
mun. do Alegrete o a 48 lol s . mais ou meqos tla cidade des te 
nome. JTI' a origem rle dl\•ersos r1o~ e M't·o ios como o Itapevy 
e Lageaclo . Tem de comprime1üo 11<,45'Jm, sobre 660 01 ele lar
gm·a com uma profnnclirla.de pet·enJle de mais. ou menos sete ele 
mebt·os . E' ele ag m1. put·i ss ima e abn11elanLe ; tem sabo1·osos 
peix.es . 

PAROQUÉ. Cachoeiras (2) no rio Ua.upés e Esbado do Ama
zonas. (Vv.llace) . 

PARRAMAL. Carrego elo Estado de Ooyaz, ban.ho. o J.LHUl. 

do Mest1·e ele At·mas e desagna no ribe irão das Ba·tabas. Recebe 
o Bnri ty. 

FARREIRÃO. Lago elo Estado do Pari, na com. de Ba.ifLo, 
na ilha Ju·tahy, que Oca no 1·io 'l'ocan~ins . 

PARREIRAS. Pov . assente nn. margem esq . rlo rio São 
Franci sco, em ü·ente elo log<U' Cajuhipe, que fica na ma t•gem 
opposba. Fica. pouco abaixo da pov . e do riacho Capueira, ·" 
proximo ás ilhas 'l'h(lreza e elos Bois. 

PARRICIDA. Pertueno rio do Estado ele Minas Oeraos, 
banha o mun. ele Aynnwca e clesag·ua no r io elo 11'1·ancer.. 

PARTE BAIXA. Log . elo Estado do Parú., no mun. de 
i\fonte Aleg-re. 

PARTHENON. Log. elo Estado elo R. G. do Sn l, no mun. 
ela capital. 

1 
PARTIDARIO. ·Dis·t. do mun. ele ILapecerica no Esijaclo de 

Minas Gero.es . 
PARTIDO. Baino no mnn. ele S. Sebastii.i:o do JTis taclo ele 

S . Pa.nlo, com nma esc h . publ. de ins t . pt·im., Cl'eacla pela Lei 
Prov. n. 59 de 2 l ele março ele 1885 . 

PARTIDO. Serra do lTis Laclo elo R. G. do Sul ; pertence ao 
fjl'Uj:>o ela sano. dos Tapes. Contém abundauc.i a ele carvão ele 
peclt·a . 

PARÚ. Senacloll:staclo do P ará, nomun. tle Almeirim. 
P ARÚ . Cascata no rio Pal'Li. . Sua qttet la d'ag Lta. Lêm 60 pés 

ele alLnra . Duas 11eqnenas ilhaR, sendo uma bastante extensa e 
cobcr~u. ele vegetação, convertem a ca~caLa em h·es quedas , das 
qu"aes a elo ce11tro e a me11os larga . A pedra ela cascata do Parú, 
diz o ::) r . M. H. Li sboa, é escuro. e um potLco avermelhada; é for
mal'la el e camadas horisonuaes sobrepostas. De wn e ouLt·o fado 
ela casco. ta erguem-se pec11tenas montanl\as . 

PARÚ. Lago elo Estado do Parti , na mat·gem clir. e a 7 '1 /2 
milhas da foz do Trombetas . J~' o ponto elas g t·ancles 11cscarias 
ele pirantcú, nos tnme>cs ele se tembro e OLtLttbro e onde octLr 'ora 
houve o~ pesr1ueiros 1·eaes, nos r1 uaes tra balhavam, obrigados, 
gentios de dive1•sas localidades . 

PARÚ. Lago elo Es tad<l !lo Amawnas, na mar gPm esq. do 
rio Solimões, ac ima tla foz do rio Negro, entre os lan·os Callaclo 
e Maijbias. "' 

P ARÚ. Igarapé !lo !:<:sta(lo elo Pari, banllo. o mun . de Obiclos 
e tlesagua no lago dos Cnnaes. Deste mun. Jazem-nos m~nção 
de }Lill rio Parú, a fL doTrombetas . 

PARÚ. Rio elo Esta1lo elo Par :i · nasce nas serras elo Pal'Ú ; 
é geralme_nte pouco profuml:o, ·tem ;nuLtos saltos e corredeiras, 
sendo ma1a no·Lavel o salto Panam!L PresLa-se, segundo Ct·evaux, 

84.805 
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á navegação apenas em uma parLe mui li.miLacla ele se11 curso, 
que na parte inferior tem bastantes ilhas. E' o Paru um dos 
rios que a ambição doa fmncezes apou:tr~ como u,ecessarios ptwa 
anedo:udar as possessões d1t França na An10r.ica A UR ~ral pelo 
Oceano, pelo Amazonas, pelo Pa1•u e pelo Mat'oni. oe qm· ?7.DlLS 
est préoisement interdit pc~t· Ze tt·aité cl' Ut:reoht escreve M t'. L o 
Serr ec, aconselhando o governo a pl'ocnnw bases especia,a~ (sic) 
para um novo ·tratado com os braz ile it·os. • gens acommoclMMs, 
non ya-s tr,ois (ois, mais t1·oi.s, oe?~ti {vis bons, de c11j t1. ig-no
ra:ncJa e s:impl icidacle seria facil obbet· :1 annul!Lção elo iraUado 
cl' U ·t~echt 1 • Recebe o Acarapi 0u Uacarapi. O illustrc cxploraclot• 
Dommgos Soares Fel'l'eÜ'a Pen:ua. escrevendo a H. Smitli sobre 
o Paru assüu se exprime : « Conheço-o só até á primeira ca
choen·a, ponto a que subi em lancha a vapor. Daqui para a 
bocca, o no cone mais ou menos 70 milhas, a -~ravez ele um 
vall~ que varia graclu;:Llmente em hrgura ; alglllnas ver.cs as 
collmas ou serwUes quasi alcaucnm a mat•gem, e logo clep is, es
P.ecJalmen·te no curso inferior·, vem os igarapés. i'iesta parbe in[ e. 
rwe o rio divide- se em do is canaes cles.ig' llacs, que t·eunem- se · 
!lovar~.ente 20 milhas nbaix:o ; 10 ou 12 milhas abúx.o élesl.a 
Juncçao, o l'io passa junLo á serra do Alm.eil'im e corre para o 
Amazonas pelo tiaraná-mirün elo Almeirim . O curso geral c ele 
ESIJ:., var iando um pouco para Sill. O rio é uavegavel pot· lanchas 
a vapo1' ; o canal sinuoso é mais on menos da !largura elo 
MaycurCt em Mon·te Alegl'e (300 jardo.s). Dizem qne ba mui Las 
cachoeiras no cut·so s uperio ,·, toei!LS, e,.-,:ceplo uma, passaveis 
pot· pequenas canoas; ent ra el las ha mui'tills ho:vas ele navegação 
clesohs tri.ücla >>. 

PARUÁ . Lago do Est~do elo Amazonas, no clist. ele Coary . 
PARU AINÁ. Rio cl0 JTis·bado elo Amazonas, alil'. da margem 

dir. elo rio Ura1·icoera, que é, segundo Utls o mesJ!to rio Branco 
na sua origem, e seg·tmdo outro~ um elos form"elo1•es cles·te 
ul thno rio . 

PARU ÇU . Lagôa no nmn. ela Manga elo Estado do Piauhy. 

' PARUHY. Rio elo Estado de Sergipe; clesagua no Vasa Barris 
a O. elo Mosqueiro, a se.is kil s ., cliviclielo em · dons canaes .for
mando !L ilha elos Bois <<Sua extensão, d iz o Dr. Pimen'ba Bueno, 
é de 79 kils. e muito esbreito ; procura o rio elas Farinhas, ll'l·.ib. 
do rio Real, com muitas voltas no quac1ri1nte '0. Sua navegação, 
que só póele ser feita com maré, hermi.l~a no porr~o, clenominaelo 
ltibei.r:JJ.>> 1 

PAR:U R U. ' Log. elo Es·taclo elo Pará, no mun . ele CallleM., 
com eschola. 

PARURÚ. Ilha elo JTis·tado elo Pará, no num . de Camebá.. 

PARU RÚ. Rio elo Esta.clo ele S. Paulo. banha o mun. ela 
Piedaclc e élesagua no rio Sorocaba. (InL loc. ) 

P ARURU -ASSÚ. 11io elo Esbaelo elo i> ará, no mun. ele Mu
aná, nos limi'tes com u mun. ela Pon~a ele Pedt·as. 

PARURÚ-MIRIM. Rio elo Esbaelo elo Pará, 110 mun. ele 
Muan~ . 

PARY . Bairro ela freg . elo Brar., no mun. ela. Capital elo 
EsLaelo ele S. Paulo. 

· P ARY. Bairro elo mun. elo Ampat·o, no Ea~aelo de S. Paulo. 

P A~ Y. Log . elo Estado de Matto Gt·osso, seis kils. ,ela Capital. 
Ah1 extsUe uma fon·te naLural do gar. dos pan·banos que b01·bnll\a 
C'le so~ as aguas elo rio Cuyn bâ. A sua G>rigetn p6el~ se.t· clelticla, 
quer <>.s decomposições ele maherias 01·ganisadas exis"tenLes nas 
C!Lmaclas inferio•·es da ·Lena, rgter 4 decomposição em aHa ·tem-
1lera:tura de carbonatos e vapores da agua elas camadas mais 
profundas, quet· á jazidas de carvi'io ele pedra. EsCe gaz com o ar 
a·tmospherico produz ·uma mis-Lut·a cleúonanLe conhecjd<l com o 
nome ele .fogo grizou, que ve la explosão frequen-te nas m i tl<ts ele 
carvão, milhares de v icúimas bem Jeirto annualn'l.ente. Não se po
deria es·tucl.ar convenienLemen:be esta nú11a, com o fim ele aprovei
ta,J.a como f<mLe ele luz on ele calor, applicavel como combustivel 
économico á qualque1· inclus·bria 'I 

PAR Y. Rio elo Es·taclo elo P::trrá, banha o mun, elo Por lo elo 
lYioz e clesagua no rio Xiugú. 

. PAB.Y. Rio elo Estado ele Sergipe, afl". elo rio Real. Recebe o 
r1acho Mangabeim. 

1 J. C. da Silva- L'Oyapoc ot l'Am"~011e. 
DIOO, GEOih 14 

PARY. Rio do EsLado ela Bahia, l:!anha o mun. da Barra elo 
Rio de Contas e desagua no rio des·be nome. 

PARY, Rio elo Estado de S. Paulo, desagua na margem d.ir. 
do üo Paranapauema e:utre os rios Novo e Capivar a. Recebe os 
ribeirões ele Pil'ape'Linga, Veado, reunielo ao Taquat·al, Ceremo:uia 
e diversos outros. 

PARY. At·roio do Esbado do R. G . do Sul, alf. do rio 
Urnguay, com foz em feente elo Pepery-guassú pouco mais ou 
menos na La·t. S . ele 27° 9' e Long·. Occ. ele 10• 471 -17'' elo meri
diano elo Rio de Janeiro . 

PARY. l~io do IJ;stado ele Minas Geeas, afl". do r io elo Peixe, 
que o é do Parabybuna. 

PAR Y. Ribeirão do Es·tado ele Minas Geraes, afl'. elo eio 
lLahim, que o é do Sapncahy-mirim . 

PARY. Rio elo i!]staclo ele Minas Geraes, aff. do rio Pará, no 
mun. de PiUanguy. 

PARY. Rio elo Es·tado ele Goyaz, rega o mun. de Jaraguá e 
elesagua na m <Vrgem esq . do rio elas Almas, ·tres kils. cl is·tante 
claq uella cidade. 

P A l~ Y . Ool'l'ego elo Es·taclo ele <1oyaz, a(f. ela margem esq. elo 
l'ib<>irão Alagado, ·trib. elo ria CorUPlbá (Inf. loc.) . 

PAR Y . Ribei rão descido ela serra elas · Araras par a o rio 
Cuya.bá, em cuja margem dit• . se lança, cerca de oito kils. acima 
da cidade, no l!ls·baclo c(e Matto Grosso. E' separado elas aguas 
do Espinheiro por 1lPl espigão. Ha neHe UPla passagem denomi
nada Mãi Rosa. 

PARY. Ribeirão elo Esbaclo ele li:Iatbo Grosso, uma elas cabe
ceiras elo Pa1·aguay . Nasce na serra elo mesmo nome e com 20 
kils. ele curso cles!Lgna n:\ m!Lrgem esq. elo Pnraguay, duas a 
Lres leguas abaixo elas Tres Banas, e abaixo elo recife chamado 
Es·creiLo elos 'Bug1•es, entre os ribeirões elo Brumaclo e elo Jau
coara. Recebe Ql'iacho elas Lavx-inhas. 

P ARY . Cachoeira no rio Cuyabá, logo acima ela foz do rí-
beiri'Lo do mesmo nome : no Estado ele llbL to-Gt·osso. 

PAR Y . Goerecleira no rio T~bagy e Estado elo Paraná. 
PARY-AN . Vide Paciá, . 
P AR Y-MI R!IM .. Pov. do Estado de Minas G13raes, na ü·eg. 

cl' A.bbaclia e mun. de PHangu:v. 

P ARY- M I R I M. Ea·to.ção da E. ele F. Oeste ele JYlinas, no 
EsLado deste nome, entl'e Pi'bangny e Abbaclia. Penomina-se hoje 
Bom Despacho. 

PAR YSINHO. Riueit·ão elo Esto.clo ele Minas Geraes, nas cU
visas ele Dol'es elo Indaiá. Recebe o riacho cb Faz~1clinha. 

PARY-VELHO . Log. elo Es l,a.clo ele Minas Gen],es, no 
l11llll . de Pi umhy. 

P ÁSCHOA. Serra elo EsLado do R i.o Grande elo Sul. Fo.1. 
parte ela Sen·a Geral. 

PÁSCHOA. Igarapé elo Eslaclo elo Maranhão; ·tem sua foz. 
no t·io Parnabyba, cerca elo don)l kil., abaixo ele nma c,onvexi
clade ag-udissima que o rio .faz no morro do At• t•odeio. No in
vemo communica. com o rio Santo Eugenio. · 

P ASCHOAL. Log. elo Esbado das Alagôas, no inun. de A. La
laia, com um engenho ele assucar. 

P ASCHOAL . Log. do Estado ele Minas Geraes, elo dis·t. elo 
T aboleiro e mun. ele Sete Lagôas. 

PASCHOAL . Mon·te elo Es·Lado elo Rio Grande elo Norte, no 
mun. de Caicó. 

P A_SCHOAI:. . -Mon·te no 1DsLo1.clo ela Bahia; primeiro Jogar elo 
Brazil avis·taclo por Pefuo Alvares Cabral a 22 ele abril de 1500. 

P ASC:HOAL. llha pertencen·te ao mun. elo Rem11nso do Es
'barlo da Bahia, :no rio S . F1·anci~co . 

:F'ASMADO . Antiga fJ:eg .. elo Estado de Pe t·n~l~ucc>: O a r:t. II 
ela Lei P rov . n. 44 ele :l2 ele JUnho ele 1837 supprnruu-a , ? ar.t. ~ 
da ele n . 83 de 4 de maio de 1840 incorporou seu te:rntono a 
fu·eg. ele 'J.'ijucopapo; O art. IIl d>t ele ll . i52 de ~0 ele m!Ll'ÇO de 
18<16 restaul'Ou-a, sendo pelo art . VI da mesma Lei an~exada ao 
mun. ele lguarassii ; o art. I ela de n. 183 de 7 de clezembwde 184~ 
cleu·lhe por matriz a capella ele S. ~onçalo d~ pov .. cl:; I~aplSSUPla , 
o art . I da ele n . 239 de 30 de mtuo de 1849 ex~m.,mu-a. 
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'PASMADO. Mot•ro elo Distl'icbo Federal, na freg. de S. João 
Baptista daLagô~., no a,rrabalcle de Botaro~:ro . Em sua base, n a 
pnrte banbacla pela e nseada de Bota fogo fi ca o estabe.lec imen tu 
da Companllia ele gsg-otos. A pedrs. cbhi ex:trahicl<1 é mui lo <lpt·o
veitacl't para constntcções. 

PASMADO. Rio do Estado el e S. Pa.nlo, a fr. do Hapi tangui, 
que elesagua no mar de Arariaya. (Martim Franc isco - Vi ugem 
Ui neralogico. 1805.) 

PASMADO. Rio do Estado elo Paraná; nasce ao occ: iden te ela 
sena de Taquat·y e Llesagua nu. margem cli1·. do Guu.t•akessava. 

PASMADOS. Assim clerwminam Lambem ao rio Clal'o, a,lf. 
tlo Pat·anabyba. P.1rece-nos haver confusão qnanto a esse rio 
t.'-!al'O e o seu homonymo nu Diamantino , afl'. elo Arag-uaya. Com 
ef!'Pito aque lle Á a filne nte elo rio P amnuhyba (Pu,t·an,\) qne vai te1· 
á Coloni:t ou Buenos Ayres; o Claro ou Diamantino, J101'ém , e an·. 
do Araguaya, Lambem chamarlo rio Grande q nnnclo o recebe ; 
nasce na sel'l'tt Escalvada, receiJe ng-uas do P ilões e inclidJ iLavel
mente o terei torio pm· onde v assa é o elos Al'áe~ .. UrbatlO elo Couto, 
intt·epiclo se l'lani sta, un1 cl<.s compartueiros do 2" A nhang uera na 
lm~ea tlos M:ll't..YL'i os, li1i quem deu- lhe o nome de Pasmados . 
«Este r.io, tliz e lle, fui e tt quem lhe poz o nome de Pasm .. dos, e 
muitos outros que não estavam nos Araez. Nasce na divisãotbs 
ag- uas em campo limpo e por elle col'l'C pnra n sul, e se m e Lte no 
Hio Grande · e jnn'Los viio á co1onia OI L B :tetlOS Ayres. Tem no seu 
na•cimenLo ;m1a pedra baslante alLa, ele vari«s cores; se·t l'eitio 
é ele uma ga lera sem mastros. Ao Norte desta , uuno dir. está. 
ouLl'a pedra no centl'O dos m<1ttos dos Araez, CJUe, me parece, será 
ainda vista e povoada de mui la gente e seri~ l'ic<t, é uma per
f(>i ta ohl'll da natureza que se púde ter pol· uma da.s m a ravilh as 
rlo mundo: é a La! perlra. r edonda tilo alt>L como tlizem d<1 ·torre 
de Babe l; tem da parte do Snl uma escada b('m fei t<1, obl'a ela 
nattll'ez:J., por onüe se súbe . e tem em cima 1un assento e•u qne 
hPm polleriam es Lat· 20 soldados formados :}, von batle; ela pat·te 
do Norte, n em nma pPssoa, pot· mai s animarla q Lle sP,ja, potle 
nlhar para huix:o r1ue JLilo ·tem;,t, porque n ão alci)nç <~ co 111 :t visba 
o l'untlo; tem pO.l'a a val'Le do Norte uma serra gwnüe, C['le 
<'Orre de Leste pt1L'fL Oeste, tiin ulta que parece vai ás mtv e ns, qt•e 
Jn·omette ser fbtlo la. de muitus riquezas: eu lhe puz o nome de 
se tT<t Esculvada.» Evidentemente o r io, a que se rel'ere Ul'hano, é 
o Claro affi. do Grande ou At•;~guaya . 

PASMADOS. Lag-ôa situada perto da cidade ele Goyaz, no Es
·tn.do deste nome, 

PASSA-A- V ÁO. Log . elo Estado elas A.lag·ôas, n o mun. da 
Victoria. 

PASSA-CINCO. Lng. elo Estado ele MaHo Gt·osso. no mnn. 
ele Nioac. 

PASSA-CINCO. RibeiL·ilo do Estado ele S. Paulo, hanha os 
mnns. elo Rio C!at·o e Piracicaba e desag llo. no. Cormn!Ja~ahy, 
alf. do Pil'ltc.icab~ .. Recebe o ribeirilo Ca,beça, 

pASSA CINCO. Rio do Estado de i\linas Gemes, a O'. rlo rio 
Pomb:J.. Nasce na ~e l' t 'a da Onça e bo.nb a a l't·eg. rlo Divino 
Es1_tit·ito do Empoçado. 'J'em nm cnt·so de c~t'C<e rle '15 ki l ~. e ca~ 
c hoeiras de "t·ancle a ltura, que prestam - se lac llmenLe a lo1·necel' 
motores par~ grandes l'abt·icas de tecidos . RecelJc os cot·t·cgos 
Hanrle_ira, Llos I ndtos e di rersos ·outros. 

PASSA-CINCO, Pequeno rio do Estado de M inas Gel'aes, 
rles;.cg- ua na margem clir. i lo Manhuassú, entre a ruz elo l3ugre e 
á elo Capueirinl1:.~. 

PASSA CINCO. B' a cabecei ra mais srptent rional rlo rio 
Santa .Mm·ia, braço do Bt'.ilhante ; no J~stado de i\Iatto Grosso. 

PASSA DEZ. Cot't'<'"O tlo J~sLo,do rle Minas Gentes, v(lm ela~ 
C:J.iJPças, banha a cid~ le tl e ÜHl'O I'l'eUo e clesagii:J. no r i0 
Fllnil.. 

PASSADOR. Bait'l'(J no m1tn. de S. João d~t Búa Visba e 
Estado tle S. l'aa ln. com esch. 

pASSA DOUS. Pov. rlo EsLaclo do Paran:J., no mun. tb 
Lara; com uma esc h. publica. 

PASSA DOUS. Pov. rlo Estarlo de Ssnta C:.~tl1arina. E' o 
ponto terminal d:J. K ele 'F. There7.a Chris tina . 

PASSA DOUS. Si~io abundante em ja1.idas ele caL·vão mine
rul · no Estado ele SanLa Ca·tharina. Está sitnaclo á mal'gem 
esc1.' elo ribeirão tlo mesmo nom, a 840 pés ac ima do nivel elo 
mar. 

PASSA DOUS . Rio elo Estado de San·tu. Cabhal'ina. E' um 
w·olongamen~o do rio Tubarão, Nasce da Jlal·te da Se ~ra. Geral, 
denominada serra elo 'J'nbm·êio, e tem o lei to obstl'll ido de volu
mosas pedras. Uma de snas mat·gens é a, bl·avessacla }10L' tll1.1 <t 
mina carbonil'et'a , qne até se deixa vet· sobre uma camada nllli 
cel'l'at1<1 de greda e ca,rvão de pedt·a. Nesse Jogar, essa mina que 
occupa o meio da, hu.ciu. do 1'nbari'io, nilo é de boa cptalicln.de, 
assemelha-se ao Cjue se c hama, c,u:vilo scltistoso. A s na SLl':tti
lil,ação é q11asi hol'isnnta l, entl'e duas camadas de sclti sto beLu
minoso. O Dec. n . 5. 91il ele 1 de maio ele 1875 autor isou a incnr
poraçf~o ele uma companllia destinada a lavmr minus ele carvão 
nas margrns desse rio. 

PASSAGEM. Log·. tlo JTistaclo tlo Ceat·:J., no t ermo de Ben
jamin Constant. 

PASSAGEM. Ln::r. elo 'l':s/.ado do R . G. do Norte, n o nmn. 
e ao S. cJ.a capitv,l. 'No div. :l1 ele a bt·il de i838 J'ol abi aso;as
sinado o tlt', iÚanoel ,Ri lJeil'O clu. t:lilva Lis!Joa, en~iio p1·esidenLe 
da provinci u. . · 

PASSAGEM. Pov. do term0 de Patos,· no Est~do do P;:vt·a
ltyba do Nor~e, seis legoas a K ; com ttma esclt. ptL!Jl. de e ns ino 
mixtn , CJ'e<.Lcb pe la Lei PrOl'. n. 771 tle 22 rle setembro de 1884, 
F ica n a estradu geral llllC seg ltc par<1 a villa do Batallli1o. 

PASSAGEM. Lug, do Estado ele Pernambuco, 110 mun. de 
Goyana. 

PASSAGEM. Iov. do gstado das Alagôas, no mun. ela 
VidOl'ia, com uma c11pell a ele N. S. clus DuL·es. !Ta aimht Olltl'O 
log . com o m esmo nome em AL<tlaia. 

PASSAGEM . Pov. do Estado ela Bahia, no mun. el e Ancla
rahy, :'t nutt·~;~m cliL·eita do Paraguns~ú, na estrada quo li ga a 
ciLiacle cl aq uelle nome a Santa lzabel. 

PASSAGEM. 'Pov. do Est:tclo ela Bahia, na ft:eg·. ele Matoim; 
com urna esc h. pu!Jl. ele inslr. prim., creaQ!a pela l ei pl'Ov. n . 1.520 
de tO dejuuho ele 1875. 

PASSAGEM. Log. elo EsLuclo ~1o Hio de J an e iro. no ninn. 
de Cabo Ii'l'io; com uma eac h. pnbl. ele i tlst. pt·im., c t·eackt pel:t Lei 
Prov. n. 1.~05 ele 19 de ouLnlJL'O ele '186 l. 

P ASSAG'EM. Log. elo Estado do Rio ele hneil'o, 1Ío mntl. de 
S. Fidelis, sobre o rio denominado « Dous Rios"· 

PASSAGEM. Cu raLo do nmn. ele lVIarianna, no EsLatlo rle 
Minas Geraes ; com um a capella ela in vocaçiio ele N. t:l. cl<t Glot·ict e 
uma escb. pltbl. de instr. pl'imaria . 

PASSAGEM. P ov. no nmn. de Quelu1. elo Estado de Min:cs 
GeJ·aes; com uma eRC. pubL ele instr, JH'im., creada pela le i l)l'OV. 
n. 2.317 de H de julho de 1876. 

PASSAGEM. Esta,,ilo do ra111al ferreo de Canbagallo, no 
Es~ado do Rio de Jn ne it·o, e n~re ButatuJ e fbaocara, 2~t!''680 cl is
·tante ele NyLerói e 2k736 de Batutal. 

PASSAGEM. llloJ'l'o elo gs~ado elo Paraná, no mnn. de 
GcunaLuba. 

PASSAGEM. Ilha pet•Lence nte. ao mun. do Hemanso elo 
Estado da BDh i.,, nor.ioS . Francisco. Tem 12 kil s . de compL'i
mentJ. 

PASSAG:EfM. lllta 11:1 fJ7, tlo rio Pardo, cet·catla pelas ·ag·uas 
dos rtcs Pas>~g-cm, Jacaré e ]~ardo, no EsLaelo rla Bahia. 

PASSAGEM. Gr11po de pedras exis lentes ao S. da po1tta 
da Ri beira, n'~ bah ia de Gua11 <liJara. 

PASSAGEM. Se~r; cl0 E~tado elo R. G. do NorLe, no 1í1un. 
de Pu u dos Fel'l'os. 

iP ASSAGEM. fg·,Hapé ' lo 
1

E s toclo tlo P:tt·á: separa os campos '' 
elo l<;ret·ê das tel'l'as ele Monte A legr e . · 

PASSAGEM. , Hi acho elo Estad·) do Maranhã1, no mun, elo 
Bre,10. 1 

PASS~GEM. Ipoeit·n que cles::t..~ lta n a margem, PSC(. do rio 
S. l<'rnnct sco, Pl'úX tmo e pouco uhaixo ele Pilào At·cado · no 
Estado ela Bshia, ' 

PASSAGEM, RiÔ do J!;sLaclo do EspiriLo Ss.nLo, no clist . da 
Victoria. 

PASSAGEM. Riacho do Estado elo Rio de J a neiro, liga-se 
com o Gu:J.rahy. E' navegavel. 
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PASSAGEM. COJ·rego elo Estado ele Minas Getaes ;· nasce 
na set'l'a elo Cemiúerio, di1·isas ele S. Paulo ele Mmi ahé e des
agna no ri o Preúo , afl'. do. i\Iuriahé ; na f'azenda el a P3.S>a.gem . 

PASSAGEM. Peqneno r io do Es'atlo éle Minaq Geraes. a n·. 
da mat•gem clit·. elo 'l'1w.· vo Grande. · 

PASSAGEM. Esúrei bo on canal na lag·õa ele Ara,ruama do 
E sbado do H.io de Ja neiro, na ciclacle ele Càbo Fl'i o. 

PASSAGEM. PorLo no ri o Pat·agnMsú, mun. do Cmralinlto 
e ~sijatlo ela B· hi a . 

PASSAGEM DA ARÊA. T'ov. do Estado da Bahia, no 
tnnn. de Jusseape . 

PASSAGEM DA BAHIA. Log. nas exL:·emas do Eslaelo de 
i\li nas Geraes , tt m argem elo rio J equi Li n honl1a. \\Ji ex isb io 
a-nLi gamenle nm quarLel. 

PAS3AGEM DA BARRA. Log. tlu Esl;t•lo Lle Sanha Ca
·bharllla., no ntnn. ela Laguna. 

PASSA'GEM DA CRUZ. Lop;. elo U:stado üo Pbnlty, cerca 
ele 30 ki ls. di sha tile <b c iclaüe. de Thr:·ez i tta. 

PASSAGEM DA LARANJEIRA. Lo ;!: . do . ERúaclo cl«s 
Alag-ôas , no nmn. de A nadi a , á mat·p·em do "rio S. Mi g uel, na 
csL1·ada r eal da citl ade de .\laguas a Pilar. 

PASSAGEM DA MAGDALENA. Log. do fi:Rú'\Üo ele Per
na mbnco, no mun. elo. capibal; se[Jaracl a cl i1 Boa Vi sL:t pe lo beiJa 
prmLc el o mesmo nome, que est;i. sobt·e o r io Capii>e ~ibe . E' um 

. e.xcel' enLe .J ogar POl' seu at· sa wbvel, pelas pt·orlncções ele seu 
Lerreno e proximidade do Hecif'e. E' ·torla illnnün a<l:l. a p:az. I'os
SIW alflHn S .ecl i1ficios _de. g'OS ÚO e e l igathJ. á capiLa.l Jl0l'l ll11:t [inlt a 
dedtl,g·enctas . ALet Pmv . n.1 .532 de2.3rlo a hl'i\ ele ·\8S l, c t·~ou 
a]11 u tnà po. t·oehi a. (Vide i\Ia gda len::t ). T e m cln,ts esc'hs. plLbls. 
ele insLr,. pl'i m a ri a . 

" P ..(\.SSAGM DA OITIC'ICA. r.og . tlo E sLaüo do R. G. elo 
Nol'L<?, no 1111lll. de Mossoró . (fnf. loc. ). 

P AS3 AG ElYr DAS MOÇAS. Log. elo l~s t nlo üe P et'JHIJllbuco, 
no rio Beber i ba. 

PASSAGEM DAS MOÇAS. Log. do EsLado das .ila g-)as, 
em Pol'bO lteal tlo Cnllegio e Triumplt n. 

PASSAGEM DAS PEDRAS. T'nv. do J~sLaclo do CeJrá. na 
~o nt. ele \t·,,caby. com uma esch . puiJL ele inst. prim. Foi tr~Í.n s
let·iclo do Lerm o Ü!~ U ni ão pelo D~c. n. 52 tle 1l clejnnho de 'l892. 

PASSAGEM DA VEREDA. :t;'ov. do EsL<ulo de i\Iinas Ge
racs, no nmn. ele Salinas . 

PASSAGEM DE MACEIÓ. Pov. clu Estado da s A' agtms, no 
mntl. de ~. José eb L~1 ge . · 

PASSAGEM DE SANT'ANNA. Al'l'::ti al elo Rstntlo cln. Bahi:t 
no l11111l. el e Jnsqeap~ , á mnrgen't clil·. elo ti o ele Contas, dista nte 
72 1(\ls. ele .Mal':1c~. s. T e m poucos m oradores, entre rs rJnues os 
canoen•os qttc Cazem u passagem ep1ando o t•io esL:i cheio. lia uh i 
um a co.pelltt üa invocação ele Sa nLo 1\nLonio. 

PASS AGEM DE SANTO ANTONIO. Pov. elo J<.sLutlo elo 
i.\Ia ra nlt ii:o, no mnn. ele Flores . 

PASSAGEM DO CA.LDEIREIRO. Log. nn f'l'eg . du Yarzat\ 
e lll1ll1 . da cap1tal elo ]~sLaclo ele l'ernamlmco. 

P4-SSAGEM DO CHAGAS. Lng. rlo EsLntlo de 'Pern~ llllmco, 
no rnun. ele Goya na (Ilonor~Lo). 

11 pASSAGEM DG COQ.UEIRG. L og. elo Es Lutlo elo Pianhy, 
o lllHn . ele l3at'l'M, ti. m argem rlo Longá. 

l 
PASSAGEM DO JE(;).UI. Lng. cl o.F.s tntl r> ela Bahia. n o mun . 

c c Jusséape. · 

<PASSAGEM DO LUNGA. Log. elo EsLarln das Abg<.hq, no 
u,un. lia Vi c.úm·ta. 

G PASSAGEM DO MAGALHÃES. Log. rlo l <~s ltado ele Min as 
ü. eraes, sobr e o rio Vel•tle, na esbt•arla c1ue ele Mo ntes Claros vae á 

·eg. do Bt·e;o elt\~ A IJnas. 

rASSAGEM DO MELLO. Log. tlo bqbt>rlo tlo l\Iitlas Gerae'l, 
80 Jre o l'io Vieit·a, na cidade de Montes Clat'OR . · 

PASSAGEM DO RIO. Log . no 1•io CUI'ú, tel'mo elo P~nle
cosLe elo RsLa!'l.o do Ceat·á. Por ello passa a es Lrucla ele lbap1poea 
para o. Fortaleza. 

PASSAGEM DO RIO TIJUCAS. Log . elo Eshaclo ele Sanha 
Ca;bharina, no mun. ele TjjuGas, com nm esch. pubL ele iust. 
prim., Cl'earla pela Lei Prov . n . 8 16 el e 1. ele lnaio ele 1876. 

PASSAGEM DOS BUGRES. Jlho ~a nn rio Pat·agmty. no 
log·ar onde o rio fó t·ma 1uu notavel coijovello. cerca tle 1<:' Jd ls. 
aiJ"a ixo tlo mnl'ro do Conse lh o. • · 

PASSAGEM DOS FRADE3. Log. tlo l•:st,ado ele Minas 
Gcraes. á marg·em elo r io Ma nhuassú, na freg·. de Santo An~onio 
de José P edro. 

F ASSA.GEM DO VlGARIO. Log. elo ~~~taüo elas A.l ag-ua~, {L 
m a1•gem do ri o Cuntripe, no mnn. deste nome. 

P M33AGEM FRANCA. :\nLi !!ü. vi lia elo Esúado rlo Mara nhão, 
Cl'earl:J. pe la Loi Pt•ov. n 5J2 ele 20 de ju.llto rle 185). Fni t l'a ns[el'illa 
pa1·a Picos pob Lei P t·ov. n. 870 rle 4 lle jnnho de ·1870. epte 
ex ti ng nht ·a, passando a JlOv. a t:n nsLi tuil· o srn·ttmlo clist. ele paz rlo 
nutn. tle Picos. I• oi res lam·m·ucla pela LPi PI·ov . n. 1..:3)5 rle 18 rl e 
m arço ele t 884. Pet•tence ú. com. tlo ALLo fL up icnn't. Stta egre,ia 
mali t·i~ tem a in yoca~~ii:o de S. ::5e1Ja~tiii.o e depe nde dtt cliocese do 
i\1 a t·anh;1o. Vide Picos. 

PASSAGEM GRANDE. Pov. do Esbaclo ele Set'(0ipe, no mun. 
de PacatniJa. · 

. PASSAGEM GRANDE. Corrego elo gsta•lo cleGoyo.z, :1!1'. tla 
m argem tlit·. do ri o Alag·arlo. 

PASSAGEM LIMPA. Ig-a rapé tlo EsLado llo P a rú, no mun. 
ele Omem . 

PASSAGEM VEL3:A, Log. do EsLado de Pernt1mlmco, 110 
.mnn. (\e Ba.n c it·os. 

PASSA.GEM VELHA. Bananco alLo ú m a1·gem e.1c:l· rln 
PaJ•an·,tay. aos LÔ'' 13' 4011 S., prnximo i fo1, do Jt\Cobitla e un~ 
-10 kiL~ . abai:(Jil el o ri aebo 1lo Facii.o. no 1~s t,,telo tle Ma tLo Gt·osso. 
T em alguns mo1·adMe~ . Entre as camadas a t·g illcisas do seu 
Le.t'l'e no erwonh·<t- se kao lim mui•LO pm·o. 

PASSAHY. Jg-a1·ape llo Estado Llo Pat·ú, aff. tlo rio Xingú. 

PASSA QUATRO. Cidarle e mnn. tlo ll:s tarlo tle S. Paulo. n~. 
com. e li a set'l'a elo mesmo nome. donde se rlescorLi na 11111 I i n<lo 
pa norama . com solo u bcn imo. e:(cellenLe·, agnas e ·L(•rras de 
pl'imei1':1 qnali<larle. alLas e livres tle gearlaq, di stante 280 k i\s . 
da eapi lal do EsLatlo, ·18 tle Casa ll ranea, 'lG 1la esLaçii:o elo Carreg-o 
Fnnclo, '15 de Pol'LO F'e.neira. 30 ele Pirassnnnnga e 26 ele Belém 
do Descalvado. Possue um boa eg1·eja matrir., Casa da Camara. 
cadeia e Cht a~ eschs . pnbls. de in sú. pt•im. Orago .Santa Ri La c 
diocese tle N. Paulo. Foi Cl'eacla paroeltia pela Lei Prov. n. 36 de 
10 de abril de ·\~11G, elevaria. á vi \l a pela ele n. 31 de 10 de março 
de 1885 e :1 cidade pot• le i municipal de 8 ele seLembt·o de 189.J.. 
Chamen-se prime ira.meni;(' 'anta RiL<1 ele Cassia; seu nome ac tnal 
provem elo f'acúo ele ser pre~ i so aúr::~vessar·se C[lt a Lt•o ve7.es um 
cot·.reg-o q ne Jl<ls~a rli stan !;e da pov. 2 · ~ ki ls. e que f:.tr. mni tos 
r.i g--7.ags. ' \' em agencia tlo col'l'eio. Foi i ncm·pot•t.:.la ú. com. ele Piras
Sill11lllt!'a pelo Dec. n. 6 1 d e 30 de junho de lS90 ecret\1 13 com. por 
L ei n . 8) de 25 rlc agn-;to ele t 9Z. O nmn. ao 1'\. e O. ecom posLo 
rle cam pos do cri a r, levemente onclul atlos e ele mot11.anhas cobertas 
rle maLtas em par Le e el e ca lesaes, a 1~. e S. e montanhoso. contendo 
l'ronrlosas fl ore~ l . <l.~ . K perconido peiM sen as elo Descalvatlo, 
Tres Irmãos. Pomba~. S. Yice:lte e tlivorsas Oit!il:as. e regado por 
rliversos. ri os, enLre eis C[llaes n Cl:no e BebecloUl'o. A princip··l 
lavom a (\ t\ ele caf'é, cn\Lirt1ndo-se tam\Jem cann a ele assncar e 
cm·cMs. A ct• ia\•,;'io de g·a· lo bovino c re•Ytl i:.l.t' .. :-lobre s:tas rltvmas 
v itle. e1~ke on ~t'a1. a'l Lei~ Prov~. tle 12 tle a lml tlc ·ISG0.1le IO tle 
alll' i I tle ·1811) (n. 36) . tle LO lle julho üe 1867. tle 1~ ele abr!l rle '1870 
(a. G:i). rle 2 ele a b1· i·l1le lSil (n. 49), ele !O ele ahnl ele i812 (tl .. 51.). 
Col1lpreltefHle o~ b:l. it'l'O ~ : Sanba Ma ria, Santa Crnz rio. Boa VtsLa, 
Sanli<1 Cruz rlo H.io Claro e Bebedouro tmlos com rschs . p11bls. e 
o cli s t. ele Sant,a Crm, ela t•:s treUa . A p~v. (i)i funrlada em '18@1 pot· 
lfl'a ncisco U ui lhei'tne i\Iocles úo. ca.pi liiio Ga III'i el PoqJb i rio Vil\~1<.1, 
Jn·nacio Rihe.it·n el o \'alie. Carlos Ribei .ro <l a Fonseca e l"ranc,sco 
:ó"'eodociano llibe i.t·o . · 

PASSA QUATRO. Villa e mnn. elo Esbado tle Minas Ge-
1 P 'l · lo rio elo seu nome. r aeq. 11 :1. com. c e onso h Lo a m~u·gem esr1. ', . . j. lisb rio 

01'ago Santa Ri La e di oce'le ele Ma1· ianna .. l'~l me~~3 ~e·Ú, ele 
nmn. elo Baepenrly pelo§ li art. TI da L~ t . Pml · n . al'L r ria de 
ma< o tle :185,1 · elevarla ú catenom·ia de parocl11a pela · 

1 
p 

n. 1.4J3cle 13 de jnnho de 1SGS; itlcorpor<Jclaao mtl~- te ~us~ . 
Al!.o pela de n. 2.079 de 19 de dezembro ele 187'4, ~l evada a 

' .11 1 1 3 6"7 ele ·' ele setembro ele 1888. Comjnehenele o "\' J .a peaLe n . . .., l. • 
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pov. Tronqueiras. Tem uma esch . publ. de ius~. prim. para o 
sexo mal!culiuo, m·eada pela Lei Prov. u. 2. 301 ele 11 -de julho 
de 1876 e mna ou~ra para o sexo femenino. Sobre suas divisas 
vide Leis Provs. ns. 2.530 e 2.544 ele G ele dezembro de 1876. 
A ferro-via Mmas e Rio tem ahi uma es~ação e uma oJI'tciua de 
reparações e concertos do mateJ:ial rodante. Grande commercio 
de fumo. Possue, além da egreja makiz, a capella de Satüa 
Cruz. 

PASSA QUATRO. Com essa denominação a Lei Prov. 
n. 2.205 de 1 ele junho de 1876 creou no Es~ado de Minas Geraes 
uma com., que passou a denominar-se Christina pelo !J,rt. I 
§ XXIV da ele n . 2 . 273 de 8 de julho do mesmo anno. 

PASSA QUATRO. Bairro elo mun. do Piquete e Eêtaclo ele 
S. Paulo, com escholas . 

PASSA QUATRO. Estação da E. de F. Minas e Rio ; no 
Estado ele Minas Geraes. Entre Perequê e Passa Quatro ha um 
·tunnel ele grande extensão, além de outros meuores. Agencia elo 
correio e estação teleg1·aphica. 

PASSA QUATRO. Uma das melhores depressões ela serl'a ela 
Mantiqueira ao S., no Estado de Mthas Geraes. !TI' transposta 

- pela E. ele F. MinaseRio. . 
PASSA QUATRO. Rio do Estado do Rio de Janeiro, all'. do 

Pirahy. 
PASSA QUATRO. Rio do Estado ele S. Paulo, banha o 

mun. do Cruzeiro e elesagua no Embahú. 
PASSA QUATRO. São ass im denominados dons rios, a f'!'s . 

elo Canoinhas, que é ·trib. elo rio Negro, este do Jgnassu o aquelle 
do Paraná. 

PASSA QUATRO· Rio do EsLa.do de Minas Geraes, vem ela 
serra da Man~iqueira, banha o mun. ele seu nome e desag·ua na 
margem esq. do rio Verde, trib. do Sapucahy c esLe do rio 
Grande. Seu valle é formado po1· planícies que são aLravesqadas 
pela · E. de F, Minas e Rio e que são mui·to apropriadas para 
pasLos. Recebe o 13arriuha, o Ptnheirinho e o Talvão. 

PASSA QUATRO. Rio do Estado de Goyaz, rega omun. de 
Bom-Fim e desagua no rio dos Bois. 

PASSA QUATRO. Rio do EsLado de Goyaz, afl'. do rio do 
Peixe. Recebe os ribeirões Arapuca e Campo Alegre. 

PASSARÉ. Lagôa do mun. elo Porangaba, no Es~aclo do 
Ceará. 

PASSARINHO. Bairro no mun. de S. Luiz do Parahytinga, 
no Estado de S. Paulo. 

PASSARINHO. Pequeno rio do Estado de Minas Geraes, 
aff. da margem esq . do rio Abaeté. Informam-nos do mun. 
deste ultimo nome haver um outro cm·rego do Passarinho, ali. 
da margem esC[. do S. Franscisco, uma. ilha no rio Aba.eLé e lu:na 
lagôa, ambas do inesmo nome. 

PASSARINHO. Cachoeira do albo Jatapú, entre as cacho
eiras !rui e Batata. . 

PASSARINHOS. Bail'l'o do mun. de Campinas, no Estado 
de S. Paulo. A 8 de dezembro celebram-se abi as festas do 
N. S. da C"nceição e de S. Sebastião. 

PASSARINHOS. Bairro no mun. de Jundia.hy do Est.ado de 
S. Paulo; com uma esch. publ. de insL. prim., ct•eacla pela 
Lei Prov. n. 3 de 5 de fevereiro de 1884 e uma capella. com a 
invocação de Santo Antonio. 

PASSARINHOS. Ilha do Estado de S. Paulo, no 1·io Tie~é, 
abaixo da foz do rio Barra Mansa. 

PASSARINHOS. Ilha do Estado de .Minas Geraes, no rio 
S. Francisco, perLo do banco do Paredão. 
PASSAR~NHOS. Cachoeira no rio Abaéte, proximo da 

barrad.esse r1o noS. Francisco, no l!:stado de Minas Geraes. 
PASSA-ROÇA. Arraial do Estado das Alagôas, na Branca. 
P ASSAROS. Ilha elo EsLado do l\Iaranhão no meio da 

bahh de Mantible ._ E' de fórm~ elliptica., coberta d~ mangues mui 
verdes e tem uma c1rcumferenma approx1mada ele dons kilometros. 

PASSAROS. Ilha do Es~a.do do Rio de Janeil·o, no mun. de 
Angra dos Reis. 

PASSAROS. llha do Estado elo Paraná, no rio Tibagy, 
affi. do Paranapanema. Foi assim denominada pela expedi-

ção exploradora que. nos annos do 1844 a 1847, buscou 
descobri!· uma. via ele communicação entre o por Lo da então villa 
ele Antonina e o baixo Paraguay, no Estado de Mat-to G1·osso. 

P ASSAROS. Bahia elo Es·hado de Matto Gl'Osso, no rio 
Cuyabi, perLo da ilha do Pirahy, nos campos alagarliços, 
proxi mo a Poco né . Formada no tempo das aguas pelas 
enchentes clesAe rio, rec ' b • ainda as aguas do Sangrador Grande, 
engrosAado pelo Sangrador Pequeno, e riacho das lí'lexas. 
l\o verão sécca completamente, no entau·to que aquelles corixões 
continuam a corre1· inLermHtetltemente, aqui perdendo-se nos 
pantanaes, a.lli surgindo de novo, e com a mesma corren·tc. 

PASSA SEIS. Log. elo Estado ele S . Paulo, no ml.m. do Rio 
Novo. 

PASSA SETE. Rio elo J~sLado do Paranú., banha o mun. ·de 
i\Iol'l'eLes e dcsagua no Nlmndiaquara. Nasce de uma ramificação 
da Berra Geral e ·tem 12 kils. decut·so. 

PASSA SETE. Carrego elo EsLaclo de Minas Geraes, afl'. do 
San·t' Anna, ent;re Passos e Jacuhy. 

PASSA SOTA. Arroio elo Estado do R G. do Sul, alf. ela 
ml).rgem cli1•. elo ano i o Gt'ancle, ·Lri b. do rio Pardo. 

P ASSASSUNG A. Pov. elo Estado ele Pernambuco, no mun. 
do Bom Jardim, com eschola. 

PASSA TEMPO. Dist. do EsLaclo de iYiiuas Oeraes, no mun. de 
Oliveit·a. Orago N. S. da Gloria e diocese ele Matl'ianna. Foi creaelo 
pal'Ochia pela Res de 14 de julho de 1832. Seus habs. , em nu
numero ele 2.300, empregam-se na culbum do milho, feijão, cv.nna, 
màmlioca e na ct·iM·ão do g·ado . Ag·encia do correio, m·eada pela 
Portaria ele 29 rle seLembro de ·1883 . 1'em duas eschs publs. de 
inst pl'im., Sobre suas d ivisas vide, onhre ou·tros, o Dec. n. 300 
ele 26 do dezembro de 18\JO. Comprehende os povs. Morro do 
Feno e Sesmaria. 

PASSA TEMPO. Corrego elo gstado de Minas Get·aes, a.fl'. da. 
mm·g·em esq. do rio das Mortes Perittello. 

PASSA TEMPO. Ribeirão do Est2.do ele Minas Geraes, banha 
o mun. ele S. Paulo do i\Iurlahé .e desagua no rio Preto, ali. elo 
Muriahé. 

PASSA TEMPO•. Rio do EsLado ele Minas OerMs, afl'. da 
margem esq . do rio Pará. 

PASSA TEMPO. Ribeirão elo Es~ado ele 'Matto G1·osso; des
('IDboca na ma1·gem clir•. elo rio Vaccaria, logo abaixo do ribeid'ío 
do Serrote e acima do da Divisa. 

PASSA TRES. Dis~. do Estado do Rio de Janeiro, no mun. 
ele S. Joiio Marcos, banhado pelo rio rio Pirahy e a·hravessado pela 
]~. deFel'l'O Pirahyense. 01·ago N. S. da Conceição o diocese de 
Niterõi. Foi Ct'eaelo varochia pelo at•b. I ela Lei Pmv. n. 374 do 7 
ele maio de 18·16. Occupa uma superficiede 105,36ltils. quadrados . 
Sobre suas divi sas vicle: Lei Prov. n. 582 ClCo' 16 de ou·tubro de 1851. 
'l'em duas esc lts. publs. de ius·b. prim. Agencia do correio. Com
prebende os povs. Cruz e Morro Azul. Foi incorporado ao mun. 
elo Pitahy pelo Dcc. n. 133 A de 18 de outubro de 1890 e ao mun. 
S. João Marcos pelo Dec. n. 155 de 8 ele dezembJ:o de :18\JO. 
A esse clist. viio bcr as estr adas de Angra elos Reis com 
a extensão ctre 70 kils., que a1ravessa os muns. de Angt·a, Rio 
Claro, S. Joiio Marcos e Pit•ahy; do Rio Cla•·o. com a ext(msão de 
18 kils., que att·avessa os ll1L1ns. elo Rio Clat•o, Pirahy e S. João 
Marcos ; de MangaraLiba com a ex leosãq_ ele 13 kils. que an·~
vessa os mnns. ele Man;nu·al iba e S. Joao i\Iarcos; de S. Joao 
iVIn rcos, com a ox trnsiio de 15 kils.; e elo •A!Lo ela Serra com a e-x
-tensão de 28 kils.: estas duas atravessam o mun, de S. João 
i.VÍarcos. De Passa'T res ha uma ontt·a estrada que Yai ao Arrozal , 
na extensão ele 1'! kils. e se1·ve aos muns. ele S. JDão Marcos e 
Pirahy. 

PASSA TRES. Bairro do mun. ele :Bragança, no EsLado de 
S. Paulo; com uma esch. publ. de ins·t. prim., creada pela Lei 
Prov. n. 6ti de 2 de atbril de 1883. 

PASSA TRES. Bairro elo mun. ele 1'atclhy, no Estado ele 
S . Paulo; com duas eschs. publs. de iust. primaria. 

P ÀSSA TRES. Bairro do Es taclo de S. Paulo, no mun. de 
Sorocaba. 

pASSA TRES .' Estação ela E. ele F. de San~' A una, no Estado 
do Rio ele Janeiro, a 33 kils . da estação inicial. 

PASSA TRES. Ribeiri.io elo Estado do Rio de Janeiro, ~lanha o 
eli&t. elo seu nome e desagulli na margem dh·, do rio Pirahy. 
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PASSA TRES . Carrego elo Estado de S. Paulo, banha o muu. 
de 'l'atuhy e clesagua no ribeirão ela Onça, a!l'. elo l'io Sorocaba. 

PASSA TRES. Pec1ueno rio do Estado de S. Paulo, a(l'. do 
'l'ieté. 

PASSA TRES. IUo do EsLado elo Paraná, afl. ela margem diL·. 
do rlo Negl'o, trib. elo Jguassü .. 

PASSA TRES. R io do liJstaclo de Minas G~raes; clesagua no 
Pat·anahyba não longe da foz do Bom Successo. · 

PASSA TRES. Rio do EsLado de Goyaz; corre enLre Palma e 
NaLividado. , 

PASSA TRES . Rio do lJ:starlo rle Goyaz; corre entre os 
muns. da capi Lal e ele J araguá . 

PASSA TRES. Rio elo l~stado de Goyaz, aO'. do l'io MarMhiio; 
nas divisas rle Amaro Leite. 

PASSA V ACCAS . Rio do Es·tado ela Bahia, no Hapoan. 

PASSA VINTE. Dis·t. elo JDstaclo de Minas Geraes, no mun. 
de Ayuruoca. Orago Santo Antonio o diocese ele Marianna. Foi 
creado dis~ . pelo art. I§ IV da Lei Prov . n. 818 ele 4 ele julho 
de 1857. Tornou-se sécle ela pai·ochia ela Bocaina pela ele n. 1.401 
de 9 de dezembro ele •1867; essa disposição, porém, [oi revog:ada 
pelo art. 1 da de n . 1. 764 de 4 de abdl de 1871. Foi elevaa.o á 
caLe~oria de pa1·ochia pelo art. I da de n. 2 .0JO ele 1 de dezembro 
de '1<:!73. Cultura ele café, fumo e canna. Uma estrada li~a-o i 
Aym·uoca. Sobre suas divisas vide : T,ei Prov. n. 1.401 ele g ele 
dezembt·o de -1867; arL. II da ele n. 2.308 ele li ele julho de 1876. 
'l'em Agencia do col'l'~ i o e duas eschs. publs. de inst. prim. uma 
elas quaes, a elo sexo masculino, creaclo pelo ar L. I ela ):,.ei Pro v. 
u. 2.0,i<! e 17 ele dezembro ele 1874 Sobre suas divisas vide ainda 
o arL. II da 'Sei Prov . n. 2.308 ele H ele julho de 1876. 

PASSA VINTE . Log.·elo Estado elo Rio de Janeiro, na freg . 
ele S. José ela Bôa Mol"te. 

PASSA VINTE. Log. elo Estado elo Rio cie Janeiro, no 
mun. de Iguass1't; com uma eschola. 

PASSA VINTE. Al'l'aial elo Estado de SanLa CaLharina, no 
mun. ele S. José. 

PASSA VINTE. Pequeno l'io elo Estado elo Rio de Janeiro, 
banha o mun. de S. João 1\larcos e clesagua no rib.eirão das 
Lages . (Inf. loc.) 

PASSA VINTE. Ribeirão affi. do rio Parahyba do Sul, nasce 
de urna garganta na serra da Mantiqueira, denominada Passa-. 
Qua·tro. 

PASSA VINTE. R io do Est:tdo ele S. Paulo ; nasce na serra 
ela Manti9-,ueira, no lagar denominaria Focinho do Cão, banha o 
mun. elo Cruzeh·o e desagua no Ji:mbahú, no logar Barra. Recebe 
o Perequê, B:rejetuba, Ba·tedor, Mon·telro, alem ele outros. (Inf. 
loc.) · 

PASSA VINTE. Corrego do EsLaclo de Minas Geraes, :am. 
do rio Pre·to, en·tt•e A.ylll'noça e· Rio Preto. 

PASSA VINTEJ. H.iacho elo ITistado de Ma·tto Grosso; atra
vessa o caminho de Cuyabá a Goyaz em dous pontos clisLantes 
eutt•e si, uma legua e a 18 elo rio Grande ou Xan·uaia. Desagua no 
Barr•·•iros; col'l'e com grande velocicbde1 e nas 2beias é ele custoso. 
]Jassàgem. Seu no1ue pt· 1vem ele qu~ ouLr'or<t o caminho cor
Lava-o em muitos pontos. De 1867 em deanLe o caminho para 
Goyaz enc01rtra o I'ilsSa VinM já incorporacb cóm o BarreiroR, 
que al1·avessa um<~. e meia legua abaixo da conliuencia. (B. de 
Melgaço.) 

. P ASS:É. Dist. elo Eslaelo da Bahia, no mun. ela capital, 
cl~stanbe 38 kils . da séde elo mun. Orago de N. S. da Encarnação e 
cl1ocese de S. Salvaclor. Foi ct•eado parrochia em 1718 pelo 
a1·ceb1spo D. Sebas tião lYloo:teiro . Tem 5 .000 habiLs. Tem escolas. 

PASSE DO SERTÃO. Pov. no mun. de Ararangmi. doEs
tado ele Santa Ca bharina; com uma capella ele S. João BaptisLa. 

l 
P ASSIÁ. Rio do U:stado elo Amazonas, affi. ela margem clir. 

c 9 Ptu•tts . Vide PacilÍI . 

MP A~SINHO. Igarapé elo Estado do Pat·(\, banha o mun. ele 
acapa e desagua na margem dir . elo rio Aporema. 
P ASSINHO. Log. no mun. elo 'l'riumpho no EsLado do B .. 

L
G ·.elo Sul ; com uma esch . publ. de ensino mixto, creada pela 

e1 Pro v. n . 1. 517 ele 26 ele novemb1·o de 1885. . 

PASSIRA . Sena do Estado ele Pernambuco, no lnun. do 
Limoeiro. 

PASSO. Cambôa no Es·tado ele Pernambuco, na margem se
pLemLrional elo rio l~ormoso, na clisLancia de meia legua da sua 
foz. Tem ella per lo de 120 bt•aças ele larglll'a, estreitando, porém, 
logo clenLro rapidamente; e ·tendo 20 palmos ele fundo no prin
cipio, diminue com presteza, e segue loda ella com seis a oHo 
palmos na direcção entl'e N. e NIJ; . como em b11sca do rio 
:-ierinhaem. 

PASSO. Lagõa no Ji:stado do R. G. do Sul, communica ao 
S. com a elas Pombas e a O. sangra na elo Less:1. 

PASSO ALEGRE. Log. do Estado das Alagoas, no mun. elo 
Passo do Camaragibe. · 

P ASSO-CU:E. Rio elo EsLado do Paraná, aill. do rio eles·Le 
nome. , 

PASSO. DA ALDEIA. Arroio do Estado do R. G. do Sul, 
no nmn. (le S. José do Taquary. 

PASSO DA AR.t!.A . Log. do Es·tado elo R. G. do Sul, no 
mun. ele Porto Alegre; com uma esc. publ. de insú. prÍin., 
creáela pelo art. 3° ela Lei 1 rov. n . 887 de 5 de maio ele 1873. • 

PASSO DA ARÊA: Log. do Estado do H .. G-, elo Su l , no 
mun . de Santa Maria, com uma esch . publica . ' 

PASSO DA AREA. Arroio elo Estado elo R. G. do Sul, 
afl'. do rio Pardo . 

PASSO DA BOLSA. l~io elo Estado do Pat·aná, elesagua no 
Iguassú proximo ao por·to elas Larangeiras. 

PASSO DA CAPIVARA. Log. cloBsLado do R. G. elo Sul, 
na freg. ele 13elém; com uma esch. publ. ele ins·trucção primaria. 

PASSO DA CAROLINA. Log. no mun. elo LiTI·amento do 
Esúaclo elo R. G. do Sul. 

PASSO DA CAVALHADA. Log. elo Estado do R . G. do 
Sul, no mun. da Capital. 

PASSO DA ESPERANÇA. Log . elo l!Jstado do R. G. do 
Sul. Ahi a Lei Prov. n. 953 de 6 de março ele 1875 creou a ca
pella curada ele ::lauta CaLharina . 

PASSO DA EXTREMA. Log. elo Estado elo Piauhy, no 
mun. de S. João do Piauhy. , 

PASSO DA FORTALEZA. Log. elo Esúado ele Santa Ca·tha
rina, na freg. ele N. S. da Conceição ela Lagôa. 

PASSO DA ONÇA. Log. do Estado elas Alagôas, na Palmeira 
elos Inclios. 

PASSO DA PATRIA. Log·. elo Estado elo R. G. do Norte, á 
margem esq. elo rio Grande, na cidade elo Natal. Existe ahl um 
hospital ele cal'iclacle, iusLituido em 1855 e mantido pelos cofi:es 
es·tacloaes . 

PASSO DA PONTE. Log . do Estado do R. G . do Sul, no 
mun. do Triumpho. 

PASSO DAS CANÔ.AS. Log. do Estado elo R . G. elo Sul, 110 

mnn. ele Gravatalty; com uma esch. publica. 
PASSO DA, SERRA. Log·. elo gsLaclo elo R . U. elo Sul, DO 

mun. ele S. João elo i\Ionte Nc:?ro; com uma esch . publ. creacla 
pola Lei Prov. n. :1..800 de 31 Cle julho de 1889. 

PASSO DAS PEDRAS. Uma dàs estações da K ele F. do 
Rio Grande a Bagé, no Estado do R. G. do Sul, entre o· Capão do 
Leão e l üaLiny. 

PASSO DAS TROPAS. Log. elo Estado elo R . G. do Sul, no 
mun. da Soledaele . · 

PASSO DA TAQUARA. I.og. elo Estado elo R . G. do Sul, 
no mun. de Gravatahy . 

PASSO DA TAQUARA. Arroio do Estado do R. G. do 
Sul, aff . elo rio Pardo. 

PASSO DE S. BORJA. Log. 110 muu. de S. Borj.a doEstado 
do Li.. G. elo Sul; com duas eschs. publs. ele inst. prilllaJ.'la. 

PASSO DO BAPTISTA. Log. do Estado do_ R. G. do Sul. 
Ahi o Lei Pt·ov . n. •142 de 15 de dezembro de 18::>9 creou a freg · 
de S. João Baptis·ta do Quarahim . 

PASSO DO CAHY. Log. do Estado do R. G. do Sul , no 
muu. do 'l'riumpho . 
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PASSU DO OAMAQUAN. Log. no mun. de S . Bo1~a elo 
Eslarlo do R . O. do Sul; com umli esch. pnbl. de ius L. pl'i
maria . 

PASSO DO CAMARAGiiBE . Cicbcle CJllllll . do J~•Lo.fl,Hlas 
Alngyas . sérle da cem. do sen nome, á margem ilir. elo rio Cama
rag iiJe, na dist:l.llcia rle ,2,) kils . de wa 1"01.. so iH·e 11m só lo phno e 
lJaixo, coba1'~'> ele ex Lc 11Sas vnrzeas . ConLa.m- so nPllil. oet·cn. t1e 
500 fog-os, mrt is de 200 casas cobertas de Le lh a~, scnrlo al g ttm as de 
so l>t·ado e pel'Lo ele 300 cobr l' t:J.s rl e palhas; , tr<tpiches para o 
em bal'Cp!C e desembR L'rtue rle grmcrns, 111}1 Lhea tl'i nlv> parti Cl t"l àt', 
wnn. ponLn so lll'e o l'io, caso. de meron.rlo, comiLer irJ e cnrleia, er1 ~ 
é um bello o· li flcio. - );a :tuse nri '' comp le ta de esLnclos e ves
rluizas sclcntiJlco.s s~ IJ1'0 ~ minem logia. nii:o se púrl e affi.t·nun· on 
n egar a rxisLencia ele pt•otlttc.Los minet•a ps nesLe . como em :dg tt nq 
mttl'os llllll1S. do Eslaclo. Con~tn., pot·em. que ~m "1 839 o pl'P,i 
rletlLe Agó~Li11ho <la Silva Neves incnmbir:> :\•) sn. IJio naLn:alisLa 
•liag·oano DL'. i\l<tnoel Jnarptim Fel'll o. neles tle Bu t't'DS e ao engr
nheit·o in·!· lrz Cal'ios c! C' i\Iot·noy ri~ exam in a l'em uma mina de 
cat·vii.o ele peclnt que se diú<t exist it• nos morros •lo Ca nta l·~ gibe, 
e f[ lte essPs proOssio na'JR. procedendo :10 cxnmr onlenaclo, clewo
bt"iram uma jazic1<t tle li gnitHs , o qtta l'oi pos Lel'iormenLe conllr~ 
in::ulo j)IJ l' nm n alll l'alista fl'nnce7. e pelo engr nhr iro allem áo 
Cados de Bolten~L~rn. bem como pelo inglcr. John J)onel:y 111tr, 
l'nr.enrlo alli excavações, cnjos vc'lt i!!ios ainda lwj e ex isLem, 
allinnon a ex isLencia rlo cat· vii0 ele pcclm ll :J.Clltelle logar.- A 
j11tlllsLriu. mn.nt.ém-sn no lumenLav<' l aLraw qne se noba por Lodo 
o EsLado. li miLan,Jo - se ahi ao f"a bt· ico rlo ass ncar ela cannn, 
aintln. pe los pt•ocessos r mpyri cos d::t roLinn.; lt ::wenel", pot·én1, j :i 
a lg ttm as fabri cas ettte l'ar.cm Hso rle p.t·ocessos ma is 'lnorlPt'nos c 
aperf"Piç• atlos. Com w·l a ·:ão ao cnmmerc.io, con~isLo e lle 11 11. 
expnrLaçiío elo m •smn assncal', pl'OtlncLn qn<~ ma ie a ht~nrl a n Le
mrmLe avulta no lllllll. , clr Jegnmes. nnrlcit·a~ de consLrucçfio civ il 
e nava l, tlo r1uc abumhm1 as exLensas , ma Lias que a i nd,, se 
cnconLt'D,llT no mun. Tocla a riqncza do 1111111. COJ1 s i ~ Le no Lra 
l>a lh'n agricoln., isLo <.i, 11 a pl anLa~iio e culLura ela canna ele q11e 
se f"n.r. o assuc:J.t'. :Solo u bel't' i mo e i'e l'l;i 1. . acciclenbario pot' mon tr·s, 
va lles , cxLr n<as Yf.ll'r.eas, nenbnm onlo' ·o Lel'l' ilo t•.io do l ~starlo se 
avanLn.ja :1 este em pl'OrlllCÇ:i.o agricola. Q11anLo :i. cri açurJ rle 
g-arlo bovino e ouit·os :.tnimacs, limi La-se ao f]lle é incli spens:J.vcl 
pa t·a uso e consumo rlas propl' iPdadt'S agt·i co las J( cnt·l a rlo o 
mnn. ]Wio rio Gamarag-ibe, f[lte receite peJa margem dir. os 
ri ac hos 13oni Lo o Ga llto elo Meio. 1~· pcrcot'l'i rln pelas seg-ni n Lns 
s.> t•t·n.s : Ot·:.tntl<'. B<J.nanci ms, Dnl'O, do 1'1.i ac ho Bt'D,nr·o, rl:t Hr 
Jcn a. Verme lha. Urubü e Ba lança . Na cirlarle f'x istem a maLriY. 
sob o m·ag-o de N. fi . dD. Conce içii.o, a cape ll D. fili a l do marLyJ.' 
:-;, ~PbasL i <i.O . a ele N . iS. rlo Llvramm1Lo, a capcll inb a ele :'anLo 
"\nl.o nio "a do cemiterio. so b a invoca~ão cif' ';'{. S. elo Bom 
Con~ellt o; nn. pov. ele Camal'agibe a eg·t·ej:• rlo F;. Bom ,J;sus, 
qnc foi <\ sede e Ol';?go rl:.t maLrir- e f"t·eg-. rlrsrle a rxisle nci a rl0sl.a 
aLé o ann o rle 1.86-!, rpw.nrlo foi Lt·n.n s l"{· t·id a r a l'a a <':J.pella de 
N. S. da Coneeiçii:o elo Pa~so, a capl' lht. elo R osal'in, a ele fo> . V i
cente c" do Amparo no cemi terio; na pov. elos i\Io t·t·os rlo 
r,,, mar:J t"·ilw a cn.peli<J. rlc ~- :-1. ela Pierlarle e a ele "N. S. elo B ·m 
DPspo.chÓ ao N. dessa JIO V. O ma is imp"r Lan L~ pov. c!Ppois ri a 
cirlar le é o üa MaLt' i7. ele C:11ll :J.l'agihc, á mat·g-r m ~sq . rlo rio. 
12 kil s. aeima tlo Paqso, r·om c~nLo c !.antas casas rle IPilw. c 
ignal numero a pprox im arlanw nLc co iJ~rl.as ele pa iiJ a~ , diversas 
cusas assohrarlarlas e nm so !Jmclo. Co11 1,a- se a ind tl o pov. 
da Cachoeira, a 30 ld ls. rla séde clo nmn., com cerca c]p f.i ') 
casas c do 200 e t.n.n Los h;d>s . ; o pnv. rlos i\Iorros. a 
18 ki ls . 00111 IJI) Caf!M O Cf'l'Ca fi e a00 l1 a 1Js.. lngaT.' apl'ar.i v~ l , 
s i Lu <1rlo na coA La; NalfJiné 011 l.Jl'llct't, a -]f) ki ls .. com utna !'eira 
conf'orrirlu. e a lmnrlanLe: e lin~ l mrnLc o Cncnl. altlf'am~ nlo f"or
m:lclo tlmn.nLe a reiJelli i.i11 de P andl as do Mit·anda ele iS~U a 
18lií por intlios clc 13at'l'P il'os e Jac 1tbypc. TPill es te pov. C<'rca 
rk 400 [óf!·os com J>~rlo ele 200 l1abs. .\ pop. elo nmn. orça ppr 
cet·ca ele 13 . OJO almas. Poesne a c idade quat.ro ~~c h ~ . puhl s . c 
::tg'f' llCl:l. llo COl'L'Pifl. Ot·ago N . ~- tlit ConcP i ii:o e rliocese c[,• 
Olincla . O t~ L'l'iLol'io comptehen•lido noR ac.Lnaes limites do 
termo e mtul. _e lP Camat·aq:ibe, depois rle haver p t· imiLiYamr nLc 
perLenctclo a Cll"ClllllS<'I'Ip<:afJ ela a11ti n·a villa ele• Pot·to Calvo 
po.s~on a l'azet· par te da m11n, e l erm~ elo Porto de Pecln,s, po;. 
Alvadt Reg-ia rle 5 clo ciP7,rlllhl'O clr, 1815, prlo cp tal f'oi c1·radn. 
esla villa, bPI11 r;orno a de i\I <J.Cf' IO. L\.S ~ 11n on·sr·rvo u- Rc JlOJ' 
mnitos l\llll <ls o. Lé 183.2. em f[lle, sendo J1r>r L"i Pwv. n. HJ7 
de 2::1 dr junhn, ct·ecLa em v il la a 1 10~ . elo Po.sso tlo Camn.rag ih<' , 
c clundo-se a J>orLo Ca lvo a g-raclun.ç:w elo com . pn.ssrn1 po.t·a a 
de Mace ió o ter rHorio ela vi.lla cnLii:o Cl'cada ; cles li ganrlo-se do 
muu·. ele Porto de P edras, que ficou por sua vez sujei Lo á jmis-

di cção üa novn. com. ele Porbo Calvo. P ela Rcs. n . 220 de 9 ([e 
jttlho ele 1853, foi ainrla desannexarlo o mnn. e ·tet·mo rlo Camara
g ibe ela com. ele Mare ió, e nnnexarlo :i de PorLo Calvo, da qual 
foi rlcsmr m braelo para frmn a l' tl. com . rle Can1arag- i IJc, crcarla 
p r<Ja Lei n. 4-'l8 rle 4 de .JlLlho ele 18,i·l·, 1 a~sttndo o. pel'Lenc.e.J.·-llte 
o lerl'il.ol'io de Por:o de Pedras , cuj a villa f"ôra snpprimitht pot· 
es ta mesma le i, S· tldo depoi s t'eSLam ada pela ele n. 505 rle jl;j de 
novPmbro de 1868 . Jg nor,.-se a época· em qlle" pov. rlo Ca.ma
l'<l):(ibe Lr•ve o predicamen to tle f"t•eg- ., scnrlo, 110t·ém, certo que já 
o ro t·a clesrle mni tos a nn os antes da r~ i qten.c i a ela r~eg. rle l·'o!"l.o de 
P0tlr as, cre::t; la pe· a le i n. 17 el e 2d de a. bt·il üe 1835. e islo se 
rleprehell([P niio si da clisc l' im i na•; :1o tle I imites m arcar los nessa 
le.i, mn.s Lamhem ela a.nL igui chtrlc bem Temot't ela pnv. que se 
ürnomina ll![aLt•iz ele C'amaru g ibe, s iLaa!la. a monos de Lros Jc
gua~ acima cl;L n.ci1t<1l c icla lo 1lo Pn.1so , e o nele e~ i s Le a anLi g:t 
ma triz, sob a invoea:;ão do Nenbot· Bom Jesu5 , lemp.lo CllJD. Nli-
11 caçii'J tlaba tlo a nno rle 1700, e donde r,,i tmnsCer.irla. pe ln. 
H.o'l. n. •H7 r'le 9 lle julho rle i SG-1, a séllc üa lit·eg. Jl:Jo t'a :Jo crL
pel!a filinl ele N. N. rl<t Cn nceiçii.o elo Pa~s~, :1 éJ1lal sob esbe 
oraçro fiCOil set·vinclfJ ele mo. i.t'iz. P ela vizinh:.tll(' a em ttnc osLá 
de Pol'Lo Calvo, do qual di sta apr"l:J.'l sel,e Jegnas , e onde se 
passo.t·,, m os mcmoraveis acon~eci nt müos tle que os cbmnicas elos 
Lr'Dlpos c don iaes e cb gnetTa holl ancleza nos dito conlwcimenL'> 
cmneço n CamaJ·agi l'" a ser hahi ~n. clo por c(llonoo pot·Lngn ~zos 
qnas i Uil mesm~ Lrmpo qne r\ Jagôas e Porto Calvo. se ndo o se tt 
primPiJ'O nttclf'n ele pnp. es l,ai>e lecido n o Jog . em qttf\ se f,ll'lll 'lH 
o rl ilo pov. tla ma-ll'i~ de C:tmarag il;~ . A pov. do Pn.sso, onde 
hoj e esL:i. a cirl o.rle . fo i se f",>r man.tl o e gracll\ttlmGnte Tescc nel.J 1 
co.;n o ~t nclar dos Lempos :i margem clü·. elo rio Cama rag ibe, no 
ponLo em que este rio oJ!'el'ecio. e nbfi.o lllai s.c'Jnuno(la c f"acil 
passa!l"em a~s viandan tes e ás tropas que da sricle ela capi tan L·, 
de Pe'i·n a m bnc-: se eucami nlta vam por ~erra para A lagôas, Ma
c~·ió e onLt·6s povs. an sttl , e por es tit cii'Clli11Sbanc i"' ficou se ndo 
conlwciclo pela ck nomin n.çii.o de Paqso elo Canmragibe afi m ele 
so rli sl1in;ru ir ela anLign. p ·1 v. r1lle se clt ttmf\.va s,implesnw nLe elo 
C"mat·agi be . Jlahl se ot·i g in o. o e• c1ui voco c ·m qne o Ytti.go. e 
n.Lé mcs1no a lgniuus leis e acb· s olnci :.tcs, eo11l"tlllrlem :l.< ellws 
c1 Pnomina;Ões, dando 6. com,. e "0 llllltl. ora. o LiLul o, rle Cama.
ragilte, ora o llc T'a.>so rle C:.tmarng- ibe, qnanrlo a ill' tmeit·a tlcsLn.s 
cl enomina; ões pct'\ence á cir cnmscr ipçiio Le rribori ;.~, l , o, por ·o n- · 
sag-uin te. á co m., Le1·nn e n1nn., de\·cndo sóntcnLec'Jllprcg-a. L' - SC 
a segnncla.. toda a ver. qne se Lenha elo Ú.IZCJ' rcl~ll·cncia á pov., 
e eo'llSNlltelltcntPnbe, ~. vi ll n. c a uctnál cirlalle. I ~' e~m . elo 2." 
ent.t· .. c!a9sifi c:~da pelos Dccs. ns . 3 .HO de 25 rl e a l)l'il ele 18G5 
e 5 .070 el e 'L elo sc bembro ele 1872 . 

PASS O DO CAPIVARY. Pov. do Es tado elo R. . G. do Snl, 
no Jllltn. cl~ Conceiçi(o elo AL'l'Oio; com• uma esch. puiJl. ele lnst. 
primari a . 1 

PASSE DO CÓSME. Pov. elo E s ta r! o ele Pentam].lllco, no · 
Le1·mo do Bom Conselho. 

PASSO DO COUTO. Log. do .U: s ~n.clo elo R. G. do Su l, Jlo 
.Ler mo elo Rio Pardo . 

PASSO DO DORNELLAS. Log·. rlo Estado elo R. O. c[,) 
S lll, 110 1111111. r1a Ga pilD.I. · 

PASSO DO F EIJÓ. l)ov, rlo Rs iaclo rlo R. G. rlo Sul, uo 
J1llll1. ele Viam:""io; COfll nma escll. pnbl. rio ·in s b. print., creo.tla 
]Jeb Lei ProY. n. '1.'198 de 30 ele a lnoil Llc ·1870. 

PASSO DO GARCIA. Log . no IJ:stado do R . G. elo Sul, no 
Jllllll . rio Via.m:lo. 

PASSO DO IGUARIAQÁ. T.og. elo Estado do R G. do Sul, 
no nmn. ele S. 'llliago do l3or,lltf' il' i1o. 

PASSO DO LAMY. Pov. do JLs Larlo elo R. G. rlo Snl. no 
nmn. el e Pol'Lo Aleg re ; com um a esc h. publ, ele i ns L. pr im., 
c t· ea.dn. pel a Lsi P1·ov. n . 0.·2 de '1 de ma in tle 1.S'i:3. 

PASSD DO LUMIAR. Vi l lo. e mn ·1. do Es lat lo elo i\I:J.t'a
m nlt i.io. na comarcn clft capib;d , 1li g-atla a r:i . J osé Llos lncl ios pot· 
unn>, es tt·aclD, cm·bada p~lo rio Umade. Orugo "N. S. ela Lnr. e rlin'
cese elo ~lat•a t1h ilo . Ji'oi ct·eaela pn t·ochia pelo Hesoluçilo Rén-ia 
rlo 18 rl l' jnnlw de ·1757 . ! ~ l evada,;, caLRgo,.ia éle villa pela ca'i'-La 
Hég- io. ele H clr jnnl1o el e 1.761, confi l'lll :l.tla pe la Lei P1·ov. n . 7 
ele ·2 ':) de .a hl'il rlc 18:l5, Sell mun. , além ela ]1<J.l'ocl1i a d:.t. villa 
com t11'e l1 cnrte ma is a el e S. Jo'e rlos lmlios. J\o·e nci a elo cmTein: / 
' I ~~tchs. pnl>ls . [] a na ' ' i lia o cemiL~ t·i o el e SánL; Anlonio, IJenLo « 
4 cl f' aiH·il de 18S2e rlis~anbe 1lav illv, 'lSOm ebros. No mtm. licam 
os povs. H.io ele S. J oi.io c Iguahyba. Cultura de ftuuo e de oerea.es, 
Uriaçilo de gado . 
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PASSO DO MEIO. Log·. do Eshaclo elo Paraná, no mun. ela 
capital. A Lei Pro v. n. 40\:1 de -15 ele a lll"i l ele 187·1 allcLorisou a 
conces~ii:o el e u111 pri v.ileg ;o pot· 20 an110S a quem const;•nisse 
nes~e loga1· um mato.dt•m·o• pui.Jjico. 

PASSO DO MEIO. Passo no arro io Divisa, ·LL"i b. elo rio SanLa 
Mu-1·ia; no l!:stado do R. G. elo Sul. J<';ca cerca ele t t·cs kil s. 
abaix:o tlo P asso da Divisa, em uma vo!La do anoio, no ponto 
em que es Le, ahwganclo-se, fót·ma em se 1t .i nteri o1· uma pequena 
ill!a. · 

. PASSO DO MUND "l NOVO. L og. no mnn. ele SR1üa Clll'is
·L; na elo P.i nhal, no EsLaclo do R. G. do Sul; com uma escb . 
Pnbl. do i nsL. pri m. c reacla pela Lei l"rov . n. L 560 de 16 el 
tti.lt·il de 188G. 

PASSO DO REGISTRO. Log. nas innned iaçües da cidade 
de SanL' Anna do LivramenLo élo EsLaclo <lo H .. G-. do S!l l. 

PASSO DO SALSO. Log do Rstado do H .. G. do Sul ; e uma 
clus es tações ela LocomoLora Jug uare nse . 

PASSO DCD SANTINHO. Log . do l~sLado do. R. G·. do Sul, 
liO ll11lll. ele SanL' Anna do Llvl'amento, n a ft·onLei t• iJ. com aRe
publica do Urug nay . 

PASSO DOS CARNEIROS. (S. Seh;J.stiiLo elo) Bait'l'O no 
lllun. de Palmas e E s Laclo do Pammi; com num esclt. pnbl. de 
lns Lr . prillli.ll'i~. 

PASSO DOS CARROS. I.og . elo EsLaclo elo R. G. do Sul; 
é 1untl. üas c~ Lu.ções d:l. Loco.mnLoru. J ag-nu.t·ense . 

PASSO DO SERINGA . L og . no Let·mo ela Cu.choeit'a elo 
EsLaçlo elo lt. G. elo Snl 

PASSO DO SERTÃO. Al'raial do ERLa;lo ele SanLa Co.Ll1a· 
tina, no J1ltlil. ele "\.ra ;· :.mg uá, eo m uma e.sch . mix ta creaüa peJw 
Lei. Pl'Ov. n. <12:~ tle 13 ele ouLu iJt·o ele -18S8. 

PASSO DO SEVE R INO . Log. do ;JN.ado do R. G . elo Sn l, 
no 1111111. tle V enanclo "\.yres; com umtt esch. pnblicu. . 

PASSO 'DOS FARIAS . Lrg . do EsLado elo R. G. Sul, no 
cl ;stt·. rle i\hqui nó, nm mn1l. ela Concei;:'lo elo .\.rroi o. 

PASSO DO 'SOBRADO. Log . elo E sLi1do do R . G. do Sul , 
no mnn. elo H, i o .L'arelo. 

PASSO DOS SOUZAS. Lo j·. elo Est:J.clo üo R. G. elo Sul, 
em So.nta l3i1rbara, no mun. ;[c Cap.pava . 

PASSO DO VALENTE. Log. do Estado do R. G. do Sul; 
é wnu. cl;~s eRLações ela LocomoLorru J ag na l'ense. 

PASSO DO VÁO. Pu.sso elo rio Jac tthy, jnnbo á b:J.l' t' ') elo 
m•t•oio F el"l'e i;·a; no E sLado do R. G. do :::iul. 

PASSO DO VIG ARIO. Log- . no mun . de Viomii.o elo Es
·l,ado do H .. ú. elo Su l ; com uma esc.b. vuhl.. mixLa ele i11stt·. 
lH'im, CJ'P~cla pela Lei Prov. n. 1.5'17 ele 2G ele novelllbl'o· ele ·1885. 

PASSO FEIO. Arroio rio E sLatlo do R . G. elo Sul. ttn·. elo 
a,nu io Ut·o.nr,le , que o é elo rio 1 bicuhy. 

PASSO FIGUEIRA. Log. no EsLado do R. G. do Sul, no 
1111\.,1. ele Vi amf~o. 

PASSO FUNDO. Cidade e .mnn. do E sLn.clo tlo R. G. tlo Snl, 
'LCl'lllOdi1com. do se u nome, na coxilk1. qn e con rle 1~. pat'll. Q. 
ao N. elo l!:sladu, na m argem esg. Llo J'io do se n nome ou Urn

. g"nay-mirim, 13~ kils . de Nonoh:J.y. :l40<1a Ln.gôa Vermrlbn., \J2 
lla ::ioled:.t< le, 173 da C1' 11 Z A I La e 13'0 du. S . An ton i e da I 'u. lmeira. 
Ül'a,g-o N. S. tb. Concei<,,fto d<t .A.pp· i'ecicla c (liocese de::; . Pedt•n do 
.Rio Gt·;,~. n cle . Foi l"nnd:l.d:.L. em :18.32. ·bendo s illo seu s l."uml Mlores 
o cap iLi'co Ma noel Jose elas Neves e sua nmlhct· D . . P.eg-iuald:.L tla 
l'•ocha. Creacla (I IJ.t'ocllia. !lo Lermo da Cl'ltz L\lLa pelo ar L. I rla L e i 
Prov. n. \l:Jde 2Gcle novembt·o ele 18'17 ee lev~.claa vi ll apol a t·b. l 
dtt rlc, 11. 3-10 de 28 de ja.I1Cil'O de 1S57, sen1lo ins t·allacl,, Plll 7 de 
ag-o$Lo rlo m esmo anno. Foi é leva.cb ã cidade pelo Dec. ele 10 tle 
abri I ele 1.8.)1:. Cren.da com. pelo ar L. I da Lei Pro v. n. 877 ele 2\J 
<le abt•il de -1873 e class ificada tle primeim <i' nL"'· pelo llecr . 
n .. 5 .735 de 2 de seLembt·o de 187-J. 'l.'em eschs. pu bis . de ins L. 
Jlt'lnt. ; ap;e llllia do coneio. O mnn. é r egado por nmiLos ·LL"ibs . 
t~o~ se"tt inLes l'Íos: 'Va.l'zea, P asso Funrlo, l'c ixc, Li g-e im, JacllL,Y, 
1 ac[ltary e Jacuhys i nlio : e pel'corr iclo p~l:J.~ Re t'l'aS elo ~1aLlo Ca~-
1elba.no, do .Jacuh.Y e elo Taquary. Nas ma ;·gens elo ri o Urnguay 
~~~-asso 1~ undo planLam-se canna o cale e em todo o nmn. milho, 
ie;Jao, llll\lltlioca, t\l"l'o1., l·rigo ba.ta Las, rumo e vicleiras . A ilt
Ü'llSLt·ia. pc.sloril é floroscenbe .' O clim:JJ é Lemperaclo e sauéla.vel, 

n ão h avendo moles tias enclemicos. Tem as esbt•aclas ele rodagem 
que ' ' i\oem d irecç:io á Soleclade, Cruz .AlL:J.el:'fónoahy. O mull. 
6 consbiLniclo pelas parochias ela cidade e 13om J estls do Carasinho. 
Sol\re RuaR divisas vide, enLre o n~l'as, as Leis Prov . n . 340 ele 
28 ele j ane iro de 1837, n 337 ele .26 ele novembro ele 1857 , n. 73-t 
de.2l ü~ a l ; rilde i 871, n . 1.058 rl c23 de maio de 1866, n. i.251 
de H de j nnho ele lt>SO, n. 1. ;:;37 ele 9 ele dez em IJro de i885. 

PASSO FUNDO. Log. elo Estado elo R. G . do Sul, no 2o 
elisL . das Petl!,·as B.l'allCa\L 

PASSO FUNDO. Log. no dist . de Capivary, "mun . elo Rio 
Pardo e l!;staÜ@ üo R. G. elo Sul. 

PASSO FUNDO. R ib it•:lo elo EsLado ele S. Pau lo, ba llha o 
l>a .it·ro tlofi Mineit·os pertencc:1 Le ao dist .. de S. AnLonio \,l<t Bon. 
Vista e dcsag~tana.Jl1i1J."gem esq . elo r io dos C:J.t'l'apa.tos (In[". loc.). 

PASSJ FUNDO. Rio elo l!lstado elo Paraná, a li". do 1Lara r é . 

PASSO FUNDO. Rio elo EsLado elo Paranét, a n·. do Gna
ralmna . 

PASSO FUNDO . At•t·oio do Estatlo do R. G. elo Sul, a.IJ. do 
rio Gu<1.hyba, entre a foz elo Conde e a do I cLim . 

PASSO FUNDO. Al"l'oio do l~ s Laclo !lo R . G. rlo S11l, desagna 
na m a t·g-em e.>q . tlo rio J acn!ty aba ixo cb !in. elo 'l'agn,uy. 

PASSJ FUNDO. Rio elo ffistaclo elo R G. do Sul, banha o 
!list. da Vaccaria e closag-ua no rio Urugnay . Itecebe o ano i o 
Fol'quill!a. 

PASSO FUNDO. Rio do f!!sta.do elo R. G. do Sul, rega o 
1Hlln. Llo seu nome e cle•agua no. mD,1'ge;n e.>q. elo J:.io UrtJguay. 
Na~;;e se l·1mtlo llil ur io H,;IJairo . no i\IaLto Caste lha no, perto tlo 
lJosqiiC elo J acul1y. W Lambem denominatlo Untguay-mirim. 
Recebe rs <U't·oios Tigre e Lobo. ll:J. nelle uma aclma·avel cas~ 
caLu., distanLe tlD. eitlade elo Passo Fundo uns GJ kils . mai s ou 
m enos . 

PASSO GERAL. P asso no rio elos Sinos, mun. ele Sü:o 
Leopoldo e l.i:sbatlo tlo H .. G . elo S ul. 

PASSO GRANDE. Log. na Creg. eleS, Joilo Llo Triumpho 
elo l~ l l,ado !lo Par;.tn;l.. 

PASSO GRANDE. Log·. rlo EsLarlo rlo Rio Grande rlo Snl, 
no mun. tlc P ol"Lo Alegt·e, á nl :ll"g·em dó a l"l"oio tlo seu 110me, com 
uma esdl. pub . ele i nst. JH'imari i1 . 

PASSO GRANDE. Log. no mun. cl~ S. L eopoldo elo EsLmlo 
d o 1't io Grande elo Su l, á mar:;enulo rio elos Sinos. 

PASSO GRANDE. AL'roio (lo Estndo do H.io Gro.ncle do Sul; 
clesagua na lagoa dos Pa.Los pe la màl'Jem üit·ei Lo. . 

PASSO !MP ERIAL. Pov. llo l~statlo do Ceará, no mu n. el:1 
G;·anja, com clua.q escs . pnbl~. ele insb. pr :m. , c;·eadas pe las L eis 
Provs. 1ts . i. Hl8 ele lJ ele agosl.o de i86G e 1.713 de 31 ele jnlho ele 
187(!: e uma cape l.l ade N. :::ienhora da Boa Vi agem. A Lei Prov . 
n. 2. 078 <le ~3 ele agosto ele 18SJ creou ali i um tl.i.s L. ele paz. 

PASSO. MANSO, l~ov. do i!:stadd ele SanLa CaLhal"ina, no 
mnn . de Blumeni1U. 

PASSO NOVO. L~g. no mu 11 . elo . Uegt·eLe elo" E s Lallo elo Hio 
Grt>nc1c üo ~u.l, a m argem elo r in lu i t•apni L<+n. 

P ASSJ RASO. At·l'oio do l~sLatlo üo H .. G. elo Snl, a !ll. da 
m ar g-em es,1. tlo ~· i o Jacuhy . 

PASSO ROÇADO. ]'e~neno rio do Jist:trlo elo Pat·a;tu, affi . elo 
riu 'l'i1Ja2y, no nmn. üa Ponba G1·ossa. 

PASSOS. Cidade e mun. tlo EsLaüo ele 1li11as Get•aes. Lermo 
da com. de se !L nom e, as.sen te em ~erre no 1 u11co c levaclo·, a seis 
kilome Lros do rio Grande o a •12 elo rio S. Joiio. l'ossll'e 11111 
hospital, funclaclo pe lo l"ar.emleit·o Jeronymn PereLm de i'llello e 
~OU~<l., e um vasto <.>emiLerio CLlificado á e:<:J\ensa~ elo povo e por 
incitnmcnLo elo capuchinho Ft•ei Engenio l<'rancisco de Coriolano. 
l'et·Lo da povnaç~o exisLe 1tma funte ,cle agni1 calcat·ea. proveitosa 
para tliversus mole. Li :.ts. i::len Lcl'l'Hurio é regu.do,~lém dconLros, 
pelos t• ihe irões S. Ft'i111Cisco , S. Joi'Lo c Goca.ina. Os hullil•antes 
emprro·um- Re n a et·:"<:;l.o e invernugem elo gado e na cnl hnt·u. ~l.e 
cereaes o canna, pt·o;HetLendo anaiJicioi'o fulnt'<l o plantio de cà_le . 
Alem ela maLr.iz ex is Le na c idade a egreja tle S:.tll Lo AnLon1o. 
Orugo :::;cnhor Bom Je~ns e diocese de ::;. P unlo. Jlcsm~mbTacla 
da purnchia da VenLania, foi a povoaçiio ele Passvs creacli1 Cregn~zta 
pelo at·t. r§ Vl ela Lei. Pt·ov. n. 184 de 3 de al.n·1l de 184U. hle-; 
vutl,a á v.illa _pelo. al'b. I § J..cla ele n. 38G ele 9 ele onLn1Jt'O de i8<11;! 



• 
PAS ·. -112 PAT 

e ú categoria de cidade pela de n. 854 de 14 ele maio de 1858. 
Como ·termo pertenceu á com. do Sapucahy pelo art. I da Lei 
Prov. n. 401 ele 22 de outubro ele 1848 , <i ele 'l'res Pou·tas pela ele 
19 ele junho de 1850; ai.nda uma vez [t ::lo Sapuéahy pela ele n. 854 
de '14 de maio de 1858 ; e á do Jacnhy pela de n . 1 . 740 de 9 de 
outulJro ele 1870. E' com. de segun•la errtr., creacla e classificada 
pelas Leis Pr·ovs. ns. 2 2J3 ele i ele julho ele 1876 e 2 .378 ele 25 de 
setembro de 1877, e De~ n. 6.454 de 18 ele janeiro deste ul timo 
anuo, e Acto de 2.2 ele fevereiro de 1892. O mun. em 189.2 era 
constitui.do pelas parochias ela cidade, de S. Sebastião ela Ven·ta
nia, pel'clendo em 1882 a de S. João Baptista da Gloria, que foi 
incorporada ao mun. do Piumhy. Uma estrada, a·travessada pelo 
rio Sanl;' Anna, liga- a :J. Dores elo Atel'l'ado; uma outra liga-a ao 
l:;acr·amen·to . Sob1·e suas divisas vide: arts . VI e XVIII da Lei 
Pr·ov. n. 848 ele 4 ele julho ele 1857; n . 1.3.20 de 5 ele novembro de 
1866; n. 1.392 de 1-J. ele novemb1·o de 1.886 ; n. 1.540 ele 20 ele julho 
ele 1868 ; n. 1.728 ele G de novembro ele 1874; a.t·t. V da ele n. 2.084 
de 24 de dezembro ele ·J 874 : art. II ela ele n. 2.142 de 28 de outubro 
de :1.875: art. I ela ele n. 2.151 ele 30 ele outuhro de 1875 : n . 2.265 
ele 1 ele julho ele 1876. Tem ·tres escus. publs. ele inst. prim .• 
uma elas quaes creaela pela Lei Pr·ov. n. 2. L63 ele 19 ele novembro 
ele 1875. Agencia elo correio. No mun. inicia- se com vantagem o 
fabrico ele objecbos ele louça. 

PASSOS. Log. elo Estado elas Alagôas, no lVIunelahit-mirim. 
PASSOS. Bairro do mun . ele S. Simão elo Estado ele S. Paulo. 
PASSOS. Dist. elo mun. ele S. Sebastião elo Pa1·aiso, Estado 

de lVIinas Geraes . Orago S . João Baptista. Foi c1·e·1elo pelo Dec. 
n. 152 ele 22 de julho ele ·189ll. Foi elevado á p:trochia pel o 
art . III da Lei Pro v. n. 2 . 905 ele 23 ele setemb~·o ele 1882. Per
tenceu ao mun. de Jacuhy . Tem duas eschs. publicas. 

PASSOS. Mono na cidade ele Rezende, EsLaelo do Rio de Ja -
neiro. 

PASSOS. Ribeirão elo Estado do Rio ele Janeiro, btmha o 
mun. ele Santa lllaria Magclalena e clesagua na margem clir . elo 
r i o G1·anele . 

PASSOS . Ribeirão elo Estado elo Par::má, ali. elo rio Negr·o. 
P ASSOS DE MAROIM (Senhor elos) . Paro chia elo Estado 

ele Serg1pe . Vide JJicvroim. 
PASSOS DO RIO PRETO (Senhor elos) . Parochia elo Estado 

ele l'rlinas Geraes. Vide R ·io Preto. 

PASSO SELBACK. Log. elo Estado do R . G. elo 1S1tl, no 
mun. ele S . Selil~lstião, á maTrrem clir·. rlo r io Cahy. A Lei Prov. 
n. 1. 54.5 de 17 ele clezemlJrJ de 1885 creou ahi mna esclJ . publ. 
mi.xta ele ensino primaria. 

PASSO' SOCADO. Log. elo Bstn.clo elo Piauhy, no mun. de 
Picos., 

PASSO V ELHO. L og . elo Estado das Alagôas, no Passo elo 
Camar,•gibe. 

PASS O VELHO. Log. doEstadodoiL G. do SLtl, no arroio 
Caclea e n1.un. ele S . Le0polclo. 

PASSO VELHO. Log. Cio JTisLaclo elo R. G. elo Sal, no arroio 
Cas telhano, na es·tracla que do clisL de S. Sebasti il:o se d irige á 
colon ia Santa EmíLia . 

p ASTINHO . . Log. elo Estado ele Pe1·namJruco, n > mun.. ele 
Ae-ua Preta. 

:P ASTINHO. Anain.l do Estaclo ela Bahia, no l'nun. ele Naza
reth; com uma esch. publ. de inst. prim., cr·eacla pela Lei 
Prov. n. 2.483 ele 25 ele 'maio ele 1875. . 

PASTINHO . Pov. elo Esbaclo ele Minas Geraes, na !'reg. de 
Bello Horizonte, termo ele Sabará. 

PASTINHO. R io do Ji:s~aclo ele San~n. Ca·tharina; banha o 
nnm. ele S. Joar(uim ela Cos~a ela Serra e elesagua no rio Pelo
tas (Inf. lo c.). 

p ASTJNHO. Carrego elo Estado de Goyaz, afL da margem 
esq. elo lVIa·tto do Rei, trib. elo ri_?eirão Veris~imo. (1I1f. loc.) 
O mesmo informanLe Jaz-nos mençao ele tres ou·Lros cm·regos elo 
Pastinha : um aff. ela margem esq. elo rio Corumbá; outro arr. 
da margem clir'. do rlbeir~o :1-!agado, b~·ib. elo Coruml.\á; e outro 
aff. da margem clil': do r1beu·ao Jacobwa. 

P AST-INHO . Ilha do EsLado da Bahht, no mun. da Bal'l:a do 
Rio de C01rtas. 

PASTO. Ilha elo Estado elo Rio ele Janeiro, na freg, ela Ri
beira ,e mun. ele Angra dos Reis. 

PASTO. Pon:to. no muu . ele Paranagu<i e Estado do Pa-
rauá. 

PASTO. Sango. elo Estado elo H •. G. do Sul, clesa.gua na margem 
esq. do rio apivary. 

PASTO . Carrego elo Esbaclo ele Goya~, afl". da margem !)sq . 
elo r1beirão Jacobina, trib. do rio Corumbá. (Inf. loc.). 

PASTO BOM. Carrego elo Estado ele Minas Geraes, a fL do 
rio Gabo \ Tercle, nn.s divisas éla freg. elo Cn.mpestre. 

PASTO DA,S EGUAS. Correg·o elo Estado de Minas Geraes, 
nas divisas elo clist. elas Aguas Vir·tuosas. V a,i pa1:a o rio Vet·
melho . 

PASTO DE 'CIMA. Log. elo Es tado das Alagôas, no m,un. 
ele Cururipe. 

PASTO DO PADILHA. Pov . do lt staclo ele Minas Geraes, 
no mun. elo Serro; com uma esch. publ. ele iust. prim., creada 
pelo art . I§ UI ela Lei Prov . n. 2.680 ele 30 ele novembro ele 
'1880. . . 

PASTO GRANDE. Log. do Es tado elo Amo.zonas, á margem 
esq. elo lVIacleira, nmn. ele Hmnaytá. 

PASTO GRANDE . Log . do Estael; ele Pernambuco, no 
·termo de Agua Pre·ta . 

PASTO NOVO . Log. elo Estado de Pernambuco, no mun. ele 
Iguarassú. 

PASTORADO . Pov. elo .Estado de Sergipe, no mun. da villa 
de Cainpos. 

P ASTORADO. Rio do Estado ele Sergipe, afl'. ela margem esq. 
do Real. 

PASTOREIO. Arroio do Estado elo R . G. elo Sul, nasce nos 
tel'l'enos paluclosos que bordam a lagôa ela Mangueh·a e clesagua 
nesta lagôa na lat. S. de 33o 13' 10" e loug. occ. ele 10o 13' elo 
mer id iano elo Rio ele Janeiro. 

PASTORINHAS. Log. elo Estado elo R. G. do Sul , no ·te1·mo 
ele SauLo An·Lonio ela Patrulha, á margem elo rio Rolanbe. 

PASTOS BONS. Villa, e mun. elo Es·tado elo Maranhão, na 
com. de seu nome. 01·ago S. BetTbo e diocese do Maranhão. Era 
villa antes de 185õ, anno e;n c1ue a Lei Prov. n. 386 ele 30 ele 
junho supprimiu-a, ·&ransCerJUdo suasécle pn.ra a pov .. elo M1raclor. 
Resbauracln. pela ele n. 575 ele 11 ele Ju lho ele 1860, fm ma1 s ·Larcle, 
em 1870, extincta pela ele n. 898 ele 'll ele junho, e restaurada em 
1880 pela, ele n . :1..206 de 9 de março ele 1880. Installacla em 18 ele 
novembr·o des·te ultimo anno. E' com. ele segLmda entl· ., creacla 
pela Lei Pr·ov. n . 'J de 29 ele aln·il elo 1835 ··e classificada pelos 
Decs. ns. 687 ele 26 ele julho ele :l850, 4. 993 ele 3 ele julho ele 187.2 
e 'l74 ele 22 ele janeit•o ele 1890. O clima é saudavel e o solo proprio 
a cr1ação ele gado. SobJ.•e suas divisas vide : art . II ela Lei Pl'Ov. 
n. 1.206 de 9 ele mal'çO ele 1.880, at·t. I! I ela de n. 1.255 ele 9 ele maio 
ele '1882. Tem age11cia elo correio e duas eschs. publs. ele ins t. 
pJ.·i m. Foi. a sécle ela com. ·t L·ansfet·i cla pa1·a a vi ila de New York 
pelo Dec. n . 5G ele 31 ele clezembr·o de 1890. 

P ASTOS BONS. Peq11eno rio elo EsLaclo do Mar·anhão, banha 
o mun. ele Santo Ignacio elo Pinheiro. 
P~TACA. Log. do !!:staclo do Rio de Janeir·o, no mun. ele 

Campos, sobr·e o corrego Pbilippe Corrêa. 

P A TACHO. Log. do Estado elas Alagoas, em Porto ele Pech·as· 
P A TACHO. Pon·ta na cos·ta li! o Estado das Alagôas, aos 90 12'· 

48" ele lat. S. e 7° 47' '1" de long. !!; , elo Rio ele Janeiro (Vital ele 
Oliveh·a). Fica a Lres milhas elo pontal do Pessôa com o qual fól'ma 
a enseada elas Quintas. 

PATACHOCA. H.io elo Estado elo R . G. elo NoTte, trib. elo Assú. 
Recebe o r iacho Canivete. Banha o mu11. ele Sant'Auna elo Mattos. 
E' ·tambem denominado Sa1üa Maria. · 

PATACHÓS. lndios antropophagos que habiLavam a villa elo 
Prado, no l!:sLaclo ela Bahia (Luiz 1'homaz Navano. ltine;•cwio. 
1808). 

PA!AFUFIO. An~iga capella dafreg. do Pitanguy, no Estad~ 
ele Mmaq Geraes. F01 creacla parochia pelo al·t. I V § I ela Let 
Pro v. n . 312 de 8 de n.ln·H ele 18-16. Elevada ;.i, categoria de villa 
pela Lei Prov. n. 386 de 9 de outubro de 18,18; supprim.ida pel0 
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art. XIII da de n. 472 de 31 de maio de 1850, res·taurada com a 
d'enominação ele Pará, pela ele n . 882 de 8 ·ele junho ele 1.858 . . 
Vide Pará. 

PATAMOTÉ. Ar•·aial do Estado ela Bahi::L, no mun. ele 
(Capjm Grosso), com uma esch. publ . de insb. ]}l'im., Cl"eacla pela 
Cumcá Lei Pr·ov . n . 1. 408 ele 4 de maio ele 187,! . 

PATAMOTÉ. S~rra e r iacho do Esuado do Parabyba do Nor te 
no nmn. de Caja'l.eir'as. O 1·jacho vae pam o 1·io do Pejxe. Tan;tbem 
escr·evem Patamubé. ' 

P ATANHEM. L agôa Glo Es·tado elo Ce~J,r ó,, no elist. ele Aquiraz 
(Pompeu). 

PATATIBA. Dis·t. ele ·termo ele San·to Amaro, no Estado rla 
Ba-hia . · 

PATATIBA. Ri<J elo Estado elo Rio ele Janei ro. nasce ela 
serra elo P<tl'aty, reg·a o mun. e desagua, na enseàela, ambos 
deste ulbimo nome. l ' amlJem é 6lenominaclo Matheus Nunes, nome 
ele um ~los seus affs ., e Possosinguaba. Recebe o Corisco e o 
Gmralinho. Escrevem ·tambem. Patitiba , 

PATAUÁ. Igarapé elo Es·tado elo Àmazon\<s, . no clist. ele 
Manacapu1·ú, -

PAT AUÁ-TEUA. Igarapé elo Es·tado do 'Pará, banha o mun. 
·de i.\Iu(l;na e clesagua no rio deste nome . 

P A 'l.' A U Á -TEU A. Igarapé elo Es'taclo do . Parâ ; clesagua no 
rio Capim pela mar gem clil'. , entre os lgarapés Páu Pitrtado e 
Carauwtâ-·teua. Outros o mencionam desaguando . no ig·arapé 
Pirajauara., afl:'. çlo Í'io Càpim. 

PATAUÁ-TEUA. Ig·ar apé do Estl).cliD do P ará, no mun. ela 
capHal. E' um b1·aço elo 1'io Inhangapy . 

PATAUATUBA . Igar apé do Es·taclo do Plllrá, banha o muu. , 
ele Muaná e clesag;ua no r io Cajuuba. 

.P ATEIRO . Serra elo Estado ela Bahia, no mun . ele Campo 
Formoso. . , 

PATENTE . Log. elo Esbaclo das Al agôas, no Jo,cuhype . 
PATENTE . R iacho do Estado das 1\.lagôas, 01ff. elo rio Ja

paratuba qpe vai desaguar no Oceano com o nome ele Salgado. 
Ban:ha ' o lllU[\ . ele P or to Calvo . ([n.f. loc.). 

PATÉO DO CARMO. Log. elo Elstado l1c Pemainbuco, no 
·tel·mo de OJincla. 
' PATERÊ (garra.fa). Igar apé do Estaão elo Amawnas, a fr. ela 
marge1h esq. elo ri0 Tacu bú. ~na fóz Hca en~re ~• dos ig:1t·apés 
Aramucá e Cachoeir.inha. Rec~be o Jayarié. 

PATIÀ . R ibeiro do Estaclo ~lo Amazonas; ali. ela margem 
clir. elo Solimões, no dis·t. ele Matmá, eu~re os ribeiros Ya,u ivil·a 
e DIIaLuracupá. · 

PATIM. Log·. elo Estacl0 elas Abgà;1S , np mun. ele 'Sa.nta. 
Luzia do No1·te. 

PATIM. Uha elo Estado ub l3ah.la, na bahin. de 'l'e,los os. 
Sa,nLos, mll;re o continente e a Hh a. de Bimbal'l'a, 

. P A TI OBA . :Morro ele J!l:>·taçlo do E. S;unLo, na . freg. de Caria-
Clca. · 

PAT INHOS. Ribei1·ão elo Estada elo ParaniL Na memori a 
justificativa elo projecto da E. âe li' . ale -Antoll!iua ao Assunguy, 
apl'esenbada pelo engenheiro encarregaO.o elos esbuc1os por p;n·be 
flGs concessionarios, lê- se. : « A Jjnha a teavess-a o rio Capivary 
e depois de acompanhal- o em mu·ita pequena extensão corta as 
exc.essivamente acciclen·tàdas d ivisas d'agu.as e n~t·e este rio e o 
l'rbeirâo Patinb0s e Paraiso. » 

P .ATI PE . Ilha do Estado cltt Bah!i.a, ao N. ela bal'ra ele Can-
. . naYiejraS'. E'- sep:trada lilo co1rtiuen.ie por um ca,naT, , 

P ATIPE. Canal onde clesagira o rio Cipó, braço do rio l'ar-
• d1o; no Esta(lo ela B.ahia. Em suas margens abundam macleii·as 
c_ e cons trucção . 

' I 
P ATIPE . Rio elo Estado da Bahia, a ff. elo Jequiriçá . 
PATITIBA. VidePata·Liba. 

k 
PATO. Rio cloEs·taclo do P wraná, panba o muu. ele Gua1·a

essava e clesagua uo rio Varaclom·o. 
PATOS. Cidade e mün. elo Es·bado ele Min!l.s Geraes, na 

1
com . 

º-e seu nomê, ligada a P atrocínio por uma estl'ada cOl"tacla 1)elo 
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rio Espiüto Santo e a Paracatú por uma outra cortada pelo Es
cm·o Grande. Orago Santo Antonio e diocese ele Goyaz. Foi 
creaela pflrochia pelo ar·t. X VI da Lei Prov. n. 472 de 31 ele 
Maio ele 1851'l; elevada á categoTia de yilJa pela ele n. 1..291 de 30 
ele olrtubro de ·1866: installada em 29 de Fevereiro de 1.868. Ele
Yacla <Í. cidade pela Lei n . 23 ele 24 ele Maio de 1892. Greacla co
marca pela Lei Prov, n, 2.460 ele 19 ele O<rtubro ele 1&78, que 
constituiu- a cor:1 os termos de Pa·tos e elo Carmo elo Parana
hyba . Classiflcacla Gle primeir a en·tr. p01' Acto ele 22ele Fevereiro 
de 1892 . Es'tá situada em ·terreno mou·tanhoso, 44 k ils. ao NNE. 
cla villa clo Pa tl'ocinio, b mun . , álem ela parochia da cidade, 
comprebenele mais .a ele San't'Anna elo Paranahyba, elo Areado, 
de Santa Rita ele Pa:bos, e da Lagôa For•mosa . Sobre suas divisas 
v.i Gle Lei ProY. n. 2. 167 de 20 de novembro de 1875; ar·t. V 
§ H d01 ele n. 2 ,848 ele 25 ele Outubt·o ele 188•1; n . 2 .906 de 23 
ele Setembro de 1882. Tem tres escholas publicas ele instrucção 
primaria, na parocbia ela cidade e diversas em povoados ·taes 
corno Leal , Alagôas e Aragão e em ·todas ~s parocbias do seu 
municjpio. O art. VI ela Lei P roY. u. 2.478 de 9 ele noYernbro 
.ele 1878 creou nessa villa cadeit·as de fra,ucez e ma;tb ematicas. 
Em 1881., a Lei Prov . . n. 2 .8 l2cle 6 ele Outubl'O ele !881 auto
risou a concessão de um pnivilegio por 50 annos para uso e 
goso de uma estrada de ferro ele bitola ele um me·Lt·o, que par tindo elo 
pou:bo berminal ela esbrac\a 'de ferro de P i·tangny ,ou suas immecliações 
' 'á ·Let• ao municipio ele Santo Anijonio de Pa·tos, no Jogar em que 

• começa a set• navegavel o rio P~ ranl).hyba. l!;m1883, a ele n . 3.108 
ele 6 ele OuLubro concedeu privilegio J)Ol' 50 annos para a const ruc
ção mo e goso ele uma estrada ele feuo, ele bitola estreita, que 
par·tinclo ele Patos e pas~anelo por Pal'acatú ·termine no ponto mais 
conveniente entre esse l5sbaclo e o de Geyaz , Comprehencle C5s 
poYs. Torres e CunalleiJ:o . 

PATOS. Villa e mun. elo Es·t<tdo elo Parahyba do Norte, na 
com. do seu nome, á margem esq, elo rio Pinhuas, 70 leguas a 
O. cl~ capital, 6 ao N. ele Te~xeira e 9 aoS . ele Sanb Luzia elo 
Sabugy . Orago N. S. ela (}ui a e diocese elo Parahyba Foi m·eada 
villa pela Resolução elo conselho ela prov . ·tomada em . sessão 
extraot·clinaria ele 9 ele maio ele 1833 e i ils tallada em 22 de agos·to 
el o mesmo anuo . Foi ·termo ela com. ele -fom bal. A Lei Pr·ov. 
n . 139 ele 29 de outubro ele 1864 inco•.·porou-a á .com. do Teixeira . 
O Ul't. li cho ele n. 597 ele26 ele novembro de 1875, deu á com. 
do Teixei ra a, cleno minacâo cle Patos . A Lei Prov .. n.665 ele 18 
ele fiwereil·o de !1.879 reYOgo u a Lei n. 597 Jlcanelo, pois a com. 
ele Pa·tos co m a clenomina<jão . ele Teixeirà, e compos·ta elos ·Lermos 
ele Teixei ra, Pato~, Santa Luzia do-Sabugy . Foi~·es taurada cem . 
pelo Dec: n . 5 de 22 ele ja neiro de 1890 . Tem Agencia do correio 
e duas esc h ola~ .publicas . O f>t· . i\Iax imiano LO]Jes Machado (cit) 
clm: «A freg . ela Gui a fel m·eada por Pt•ovisão ele 1788 . Q.uando a 
Pat•ahyb:t e Rio Gr ande forJw•vam uma só com., fei o.nnexad_a á 
Yüla elo Príncipe ou Ca icó, donde el.ist'l. 1.8 leg tlas, mas sómenLe 
na pn.rteTe.laUiva ao judicial. Não obstante, logo que foi cre01cla 

. a ouvidor ia elo Rio Grande, · ai nela lhe ficou pel'·tencenclo, apezar 
de encr avada u'1 ouyiclot·ia da l?avaby'ba . Depois foi res·H1micla a 
es~a Jl l'OY. Di sLa da capital 80 legun.s, 6 elo Teh eit•;1 ~ 10 ele 
S:11~ b<t Luzi::t.. » 

PA.TOS. Dis t. ela com. do Al ~o Hapecurú, no Êstado do l'vfa
raullao, creaclo pela Lei Prov . n , 1. 266 ele 23 de Maio de 1882 . 

-Ora g·oS. João. Fo i elevado á villa por Dec. n. 130 ~1e 19 de 
el e Mar ço cl~ 1892 . · ' 

PATOS. L0g. do. Es·taclo ào Ceará., no t ermo ela Palma. 
PATOS. Log. elo Tils·taclo c~e Pern:illlbuco, na freg-. de Santo 

Amaro ele Taquara·Linga. 
I 

PATOS. Log. elo Estado ele Pernambuoo, no muu. elo .Bo.l]l 1 

Jardim. 
PATOS . Log. do Estado das Alagôas, p.o mun. ele S. José da 

Lage. , 
'PATOS . Log. na freg. de S. Joãu éle llriumpho c].o Estado cle5 

Paraná . 
J? A TOS. Ilha elo Ws tarlo elo Pa1·á, na foz do rio Anapú, no 

muu. ele Igarapé-miry. 
PATOS (Il'ha dos) . Nome dado pelos primeh·os cle.sco)lridoros á 

ilha de ~anta Catharina, no l!lstaclo des·te nome. 1 

PATOS. Ilha elo Estáclo de J.\!Iatto Grosso, no rio S.. Lom•enço, 
uns 30 kilms, a['laixo ela Hha elos Cervos. 

PATOS. Pàquena ~erra do Estadó de Ceal·á, no mun, clô Aca-
rahl't. , E' coberta de .ma·L'tae . · 

I' 
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PATOS. :ti'Iou·te do E stado do R. G . elo Nor·te, no num. do 
Caic6 . 

PATOS . Serra do Esbaclo de Ma tto Gr osso, proxima do rio 
A raguaya, no elist . ela Cb (IJpacln. . 

PATOS. Ri o do Es tado do Amazon as; cles:•gua n a m <Rl'[;'em 
esq. el o UnLhú n. se is milhas a ba ixo dJ f'oz do UrubLt· Lingn. . 
«Ass im denom ine i- o, lli zo::iJ· . B . Rodt·i gTtes , pelo muuel'O dessi:LS 
<J.ves que;: h i enco tlLre i . » 

PA.TOS . I I)a:t·npé do Estado elo Amwwnas, no o·i o Pur úse Creg . 
üleS . J o::Lo elo Arinum . 

PATOS. Jga.mpé do Es tado do P <ht· ú., aff'. da margein d i.r . elo 
rio Tocan:Lin~ . · 

PATOS. Jg·a1·a pe doE~ ta~l oclo P ar;';, ba-nhao mnn. ele San
·ba!·em e desagua no ri o Ituqui. 

PATOS . R iacho elo EsLv.elo do Pianhy; rk;agna m a. m a.r gem 
cli r . elo Canimle, en Lre a rov. elos ri achos elo E ogn. no e du, H:J.n
clw.rin. . . 

PATOS. Rin.cbo do Es tado do Cear il, aff. do rioU IJa tnba . 

PATO f?. R io elo Estudo elo Ccar il, desng ua no li Lúor alna en
seada ela Moita , en L1·e o por to do ivlnndahú e a po n ta do T a pag·é. 
Sua IH11'l'a , c irculada ele ba ncos ele :J. t·eiC', clú. en trada a pequenas 
embarcD.ções; o r ;o, enLreta1Íto, é ~d guma cou sa fun do . N:!.s 
nmrés vi vas, sob t·e ·o lmnca ela b<.Ll'l'a, e ncontram -se 14 e 1i5 
palmos de ugua no pream:J.r e p rlo ~·i o sobem cauôas até o e tt
gen.h.iJ dos P a tos . 

PATOS. Rn.ch o õlo E: st:J.Üo cl e P eJ·nn.mbuco ; drsagu n. no. m ar
gem septen Ll'lo tlal elo ri o Cap1 bet·ibe . 

PATOS. R io elo Estado da Bahia, no unm. ele Cayrú; sa.he .no 
· Jogar clenon1im1elo .l,ripimbú . 

PATOS. Rio tlo Es tado do Espir~Ló Sau:to, a ff. cl0 lbapemirim. 

PATOS. Silo ass im denomin ados clou s rib l il' Õ~s rl o ~ s t aclo ele 
S. P a ul o, afl's . el a m ar áem csc1. elo rio 'l'ie té . U m clesagua pro
:x im o do r to d os L ··nçóes . e ntre o cort·Pgo elos B ugr es e o ri o ela~ 
P eel er Miras : ou ~ r o p~ rto rlo Sa l~o de 1\viJ. nb a lldav·l , e ntre os 
.corr·egos elo Ca mpo e elo Ze. f'e t'itlo . Ambos tee ll t de 8 a [Qm el e 
la rg·o . 

PATOS . R io elo Es·taclo el e S . Paul o, no mun. el e Sa ntos . 
Des<1gua no bmç,o ele mo. t· el a Ber t ioga. 'l' e:n m a is ele cjnco ki ls . 
ele c urso. 

PA:TOS. RilJeirã o do E stado ele S. Paulo, a ff. ·ela margem 
elir. elo rio Mogy-gua~s:t. 

PATOS. Ribei r ão do elo E s t:J.cloelo Paraná, a ffi. do rio Jm· 
bit 1va. 

' 
PATOS. Riacho do Est:.~eLo ele Minas Ger aes ; elesog :a n o l'io. 

S . F,·a nci sco , no es paço qtte m ede ia en·tt·e a l.'oz elo r10 P ardo e 
a do rlacho dos P a ndei t•os. 

PATOS. H.ihai l'iio do E8t.ado de M infl.s Get·aes, u ffi. elo l'i o 
S. F r a ncisco, entrePiumby eForrniga .A Le il?rov. n. 3.17,1de 
22 d e outubro el e 188;3 conce de n a, subyenção el e tres co ntos el e 
r éis annuaes por pra~o de quatr o a o nos pa ra o e rnpl'eb e ndim cuto 
d <' navrgadi.o tlo ri1Je iri1o tios Pat0s, do pont o e m que co me a fl. 

/ ser n avegave l a té á s ua ba rra no rio de S . Ft'<t ncisco e a (l..s ~e 
entt' .l o porto el as Anclori nh as no .mnn icipio de AbJ.ete e tio Ma
rirl uita no ele P iumby, por me io ele bal' c:~~ on pt•a nch a.s . b C'>n 
'tnlcto fui ce leiJt'ado a .:2 1 de oaLubro ele 18il J. Recebe o' corr<'go do 
Cão . 

PATOS. Co t· rego elo Es tado de Minas Ge1'aes, ba ob:J. o berl'i 
tol'io el a f reg . de S. Mi gue l elo J ettuitinh nnha e cl es :t g ua no 
r lb3-il·ã o S. Ft·anci sco, a lll. do ri o J ecplitiobonl.t a (inL Joc .) O 
m es mo informante f, z-1lOS Jnençã0 Gle um outro col'l'eg > d os 
P alas, qu e b:t nha a fr eg . el e S .. P edt·o e desa g· uu na m ar ge m 
esc1. do J equitinhonha. 

P A TOS. Hi o d~ Es tado ele Goyaz, affi. da mat•gem esq. elo 
ri o d as Alm as . 

PATOS. H ibeü ão do Es ta do (]e Goya r. , afil. do 1·io Maranhão. 
Recebe o Taqua r a l. 

PATOS. Rio elo gs ta clo ele Ma tto Gt•o::so ; e um galho eSCJ. 
do Arin os, 70 kil s . a ba ixo dó riacb·o el a. Pra ta. Ta~n be m é ch a 
m a do dos Baca bil'ys .e S . J osé, ·tendo s1do es te ulb tm o dado por 
Antonio Thomé el a França. R ece]Je o Encontr o. 

PATOS. 
Marajó . 

PATOS. 
clo,s P a:tos . 

PATOS . 
(TnJ. loc .) 

PATOS. 
Qui ~eri a . · 

Lago elo Esbaclo do P an·:í., no ri o Ma)lu á , na ilha 

L agoa elo Estado elo Mamnhão, · no mun . de S . J oão 
I 

Lagf>n. n o mnn... do Br ejo do Es tado do MaraHhfio 

Lag.\a elo E stado elo· Cead, no nnm. de S~tn:ba 

PATOS. Lagj.a elo Es tado elo Cen.ra, em Meceja na . 

PATOS._ Lug!a elo E s·bi1elo de P ern arnlmce, no nnm . de Bom 
Co nselh o . (In f. loc .) 

PATOS. I útg6a JHl mun. elo Remanso «lo Estado da B:1h ia . 

PATOS . b ag.h :n0 mnn. do C.u11 pes bt'e e Estado el a Bahi a . 

PATOS . 'Pequena lu.g-o:l no mun. ele C:J.[I ivary do Esbaclo do 
R io ele J JlHiir o. · 

PATOS. L'>g'>a elo Es Laolo ele S . Pnulo, no ac•mhalcle c10 Tm
birnssú, mun. ele S . J ouo cb J3 )a Yis~a, á margem elo ri o J::L
gnal'y. (Jnf'. loc .) 

PATOS. L a.gôa do l~s La~lo de S . P i1 ul o . no nn m . ele Mogy
g·un.ss ti . 

PATOS. L ag.)a no E s tatlo elo R. G. elo Snl , el\t t·e :1 costa elo 
Oce:1n o. elo, qu a l é se11ar acla pela es t t•eiba zona de tel'l'en o ba ixe .:> e 
ar enoso C1He se prolon ga pela costa SJTI . tlo g~bado e pelas SCl'r as 
elo Hel'Val e T apes, que s< es tendem n o sen t tclá ela qosL:J. occ t
den tal tless;t m agesuosa lo.g ·,a . Seu compl'imen to m edido ela. pon L:J. 
ele Ibapaun ao J~s treito é th~' 3 t3I<. GOJ "'. sO bl'e 66 rle ltll'g' UL'a . Seu 
ext•·emo N . está n a La·t. S . ele 3)"22 '24" e Long .. ele 1"5tr-17' ' a O. 
el o Rio ele J aneil'o . CoJ:t·e no r •n-lu g 'l'a l de SQ. a l\ JTI. :Sn • s 
uguas acham-se no mesm o ni vel d :1s elo Oce::~no . Os tri bs . ·da 
Iugo<l dos 'Patos pela mut·ge1u ele O. são : al'l'oio elo Pass~ 
G •· anele, Ca piva-r a, Jac;n·é, Velhaco, rio Cn.maqn an , arroio Fi
g ueil' <.L, C:l.il'aga, S . Lom·ençn, Co n t~g-ilm , ql':J. llrle, Cc'l't'e ll bes e 
Ca ngus1ú . Pel a costa ori en:tul l'ecebe 01 a rroios Capiv :J.I'Y, B~l l' .t;il. , 
iJf:J.lS:I e .i\iustaTclus . Na costa de léste bem ·as seguintes pontas : 
A11as Lac io, 13nja t·ú Chl'i sto vão P e t· eil'U, Lençoes, J ~s t.t·e_ito . Ao 
N . ·a lag.Ja elos 'Patos com nmni ca c •m a do Vi a miio, e ao SO . 
com a Mirim pe lo ca nal chamado r io S . Q .. nç.alo. A.l gui'I.S 
a tl'bi~os chamaYam n. essa b g- 'ia Ti bir1ua·r a on dos cem i Ler i os . 

PATOS. Corr ecleiri1 NO ~· i a Mogy- guass ú, no E s tudo de 
S. Paulo . T era 450 m eLros de ex tensão. 

PATOS. Lar go nu bacia n a LJ g.'la ele Arn.rua,ma elo Ei~aclo fi~o 
Rio ele hneiro . Ahi llc:1 a ilb u éli1 P a lmyra, an ti gamente elo 
Cypr i11no . 
' P .ATRÃO-MÓR . L ugôUJ tlo Estaél u cl0 E ., San to , ii. m ar gem elo 

rio Doce . 
!PATR[ARCHA. Ribeil'ão elo E stn.clo elo Rio ele J aneil'o. J•eg:t. 

a [t·eg . ele S . J ii>aÇ[llilll ela !Barra J\Ians>l e elesagH<t 1\0 ri o l?r eto. 
Nas<:e n a serra elo Am var o . 

PATRICIO. Serra do E~haclo ele Min as Get·aes, no mun. elo 
l\Iu L' iahé . 

P ATRICIO. Jlh a do EstD.clo tlo Par ii.. n a c0m. üe Came Lá , nn 
fu~ elo t'i iD 'l'ocan L i n~ . ' · 

P A T R ICIO. RhJ.Cho elo Es laclo elo F'al' a,hy'ba tlo Nm·Le, no 
mun. el'Area; clesu!.! IW. 110 ri acho di1S 'B n.na neit•as , a fr. elo rlo 
\raçagy . ~ 

P A TRrCIO. P eqqteno rio elo E staüo d~ P ar an il, bn.nha o 
CJJm po Com pritlo e r1e ,ugna n a m argem tlir. elo r io Bowig •ty . 

PATRICI O. (S .). P wt·nclti a rlo m)m. ·cle Ttaq'ILy. no l~s tado cto, 
R . G . do Sul. F oi c t·eae\a pe1a Lei Prov. n. 15 cle;2g de dezemb t·o 
cle .!~37. Vi;le lbaquy . ' 

PATRICIO. (S .j. :I.~ i o elo E sbaclo tle Goyaz ; n Jsce na set'l'a do 
se llno111 e e G1 M,\g· na na mar geni e9C[. do ri o t!Ds Almas, 3:J k il s-: 
acJma el o a L' i'wta l ele Lavrinh as . R ecell3 os ribei..l'Ões elo Cn·1·e tu0 e 
do Co ~ovello e os COl'regos B l'avo, Gla Fazendinha da Roc inha elo 
Adão . E ' lCn·maelo pelo S . P atri<:i o <.tran.(le e P ei!J ~wno . 

PATRICIOS. R ibeirão élo Es taclo de Minas Geraes,l)anha a 
pov . elo' Lar a njal e clesaguD. (0u fúrma) no t·i o deste nom e . 

PATRIMONIO. P ov. elo Es tado ele Ser g ipe , n o mun. ele 
S. Chrjstovão . 



PA1.' - -H5 -

PATRIMONIO . Arraial do Eshaclo ela Bahia , no termo do 
Irar;i . Orago N . S. el a Conceição T em uma esc h. publ. de inst . 
prim., crcada pela Lei Pro v. 'Jl. 2.32g ele 14 de julho ele 1882 . 

PATRIMONIO. Pov . do Es tado do Rio de Janeiro, n o mun . 
de i\IangaraLiiJw. 

PATRIMONIO. Log . Ü> Eshaclo do Rio ele J ane iro, na Creg· . 
de Curdei1·os . 

PATRIMONIO . Log . do Estado de !llinas Geraes, na Jreg . 
lle Camargus clu mnn. de i\1a t·i a nn a . 

PATRIMONIO. Set•t•a Llo EsL:J.tlo Llo R . G. elo i\OL·te, n as 
divisas do mnn. ele Ac<1ry . 

PATRIMONIO. Mono rlo ]~~ Lado de i\fina~ Goras, na l"reg . 
de l:.l. l:.lebastião 1lo .\ .reaüo, na estruda par ;.t. All"e n u~ . 

PATRIMONIO. Rio do Estado elo R io i.le J a neit·o, nasce no 
mun. de S . J oii:o Marcos e desagua no m un . de i\Ia ngarnliiba no 
BaLa tal. Tem ttm curso ele 2 .[ k1l1lls. c na sua eon!lue ttci a per to 
ele iOO valmos de lai•g ut·a. E:" tambem clen ominado Jng· dtyl.m. 

PATRIMONIO. Ri o do Estado deMina'\Geraes, ;> rrt. dorio 
elas MorLes. 

P ATRIMONIO. Correg·o do IJ: s tado de ~1 i nas Geraes. arrt . da 
mat·gem cliP. do ri o chts Velhlls . · 

P ATRIMONIO DO BAHURÚ. Pov. do l~s tado de S . P aulo 
no mun . ela li'ot·tu.leza . F oi elevada á rl i>t. pela Lei t"l. 209 ele 30 
ul.u agos to de ·18)3, que mm·cou- lhe os seg-uintts limlLes : Te t·á 
prin uipi o n<J. bat' L' ;J. Llo r io ~ata l h a com o rio 'l\ie té: 11e lo m esmo 
ri o ac ima se['"nirá até á bana cln. b.g-•\a raracla ; ]10l' esLa ac imit 
a té a ba t·t·a (la Ag ua ela Boa Vis ta, Rahinrlo pot· esb:1 o."té á cas;> ele 
F ranc isco 1'hom a7.: dnbi acompanh at·á a estrada qnc vai papt 
lilol'l'a leza. · té ás Duas Passagens, sibio que foi elo ti nurlo João 
J om1u im Pcrei t·a; e, subin do pelo riiJe irfto do C;>mpo ate ús suas 
1LILimas cr~becc it·us , seg·nirá a rumo a es trada que v' i J11lri1 orar
tloso, u Lé ao cnme lho serra ; ela h i toma nrlo a di l't>i La a Le ao si Li o 
d.o cnmmetlll D.de)t• Bo"g'PB, comprehendedí., n a mesma clirecçii:o, 
bodas as veL"Le nLes do rio Dolll'aÜo e ch~Q·o.ndo ao riu 'l'i e te subirá 
este até a bal'l'a üo xio BaLu. I!J o. . ~ 

P ATROCINIO. Cidade e mun. do Est:.J.clo ele i\Iinas Gel'aes, 
n:t com. elo sennome . Ora~o de N. S . do I'atroc iuio e d iocese 
de Goyo.v. . Fo i c reaüa p:l.l'och ia pela Lei Pro v. n. U -1 de 9 de 
llllll'ÇO ele 183\J ; elevada à eu. b0g·o l'i a de vill a pela de n . "171 ele 
23 clé março de ·18 ·10 e ú. ele cid ade peJa de n . 1.Ç\95 de 1:3 de noYem· 
bro ele 187::1 . Da C<1 lll <~> l' iJ. muni c-ip<> l rl"essa cidade r ece bemos a 
segtlin te inli:Jrmar;ftn: « . lspeato JJhis·ico . P erLencendo este nmn . 
á pt•ov . de !IJ.inas, ]i::wtic ipa de seu aspec to phys co gm•a l, Sf'nelo 
bastante mon la nltoso, n o bando- se no cimo de a lg-uns mo n tcs e 
serra~ i111mensos clli.l .. po.cldes, chegando a lg·nns a t2r uma ex tetl
siio de mnit ·ts l eg u a~ . O seu sys tema oro logico é o ch Serra Geral 
das VerLentcs . segundo a classi !1caçiio de Get·ber , c pet·tence n te <l.O 
g t•upo él<> sel'L'a ela Canastra. n;· cwLado por clive1·sos rios, ribei
rões e COl'reg·ns q ne Lm·n a m o seu Let•t·en.o. aper.n t· da s gl'a ndes ri
que7.as mi tle t· al o~· i cas cpw possue, IJaslanbe protluctivo rle torla a 
cultura elos gcneros tt•opic ,,es . - Lavo nrn.. !<;mrazii.o ela ferL ili.
dadc das maLta s ü" esLe mun, et·a ele es perar que. o elesenvo.lvi
mento el a indus Lria agt·icola ros~e ex traorrlinario; a.~s im, porem, 
niio SLLccerl e, .i ó. •pnl'que eskt. l'e ,·Lilirlade Re nota em cpn si ·todos os 
muns . vis inh os, rlc m <~Jllli l'a qne os JH'Odllctos agricol as prec isa
t·tam. ser ltranS J IO t' baüo~ Jl il l'ag :·a tttlcs cli s~anc.i as e infe li zmente os 
IUQios de commnni caçào silo cl ifncc is e as csbraclas pessima~ , j á 
]lorcrn~ a C[ua nltida tle de bra~os de que rlispôe o nmn. é ins umci 
etlt~ .j ::t fiaalmenLil por não s~ bet• a ind:t desenvolvido o genio em
Jl l:ehenyedo t· ent.rc o~ agt·icuHMes . A pezat· rl'i ss~, porém. cnl 
IJ va - se : milho, fuijfi.o , arro'l. . C<.Ln ua tlc a~snc:~r. lumo, algocliio, 
mandioca e em cru:.wLitlade sufíiciet"lLc put·~ SU1)P t'i.t' as nceessiüu. 
clcs do muu . e me~mo para expor Lar nnt a parte p:ua os mnns . 
Vtsmhos . A lavmll'a tlo ca l"é , se bem qne e·n começo, Lem Lido 
basLanLe üese two.lvime nto e se nii.o ex is tem platrL<WÕL'S, em gt·att
élc escala é porque, nos lagares ho.ixos, é e lla vic Lima cL\ gead:\ 
1ll;ecJsa t1.Üo- sc por isso o.pruvei ~wl' somente os log·u.rcs elevados. 
Neste<, pot·érn, e! lo produz hem e os ugt·i cultores estão a nimados 
aprosegllÜ' nu ex]Jloraçilo cl"esLe importanbis'lim o r a mo ele i ndus
_Lt·ta ag-r icola , para o q nal p1'estam- so perl~ i tarncnte os campo~, 
b~nllo-se até oJ)~et·vado set· o ca l'é pl a ntado n o campo mui to supe
l:tor ao da m atL<>. CnlLivam- se alem d'ispo rliver sos especies de 
J .1 ' 1 t.cLa~ e em per1uena e;cala o tr ig-o, C(He e excelle1Ttô sendo p1·e · 
Íet•tvel ao que uos veem d e feira . Havendo, pot·é m, ma.i.si·esul·ta
do 11<1 J_nclustr ia pa~toril, a qlle lll'esba-se o mun. pe r.Ce 1 tam~n~e 
em razao das ~o;>s pastag-ens, por isso no g-eral os h\zencle1ros 

.. 

dedicam- se Uli1tS a ella, setlclo ·ta mbem esb uma das causas c1o 
pouco desenvolvim ento ela inclus tria agricola. - I ndusbri a . Cnida · 
se no mu11. elas iuclus tl'i as pa,storil e fabril e, em per1nenaescal a, de> 
ext1·u.cbiv11, pelo qtte vo.nws dividir a respos"t:l a egta pergunta 
e m 3 partes : l." I nclnst,·ia p J~lOl'il . Cria -s ~ neste mutl. em 
g l'v.nd e escalt o ga ia vaccu 1n e su in o e, e m menor escaht,o 
cavall o.r, muar e Ja ni ger q . l</ para l amenta t·-s~ que , n o uw1o 
el e ta ntos ['t~.zencleiros .i mportantes que se occupam com esta tn 
dmtl'ia, poucos sejam os capl'i ch osos que procul'am . me~Jorat· a 
fJ'talirlade do g·aclo. A r espeito elo ca v;tllat• e rn u>Lr nao h a o 
mé nur ca p1·icho, S3 ttclo os animaes pe~pte n os e ele p e>s tmo co.t:po, 
o que é para las tinmr; pois que, com os campos de qtte d ispõe o 
mntl .• potler i<>m os l'ar. ~ nde irol t il'<tl' mu gt•:J. nde r rsnliatlo tlesta 
i ntlns brio.. A re~pe i to !lo suino tem-se cr iado em g- ranüe e -caht, 
te ndo- se cheg:tdo a t t·anspor·~al' ate 1nt·a 8al'iJacena e ouLros 
po n tnR. 2." Ilicl•ISll'Í'» fctbril. IJJmpreg-am- se no fabrieo üo assucal', 
r ;t pachu·as e aguu.rdent•, ]lara o Lllle servem-se de engenhos ai nd<~. 
elo syslema anti g-n, t endo por · motJr o gado, h avemlo s6menLe 
dons movidos por ngtta . F alJt•ica-se tami.Jem mui to aze ite, ]lara o 
que emp t·egam o fl'llcto ele uma p:llmeit'.l denomi~aela mecahuba , 
cb qn al são H.btull'lu.ntes as matlas do nnm . .l::l.a fab t•J cas de llllUO, 
entre as quaes u. do ten e n;~e eot·on el Foi1seca e CUJO proclt~ct.o é 
mui to aprec itv'l o. oiJt.endo fora do mun. opLnno preço em r azao ele 
sua boa qualida de. Ha uma fah:- ica de fetTo, cerca ele 8 kiloms. 
di stan te elo Coroma nclel, a qu"l trabalha produzindo j á fer1·o 
en·ual ao ele Suez, por ém cp1e seria m elhor "p.roveHaclo se o 
sysLema emprega do no r.cbrico fosse mais a perfei çoado : I-Ia a itlcla 
c"i nco enn·enhos üe serr a que l'ol'nccem aos ct.ifreren Les d ists. do mun. 
as maüei l'a s necessari as a su as cons~rucções . l~mpreg-am- s e lam
bem 01 b abibs. em te~i tloR de lii.. algodão e p:tinu., por em lulica
menle para Go nsumo local. s.a I ndt•.5t"l'ict c.:vtmotiua. Ape7.ar da. 
riqueza miner al •ftica elo mun., pois· nelle enco ntra- se omo, 
chnml>o,eslanho. l"et•r.> e diamantes. a pen·ts selem trabalhado na 
miner ação elo d iama nte . e tsbo mesmo em 1)equ e11a escala , e n u. 
miner açã 1.1 elo fet'l'O.- PoPüLA<:Ão. P ode- se se bem rpte nfw 
ltnjam dadoR es,,tli sl.icos exnc to1, t1.v aliar a pop . , sem receio rl e 
et· i·ar, em 40 .000 'almas. - ÜRiom"t oo P ovoA DO. A cicla·lG do 
I atroeinio. co11Gca• la no declive de 1un:t hclla eoll ina. , apr esento. 
ao vinj or, ·qne ne Ua penetra por qualquer Jaclo. um IJallOl'::tma 
a:' l'arl,we l. Ao pr incipi o o com mel'cio e a commnni e·tçi"io ele 
G~yu.z com Ouro l~re to faz ia- se pelo Pu.racat tí e Di a mantina, até 
qLte . em 1800, foi, segtu<do U.t"lL iga bl'acliçiio, eetliclo o terre no da éi
cl a de a N. S . elo 'PMroci nio pot· Antonio de QueiTo~ T ell es e então 
um i ncli v iLltto es l.a be lecen n es.le lognr uma cv.sa de Lt·oco elos an tig-os 
qn:J.renLinhas e n bl' i u uma estrada de Goya.z pura Ouro Pre lo, pa s
sando por es le Jogar. Como 1i:Js;e a. n ov<l es trada melhot• e mais 
pt·o:dma . começar am os hoiallejros a tl'ansita.r por e ll:t, e a lguns , 
ela~ b,ôas pastagens e das b<'>aq mntb<ts, Yi er am estabelecer-se pe lo 
mun . e aso im Coram chaman lln a aL~ençiio dos outros que a pouco 
e pottco fiJl'a m p ovoan.clo a c:üade. ELliftcon- se cle5Üe Jog-o uma 
eg t •e,j~t , cuja padr oeit•a foi e é N. S . do P a brocinin e aó s it io, 
o11cle esta hoje a ·ciélatle, clenomina t•a.m Sa. IUre em r ar.iio elas 
ag na~ s:.tli nas que se eneon trmn a cer ca ele 2 ! kil> . di stan.Le da 
cillade . Foi des•le enLi'Lo clele,wolvendo- se , a té qtte c llegou ao 
ponLo em que hoje se acha. r:limct . Todos os povs. do mun . são 
bastu.ntes sttltllu·es e de um clima temperado, niio Lendo nelles 
g ras3ado epidemias e n em m eRmo nobatHlo- se as l'e lll'es palustres, 
excep~o nn. Ahbadiit dos DDn l'u.doR, onde em rar.i.i.o ela ves>ima 
an·u a niio l1o, mtti ~a sanrle, e no Co t·omallllel. onde r e i nalll l'ebres 
it~tcrmitLenLes ])Ol' sel' o· pov . con s tl'uiclo :jun to a" um grande 
bre' o. ,, E' li go.cla a Po.mcaLú por um esbt·aela att·;>vessacla pelo 
ribeirão .Jacú. <1 AJ•ax<l. por um:J. outt·a a Ll'avessada pelo r to Qnebt·a 
A nzo1, a Bag-agem po1' uma outt'<\ u.b t'D.vessu.da pe lns ri os J?om·~~
dos c PreLo, e u. Pn tos por u m:1 outra cortada pe lo3 r tos 1<, . 
Santo e Parana1tyba . 'l'em ag.~nc i D. do col'!'e io e tlnas es~hs. 
JHtbls . ele ins b. prim . O mua., a té 1:38 2, compL·chcndi u. , o;~lern da 
p;;,1.·ochi a da cidaclr., m as as de S. Sebas tiii:o da_ Sel'ra do SaliLi·e, 
N . S . dó Pabt·ocini o Lle Cormn a mlel c Al1b"-clla dos Domados; 
'ttesse atl tlO, porem, u. Lei l?l'Ov. n. 2.9.30 ele 6 de ottLnbt·o ti
r ou-lhe as clna~ ultimas p~wochi~.s, qne passal'am a con sLJLUtL' <J 
l111111. ele Cor omanüe l. Sobre Sita~ di vi sa> v ide. en~ I 'C OllLws, 

as Lei s Pt·ovs. n. 1.407 de \J ele dezembt·o ele i R67; ~1 . L7l3 d~ 
5 de outub1·o ele i870 · n. L GG') ele 'l7 ele setcm l, ro ile i 870' 
n. 2. Hii de 20 de noven~b1·o de -1 875; n. 2.9:)0 de, 6 dr ot~~ 111'/' 
ele 1882; n. 3:44.2 de 23 ele se ~e rnbrn de 18_8~ · I'?' deu.·.ls9~ca " 
càm. de primeira enbr. po1,· AcLo de 22 de ievereno ~ · 

PATROCINIO Villa e mnn. do Esta'lo do P .iauhy, na com: 
' · - E elo Pw 9 o Fo1 

ele Ja icós . Diocese do Ma ranluw . 10r7a8l lt~vcle J"ulho de .'1883 e 
creacla parochw. pelv. Le1 Prov . n. L c e ~ 
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elevada á éa'tegoria de villá pela ele n . 1.193 ele 9 ele outubro de 
1888. Tem agencia do correio e eschs. 

P AT R OCINlO. Villa e mun. do Estado de S. Paulo, a NTIJ. 
da capi·tal, ela ~ual clis·ta 777 kils . Orago N. S. do PatL"Ocinio e 
diocese de 'S. I aulo. Foi creada parochia pela Lei Prov. n. 24 
ele 19 ele abr il de 1864 e elevada á ca·tegoria de vma pela ele n. 80 
ele 23 de abril de 1873. Tem 5. 0)0 habs. Como parocltia }ler·tenceu 
aos muns. de San·ta Isabel e S. José do Paranahyba.E' banhada pelo 
r io Jaguary. Sobre limites vide Lei P1•ov. n. 21. de 13 de julho ele 
1867. Divisas.-Co11fina -este mun. ao N. com os de .Nazareth 
e Santo Antonio da Cachoei ra, velo morro do Pião. e serra da 
Mantiq'l].eira ; ao S. com o de So.n·ba Isabel, a E . com os de Jo.carel'ly 
e S. José elos Campos, a G. com os ele Nazare·th e Conceição elos 
Guarulhos. Suas divisas com os muns. ele Santa Isab,el, Jaca1•eliy 
e S. J· sé dos Campos foram estabelecidas pelas Leis Provs. n. 21 
ele 13 ele junho de 18G7, nAo de 28 ele março de 1870, n. 24 ele i9 
de abl'il ele 1864 e n. 40 aé 28 ele março ele '1870. Aspec·to geral. -
Em sua maior parte é montanhoso e cobe1·to de maL Las. Serras. -
A principal é a da Man·tiqueira, conhecida nes·ta r egião com a 
denominação de serra •ela Cantareira. Distinguem-se ainda aJJ 
montanhas denominadas Morro Azul e Boa Vis·to., dentro do mun. 
e Pião, ell,l suas divisas . Rios. - O ·territorio é lmnbaclo por cli 
vel'SOS rios, dos quaes <JS mais importo.ntes são o Jaguary e o do 
Peixe, ambos n::wegavels po1· pequenas canôas. En•tre os ribe irões 
ha os denominados elo Guil'l'a e Santo Angelo e ou·Lros men0res, 
além de diversos c01·regos que sulcam o ·terútorio em bodas as 
clil·ecções . Salubridade. - !TI' geralmen·te sahti.Jre. - Mineraes. 
Cons·ta exis·til·, no ct·uzameu·to dos r ios do P,eixe e Jagttary;, onde 
as aguas formam !2_equena bacia, uma jai!iida ele ouro. No si bio 
no·tam-se excavaçõês c1ue, segundo affirmaH) diversas pessoas, 
foram fei·tas pelo engenheiro Oyrino; es·te, porém, ele pois ele pro 
ceder a minuciosas pesquizas 'e de olyten privilegio elo governo 
imperial , falleceu, sem ter iniciado os trabalhos de mineração. 
Ha excellen·te pedra de cons'trucção e hano ele olaria.- H<stori a . 
A pov. foi fundada por D. Theodora Maria de Jesus, que, pelos 
annos ele 1840 a :1.845, fez doação ele um ·terren0, çle cerca de um 
k il. quadrado, no qual seu filho, Antonio Feneira de Oliveir~, 
edificou, a expensas suas, uma pequena capella com a den0mmaçao 
de N. S. elo· Patrocínio do Bairro Alto. O territorio pertencia ao 
mun. de Santa Isabel. A 8 de julho de 1850, a reque1·imento dos 
habs. ela florescente pov., foi ella creacla capella curada com 
a mesma denominação, pelo en·tão vi gari o capi·tular Lourenço.Jus· 
tiniano Ferreira, tendo por seu primeiro vigario o padre Amaro 
Severino de Gouvêa, que ahi permaneceu até !1.859. Ma is ·tarde 
em 1861, não tendo a capella accommodação sufficieu·te para a ' 
pop. C(u'e crescia rapidamente, os cidadãos .An:tonio Ferreira de 
Oliveirá, João Ferreira de Oliveira e Manoel Ferreira de Souza 
resolveram edificar nova egreja, para o que obt iveram auxilias do 
governo prov . e ela pop. ; o fallecimen·bo, porém, desses cidadãos 
impedia que fosse levado avan·te o louvo.vel in·tento; ficando assim 
em cons·trucção o novo ·temp lo, que, comquan·bo inacabado, ·tem 
até es·ta da·ta servido paro. o a ac·tos religiosos. Pela Lei n. 24 ele 
19 de abril de 1864, fo i a pov. elevada á fi:eg ., ficando clesligo.cla 
do mun. ele Santa Isabel e annexacla ao de S . José do Parahyba, 
hoje S. J osé dos Campos, e pela Lei n. 64 de 9 de maio ele 1868 
foi novamente incorporada ao mun. de Santa Isabel, elo qual 
desligou- se em vil"tudé ela Lei n. 80 de 23 ele abril de 1873, que a 
elevou á ca·tegoi·ia ele villa . Para a conclusão das obras da egreja 
matriz foi concedido o beneficio de uma 1otel'ia, a 20 ele abril 
ele 1870, mas até hoje esse auxilio não teve real iRação, ·perma
necendo as ditas obras no mesmo pon·to em que se achavam em 
1866. - População.- A pop. elo mun. é de 4889 habs. - Ag~·i
cul·tura e pecuaria. ;- Os priucipaes proeluc·tos ela lavoura lio 
mun. são o café e 'a canna de assucar. A produc9ão mécJ:ia annual 
~o café é de 30.000 k ilqgs, a da agua1·den·Ue ele canna é de 120.000 
htro~ . O preço médio das ·terras por alque'il'e (2, '12 hec·tarres) é o 
segum·te : terras de 1 a qualidade 50$, ele 2" 25 . O mun. não 
é creador. Ga=ercio e indus·tria. - O~ es·tabeleci-:zi.1en·tos com
merciaes e inclus'briaes são os. seguintes : 12 armazens de molhados, 
"tres ele seccos, quatro lojas ele fazendas, uma sapa·taria, uma 
foguetal'ia, uma sellaria e clive1·sos out1·os. Cm·iiosidades na·turaes.
Na confiuencia dos rios Jaguary e elo Peixe ha um salto de bel
lissima appàrencia, com cerca de ·tres m e·tros de ·altura. Na serro. 
.da Man·tiqueira existe uma pedra, cuja face ~uperior ·tem uma 
área de cerca de 220 me·tros de circumferencia. Dista da capi'Lal 

. do ITistado 85 kils ., ele Jacarehy 24, de S. J'osé elos Campos 39, 
,ele Nazareth 44 e de San·to Antonio da Cachoeira 46. 

PATR OCINIO (N. S . do). Parochia no mun. da capi·tal do 
Estado elo Ceará. Creacla, com a invocação de S. Luiz,yela Lei 
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Pl'Ov. n . 1.860 de 1.5 de ou·tubro de 1879, pll,ssando a denominar-se 
N. S. do Patrocínio pela de n. 2.048 ele 15 ele nqv;embro de 1883, 
que supprimio a de S. Luiz, existente na mesma cidade. . 

P ATROCINI O. Parochia do Estado do R. G. do Sul, no mun. 
ela Encruzilhada. Orago S. José e cllocese ele S. Pedl'O. Foi c1·eada 
pela Lei Prov . n . 28 de 2 maio ele 1846 .. Tem escholas. 

PATROCI NI O. Log·. elo Estado elo Maranhão, no num. ela 
A~to Mearim. 

P A TR OCI NIO. Log. do Estado do Rio de Janeiro, na freg. c].o 
t:.).uissamã e mun. ele Macahé. · 

PATR OCINIO. Ramal ferreo da E . de F. Leopoldina, no 
E sbaclo elo. R io de .Janeir o, elo Entroncamento a iPoço Fundo . Tem 
331<.261 de extensão. 

I 

PATRQCINIO. Ser.r·a elo Estado de MinaJJ Geraes, J'I.O mun. elo 
seu nome. · 

P ATROOINIO. Ilba do Es·tado do Piauhy, na margem cl ir. do 
I\io Parnahyba, em f~renbe da, cidade ela União. . 

PATROCIN'IO. R ii.Jeirão elo Estado de Minas Geraes, rega o 
num. de S. Miguel ele Guanhães e clesagna na margem esq. do 
Correntes Grande, atr. cl0 tio Doce. 

PAT ROCINI O. Corr·ego do Es·tado ele Minas Geraes, desag Lla 
1\a mat·gem cl ir. do r io S. Francisco, acim,a ela .foz elo Abaeté. 

PATRO.CI NIO . Carrego do Estado de Minas Geraes, aff. elo 
rio das Velhas, que o é elo S. Francisco. 

P A TROCINIO. Enseada elo Es·tado elo Maranhão, nas divisas 
ela com. ele Alcan·taro. . 

P AT ROC.!iNI O DA SE RRA. '(N. S. do) Oapellano mun. de 
Silveiras elo Es·taclo de S. Paulo, a 20 kils. daquella cidade, nos 
campos daBocaina, em logar ameno e assás aprazível. 

P ATROCINI O DE GUANHÃE S. Dist. elo Estado de Minas 
Geraes, no mun. ele S. Miguel de Guanhães, ban]laclo pelo' ri
be irão do Pa·trocinio. Orago N . S . do Pa·trocinio e d iocese de 
Diamantina. Foi, em pl'inci']lio, um simples pov. da freg. ele 
S. Miguel e Almas elo mun. elo Sel':ro, elevado ádis·v. pelo art . II 
ela Lei Prov . n . 1.:1.43 de 24 de setembt•o ele '1862 e á parochia pel0 
ar·t. I da de n. 1.783 ele 22 de setembro de 1871.. Incorporado ao 
mun . ele S. Miguel de Guanhães pelo art. I ela Lei Prov. Jl. 2.132 de 
25 de ou·tubro çle 1875. Agencia do correio. Tem duas eschs . publs. 
ele ins·t. prim , uma elas quaes creada pelo ar·t-. li da Lei Pro v. 
n. 2.478 ele 9 ele novembro de 1878. Sobre suas divisas vide, 
en·bre outras, a Lei Prov. n . 2.500 ele 12 ele novembro ele 1878 . 
(a,rt . IV). 

PAT ROCINIO DO MU RIAH É. Parochia do JTistacto ele 
Minas Gemes, no mun . de S. Paulo do Muriahé. Orago N . Se
nhora. Foi creacla pelas Leis Prova. n. 903 ele 8 de iun'ho ele 
:L858e ar·v. VII da de n . 2.085 cle24 de dezembro de !1.874. Tor
nou-se sécle çl.a villa, ele S. PaulQ elo iYimiahé pela ele n . 1.045' de 
6 de julho ele 1859; essa d isposição fo i, porém, revogada pela ele 
n . 1.080 ele 7 de outubro ele 1860. Tem uma esch. publ. ele ins·t. 
prim. para o sexo masculino, creaela pelo ar·t . I elo. Lei Prov. 
n . 2.065 de 17 ele clezembl'o de 1874 além ele uma outra pa.ra o 
sexo feminino. Sobre suas div isas vide ·art. VII da Le'• Prov . 
n. 2.085 de 24 de dezembro ele 1874 ; art. III da de n. 2.153 de 
·ele 15 ele novembro ele 1875 . Fica á margem dir. do [•io MThriabé. 
E• seevida pelos ramaes ferreos ele San·ta Luzia e de S. Paulo elo 
.1\lfu,riahé da E,. de F. Leopoldina. !TI' muito pruspera. 

PATROCINIO DO SAPUC AH Y. (N. S. do) ViUa e mun. elo 
Es·tado ele S. Paulo, na com. da Fmnca, á margem esq . elo rio 
Sa-pucv,hy-mü·im, em uma bella planície ele campo, a 800 ms . 
sobJ:e o nivel do mar . Diocese ele S. Paulo. Creacla cli st. em i de 
ju lho de 1833, foi elevada á freg . ]Je.la Lei Prov . n . 17 de 30 de 
março de 187~ e elevada á ca·tegor1a de Vllla pela ele n. 23 ·de 
10 de maJ·ço ele !1.885 . Sua primeira eleição de vereadores fez-se 
em 1 O ele ,dezembro ele 1887, il1s·tallando-se a camara 13m 28 de 
janeiro de 1888 . 'J.'em duas ·eschs . publs. de ius·v. prim . Agencia 
do col'l'eio. Lavoura de cad'é, canna ele assucar e cereaes. Criação 
ele gado . E' ligacla á Franca, San·vaRita de Cassia e S . Sebas·tião 
do Pa1•aizo por es·traclas. A cidade 'tem, além ela ma triz. a casa 
da camara, collocada na margem esr1. elo ribeiro S. Francisco . 
O mm1. é regado pelos rios .Sapucahy-mir im, Sa;nta Barbara, 
Esmeril, Jaborandy, S. {francisco, além de outros. Nelle ficam 
os morros clenominad0s Sau·ta Barbara, Jaborancly e Se)lado . 

P ATRULHA . Viele Antonio da Patrulha (San·to). 

·, 
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l?ATÚ. Villa e mun. do Estado do R. G. do N<;>rte, na com. 
do Martins. Orago N. S . das Dôres e diocese de Olmda ~ Foi 
creada pa1·ochia pelo art. I ela Lei Prov. n. 261) ele 3 de abril cl(l 
1852, que, em seu ar·t. II incorporou-a ao mun. ela Imperatriz. 
Sobre suas divisas vide Lei P1·ov. n. 37-± .de <! de ag·osto ele 1858. 
Fot elevada á .villa por Lei ele .25 de setembro de 1890. Tem eschs. 
publs. de inst . prim . Po1· suas divisas cor1·e o rio Umary . 

f> ATÚ. Dis L do mun. da Ponte Nova no Estado ele Minas 
Geraes. . 

P ATÚ. Senado EsLado do R . G. do NOJ:te, no roun . do 
Martins . 

P AT Ú . R iacho do Estado elo Ceará, aJl'. ela margem esq. do 
Banabuiü . 

P ATUÁ, s . m . nome co=um a diversas especies de rece
ptaculos moveis, onde se arrecadam e ·transportam objectos. 
quaesquer .- Em alguns ~s·tados do norte, é uma bolsa de couro, 
de q1te se servem os seróauejos par~ o ·óransporte de favos de mel. 
- No Pad,, é uma especie de cesto ou balaio, e dão pal'ticulal'
mente o nome de Patwi-balaio a uma caixa com repartimentos 
para comida, louça, vidros, ·talheres, de que se usa nas Yiagens 
1:luyiaes(B. de Jary). - Especie de amuleto que consiste em mu 
saquinho de couro, coiYteuelo cabeças de cobras e outras causas a 
'}·Ue atrbl'ibuem virtudes 1Illlag1·osas, e que os credulos ·trazem pen
durado ao pescoço, para os livrar de maleftcios (Abreu e L ima). -

1J]utt·e os i ndios ela reg ião amazonica signi!ica bahú, caixa(Seixag) . 
- Em S·. Jorge de llhéos, na EJs·tado . ela Bahia, é uma caixa com 
·tampa de fó1·ma elliptica fei ba de palha ele palmetra; mas a1l1 lhe 
dão o nome de Patig~uí (Ennes de Souza). - Etym. Pcttuá, e 
Patiguá são pr onu ncias diff'erentes elo mesmo voc . , pertencep.te 

· á lingua tup 1. No clialec·to do Amazonas, se pronuncia Patúcb 
(Seixas). Os t upis do Brazil meridional davam á canastra o nome 
ele Pat~•g~tú (TToo. l)raz.). 

P ATUÁ. Log. do Estado do Amazonas, no mu n . de Codajás, 
em ambas as margens do varaná elo Coanal'ú, ú1•ib: elo rio 
Baclajós . ' 

P ATUÁ. Sena do Es·taclo de Pernambuco, na com. ele Ga
ranhuns, a O. do pov . ele Captteiras . E' ele pequena ex·teusão, 
coberta em parte ele capueiras e em outras com algumas plantas 
(Conego Honor ato .) 

F ATURAL. Lng. do ms·tado ele Sant<l Catharina, no clist . de 
S. José, en·trea pr ai<\ de Maruh~ e o Campo elo Passa Vinte. E' 
muito palucloso . 

P ATUSCA . Parochia do Es·tado de Minas Geraes, no mun. de 
Prados, com duas eschs . publs. de inst. prim., creadas pelo 
art . I§ li ela Lei Pr Y. n. 3.038 de 20 de outubro de :1.882 e 
art . li ela den . 2 .568de 3 dejaneiro de18SO. Foi elevada áclis·t. 
pela Lei Pro v. n . 3 .'!42 de 28 de setembro de 1.887 e :i parochia 
com o nome ele Do1·es ele GampQs pelo Dec . n. •H de 15 de abril 
dei890. . 

P ATUSCA. Pectuenorio do EsLado de Minas Geraes, banha o 
mu u. de P rados e desagua na margem elit·. do rio elas Mortes, 
ttm kil. abaixo ela estação ele Pratlos. 

P ATY . Estação da E. de F . Central do Brazil, á margem elo 
rio Parabyba do Sul ; no ffis·tado elo Rio de J.aneiro A secção com
pl·ehenclida en·tre Commercio e Ubá foi inaugunda a 5 ele maio de 
1867, e a compx·ebendida en·tre Ubá e Pat·abyba a 11 ele agosto do 
mesmo anuo ; a primeira tem 23.634 kils . de ertensão, a segunda 
17 .052 . Denominava-se até30de setembro de 1886 Ubá . 

PATY . Rio do Estado elo Amazonas, ••.fi'. da margem esg . 
elo rio Jutahy, no mun . ele Fonte Bôa . 

P A TY. Cor rego do Es·taclo da· Bahia, bn.nba o mun. do i\IoxTo 
do Chapéo . Vai para o Utinga . 

PATY . Rio do Estado elo Rio ele Janei ro, aff. elo Mamhucaba . 
P ATY D O ALFERES . Parochia elo Esbaelo do Rio de Ja

neu·o, no num. de V assou r as. Orago de N . S. da Conceição e 
diocese ele Nyteroi Foi e1'ec:t.:. com provimen·to de curada Gm 
i 739 nas ·terras do alfer es ele ordenanças Leonardo Ca.rcloso da 
Silva, na fazenda clenominada Roça do Alferes. Foi, por Alvará 
de 11 de · aneiro de 1.755, elevaela :í. freg. perpetua. O Alvará tle 4 
de setembro ele !1.820 edgiu -a em villa; rebaixada dessa categoria 
.J.ilel ., art . 40 elo Dec. de 15 de janeiro de 1833. A egreja ma·triz 
dessa freg. foi começada n. construir pelo capitão-mót• Manoel 
Francisco ::\.avier . Fallecendo antes ele concluir a obra, detxou 
em seu testamento um legado de 50 contos para esse fim ; mas sua 
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vi uva D. Francisca Eliza Xavier excedeu mui•to essa Yerba, gas
tando para mais de 100 contos na .conclusão ela obra, e dotando a 
egreja com ricos paramentos, uma. banqueta e lampada de prata. 
Tem 5. 000 habs. agencia do correio e duas eschs. publs. de illS't. 
prim. Uma estracla liga- a a Ubá e uma outra a Belém . Compre
hende ? lpOY. Sucupira. 

PA,TY"DO ALFERES. Rio do Estado elo Rio de Janeiro . 
rega a parochia do· seu nome e clesagua no 1·io Ubá . · 

PATYS. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no mun. de Ma
cacú, com duas eschs. publs. ele. inst. primaria . 

PAT YS. Log. elo Estado de Minas Geraes, no mun . de Con
tendas. 

PAU . Riacho do Estado do Rio de Janeiro, banha o mun. ele 
l\íagé e desagua rio mar proximo ao porLo da Piedade. 

PAU . Arroio do Estado do R. G. do Sul ; corre junto a 
cidade do Rio Gl'ancle e clesazua defronte dá i lha dos Mar i
nheiros. 

PAU . Lago elo Hstado elo j,mazonas, no mun. de Mana
capurú. 

P AU. Lagôa elo Estado do Parahypa elo ;\/orbe, no m1m. de 
Alagôa Grande. 

PA U AL TO . ,\.L·raia! do l!]stadoda Bahia . no mun. de Porto 
Aleg1·e, com duas eschs. publs. ele inst. prim:, et•eadas pelas Leis 
.Provs. ns. 1.845 de 25 de maio ele 't875 e 2.0H de 15 de julho 
ele -1880. 

PAU ALTO . Ribeirão elo Estado da Bahia, rega o mun . ele 
Porto Alegre e desagua no Peruhlpe . Fica na linha da esL1.·acla 
de ferro da Bahia a Mina~, cujo po11to inicial é em CarayeJlas e 
o terminal na serra elos Aymorés. 
. PAU AMAREL LO . Log. no te1·mo de Quixadá., Estado elo 

Ceará. 
PAU A MARELLO. Log . do Estado de Pemambu.co, nos 

muus. do Pau cl'Alho a de l'també. 
PAU AME R ELLO . Log. elo Estado de Pernambuco, no mun. 

cleBart·eiros . I-Ia outro log. elo mesmo nome no mun. ele Goyanna . 
PAU AMAR E LLO. Log. do Estado rle Pernambuco, 24 kils . 

ao N. ele Olinda. Foi ahi que, a 15 de feverei r o de 16:30, clesem
barcotl Weerdenburch, general elas tropas ela se"'u nda exJledição 
hollancleza que a·tacou o Brazil. Possue uma bart~ que dá entrada 
a navios de nove pés ele calado. 1'em lplla fortaleza com o mesmo 
nome . 

PAU AMARELLO. Dist. elo termo ele Sau·ta Luzia do Norte, 
uo Estado elas Alagoas. 

PAU AMAREL LO . Igarapé elo Estado do Pará, no dist . do 
Mosqueiro e mun. da capital. Desagua no rio Pirajuçara. Peno
minava-se i\Iaratauíh 

PAU AMARELLO. Rio do Estado do Pará; no mun . da 
Vigia. E' um bt•aço do rio Campina . 

P AU AM AR E LLO . Braco do rio Mundahá; no Es tado das 
Alagôas~ Tem duas pontes ela E . de I( . Central no kil. 37,640 e 
no kil. 38, '140. 

PAU AMARELLO. Rio elo Estado das Alagôas . E' um dos 
formaclo~·es do P 6xim. 

PAU ANEMA. Igarapé afl'. dir. elo Madeira, noYe kils . acima 
elo Maycipê. 

PAU AN HAN . Paraná do Es-t!IJdo do 'Amazonas, no mun: de 
Tetre, no r io Aranapú . · 

PUA A P INO. Ilha do ~staclo do Rio de Janeiro, no muu . 
ele Angra dos Reis, na enseada de Abrahão, proxima da Ilha 

· G1·ande . E ' notavel por ser um rochedo ester il, em cujo cenLro 
ergue-se uma grande arvore, que cleu-lbe o nome e qtte cos~~a 
servir de alvo para os exercícios de artilharia, c1ue ah_i são fe1tos 
por toclos os navios que po1· ella passam. Asseve1·am uao ter amda 
sido essa arvore attinglcla por projectil algum . 

P AU A PIQUE . Log. do Estado de Pernambuco, no mun . 
do Pau d'Alho . 

PAU A PIQUE . Pov. elo Esbdo .das Alagôas, n@ mun . de 
Piassabussú. 

P UA A PIQUE . Log . e serra do Es·tado da Bahia, no mun. 
da Casa Nova . 
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PAU A PIQUE. Ilha do EsLado da Bahia, no rio ' . Fran
cisco enbre Remanso e Senbo Se, proxima das ilb:1s Truhit·as e 
Vurg.inha. ( Halfelcl ). 

PAU A PIQUE. Rio cl0 Estado rla Buhia, atravessado pela 
E. de J!;. da Ba lli <1 ar;:) . Francisco, en bre ::lcl't' inb u. e i;:;algacla . 
Desa01la no l ta. pet:UJ:ú-~.ssú. H.ecel;e pela marg-em rlir. o t:orrego 
Banocas e pela esrJ. o r.iàcho da Extrema, além de Otlbt·os . 

PAU A PIQUE . Cot·t·ng·o tlo Es tado de Goyaz, all. elo rio elas 
A reas. qu e com o nome ele Su.nta 'l'here~.a clesagua na mal'(::'elll 
esq . do Tocantins. E' insi 0nilit:ante no tempo secco, mas volu
Hwso 110 elas ~línas . Cnnlw. MabLns o menciona conw Lrilmtar.io da 
margem ui r. tlo ri o cln Otu·o, qae é nm atr. elo U.a~ A1·ê;J.s. 

PAU A PIQUE. C:t·andc paul ele d iRlc il trans ito, nove leg-nas 
a O. da 'làpe•·cb clry .1Zmeicl '· ela qual é separada por altos c 
etunLos campos, onrle s encontt·am g·t·an.cles cit·c los de caranrláR 
que produzem copiosa tptaaLitlacle de suecos sdi nos. Suas agnas 
eol'l'eJU ao ::> . e vãu jun·tat'-S3 às elo valle tla'J salin a'J de Ja.•u·ú 
( B . ele . i\lelgo.çc) .. 11m umu.'J no&as C[UG acomp:,n1tam o ·tt·abalho 
desse illuske cü.larlf-,0 lê-se : «Não é esRa a pt·oceclencia elo sa l, que 
o terreno J•t·otlnr. alti, e em menor abllndo,ncia qae em ontt·os 
Joga res elo J ~ s taclo. Nem mesmo not:l.- se ahi essa u.lmnclanc.ia tle 
catallll:i~ . , Corre :l. ::; m. a perrler- se n~s panta naes proximos 
á lagoa U IJeraiJ:l.. « [i;scoante e campos a lagados e s<~.li Lt·osos, entre 
0s •lus i:>a lin a'J do .\.bneicla e t;s da Oberab<~: no J<]qtado ele J\btto 
Grosso . E' local ele diffici l bn'lnsi to na est:i.~iio invel'no~a ; Lor
na•lclo-se acl'u•lla c~coan te mni l'nncla e larg-a. E' hoje chamado 
Corixão dos Bugres r or nm a ldeamento do Boxorós, que ha nas 
proxiHudacles.» ( Dr. S. da Fonseca . Dicc. cit .) 

PAUAPIXUNA. Igarapé elo mstaclo elo Pará, no mun . ele 
So.ntarem . 

PAUA.RIASINHO. Jg1rapé elo Estado elo Am~zonas, na 
margem e>Li· tlo r io Pnrüs, 

PAUAUBA. Rio do !Lstatlo elo Pará, .I'IO JlltLn. do Bagt·e. 

PAU BARBADO· rorreg·o elo Estado de Minfts Oer~es, aJf. 
rb margem di L'. elo rio Ttu·vo Pec1neno . H.eceba os cunegos da 
Perl1·a e Vassomal. 

PAU BARRIG'A . Log. no Let·mo cl'Areia do EsLado do Pa
raliyl;a do Nor te. 

PAU BRANCO. Log. no termo elo Acarape do EsLado elo 
Ceará . Depende do distt·. policial de Ca la -l;ocn . 

PAU BRANCO. Log. do Est:1do elo Ceará, no LermocleQui
xeramobim. 

PAU BRAKCO. Log . no mun. ele S . Bernardo do Estado do 
Celtr:i. I-Ia um Olltt·o com o mesmo nome no mun . tle Mil agres . 

PAU BRANCO. Log . no 2o di tr . do vermo de Se1·iuhaem elo 
Esbado ele Pemambnco. 

PAU BRANCO . 1ll1 rt do E staclo .da Bah ia, no mun. do 
Clt iqne-Chiqrw a r.io S. Franci sco . 

PAU BRANCO. Corr cgo. elo Estado tlo Ceará, no Lermo elo 
Cascnvel ; nJ.sce na ~erra elo Araujo . 

PAU BR!I.Z I.L. Log. no mun. de Ca nguo!·etama elo Es la clo 
elo R. G. tlo Nvrtc. ' 

P AU BRAZIL. Log. elo Esta::lo elas Alagôas, no nn~n. ele 
S. 1\fig·uel elos Campos . 

PAU BRAZIL. Lrg . do Estado eb Bal..tia, no te:·mo ele 
IJ!iéos . 

PAU BRAZIL . Hio clo Ti!s Laüo ela Bahi~. al1' do rio ele 
Contas. Nasce nas matta s da Bocc~ do Matto ao'N . elo mnn. 
de Poções, Jl"Ssa pe lo laga r Pau Ill·al/jil que lilc tlá o nome 
e dcsagrLa ne r•o ele ConLlB no loga t· Piabanba ·tres legllas 
a/Jaixo elo Je'Jnió. ' 

PAU CARETA . Log. do l!:stado .elo Paral!yba elo NorLe, 
no mnn . de Fn guncles . 

PAU CA VALLO. Log· . do Estado de S. Paulo, ctlbre BoLn
catü e Ti eLé, sobre o ri o deste nome . 

PAU CEDRO.· Arr~ ial elo . E~~taclo da Babia-, com uma 
capella filial da f .. eg ela Conce1çao do Almetcla. Possue mattas 
muito ferte is. Dis La i8 k iJ s. ela J:reg . do Cul'l'alinho, ror onde 
passa a E. de F. CenLra l. Tem um a f'eit·,t c uma esc h . publ. 
ele inst . prim . , C1'eacla pela Lei Pwv, n. i. 500 de 2 de junho 
ele 1875, 

PAU CERNE. Barranc:1 elo Guaporé, á margem clir . , 86 
kils, ab:1ixo elo mol'ro elas To•·res; no Esy,atlo de M:J.bLo Grosso. 
Ah i ex i'Jte on exist i~. um alcleamen·to de inclios Guarayos, 
r eBtos de uma g·.-a ncle a1üêa, a tle Sanb 1 fg•'lez, 1\Lllclaela em 
1871 por 1~nton i o Gomes Rocll'igues; que lU<li s ttu·cle mmlon-a 
para per Lo do Cub:lLão . 

PAU CHE .. ROSO. Log. 1n Se1'L'a de 'l'anftLing·a, on'rlc 
nasce o 1·io Par abyba, que separ.t o Esb:tclo üo MCLranh"Lv tlo 
elo Piauhy. 

PAU COMPR iuO Pont:l n a l<tg·õa Rotlrigo üe [?rc iLas e 
D i ~tricLo Fcclet·<>l. 

PAU DA CANOA . Lagu::t nomnn . elo Rmnno;o elo l~s Lado 
(a Babia . 

PAU DA COPA . Set· t·a elo Estado de i.\litns Ger,tes. ent,·e 
S. i\ligne l tle J'CIJI.Litinhonhn e Hio Parüu . · 

PAU DA CUIA U i<1cho do Estado tle Pernnm buco, m.1 termo 
de Espil'.iLo i::lanto do Pau rl'A lho . 

PAU DA FJME. Log . elo DisoricLo Feclc t·,,l, na J'L'eg . ele 
J ~carep:1gu:i . 

PAU D'AGUA. Log . prox in1o ús nrig·~n s elo Jaui·ú. Tmtou 
o nome ele uma arvore q ne n lü CL'e,ce e que nos ser lõcs 
arjclns dos Pat·ecys, é ele extremo socc:aTo pam o v.ift nclante 
sequioso . Segundo descreve- ft o saiJio cng-enh'e iro Hicardo Fraaco, 
é uma arvore ' ele mediana altur<~., e que gnarcla , qnasi 
pc renneme11te, no ôco elos g<Llll os a agtm rh s chnva s . « Dnas 
leftuas a leste d:1.s cnhece iL'11S elo J a nl'lt: diz e lle na 11Ien1D 1'ict 
soln·e r~ :\'cvverração elo R io 7 a pct) o-:: ]Jn•'cb o Pcwá, qui z a natureza, 
com uma de stws raras prodncções SU]JJll'ir a [';t!ú:t ele t>g- ua 
que La nos arenosos campos dos Parecys. cr eamlo a bi. u.tmt 
gl'a ncle arvore, a qne chamam 1J(Ht cl·agnct, e à rorla dclles 
llll1:l especie tle junco, lle lJas le alta e cllll'a, c~ue se l' ve como 
wn canudo, C[lle qntt·oclnz ido J•elos ori ficios natlll'nes que o 
bronco daquell a arvore t.em , 'jLmto ela ten:;;, 53 bil·n. ~lc lb 
c1uantirlude de ngna b J stan~e p •ra beberem os vi11janLes e as 
suas cavalgaduras » 

PAU D'AGUA. llha no rio P arr\abyln , alJ'lixo ela f'oz do 
r.i o Pil'ang,y e da. COL'o.\ da Va1·zea. T em pela costa occ . 3 
kils. de e=-.tmsüo (lJ. J\l. Caldas . Relat. cil ) 

P_\.U DA GUARIBA. Pov. elo Estado de Pet'nambuco, no 
mun. de Gravatá; com u ma escb. publica. 

PAU DA HI~TORIA. Log . na margem elo r io S . Fra-ncisco, 
n os limites Llo mun. elo Joazeiro, entre Bahia e Pernamlmco. 

PAU DA IMBI~A. Lagôa no mun. ele Oabaceiras do r~s- . 
·Latlo elo Parahyl;a do Norbe, elo Jarlo elo sul. 

PAU DA ISCA. Igara1A elo Eshado do Pará , no num. ele 
J\Iojü . 

PAU D'ALHO. Ass im clenom i nn.va-ss a té :1870 a acLuul 
ciclacle rlo Espit•ito Santo, HO l!;sLatlo ele Pcl'nambuco. Vide Es-· 
pi1·ito Sa·nto. lCL'a <tssim clesignad<). pOl' ex ist i1• ahi uma gn1.11de 
ari' Ol'e, cujas folhas binham o dteiro do albo . 

PAU D'ALHO. Log. no termo de i\Iuribec:1 do Estado ele 
Pernambuco. 

PAU D'ALHO. Log. elo Es~ado do E. Santo, no num. ele 
Hapemerim . 

PAU D'ALHO . Lop;. noDisLL'ieto Federal , no raminhopara 
a estação ele::,;. i?rancisco Xav ieL·, á margem das linltas ret·t·ca.s 
Ceut r:J.l do 13razil e Villa Isabel. J(xistiLl ahi l tma a rvot·e ele 
gr <J.ncle a,Ltum corn nm lml'acu bastante .lal'<)O no Lronco . 

PAU D'ALH O. Uma das sccçr)es da ex-calunia B.io Novo, no 
E sbaüodoE. Santo. 

PAU D'AL HO: i\Iorro do Estu.clo ele S . Paulo, no mun. de 
Sanla Bmnc:J. (Tuf. Joc. ) . 

PAU D 'ALHO. Pequeno J'io do li:sLaclrJ do E. Sanlo, l'C"'à a 
.ex- coloni a elo Rio Novo e d•sagua. 110 rio deste nome . , o 

PAU D'ALHO. Rio do l!:sbaelocleS. Pa,ulo, a lL do Juquery
r1uerê ; no mun. de S. Sebastiilo (In L lo c .). 

PAU D'ARARA. S itio, a 1<:, ela 'vil la do, Peth·a, na dis
i·aucia ele sele k ils . no t<:s tado de Pernambu co . « ftxisLe ahi, 
escrevem-nos do Estado, um monte elo •1ua,l uma grande pm·te e 
fol·macla por rima [ormidavel pedra , que offerece a cÜ'C1.lmlerenci~. 
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ele 560 mett•os com '120 de altma, tendo por um lado declive a.cces· 
,s ivel. Nelle de ·tempos a ~empos, ou vem-se a lgumas cleto nacões 
acompa nh adas de um fragôr semelha nte ao rodar de uma carr o, a 
a n·o.stada so i.Jt·e pedras . l(sce ft•agàr é sui.J\erra neo, m as sem cotl
sequencia alg·uma cle:;askosa . H.e le va accrescentar que ao pé 
cles~a lage ex isLe cons tan temen te verum a nas anores , E> , a um 
l ado , uma f'onLe de ag ua n ii.o perma nen te .- A tun kil. desse s itio 
!t a , na fa ~.enda das Lugea, uma, lagôa. onelP , l'ar.end<l -se excava
. ções fo.t·am enconLradas ossadas ele a n inmes üesconheciLlos , pa re
. cen(lo pe1·tenccrem á c lasse dos qnadrupedes . I<' or am àch ados 
em Ct·agmen Los, senrlo qu e, pela dimensão que apresentam , indi-
cam que os a nithaes a que 1;erLenci a m, se l'lam qua ~ro a c in co 
ve~es mai ores que os ac tuaes . » 

PAU D'ARARA. Ri ach o a ff . do •· . Fra ncisco, ac ima de 
Pil'a11 has , defronte ela cacboe it·a Llo ~le i o . · 

PAU D'ARCO. Log . elo g s tv.clo do Pi <J.1 tlty , n o Let·mo ele 
S. Joiio elo P i a uh y . 

PAU D'ARCO. Log . do EsLado elo Ccv.d . n o Lermo de 
Ba Lm·Hé . 

PAU D'ARCO. Log. elo E sktclodo Ceará , no termo ele Tg atü, 
a oi t > legu , s da c ida de. 

PAU D'ARCO. Loa.·~do Es tado d e: Pct·n~.mbuco, nos m nns. 
de Nnzure Lh e Qu i pnp~ . · 

PAU D ;ARCO. Logs. e!o Estado daR tll ~gõas, em P ol'Lo 
Ite.d elo Coll l'g io, Ana.dia e ~- Mig ttel elos Campos. 

PAU D'ARCO. i\1orw elo Es ta ~ lo do Par:thylH do No1·te, no 
JUUtl. de Caj 'zei.ras . 

PAU D'ARCO . Mo<TO do E s ado ele l\Iin as Oer a es, n as di
visas dn J't·eg . ele ~ . S. d<~ Graç.a elo 'l'remechd. 

PAU D'ARCJ. P onta no r io Negl'o, a fl' . do Amuzon:ts, no 
Bs\:t docles te n om e ; entre as po,vs . ele ::i . José e S . P edro . 

PAU D'ARC). 'l'1· ;wes~ito no ~·i o Ar :> g' tt :ty ~, ail'. do To
ca ntias, pouc<J :• cim a elo tt'avessão do J onca m . 

PAU D'ARCO. R i 1cho tlo Es tado Lle P ernambu co. no mun. 
el e Qu i {'> up:i . (I n f'. loc. ) . 

PAU D'ARCO. Riach do ]j;staclo clt Bahia, banh;~ o num . 
elo i\lorro elo Cl1npeu e clesag tta no r io Boni~o . (fnf'.loc.) 

PAU D 'ARCO Da; BAIXO. Ribeit·.o do lTi s taclo dn Bah ia, 
rega o mun. de Alooi.Ja·;a e desagua no {banhem. Ha um ouLt·o 
J•i!Ích·o Ll'.ilJ. do mesmo rio e denomina -lo PcHt d' t ll'GO cl ~ Cima . 

PAU D'ARCO NOVO . Log . 110 cl i s ~. de S. Benedi cto ch 
·tfH'JUO el e Q.tt ipapá; no I!:sta'lo Lle Pcm!l. ru lmco. H a 11m outro 
log., no m esmo di' t., cle:10m i na·:lo Pa!t cl' _1J ·co Yelho. 

PAU D A VELHA. Log. elo F,s tado do C\"i1dt, cerca de 24 
],ils. el is :anLe eb ciJnde üe .M.il ag t·0s . l~' assim denomin ado 
porque alü exi sle um pa n oco, 011u e conseguio r efug i;J.r-se uma 
velha per sPg tti da pqr ttlll<L on ça. 

PAU DE BARBA. L og. elo Es taclo de ~I i n:t~ Get'a6s, na 
ciJa<le ele B:~rb ;J.ce tla. 

PAU DE CANOA. Log-. e Jago do ru s taclo cl à Ba hia , no 
llllttl. de_ Casa No va. 

PAU DE CEDRO (3ant'Atmo.do). Log. elo EsLaclo do Mi nas 
Geraes, no mun. ele T'on~a Nova. 

PAU DE CHEIRO. Corrcgo do Es Lado de ~I i n as Ge1·aes. a rf. 
clu rio th•s· Velh:i.s, L\ 3ó k ils . a lem da pat·ot:hict de MaLto
sinhos. 

...., PAU DE CINZA . Pov. do Estado do Ma t•a tlllii:o , no mun. 
ue Cm·o[L~á . 

iP AU DE COLHER. Arra ial do 1\s Lado dn Rtb ia., na fl'eg. 
do Sa nLo An ~onio tlo l 'at· c~ mir.im. com uma eJclJ. publ. de ius t. 
pJ:imari a . ' 

PAU DE FRUCTA GRANDE. Cor~·ego elo E s L::t.do el e Mina s 
Üét·aes, n o mnn. de iliama ntina. F 6rma com o Pau elo Fructa 
Per1ueuo~o rio das Pedras . . 

PAU DE GAMELLA. Rio elo Es t~ do de E:ergipe, aff. elo 
· Ptwapuc:t, rp.te é um IJl·a ço elo S . Franci sco na foz. , 

PAU DEITADO. PequellO pov. elo Esuaclo elo i\Iaranhão, 
per Lo ela Yargem Grande . JD' celebre por 'be1• s ido um dos pri 
meiros loga res, oncle o r evolucionar io João Bunda proclnmott a 

·. 

inclepenclenci a e perpe·bt·ou cliversos assassi11a~os. Raymuudo 
Gomes e oULl'DS ch efes do. r evolução elos Balctios -~ambem o fre
quentaram mui to . 

PAU DE LEN:HA. I'equ eno Tio elo Est:1do elo Paran;J,, ali'. 
elo JU'fUi;Í. . 

PAU DE LIXA. Log . do Estado de :Jia tto Grosso . T em sido 
mui~as ve7.es assa ltado pelos indics Cayapós e Cor oados . 

PAU DE OLEO. L og: . elo E~ tado ele P ernambuco, n? mun .. 
de P <J.lm a res. · 

PAU DE OLEO. A l'ra ial do Es ~ado das Alag- ias . na Branca . 
Fla a inüa outro log·<1l' elo mesmo nome no mnn . do Pilar. 

PAU DE OLEO. L~g: . do E s tado de i\íi nas Ge1•aes, no mun . 
de Lav ras . 

PAU DE' ROSA. Tg:arape do E sUado do P a dt. na i lh a ele 
Mat·<~J ó, no mu n. üe Clta ves. · . 

PAU DO GAVIÃO H.apicl11 nn rio Tocanúins . E' de d"ifilcil 
e arri scMh pa ss~ g-em ; nell e se t em p€11'Cliclo muit s 1Ju1·cos ela 
pequena na veg- ,tçáo do Tocan tins e Ara g- uaya. 

PAU D'OLHOS . Pov . do E stutlo elas .-Uagóag, no nmn elo 
Pila r, com esch ola . 

PAU DOS FERROS. Vill;.1 e mm1. üo Es t,ado (lo .R . G. elo 
j'i o r tP, sécle ela com . elo seu n me O r a go N . S . ela Ooncei ção. 
F ui creacla v aroch i.t pel a IJrovi sáo de 1\J de elcr.emb t·o ele 1756 . 
lB!evuda ú categor ia ele villa pela Lei Pro v . n. ::4-1 !le 4 cl<:' Se
tembro tle i 'l5l5 . l~ com. de prime.ira e nL1· . creada pela Lei 
Pt·ov , n . G.:i3 üe S de agos to ele 1i:if:3 e classificada pelo Dec . 
n. 5 .400 ele -10 ele setem bro do mesmo a.n11o . A pov. é ca,lculada 
em HJ.OOJ l1a bs . T em escbs . publicas de ins·L. prin1. :::>obre snas 
divj sas vidP : Lei P1·ov. n . 35\J ele .2 de a lll:il clP '1857. A vil la fi ca 
á marg·em_ cs [. elo. rio Apotly. em um terreno ma is ou menos 
plano . O mun . é r eg-aelo pelo ri o Apocly e ri achos San t'"\.nna. 
En~; . ,nto , Omto, Co nceição c Pau elos Fen os . Nell ncam as 
sen ·as L11i r. Gom es P assag·em,, Agua Nova, Enca nto . Cu l ~ t u·a de 
millto, ie i.Pt'', arroz, m and ioca, canna de ass ucar, talJaco e a l
godão ; cri a·<iio ele gacln . Dis ta ela capi k\l 6-10 kil s . 55 ele :::> . 
i.\Ii g uel e j(j de Po1·t:J .\.leg.t·e . 

PAU D'UMBIGO. Ri acl1o do J~s L~rlo da Bahia. hunha o 
mun. üe Entre Rios e ele3agna na margemtl it·. tio J•i o ela Sot'l'<~ 
ai!'. do Jnh:.mbupe. 

PAU DURO . Set·ra elo E~ tado elo H. i.o de Janeil'll, no nmn, 
ela i\üt gilu lena. L iga -se :í. serra da F ortaleza . · 

PAU DURO. Pov. elo Efi ~a(lo clJ Rio de J ,meiro, n o mun. 
ela i\Iagdalena. 

PAU FBRRADO. Dis Lt' . do Let·mo ela Leopolllina , no :J]:s
~aclo ele Pernambuco, s Jbre o ri acho elo seu nome. 

PAU FERRADO. Ri acho elo E sLnclo do Oeal'á , alt. elo rio 
Thomé Yi eit·a . 

PAU FERRADO. R iach o do E sL·ldo tle P ernamlmco, all'. 
elo Lopes, que o é ela margem clir . üo rio ela Brig itla, LriJJ . do 
S. Fra11ci sco . · 

PAU FERRO. Lng·. elo B: s t.aelo tlo R . G. elo NorLe. no lll1Ul. 
ele 'J.' Olli'OS. · 

PAU FERRO . Log. do l~s LaGTo cJ,, P ar ahyh:1 elo l'IOL'i:E'. com 
uma es ta;iio da 1~. de F. Concle <l'En. entre Ara.~ú e i\ful lllgÜ, 
n o !til. 63. 800m, no Lermo de HalJtti a n tm, clis tanLe nm a e meia 
leg ttas ele Guri n1lem. 

PAU FERRO. Log . elo Bs Lat1o ele T'cr namhuco, no mun. de 
Ba t'l'ci r os . 

PAU FERRO. P ov . do E s Lado tle P er.n n.mlmco, na fl·eg. ela 
Leopoldin a . 

PAU F ERRO. Pov. elo l~s ~ado de P ernambuco no nmn. de 
~~ guas Belhs. 

PAU FERRO. Po'' · elo Estado cle .Pernamhuco, na fi·eg. ele 
Qui pa pá, coru. 1uua esch. puh. ele ins t. prim. creada pelo arb . 'l § l 
ela Lei Pro v . 11. i.5l7 ele 11 de abril tle 1881. · 

PAU FERRO. Log· . elb Es taclo de P ernnmi.Juco, no num. ele 
S. Lonren~ o ela i\labta . (In f. !oc.) . 

PAU FERRO. Log . do Estado ele Sel'gipe, no mun . ele 
Dores . 

! 

í 
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PAU FERRO. Pov. do mun. de Maracás.no Es·tado ela Bahia. 
Eecrevem_.nos dalli : «Quatro 1eguas distante da ·villa ele Ma
racás, em di.recçãó á descida para a capital. Tem clous nego
ciantes e muttos fazendeiros, assim c0mo criadores em pequena 
escala. Ha na povoação uma casa ele 01·ação ou capellinha e uma 
escola particular para meninos. I•;' Lambem pouso das tropas que 
conduz':lm cargas. Deste povoado á estação elo Tambury (estrada 
ele Ferro Central) calculam cinco leguas. O clirha é sadio e o ter
reno é uberl'imo . P1·ocluz cereaes, café e exporta gado. E" ·também 
denominada J11orr·os». 

PAU FERRO. Log. do Districto li'ecleral, na .ü.•eg. de Jaca
l'epaguá. 

PAU FERRO. Serro do Estado das Alagôas, á margem cío 
rio S. Francisco, perto de Pão ele Assucar. E' pedregoso . 

pAU FERRO. Morro elo Estado da Balüa, no município elo 
Riacho de Sant'Anna. · 

pAU F ERRO. Rio do Estado das Alagôas, a·travessa o mun. 
do Pão de Assucar e desagua na margem esq . elo S. F1·ancisco. 
Ha um outro rio do mesmo nome, alll . do Pat•ahybinho.. 

pAU FERRO . Rio do Es Lado da Bahia, no prolongamen·to ela 
E. de F. ela Bahia, entre. Agua F1·ia e Lamarão. Reune-se ao 
Mangueira. . 

PAU FERRO. Lagoa do Estado do .Rio ele Jaueiro, clesagua 
no rio Macahé. 

PAU FINCADO. Antigo dist. elo mun. ela Cachoeira, no 
Estado do R. G. elo Sul. O art. I da Lei Prov. n. l7l de :l9 ele 
julho de >t84o9 creou ahi uma capella com f!- invoca~ão de S. Pedro 

·ao Ibicul1y. Tem duas eschs. publs. ele mst. pnm. Cl·eadas pelo 
art. I da de n. 240 ele l8 ele novemh1•o de 1852 e ·art. r ela ele 
n. 903 ele 18 de abrd ele 1874. Pertence hoje ao mun. ele S. Ga
briel. 

PAU FINCADO. Coxilha no Estado eloR' G. elo Sul, prb
longamento da Coxilha Grande, en·tre o rio Sa~·ta Maria e o 
Vaccacaby. Limita com o arrow Cacequy e r1o Ibtcuhy-Grande. 

PAU FURADO. Loll:. na comarca ele Tetle elo Estado do 
Amazonas, no rio Juruá : 

PAU FURADO. Pov. do Estaclo çlo'II:faranhão, no mun. ele 
Santo Ignacio do Pinheiro. « E' Jogar centrai e muito :wgmen
·taclo de populo.ção pela facilidade de L•·ansito, c1ue oll'er·ece uma 
b~a est rada mandada abl'it• pelo mn,jor José Ben·to Caldas. » 
(Almanak elo 1li aranhão, 1860.) 

PAU FURADO. Ilha no rio Gnaporé, uns 50 kils. abaixo ela 
hocca do rio S. J\Iigne1 e cerca de 70 k.ils. acima do Leornil; no 
Estado de Matto Grosso. 

PAU FURADO. AJ·roio elo Estado do Paraná; desagua no 
rio Tibagy proxüno v. foz do Umbltnva. 

PAU FURADO. Rio do Estado ele Goyáz, alf. elo Paredão, 
que o é do Manso e ste do <\.raguaya. 

PAU FURADO. Ribeiro do Estado ele MaLLo Gt·osso, atra 
vessa o caminl10 ele Cuyabil o. Goyaz, cerca de 30 kils. a E. de 
Jatobá. 

PAU GIGANTE. Passou assim a denominal'-se a villa do 
Gual'an á, no Estado do J~spiri to Santo, pot• Dec. ele i de março 
~w~. . 

PAU GIGANTE. Log·. no mun . de So.nta Cn.1,z elo l]]stado do 
E. SaQ.to. · · 

PAU GIGANTE. I lha no rio Doce, defronte elo p0rto elo 
Souzas ; no Estado do EJ. Santo. 

PAU GIGANTE. Rio do Es·tado do E. Santo, ali'. da margem 
dir. elo rio Doce. 

_PAU GIGANTE. Lagõa do EsLaelo do E. Santo, ni.l. mat·g~m 
dH'. do_l'lO Doce, com quem ·tem comrrr1micação por um pec1ueno 
rio. F1ca entre as lagôas elo Bôqueirão e rio Pão Doce. 

PAU GRANDE. Log. elo Esbaclo ele Pernambuco, no mun. 
do Bom Conselho .. Ha no mesmo muu. um outro log . denominado 
Pau Grande ele Cima. 

PAU GRANDE. Log. do Estado de Sergipe, no mun. do Soc-
oorro. ' ' 

PAU GRANDE. Log. do Estado do Rio de Janeiro, a ·bres 
ki1s. da JlOV. e estação_ ela Raiz ela Serra, nas _1i:ald:i.s da serra 

Velha, entl'e os rios Piabetâ e Caioaba. CuHura de canoa, mi
lho e mandioca.. Ha ahi uma importante fabl'ica ele fiação. 

PAU GRANDE. Bairro do.mlm. ele Jacarehy, no Estado de 
S. Paulo . 

PAU GRANDE. Bairro do mun. ele Lorena, no Estado ele 
S. Paulo. · 

PAU GRANDE, Bair•t•o do mun. de S. Luiz, no Estado de 
S . Paulo. 

PAU GRANDE. Log. do Estarlo de Minas Geraes, no nnm. 
do Mar ele IIespanha. Pertenceu ao mun. ele Juiz de Fóra, do qual 
foi desmembrado pelo art. nr ela Lei Pl'ov . n. 1.600 de 28 de 
julho ele 1868. . 

PAU GRANDE. Serra do Estado ela Bahia, nomun. de Campo 
Formoso. 

PAU GRANDE. Morro elo Estado elo Rio ele Janeiro, na, ft·eg. 
ele Iuhomirim, antigo mun. da Estrella, . , 

PAU GRANDE . Morro do Di.stricto Federal, na serra do An
darahy. 

PAU GRANDE. Furo que liga ·o Cajuuba ao Inamo.ru, no 
mun. de }fuanâ, no.Estado do Pal'.J.. E' navegavel. 

PAU GRANDE . Rio do Estado do PM·á, no clist. de Cuçary, 
com . ele Mon·te Alegre . , . 

PAU GRANDE. CDL·rego elo Es·taclo ele Pernambuco, banha 
o mun. Bom Conselho e desagua no l!'l·echeiras, a ff . elo rio Para
hyba (Inf. loc.) 

PAU GRANDE'. Rio do Estado ele Sergipe .. a(f. ela mat•gem 
esq. elo Eiauhybinga. 

PAU GRANDE. Rio do Estado ela Bahia,, aa· . elo Ibapecurú. 
PAU GRANDE Ribeirão do J~stado de S . Paulo; desagua 

no Parabyba de Sul entre os übeit·ões elo Sobrado e da Lagôa 
Preta. ffi' att·avessaclo pela E. de F. de S. Paulo ao Rio de 
Janeiro. 

PAU GRANDE. Ribeirão do l<.!slíaclo de Min11s Geraos1 a11'. elo 
rio Kagado, c1ue o é do Parahyba. 

PAU GRANDE . Lagôa do Estado de Minas Geraes, no clisb. 
do Dionísio c J;tJ.Un. clP, S. Domingos elo Pra·ta . .1!]' ~ambem denomi
natla Paa Gigante. 

PAU GRANDE . Cachoeira no rio iVlamoré, en~re a das Ba
naneiras c a da Lage. Deram-lhe o nome pot· causa ele gigan
tescas gamelleiras qu · ab.i Cl'escem. Fqi ·La mbem chamàda dos 
Papctgctios, a os incligenas a conl•eciam pelo nome ele T 'iahoa.m. 
Dista 20 kils . da das Bfl>naneiras. Passam~se á sirga :JiS Ca>llÔO.S 
completamente desca.rregaâ.as. O caminho de terra é de 3fJ kils. 
A cachoeim é ele um kil. de e~tensão, e te1•rivel nas cheias do rio. 

PAU GROSSO. Dist. do Estado de Minas Geraes, nomuu. 
êle Sarrta Luz.ia . Orago S. Bemat·do e diocese de Mariauna. 
Foi elevat.lo ó. dist . pelo art. UI da Lei Pt·ov. n . 1.81:!3 ele 17 
ele julho de 1872 e á categoria ele Jlal'Oo:hia pelo at•t. IV ela 
de n. 2.002 ele 15 de novembro de 1873. J~' ligada a JalJoli-

. catubas por UII)a estrada a.Ll'avessad!ll pelo rio cles·tc u i'Li mo 
nome, e a Mattosinhos e SeLe .Lagôa~ por uma oubra atra
vessada pelo ribcil'ão José Alves. Tem duas escols. publs-, 
de inst. prim., a do sexo femenino c•·eada pela Lei Prov. 
n. 2.239 ele 26 de jup.ho ele 1876 e a do sexo masculino -pelo 
art . li ela ele n. f.925 de 19 ,de j1liho ele 1872 . 

PAU GROSSO. Log. do Estado do MaPa1ihão, distante cerca 
de 84 kils. de Mob.ção.· 

PAU GROSSO. Tiha do Estado elo E. Santo, no rio Doce, 
en·tre Linharos e o 'l'acú . 

) 

PAU GROSS,O. Riacho elo Estado elo Mat·anbão, aft". do rio 
Corda, que o é (lo Mearim. 

. PAU G R'OSSO. Cor rego do E stado ele Minas Gera.P~, af'C. da 
margem di r . do r io das Velhas. 
, P A 1J INFINCADO. Serra elo Estado do Cear.J., no mÚn~ ~!e 
San·ta Quó.teria. · · 

PAU INFINCADO. Lagôa no Estado elo Ceará, no dist. de 
Areias. 

PAlJINY. Rio elo Es·taclo elo Amazonas, aff. do Purús pela 
margem esquerda. 

35.o\0') 
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PAUL. Log. elo ~sbado elo E. \Sanbo, <.\. margem do rio 
JtlCÚ. 

PAULA. Sermte do Esta•lo elo Cead, no mtm. de Santa 
Qn i ter ia . · 

.PAULA. Sel'l'a ~lo Esba:clo de i\I tnas Geraes, nas cltvJsas do 
cllsC. de Santo 1\.n too' io ele Piracicaba, pei·tencente ao mun. de 
13aependy . 

. • .PAULA FIGUEIREDO (D:i .) , Estação da iE . ·de F. Léopql
, clu1a, no li;~taclo eLe Minas Get·ae' .. Q.1rtre .as e~>tações de D. 'E nze'bia 

· . e ::;obra i PinUo, na .l inha. l)['incipal , no kil. 136.52~ , a U3m,23 4 
ele a.lu itmle. . . 

'PAULA LIMA. Di s t. elo Es ta~lo ele i\1 inas Ger aes , no mun· 
cl~ .Iuiz c~e F'óra, a 33 kils. da cidade rle Barbacena. Orago N. S. 
cl Assumpção, e d iocAse de Marianna . Foi com o nome ele 0n apé1 
ele. U vas creaclo parochia pelo A.l val'á de 18 l'l ; i ncorpol'arlo ao 
lllun. rte Jui z de Fóra pelo a l't. V.! I[ da Lel Prov . n. •172 ele 31 de 
n:aio ele 'l S~G . Tem nlna~ eschs. publs. ele ü1st. pt•im l Agenc ia 
tlo correio. Estaçi'Lo ·telegra ph:ca. Lig-ada {t Cap i ktl Federal. peta 
E. tle F . Central rlo Rrazil, que ahi bem uma ·estação, siLnarl:J, 
entre João Gom es e Bemnca, a t 'l ,630 ki ls. desta . a 2S,8 10 claquell a 

..e. a 303,875 da Cap ital Federal , a 704m,6G2 ele al tnra sobre o nível 
,. do mat·. Fo i essa estação ,i na11g m•a•la a t ele feve t•eü·o ele '1 877 13 

Passon a d e 1101n i nar~se Di a~ 'l'a varas por à c-to de 2J de julho 
de •LSS'il . :Sob1·e as 1lh'i sa~ des~e dis~ consnHe- s·e o al' t. V elo, 
Lei ~ Prov . n. '1.<1\JO clf) 2:3 d e j11lho el e. 'l864; n. 2.590 tle 3 c] q j a~ 
n elr0 ele ISSO: n. 3.219 de !L ele outubro ele fSS ±. P erdeu a cteLlO
milaação ele Cbahéo ele Uvas p(lb rte P aul a L ima pelo Dec. n . 4'12 
ele 2 L de mat·ço de 1891. Tem 2.401) l1alJ i Ca1rtes. 

PAULA MATTOS. i\Iot•t•o do Dis t. Jl'ecler::tl, Jll'ende- se ao 
ll10J•ro ele San ba r1' her e7.a. 'J'em 1UUa eg-r eja e um elevador, que 
coru~.çà na rua elo R iàchnelo. E' muit0 hab it.ado. 

PAULA. !MENDES. l3iJJ ino n o mun. da P iedade, no Esbado 
de S. Paulo. · 

.PAULA RAMOS. lvibeirão elo l!;sbaelo ele i\1 inas Geraes, no 
clJ st. ela com. ele i\ianhttassú . Recebe o c01·i·ego elo Veado. 

C 
PAULAS. Cürt•eg-o• elo Estado de i\ii'nas Geraes, no mun. de 

a mhttby. • 
'PAU LAVRADO .. Uma elas es tações. da E. de F. ela l'lah ia 

ao S . FrancLsco, en tre as estações de Si·bio N0vo e CatCt. 
PAU LAVRADO. Morro do Es~aclo ele Minas Geraes, ~o 

nmn. de Tit·aden tes, nas cU visas da ft·eg. ela Lage. 

pAU LAVRADO. Riacho elo Es·tado de Sergipe, aJf. do rio 
ltamil'lm. 

PAU LA.VRADO. Corrego elo Estado ele Goyaz, aJf. do ribei~ 
rão Jaco h i na. · 

P AULICA . .R.io elo llistaclo elo i\1a!i:a nhão, aff. elo Mearim. 
Abtt·avel;sa a es tt·acla elas Boladas. T em uma ponte no Jogar -
P rntearlo. · 

P AULINA. ):;og. do Es tado éle Pel'l1;).mbuco, no lTillll . elo L1-
moe il'o. , . · 

P.AULI N A. At-roio elo Estado clq Rio Grande elo Sul ; tlesa
gua na ma ,•gem esq . elo l'io 1bicuhy en·tt•e os arroios Co1'ticei ra e 
Inhacut·uttnu e. abaixo (_lo r.io 'f ot·opy. 

PAULINA. Làf!;Ôa do Estado de Mi 11as Geraes, no mun. ele 
Suasstllly. E' divldiçla em duas par·bes e alJLmela em peixes de 
cltversas ctu a l iÇlatles. . 

PATJLINO. <Lon·. elo Esbclo ele Minas Geraes, no rio ·Sanbo 
Antonio. que abra~essa a es·brada elo Piumby a U beraha, Araxá 
e Desen1 boqu e. 

S PA ULINO. U .g·ôa elo Es·tatlo de. M!nas Geraes, no mutl. ele 
ete Lagf.!as . F, ' hoJe conhectcla s impl esmente pelo nome ele 

Lagôa e é elas sete cgte dão o nome áq1iella cidade a ma~s bonita . 
De Seu, Lag·ôas e'llcreveeam-n0s : « Dos passe ios desta cidade o 
elo a berro da Jag6a elo Panlmo é o ma1s h neto. E' ela~ •mais hellas 
a perspP-c biya q•ue elalü se gosa ! A lagôa é fo rmarla yor duas 
ltnelas cun•a.s que vãn- se un t t' junc to el as colhnas do Mttcm·y, em 

~' ente a'l aten o. Essa~ clnas C1H·vas são occupatlas p0r pequenas 
lhaca'l'as, que CSj)elham SUaS VC I'Cl ejfl;Hbes pl uiu·tações n a agua 
·trnp1cla e mansa , em qne br incam lindas aves. A ser:ca d~ C:u· 
?;eu·o proj ec·ta élegantemenbe saa sombl'a sobre o ·J'trmdo d ,agua. 
semelhando o aspec to cl0 [ tt't;\ot columna boml)acb. O aterro, d onde 
se con:tenl[!lLarit es·tas belle~as, é çn·nado ele uma bem eonsh·mcla 
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g t·acle de madeiras. E' ahl o 'l'"e?ie!ez-v o~ts elo bel lo sexo e o pmrLo 
J!lredilecto elas serena·tas em noi·tes .cle lua r.» 

P .AULISTA, s. m e f . n a<tUl'al do 'Estado ele S. Paulo: A' i n· 
tt·epiclez elos ant ig0s Pct~tVistas elevemos nós a acr1uisição desses 
·terl'itorios, q.ue formam h oje alguns dos nossos ma.is vastos Es 
tados. ad.f., que é rela·ti.vo ao Estado de ~ - Paulo : A inclustria 
pattbista consiste pd nc1pa!mente n a C11Jtrura elo café. 

PAULISTA. Pov. elo [ stado do Piauhy, ,no termo ele Jaicós, 
com uma esch. publ. ele i11st. prim., Cl'eaela pelo art . li da Lei 
f'rov . ou. i.056 clel2 Gle j t1nho ele ·1882 . A Lei Prov . n. 1.078 ele 

· 13 de julho de i S83 creou ab i uma parochia e a ele n. 1.137 ele 20 
ele julho ele 1885 eleveu-a á categoria de villa. Fica a 120 k1l.~ . 
ele J a icós e está Rituacla :i margem clir . d0 ri acho Hahim, em ter
reno ester il e peclJ:egoso na es·trada que vae te.r ao rio S. Fran 
cisco, e perto ela sena Dous h-mãos qt1é limita esse Es·tado com 
o ele Pernambuco, e elas nascen tes elo rio Canindé . )t;' loga.r ele al
guma importancia e pon to principal do commercio ele gado vaccum 
com os Estarlos limibrophes . Foi antigamente uma fazenda ele 
c1·iação e em i82g .formava um cilisúricto ele paz. T en;J uma capell a 
vequena e an:tiga, E'cli llcada pelos avõs do Vlsconcle elo Pat•na
hyba, um cemíterio junto ii mesma, edificado em 1875 e algumas 
casas . 1 _ • 

PAULISTA. Dist. do Estado ele Minas Ge1·aes , no ímm : do 
Serro. Orago S . José e d iocese ele Di amant ina. Foi cret\clo par•0cbiu 
pela L.e i J'pov. n . 2.25fl. ele 30 de julho ele 1376 . ''f em agencia do 
cprreio e duas eschs. publs. ele inst. pri'm. I:<J' banhado pelo rio 
Su'assn-hy Sobr e limites vide : art. VI ela Lei Prov. n. 2.722 ele 
·lS de dezembro de i SSo). li!m ,1886 escreveu-nos 0 vigarlo dessa 
freg . : « Q PaulisLa . segundo a traclicçiio, tem esse nome de um 
aven~ure iro, na Lu m l ele S . Paulo, que o habitou. Ma is ·ta~·cle , por 
mo~·te deste, fo i o logat· b ab i·taclo lJOr Antot1io José cl0s San·tos que, 
morrendo, ftJz doação dessas ·ten as ;\ Santíssima Virgem e a 
S. Jose, cujas imagens se achavamcollocadas em uma pequena 
ermida ou casa ele oração rloàelr<. pelo padt·e Lui z ela ]~ncarnação 
Rangel , ficando o logar desde _então conheclrTet pelo nome de São 
José elo P aulis ta» . O 'ten i borio elo elist. produz café, milho., fei
jão, arroz, algum ·trigo, ba·ta·tas, rnanrlioca, étc . Snas J;lores·bas são · 
ricas em madeiras ele cons·trucção .. Criação de gáclo . 

PAULISTA. Log . elo Estado cl0 Piauhy, no mun ~ de S. João 
~fu~. ., 

PAULISTA. Pov. do Estado cloParahyba cl0 'NeJTbe, no nwn. 
de Pomba:l, seis leguas a Nm., com uma esch, publ. de insb. 
prim., creaéla pela Lei Prov . u. 336 eleS ele ab1·il ele 1870; e 11ma 
capella ele N . S. da COllCeição. 

PAULISTA. Log. elo Estado ele P ernambuco, na freg._ ele 
N. S. elos Prazeres ele MamanguarJe. 

PAULISTA . 1\.J:raial elo Estaclo ela 
da villa do Brejinho . E' loga~· mui·to 
voura ele canna e uma fonte the'rmal. 

\ 

Bahi a, Glis·ta.nte 36 kils . 
fio1'escen·te, com boa l a-

PAULISTA. Lng . elo Estado ele i\Iinas Geraes , .cles!nembraclo 
el o cHst . e (reg . da ItabiJ·a elo Campo e a n nexaelo á eleS. Caetano 
ch i\oioe ~la pelo at·t . I cl;;t. Lel Pro v. n. 2.7:l4 ele 30 ele novembt·o 
de i SSO . . 

P AULI,3TA . lJha elo Es tado da Bahia, no ri o S . Fràuci;sco 
e num . do Ch ique- Chique. · · ', 

' PAULISTA. Rio elo Estado da Bah ia ; nasce nas nia.Mas ele 
l\Ion·te 1Uegre, banha o mun . ela Baixa Gra nde e- desagua no 
rlo elo Pe ixe, no mun . elo Cam isão . R.ecllba o Jundiá.: 

P AULI 3.TA. Rio do Estaclo elo Pat·aná, no muu. de In:l'JJi 
tuva. Nasce na serra ela. R ibeira e é 1nnübe> encachoelraclo . 

PAULISTA . Lagôa n~ Es Latlo elo Rio de .Janeiro, na coslia do 
Oceano, aliravessacla pelo cana,l ele Macahé a Campos . Dessa 1"-
gôa o cau!t l segue pel9 rio elo Carrapato . . 

P AULISTAS . (iu·raial Novo elos) Po;v. do Es tado ele Goy~z , 
no mun. de Entre R ios. 11a confiuenc.ia elo Co ntm bá com o \Pa-. , 
r anahyba. • 

;pAULISTAS. 1~rroio elo .li:staclo elo iR. . G . do Sul, a /1'. ela 
margem clir. elo rio Càhy . , 

PAULISTAS. R~beirão elo Esbatlo ele M~nas Geraes, a ff. da 
margem d i r. elo r io Pará. 

pAULISTAS. B,iJ)eiri'io do l!Jsbado ele _Minas Geraes , no nmu. 
de Sau·to Antonio ele P a tos . Desagna no l'JO Pal!a.m•hyba. 

. ' 
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PAULISTAS. Conego elo Es tado de Minas Ger aes, a [, elo 
ri o SacramenLo , que o é uo Doce . Tem, se is hlome ~ros ele ex
Lensii:o e desce ela set'l'a elo i\iombaça . 

PAULISTAS. Ribeit·ão elo Es~o.elo de Goyx;: , a ff. cln ~·io Ve
rlss imo pela marg'em esq. Ba nl1a o mun. de ~n~re Ri os . 

PAULO. Igarapé no mun . ele Obicl0s elo Es~aclo-clo P:l.l'á , 
PAULO. Rio elo E s ~aclo do Paran~., a!T. do Tibagy, qneo é 

elo Par<1napan ema; no mnn. elo 'l'ibag·y . (lnL loc .). Do mesmo 
rrin11. nos fazem menção ele um .morro desse nome. 

PAULO . Ribeirão do Estado de :.\Iinas Gemes, na fre.g . do 
Cn ieLé ; de~agna na marf!em e<q. do rio deste nome . (Tnr. lo c ). 

PAULO. Ln.~ôa do Es ~n.do do Rio de J n. ne i1·o, no. can11l. ele 
Campos a i\Iaca hé, p1·oximwá fl' eg . de Q1tissama11. 

PAULO (Rio elo) . Vide NaiJilek, 

PAULO (E:stn.do ele S.).- Limit es. - EsLe Estado CO ilflna 
pe lo · . com o l!:s taclo ele Min as Gern.es. ao S. com o elo Pa 
r11ná e Oceano Aúlunt ico, a l!:. com o do Rio ele Janeiro e com o 
mesmo Oceano. e a O. com o~ Es ~aclos de Minas Geraes e Ma tto 
Grosso . "A liÍU1a septentr ional com a Província ele i\Iinas Oe
r aes, diz o Dr. Canditlo Mendes, é 1Lma das mais incol'l'ec Las 
que conhecemos •. Começando cl:1 parte o1·i en·bal , trmos o mOL·•·o 
rlo Lopo, segue pelo ribeirão d o. ·gxt1·ema, vai a S. Josê ele 
Tol.erlo ao rio Corren·te, aos mrmLcs Pe llado, Babü, pl'ox imo á 
Bnrrla ~la M:1LLa, e Cl'ahi dos Montes Alcgl'es , e eles Le> monLe9 á 
loz do rio de S, i\Iathen9, onde l'az b<1rt' <1 no I' i o Pardo, e elas 
nascentes elo mesmo S. Mathens demancla o corrego elas Arê:1s, 
e das nuscrnLes cl'es te cor•t•rgo , segne ao monLe elos C:arval h:1es, 
e des te monte ás s~rras el as Neves, Fort<1 leza, l:le il acla, e P 11 l· 
ll1<~i t':J.9 rtne dividem as agnas para os rios i\Iogy-i\liri m e Grande 
o ri o elas Canôas Oil conflaencia com o da Onça, e segumclo pelo 
m esmo Ca nôas :1Le á su a l'oz ··no m esmo rio Grande, nas viú
nh anças da celrbl'e cach oeira Jagctára , em .frente <1 S . B:1L'bam . 
He esta a ]inb::t q11 e descreve p mappa éle. Gerber, e a qHe a 
Provincia ele i\Iina,9 Geraes se Jnlga com dn·e1 to, mas l1 e a_ qne 
conte9~a a ele S. P a11lo. r o mo mais acli anre se mostra rá. A ltnh a 
or iental já está conhecida no presente ar~igo: A do S . on med 
cliopal he mais prona-nciada porque se clescrJJmna pe l.o thalweg 
elos rios Paran(L]1anema, e Itarar é ou Hn.r ::tré, ltapu·upuan, e 
Pardo, affiuen~es ela ribeira de Jguape, Serra Negra, e Vararlonro 
até o mar em (ren te ao col'l'ego p1:oximo á Arat·ap it·a . Mas es La 
nl~ i 111 :1 parLe cl::tl i nha nii.o está a inda asse1üada, e subsi~L~m 
dnviclas qu o.nLo á prim eira, . como. ma1s ad1a nte se cl~ra; 
:1ss im como no arb in·o r ela L1vo a Provtnc 1a elo Par<1 ná . A l1nh a 
divi soria occiçlenLn.l se ass ignala pela serr u ela Ma nLiquei<·a, e 
tlwlceeg do i·io Gr:1ncle ou Par;.tná alé á fM, elo rio P a ra
n<Jopanem:l.., A ]JOsiçil0 geogr:1phi ca cleste Estado é a seg1~~~ ~ ~e: 
A la Lilucle a11stral compt·ehende os pn.rall elos rle HJ n4 e 
25' , A lono·itude oriental fica. e1llire 56' e 1.0°18' tlo meri 
diano :1rloptaclo. A sua m aior extensão ele N. a S . é ele 
i-13 lrauas ele Caco nele ií. fcw; do r i o Po.ranapan ema ;e ele lD. a O . 
iõO leguas pouco mais ou men~s desde a ilb p. ele~. S~basLii:io 
<i. m argem es~f. elo no Par::tna . ' O s~n lcloral poclera co1ü~r 
90 Jeo-uas pouco ma 1s ou menos . Este E sLado qu e on~
rora cr7mprelc eneli a os terri Lorios dos EaLatlos ele Minas Gen tes, 
Goyaz. iVJaLto Grosso eraran:í. aLé ás fl'onteiras mericli onaes ela 
ltermbl ica, acha-se hoJe !1 1111 Lado :10 Lr rr 1Lrll'lo que .conserv a o 
seu nome e é a i nela um elos ma 1s vastos ela RepttiJ!Jca, O seu 
Lerritorio compõe-so elos que foram cloo.dos a. ~brLim A(l'nn~o de 
Souza e a seu irm fwPe c·o ou l'eílt·o Lopfls ele Sou7.::t. i\{ac·tim 
Atfoneo. como o m::~ls cons iderado tlos dois, beve uma. cloaçilo d~ 
100 l po·úas ele t erra. corno se demon~ho. das Ca1·tas R ég in.s de 
20 ele ~1ovembt'O ele Üi30, :1S.:ignadas em CMtro Verei~ , e. ele G ele 
outubro ele 1534. e F oral ue 20 de janei-ro de '1535, que aqui con
si gn11 mos: "D. ·João , por gr11ça de Deus Rey ele Po1··tngal, et.c , 
i\ quantos es L:1 minh<1 carLavirem. Faço saber que conR itlern[l(lo 
Pll quanLo serviço ele Deus e bPm ele mens Reinos e sellhnrios, e 
do> 11atnracs e subelitos de lles, e set• a nunha cos~a e ~t(;ltTI1 rlo 
Brar.ilmais povoad~, elo que ~. lé agom loi, :1ssl:n para se n ella 
have t· de ce lobrat' o cnlto e onlc ios divinos, c se exa iLu.t· a noss;:~. 
€a 11 La Fé CaLholica com trazer e }H'Ovocar a ? Lla os n:1L1 tr:1es da 
dita Lerra in~li e i s idola Lrás, como pe lo mmlo 1Jl'OI'f' l to qne se 
segni rá a meus ItPi nos c aos senhor 1os, e aos. n a Ltt~·:1~·s e subd 1 Los 
elelles, de se a di la terra !JOYOO.l' e. aprove1 Lar, h e.1 110r bem ele 
mamlarrepa.J'Li1· e m·elenar em Gapttan1as , ele ce~· La~ em cet·Las 
legaas, para clellas prover aquellas peosoa_:; que a mJ rn bem m e 
parecer, pelo c1ue n·uarcl:1ndo eu a creaçao que fiz em .Mar·b1m 
All'ouso ele Som;a, do Meu Conselho, e aos nnuLos serY1ços que 

me Lrm f·ibo e ao dianLe espe,1.·o que faça, e por rot'gar de lh e L'itzer 
n'l ercê do meu proprio.mntll, cer~a sciencia, Poder H.eal e alJso
htLo e sem no-lo ell e pecli1· , nem out,·o pot· ell e: H ei por bem e me 
praz de lhe l'ar.er , como de [eiL? por esta prese nte Carla [aço, 
mercê e irrevog-avcllloação en·LI'e · v ivos, vale loL':J. deste dia p<1 l":1 
todo o $Clll]J1'e, de juro e lwnl acle, para e lle e para totlo3 OB ~S.e us 
fJ'Il10s, ne ~os , h crtlei tos e snccessot·es que :1p6s elle vi erem , ass im. 
tlesccnden te> como ·tt· ansvel· saes , e os J~ tcrn,es , segumlo arli a nte 
irá ~lPclarado ele c m leg11as de Lel' ra na dita cos la elo Bmzi l, 
l'epa rLiclas desta m anei t'a : c i ncoent:1 e c i11co Jegnas que come
çariJo de L:·eze leg tt:1s ao Norte ele Ü:J.bo B'rio e acabat•io n o r1 0 
de Curupacé, e <ln tli to C<1b1 F..r io' começar ão M cli tu.s Lt' 0 :~.e 
lPgnas ao longo tb costa para a banda elo Norte, e no cabo 
dell as se pol'á um pndrão çlas minhas at·mas, e se lançat• :í. uma 
.linha pelo rw11o cle 1\oroe;; te Me a alU tll'a de vinte e ~res g 1•áos ; 
e dcsLa dita alúma se lançar ií. oubra l.inlm que corl'a clirec ta 
mP.nte a Lo es te ; e se prmi ontt•o paclL"ii.O ela banda do N0r te elo 
di to rio Curn pacé: se lançará uma li nlt a pelo rumo r'le Noroc'5 L9 
até a altlll'a de vi 1üe e tres gràos P desta alLUL'a C@rtará á I i nha 
clirecLaanen·te a [.oeste ; o as qnal'enta e c inco legnas Cjlté Tal
lecell\ comec;arão rlo ri 0 de ti. Vicente, e ac<.JJ IJa rão rloze .l eguas 
ao sul ela ilh a Cananéa, e no CD1bo da~ di bas tloze leguas se poní 

,u m paclt·ii.n. e se lançará uma linb:1 que vá clirectame nLe a 
Lo es te tlo di L·J ri-o S. Vicente, e n0 hmço cb banda do Norte 
se porá um paclrão e la nçará uma linha que cona cl it· ec·t:J.m'llbe 
a Loeste . I ~ Ret·ão tlo cliLo MarLim All'onso cl () Souza qnaes pfer 
ilh ao; q 1Le llOUI' ec· a te de:~ leg tlas ao mat· na r.· onbaria e tlem~x
cação e s<'t'ào de lat·go a.o longo ela co; ba, e e i1Út':1t'âo pelo se t·~ão 
e ten·a ft!'m e a dentro ~anto e CJ1l i111Lo P'lderem . enLmr e lot· de 
mi1iha conqui , ta : da qtta l Lel'l'a e i lh o,, pela~ S:J IJl·erliúas tlemar
cações a<;s im, lh e l'o.ço lloa~'<io e rn erce de jm·o e h e:·daclte pa ra 
Loclo semvrr, co:no cli bo he, e qne1·o e ine praz que o tl i bo 
i\Iarbim Afl'onso e to ~los os sens hec·doi1·os snccessores, que a 
dita berra he1·dar en1 e snccederem, se possam cl1<1mo.r e chamem 
CapiLiles e Govenlatlores lle lla ., A Pcro on Peclt·o Lopes de 
Sou-za [ez~se-lhe a concessão de 80 leguas em dif'l'er entres p<1rbes 
cl<1 cos~n.. Entt·eLanbo, s i se abtmulm· <10 tel'l'itorio meridiona l, 
sua cloa<;ão e1·a superi or em extensão, si a terra de S . ~\.nna é, 
como diz o seu 11oLe iro, a ela margzm esq. elo r lo ela Pt·ata, 
onrle se l'tm([on a Colon ia do S<1crame.nto, m:1s es t<1,ndo tle t(,l rm~
narl ::t a lo. Li L nele ,i á s ' '" q ne não pass;~va do rio AI·at·angltá n:o 
acbna l l~s·tado ele S .. Catharina . ~i s a i1llegra da Cn.rLa 
Régia ele 1 ele se tembro ele :1.53-~ , na parte r elativa ao9 I i 111 i te.> 
da doação : « D .. Jo:i:o por gTaça, tle Den'l R ey ele Pot· tugal e 
elos AJgan •es tl' aqnem e cl'a lém rn:o~.r , em A lri ca, Scnhot• ele 

· Gniné e do. concpti sba, el a nave!:1ção e comm <>rc io ela I!;Lhinpia, 
Arabi a, Pers ia c da Jnclia , e~tc. A qna11t0~ es La minlta Carta. 
v irem, l'a~o saber. qne CO ilSillet·anclo c'u qnanto serv.i ço d l,l Deus 
e meu prove i bo e br.m de meus ft.ei nos e seiÜ10L'ios . elos n atm·aes 
e subll iLos cl'ell es, h e set· a minha cos ta e ten as elo Bra;;; il m:o~. i s 
poovoaela do que a ~é ag91·a !oi, assim parD. se nell a havet· de 
cele.i.ll' a t• o culto e ol'lic ios div inos, c se exalLa1· a nossa san La 
Fé Catl1 o~ ica com ·tt·azet· e iwovocwr a e lia os na ttu·aes da di La 
terra, inli e is e )dolatras, como pelo nmito proveito q11 e ~e se
gni r{L a mens ltf' i nos e senhol'ios, fl aos natnraes e SI LIJcli Los. 
tl'e ll rs e.li1. R e a d i t:L tel'l':t povoar e a p1·ovei ~ar. Elo·\tve ]JO r hem 
de mandar r r par·Li L' c ordenar rm Capi tani:1s ele CC'l' úas kgu ... s 
para tl'ellas ]ll'O''er ilCJ ll C' ll as pessoas, que bPm me pa1·eccsse e 
pe'lo rtnal havP. nclo eu Tespc• iLo <t cre&ç:io que r z Perll'o Lopes ele 
::ionr.a. fielaJ g·o ele minha cusa, e aos sec·viços q ne me tem fe i Lo, 
c ao diante espe1·n que m e faça, e pot· folgar Cl•• lh e f'azer met·r;<l 
el o m r u ]JJ.'OpJ•io-mot11 , cerLa scienci u, Poclet· Real c abso luto, 
sem m ·o ell e pedio: nem onLrem pm· elle : 11 C' i por· bem e m e 
prar. de U1 e l'azer m qrce, como clP l'e ilo ]101' eRta presente Cart:1 
faço met·c.J o it·revogavcl don.ção en Lre vi vos, valedor a. tl'este 
d i11 pa t·a todo o sClllJll'e, de juro e herda 'e, pa 1·a elle o ·Lodos os 
se\tS fi lltos, netos, he1·de i t•os e s twccssores q11e apús d 'c lle v i er eJ11 
ass im desce l1ll e11Les, con1Q t>'allsve t· saes e collaLPraes, s<'guntlo 
atlianLe il'á cleclarado, de o iLe n~a. l e:;nas tlc bcl'l'a na diL:1 cost!ll 
do Brazil , r epa t·Lid <:.s n"es La m a neira : q1mL"enLa l0guas qac 
começar5.o doze l<·gnas ao . 'u1 da i lh a da C<1nanéa e acabarão mt 
·terr<.JJ de HanLa Anna, qtte es Lá em .alLura tle 28 graos e ,urn 
·Lerçn; c n a di La a.l~ma se pol'á o padl' ão, c se .l ancal'Ó. l.llll:J. · 
Jinlc a que cort•a a Les be e dez lcguas que com ct ar ão LlO rio de 
Curupacé, c acaJbat· ão no r:o ele S. VicenLe : e no cliLo 1' io 
Cu1·upacé ela bamla do NorLe se porá ]Ju.drào e se lancanX uma 
l inha pelo rumo ~le Noroeste,_ aLé al~lU'a ele 23 g t·áos; e cl'esLa 
d1ta a iLm·a co t··tar<l a lcnha cltrecLamen~e a Loes ~e; e no rio de 
S. Vicente ela b~ncla elo Norte ser~ ouLro pa(hão, e se lança r6. 
urn a Jmha que c_orLe chrecLamenLe. a LoesGe ; e as ·Lril)-·ta Jeguas 
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que fallecem, come~.al'iio no rio que cel'ca em redondo a llba ele 
It~marac~, ao qnal rio eu ot·a pu~ nome rio de S<.LnLa Cruz, e 
?-Cabat·ito na bahia elo, Tl'a içito Cjlle esLà em aHu t•a. tle 6 gráos, e 
lR\0 com tal dcclnra<;ão . que a 50 passos ela casa da f'eiLol'ia, Cjl te 
tle pl'i ncip io l'e1. ChL" istodo .Jucque.s pe lo l' io tlc·nLI·o ao longo da 
Jll':J.Ia, se porá um paclrii.o c],,. mi nhas ::tl' lllas, e do d ito padrão se 
lança1·~L uma linl1a, que cod<1r:i a Loes te pe],\ ·tel'l'a ll rme a 
clenh·o, e a di La linha ]la t'<L o t\orta ser á elo dito Pedro Lo1 .es e 
.elo di Lo padrão pelo r .io abtt ixo, para a bal't'a e ma.r . · Ii eat•[t 
assim mesmo com cne cli :o Pedt·o Loprs a Jnetacle elo ·di to l' io 
ele i-lanta Crm., da ha nela üo Norte, P será sna a cliLa i!ba éle 
lt: 1mat·a~á • t (Hla a ma is pat·te do eliLo rio de SanLD .. Cl'llz qne 

, Ya t ao .\or Lo: e lJem assim seril.o sn:1s quaesquer outras ilhas 
que hottver, oLé ÜeY. Jcgttas ao rnnt· 11<1 ft·onbar ia e clemarca~iio 
ela~_di~as nibetl'h:l. Jegmts .As qu acs oitenta le·g ttas ~c es l e nderiio e 
s.el·ao ele .largo ao lon so ela costa, e cn ll·ar:i:o pelo set·hão e tel·t·a 
firm e a· denLro, tanto cpunto pnclPrem enLt·~~ · e f'o t· ela m inhi.l 
CO llrjl tisl a, da qu~ l L<'I'i'l é ilhas, l'Pi:ts sob1·ed iL::ts clemarc :l.~.õcs 
lh e as> i m f ço douçiio. e n~el' ctl de jlli'O c lwt·cl:ule p:ll'a totlo 0 
BCI11Jn·e como o (Ji to ho. E quero, e me tmw., gur o d ito Pedi·o 
Lopes, e Lod0s os s<'tLS llel.'llciros e Si t cce~sot·es, qne a el it:JJ bcl'!·a 
li,r t•clm•Pm e succeclet·em, se possito chamat· e c\ian10111 Cap it iies 
(,OV"Prnadores cl'clla~ . » Ao tcr1•iLor io conceel iclo a i\IarL im Aft'o1so 
de •'onza denominou- se 'api l:ln ia de S. VicentP, por ba v<'l' o 
lllPsmo .DonaL:1t'io se •esttLbe!ec ido ú. mm·gRm elo l' io elo me.;;mo 
nome. A el e Pt.>Clt'fl Lop<>~ ele Sonza, encmvael:1 no LerriLo.r io ele 
seu irmiio , cha m0n- sc• de Sa nto .unat·o . Ugtuls au tores asseuu -
1':lin que o nome de S . Vicente lüm im1losto pot• l\Iat·Lim A ll'o~1 so 
do Sonz::t; mas nisto h a ma ni res to enga no. l!:sse nome !'oi elado :10 
l' in, ho,j e conhec ido pot· Casqueiro, p0 t' D. Nu no Manoel, qna ndo 
com Amer ico Vespnc io l'ez " prime i~·a ~· iogem ao Bl'az il em 
i.'ii> l ; e por isso deu- se o noJlle de Rio ele Ja.nei ro á bahi a que 
lLe1 pareceu r io no o[ o de Janeiro de 15')2 : ass im como cha
mat•am .\.ng1·a elos Reys, S. ~eltasLiiío, e ~- Vicente os pontos 
em que locaram à 6, .2U, e 22 de .lanei t'O tlo a.n no e i tado de 1502. 
lC tib cer 1o é o qne acabamos üe dizer, que Pe lro Lopes ele 
''musa no sen Roteit·o j :1 denomina r i0 de S . Vicente, o em cujas 
margens se fundou a villa elo mes mo nome ; é pol'Lo tão bem 
ro !tl1eciclo p-e los naYegJ 1lles e pilotiJS pm·Luguezes, i]ue fói o esco
lh ido pda armocla para se pt· epa•·a t· pa•:a a volta dé Po i' lug~ l. 
dPflO i> dos desastres qne tiv eram no r io cb Pra ta. J1 is como se 
exp1·essa P edro J opes Lle Sour.a H<\ det'l'ota da vinda ele Pol'tuga l 
para explom~.ào el a cosb:.t elo Bra1.i l ate o rio ela Pr·ata ; «Terça
i'eil'a ao meio-dia (8 de \.gosto) fizemos o ca<L.ninlioao Noroesú~ ; 
]lOr que pelo cli ·bo rumo nos faz ia mos com o 1·io ele S. Vicente» 
l'C m:üs aclinnte, qunllllo Yoltava a arm8rla do rio ria Prata : 
«Domi11go 20 do dito mez (Janeiro ele Li32) pela ma1Jh ii: 4 leg 1tas 
el e mim, v i a ab1·a do po t·lo ele S . Vicente : clemo1·ava a No•·clo 
esle ; e com 0 venLo Les- nortles te Stll'gim os em [nnllfl de 15 
b t·a~as cl'a.rea, meia legllfJ. Ile te rr:1; e ao 1~1 e io d ia ·tome i o sol 
em24 gl':'tfls e -17 menélos (m inrLLos ; eLe. Como se f'ey, o vento 
Sndooste, ele mo~ li ~· é ll a ; est~ no i le tlO qu·trúo da modot·t·a 
f~, mos Bllt'gir <ie ·•ltt•o n ·ab ~:1 elll l'tmclo ele G lJ caças d'ar~a gt·ossa. 
Seg~t ncl à l'eil•a 21 de J:1neirci demos á véla, e l'omns sm gil' n'tuna 
JWa ::1 ri a ill1:1 do So l (San·~o Amaro?) ; pelo podo ser a])l' igaclo 
.ele Lotlos os ventos . Ao meio clla ve il1 o Galeão S . Vicen· eslu'gir 
Jll11 '0 comnosco, e nos disse como fóra não se pod ia amostmrvéJa, 
co:n o vento SucloesLé . >\ l!:is a causa ela demora ela Armada n 'es te 
JlO t'Lo: « 'J.'erça l'e irá pela manhã (22 de jane iro} f'ui n'tun lM1tel 
ela banda de aloes te ela b:1h ia . I? acl\e i lllll 1· io esbt•elto Pm que as 
lláos se poclia111 caL'I'egat', pot; ser rnui Lo ab[·igaclo el e Uodo~ os 
ventos: e ú. tt~rcl e mettemos as uú.os dentro com o vento Sul. 
Cnn1o romos detlbt•o mandou o Capibão fazer uma casa em tena 
1 at·t~ me:ter as ~·e l as e enxarc ias . Aqu i n·este porto de iio 
V1ce nte varamos uma .não em ·term.» m continuantlo diz : 
« A tod0s nos pat·ecelL tii.o hoa esta bc1'l'a, que o Cap i b~'co clete•·
llli 110tl ele a povoat', e den a todos OS homen,~ 'Le !T:1,S p:11'a J~L
Z"1'01Jl f"zen<ias e J'ez u ma Yilla na·i.llt :1 ele S. Vicente. e outra 

·1~.1eguas tle n~ro pe lo se et:i:o, á horci.a tle um r io. qu e S~ ch~ma 
11·at uunga : e l'Ppanm a gente tl' es tas cluasvtl las e l e ~ u el la 

Offic taes : e póz tnclo m bo:>. odetu ele Just iça, ele que a gente 
to.<la tomou muita consolação, com verem povoar vi !las, ·[,f'l' 

lei> e sacr i!i cios, e celebt'a1"maLl'lmon ios; vjvereru em con=n-
111~ação elas artes ; e a. cada um, s nhor do seu ; e ves Lir ' as 
li1Jtwi as par tiuulares : e te e ·todos os out t• os bens cll.L viüa segml.L 
e conversavel., Aqu i te..1uos porban lo a o1·igem cles·te Esta• lo, 
~[lle .começou a ser regu lal'men te povoado clescle o dia 22 ele 
.J:~nell'o de 1532, coincindi nclo esta data com a ele 1502. As pr?· 
V~lleilc~as apontadas pelo l~ote i ro ·tive ram l agar daquell e clta 
22 ele .Janeiro a 22 de .MaJO, q<•anclo padtu p:.l!•a Po t· tugal 

Pedro Lopes ele Souza, deixando Mat•tim Affonso na terrOJ. 
«!!: aõseuta t·am que o Capitão devia de manclat· as náos para 
Portuga l com a gente de mar; e ficasse o Capitlio com a nntis 
genL~ em Sitas duns vi llas qne Lin ha [o'mclaclo, aCé vir l' ecado 
Gla g·e n te que tinha mnnelaclo a cle;;cobri l' lJe la te l'l·a a de ntro ; 
logo lhe manda ram f'azer presles pnra que en fo<;se a Pot·tngal 
n' est.1s el nas náos , a dar con&a a El-Rey elo que Lin hamos f'eiBo.» 
i\Iarl im Atronso ele Soula acce itou o nome qne achou. n:io 
curando elo impor outJ·o. Na h istol'i tela clescobuta e coloni
sAçi.io elo Bra~. il cnmpre atLender qne qttando o Governo ela 
l\IeUropole tomou a deli beração ele d ividir o te n·i to l'i o descoberto 
P'Jl' cli·ffeeent's cto natal' iM, j ~L con hecia bem a costa, e p_o~ isso 
nas ca r tas ele cloat;ito, f'vram i ncl i cactos com cel'ta prectsao os 
Jim ibes . D~sde a p1·im eir·a vi<Ujelll lle D . Nuno '11atloe l com 
Amer ico Vespucio, a té ·153 1, ou a nles a&e 1530,, qnanclo i:viartim 
Af1'onso el e Souza. po t· Carta Régin. ele 2ll ele novembt·o, escl'ipta 
em CusLro Verde, J'Ji encar regado elo commanclo ele uma 
Al' mncl:J, e ele povoar qua lqner p0nto ela costa elo Bt•az il , onde 
se qnizesse cstabe leci3t' ; muitas ar mfl.clas explora' iot·as vieram 
ao fl 1·az il. commer<:iavam co m os i ncl igenas, desde o cabo ele 
S. Roque alé ao t'io ela P o·ab;L, sellClO a ma is ce lebre a ele 
q113 l'u i c h ~f'e Cl• l'i s tol'iio Jacques, e :·t do mesmo i\'lar Lim Alfo nso. 
l>~ n t!'e as nn.ções es tmnge iras, que frequentavam a nossa cosLa, 
distingu ia-se a Ft·n.nça, qne po i' s~us n av>gantes part icula res, 
especialmente corsar ios, procurava estabelecer-se nas mesmas 
t3t'l'as, e foi pt·i ncipa lmen te o seu empe nho e pet·t in acla, qnE' 
pt•ovocou a medida ela cre ·t ~iio ele DonaLarios paro o povoa
mento e cultivo do Br~~i l; po is qne duran te (lS pr imeit·os 
~t· i tl'ba · annos dó seculo XVI , todas as v istas elo Gove rno Por
tttgttez esta,·am f1tas nas Jndias Or ientaes. Como se vê dos 
docum entoq supra ci•aclo~, foi cle\)ois do est~he l ec i m e n to ele 
i\Iartím Ail:'onso ele ~n uz~t, e ela vota elo seu il'm;io a Podugal 
que n. clonçilo ele ambos se reg Ltln.risou, ficando o primeiro com 
uma C:1pitania que co meça v :~ no r io ele li'Iaca hli, e tel'l11inava 
L2 Jeg-uas ao S. ele Ca1a néa. pouco mn. is ou menos na bal'l'a 
ele Pm·.1naguá ; e o seg-undo com 10 leguas encraradas n a 
Cap iLania de seu i1•mão. no espaço comprehencl iclo e n tre a 
lmua ele Sau tos e o rio C[mrpaeé, actua lmen te ,Tuqueryqn.erê, e 
mais 70 fóra do te rritol'io ela doação de i\Iartim Affonso. 
E-,tes te rl'i to ri o~, sendo os oH'i meiros povoados pe los Donat:it•ios, 
ou mecl iant! sua inJhtencià, fór .tm os u iJim os pôde-se d ize~·, 
que revertel'am ú. Corôa, quando es l.a, mudanclu ele sys'tema, 
lomott o emp>n ho ele reo~ga ni >ar sob sna cli recção immeclia ta 
a.s te t·t· a~ do Brazi l. Creaclns as çluas Capi Gan ias denomi nadas 
ele S. Vicente e ele Snnto Amaro, et'<Ull acl m i[)istmcla'l po t• age n Les 
nomeados p?los Do natm·ios, e saus bel'cleit•os ; mas d'escle que 
se ct·eou o Governo centt·3l na Bahia. 0ram es>es emp t·eg:1 tos 
sujeitos àqne ll e Govel'llo, Lan lo nq aclrninistraLivo como no 
jntlicial. Conpi s ta ~ do a Corô .~ a l>ahia elo Rio de .Jane iro, e 
esl.aiB i ec~ nelo :t il i 11111 Gover 110, pal'ece que por e'i te racto pet'cleu 
o Donat;cvio o Ú' I'L'ilo:· io i m :n e:li a t ~lmnlLe· de· Je n(lente clp t ne~mo 
Goveen·o, e q- te foi denotni11arlo - Cap itt nia''tto Rio ele Jane iro. 
No i nt~ t· vall o rl e :1532 a '1 658 é a histot'i 'l elo Uerr itor io de Siio 
P:l. ulo poucn C011hecit la. Sabe- se que nes ta época as c~ piLanias 
de:::> . V ic~ nLe e de. ~anto Aml.Ll'O nii:o elepen d ~ ram mais do governo 
do Rio ele Janeito, t~ nclo pas>:1rlo para o d:1 Sab ia. Qne em 
11393 voli.ai'lm ele novo a u ni•·-se á Cap itan ia do R io de Janeiro. 
forman clo pouco depois uma Onvidoria separ ada, como nó pt•e
ceclent3 M•tig-o se noton ; parecendo certo que :1 pos>e intrusa elo 
Ma1'quez de Cascá.es na vi li a de P il·abining-a, muito concol'l'e:·a 
pay:JJ eleval-a ú. c·,p ital ·ela Ca.tl iLania ('l76 l) , sob a de tlominação 
ele S. Pau lo, e bem a>s im a da t• uom ~ !\ todo o l<e:rito l'io, como 
posLeriorment3 aconteceu . IJl pot· ahimo l'everten lo Í\ Corô"' por 
compt·.~ a herança rle Pech·o Lope3 de Souza, como jú. se dis~g 
no precedente adigo . foi cousLi tu ida em Capitania geral , mde
penGJ.ente ela do hio de Janei t·o . Cu mpt·~ porém notar. _que_ M 
longas cl"iscensões ent re as r-asas ·çle Mo.nsa nlo e ele VJmietro, 

.her de·ros elos dons DGH\atari os apressat•am a raversão elos res
pecLivos terr ilor ios à Coràa : a:;9 i m como a~ •ln h:~.s c.om _o-s 
Emboabas ou forastell'os ele Min as Geraes co ncor reJ·am m ut Lo 
para. a. s~g"eg-::lç iio cless~ t crr ilol' io elo cln. Ca.p itania nova_men_te 
et·eada (l7i0) d~ ~- Paulo . Dessa epoca em cba nte a htst01u1 
desse terr itorio cleix-t de ser conru~••, e póde ser apt·ec tacla pe las 
ela tas ll:.t Legis lação, expl icando-se pa1·fei tame nbe as cansas po l' 
nue o sen vastíss im o ter r il o··io sa redllúu á presente St lLWÇtM ._ 
·• . · 'l 1~ oo f' · !e· l·,.nd.o o <ert' tb0r10 Pe lo Alvat·l.Lrle2 d'e dezembro C e I <, Ot.e • 1 o~ li mit-•s 
ele S . P aulo elo ele Minas Ge t"aes, hxando ~ se os . -
cons ·atlte< da j ntegra ilo ntesmo Alvará q·~e aqn: r~pro~u~tmos : 
« En, E l- ReJ, l<>.ço saber aos que este meu Ahara vHem, ~u: 
Lendo c9nsideração ao que me l'epresentou o meu, co nselho 1 
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tramar in o, ns representações que tambem me fi 7.el'a m o Marquez• 
de Angeja, do meu Conselho rlc Estado, se ndo V ice-Rey, e 
C' a pilão General ele mar e tona elo Estado elo B1·azil, e D. Braz 
Baltllaz;:w ela Si lv-eira no tempo qne foi Govern ador da.s 
Cap1 tan1as ele S . Paulo e MiJ1 as, c o Conde ele Assnm ar 
D. Peelt·o ele Umeida, que ao presen Le tem.v.c1uelle govemo, 
c as informações que sa IOJTt::\l'0.m a val'.ias péss'>as, gue •todas 
llllifol·memen te concordam em ser muiLo conven1 enle ao meu 
serviço, e bom governo elas di tas Capita nias ele S. Paulo e .Mina3, 
e á sua melhm· dei'eusa, que as ele S. Paulo se separ em das que 
pertencem ás l\iina,~, ficando dividido Lodo ac1uelle clistv., que 
até agora estava na jm·isdicção de um só governador em dous 
governos, e dous governador es . Hei pot· bem que nas capitan ias 
de !::!. Paulo s cl!ie um novo governo, e b aj a nellas um gover
nador oom a mesma .i uri sel iccão, prerogaLivas e soldo ele oi Lo m i·l 
cr·uzaclo,~ cada a nno; pagos em moeda, e não em oi Luva de ouro, 
asstm como ·tem ogovet·nadorclas Minas, e fu e determino por U- ' 
mi tes no sertão pelu parLe qne confina com o govc m o elas Minas, 
os mesmos con üns qtte Leltl a com . da Üttvidol'ia de S . Paul o, 
com a com. ela Ouvidoria do Rin elas i.VIot·Les, e pel ;,~ m<J.r inh o. 
yuero que lhe perten~a o porLo do ~anLos, e os mais claquella 
cosLa. c1ue llte ficam uo S . ag·gregando- so-lhe as vWas ele Paraty, 
de Uba·tuba, ela ilh a de 8. SebasWii.o qne desannexo elo governe 
elo Rio de Janeiro : e o porto de Santos (icará aiJCl'bJ e com liber
dade ele irem a e1 le em d1roi tura deste Reino os navios, pagando 
nelle os mesmos dü·ei Lus, que se pagam no Rio ele Jt\n~i.t·o , e nesb<J. 
conformielacle mando ao meu Vicc-Rey, capitão genera l ele mar e 
'terra do Estado do Brazil, e aos Govel'nadores das Capitanias 
delle, ·tenham assim entencb€lo, c cada IIDl pela par'L~ que lhe 
toco., r.Ulllpro. e faça OlUnprit• esLe meu Alvará i nteil'amen·te como 
n elle se contém sem duvida alguma, o erual valerio. como carLa, e 
ni.ío passartí. pela Chancellaria, fem embargo ela Ordenação elo 
Li v . 2•, tit . 39 e 40 em contrario, e se reg·istra1'Ú. nos li vros das 
Secl·e·Lat·ias e Camaras ele cada um dos di tos Governos para que a 
·tr.!d.a tempo consLe ela ci·eaçãtJ elo Governo ele S. Paulo e suas 
pedenças e. annexos declarados o qual se passou pot· seis vias . 
João Tavares o fez em Lisbo<\ occ idenbal a 2 de clozemb1·o ele 
1720. Çl secr ebario. ;l ndre LolJés do Lavre, o fez esc t·evet· » Em 
17213 pot· Alvará de t6 ele Janeit·o, que bambelú copiamos, Joi a 
v m a· do Paraty desligada ele S. Paulo, e ele novo incorporada na 
de Rio de Janeiro : Eis a inLegnt elo Alvará: "D . João, pot· geaç<\ 
de ·Deus, H.ey de PorLugal e elos .Algarves cl'~çluém e d'além mar, 
em ACrica, Senhor ele Guiné , etc . Faço saber a vós, Rocl.rigo Cez::tr 
de l\lenezes, Governador e capitão gener al ela CapiLania de 
S . Paulo, que por ser conveni ente ao metl real serviço, ao bene
ficio comm1m1 dos moradores da villa ele Paraty, a l'espeiúo de lhes 
J,icar mais perto o recurso para os seus particulares. Fui se:uv iclo 
resolver por Resolução ele 8 deste p1·~sente mez é anno, em con
su-Lta elo meu Conselho Ulbramarino, ele que a cliLa villa fique 
não só incorporada ao governo elo Rio de Janeit·o , mas suj ei-tu. á 
correcção daquella com, , di go, daquelJa Cu,pitania, de c1ue vos 
aviso, para que assim o Lellh<~es entendido 'da r esolução que lui 
servido tomar neste pat·ticular. El-Rey, nssso senhor. o m:J,ndou 
por A ntonio l'toclrigues ela Costa, e o Dr. José Gomes ele .Azevedo, 
conselheiro do seu Conselho Ul·bramarioo, e se passeu por duas 
vias . .l..lerna.rclo Felix cb Silva a fer. em Lisboa. occiclental a 1ô de 
Ja11eiro ele 1826 . O sec l'etado, André Lopes elo Lav t·e a fez es
crever.- Antonio Rod,·ig·ues da Cos>a.- .José O ·?nes de .Ag;evedo. » 
Dois annos depois. pela Provisão do Consdho Ultramudno de H 
de agosto de 1.7381 fOram Lamb<>m desl igados a ilha cle ·SanUa 
CaiJharina e o LerrJtorio elo rio S. Pedro, que mais para cleante 
consbiúuiram nova~ Capitani as, se 1do i.ncot·poraclas ú elo Rh de 
Jane iro . Eis como se exprime a. Provisão: « D. João, nor g-r aça 
de Deus, Rey ele Por·Lugal e elos Algarves d'aqném e .d'além mar, 
em Aú·ica, !:lenl.tot· ele Uuiné, eUc. l<'aço sabe.t• a vós, Governaclo1• 
e ca.pi Lão gen eral da Capitania ele ~. Paulo, abLendenclo a que elo 
porto do Rio de Janeit'o êlevem salii1· Lodos acruelles soccorros e 
o1·clens que se fizerem precisos J?àm a .clelims!l> eb nova Colon i a elo 
Sacramento, e ajuda elo novu estabelec imento elo Ri o ele S . P edro 
elo Sul, sendo conveniente que fiquem ·todos os pol'bos e Jogares ela 
marlnb.a debaixo dé 1un sô mando. Fni serv ido pOJ' H.ewlução 
de 5 do p1•esente mez e anuo, em consultu. elo meu Conselho Ul~ra
marino. have1• por bem separur desde Jogo cles~e governo de 
S. Paulo, e unir ao Rio de Jane.it•oa i lha ele SanLa Catharina, e 
o Rio ele S. Pedro, de que vos avi so -para que ass im o ·Lenh aes en 
-tendido . El-Rey, nosso senhor, o mandou pelos Drs . José Ignacio 
de A.rouche e Thomé Gomes Mor ei ra, conselheiros elo seu Conselho 
Ultramarino, e se passou por duas. vias. M'anoel Pedror.o de 
Macedo Ribeiro a fez em L1 sboa occ1clen Lal, em 1.1 de agosto de 
:1738 .- O secrebario, Manoel Caebano LOJ)CS · do LaVl'e, a fez es-
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crevet·.- Jostl I,qnaoio /l! · o~1oll e.- ·ThomrJ aomes 111o?·eil ·a.» N'o 
1 anno Çle 1742, por onLt·n. Provi~iio de 4 rle j n. nei1·o, Lambem foi 

desl igada a villa ela Laguna e respecbi v o Lct'l'Uotlo, e incorpo
rados á mesmn. Cu piti.l. n ia ; Ctlj a l~rov i siio aqui wgisL.ramna: 
« D . José por gra a ele. Deus, H.ey ele Porhugul e dos A lg-u t'l' es 
el'aqném e cl'<1lém ma1·. pm Af'1·ica, Senhor de (lniilé, eLe. F:bço 
sn.ber a vós . Governador e ca·pitão-ge'ile t·a lde S. Paulo, q~tM:tLLen
dendo a ficar mui Lo dista11Le cb Capitul desse governo a vi1ltl üa 
Lagnna, e e1ue por e ll e se não póde dar PJ.'Ov içl.encia nar1ueii;,L 
parLe, em qua.lqne(' caso que peça promptamen te rcmedio. Fui 
se 1·viclo de·terminar pot· Resolução ele 18 ele de~.emhro elo anno p1·o...! 
ximo passado tomada em co ns nlLa do meu Conselho Ulbmm;J.l'i llO, 
e1ue a dita villa da Laguna se sepamsse desse. gOremo, e se una ú 
cln, Capita ni a do 1-tio ele Janeiro, el e 11ne ,·os av·iso )J::tJ'a c1ue assim 
o ·tenhaes enLencliclo. ITII-Hey, no>SO senhor, mandou pelo Dr. Thonvb 
Gomes Moreira, Ma1·tinbo de Mendonça de Pina e de Proença, 
conselheit·os de se tt do nReLho U lt ramarino, e· se passou ']JOl' duas 
v;as. « Cacbano H.icardo da Silva a ler. em Lisbua a 4 ele jaJ'leit·o 
de 17'!2.- O sect·rLario. ~lanoel Oaeh<J.no Lopes do LaHc, u. . le7. 
eSCl'evet·.- 1'homd Gomes J\lfo,·eircL - 111a> ·tinhc tle' Mcnclonlla. de 
Pina e de f-,·oença.» Paosaclos llua~ i oi to annos. por Ott'Ll·a'P ,·o
visão ele t7 de maio ele '17·!9, l(n·am des li gados os ·terr itorios ele 
Goyaz e ele Mat Uo Gl'osso, para [QI·ma.rem ca.p iLani as dishinchas. 
No in tervallo ele 1750 a 176:'\, com a·ret iracla elo capibiio-g-eneral 
D. Luiz de i\iascal'eJJhas, foi a capitania ele S. Paulo de novo 
incorporada :i do Rio ele Janeiro, e a es Le fo.cúo se clove aLbl'ibuil' 
'e111 grande Jla~· te, a l inh a i•nconecUa da snu fro nUeu·a septen
kiona l. Mas for a m ·tão inconvenientes o preiudiciaes os l'esttl 
·tados desL:. Í. llCorpOl'açiio , que a reclamo elo i 0 Vice-1'tey Co nele ela 
Cunha. se eles: ig-ou ele novo a Ca'pitallia em 1765, como se vê do 
Av iso ele 4 de feve re i ~·o desse anno gue copiamos: «lilm. e J~xm. S1·. 
-Sendo presente á Sua Magesbade peh carta de V. Ex., quP. 
brouxe a da•ta ele Hl cl.e julh0 elo anno p1•oximo passado, o mis·e 
r avel estado a 'q'ue se achava re!'lu:ti icla a Capit:!uia ele S . Paulo 
por falta de governo, e d.e novo descobet·to eleS. João de Jacuhy , 
que liea mvito pe!·Lo ela dito. cidade ele S . Paulo. O mesmó 
senhor eléu logo a providenciu necessaria nomeando]) . Lui z All.
·Lonio ele Souza para Governuclor e ca pi tão-general da mesma 
CàpiLania, o qual emlJarca na prese1rLe Cwta: e ordena que V. Ex. 
o ii nsUrua nas ma Lerias, C]Tte Ui vet· al cançado pertencentes áquel1e 
Govel'n o, e da mesma sorte faca V. l ~x . ·Loma t· _l,[sscnto elos lim.iLes 
]101' onde eleve. parLil":l. dita Capitania, com as das Minas Get~aes 
e Goyaz, pat·a com elle clar con La a ::iua Magestade, e o mesmo 
senho1' r esolver o que lhe parece 1· mais justo. Da mesma sorte 
reme:Uterá Y. JJ;x. a cópia elo cli'Lo Assento aos Governadores e 
capi Lães- "'eneraes das Minas Geraes e Goyaz, a quem Sua Mages
·Lacle manâa escrever declarando-lhes, que devem ficar observao dó 
o que se assentar na Jun·ta que se fi zer a este resp('i to até reso
lução elo mesmo senhor pela Clu.al con.fil·me ou al tere o c~nbeúdo,. 
nella. Deus guarde a V. Ex. Salva T erra de M<J.gos, a •.1, ele fe
vereit·o de 176.> . - Francisci'J Xavier de 111'en clonça F~4riado .
Sr. Concl~ da Cunha. , Por Ahará ele 9 rile setembro de :L S20 tol 
tambem cles1i gaclo o ·treni to~·io da pároclri a ele Lages elas ta o~pi
Lama, para se 1ncm·porar a e1ue se cr·eára em ~an·La Oa·tharina . 
Finalmente, em :l 853, a Lei n. 704 - de 20 ele agos Lo, separou o 
berritol'io ela com . ele Cud tyba, elevando- a á ca·begoi·üt ele prov . 
sob a elenominação de- Pro v. elo Paraná. Na mesma Lei qu~ 
aqui co nsig namos estão declarados os respect ivos limites, mas 
sem deLalbado assignah1men.'to: «Ar.L. to A ·com_ de Curityba na 
Prov. ele S . Paulo Jica elevada á categoria de prov .. com. a cle
nom)uação de- Pmv. do Pal'aná. i\..' sua extensão e limites sel'ilo 
os mesmos da '1'eferida com. » Por t::tnbo es t,a Lei ainda dependia 
de ou Lras da Assem bléa P1·ovincial, para que se descrimiuassem 
Laes lim ites. A L ei Provincial n. H- de 17 ele .iulho de Hl52, no 
art . 1° § W declarava que a com. de CurHyba comprehendi a os 
rouus. de Ct:cr'i1Jyl)a, Par11nagu:l, Principe, Anbo nina , Mol'l'ebes, 
Gua1•u tuba e Castro, sem especificu.r as respect ivas div:isas. Tão 
stimen·tle a L?i n. 5 - ele 22 ele mu.rço de 185-1 fh<:ava os Jimi.bes 
elo 1111111. ' ele CasLro, o q11e es·tavu. mais p1•oximo cla fron te ir;J. me
l·iclionu.l desta ProY incia, onde Re. acham os ri os que ass ignalam 
ho,ie os 1 im i bes elos dous Estados de S. Paulo e Paraná, a inda 
que lU11 }Jouco obscm·amen•e comm se vai ver: «Art . 1o- :A di
visa do mu.n. de Castro com o de Cmibyba enLre as cab.eceims e 
vPrtentes do rio Tibagy e as do rio Assuuguy será, uma -recUa 
·tirada do passo ch1C1uelle rio na es·iJl· ~:I,cla g ?,r ail, CJUf;l vai 1lO.l'" 
Curi ·tylJa, r cba esta, 'bl!'ada pat·a a vertente m<J.is l'ron·L~ ü·a 
onde es Lá o priniei<'o i bam bé do rio Assunguy; cl'ahi desce pot: 
e Ate mesmo úo aLé ú. divisa com o kpiahy, onde o t·io ·Lome. o 
nome de Ri beira . «Art. 2° - A. di visa da Üteg. da Ponta Grossa, 
com a ele Bebhlem de Gu.arapuiva serú o rio dos Patos.» Po1· 
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estes l imites se mauil,esLa r1uanLa in certeza c:xisLc uh fronLeit•a 
nteridiona1 do l~sLaüo ele S. Paulo, c q ue o Lltalweg elos rios 
ltaraTé e do Par anapanem;1 só é hoje aclmissi vel por i.una taciiia 
conven\\ãO dos dom l!: s·Larlos, oti pot· «l tt i poss icletis» tolerarlo ou 
acceito pelo ele S . Paulo . r~m ·1852, como se vedo RebLot·i" rhi 
Pl'~Sicleuci;.~ desLe ]J; ~ Lado, a inda se n.ào conheciam os limlLes da 
pu.l'ochi a cltl Tlbagy, e lalvez-pot· esse lado se con templasse o rio 
J~aranapaltcma em Locla a meL~ule de sua cort·enLe aLé des'm
h~cc;J.r no Pamnc't.. Mas natla ex isLe esc l'i]>LO c tleGiarado ~,nJeg i s
laçãó. Pela fronbe irat5!D omm1. limilmplte el'a e ainda é o fle 
Par;lllaguá. e os documentos c1ue consultàmos. maxim P. o, Ensa io 
de •um quadro esLaCisbico ele J\lullt>r. e o lilelaLori o de 1852, irnpor
~a.ntissimo pelos tlocmnentos que colligiu, ap, nas dizem, que esse 
llluu. lim iba- se com o· ele Cananéa pelo isLhnn elo Varaclonro . 
Ora esLa Irónteim necessita mu i Lo tle Clisposit;ào l egisbLiva que a 
r egul e, assim como ele cl.emurcação . .\ l'l'Onteira occiclental p0lo 
lado ele Matbo' G1·osso e de Minas Get'aas pelo rio Gt'ande ou Pa
raná, esL.í. detet'Jil ittatla nas ·l'l'OYisôes do Conselho 1Jll.ramal'ino 
de- 2 ele agosLo c~ 17"B, e Alvará dP .J de a bril rle 'iS \li . 1~· pm' 
cnnsegttinLc o Llt<:~lweg· do rio, Lttnto na pa r·Lo em q11e é conlJ !l- \ 

. CH.lo JlOl' G nmtle, como na ou Lra e rp 'l'Le trmw. a cle11om i nação éL 
·l'ar aná, a <li v is•\ ele bes l~sLaclos ; mas ai nela esLá por <lem<H'cat', 
e as ilhas üão JJe l' bt•ncenclo ao primeiro que <18 povoar. A p~lo 
lado elo Estado ele Minas na s~na ela Mantiqrtaim até <D mo~·ro !lo 
Lopo, ,não es'ta a linha bem aclarada, <Jomo elemo•isLra o map11a 
elos dous Estados limi t.ophes. O t ·ni tol'io mineiro, além ela 
Ma nLiqueim, c cabec~ iras elos ri os Sapucahy, e Sapucaby-mirim 
está dominado por esLabelecimenLos Pa:ulis~as. Sir va de exemplo 
a vil.\ a ele S . Berüo, e out,.os log-al'es de não menos impOt"tallcia, 
enc1't\Vaclos n aquoJle be l'ri'Lorio. A fronte ira se,ptentrional éom o 
1:1esmo Estado ele Minas Get·aes, por não haver ;: it1o Ll'a ç .ela pot• 
hnha bem clertnida proclm,iu desde principio sérios confiictos . 
Em 'J ele nevembro ele '17\Jil ord >nou o Governo que ambas as 
capitanias cons2rva~sem sem a [tqr açiió os respecLivos limites, 
e JUílUDIH Lo· não J'oss'm ele fi ni Li va.menbe lix::tdos, como aLé ao pre
sente não Leem si do. Mas essa recommendaçã >durou pouco bempo, 
porquanto por r\ viso de 25 ele agosto de Hll4 surgiram de noYO os 
mesmos confl icLos . A pat·Le ela !'t·o tlLe im ma·is con testa L1a \oi a 
elo NO., n o ll1Llll. de Jacuhy . J<: lla data de t''í!H, como ~e vê 
çlo AViSO de 4 ele fevere iro ele 'l7óõ, em que se urden•1 "' oo Vice
Rei, o conde cl <t Cttn h a, q tte fizesse Lot)Hll' .\ssen to dos li nti Les 
c) esta capi Lani~. com os clé Minas Ge ra es e ele Goyaz (erttãu CO'n 
ella confinanbe), manda ndo logo pôr e ru exec ução, o mesmo 
Assento. Esse Ass~nto tnmo n- se em J'nnLa n esba Cap.iLa l aos 
12 ele ouLubt·o do mesmo anu0_, e nelle vem exposL<t ho!\11- a 
bistol'ia dessa linJi'taçào . que pot• demas iado longa nã6 o con
signamos aqui, cingi nclo-w>s ao segu io·te: que a divisa das 
clt1as c.~pitanias se t·i a o r io Sapuc.a?y-&"uassú a t ê ao r io Grande, 
como JS. b ~tVH\ decla r ado a PéoYlsao 'Uo Co nse lho Ultt·amar tn o 
de 30 ele ab ril el e 1747, te rmin ando por es·ba ~tirma o Asse nto: 
«Se ndo pois fei·trs tod:ts as r el'ericlas pon det·ações na pr,eseoça 
do Illm. e Exm. St·. conde Vice-Rey, d isse que ell e as ap]Jro
VCbva e ele oonf'onniclcbcle oorl'l. ellus, e com a cZita divisão, menos 
eu: que es La se fiz es'e pelo meio ela [orquillía dos clo us t•ios ele 
Sapuqaby-midm e Sapuca !ty-guassu; pois que o seu voto et·a 
que se fizesse ela forquilha pa l'a o Su l ele Sapuc<1 hy- guassú, al,é ~~ 
sua ori gem, em cujo c ircumstancia sti se apaPi ava da J un La . >> 
!lias por esce documento , a li ás tão iintpo rLante, nunca se fez 
obt'a, porque o contle ela Cunl!a gnat'clou-o na seCl·e·tari a llarti
culat· elo se u gabin eLe, sem coromunicar aos capità~s-genl'l"<Les 
ele Minas e de S . Pa\ÜO, c1ue só rleiLl Livera m conhecimento em 
1775, no 11m ela administração do i\iol'gado ele !Vl:1theus, renwb
tHlo pelo Vice- Uei marque~ elo Lavrarlio, qtt a nclo .iá não pndia 
~erv1 r por já esLt~rem ele posse elos terrenos os i\1irí ei..ros ou.Ge!'a
li sLas, -como os clesi"JHt. ft·ei Gaspv.t· ela Madre ele Deus, em suas 
lVlemol'ias. l!;sba ra ~ão que alleg:1 c meem? ü·ei G,asp:l.r não t.cr ia 
1mp01'banci a si o Governo ela metrop ule ·t1ves~e Iorça pat•a [azer 
execu·tar o AssenLo. mas o r ec2io Lalvez dq p ro vocar 11m a nova 
luta ele Pa ul is tD>s•.e ffi tijl boabas, e outl·os poderosos mo·tivo~, h, je 
Jgnot•a<los. mili bat·am e m fa>•pr ela conservação elo <sLaLu q um> 
éles·to. ctues'tão. e !lo sin guLu· arbi.Lt·io el o conde da Cun ha, depois 
de 1taver julgado com Lanba sabeclrnia o ple i'to. Comeguitlte
menLe dev~ Minas ·todo o ·bel'l'iLori o (lO S . elo S,tpucaby, que al iás 
depen :lia do bispado ele. S. Paulo, ao «uti pos.;idcLis», e wLe ,,o. 
Jll·esente 't~ru . o ma>~I Liclo . m' convenienLe no·tar que a divi~a da 
fl'Onteira de Mi n<\S Geraes e ele S. Paulo, Lnw<'ela cnmo se <tcha 
na ,P1·ovisão ele 17<17. foi a que o F'apa L{enLo XIV. atlmiLtiu pat;a 
as dua!l dioceses I i mi bt'OtJhes, ele modo que, pelo que ui terlor
mente occorr ou' a limitação civil ficou em desaccorclo com a 
eccles iastica . ,{ bodas estas n\.zões oppõe o l~statlo de Min<\S 

Oeraes 'o Aviso de 25 ele mal'ço de 1767 em que o Govern o da 
me !'Opole approvava ~s mecliclas uomadas pelo capitão general 
Luiz Diogo Lobo da S ilva para fazer elfect.iva a ca11itação col
JectTd't. ele cema t•robas ele Ollt'O, a r[u e es a va sujei lo o tel'd-tori o 
nüneit•o; e monsénbor Pi~.a l'L' O, en1 snas ~lemorias '.1' . VIII, 
nota .3 1, ndcl iLa a Provisii,o elo Conse lho Ultramari110 elA. 30 de 
abt';] de' 1772. em que se lleL~rmina que a te rra devoluta e o ~r e 
as duas capiL<IJÜ<ts fosse d ividida com igualdade entre ambas 
pot' clislanci<. inucginat'L<t, a mais dariloravel providencia par,t. 
limitagão ele uma ft·onLe it·a. O que faz crer que nesta questão elo 
li m iLes entre fil ina.s Ge,.aes e S . .Paulo, expediam -se as ordens 
qonlo.me a Iorçà, e pl'O'tecção do parHclo venceUOL' . Em 1851 
novos coufiictos surgiram ~1o 111esmo tenitorio em que são limi• 
·troplt ·s ns muns. ele Jacuby e Franca elo Imperador, e, r:i Governo 
Impe ri al, pot· A viso ele '14 de Ie1rereiro ele 1852, que vamos exarM' , 
poz- l lte lambem um t rm o pt'ovisorio: <dllm. e Exm. Sr.
Smiln p;esenLes :i S . i\L 9 Imperador as in~ortilações minis
lrr a llas pot' ,•ssa presidencia ('m o01cio elo 7 elo março elo anno 
pass~1clo sobre o confiicto <:Jue ~eve Jogar enLt·e o supplenbé c!o 

' Juiz J\lunici 1lal cJ-<t1•iJ\a elo l ~ranca, n essa pt'Ovincin, pot· occas ião 
el e i t' cs ~é uJtimo pl'oceclet· ao i nven ffn t·io elo viuvo Leonardo Pi 
mont:.t. 1-:eves em -teniLorio, \[Ue cacla .nm elos Iiltzns . entende per
Lencet·-lhe; manda o ull'smo Aug- ·rsto Senhot• declarar• a V. E:-.:. 
que con1int!o, pam pôr.termo ás controversias que sem cessar se 
r epe tem pnt' càusa ela i ncertez;\ dos verdadeiros limites elos 
ruencionados' mltns . , des i gnai-o~ com precisão a clareza; e da
pendendo isso ele dados posiLivos e conclucl.etrtes que por ora 
ú tHam, Ctltl1Jl l'e que V . Ex. tt·~tnsniibta. 11 esta sec~e tarip. ele Es
tarlo coi:n a. possivel bt·evichtcle LOdos os esclarecimentos e infor
mações, '1 ue pu det• óbL ~ r ácer'ca dos «vet·dacleiros limites dos 
dons m uns." ; t'econeuclo para ess3 fim não só aos documentos, 
que por ventur.t existam nos archivos dessa pt·esicl,encia, e elos 
elas t.:amaras Mu n ici paes, mas t ambem em assen·tos e livros 
parochiae$, se os bonvet· authenticos, e mesmo clepoi.mentos e 
declarações cl~ antigos conbececlores dos legares, e cnmprinclo, 
oubros im que emr1uan·to se não obtiver taes escla recimentos, pal'a 
cpe em vista cle lles possa delinitivam~ute r esolver- se, esperar 
V. l~x . ma is posüivas e L~ rminantes Ol'dens , para que sejam 
escrupu1os_mentP. man·tidos us limites r econhecidos a nte$ da 
cle1narcaçi.i.o novissinl'a, a que procedera a Uamara i\lunicipa l ela 
Vil! a FL'anca por serem esses os da atr~iga posse das autol'idades 
1\iineiJ'as. cómo sé ·clcpt·ehencle ela cleclal'J:ção ela mesm<\ Gaman\ 
e elo qu~ a Lal respeito infot·mara essa pr esiclenc ia no já c i Lado 
onlcio. quando d isae qu·e aquella demarca ção comprehencleu 
59 Càsaes, que antes ni.i.o peL'tenciam á pr ovíncia ele S . Paulo. O 
que Lu do comm uni co a V. ]<} K . ))ara selt conhecimento e execução . 
«Deus guarde a V. Ex. - Visconde de 1\Iontc Alegre.- Sr. pre..: 
siclente da proYinçia de. S. Paulo.» .Os limiLes entre os clous 
mnns. supra ci ·taclos ·traçados nos mappas de Gerber e Vlaguer, 
são precisa men te os que reconhece S. Paulo; e cons tam da .e· 
gtünte c,•t•Lillão elo v tga rio el a villa de Jacuby ele 8 ele abril de 
1850 : «Começando desde a b:.>. rra do ribeirão de Canôas, e po1• 
elle acima abé s11a~ cabeoeüas que começam no morro chamado 
Palmeira e ppt' essa ser!' <\ aclia n Le procurando o morro Sellaclo, 
e no mesmo correr o mono Recloniio pot· cima ela se!'l·a e d'ahi 
procurando o rio Sapncahy , e des te a procurar o mor·ro Agudo 
chama o elo Oar val haes, e deste procu1·ando as caliecei<nts do 
rhbei rão ~I:J.s Areias na Borda ela i\1ata. E' o que consta ela r e
SJiecbiva cl,ivisa nesLa pane e reporto- me á mesma declaração . O 
refel'tclo é vet•llacle r1ue a !Tu· mo em fé de parocl10. Jacuby, 8 ele 
abril de •1850. - O vigal'io li'ranoisoo Pe1·eira de Ca1·valho.» 9 
mel'ec im ti!nLo cl : s ta certidão está co nsig nado no R elaborio· cl:J. 
pt·esiclencta J" 185?, onde sobre os li mltés cles·te Estado se leem 
as seguintes l'alaHas : <<O espírito el e invasão no territorio clé 
S . Paulo não é co asa modet•na, e ressumbra elos documentoll que 
vos ofl'ereço, sendo entre elles =a i nformação elo vosso digno 
paLri c io o bl'igacleiro Jose Joaquim Machad•J ele 'Oliveir a, cuja 
auLol' idacle nesta materia clev?mos r espeitar , e bem assim um 
officio elo coud · ele Palma , quando GovernadoT e capitão genet·al 
d.esLa provin~ia, por ocuasir,o ele se r pelos mi.ueiros, a 1.2 ele .ia
ne iuo ele lSlG destruido o quaetel elo tUtenado, e at·railca~o _o 
marco de.clr visão ela~ pt·ovíncias, qtte foi removido para o rtberrao 
úas Ganôas, ct nco l eguas paea cleo ·tro eles La orovinda. JEn tre'tun }o 
o cles1:de1·ai~tm clib. atrtot•iclacles da Franca q"anto 'á r esoluçao 
de>be p t·oblema , não c s inão man·ber os rn esmos limibes clelmtclos 
na certidão auLht>on!fica exLrabida no proprio -to~bo d~ freg ele 
Jactthy: ttru\lem vos ofl'ereço cópia dessa carttclao e ela demar 
ca~ão a q 11 e a cama r a ela l<'Tanca procede'~., Do ponto Bollda ela 
MaLLa ele qlle , tra·ta a cer'Lidão s[tpra , ate ao moEro elo Lopo1 a 
f'ron·te.ira é ·tão i ncorNcLa como a de .Jacuhy, nao sobram UO" 
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cumerrto$ que a ju~tifir[u em on ex pliquem, n ão ohstanbe ·&uclo o 
que compilou Sour.a ChichotT.o. n a sua Itl_!~rm aç:Io sobre os li
nüLes dcsLa Bs lado . Sn pel' hCi e : 2:JO.St6 k tls . C[S . NoLtC ta. 
hi sLori ca . - Rrmonta ao ;:t. nno de 'l5 lJ~ nu a nLes a Jll'imcit":!. e-xpe
diçii:o 0xploradora ma nrl alla a~ B.razil por El-rei D. Manoal, o 
conb.ecimenLo ele parte d<~. co;La deste Estado e mesmo a. deno 
min ação tlc alguns üe sa us ponLns. como S Se ba~ Li :l9 e S. Vi
crnte; mas só em 1532 fo•· am f'undadas poe Ma •·Lim Affonso ele 
Honr-.1 as. suas clna~ colonias de ' · Vicento no liLtoral e ele Pira
tininga no inLe r ior·, eom as qn::~es ini ciou - se a co'loni saçiio elo 
Hrazil. ?\a divi são elo B t·azil em capibanias couber a m a ele 
S. VicenLe co m 100 1eg uas (!e costa. a i\Iat·L im Mlon>n, e a ele 
S·mLo Amaro imm eel ia Lam 'nLe pa ra o S. com 50 ]l'guas a Pera 
LopHs ele Sou·t. n, irm ã0 clv. rp telle . De 15±9 a t 55S os jes uítas a lti 
se esL·t1JelecP t·am, l'twdando ne.>le ultimo nnno e ntt·e o rio 'l' <~.man
rloaLeh y e o ribei t·o Anhangabahu um cotwenh'> ROb a. invocaç;i.o 
do;,; . t>aulo , que ot·ig iootL a cle :10'1lin· ção üo Estado . Promptl 
foi o cl e>envolvimenbo dessa~ cap.ibanias e r a piclll o ct·uzamenLo 
das t·a~~as portugneza e in rli g·ena, C(1te prodt.tr. iu llõ in LI"epidos 
handeirante>, que, perco rrenelo qn as i to:lo o vasbll Let'I".ÍLt)l"io do 
Bra1. il, -pt•ocnt•an r.lt> esc :·av i-ar iml ins e descobt•it· mitlas de ont·o 
e praLa, levat·nm ! nome paulist·t ás mais l 0nginqu~s paragens, 
rlescol'tin:mdo g t• a nüe parLe elos Let·t·ito t·i os de mui Lt1s elos actu11es 
l~s l.aclos, descendo gr a ndes ri ns tlo inLeri or. e ultima ndo com 
fe li z resniLa do o exLerminio dos celeb t•es Pal mares No a nno de 
1G·W. ;, qnes tüo d0s inelioR e 11 pnblicaç.i'i~ da Bull11 éle 
Paulo Tif. em ravllr eln~ incLos do P erú, 111 ltllclarla \.i go ra r 
nn Bt•nzit' pot· U rba no Vlli, a esforços el os j es1 ti úv.s, d<"u .l o:rat· 
a qu e os panlir;bas t>x pttlsaqsem 0'> p:xdres de,sa compan hia, 
os qwtes só nmito clC'pois pnrleram re::t •·es.>ar ao eo11~i!'O de 
S. l.,aHio. E m i7')9 a capiLa ni a ele S. Vicente ficou inclepcm
clente, soh o t itulo de S. Paulo. Rica. ele g lor iosD.s tmdições , J'oi 
a e<;se l•~sLaclo Cill!ol coube a g lnri a ele 0\1 VÍl' primeiro O l>rado ele 
inclepenclen cia on morte, súlto nos campos do Ypira.n ga pelu 
princ ipe l'eg.ente _D. Pedeo, n? di a 7 tle setembro de 1::32.2 . l<'àn:tO~o 
por stU1'l ideas h bera..es, mA tttu constcleravel me n Le na oppostcao 
[ J ita ;i, 11olitica do prime it·o l'einado e n a elirecção cl0s negoc tos 
pHblicos nos primeiros 6 annor;, depois de 7 !le a bri I, y~là elevada 
esL<~.t nt·a ele se nq r ep1·esenLanLes nas cama t·as leg t s l a t t va~, entre os 
qnv.es solJl'esabiram Verg neit•o, Costa. C::trvu.lb o, Fejó, P a u la e 
Sonv.a. Anton to Cal'los e Martun Fr:1nctsco . Depots ela pr:>Cl o.
ma\~:io ela R epnbl ica, o Es l:1clo lem. pt·ogl'cclitlo e>tt raor.,litlari a 
me nte , ocCILpando o prim ei t·o logat" entre to1os os l~ s ta rl os . 
Aspecto . ]1; ' dividido natural me11te pel a Serr~. elo . Ma t· em duas 
r ezi ões : a de beirama t· e da sena acima . O Lerr ttot· to do. Jll'llllC!I'a 
{ , esLrei to e mon Luoso. pos'lne Yalles extensos, COl' batlos por cor
l'enLes impe tuosas qn e SP dc~penham Cla Rel'l'a e Lambe m por i)t'JJ.-;os 
ele ma1·, gn.e rormam ilhas cnLranltaclas no ('onlinen Le, P pen í nsu l a~ 
como as ele SanLo :\.nuLt'o , S. VicenL<'l , Cana<1é11 S. Selns Li iio. Jg·uapc. 
eLe. O bet•t•itorio ela segwlcla, mui Lo r levado sol)l'e o 11 ivel elo m ar, é 
a parte do EsLarlo que se t · S~enl,a nHd ~ in LerPs~an Le, não tanto 
pela Slla egna ldade e con fl g nt·ação qua nto pela sua fex·ti}~d a() e . E' 
J imi taclo a oes te pelo rio P aratl::L, OtlCic clesagna o I te te, r to 
impot·Lante C(tle atrave~sa 'Locla essa seg-nnclv. r egião, cujo c1ima c: 
aspec Lo sito bem dillet·entes dos ela primeira. Cl ima e saluhl'lllade. 
- 1~' sn.cl io e ame no, exceptuanclo as margens pn,ntan osM ele, 
alguns rios, onde rf'i nam febt·es per i oclica~. Os ven Los sfw geraes 
~ consLantes sobl'e ttLdo no lHLOl'il.l; o nol·oesLe é quenLe e precede 
as chuvas o norLe é serco; e o sn l fl"io e lnunido. As n c1J1inaq e 
geadas sã~ densas pa t·a o snl. 1 Ottco se ns íve is pat•a o norLe c só 
t em .logat· ele junho o. se Lem bro, a!is imcomo a~chnvas e tl'Ovoaclas 
rl e ouLnbro a m aeço . O só lo é mui Lo cli verso em sua suped ici<', 
clon•le re~ul tam diversos eJLmas, c1ue elesmentem as la tiLudes . O 
Lt'OlJ ico de Capt·i comio cor~a o E s tado ttne se estende pa t·a o 
nm·te pela zona tonicla, e para o s ul p ?la zona ' bempera~la. De 
nol'Le a snl , 11 ex~et\São Üe> Let•t•e Jl OS elo ~s t~•.clo é de 148 leg·uo.s, 
comprehendenclo-se dalt i não pocle1· ha.vet• mu i ta nn ifot·mi ·l;t.de 
no cl ima., C[l.H' é enbl'<'tanLo nut i Lo sau rlavc l e :1])l'ec ia/lo ] JB~os 
f'ut·opeus, que Lcm tle ll ll cl ima elll m eio d ia. ela J!;nt·opa. O 
Lel'l'eno é todo monLa nhoso, e as cnrclilh~iras da Ma nL ique i t·a e 
elo i\iat· dão em tHda a Sllperficie do :JJ;s tarlo uma elevação gr<~.
dua l á p.t·opOl'çiio que se a l'a<; ta.m do m ar, sendo por i sso mais 
jnLenso e l'cio n ns plaL'·an-x. Splx e iVlarLins cliz~m que a es Laç:io ' 
cbuvo%t. começa eru. llov em l~.t·o e vae <~. Lé a bril, as e;bnvas ma is 
for tes em jane iro, ao pt·i ncip,io chove á noite., elepois noite e 
di a alternadamt•nte. O Dl'. i::ltgaucldiz que a meclm deS . P a ulo 
é 22o (zona elo café), e ~J,tller observa'_ a m esma tempexahn'<l, 
cttj a cli[l'et•ença elo inverno para o verao e mats ,scns tvol, pots 
em todo o Esta.clo se conserv a. o ·th ermometro cetltll?raclo, a 10°, 
descendo até 3o no verão, sobe a 22°, que é a méclio .. 'l'oclo o 

Esta<1o é elova!lo a mais ele 201 pés acima elo nh•el do mat•, 
O Dr. Mat·tins Cos ta. diz : «S . Paulo passa por se1· uma pro v . sa.n 
clavcl . Reinam febL·es palnst t·es na cos La., ua pal'te !lllm ixo da serra 
de Cubatilo e ta as J•egiÇ>es elo .nor te e oés te, âs ma.rgens elos rios que , 
Lransbm·aamlo. i nHncl <~.m os Lert·etlOS c it·cunwisinltos. Appat•ecc n:1 
m esma r.o na a. LlysenteL' ia . As rebl'es Lyphoides, as p tl eumouias e 
outras m oleshias agnclas tlo ap]larel ho resp ira~m· i o, angina~. rh eu
n tat ismo, hysLeri smo, a l'fecções cardio- vasculares syphil is e mor
p hea. são as m!J les Lias m JJJ is r,·ecluent.es da pt·ov. O !Jocio, vulgaL'
men te con.he.c ido pelo nome ele pa po, moles Lia a L~t·i lm id·a ao ttso 
d ;:t.o:; ap; 11as, nota-se no mun. tlo Cunh a e em Juncl ia hy, ,Tarare hy 
e ~ l ogy rn i.t· i m . A var ioJa e saram pão avpat·ecem Jlet" ioclica,me n be 
sob a l'ót·ma cpi dcm iea . i\. l'elm;J atl1arc!l a. desde i S.'íO pot· ali 
a pparece nas custas ma'l'itimas, mas mmca Lra nspoz a r;e rm cln 
Cnbatiio. Em i8fi3 Joi visita•la pe lo cholem mor lm s, mas pela 
na Lm·eza elo se11 c lim a o. "p iclcmia não ca!lsOil es tmgosn .- Oro 
g raphi a . Duas gl'ancles co rd ilh eiras ex isL.m no J.~s~aclo· a sal'ra 
elo Ma r e a Man Lirtue in.L. A se t'l"a do M<~. t ' , procn:.l n·te elo Estado 
elo R in de J ane it'l), pene Lt'D. no g stad<J de H. Pa11lo pelo m11n. elo 
Bananal . Qua~i heira nelo o Ocean o, es tende-se pelo J~s Lado em 
rumo NJ~ pat·a SO., aLe ao mnn . tle Apiahy donde passa. pa ra o 
Es~a·lo elo Pn.t•n,n:í.. A Sen'<L ela i\ fa llt ique ira, a-n ti g-amente clr no
mino.rla J agnamimbo.lta, peneLt'a no E 'i tailo pe lo mun . ele Pi
nhe it·os, Lt-açanrlo a~ !li visa> com o g s t(Lclo de iVI ioas Ge raes . S na 
pr·ime i1·a. cliL"ecção é rle N IE pa t·a. SO a té ao Ioga ,. em que é co
nhBcicla pe la tlenom itla.;ão el e~ se rt·a do. Lopo; da h i toma o mmo 
ele N., Ji g · iL·amcn~e inclinado pam NO .. estende ndo-se aMao 
pon to em qtte é denominada ~erm ele Caldas . Co nLa a imlà o 
EsLado mui Las outt•as s e~ t·t· as, umas que são l'amificações ma is 
ou nwnos i mportà~lb?s ela~ cortlilheiras c i tatbs, e onbt·as ' l"e sii.o 
i ,~!Dl.adas, sem tl ependenc ia ~ l guma claquellas. DenLre a~ pr i
me ira~ citaremos a que, ao principio n a clirecção ele 0., depoi s ' 
S., e fina lm enLe 0., se desprende ela ser ra elo Ma r , indo ~e l'
min a t·. na margem clir. elo P a.-ahyba . 'J'em esta imnol'ta nbe 
ram iflcaçilo diver sos nomes . No seu começo, ,iwlto :1 cot•di.lheira 
princ ipa l, rlenomina-se Boca inu, Queb!'a Cauga l h a~ e Ho.pevo .. 
Dessa 1:am i li cação eles laca -se mr~ra que se este nde pa ra o N. 
até á ma t·gem rli t· . do P a rahyba, com a'l denom inações rle Ft·acle; 
Fonnosa e SanL'Anna. Da sel'l'a do M <1.1' ouLt·as ramificações se 
rlesp t·ene[em: tuna, Mnng-ag nâ, va i Lermina t· :i b~ i t·a-mar, j n nbo 
ú. plltrta de ltaipú. na ba r ra ele Santos, tle pois c1e havet' . Pa~sado 
e11Lre os muns. de TLa n hàem e ·s . Vicente: outl':J.s donomi 
nada<; dos lba ~ i ns, na tli ··ecçiio S. el e S. Fmncisco, na ül i l'ecçiio 
N., c as qu a a O. viio t•·açat• os lim ites com o U:sLarlo do Pat·auá . 
P et·tencem ig- nalmente a essa cord i !be ira as sen <:<.s clenomi 
naclas : i\Lãe- Cat ira, cujos b :·aços fórm llim a bac ia rlos a.fl's. met· i
dionaes ela R i boi •·o. de Ignapc; da Cavoca, prolongamenLo rla 
prim cit•a : a l\iC'gva r1ne ''ae lte i•· a r o Ri IJ ,•i ra de Jg- uàpe; ·a elo 
Cadea:lo cp te se d i ri g·e ps.t·a o .li bLo :·a.l e m duas Talll ificações, com 
ns nom c.s de 'l'a pi nhoacaho., A•·açatu ba. 'l'a'lll:t t•y, das i\li nas; e a 
ele .ll't rw.Ia, que se a l ~ea entra o R.iiJcit·a e n Ma1· P errue no. Da 
i\1 a nttrrneu·a dcsprrnclenll -se muiLas ramiflca~õ , s, baes cnmo a 
serra rla. Ca.n~al'e i ra . que se approx: ima. ela ma,·gem !li t'. do T ie tê 
e pas~a cerca ele i 2 ki ls . ao N. el a capi ta.l , ap•·esentanclo cnn1o 
potlbo enltninant o mnt·t·o de Jat·a.g uâ, n ota.ve l como ponto de 
visla e. pelas min as de oneo an·tigamen~fl e>tpl0raclas: a se t•t• tt 
ele Jnqnc;r y e dive l' sas ottLt'M . lJenbt·e as serras e morros incle
penclc ntPS dos clous RY&temas c i Lar!os. noLa m-se a de At·a t·aqlla t·a 
cu ;a c'l.rlf1a pl' i nc i1Jal app "oxima-se ela mat·g-ent d i,.. do TfeLá, 
e a r;u:1 ma is important~ l"amificaçilo, que ·tem o nome ele 
i\l ot'l'os ele Al':l.t'arptat·o., ·avi s i nh a- se tla margem esq. elo Mogy
gmLsSt'•; a élo Ja b0ticalJa.l. q ne clei Lauma in,lporLaobe ramWcaçiio 
denomi naclà Haqnery ; a tl e Botuculil.'t, que pa l'Lindo da margem 
esq. do Ti e te, appt·oxima-se da mar gem clir . elo P <~.t·anílpa twma 
internantlo-se depois pe lo se1•ti'l.o. Entre os mor ros nobá veis r!o 
J~s Laclo, m er ecemm ençii:o os rle A..t·aço iaba, que s:io 1un gn tpo de 
m!Jlrta nhas ele lil l'l nação me U!lllln rgica . s ibna•l0 na planLc ie qu e 
se d i I aLa o.o !Jccidente da c idarl P. rle Sot·ocaba e clr ll a clisúa)lLe 
13,8 ki!s . Potamof)"raphia. - Os r ioS' pr in(l ipaes do l~s táclo são o 
Gra llcle que, com o P a1·a.nabyba, lra·m a o Paraná, o P ara.na
pa nema, o P artlo. o i\logy-guas~ú , o Ti eté, o Jg- napo o o Para
lt yba do S11l . O T ie tê, pr i m i bivruuente denominado Anbemby, é 
um r io g-ennniamente pnul'is·ta . Nascr na serJ:a do Mar ein ter 
ri torio do num . üo Parahybtma, no Ba irro ela P edra R ajada ' 

• De S . Jo•é· ào Parahybinga nos inl'o t•nam n~sce r al1 i o Tietê, no 
bail·ro <los Pequerys : de l'amhyhulla nos dizem nascet• ello no J>airt·o 
dn Pedra R~jaàn. 
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e cleJio is de percot•t·~r o Estado em qna.si toda sua extensil.o vai 
clesaguat· na margem esq . do P;J.l'~n6. 1 Recebe pela.margem 
dü· . o Juque.ry, Juncliahy, (que recebe o Pirahy). C9.p ivary, 
Pit·actca ha (c1ue recebe o Corumba·tahy), Jacare -pipira-mir im, 
Jac;u·é-pipira ·gn~ssü (cpte rec~bfl o Chiba1'l'o e o Hõ1rp10rê); 
e pela margem esc1. o TamanrloaLehy, Pinheiros, So.t•ocaba 
(que recelJe o Piragibú, Hanguà, Ipanerna, Sarapu hy, qn 
t·ecebe o P il'apor à e o Alnmbaty, c Guarapó) e elil·et·sos nlltros 
en·Lre os quaes n Banbariio, Jagnaré, Cu Lia . Alambat•y, Peller
nreil'as, Tres Poubes, o Pott·ibú, Pira.pi~inguy, Caiacatii1ga, 
Bm·ti., ,~ i;nabú. De alveo torbuosiss imo o Ti etê n5:o otl'erece a 
naveg·açiio q•te comporb •m as stuts Hgllas, porque aJém rle Olür,,s 
circnmstancias, tem a de apresen tur . em seu etu·so grande nu
l11ei'O .ele cac.lweil·n.s e conecleir<.ts, en~re n qnaes as denomini1da s 
sa ltos ele Jtú, ele ,i.vanh;.mclava e de Hwpm'i1 . 'l'rn Lanclo (lesse rio, 
cli•n o 'beue nte · CO.l'OI~e l J acques Omi r1u e: « Da lnrra cl0 P irac i
cn.ba á sua fúr. no Paraná Leni 552 kils . Sua htrg-ura vari a ent1·e 
SJ a 430 metJ'OS . A JH'ufimeliclade g-eral de su tS aguas é ele !m,L: 
a~t inginclo em ~ l gttns poucos pontos a 14 <' i5 metros, s nela ms• 
_conecleims ele 0111 ,6 e 0111 ,5. A velocicb.tle méd i.t ele suas <tg-u ns é 
de Ü"', 4.25 [lOl' segundo, atL~ngi n clo nas corredeiras a 2111 ,.2:L 
Antes de receber o P int ciú 'ba. o ':!,' ieLé. c! spencle na estiagem 
:100"1,6 de aglla; mas no salLo ele Avanhanrlava, tlepqis de 
receber numc1·0sos ams. este volume cheg·' a 2.24m 3 ,:128 pot· se· 
gundn . Nas enchenLes OI'rl ina ri as, este vo lnm e cresce ele 79 111 u,7 
ua barra elo P emcicaln e a 3.20m 3,431 no s<tlto rlo Avanhõ1nelava . 
Do Pit-acic ·b:J. ao Avanhandv:va, não Lern salto algllrn on ca
choeira, entt·etanto siL' ' muneros:1s as conecleiras, ofl'e1·ecendo 
difftculelades set·i•s 6. naveg •ção . Su'ls mnrgens são bordadas de 
alt t yeg<Jtaç.i.i:o . Es t2 1·io. 11nü to co nbe.c i d~ tios p·, uli~tas, era a 
via de commtwic 1ção par:t M.tbLo Grosso que se.glliam os explo
rado!·es ele omo r!>tqnel.!e JBst.Lclci, e tamhrm o cam inho que pro
fet·iam as ant ·)l•id:odes oatl''or:t nomeadas pela mett•opole; e, não 
ha mui Lo (1858), scgniu por cll ~um dos nossos l.n.talhões ele arti
lb a l'i a com essõ destino . Na exLe nsi.io de .2!)-J. kils., ela bana elo 
Pir:J.cica.ba ao salto ele Avan,ha11dava, co •rC:b 20 cot• t•edeiras, po
dendo o regimen elo rio ser cnl'l'igitlo para i1na.vegHção mediante 
llleios economicos . Oo sa lto p:tt•a ba ixo, nttO se deve pensa1· em 
n1elhcn·amentos economicos por se1·em as . rl' ted;~s muito pl'e,CiJ1i
·taclas." O Paranapanema tem suns n:IFcentes na serra de Para
napi IC:th~, no trecho em q11e esta te1n o nomP ,de Agutlo3 Grandes 
a 87 kil s . eml iJ,l ha t·ecLa pat·a NO do p01·to de Iguape, a 2 l para 
b:SEclavi~ lacloCapi.i:oBoJi iLo, clesagtta ua margem esc1. elo P.t 
NtnU., sep>trancl•; em gt•:ul•le parta llo seu curse o J~s L:tdo clesbe 
ui timo l'\Ol11e elo q11e ora nos occup::unos . R €cebe pela margem 
([ir. o JtapetinLng"', Guareby, San to,Jg•t •c io, P~t·do (que recebe o 
N0vo, 'l'm·.vo, o elas Pe•l1•as, Lou:l, Iu vernalla), Pa t·y, Jng·tmreté, 
Laranja Doce, e pela esq. o l.pi'a hy, 'l'acruary , ltm•ta·é (que 
·tamiJem serve ele div isa enLl'e S. Paulo e P araná) elas Cinv.as, 
'l'ihagy, e Pivapó . Recebe Il!ais o Virado e Posses . O v alie elo 
Paranapanema, como todo o ten·i tol' io do Estado de S. P:mlo, :J. 
exccpçào ela pectnena nesga do littoral ban hacl:\ pelo A~ l a nLico, 
faz parte ela (;'l'illltl0 b;tci<t ltyeh•ographica el o Prata, ele Cllle e 
elle um tl'ibu~ario · ele ordem secundaria. AfThte nLe elo Pal'a ná, 
c~uc no tt·iplicc systema do P1·:r~a represenL't a a r ter ia maior, o 
l <tranapaaema tem o~ seus c:tr:tetet·es es1e nciacs molcla ilos MS 
1(úções p Cilli ii res desta. part3 da b:tcia . O Pamná, na p:trLe 
em que é todo b1'azilei t·o. é mu rio ele ·Lerras. aLLas O gnmcle yb
l\alto ou cha pada C[ llA constitLte o Brazi l mericl iona l, aht·angenclo 
]lat·te dos Est:tdos ele Minas Ge,.nes,· i:viatLo Q,-,,sso e quas i ·todo o 
·berritor io ele S. Paulo, Pamnàe Sa n t·< Cn·thar ina . na méd ia r.lti
buiil.c G50 meLros, tem no cm·so rlo Par111.1à o eixo desse aclmirevel 
sys Lema fluvi.nl , pat'll onde crmflaem,de um lado o 'r iété,o P<tnllla
panema, o Ivahy e o Jguas~ú, q1te descem do o1·ienLc, e do oHLro 
o Pardo, o Ivinbeima é o Igttatemy, que vem do poe11Le. · A cons l;i
bltiçiio orographic<\ desta. p<trbe do pair., oncle, as seJ'I'as mais 
a1t;1s , marg-em or i e n ~al do gnncle phtnal:Lo que vae clescahinclo 
lnu·a .o inLet'ior, quasi se erguem soLr.e o nw.t· ou clP.II e d i, tam 
Jnenos ele um g l'{W, ·Lraz ao seu sysLem:t liydl'og-raphico feiçiio 
Jll1Hbo parhicu lar e c;u·acLer isG ica. Os sens ri os nascem q1tasi 
sob1·e 9 Oceano e clslle se ap:1t•tam em rum o cl iallletralri1ente 
_üPposto, para, a pós lon g-o percnt·so pelo in Lerjo t· elo con"ti nen tc, 
tmzere>u-Jhe o bri bubo cl<tS su as aguas. O penclot· g·eml elas terms 

1 O T i~te, o Pamnap1ue11a e o Ut·un-uar constilue:n lu•nlt exccpçiio 
á direcção geral de todos os ri1•s, a tj~tnl.é do interior para o Eleitor:1l 
Elles nascem onde rlevüun mot•t•er, 

dentre o P;.mu\á e o Oceano, principn.lmellLe na zona pau1ist:J., 
impelli.nclo o cut·so dos rjos em 1Ul111 clirecçào contt·ar i<1. á orien
tação da linha nmis funda clcsba p<wte (]llJ bacia, ·re]JJ'esenLaeb 
pelo cm·so elo Pa1•anà qne seg-1te a SO ., impr ime ainda oult·a 
f"eição mui to notavel :10 system:t : o cmso do 'l'iébé e o elo 
Paranapanema tendem anLes par;t :1s nasceu t?S clacluellc grande 
rLo. elo qnepara a orientação primitiv ::l e g-eral ela !.meia. Como 
botlos os r ios de plana ! Lo, o Paraná e os sens pl'in.cipaes a fUue nbes 
ac ima das i:lete- Qileclas são 1·ios encachoe iratlos, em cujos leiLos, 
espa~l:J.damenLe obsLwidos, se divisam os sucessivos cleg-ráos da 
chapa,ht qne g-mdualmen Le <leclina. Assim é o Paraná, apezal' 
tlo enorme volume ele suas agnas; ass im são torlos os seus tribu
ta~ios clé ~tma e tle 01ltra ma1·,.em em 'tel'ritorio hraz ileiro . O 
Pamn.ap;~nema é pois um valle âe terras a !tas que, clesele as cabe
~eiras onde <J.bing-e proximamente a a UI tucle ele SJO metr0s, cles
ca.lle pouco a 11onco até a ele 253, vencendo e111 uma distancia 
clirecta ele cerca ele 660 kils. a clt!'!ion·ença to ~al de nivel ele -42 
metros . As suas terras apl·eselrbam- se com o caraeteJ· geral ele 
uma gn11).de planic ie, onde t das <IS desigualdades do relevo siio 
antes cleviclas :í. erosão das aguas, ao trabalho lento e constõ1n~e 
clõ1s c01·rentes fiuv·ia.es. elo Cllle <~ qualquer ou~nt perLlll'baçiio 
a ttrilmirla ás con\•ulsões ela c t•os~a ·terrestre. Nas cabeceiras do 
valle a o1· iente, a cadeia cl:t sel'l'a <lo Mar com os nomes locaes de 
serra elo Paranap iacab<t. sena Queimaria, e Le., cujos pontos l1l<ÜS 
pt·oeminentes raro excerlem de L tJOO a 1.500 metros de alb i bucle, 
não é por otüt·as montanhas excedida dentro çlo v alie . Alto es
pi gão em fórmõ1 de chapada sobre que se erguem cles tac<tclas 
cmtas eleva.ções com os n omes ele serra elo Borete, lloLuca~ú, 
Ag-ndoo; e Diabo, r1ae não excedem de 1. 000 metros, f"órma a 
linhn div isar ia entre o Parannpanenm e o Tietê . limita11elo o 
' 'all e pelo ID.llo elo. llOl'Le. Ao S . as serras ao poente ele Clll'yt iba, e 
os contrafol'Les or•ontados pm·a NO. entre o Ivaby e o Tibagy 
contornam o valle, que é mn'ito mais aberto pot· esse Jaclo. l!i
gura o va.l!e do Ptwanapanema um grande Lriangnlo, cuja base se 
represenLa pela grande li nha que o sepat·a elo vulle elo Tiéte. 
, egunclo as melhore~ Cttl'·tas encel'!'a- se n rtil tes limitas uma. super
fiei e de ce1·ca ele i09. 600 kils. quad1·ailo> . Todo o territorJo á 
margem rlir. elo rio e 11arLe do ela esct-, desde as cabeceiras aLé o 
rio Harare pertencem ao gstaclo do 8 . Pa11lo: ao elo Paran:í. fi cam 
os terr i tor.ios elo hclo do sul e no cmso meclio e itlt'erior üo rio. 
CeJ'Ca de um!l. qun.rta parte elo LCt'l'itrorio paulista estie dentro elo 
valle do P:J.r an<tpanema . O ~:i o, ao desce r dos Agudos Gn1.ntles, 
co~·re a pr• nc•p to pa'rn .. leste, lcalrleando a serra, ·toma para norLe 
ate recebflr o Jtapct1n1nga, ~orce P<W:J. .lésLe, depois de uma g.mnde 
volt<t recebendo o Apüthy pela esq., segue ainda a norLe a le :.i. 
bal'l'a elo ri o de Snnto Ignacio que vem ela d irei ta, e clal.ti conser
v,an~lo o r~:mo g~~al ele 0:'\0, segae ao Salto Grn,n<le, passm1tlo em 
S . Sebas~ I tW üo .ltj nco Preto e r ecebendo o I tarwré , Auaixo do, 
Sal.to SJI'a11clc, " direcçit~ geml do c1:rsó é pal'a oeste com pequen<~ 
Jnl'll cx<~O pal'anm·te n.Lé a su:J. ·con fluencta com o .. Paraná. Por 
nma elisposiç<lO do teneno dentro do va lle, cujo pendor g-emi e 
para not·ocs le. o cm·so llo Pa1•anapanema pt·open c1e mais para o 
lado do norte. onde rcstt·ing·e consideravelmente a arslo. da pa r·te 
pi1ltl tsta qne l he e elepenclcnte, dn qne po.l'a o sn1, cuja. área elo 
drenagem é muiLo maior e pot• COI\Seg-ninte mais mtmet·usos os 
alllnenb s. e estes mais vol umosos. Acimn, ela b:trnt elo LtapeLi
ninga, o Pal'anapanema conta poucos all11tentes, sendo cles Les o 
mais nobavel o Pamnap iLang-a que lhe entm pela esq1Hlt•cht. 
Ol' i\llldn elos campos elo mut1. do Capão Bonito. Os ou~t·os 
amuentes· <il ignos lle nota são os segu intes : O Itupelininga, úo 
que. na r1uas1 tota liclatle elo seu cmso, atravessa terrenos de 
CMllpo1 nascc ela se t·ra. rlo i\Lar no ponto em que eskt tem a cleno-
111 Inaçao de seera Qne,matb, donde descem os clous ribeirões elo 
Tnrvo e do Pin.bal ~ne lh e dão oi·i g-em; corre a. principio ao 
únwez ele matt:ts na clirecção do llOl"oeste, na ft·eguez:a elo P ilar, 
·toma depo is Jld'a oesv , r ecebe pcht ese1. os ri'beirões c1a Lavrinl.ta 
c Ca.pivary que c o. sen ma·ior allluenLr, e peJa direita os ribei 
rões : ela· Ponte A I La que rega a cidade de TLapeLi ni n""a . elo Pinlml, 

· elo J'ioquem e tl a. Conupção,.e cl·esemboca no l~arana~Ja·,lema .uvós 
um curso ele cet·ca de .200 kds. No Po rto 7 kils. para sudoeste ela 
cirhtrle de Itape~Lni nga e :.tiJaixo da ponte, na estr<tda para a 
Fax i na . o rio tem uma. largura ele 2lmeút·os e um a pt·oruuclidade 
max ima rlc l "' .70 na é[JOCa ela maior vasante. O ri o, com nma 
col'rente moderada, a Lravez de ltm terreno ele g-rés e schts~os 
hot:.i zont~.es que eÚe CÓl'ta profnndamente, cleixamlo, a cada 
vasso, ve1· altos paredões elP 4. a 1.2 weLros, quas• a l'nuno . &o bt·e 
as ag·ua~, c excess1vamE'nte sin1toSt>, embot'a sempl'O prol11ndo. 
A sua lru·g1ll'a, que raramenLc aL Unge ·1~ m~tros, recl.uz- se ]101' 

, ,ezes a 10 mett·os e menos; mas as p!:~iltndtclacles, ~o po1· ex
cepção, descem a menos ele· mebro em alg.unus corredeiras no 



.. 

PAU 128-
t I 

PAU 

·tempo da vasanLe. Não fossem as voHas bt·uscas dé ra i6 muito 
11eCLUeJ10 e a pouca largma, qu!l as matas marginaes debruçacla 
sob re a corren·te o.iucla tornam mais e'i:igua, o Itapetininga podia 
ser n til i.sado por pequenas barcas, tl.o ty)JO pot· nós empreo-aclo 
na viagem fi uviaJ,desde o Porto ;;·tê á sua fóz em uma extons.I'o de 
12-± kils . JJ;s t<t parte elo rio não tem ou·tro obs·taCtl1o s i não a cor
l'ecleira dos Cameiros, formada por blocos de pede1·nelra quo 
aliás são de fac([ remoção. e a éxcessi v:t· s innosiclucle do 'te i to 
que se represe11ta por um desenyolvimen·bo ele 253%. Ao des "m~ 
bocar no Parauapanema. tem o 1\~petini.nga 28m,5 de largura 
a maxima }Jt' ofuudiclade ele 2m,34, e uma desca.rga' ele 17m,9(58 '11~ 
tempo de 1a.sante. O Apiahy. aa!ueu·te ela margem esq, clesem
bocca no Paranapanema 32 kils. abaixo da bar r· a elo Hapetini_nga.; 
nasce na serra ele ParanapJacaba nos con·traforles denominados 
sena de Campina e Bel'l'a For?-10sa, onde beem a~ stms 01'ige ns 
ma1s remotas os clous gal hos pr;mctpaes que .o formam : o Apiahy
miJ·im- e o Apiahy-g'Llassú ; rega benenos ele campo em sua mór 
parte , e ·tem o le; to muito obstruicl9 . A sua l arg,m·a na foz é de 
32 mdros, profurtdidacle maxima 111\,84, e clescal'l'ega1 por· se
gtmrlo nm v.ohu:ne ele 16 metros cu bicos . O Gnat·ehy, a-lf. ela. 
margen d i r., desce dos campos altos para o lado ele léste onde 
enLesLa com as cabeceh·as do 1'atuhy, corre geralmen·te para o 
poente, banha a vi lia do mesmo nome e faz barra no Paranapa
nemtl, no pm·to da fazenda elo Aterradinho ; ·tem na foz nma 
largura ele 12 me tros, e difficiJmente da ·transitG> pa.t·a canoas . 
O Sao Lo Ignacio, tambem atr. ela rli L' , vem elas terras alLas dos 
mmlici pios do Rio Bonito e R io Novo ; far. barra no Paranapa
nema '10 kils . aba ixo elo Guareh_y, tem uma largtu:a de30 metros 
na confluenc ia, reduzida logo a menos de oito, ULpas centenas de 
metros mais acima. Altos paredões ele grés e scltistós apparecem 
em suas margens, reduzindo as proporçõ>s do leito, que é in
g-reme e hastanto sinuoso. O 'rac1uary, afl'. da esq., nasce nos 
campos das ilnmecliações ela Faxin,a, e corre par a o norte a 
enLrar no Paranapanema 'i3 kils . acima da cachoeira do Jurn
mirim . «Este r io, cujo volume deve ser inferior ao elo Apiahy, 
estava sob a i nfluencia de uma enchen·te parcial quando o ex
aminamos ; as aguas col'rin.m banentas e impetuosas espraiando
se pela margem dir. onde ha uns alagadiços que se communi 
cam com o Paranapanema por varias boccas pequénas . A suil. 
largura na foz era então ' cle-45 me·tros, com uma profundidade 
maxima ele dois meLt·os e 56 meL.L·os cubicos por segundo ele eles
carga, , O terJ.'itol'io. que elle atravessa é em geral um vastiss imo 
campo, em que apenas se veem as longas ·tiras ele maLto formando 
a ol'la elos val'ios Cttrsos ele agua c1ue o ·retalham. O Itararé, o 
mais consicleravel elos aliluentes do Paranapanema, depois do 
'L' ibagy, além ela importancia c1ue lhe ac!vem ·pelo volume elas 
suas aguas e extensão do seu ctu·so, torna- s' notavel por ser a 
d iv isa enLre os illstados ele S . Paulo e Paraná . Nasce o Itararé 
na serua de Parann.piacaba, onde contravertem as suas aguas 
com as elo Hapi1'apnan, aJJ . ela ribeira de Iguape, corr e p.ara o 
norte, recebe pela clh· . o t•io Verde, seu maior a1I., e lança- se 
no Parauapanema a 97 kils . acima do Salto Grande . Não fossem 
as numerosas cachoeiras que tem, este r io, podel'ia dar accesso a 
embarcações até gt·anrle d istancia da sua foz, po1·que é conside
ravel o volume elas suas ag-uas, ainda me~mo na época da ex
trema baixa. Na bat·ra ·tem unta largtu·a de 9!l metros, com a 
p~·ofund id!t<1e maxima de 2n>,3, clescaneg-ando 42 mekos cubicos 
ele agua por segundo . O rio •Parclo, o maior dos a!Ts. ela mar
gem clir .. vem elas Let'!'M altas da cb:J.pada de BotucaLú,, onde 
as suas nascentes rwam a poucos k ils. para o sud- oeste da 
cidade de• te nome, em altitude de ce t·ca de 800 metros . Este rio, 
cujo curso segue a poen tre mui to proximamenLe paral lelo ao do 
ParanapaMma, banh a a villa de Santa Cruz, recebe as ag.uas 
do Turvo, seu maiol' aff. pela ma,l·gem dir . , e faz barra no 
Paranapanema seis kils. acima do SalLo Grande. 86 em canôas 
se poderá subil-o através elas maiores dilrtcnldacl.es susci tadas 
pela obs~rucção clo. le• ·to, q11e é frequente. ·Na embocadura , onde 
ha uma_ pequena ilha que o faz desaguar pot· dous braço '• ha 
fo~·~es cachoeirus que ·tomam perigoso o accesso elo l'io. Pouco 
acit:íÍa, em um Lrecho mais ·remunsaclo, a sua larg-ura é ele 
IH metros, accusanclo no canal uma maxima profundidade ele 
1m,70, e por descargà 30 me Lros _cubicqs por se~unclo _no ·temp•J 
ela secca.' O r io Pardo é ó mats r1co e p.woaclo ctos af!s . elo P:J.
ranapanema . O 11io Novv vem da serra dos Agudos, em-rendo 
ele norte para o sul, banba a florescenLe vi lla de S. Jose elos 
Campos Novos, e vai desemb?cat·no Paranapanema, um kil. aclma 
do Salto Grande. O Pary a !I da dtr · é um pouco maior do c1ue o 
rio Novo, ·tambem desce da sen·11 dos Agudos, onde c:s 1'-ibe~rões 
·Pirapi blnga, Taqu aral, Ceremoma e_ dos Veados sao os seus 
galhos pr incipaes. O seu cm·so é prox1mamen·te de N . para S . ; 

atravessa graucles ma·ttas e entra no Pa-ranapanema d7 k iJs • 
acima da. ban·a elo rio elas Clnzas. Além destes r ios recebe o 
Pál'anupanema o Anhuma9 pela margem dü· . Ao desemboca;r nO 
Para.nii, em f'vente ela ilha da Barra, cp.w ·t~m mai ~ de uma 
legtut ele comprimento e é flanqueada por extenso baMo de areia, 
tem o Pal'anapanema 4:30 meLros ele Jargm·a desde a ponta pau
l ista e a margem paranaense. O Iguape ou R tpe ira de Iguape ·tem 
sua,s origens no JJ;sta lo do Pa1•aná e clesagna no oceano aba ixo 
da c ida :e do sen no1ue. Recebe pela mat•gem esq . o Hapirllpuan 
Yporanga, ~nquiá (que recebe o A.sstmguy) e Pedro Cubas, e pe!à 
di t·. o Pardo, Jacupüanga, Ba~ata l , além ele outras. E' navegavel 
por canõa~ áLé o Jogar Pol'to do Apiahy, em uma ex~ensào ele 
300 l< i.ls. e por vapores até X iril·ica, na extensão de 154 kils. 
O Parahyba elo Sul ·tem sÍJ.aq vertentes na sena da Boca ina . 
H!' J:ormaclo pelo Parahybinga e Pa1·ahy.buna; atravessa esse 
JJ:sbado onde banha os muns . de Cunha, :Parahybuna, S . Lui z 
SanLa. Branca, Jac.a1·eh_y, S . . José, t:a.çapava, Taubaté, P incla~ 
mo•lhangaba, Gua.raL ingueLá, Si ive iras, Queluz e 1hêas. Recebe 
pot· ambas as marg·ens : o Gomea~inga, Monos, Pot im estes 
elo ll1U1l. de anLa Ilt·a nca, o R io Compr ido, Go iabal, Tanq~ inho 
Quateo ,Ribe iros, Jal'(l im, Pinhal, Jl,enleclit>s, Angola, est~s cl~
mun . ele Jacareby, Capiva t·y, Vararlonro, Jaguary e Buquira. 
Recebe ainda o Pa•lmeil'as, Cannas, . 'obrado, Páo Gr ande , 
GuaLinga, Lol'ena (Mrlos pela marg-em di ~· ., entt·e Cachoe ira e 
Gnaratinglle~a e atravessa elos pela ]!] . de F . Central), S. G0n.
ça.lo, MotLas, Pü·apiLinguy, Cropotuba, Yp it·anga, Agua Pr·eta, 
Ribeirão, 1'ambahú (estes pela margem clir., en·tre Gl.tal·at in
gueLá e Pi 11clanionhangaba, atra vessa'los pela, mesma ]~ . ele 
l"el'l·o), Lava- Pes. Soccot· ,·o, UnaPeclras , Taubaté (toclo8 pela 
margem d~ l'. , entt·e I' inclamonhangaba e 'l'aubaté (att•avessaclos 
pela me5ma JD . ele Ferl'o) . Ju deo, Pinhão, Quiririm. Sapo·Lu
bossú, Jel'iba•uba, Santa Cr·uz, C11çapava, Divisa, Pararangaba, 
Ta·tehJba, João CursinC>, Sapê (tóclos pela margem dir ., entre 
TaubMé e S . José dos Campos, e att·avessadgs pela mesma 
l!J . ele Ferro), Sinimbura, Divisa, Ressaca . Pela margem esq . 
recebtl numerosC>s ·tri bs . , en·tre os quaes os c01·regos· ela S. er
ragem, B)a Vista,, L •ma, P iracoama ou Pira,cema, ·toGlos or iu ndos 
da, MaiYbiqueil'a . O Mogy- guassu deriva- se de var ias vertentes 
que descem da pat··te em que S . Pàulo conflua c.om Minas; 
coi·:·e com rumo sel'al ele Hl~. a ?i! O. aLé desaguar na .már o·em 
esq . do 1·io Grande,_ depois ele u m curso de 305 lt ils . a pa~· t i l' 
da estação do Porto F"!t'l'eil·a. S uas margens em ge,ral são cóbertas 
de frondosa vegetaçii:n, pois mesmo a região dos paota.uaes, 
que se estende· elo ki l. 53 ahé aGJ ldl. 136 aba-ixo do P o1·tô 
l<'et•t·ei t•a, ·ueem ellas a,lLm·a maio1· ele mil metro ; são couer las 
de matto e alagadas tão sómenLe nas enchentes. Este 1·io, 
:ft·ancame.:tte nav,egavel em imporLantes ·trechos, apre~errta em 
ouvros . corre leii·as que ma is ou menos cl ifncuHam à navegação , 
Estes obstaculos . em pat·te, Leem já s ido vencidos , a es forços 
da Companhia Pau lisb~., c1ue alli mfl,n'tóm um serviço regula l' 
de navegação, · do PorLo Ii'el' re ira ao Pontal. Recebe diver sos 
·tribs., entre os qua,es o •Jagua t·y-m irim o Araras, Gnari roba 
Claro, Mogy-mir im, Itaqu i, Pedras. Boni-to, Jtupeva, Bom Fim' 
R ico e Pardo , cpte é o maior e nasce em M i n~s , nos campos d~. 
C_alclas, senqo seus formador es .o ~r~ as e o Sanba Qui Ler ia . Alguns 
sao ele opmt~LO ele que o 1'10 Partlo recebe o Mogy- guassú. O P irac i• 
caba. ela cidade deste nome até sua foz. no Tieté, tem 159 kils . de 
extensão. Couta poucos tribs . , sendo o principal, pela margem 
di r., a 7 ki ls. 20~ cl~·.que li :J. citlacle, o C:Ol'UUliJababy, Em ·Loda 
osba par;to elo seu cau·so llesc1·eve uma linha nw iLo s inuosa, cuj as 
cm·vatura.s não obstam a n<Wegacão . Parece poclel'-se g·arantir 
que esse rio, '<.!esde o po1·Lo Joio Al.Credo até sua Joz, oll'erece 
segur;J.s co11clições de navegab ilidade em todas as estações ,[o 
anno, feitos que sejam a lguns melhoramentos . E' formado pelos 
r ios A:tdJaia e Jaguary . Conta as 10 corredeiras ·seguiu·tes : 
Ondas, ltapirú, Curral i t1llo, 'l'apucú, Quebra- canella, GalJriel
sin.ho, Tapucu-mirim, Ondas, Algodoal ,e Enxoú.·e . Ha n ave
g-ação nesse rio tle Joa0 Alft·eclo á conftuencia no TieLé na ex
Lensão de 126 kils. O Parahybinga r ecebe o Itáh im, Enbrecosto, 
Retiro, Vidro, Aflonso, Tnclaiâ, Val'ginha, 'l'aboasinho, Cu!'l'<\1, 
Mattn Dent•· o. - L~gôv.s . A Fe,ia 0 F0rmosa no mutl. ele S . .Toão 
da Bôa Vista, a Grande, a do Capitão Miguel e a elos Veados 
no mun . de S . José .dos Campos .- Nesographia. O EsUado ele 
S. Paulo comprehende em . su:1_ costa qaaLro ilhas grandes e 
diversas meno~·es, que, ·to lav1a, nao clen:am de set· i mpor~an tos . 
As pr imeiras, são: São ':::leb..ast ião, S'anto A1naro, São Vicenúe e 
Cananéa. Dentre as me11ores · menciOnaremos a dos Porcos, em 
JrenLe do mun . ele Ubatnba; as elos Buzios, a ]J . de S . , 'e
bas~ião ; 'l'oque- Toc1ue, lj Ue dá o nome ao canal en Lre o co •ü i

. nen·te e a ilha 'de S . Sebastii.'io ; i.Ylon·be de Tri go e~tl'e o porto 
35.453 

'. 
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d~ S. Se~astião e a Barra Grande de Santos; Alcatrazes, a 24 
ktls. mais ou menos ao S . de S. Sebastião, na lat . S . de 24o 
7' 5'1 

; do Abrigo, a seis kils . ela costa fron·teira á baiTa de 
Cananéa; Compr·ida ou do Mar Pequeno, s!Luacllt ao cm·ret• ela 
costa, occupando o li'ttoral desde a barra de !capara até Cananéa, 
etc. - Bahms e Portos. Os pt·incipaes, são: Uba~ub<t, n.o nnm. 
deste nome ; S. SebasLiã.o: SaoLos, cnm Lt·es cnLt·aclas elev id<l S 
ús ilhas ele S. VicenLe e Santo Amaro ; a mais mer idional de
nomina-se rio ou bana ele S. Vicente, a septenLrio ,u\1 Bet:Lioga, 
e a elo meJo Bana Grande ; Cananéa, Iguape, f01·mado pelo es
paço comprehendido entre a liha elo mat· Pequeno e o conti
nente.- Pharóes. O ela Moela, na ilha deste nome, aos 24o 3' 5" de 
1at. S . e 3o 5' 1511 ele long. O. do Rio de Janeiro ou 46" 
1.5' 30' de Long. O, ele Green .; o do Bom Abr igo. na pa.rte 
llleridional ela ilha deste nome, aos 25o, G' e 40' clé lat . ~ . e 
4°411 3011 de long . do R io de Jane iro o tt 47o 5'1' 45" G. ele 
Green; e o de S. Sebastião, na ponta elo Bol. na ilha de 
8. Sebasti5.o.- Agt·icultura e industria ':l'oda a impoc.ta.ncia do 
Estaào de S . Paulo é devida á sua agricuUma . A força pro
ductiva ele suas ·terras é realmente maravilhosa. Sua lavoUl'a 
divid~· Se em gt·ancle e pequena; . es·ta é consti Luida por cerea.es, 
canna de assucar e J tu !lo ; aquell~t pelo café e algocliio . Para 
o gt·aucle inc):emenLo que tem Lido a lavom·a, pm· demais tem 
concol'l'iclo as muitas estrada~ de ÜnTo que peL·correm o .\E;;taclo 
o a consilleravel i=igracfto naciona,l e esLrangeit·a, 'que para 
elle ·tem aJiluiclo . Ameia que a agt·iculbura seja a principal 
occupação de seus hacls., certo é que de alg uns annos a es·ta 
parte -vai tomando algum htet•ement•J a indus·tri a pt•opriamente 
clita, em seus variados t·amos. O Estado possue em Sorocaba 
a celebre fabrica de fet'l'O S. João ·le Ipanema ; em Taubaté a 
Companhia de Gaz e Oleos i\1ineeaes; e lll Lorena, Piracicaba, 
Capiva1·y e Porto Feliz, bem ni.on·tatlos engenhos centl'aes 
para a fabricação de assucar e aguardente ; em clivet•sus 
muns . grandes estabelecimen·tos para a fabricação ele Jios e 
·tecidos ele algodão. Para fundi ção e construcção de obras de 
feno, utensilios diflerentes, instrumento> agl'icolas e material 
de es·traclas ele feno, conta o Esbado grande numero ele ollicinas , 
en~re as e1uaes merecem menção as ele Ipa nema, as cl ao compa
nhias S. Pctulo Railway e S . Paulo e Riu ele Janeil·o, sitas na 
capital; as elas companhias Paulistas e i\iogyana, Liclger
Woocl& C., Arena & Irmãos, em Campinas. Possue o,ineb o Es
·taelo uma importante fa.brica ele phosphoros ele IJáo, em Vi lla 
Marlanna, nova. e florescente pov . nos subUt·bios da capital; 
Utt).a de papel na pov. do Sal'to de Itú, á ma1·gern elo Tiebé; ele 
cha.péos, 11a cap1tal ; ele moveis, ele produc·Los suinos, etc . 
Viação no berritorio elo Ji:staclo de ~ . Paulo em 1893. 
Estradas ele ferro em ·Lr afego . E. ele F, Centra l elo Bt•azil 
27-1 kils., (ele Queluz a Cachoeira, bito la de 1111 ,60, 4:1 kils. ; 
Cachoeira a S . PaLtlo, bi tola de 1m,OO, 23 1 kils . ; Ramal ela 
Pen ha, bitola ele iru,OO, clous ki ls .) ; « S . Paulo Railway 
Comp. >J (bitola ele 1"',60), de Sanlos a Juncli a by :139 kils . ; 
Companhia P<tulista ele Vias Ferr eas e Fluviaes 991 luis, 
sendo: Secção Paulista, de Juncliahy a Descalvaclo 224 . kils., 
R~tmal elo H.io Claro (Cordeiros a Rio Cla ro 17 ltils . ), H.amal 
ele Santa Ve-recl•iana (Lar a nja Azeda á Santa Verecllana 
38 luls.): todas da bi to la ele 1m,60; Ramnl Descalvaclense 
(Descalvado á Aurora 14 kils.), Ramal ele Santa Rita (Porlo 
l<'erreira a San t<t Rita 27 kils.): toelas da bitola de Qm,GO; 
Secção Rio Claro: de Rio Claro ú Arat•aquara 128 kils, ; Ramal 
do Jahú (Visconde elo l:Uo Clat·o á Jah(t 1.-13 kils.); Desvio 

· entre ki ls. 100 e 106 passando por Brotas 10 kils . ; Pt·olonga
mento ele Arat·aquara á Ja l)oticabal 96 kils . ; Ramal de A.gua 
Vermelha (S . Carlos á Santa Euclo:s:ia 63 kils.): Ramal elo 
Rtbeil'ão Bonito 41 kils.: todas com a bitola de :t m,OO; Com
panhia i'tlogyana 808 kils., senclo: Campi nas a Ribeirão P1·eto 
318 ki ls .; ]übeirão Preto a Jag uara (limite do illstad,, de 
lYünas, 186 kils.); Ramal elo Amparo (Jagua ry a Monte 
Alegre <18 kils.); Ramal do ~. Santo elo P Jnh a l. (Mogy
gua~sú a E . Santo elo Pi nh al 37 kils.) ; Ramal ela Penha 
(lvlogy-Mil'im á E leuterio 47 kils .); Ramal de Caldas (Cas
ca:vel ate o alto da serra ele Caldas. limite com e Estado 
d~ Minas 59 kils.); todas com a bitola de ·!m,OO; Rama~ do 
R1o Pardo (Casa Branca a Ca nôas 72 k ils .) :Rama I de Sd ve tr as 
(A.n1paro á Serra Negra 41 kils . ); todas d" ln1ola de om,60; 
C_?mpanbia União Sorocabamt e ltuana, 63G ki ls., sendo Sec
çao Sorocabana : S. Paulo a Batucai ú 310 ldls. ; H.amal de Tatuby 
)Boe~uva a':l' atuhy 2.2 kils .) ; Ramal elo Tje Lé Ce ,·q~Iillto á 
TteLe 8 kils .): todos da b1tola de tm.OO; Secçao Uuana. Jun
diahy a ltú 70 kils.; l'tamal de Haicy á S. Peclt·o 152 kils. ; t;ub·· 
ramal Çhave a JoãoAlfreelo 17 kils.; Ramal de Porto Martlns 
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(Porto Mat•tins á S. Manoel 4'1 kils.); todos ela bitola ele Om,96 ;, 
Ligação Victoria a T reze ele Maio 16 kiis. com a bitola de 
]m,QO; « Companhia Bragantina ,, bitola ele tm,OO, ele Campo 
L 1mpo á Bt·agança 52 ki ls. ; « Companh ia I tatibense » bitola 
de 1"',00, ele Louveira a Itatiha 20 ki ls. ; << Companhia Viação 
Rio e S. P<tulo, bitola de pn,OO, Formoso á Barreü·o 18 kils. : 
1~ . ele f•' . Banana lensa , bi tola ele im,OO, ela Divisa do Rio à 
Banfl nal H ki.ls. ; « 'l'be Minas anel R io Ra.ilway Company », 
bitola de tm,OlJ, elo CriJ7.eiro ao Al to ela Serea (llmüe elo ~s tado 
de t\Jinas) 23 kils . ; «Ramal Fet'l'eo D,tmont , , bitola de om,GO, 
elo Hibeirão Pre·to á Fazenda Arincliuba 23 kils . ; << Ramal 
Ferreo Campinei r o », bitola de 0111 ,60, de Campinas ao bairro 
das Cabra~ 33 k il s . ; «Companhia Can·.is de Feno de S. Paulo 
á San to Amaro J>, bitola de 1m,05, ele • Paulo a Sa nt o Amaro 
:!9 kils.; ela Villa lVIarianna ao Matadotu·o clouskils . : «Com
p::l.llhia Viaçàó Pa1tlista »,bi tola ele 1"',36, de Santos Íi S. Vi
cente nove kils,-ESTP-ADAS DE PERRO EM OONSTRUCÇÃO . «Com
panhia Paulista ele Vias J:<'erreas e Flu viaes », Secção elo Rio 
Claro, bitola de 1m,OO, de ::; , Carlos elo Pinhal a Ribeirão 
Bonito, 40 kils. ; « Companhia Mogyana, bitola de 1m,oo. 
Seg uncla Via . (Do t·io Camandocaia a Casa Branca) 130 kils.; 
Co 111panhi a U nião So1·ocabana e lt ,lana "• Secção Sorocabana, 
biLola de 1m,OO, Ta.tuby á ltape~ininga 43 lcils. ; BotucaLu :i 
H. i o Novo 78 kils. ; I~ . ele F. de Taubaté a Ubatuba, bitola de 
de t m,OO, Taubaté á Ubat uba i 5l kils.; « Companhia Carril 
Agricola Funilense », bitola de Om,60, de Campinas a Funil· 
41 kils . ; « Companhia R<tmal Ferreo Campi neü·o », bitola de 
1môO, clP. Cavalcante á Santa Maria H ki ls. ; « Companhia 
Viação Rio e S. Paulo bioola ele 1"' ,00, de Barl'eiros á 'l'ibiriçá 
oiLo kils.; «Companhia ele Carri s ele Ferro de S . Paulo á 
~anta Amaro», biLO)a de 1m,05, ele Villa lVlarianna ao ALel'rado 
do Gazometro seiS ki!s . ;- EsrLUDAS DE FERRO CONTRA
C'l'ADAS . <1 Compan hia Paulista de Vias Ferreas e F!t1viaes », 
Limeira á Piracicaba, bitola ele 1m,60, 42 kils. ; ele Jaboticabal 
a Barretos, bitola ele 1 m,oo, i02 kils. ; "Companhi a Mogyana », 
bitola do 1m,OO, Ramal de Jatahy, Ramal ele Arêa Branca 
12 kils , Ressaca a Sa ntos 2'5o kils . ; Ramal para Mogy das 
Cruzes seis kils .. Prolongamento do Ramal de Amparo á 
Soccorro 18 kils. ; «Compa nhia União Sorocabana e Ituana », 
bitola de 1m,OO, de Ita,petininga á lLararé 263 klls. ; elo Rio 
Rio Novo a 'l'ibagy 334 kils . ; << Lorena dos Campos do 
Jorclão; « Companhia Viação Rio e S. Paulo, de Tibiriçá á 
Mambucaba <10 kiJs. - LINHAS DB NAVEGAÇÃO FLUVIAL: « Com
panhia Paulista ele Vias ~<'erreas e Flul'iaes, rio Mogy-guassti 
(de Porto l?erreira ao Ponlal, 200) ; « Companhia União Soro
cabana e ltuana, r io Piracicaba (ele João Alfredo a confluencia 
no Tietê, 126); rio 'l'ieté (ele Porto Martins a Porto Ribeiro, 
94); " Companhia Sul Paulista de navegação e mineração, rio 
Ribeira (de Jguape a X irit•ica 15<1) ; R io Una (ela sua foz no 
lUa Ribeira ao rio Jacupiranga, 21) ; rio Jacupiranga (da sua 
foz no rio Ribeira á freg. de Jacupiranga, 103); rio Juqttiá · 
(da sua foz no rio RibeiL'a á freg . ela P rainha, 78). Em con
clusão: o ~stado de S . Paulo. até 1893, tinha 2.789 kils. de 
es tradas ele ferro, sendo: E . ele F. Central do Bmzil 41 kils. 
ele bitola de 1m,60 e 233 kils . de 1"',00; .S. Paulo Railway 
139 ki ls . ele 1m,60 ; Companhia Paulista 282 ki ls . de bitola 
ele 1m,60; 430 kils. ele i m,OO; e 41 kils. de Qm,60; Com
panhia Mog,ya na 767 k.ls. de bitola de 1m00; e 41 kils. de 
um6ú; Companhi a Un ião Sorocabana e ltuana 635 kils . ele bitob 
de tm,OO; Compotnhia Bragantina 52 kils. ele 1m,oo; Companhia 
Itatibense 20 kils . de 1m,ou ; Companhia Viação Rio e S. Paulo · 
18 kils. de 1m,OO; E. de F. Bananalense 11 kils. de 1m,oo; 
Companhia Minas e Rio 23 kils . · de 1m,oo ; Ra~al Ferrao 
Dttmont23 k ils. de Om60; e Ramal Fet·reo Camp1nen•o 33 lnls . 
ele Om,60 . A navegação fluvial era mant ida num percurso de 
776 kils., di villlclos pelas co mpanhias Paulista ele Vias l!'erreas 
e l!' luviaes, rio Mogy- guassú , ele Porto Ferreira ao Pontal, 
200 kils . ; «União Sol'ocaua na e ltuana, rio Piracicaba, ele 
J uão Alfred()o á confluencia do 'rieté, 126 kils.; rio Tietê, de 
P or to Martins a Porto H.ibeiro, 94 kils.; Sul P a ulista. de 
navegação e mineração, rio H.ibeira! de Iguape a XuH'lca, 
'15-± kils. · rio U11a, ela sua foz no no R11Jell'a ao rw _Ja<;u 
piranga, 21 kils.; rio Jacupiranga, ela sua foz .no rio l~tbemll 
a fr eg. do Jac11pi ranga, 103 kils. ; rt!J Juqu111, 

1
_.f a 

sua f'u~ no rio lübeira á freg . ela Pt•aJil ha, 78 'l 
8

· 
População. - E' calculada em mais de 2 .000.000 ele htbs .. t 
Inst l'Ucção. - A inst. superior é dada na Faculda~d d~o ::r:;s~ 
e na Escola Polytechnica. A secunclana publ. erad ela a • . 1 n· ·t o a pa~ulCU a t· 
preparatol'io, annexo á Faculcl.ade de ,!~el ?• send l'incipal
ministrada por muitos collegws ele pumea a or em, P 
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me11le os de Campi nas e Iltt. P ossue rt incla o .E s tado um a 
Escola Nol'lna l, on de &e ha )Jili btLm os c<e nclicl abos ao mD g i; tel'io; 
o Semin at·io Episcopal , o da Glo,.ia, o Lyceu elo SD.fft'aclo Co1·açiio 
de Jesus, o Instituto doa Artífi ce;;, o Lyceu el e A.rtes e Offi cios, 
Escholas ·Modelo de . A in sb. )H'illl. publ. é dad a em 74() eschs . 
N uc leos coloni1 es . O de S. Bel'n :1l'do, fnncl aclo a 2 de julho de 
'1877 l'ui inaltg' ttt•aelo a 3 de se tembro do <enno ~eg uin te ; o el e 
S . Caetano, fundado em 28 ele j a neiro de 1877 na fur.e ntla elo 
mesmo nome, ~t nle l'i orme nte pertence n~e á ordem de ~. Bento ; 
e~ tú. s i t :~ a cloa S I~ . da capita l, da qua l dis ta cerc11 de iO kils . , a 
m <.Lrgem d a E. ele F. de San.tos a Jnndi a by, c1ue Lem uma es ac; ;~o 
per to ela sécle colonial ; o elo P a t·iquera-a>st't, no nmn. de 
Ig uape : o de An bon i o Pmdo, no mun. elo Ri bei ,·;ro Pre to ; o 
do Barão ele Jun diahy, s i tudo no nmn . tle Juncli ahy, a ·t,·es kils. 
ela cidade ; o de Rodri go Sil v<l, no mun. de Porto 1reliz ; o elas 
Cannas , no mun . ele Lorena ; e o el o Cascalho, no elo Rio .CI<JJro. 
- Golon ia mil i Lar . A de Ita pUI'a, jun Lo ao sallo des te nome, á 
mar,;em d it•. d o rio 'l'i ebé , di st a nte da capital ce t·ca ele ~88 , 8 
kils ., e c,·eacla por Dec . de 2G d e junho de 1856. A colonia de 
Avanhandava, creada por Dec . de '13 el e mu,rço ele i 858 nas im
mecli ações elo salt J (lo mesmo nome, ;í. m ar g·em dit· . do rio 'l'iebé, 
nunca prosperou e es t;i hoj e a bandon aria .- Divisão jnclic iaria. 
Tem um tl'ilmn ul de jtt'5 bi ça e 10l com s .- R ep,·esenl açi:Lo F e
det•a l. Dá L1·es senadores e 22 cleptü·Hlos.- Q,Jvet·naclor do Es
-t ado . A Cons·ti t: ti ção foi pt·omul gacl a a 14 de julho de :L891. 
Dt·. Manoel Fel'l'az de Campos Salles, ·tom o11 posse a i de ma io 
de i89.i. - Capita l. S . P a ulo, ú no argem esq. do ri o 'l'ama n
doatehy . a tt·a,•es>::tcla pelo rio 'l'i eté, aos 23 1 35' de l a t S . e 
3° 27' de long . O. do !tio de Ja ne il'o, a 750 mett'O l ac ima do 
nivel do mar ; com p erto rle 250 .0QO ha bs . Em sua par te anti ga 
e central, assenta s Jbre o ex bremo septentriona 1 da collin a 
N'g ttid a enbt·e o rioTamancloabeh y e o ribeiro Anha ngahahú, 
c irc1un da- á. pela parte de lésbe extensa varzeJ. borelan cto a 
m argem dir. elo rio T a maadoatehy ; além começa o terreno a 
se elevar a pouco e pouco, a té que, no fundo do quadro, !e 
avis 'am perfiladas no hot·i z1JYte as cumi aclas ela Cauta rei ra , 
propor·ciona nelo liio p i~toresco painel o ma is <1pl'azivel espe
c taculo . Tem ma is de 7.000 vrecli os ; p<tlacio do govcm o , 
esta belecido no t11trtigo collegio Llos jesui Uas, h çc pouco l'e • 
i'o t•maclo , com f l'enle para um l1~ nito la rgo rece ntemente 
ajardinado ; a Sé Ca thedral; o Paço el a Camam Muni c ipal e 
Àssembléa Estadoal , no la t·go Municipal ; a The>omal'i a Ger <J.l 
ele F " zenda, ecliflcio de g l'a nde belleza a l'chi tec t Jn icJ , a i nela em 
cons·tmcção ; o Thesouro EsLacloal; o Monumento elo Ypi1·an ga, 
ellificio sit ·tado ·na colllna elo mesmo nome, obra g t· andwsa, 
eles Li nada a commem or ar a proclamação cl<L i nclepenélenc ia n a
c ional e ser vil· ao mesmo t empo par a um museo ; o P [Ll ac io 
Epi scopal; a BiblioLheca Publica , Cl'eada em :1gos to de iSü.:i 
e inau gurada em 7 ele abril ele i 89G; o sump tuoso edilic io cltt 
Sec r·e tari a ela Agricul-tura , inaugurado a 13 de abrH ele 18()G ; 
o anti go con ve nto de S . Fraúci sco (recentemenLe r efo rmado, 
em que üu1cc ionam o curso de dire i ~o e respectiva'> aulas prepa 
r a bori as) ; a Santa Casa de Misel'i corcli a , magni ficamen tie s i
·bua.cla no ba il'l'o elo Arouche, eclific io 11otavel por suas g t•ancles 
proporções, solidez e elegancia, fili ado ao. es tylo go Vhico ; o 
Seminario Episcopal , vas bo edi fiei o com bom ta capella , srtuad o 
no ba irro da Luz, fundado pelo btspo D. Antoni o J mLqutm 
ele Mell o ; a P enitencia1•ia, si buacla no mesmo at'l'a balde ; 
0 Hospicio de Ali enados, ins tallaclo . a 14 ele mai o ele 1852 ; 
a Hospedari a ele Im m igt•antes, no httll'l'O ele Braz, com ·vas tas 
accom moclações aclcqnaclas ao fim a que é des tinada ; o o 
·tbea bt'O de S. José, inaugllt·ado em 1864 ; outro lJequeno 
in au oo uraclo em -1873 ; o Mer cado i\Iuni cipàl, a !Jerto em i8G7 ; 
a~ esLações cenLraes e mais elli ftci os pertencentes ás · es trmlas 
ele fet•ro S. p ,mlo R a;ílwa. IJ , P auli s ta, Norte e So1·ocabana : 
o moste iro e egreja ele S . ' Ben~o ; o convent o e eg~·ej a do 
Carmo ; as egrej <Ls ele S. Francisco, R osat·i o, Santo An
·tonio, N . S. elos Remerli os, S. P edro, S. Qonçalo, Boa 
Mor te , Santa Thereza , Santa Iphi geni a, N . S. da Lu\ii , 
N . S . da Consolação e Coração de J esus; o Quartel de Linha ; 
o Cemi berio Municipa l e Capel la: ; o .Semin a l'i o ela s Eclnca.ndaq ; 
o Lyceu do Sagrado Cor ação Lle J esus ; o HospiLa~ ~l a Sociedac~e 
Porbu"'neza ele BeneftcencJa ; o Asylo de Menchctclacle ; clo1s 
]azar e tos ; di versas eschs . 1Jubls. ; o J arclim Publico , et·eado 
pm· Av . 1·ég io ele 19 ele novembt·o ele .1790, mas concluiclo s6-
me1rte em 1825 a esfor ços elo Jll'tllle t~·o 1Jres tclent~ ela: prov ., 
J~ucas Antonio .Mon te il·o de B.arros, ~· J sconcle . éle Congonh<ts elo 
Cam.po, que o J'acuHou ao t•ect•e to pub!J co . A c 1 el:l.c~e é percorrid a 
pot· diversas linhas ele boacls que est<tl.Jelecem .frequen te com
municação entre ell n. e os bellos ba trros q1.te possue . Todo o 

PAU 

mun. Lem 250.000 habs . E ' i nC1·ivel d progl·e~só quê fi:!Z essa 
cidade em ·tão pouco ·tem po . Apresenta hoje 1Jellas ruas , larga.s , 
r egula rmen te calçadas e com grantle mov imen bo commer cial ; 
magni ficos pr edi os, havendo pahtce tes verdadeiramente lu
xuosos ; excel lentes hoteis , entre os quaes o Gr<~ncle Hotel, talvez 
o prime iro elo Brazil. Possue, wn a estatua de Jo"é Boni "acio ; 
impor bn.nbes loypognt !Jhi (.IS , fi1hri ca~ el e. tecidos ele a1gocl:t o, ele 
cltiLas, ele gelo, ele banha e ouLl'Os procln c tos s ttinos , clefuncli çiio , 
de gaz ele Hlttminação, de pli osplwr os, ele chapéos, ele nwve is, eLe . 
Ness<> c itlarle nasceu o poeta Alva t·es ele Aze,•eclo a i 2 de se tembt·o 
de ·1831. A cidade ele ti. P <tttlo tem os segnin bes ba it'l'os : Bom 
R etiro, Luz, s,~nLa Eplti geni a, l:;a nLa Cecili a, Ca:mpos E lyseos, 
Bella Vi s ta, Vllb Bmtrque, Li b2rdacle, Glo.ria , r. ambucy, Con
solação, Hyg ienopolis, Braz, Agua Fri a., Ypirangn., Lageatlo, a lém 
ele oukos. - Ci dades principaes . Ampar o, á margem esc1. elo rio 
Camancloca ia, atra vessacl D, pelo r amal ch1, E. ele F Mogyana, com 
cnl tlll'a de cu.l'é. Arêas, em um pe:[ueno v alie, á margem esq. do 
ri beh·iio Vermelho . A ti ba ia . á mar gem esq. do ri o elo seu nome, a 
80 ldls. da cap i·tal , com 5.000 habs . Bana nal, banhada pelo rio ele 
se u nome, a fl:' elo P arahyba , grande proeluc·bor a ele ca fé. com casa 
de c~xidarh, ·thea tros e diversas eg'l'ej as . 13at:JJ taes, n a bacia do 1·io 
Sapucah y, pi Ltor escamen te asset'rtacl a em duas collinas , sepura
cla9 por nm col'rego . Botuca.'bú, no cimo ela serra do se tl nome, 
com 7 .000 ho.bs . e impor tanbe lavoura ele café , a lgodão e ce
r eaes : foi fundada em !1766 pelo paul is ta S imão Barbosa Fra.nco . 
Bragan.<;.a , a 100 kils . dn. capi tal (ou a 52 pela E . ele F. Bt·a 
gO:nti na ou a 50 pela In gleza), b;tnhada pelo ri o Jcguary. Ca
çap:wa, a 2 lu ls . do r .to P:wahyba e iJI 22 (le ltmlJa té, sobl'e uma 
collina á mat·gem dll. E . de F. ele S . P aulo ao H.io ele J aneiro, 
com. Utls 1.600 llabs . Cacomle, a bres kils. elo rio P a.rclo, sobre 
um phu1a1Lo, em ter reno sa f'ai'O , com uns 5 . OOJ halJs . Campi nv.s, 
uma elas cidades mais no ta·veis do ]~s taclo, illuminacla a gaz, 
com inelus tl'i a animacl issim a , muitas fv.br icas, clima amen o, 
catheclro.l (uma do.s primeiro.s elo Braúl), h ospitaes de Miseri
c01·di a e ele Beneficencia P ol·tttfptezu, ; gabine te ele lei·tm·a ; im
portante imp1·en~a ; . di ver sos co llcgios, entre os quaes os elen o
mitmclos Cnlto a 'c1encHJ. e Corrê<~ ele Mello ; cerca ele 3 .000 
prelli os . F oi a nti gamen te a v illa ele S . C<.Ll'los. O maes tro 
c u.r1os Gomes tth i nascelt. o ill \lll. ·Lem pouco lll i1 iS ele 30 .000 
ha bs . Capivary, á rnv,rgem elir . elo ri o de seu nome, a tt·a 
vessacla por um r amal da linha ferrea l'tua na, o qual, par·tinclo 
de Itaicy, pa~sa pol' hulv,iatuba e Cap ivary e vae a Piracicaba ; 
com um enge ul.to cen·bt·al n a po v. c1ellominacla Villa Rafarcl. 
Casa Branca, g l'ancle culUivaclom de cale , fm.110 e a lgodi:Lo, a 278 
kils . ela capital e 1 O:l ele Cc·~npinas , serviel <~ pela E. de F'. Mo
«yana e pelo ramal ferreo élo l:U o P <!rdo.- Cunha, com clima 
~alubel'rimo, ünpm·ta trte lavoura de caf'é e cereues, a 58 kil s . de 
G'uara trCingue téL E sphibo Santo elo Pinh al. Franca, n o a•ioLo ele 
uma beJla collina. a 950 mebros ele a lti·Lucle acima elo uivei do 
n.'lat·, ser viela pela· E . ele F. Mogyan a, com uns 500 precl i os, foru m, 
ma bri.z, egreja elo R osat·io, 11 spital . ele MiserlcoreUa, ·thea•tro 
SanLa Clara, colleg io ele N. S . de Lourdes (elas irmãs eleS Jõsé), 
Lycen Cul·to ás Le·bbras, e bc . ; ·tem uns 5. 000 habs . E' assim cle
n;minaela em holll'a ao c ~ pi tão genera l Antoni o J osé ela Fra nca 
e Horta . Gnara~itlgue tá , ú m11r gem dit·. do P ar allyca elo Sul, a 
N~. da ca.pHa l, el a qual di sta. 200 kils . , gr ande produ ctor a ele 
cale e canna ele a.ssucar. Jo· nape, na~ mar gens elo iV1 11r P equeno, 
em a prazível sibuação, a 32'3 ki ls . ela C<Jo pi tal , 250 ele Sa ntos e 79 
lle Canan éa, com uns IO . 000 habs . '. ltapetininga, a O. ela Ca
pl'bal , em uma bella pla nicie, a 6.22 me·bros ac in.1a do nivel elo 
mar, ú ma.r «e.m di r . elo ribeirão elo seu nome e á esq. elo ela · 
Serra ; l'u11dada em 1770 pelo all'eres portuguez Domin gos José 
Vi eira . Jta tiba , a nti gamente Belém de Jnndi ahy, enbre os ri os 
Juncll altJ e At ilJa ia , distando cles Le cerca ele Llous k il s ., soln·e 
uma linda collina; que se eleva em amphi·bhe:»tro desde o ribeir ão 
da Cachoeira. com G.OOO h abs . It i:t, á .margem esc1. elo rio 'l'i é té, 
junto ao regato Guar aú, com H.OOD ha bs . , hospi tal de La r-aros, 
J'uncl aclo em pri 11c i pios elo presente seculo pelo padre Antonlo 
P acheco e Silva e ina ug tll'ado em 'l806, collegi o ele S. Luiz e o 
lle N . S. do P a brr:c ini o, funclaclo em 1858 pelo bi spo D. Anuon io 
J oaqu im de Mello ; be1·ço elo pintm· José F erraz de Ahne i<la 

1. o m·.1n. é riquiss i:n o e ·n minaraes . No vall e el o Ribeil·a, encone 
tt·nm- se importa.ntes min ns de c hu!nL o , pra ta, antim on o, bismutbo -
f'e l'l·o. Nos baiL·t· os do Jacupiranguinha e 'rnl'vo , existem ricas )ninaS de 
fel'l·o . A jazida do JJcupil'Unga ó tão importante oomo a dQ S. Joi\o 
de Jpnne,im, quanto á qua!id ude do minél'io , 
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Juui ol:, ele F e ij ó e P 1.11ul~ Souz:.\ , Jacaueh y (col'l'upção ele Jaca1·egy, 
agna ele Jaca ré) na margem elir. do .ri o P a ra hyb;J. do S nl , S!Jbre 
1un pl anaHo de pouca e levação, a~t·aves~aela pela E . ele F . ele 
S. Paulo, com Casa ele i\Ii ser icorcl ia J11nrli ah y (l'io elos bag l'es), 
sobre uma bell a co lli na, cloncleclescor~i na-se li 11cliss imo pallot•a ma, 
no qual s::t~li e aLa,m .se a vet·clejanbe sena elo Javy e os morros do 
Mursa, ;i .m.argem esq . . clo .1· io Cl '"'' lhe doi o n ome . Umeira. cor 
~ada pelo r1o Tatil, a Glluls . de Camp1nas e a 28 do R10 Clal'O, 
com importante lavoura rle café . Lorena , ;i margem dit·. do I'a
r ahyba , n a fóz elo ribeirão Taboão, em vasta pla nic ie ele s:í lo 
are noso, e1evaclo e secc0; com nma eleg·antre egl'ej a ele S . Bene
eltcto, cons~ruida pelo V i sconele de Morei r a Lim ;J. . b6sp it:1 l ele 
nlisericlo!·clia e 11111 importa n te engenho celüt·al. i" oi primi ~iva 
mertte nm ar1•a ia l clenom i nado I'Ot·~o elo Ilepacar é (l r·gar elas 
go i ,\be i r~·s). Tem uma linh a de h ndes . i\iococa. a n t iu·a vi ll a rle 
S .. Sehas~ i ãoela Boa V is·ta., a 13 ki 'ls . ela nw t•gcm clir . rlo ri o 
P at•clo, at1·avesso.da pelo rilJeirilo do seu nome . Mog-y elas Ct•nzes 
~ .N~ (J;. d a capital , em uma ch apada f'ormaüa pelos valles elo t•io 
l'J eté, ril~e il'fLO !le C~m:;~J e ribeiriio do lpiranga. cum 3 .000 h a bs . 
e g1:ancle lavom•::t ele canna el e ass rcar. i\Iogy-mit·.im, em terreno 
de Iorte decli ve, perto da co nftuenta elo r ibeirão Santo Anto ni o 
como rio Mogy-mirim, com uma casa de Miser ico.reli a, in a n
g uracla a 3 ele junho de i 888 . Parv.hybun a, a li:N~ el a cap iLal , á 
111a1·ge rn esq . elo rio elo seu nome ; n mun. ·tem H . OOO h abs . Ita 
pyra, ú mat·gem esq. elo r.ibe irilo dil! P enha, aiT. do rio do Peixe, 
qneoé elo Mogy- g nu.ssú . P imlamonh angaba, a Nill. ela cap ita l, 
elo. erua.J dista no ,d]s. ' ;i m arge m elo Pm·alty ba, com g rande cul
tuJ•a ele café . Pirac icaba, a oti gamenLe Constituiç:lo, ;i m argem 
esq. elo Tio Püacicaba, com ·terrenos. de prod ig iosa ferti li dade, 
cu l ·~nra ele café e canna ele ,\s'5n ca t· , en genho cenLraA e cerca ele 
H .000 lw.IJ'>. Pirass1munga, a nove kils. elo ~·i o Mogy· gllass[t, 
servida pel a g, ele F. da Companhi a P aulista . Portn F eli ·t, an~i
gamenbe Por~o ele A t•ar yliaguaba. n a margem e~q. elo T ieUé, a ·140 
k ils cla·ca,p i ~a l , com imporLante cultura de canna ele aqsnc,\.1', 11111 
eitgenho centrwl e 8.000 lt wbs . Qttelur,, ba. 11u ada pelo P;J.t•allyba, 
que a divide em clnas pa rtes, atr avessacl'a p e la E. de F. Central 
elo Braz 1l (ramal ele S. Pau lo);o num. Lem 6.UOO h a !Yl. R 10 Claro 
a. NO . Ela capib~ l, ú margem el o ribeirão elo seu 110111e . San~os, ~. 
E~~- da ilba el e S . ·vicen te, em uma vasta plani cie; com duas 
linh as ele boncls, alfa.ndega, ·thev.bro, bosp i taes de miseri cot•cli a. e 
ele Belleficencia Portu:;sueza, estaçilo ela E. de F. , egt·~ j as mabri1,, 
ele N . S do Carmo, Cle. Sauto A.nb'mio, de Jesus - i\Ia ri a José, el o 
Rosar io ; cape11as ele N . ::; cl.e i\iOJrtscr.t·a·t (na montl),nh a d<'s Le 
nome) , de SauLo Anto nio, clu ]~miJaré (na prai a da Ban·a), além 
de o1ü:ras; convenLos do Carmo e ele Santo An lon io, etc . E' o em
poria· cemmet·cial · elo Es tado : possúe um por~o excelle1rte, J:re 
cluentaelo di ari amente por muitos vapores tt·ansatlo.nbicos es tt•<ln
fíeil·os e vapot·es nacionaes:· Foi fnnelacla par B raz Cuhas e se rvin 
ete ber ço ao padre Be.rtbolomen Lomen ço ele Gusmão, in.ventor 
üo aerostato; ele F r. Gaspar ela Madr e el e Deus, auto.t· das i\[e
morias para a lti s·tol' Í<t cb cap i t~,n i a el e S. Vicente ; elos tres 
Ancu·aelas ; elo Visconde de S . Leopoldo. mn elos l'nnelacl o.t•es elo 
lustituso H i s~orico do Br ar. il e autor elos Ann aes ela provincia rle 
S.Pecu·o üo S ul ' ; elo m a.legTado p0eta J oartu im Xav ier ela S il
ve tra. S . ,Tosé do Bar reiro, á mar geme'el· elo r io elo Hal'l'ei l'O, 
Santo A11ton io ela Cacltoeüa,, a N:'IIE . cl<t capi Lal , iJaHltacla ao ~ . 
e NO . pelo do Cach oeira . a O . pe lo ribe irão Lavapes e n (J;. pelo 
pel)ucno 1·i o Cat ig n<i. Se t'J'D, Negra, n a f l'alda el a sena do seu 
nome, a pouco mais de 900 m e tros ac iliiH1 do n i,•e l elo m ar. 
S •. Cadosdo Pinhal, aNO . cla. capital,na ma l'gem esq. el o ri 
be ir ão Monjolinl10, com Cll l ~ura el e ca f'é . ~ . Jusé ri os Campos ', 
aliraYessacla pela !TI . ele F. S . Paulo e R io ele Janeiro, enLre 
Caçapa v a e Jacareby, a ·tres kil s . . cl3 m:J.J•gem cli r . do Parahyba 
elo Sul, em um planal to de mais ele 30 me Lros ac ima elo nivel tlo 
mesmo ri o . S. Luiz do P at·a:h yLing-a, ~ m argeni esf[. do rio que 
l ~1 e dú o nome, com cultura ele café, oJgoclão, fnm o e cer eaes . 
S . . João da Boa Vista, á m ar g·em clir. rio rio Jagna.ry-mirim, 
sobre duas collin a~, a 30 kils . da estação de Cascave.l e a 83 da 
Ctda.(( e ele Mogy- m:ilún . S. Roque, á m ar gem esq. elo ribeirão 
1;'-t·acahy, atravessada no s ul tlelo ribeirão Cal'embehy que, em 
it·e1tLe Cla cidad e, J'az barra no vrirneit•o . S . SebasLi:io á be ira mal', 
so iJr e mna planíci e qne es tende- se ao sopé cl 0 serra, el e f1'01üe ck 

1 Nasceu em 9 de mai o ile !174 e mon·eu em G de julho de !817. 
1 Esse mun. é banhado pelo d o P:ll'ahyba e pelos tr ibs. des te, o 

.Jagnar,v e o Buquirn: este l'ecebe dil'et'sos riachos, entre os quacs o 
!Untmada, Fet•t•ão, Clar o, Tnqnnry, e nqnelle o rio do Pc i•e . 

ilha a que i\Ia l'L i m Affon~o ele Souza, a 20 ele j àneit·o ele 153.2 deu 
o 11ome eleS . Sebastitio, com bom po.rtu, onde podem ancora t• 
na,v ios de alto bordo; é uma el as ma is a.u·Ligas povs . elo illsb<!.clo, 
·tem :1. 000 habs. S ilveiras , num valle e11tre as serras el a Manti
qneira e ela Bocaina, atravessada pelo ribeirão do seu nom e, que 
junLa- se a um outi'O denominado elo Gnecles , e r eunidos vão ao 
Tbagm,çaha e<i'sLe ao Parahyba; com lavol!l'a de café e cerca ele 
G.OUO IHLbs. Soroca,ba, á m;.Lt·gem elo 1·io que cl á-lb e o nome , com 
cas ~t el e m isel'icorcl ia,, gall i ne te el e l ei tnl'a, fabt·i ca de ·tec idos e 
lavoura ele algocliio, café e canna ele as~ncar; o mun . ·tem i4 .000 
h abs . Soccorro, ú mat·gem esq. elo rio elo Peix:e, clisbanbe 52 kils. 
ele B1·ogança , 45 do Ampar o e 30 da Sena Neg1·a . T a·Lnhy, á. 
m~u·gem esq . elo ri o seu do nome, a ff. elo Sol'ocaba. Taubaté ou 
Haboaté em uma phn icie, :í. m argem es r:~. elo ri ach o Correa , a G,6 
kils. ela m~rgem cl i1·. elo Parahyha, a tt·av essacl a pel a, E . ele li' . de 
S, Po,nlo e Rio el e J ane iro, com lavom a. ele café . Tem algnns 
estabelec i men~os nn'l;aveis corno se,1 am um lindo gammetro, eg,·eja 
m atl'iz, cnj o i nLeri ot· é 1·ir]ni ss i mo, collegio do Bom Cmtselho, 
h ospi bal el e San~a I s:!.bel. Uma Jjnh a de bonels a vapor Yai d a 
estacão el a H:. ele tr. :t 'l' remembé . O mun. ·tem 20 .000 ha b'5 . 'l'ieté . 
;i madie m esq. elo .t·jo T ieté. com l avolll·a ele a lgocl :'i:o , c:1l'é ·e 
cann a ele a~sncar . UbatuiJa, no liLtol'a l, á margem eli.t·. elo Rio 
Gra nde ele 'l lbatuba. J ;;bú, ;i m ar ge·m esq. do rio ele seu nome, 
a rr. elo J acaré- pepira- mir im. A t·ar aqu <ira , num extenso pla na] to 
enLre o ribeirão das Cruzes, o corrego ela Servidfio e o 1·i beirão elo 
Onrn. a 3'JG kils . el e S . Carlos R ibeirão PreLo, a 30 k ils . ele Ca
jnrú e~' '!6 de Batataes. Be Lhlé m do Descahaclo, ú margem elir : 
el o cm· rego cht, Praba . Avarê, antiga v ill a elo R io ?\ovo. S . José 
elo R io Pardo , Santa Isabel , a 24 kils . ele J acareh y e 39 ele S. J osé 
elos Campos. S. V ice n·te, n a ilh a elo seu n ome.. Nuporanga, an 
t iga E. SanLo ele BaLataes . Br otas. j o.bo~icabal. S. Ma noel elo P'a
r a iso, ;i m ar gem esq . elo ribe.irilo Vru·a iso . Santa Ri·ta elo Passa . 
Qna liro, no alLo da serrw elo se rt neme . Villas principae;l , 
Apiahy, á m a rgem dir. elo ribei1·ão P a lmiba.l , e á esq . do 
ribe. il'ão cl'Ag .a Grande. A t·aç;iriguama, ;i m a rgem ese1. elo 
ribeirão ele seu nom e, JlD.rte em ·berr eno elevado e par~e na 
plu.nicie . J3elleclmu·o- Bom Successo, a don s ki ls. da ~:nargem 
esq . do Para noip!MWm a. Cabreúva, n. tres kils . mais ou menos do 
rio Ti ete . Cajurü , á m a r gem elo ribeirão do spu no me, nu extl'emo 
ela s~l'l'~. do Cullatilo . Campo Lar go, a 1G kils. de Sor acaba. 
Campos Novos elo Paranápa nema, na margem esq . elo rio Novo, 
aos 22 ' 27' 35" de la t. S . e 7•• i3' 23" el e long . O. elo Rio de 
Ja nebro, a 456on,5sohre o nível elo mar. Cananéa, ;i 1J2 ira-mar , na 
ilh a elo seu nome . Cará - gna'batuba, n as divisa s de Uba•tuua, na 
margem clit·. elo Santo Anton io. Cal'm o ela Franca, ;i n• a t·gem 
eSC[. elo ri beiriio Cm·.t•en·te . Co·t i a , ;i margem esq. do rio elo seu 
n ome, afl'. el o Tie ~é. Cruzeiro, a •rtiga ru e nte Eml)ahú, á m argem 
di~·. el o ribeirão Embalrú ou Imbahú, ::rtra,~ssacla pela E. ele F. 
Cent1·ul elo LBra~ il, entre Queluz e Cachoeira, pon·to ini cia l da E . 
el e F. Min as e R io. Dons Col'l'egos, enke os rios Piracicabae 
J acn.re-pipira- mirim . )!; . Santo ela Boa Vista . E. Santo de 
Bat•re tos, a 13 k i ls . ela margem es ~l· c! o 1·i o Pardo e a 53 do R io 
Gra nde. (!;. SanLo do Ttu•vo . Guarnlhos, a 19 kils. ela ca]Jital. 
Inda iutnlJa, n a m arge m esq . elo 1•i o hmel iaby. Jpor anga, na 
margem eStl . . ela R ibeir a de Ig uape, n a barr;J, do rilJe il·ão lpo
n >ng-a, muito rill:1 em miner aes . ltanhaem, ú m a1ge m esc]. do rio 
que clá-.lhe o nome . Itapecer ica, a 36 kils. ela capital. 1La peva da 
Fax in a, a 250 k ils . el a cap ital e a 66 elas divisas elo Ms tado elo 
P ar•'llli . Jambciro, ús ma t·ge ns elo rio Capivary . Lagoinha , a2·1 . 
ki1 s . de S. Lu ir. elo P a l'aby t in ga e a 33 ki ls. tla cidade de Cnnlia. 
Lençúes. á margem do r io do sen nome, a fl:'. do Tieté . i\lonte 
Mór, uuLig'' Ag- na Choca, ;i margem cl it·. elo ri o Cap i1•ar y . Nati
v idade, a tres kil s . do rio P a l'al.J ybnna. NazareLlt, á margem esct. 
elo ri o .l.biba ia. Parna hyha, ;i maTgem esq . do ri o Ti eté . Para
n áp:mem a (Capão Bonito el o- ), ;i m:1rge m esq . el o rio das \.lmas . 
P at.rocinio do Sapncal1y, n a co m. ela F ra nca, n a margem esq. 
rio Sapucahy-mirlm . P enha el e i\Iogy-mirim. Pi edade, ;i ma rgem 

· esq. tio rio P irapóra . Pinheiros, *oi margem eSCJ. do 1• io Pa-
r ah yba . 11eelempção . no sopé rle cluas mon tan h as, banhada pelo 
ribeiriio do Paln~ita l , a JL elo P ar alt yLi nga . R io P ar do (San~a 
Barbat·a elo- ) a 66 kil s . de Lençúes e 46 elo R io Novn .. RlO 
P :1l'clo (Ra rün. Cr:tz do- ), a 50 kils . el e S . Sebas.Li ão elo 'l' l.JUCO 
Pre Lo. R io No vo n as m::tt""ens elo rio Lageado a fJ. elo r• o No''0 · 

Rio P1·eto-San t~ B1·a nca, f margem esc[. elo rio .~arah~lJa . Sa•:ta 
B'l" IJ·'ra .; JD''l'~0lll e1ir do ribeir'io d o Tolerlo. a 11. do 1'1 0 Ali1 ha 1a . ' ' ~ · ~ ~ o' · ' · · G cl S n ta 
Santa HH·1 el o Paraizo á ma 1·~em esq. elo rJo l'an ~· a p· 
Cr uz das Palmeiras a 'iü kil s.

0
cle Co.sa B t·afica e a 2 1 ele !·· 

' - , . ' •O'en escr elo 1''0 rassunun ga Sanbo Antoni o el a Alegr1a, a ~1 a1 o 1 
. • • 1 R( 

Pinheirill ho. a33 kils. de Caj u~u. S. Joao Bap·t1stac.o l? 
Verde, entr~ os~·ios !Lararé e Verde. S. Jos~ do Parabytmga, a 

:"' 
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mat·gem esc1. do .rio do sett nome. S. Pedco, a 46 kils. de Pira
cicaba. S . Simáo. San·to Amaro, ligada a S. Paulo por uma li
nha ele Carris de !!'erro. Sal'apnhy. Una, á mat·gem clit·. do ri0 
Una e á esq . do S01:ocabussú. Vil la Bel la, á lpi t•a-mar, nnma 
extt·emirlaele da ilha ele S. Sebastião. X.üüica, á mat•gem rlil'. 
da Ribeira ele Iguape, pat·te á bAil'a·mur e parto em Útn outei1•o, 
para onrle va i cotwergindo a pop. por causa elas cheias rio t•io. 
::>.Bernardo. Baryry. antiga fl'eg. do !:>a])é . Rih• irão Bonito . 
Juquery . Sal Lo do lt(t. S. Miguel Archan,]o. Pet•eiras. Lavri
tihas . N S . dos Remedios da Pon·te elo 'l'ieté . Santo Anton io 
ela Boa. Vista. Piquete. Pilar. S .. Toão ela Bocfl,ina . S. Pedt·o elo 
Tut·vo. Pirajú, ant iga villa elo 'l' ijnco Pr·eLo . Rib•irãosinho . 
Ribeirão Branco. Fartura . S. Pedro do Itamré. R io elas Perlras 
8. José elo Rio Preto . Pederneiras, antiga i:> . Sebastião ela 
Alegr·ia, á marg~m eSC[. elo 'l'ieté, distando deste seis k i ls. Leme. 
CtU'rali nho. Pitangue iras, a clous kils . elo Mogy-guassú. Con
ceição ele Monte Alegt·e . S. Joi'i:o ele Iba tinga. Podo L1'et'l'eira. 
'l'remembé. PedreÍl'as . Apparecirla do Sel'bi'i:osinho. Constituição 
elo [!;stado. - Titulo I.- Or·garti sação do illstaelo. - Al'L L• O 
U:staclo ele S. Paulo, parte in·tegl'a tlte ela Republi c<t dos li:staclos 
Unidos d t> Bt·az il , constitue- se autonomo El soberano, sobre o 
1'egimetl consbi tLlCional r epresenta t i v o. Pamg1·apho uni co . A 
Stla soberan ia esteurle- se sobre o tel'l'itorio a que tinha direito 
a il.tlLiga provinc ia clapuelle nome, Al't . 2.° Como l~staelo a uto
nomo, exet·ce Lodos os dire i tos r1ue não são, pela Consti tu1ção rla 
Republicu, exclusiva e expr essamenLe clelegarlos aos poderes fe
det'aes . Art. 3.• A o1·go.nisação do [.!;staclo ·Lem pol' base o mnn. 
cuj a autonomia, em tudo c1uanto 1·espeita ao se11 peculiar· in
tet•esse. a Constituição garante nos termos da parte. I I. Al'b. 4 o 
Os poder es politicos elo l~s·taclo são : o Legislat ivo, o l<ixecut ivo e 
o judiciario. Secção T .- Podei' leg islativo .- Cap itulo I. -Dis
posições geraes. Al't . 5 . 0 O poder legi"llativo é exel'c iclo pelo Con
gresso. § L 0 O CongresRo compõe-se ele duas camat'as: a rlos 
deputarlos e a dos senadores. elegívei s por sufl'ragio cl irecto e 
maioria ele vo·tos . § 2." A lei estabe lecerá o processo eleitoral 
que mais assegure a representação das minori a~. § 3. 0 I~' ve•la'la 
a accumulação elos carg·os ele senador e deputado, e clut·ante as 
sessões legislativas cessa o exercício ele qualquer ott tl'a funcção . 
Art . 6 . o O Congresso, salvo caso ele convocação extraordinar ia 
ou de acliamen·to, eleve remlir-se na capi twl do l•:staC!lo, incle
pellClen-temente ele convocação, no d ia 7 ele abt· il ele cada anuo . 
§ i. o Sómeute ao Congresso compete clelibet•at• a respei bo elo 
adiamento e prorogação ele suas sessões, reunindo- se paTa esse 
fim as duas camaras, por proposta de uma dclbs ou elo presi
dente do Estado. § 2.o Cada legislatura durará ·Lres a nnos; 
cada sessão, tres mezes, prorogaveis quando o b2m publico o 
exig ir. § 3 .o Po·lerá, enL'\.•etanto, ser a qualc1uer tempo cassado 
o mandato legislativo, media11 te consu.lta feiLa ao elei torado por 
proposta ele um ·tel'çO dos eleitores, ua qual o representan·be não 
obtenha a seu favormetacle e_mai.s um, pelo me aos, dos sufli·a&ios 
com que houver stdo eleito. !§ 4.o Nos casos rle "Vaga, 1nclutctoo 
de renuncia, o presiclen·tc rla camara em que esta se cle t· , oiTt
cia l':Í. hnmecliatamen·te ao presidente elo ffisLaclo, para que mande, 
dentro em 40 d ias, proceelet• a nova eleição. Art. 7.o As camaras 
funccionarão separadamente, excepto: 1. 0 Nos casos previstos 
pela Constituição; 2. o Para abrir e encerra r suas sessões ; 3. o 
Para dar posse ao presidente e vice-presidente do E:stado, e r e
solver nos casos de renuncia destes cat·gos . Paragt•v,pho nni.co. 
Cada camara s6 poderá de liberar quando concorrer a ma ioria rle 
seus membros, e, salvo si o contl'ario for· resolvido pela maioria 
dos presen·tes, as suas sessões sel'ão publicas·. Art 8. o A cada 
uma das camaras compete ver.iücar os po·leres de seus membt'os, 
E>leger sua mesa, m·ganisar seu regimento i11teruo, e nomear 
empregados pat·a suv. secl'eta.ria. No r eg imento que organ isal', 
estabel ecerá meios de compell ir seus membros a compal·e
cerem, e comminarã penas disciplinares, inclusive a ele exclusão 
·temporarja._ Al't. 9. 0 Os membros elo Congresso são inviolaveis 
pelas opmt oes e votos c1ue emiLtire1n no exercic io do mandato . 
Al't. 10. Nenhum senado r· ou cl~putaclo, emquanto durar o man
(lato, póde ser pt•eso sem préVLa li cença ela respectiv:;. camara, 
excepto em flagt·ancle deltcto . Paragrapho unico. Em qualquer 
caso, formando o processo. abé a pl'onuncia exclusiva, a autori
dade processJ.n·te remette~-a os autos á camara respec tiva pa1·a 
que decida s r deve ou nao cotltmuar o pt·ocesso. Si a carnal' a 
resolver negativamente, ncat·à, emquanto durar o mJ.ndato, 
suspenso o processo, salvo ao accusado o di t•ei to de pl'efet'il· jul
gamento immecl iato. Al't. 11 . Os ~embl'Osdas duas camaras, ao 
101nar posse , contmhirão em sessao pnbltea o compromisso de 
bem cumpi r os seus deveres. Ar·t . 12. O Congl'esso üxat·á, no fim 
ele cada legislatUl·a, além da a:Juda de custo, o subsidio que os 

deputados e senadores vencerão na legisla·Lul'a seguinle . Para
grapho unico. Sedt igual o subsidio para os deputados e sena
dores. Art . 13. fialvo nos casos rle acesso ou pl'omoção legal , os 
membros tio Co ngr esso não poderão 1·ecebet· rlo Porlcr Executivo 
Fcrleral ou rlo H;o;tado, C'mprego ou commissão t•cmune l'arlos, nem 
com cll e celebl'ar contt'actos . p..,,·ag t·apho unico . O deputado ou 
senador tumbt"m não pótlc ser presirlente ou di l'eCtOl' de banco~, 
companhias ou emprPzas, quo gozem favol'es do govel'no llo Es
tado conforme a le i especificar. A inobservancia dos preceitos 
conti ,los neste a rbigo, bem como a mudanÇ<l ele domicilio par<l 
fórn. rlo l~staclo, importum a pe t'cla elo mancla·to, competindo á 
cam:na respect iva rlecl'etal-a . Ar L. 1'1. São condições ele elegi
biclacle pat•a o CongrPSSCD : 'L. 0 'Cer o exercício dos direitos poli
t icos e es Lat· qualiftcado eleitor; 2 . 0 Tet· ·t ido domic ilio no Estado 
clentr11 elos ·tl'es u1Limos a nnos ll;n ter i ores á elei ção ; 3. 0 Não 
exet·cet• autol' idadc que se estenda snbre o 'tel'l'itot·io elo Estado; 
4 . ,, Não ex.el'cet• qua lquer [uncção do poclex· jud iciari.o.- Capi
tu lo fi- Camam dos cleputn.dos -Art. 15. A Camara elos 
DPputaclos compocm-se ele cidadãos eleitos na proporção ele um 
para 'tO.OOO habitantes, ou ft·acção superior á me·tarle deste nu
mero, até o max imo tle 50 . Para esse fim se procederá no mais 
b1·eve prazo ao recenceamento da população elo mstado . O r a
c nceamento set·á revisto ele dez em dez annos. Art. 16. A.' 
Camara dos Deputarias compete p1·iva·tivamente: § 1. o A inicia
tiva : J. Das lois rle impostos .~ U. Da ftxaçiio da força publica 
s0b informação do pt·esiclente do Estado; lU. Da discussão dos 
pt·qjectos de lei oll'er~c iclosyelo Poder Executivo. § 2.:o A decla
r a,;ão da proceclenc ta ou tmproceclencta ela accusaçao contra o 
pr·esicletrte do E:staclo .- Cap i·tulo III- Camll;l'a dos Senadores 
Art . i 7 . O Senaclo compõe-se ele ciclarlãos eleitos na proporção 
rle um pac·u. dous deputados. E' condição de elegi biliclacle pat•a o 
Senado sel' o candidato maior ele 35 annos. Ar·t. 18. O mandn.to ele 
senarlcw dul'al'á seis annos, renovando- se o Senado, por metarle 
tl"i ennalmen to. I aragr apho unico. O senador eleilo em substitui
ção exercerá o manclo:to pelo tempo que restava ao substitui elo. 
Al't. 'll.l. Compete priva ti vamente ao Senado j11igar o pres irlenbe 
do l~stado e os clem:J.is funccionarios designados na Constituição.
Capitu lo IV .- - 1\.t'brib •tições elo Congresso - Ar·t. 20. Compete ao 
Gongt·esso, além da atLribuição geral ele fazel' leis, suspendel-as, 
interpt·e ·a l-as e revogai-as : :L. 0 Orçar annualmeu·te a I'eceita e 
clespez:J. elo Estar] o ; 2 . ° F ixar annualm ente, sob proposta elo Po
clel' Executivo, a fot•ça publi.::a elo Eslaclo; 3 . 0 Autori sar o Poder 
l~ x.ecutivo a cot1'trah i r empresb imos e fazer operações de et•ecl i·to ; 
4. o Rcgul <llt' li al' recaclação, contab iliclarle e aclm inis·tl'ação elas 
rendas, e fiscalieação das clespezas publicas, creando para esse 
nm as respat·tições necessarias ; 5. 0 Estabelecer a divisão política, 
aclm illis tr·a biva e judici a l'ia do Estado; ô.o Delibet·ar a respeito 
da incorporação ele ou tl'O EsLado ou tet·ritot·io ao dEI S . Paulo ; 
7. o Celeln·a r aju stes e convenções sem caracte l' poli ti co com outl'OS 
I.Gstaclos, bem como appl'ovat· os c1ue houvel'em sido celebrado~ 
pelo Podet· illxecutivo ; S. • decr etar : c•) a organisação ela força 
publica tio HJstaelo; b ).a o1·p-anisação ju_cliciaria e leis elo pro-

. cesso; o) o r egtmen ele.ttor a L; d) o reg1men municipal ; e) o 
regnne11 petuten~tarlo; 9 .° Cl'e:vr e suppl'.tmit• empregos e fixar
lhes as a·ttr·tbtuçoes e vencm1en tos; 10. iYiarcal' o subsidio dos 
membros do Congl'esso , e os vencimen·tos elo 'Pt·esiclente, Vice
Presidente e Secmtarios de lJ:staclo; H. Legisla.t· sobre : a) ter
l'as publicas e minas s ituadas no filstado; b) obras publicas, es
t t·aelas, canaes e navegação no in terior do l ~staclo, nos termõs da · 
Cr'msti tuição Federal ; o) proprios do Estado ; d) desa1)ropria
cão por necessidade e u t ilidade publica do IDstaclo ou elo muni
c ipio ; e) ensino pr-ima t·io, secunclar io, supel'ior e profüssional , 
que sel'á gt· atu i to e obt•i gil.'tol'io no primeiro, e livl'e em todos os 
gl'áoa ; podendo o ens ino secundado, superior e pt•ofissional ser 
minist1·ado por· individuas ou assoc iações subvencionados ou 
não pelo IJ:stado ; f} se t•vii;;os tle col'l'ei.os e ·telegt·aphos, que não 
pel'tencerem aos poderes federaes ; 12 . Annullar as resoluções e 
acbos das municipalidades, nos casos expressos no ar·t. 54; 13. 
Amnist iar em 'todos os et•imes e perdoar ou commntar as penas 
impoHbas pelos ele responsabilidade; H. Dar posse ao P~esiclente 
e Vice-Pres idente do E:staclo, e conceder a um ou Oll'bro licença 
pal'a ausenta l'-se do Estado; 15. Ve lar na guarcla ela Const i·tu i
ção e d~_s leis fe leraes ou elo Esbaclo _; 16. Propô r ao Congresso 
da Un tao a r:_eforma da Constrtutça_o Feclera!.-Capitulo V
Leis e reso luçoes .- Al't . 21. Os pt'O.J ec·tos ele lei podem tet· Ol'i 
gem em uma ou em outt•a camat·a pot• inicial, va ele qualquet." r! e 
seus membros, guat·claclas as excepções elo a rt. 16. Art. 22. 
Adaptado o pl'ojecto pela camara iniciadora, set• á enviado á 
out t·a, que, si o appl'ovar, reme ttel-o-ha ao Poder Executivo pa ra 
que, no Pl'azo ele dez dias, o promulgue como lei elo Estado,· 
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Paragra pbo uni co. O Presidente do ]!]s lado enLretanto poderá, 
em mensagem explicativa, e no p1•azo de cinco di as, pedir ao 
Congresso nova dPli beraçiio, que n ão sel'â. l'ecusacla . Art. 23 . Si, 
nnrlo o cleceni o, mio fot· prorunlgada a lei votada, o Presidente 
rlo i'len aclo a promttlganí. e fará publicar em nome do Congl'esso . 
At· t. 21. t:s t:J. é a l'ormu.la da promulgação : « O Congl'esso do 
Estado decretou e ou promulgo a lei (ou t·esoluciio do seguin te :» 
Art. 25 . Quando o projec to 1le lei ele um a cama r a fót• emendaria 
pela ou tra, volLotrá á primeira ; si es·ta acce i tar as emendas , o 
proj ec to ass im emellllaclo ser{t remPttido ao P ocler Executivo pu.ra 
que o pt·omulg tle. § L o Quando a camara r ev iso t·a r ejeit ar o 
projecto, ou adoptanclo-o com emendas, não fót•em es bas appro
varlas pela cama r a i nici aclora, haverá fusão, par a que prevaleça 
após uma só di scus~ão , o que l'ót· votado pela maioria elos pt·e
sentes . § 2. o A fusão e ll'ect.uar-se-ha no terceiro dia depois da 
rejeição elo proj ecto de le i ou elas emendas, deliberando as ca
JUal'as sob clirecção da mesa que for acclamada. § 3. 0 Si não 
comparer a maioria de uma elas camaras. poderá. a ou·~t·a, uma 
'Vez que es teja r epresentada pela maioria de seus membros df'li
bera r sobre o projecLo que mo tivou a fusão. Art. 26. Os pt·oj e
ctos rejeHados não podem ser r enovados na mesma ses~ão.
Secção fi.- Podet• Ex:ecuLivo .- Capitulo!.- Do Presidente e 
Vice-Presidente.- Art.. 27. O Poder Ex:ecnhvo e exerctdo pelo 
presidente do Estado . § i. o 8ubsti túe o presidente em seus im 
pedimentos on quando se de vaga elo r espectivo cargo, o Yice
Presiclente . § 2.• No impedimento ou falta do Vice-Presidente, 
assumirá o govern o : L o O Presiclen·Le elo Senado ~ 2 . 0 O da Ca
ma•·a elos Deputados; 3. 0 O Vice-Presidente elo Senado ; 4 ." O 
Vice-Presidente da Camara elos Deputados . Estes. quando o 
Congresso não estiver fnncciou anclo , tomarão posse do governo 
perante a municiralirlade da capital do Estado. §3. o São con
dicões de elegibilidade para os cargos ele presidente e vice-pre
ilielente : 1 ° Ser brazileit·o; 2 .0 Ter exercício dos direitos poli
·ticos e es tar qualificado elei tor; 3 . 0 Ser maior de 35 annos ; 
4.• Ser domiciliado no Estado durante os cincos annos que 
Pl'eceelerem a elei ção. Art. 28 . O presidente exercerá o cargo 
pelo ·tempo de qua tro annos, não poclenrlo ser l'eel ei ro para o qua
triennio seguinte. O quatl'iennio começa a 1 ele maio. § 1.. 0 O Vice
Presidente que exercer o governo no ultimo anno do quatriennio 
ni'io poder á se1· reeleito nem ele i lo presidente para o quatrienmo 
segu inte . § 2 . o Não poderão ·tambem ser eleüos para esse quatt'l 
ennio os ascendentes , e os paren·tes cousanguineos e affins até o 
quat•to gPáo pot· clirei·to civil, elo presidente e- elo vice- presiderrte 
qu e houverem exercido o governo no ultimo anuo.§ 3. 0 O pre
sidente deixará o cargo no ultimo dia do quatriennio, succedell
do-lhe immediatamente o recem-eleHo . § 4.o Si este ultimo 
estiver impedi<lo ou faltar, a substituição far-se-ha nos termos 
do art. 27 § 2.• A.l't. 29. Ao tomar posse elo car g·o, proferirão o 
presideu.te e o vice-presidente o seguinte compromisso; <<PromeL·to 
cumlll'll' e fazer cumprir a Constituição Federal e a cleste Estado, 
observar as leis e desempenhar com pafriotismo e lealdade as 
funcções elo meu cargo. >> Art . 30. O Presidetüe e o Vice-Pt·esi
clente não podem, sob p na ele perder o cargo, sahir elo t el'l'i'torio 
do Estado, nem accei'tar emprego ou comrnissão do Governo Fe
deral, sem lice11ça elo Congresso. Paragrapho uni co. A dispos ição 
rleste artifl'O não compr·ehende os casos de ausencia menor ele 
30 dias, ã'aterminada por mot ivo ele moles tia ou de serviço pu
blico. Art. 31 . O Presidente e Vice-Presiclen·te perceberão os 
vencimentos c1ue !'orem ftxac1os pelo Congresso no pel'ioclo gover
namenLal anterior. § i . 0 O Yice-Presiclente não póde. clm·ante o 
quatriennio, exercer qualc1uer ou·t1·o emprego ou funcção publica . 
§ 2. 0 Prevalecem quan·to ao Presiclen·~e e Yice-Presiclen·te as dis
posições do art. 13 e seu paragmpho.-- Capitulo li- Elei~ilo do 
Presidente' e Vice-Presidente .- Art. 32. A eleição do Pt•esldeJl'te 
e Vice-Pl'esicletJ te far-se-ba no dia 15 de fevet·ei ro do ulLimo anuo 
elo quaL1•iennio. Paragrapho unico . No caso ele vaga, a eleição 
eG'ec·tuar- se-ha 40 dias depois que aquella se der; e o mandato 
elo substituto chu·ará pelo ·tempo que restava ao substitu~do. 
Art. 33 Cada elei.Lor votará, por ceclulas separadas, em um cida
dão para Presidente e em outro para Vice-Presidente. Art. 34. 
Feil;a a plll'ação, e lavrada a r eApeitiva acta, des ta se extrahiriio 
chtas c6pias que, fechadas e sellaclas, ser ão remetticlas ao presi
dente do Senado e ao da municipalidade da capital do Estado. Pa
ragrapho unipo. O resultado das vo tações parciaes aer á desde logo 
pub!icarlo officialmente . Art. 35. No dia i 5 de abril, reunida a 
maiori a absoluta do Congresso sob a direoção ela mesa do Senado, 
set·ão abertas e apuradas as au·thenticas, e proclamados presrden te 
e vice-presidente do Estado os cidadãos que houvet·em obtido clous 
·te!'Ços elos su flhr,gios r ecolhidos. § 1. " Si nenhum dos sufl'ra~aclos 
obtiver aquelle numero de vo·toa, o Congresso elegerá, por ma10na 

elos presentes, o presidente e vice-presidente de entre os dous 
ma;is votados pa ra cada um elos cargos.§ 2.o A apuração será 
fe it a em sessões consecuti vas , § 3. ° Concluída a apuração, la
vt•a r-se-ha c i t•cumstanciada acLa, que os membros elo Congresso 
assignarão, e da qual se ex·trahiriio tres c6pias, assignadas pela 
mesa, pa•·a serem reme ~ tidas aos eleitos, e á secretaria elo gove1•no 
que lei ordinari a designar. § "1. " O resultado da eleição será 
immerliaLamente publicado por edi tal e pela imprensa.- Capi
tulo IH- Attribui .ões do Pr esiden te . - Art. 36. Compete pri
va tivamente ao P r esidente elo Estado : i . o Pt•omulgar e fazer 
publicar as leis e resoluções elo Congl'esso; 2.o Expedir decretos, 
instruccões e regulamentos para boa execução elos ac·tos legisla
tivos; 3. o Nomear e clemiWr livremellte os secretarias de Estado; 
4 . u Prover os carg .··s publicas civis e militares, nomeando e 
demit tiuclo na fórma ela lei; 5. o Perdoar e commutar, sob 
infot·mações do Tribunal ele Justiça, as penas impostas pelos 
crimes communs sujeitos á jurisdicção do Estado; 6.o Enviar ao 
Congt•esso, na sessão annual ele abertura, uma mensagem acom
panhada elos relatorios rios secretarias de Estado, na qual dará 
corlLa dos negocias publicas e indicará as providencias neces
sal'ias aos intet·esses do Estado : 7. ° Convocar o Congresso extra
ordinariamente ; s .o Nomear, mediante appt'ovação do Senado, 
os membros do Tt•ibunal de Justiça, e na fórma da lei, os out\'OS 
juizes. sendo aquelles designa' los em commissão quando se der 
vaga no inLervallo elas sessões legislativas; 0. 0 Dispor da força 
publica do Estado, mobil!sal-a conforme o exigirem a manuten
ção da ordem e defesa elo territorio, dando cotlta do seu proce
dimento ao Congresso; iO. Celebrar com os Estados convenções 
e ajustes sem caracter político, suj ei'tando-os á approvação elo 
Congresso; ii. Reclamar a in·tel'venção do govemo federal 
cprando necessa ria, para repellir invasão estrangeit·a ou ele outro 
l!;stado, para manter a f6t·ma republicana federativa, ou para 
restabelecer a ordem e tranquilliclade no Estado, justificando 
seu acto pet·an·te o Congresso, na primeira sessão legislativa ; 
12. Representar o Estado perante os poclet·es federal e dos outros 
Estados ; 13. Propot· á Camara dos Deputados os projectos de lei 
que julgar con venierrtes ; 14. Suspender os actos e resoluções 
municipaes nos casos (lo art . 5-, ~5. Ma-ndar pt•ocecler á eleição 
dos memb1·os do Cong1·esso e dos outros funccionarios eleglveis; 
ifi. Levantar forçflos militares no Estado. no caso de invasão 
estrangeira ou de outro Estado, ou quando occorrer commoção 
inlerna ou perigo imminen·te. o que Jogo co=unicará ao go
vemo fecleral e ao Congresso do Estado; i7. Dissolver a fo rça do 
Estado e faze t· retil'ar a federal, no caso do ar·t. 68, dando de 
tudo t'espectivamente corrta ao Congresso elo Estado e a.o Governo 
Federal ; 18. Resolver os conflic·tos ele jurisdicção de ordem ad
mini s trativa.- Capitulo IV- Responsabilidade do Presidente 
e Vice-Presidente . - Art . 37. O Presidente, depois que a Ca
mara dos Depu·taclos resolver-se pela proceclencia ela accusação, 
será sujeito a processo e julgamento perante o Tribunal de 
Jus tiça nos crimes communs e perante o Senado nos de respon
sabilidadP que lei ordina•·ia definirá. Paragrapho unico . O Vice
Presiden·te fica sujúto ao mesmo processo. - Capitulo Y - Se
cretarias de Es·taclo.- .Art. 38 . O Pt·esidente e auxiliado por 
secretarias ele Estado, que obsel'varão seus ac·tos. Art. 39. Haverá 
tantas secretarias quantas o Cangresso crear, designando o serviço 
a cargo ele cada uma. Os secreta rios ele Estado são os chefes 
d<ts respectivas secre·tarias. Al'·t. 40. Os secretarias ele Estado 
não podem accumular outro empre"'o otl funcção publica, nem. 
ser eleitos Presiclen•te ou Vice-Presi8ente do Estado, sendo-l hes 
outrosim applicaveis as disposições do art. i3 e seu paragrapho . 
Art. 41. Os secretarias de Estado não podem comparecel' ás 
sessões elo Congresso, e só se co=unicarão com elle por escripto, 
Otl pessoalmente, com as co=issões elas camaras , em confe
rencias. Art. 42. São obl'igados a apresen·tar annualmente ao 
Presidente do Estado minuciosos relatarias dos negocias das 
respectivas secretarias. A.l"t, 43. Os secretarias de Estado não são 
r esponsaveis pelos actos do presiden·te, que subscreverem, sinão 
pelos que expedirem em seus nomes. Paragrapho unico. Nos 
crimes ele responsabilidade serão processados e julgados pelo 
Tribunal de Justiça e nos connexos com os do presidente, pela 
a'ltoridade competente para o julgamento. ~este.- Secc~? III--: 
Poder Judiciario.- Art. 44. O Poder JudiCiano é exerc1do p01 
juizes e jurados JHt fórma que a lei determina~. O Conifr~sso 
et•eará um Tribunal de Justiça e os ou·tros ·trtbunaes. e JUIZes 
que entender necessarios. Art. ·'45. O Tribunal de Just1ça, será 
composto de juizes que o presidente do Estado nomdará de tn:re 
os magistt•<tdos ma'is antigos do Estado, .ap.t:esenta o.s ?m ls as 
organisada pelo Tribunal, a qual contera numero ~a ~o 
decuplo das vagas a pr·eeucheF. Art. 46 . O provrmento os pn• 



l"AU 13.4 - P.AU 

mei t·os cat•g·os da mag istra tu ra se r(~ Cei to me lianve c~ncut·so . 
A r t . 47. 1~ Con~ tituiçüo garante ú. rnag istl'at ·mt completo. e 
segut·a inclepe1lflenc in. . firmatla nos S<'get inLe> pri11cipio rle ordem 
cono>Hucional : 1. 0 VicLali ciedatle - o m agiAL rado, depoi; ele 
empossado, s6 po1· se nte11ça cl'imi nal der1n i ti v a ou ap m sen tu
dor ia. na (ol'ma da L·i, pet·clel'á o cargo ; 2 . • fnam -,v ibi litbde 
só a pedido sen, ou pot· proposta elo l' ribnnal ele Jtl~ t i ça appro
vo.cla pelo Senado podel'á clualr[net· jlliz se r- l'Omov ido .. A1·t. 48 . 
Nos cl'i mes de r esponsab ilidade seriio processarlos e ,pügo.dos : 
a) Os jnir.e~ do 'l'ribun al de Ju,tiça, peb Senaclo ; b) Os outros 
.ini zes, pelo 'l'1•ilmna l ele .Justi ça . Pat·agrapho ~lnicJ . A compe 
Lencia e'tatui cl:J. por e te al'L ig·o prevalece quando se l10ur e1· de 
julgar n us casos de imposs ibilidade physica Otl m vr a l elos 
jni !.l;es . Art . 4\l . O Tl'ilmn a l de JmLi ça e legerú annualmenL ~, 
'clentl'e os seu~ membros , o seu p1'e, ideilie, e ol'gD. Ili~at·:i o. sua se
c1·eto.rin, cuje log<~ res sel'iio pr·ovidos ror nomeaçiio elo p1·esidenLe 
~Lo m osmo Tl'ilmnal. A1•b . 50 . O preslclen~e propor á o.o go ve1·n ') , 
para os offi cio8 ele jus~ i r;a dll E>ho.clo, os ciclaclàos qu. ' p~ 1· meio 
rle cun curso, ;jnlga1· habililatlos . ii.I·t. 5l. Ficam mant idos n.s 
juizes ele paz. cuja e le ição e compeue nc·ia seni.o r eguladas por lei. 
Ti ~n l o JI - Regimen muni cipa l - Art. 52. - A ac Luo.l divi s:io 
tel'l'iLorial do l~s Lado em nmnicipios, nii.o pt\de ser alLet·arla ele 
mario :1 reduzit• qnalr[lte t• dell e a menos ele cincoe ilba kilome Lt·os 
c\nadro.dos, e dez mil bo. Litanles. APb. 53. - A orgo.n iso.ção 
ros municí pio> se i' i.Í. cleterminachl. eru lei orcl inarin. so bre o.s 
~egn i nte~ bases : 1. 0 Todas as autol'i.clacles que fôrem et·eaclas 
silo elec Livas, r eservada aos municípios a faculdade de as sup
primir e subsLiLu ir por ontraq com :ü~rjbuições d iO'et·e tltes; 2. 0 

Os elelLo1·es muili cipaes, mecl ia ille propos ta ele lllll ·terço e app!!O
vação ele dons ter ços, porlerii.o 1·evoga1· em q ualquer ~empo o 
mo.nclaho das auhor ielades eleHas ; 3.o Nas rneqmaq c·mcli ·ões elo 
numero precetlente, e retulirlos em assembléo. . poderiio a nnullar 
as deLiberações dD.s autor idades mun i ~.ipaes ; Em ·taes :J.ssernbléas 
s6 paclel'i'io fa ll ar sobre o objecLo elas deli beraçÕQs os JUilnic ipes e 
isso aulorisaclos pela elec ima parLe, ou ma is , (los eleitos presen
t es. 4.0 S:io eleitores nmnicipaes, e elegive is JlD.P os r espec·t ivos 
ca1•gos, os cicltt.dãos ma iores de vinLe e mn annos, que in scriptos 
em r egistl'O especia 1, n ii.o estej am comprehemlidos n o.s exclnsões 
elo a1·t. 59 , e ~ • J • .b~.m pe lo m eno:o um 0\llllO de res.i clenc i;:>. no m n
ni cipio. G. 0 A le i ol'llinar ia asseglll'O. t'á aos murti cipi os o. nutximo. 
autonom ia govername nta l e indepcnde ncio. economi ca e o fli1·eito 
1le esta belecerem, rle tltt·o das ]Jt·escr i pções des ta consLi tu içào, o 
processo para as e leições ele cat·acLer municipa l. Art. 5!. - As 
deliberações o actos do governo municipa l s) poderão ser annn l
lados pelo Congresso : § 1. 0 Quando contrarias u es ta e á Coa~~i
·~i Luição F'etle1·•\l ; § 2. o Quando ofl:'enelerem d i t•e i Los àe ouL1•os 
municipios e esLes r ec la marem; § 3° Qnanrlo f1) 1•em exorbi tantes 
rl:J.s a~trilmições elo governo municipal. Arb. 55.- O pxes i~le nte 
elo Estado, no interv allo dus sessões legislabivas, poderá SHSpen
der em C[!W.lquer dos casos do al'Lir:-o a n~ecellenbe . a execução elas 
deliberações e o.c tos municipaes . P arag1·a;pho unico. A respec~i v a 
annullaçii.o pelo Congresso só poclera se1· decr eLa<'b s i po1· el.la 
voLo.rem pelo menos dons terços elos membros l)l'eSeil tes.Ar t. 5G. 
As municipuliclactes poderiio associar- se puro. a r ea,l isação ele 
quaesqu er melhoramentos, que j ul g nem de commrun interesse, 
dependendo, povém, ela approv ação do CongrPSSO do I!JsLado, a~ 
resoluções que nes be caso tom a rem. Ti lu la li ! - Declaração de 
direitos e garan ti a~- Art. 57. - A Constibuiç.ão a~se~lll'a a todos 
os que es tiverem no IJ:s ~aclo u inv iolabi)iclo.ele elos direi tos de igna l
clade, li lJCrt1arle, segurança e proprieducle , nos ·to. r mos rlo art. 72 
da Co ns ti titição Federal: J. Nin.guem é obrigado a pt·a Licillr ou 
mi.o praL icar ac bo alg iun senão !'m vjl'bude de fe i. II.A. lei nã0 tem 
eiT'eito reh'Oiltivn. Iff T odos são eg uaes reranle a lei. O J~stado não 
atlmiHe priv ilegias ele nasc imenbo,pão l'eco nbece fóros de nohrer.a. 
nemconcerl e Li Lu los de fid ul rrr1ia 011 cemlecoro.ções. Pt>rderão ·toflos 
os d irc i~os pol i~icos os cicli'rlãos qne aece iLure m conrle"ora1;ões OLt 
titulos nob ih al·ch icos es trangeiros. IV. O cs~aclo não pt·of'esso. nPm 
repelle sei La ou p1•o llssão o.lguma relip:ioso. ; conseq u.eirbemen l,e : a) 
Nenh~rn1 ctüto ou e:;-rr,1a gozat•á de subvenç;io offic ia l , o a man·te i·á 
r e!u.çoes ele c!epenclenc ia rm all io.nça com o lEstarlo ; b) n;· permi b
titlo o e1'ercJciO pr i vatlo ou publico ele qua lquet• cn l bo campaL i vel 
com a ordem puL II cu e os b011B. cosbmnes ; sendo l ic ito aos Cf!Ie 
professam q na lq uet' cn!Lo as80cia t·em- se pat·a esse fim e aclqu i t'i l·em 
bens, observadus as d isr:osiçõesclo d ir e iLo cmnmHm; c) Por mo
t i v o de crença ou (nncçao r elJg iosa, n;nguem poderá se L' pó vado 
de seus direitos civ is ou poliL icos , nem eximir- se elo cumpl'imen
to ele qua lquer dever civico. Os çfue all ego.rern nwtivo de c1·e nça 
rel igiosa com o fim ele seise ixtar te qualc1ue r onus impos Lo pelas 
leis . perderão Lodos os direitos publ icas ; ct) Será leigo o ensino · 
puQlico; e) O Eatarto só r econhece o casamênto civJ I, cnj:ll cele. 

braçãe será! g1•atu i ta ; f) Os cem i te rios ter ii.o c aruc~e t· secu lar, 1\ 
ca nela lil'l'e a botlos os cultos 1·elig iosos a px·a iica dos r espec tivos 
ri tos em relação aos seus crentes , desde que não oll"enclum o. 
mot·al publica e as le is; V. O cli1·e iLo de as~oc i açii.o e tle reuni iio é 
a penas l imita•lo pela necess i1lucle de ma nutenção ou l'eSb:llie lec.i
mento ela or llem pub li ca ; vr. E' a totlos faculLaelo o dire ito de 
peLiç:l:o e r epresentação · rle i1llilcia t· ql t:l lcpte!' autoridade por abuso 
el e poder, e pt·omovet• o~ tm·mos elo 1•espec bi vo process:> ; . V TI. 'l'o
rlos pótlem e m ·tempo ele pu.~ , entra r , perm:mecer e salur elo ler
r itm·io do [!;sta clo com sua fortuna e bans, q11 a nclo e como lh e~ 
convier independe n temen te tle passapo1·te ; VHT.A casa do ciclacli:i.o 
é iiwiolavel: ning ue m ,sem consen~imenLo elo moruclor,póde 1wll a 
penetrar seni1o, de noite, para amul i1· a vicLimas ele cr imes Oi t 
desasb1'cs, de d ia, no ' casos e peJo. lürma que a lei cletnminar; 
TX. ]i;' intniro.menle l iv1·e . se m clepe udeilCia de ce il sura, pr év ia, a 
mH,n i.fPs Laç,i:o do penso.me nLo por· qnuli:pter modo , r asponele nclo 
catla qno.l , nos ~et·mos ele .l ei orcl ii:tat· iu, pelos abusos qne conlntet
Ler no exerc i cio deste direi to. I~' WJII:\do o anon~' ll1 :J. to ; X. [C ' ga 
r ant ida e m Loda sna plen i tude o. segm a nça indiv.i tlnal, pelo rpte , 
salvo nos cusos e pe la fórma que as IP is es ta l.uÜ'e iO ; a) Ningue m, 
Col'o. elo l:l agrante cl elicto , pócle ser preso Rem ordem escripba ele 
aulor icl acle com[Jetenbe; b) Ning-uem púde esLa,r preso por ma is 
de vinte e quutro ilOr:J.s sem noto. 'do cu lpa ; o) Ninguem pócle se t· 
consenaclo em prisão sem cn~p:li fot·mMla, nem u ella condu~iclo 
ou ne lla manüclo si presLa1· li ança nos casos em que esLa ·~ i veL' 
Jogar ; cl) Aos accusarlo; se asscgnra na le i ple na cle.fezu cr m 
to ·los os t•ecut·sos esse nci ues DJ e lla; e) Ni nguem póde ser contlera
nudo senão por autoridade compe~enbe,em virtude ela lei a ntexior, 
e nu fó.t·ma psr ell a prescr i p~a; f ') Será cot1cedido hab~ ·•s· oorlnts 
sempre que a1,.,.uent so!l'rer on es ti v r a m ··a ço.clo Gle solf re1' con
strangi menta i.llegal ; r;) Nenhnma pena passará ela pesso:J. do 
cle li nfluOnle. l~sh:J.o aboli(las as pe nas ele morte , ele galés e ele 
lJa.n imento .i ru lieial. XL I ~ ' inv ioluvP l o segredo da col'l'espon
tlenc i::L . XII. O direi to de propl'ie·lalle é r esbri ng iclo Lão sómen be 
pelo tle deRapropriação por necess idade ou u ti lidacle publica, 
med ian ie pr év ia indemnisaçffio. As minas perte ilCem :J.O pt·opri
el.ar i.o do só lo, com us l imitações que po1· ·lei forem estaile lec iclas 
em lJenef1cio da exploração des te nuno de i nclu~~r i a. XLII. ~~ · ga
ran't idw o d.irei to de invençiT.o i tlelnstt·i a l , on por m eio de pdv ile
g io fempoml·io concedido pot· .le i , ou m~di an e razoavel j)1'em io 
confertclo pelo Congresso. A lei asse:;m·ara ·ta m bem a propr iellade 
das murcas de fabr icu. X IV. O E s tado reconhece o d ire i Lo de 
pt'OJ.mieclacle 1 i túeru1· iu.. Os herde iros elos au tor es gozavão clesbe fjli
re i~o pelo tempo qne a lei cletermin:J.t'. XV. E' assegurado~ l ivre 
e:x.e1·cicio ele q na lqnet• proftssão, oiJservaclas as leis el e pol JCt:J. e ele 
b y"' ie ne. XVI. Nenh nm impos·bo poderá se.r cobrado senão em 
v i'r'L·ucle ele lei qnc o aubol'ise . XVII. A ' excepc;ão das casa~ que 
por sna na·tnreza per~enç<J. m a jn iz~s especiaes, não have1·á fól'o 
p1· ivileg iaclo. XYITI. E' ma t1biclu a ins l.ituiçii.o elo j.my. Ar t. 58. 
- A especi fica çii.o t1os direi tos e gara n·tia.s expressas na Const l
·Lui ção n:io exclue ou Lras garantias e direi tos n ão enumerados , 
ma is res n l bau~es da fÚ l'l11a ele governo que el la adapta e clns 
pL'incipios que cons ig na . T i ~nlo lV - D isposic;ões ge.raes 
Art. 5·J.- Sii:o e le itores os braz ileit·os ua·tos ou nalm·alisaclos, 
mniores de vin'tA e um UililOS, CfllH se alistarem na lO r ma ela lei. 
Niio pt'lllem aLiSID.1'-se eleitores : 1.0 Os memligos ; 2.o Os ana l
pha belos : 3. 0 As ]Jl':.Lças ele pret, excepbnaclos os alnmnos elas 
esco las militar es ele ens ino supel'iot·; 4. 0 Os t:eligiosos rle ordens 
monasLi ca~, companlti <.~s , c0ngreg·ações ou commtlnidades ale 
qualquer de nomin::Lçiio, suje itos a, voto de obediencia, r egra ou 
esbahtLo gne impoJ·te 1'e!1ltl1cia da l iher tlade indiviclua·J. Art. GO. 
- Os cargos pu bl icos são accessi v eis a totl0s os b1·azi le.ii•os: gnar
cl arl as as cond ições ele capucidade espeC I:ll que us lets ex tg t1'elli. 
Art. 6L- Os funccionu t· ios pub.li cos são respo nsaveis pelos abnsos 
e omi ssões que comn1eLtere m IlO exerci cio tl o c· l:go, be m como pot• 
niio p:t·omove)·em a elfc ~ t i vo. t·esponsabil iclade elos seus sn bol•cl ina
dos. 'l'oclos devem pre~ La··, no :J.l'Lo ela posse , o COOJJWOnüsso ele 
bem alesempenha t• as frmcções dos respecbi v0s cargos. A l'·t. 62.-
1\ aposentado ri a só poüe1·a se t· concet1 itb o.0s fn ncc ionD. t' ios pn
blicos depo is el e 30 a nnos el e se i·v iço, CJUUndo por inv ulidez não 
puderem con li nnar no exercia tlo cal'go. § 1. 0 Os m ug· ist t·ados que 
·tivet·em completado u, it1ade rle 65 a nnos serão reputuclos i nva
lidas e aposentado~ pelo porler u01npete ntc. § 2.o Os o!Tic iaes elo. 
l'o1· ç.a publi ca .terii.o d ireito a 1·efo r ma cl~sde q1 te compl e tem vin~e 
c cinco vm nos ele Lra balho, ou o.nles , se Lorn<J. r em - se invu. liüos em 
razão de• se l'v iços presLa'los á patr ia. § 3.o Ao pode1·lr~g i s lat i vo 
orclino.r io compete legislar sob1·e uposentaclorias, niio podendo, 
enhetan~0, decrebal-as em proveito de 11essoa cle be rmi nada. § '1. 0 

Os l'unccionarios puiJ! Icos que CO!ll]jletarem b t· irrt<~ o.m1os ele ser
viço ao bistado per cebcr5'.o dessa. da ta em cliaqte mais a c1uar LQ. 
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parte do seu o:deuatlo; e só poderão Sét' clemiLUidos nos c.:tsos e 
pela. fóm1a qua lei orclinat·ia deLerm ina r. A•·t. 63.- O ciduchio 
I!lvesLiclo em l'uncções ele qua lc[t le l' dos ~res podel'e~ políticos tlo 
Estado niilil poclet'fl exet·ce t· a~ de ontt·o. Ar t . li L- Os con fli ctos 
de jut·i scli cção en 're attlot·icl ades JUclici arias e aclm ini ~~rat iv as 
se t·ão clec irlidos pot· um t.r ilmna l especia l compos o do~ presiden-
1es do Estado, Sen:J.do e T l'i iJunal de J usti<:a. O presicleute da 
Cuma ra sel'i\, o su !Jstitnlo do JFes iclenLe do l:;enado. Ar t, 65.
'l'ccl.os contduuit•ão }Jat·a as despezas pttb'icas na propor.;fio dos 
seu s h:1veres, e pela fô rma qne o.s leis prescreverem. Ar t. 66.
F ica a bolido o jogo da lot ·r ia no >''stado. A•·b. Gi. - ,\.. fOt'\~a ptl
blt?a se rá urgoni sadu po t· engu,1amento Oll por sor·beio, meJianLe 
prev to a listamento. Fica auoli c!o o recr ulan•ento milita r J'orç:1clo. 
A.t· t. 68. - A for ça puhliba, quet· do IJ:slaclo, qnet' fede t•a l , não 
Jl,ode, deb:.lixo ele armas , fazet· requis ições ás auLol'iclacles elo 
Est.aelo, ot t ele qualqne t· modo intli 11gir as leis. Par<1gra pho 
un1co. Serão nullos os uctos prn:t i cado~ por qualquer auLo.-i
rl:J.cle em virtncle de sng!!est:'io da lot·ça publica ou tle ajun
tamento sedicioso. Art. 6\l.- Pócle o CongTesso clecla •·at· em es
·taclo de s itio qualque r p:1l'Le do be t•t·i.tol'io elo Estado, e, n os 
casos de aggressão esbrangeit·a ou ele commoção inter na, mandar 
que SeJam a lli suspensas pot· tempo dete rmit1aclo as g-al'antias 
cons t ituc ionaes. § :L. o No in bet'l~\llo ela~ sessões 1e,{isl a lii' US,cla• lo 
C:J.so ~!e perigo immi nenle, o presiden·te elo l~staclo boman1 aqnella 
providencia como medida lH'o'•isoria ind ispensavel, stHpenclen
do- a lo"'o que cesse a necessidade que a houvel' motivado. § 2 .0 

O pres idente do [];slado, porem, J•estringir- se-ba clnrante o estado 
de sitio, nas medidas ele rep t·essão coutt·a as pessoas a impor : 
I. A detenção em logat· niio rlesignaclo nos réos de crimes com
muns; li. O de>tel'!'o pa.m outt·os pontos do ter r itorio elo l!:staclu. 
O p res iden:e elo Est:J.clo dará ele tudo co.1 ta ao Co ngresso na pl'i 
m ~ i ra t•eunião deste. At·k 70.- Na~ reuniõés ext•·aot·d i n:wi a~ . o 
Congce1so só p~ded. tt·a ta r de a.~sumpto pal'a que houver s ido 
convocado. Art . 71.- O Cong .. esso pt•ocederá, de de~ em dez 
annoa nos dia' q11e fàt·em desig nados na sessito ele encerramento 
elos tt•c•halb.os elo pennlbimo a nno claq ue lle pet·iodo á rev isáo, in
tegn:ll tia Const iLu ição, afim de veri!icar se a'guma das suas 
el1spn:>ições eo tú no <'aso ele ser relormuda. O r egimen tJ in 'et'tlo 
elo Congresso estabel e~er Ct o p1·ocesso de revisão, ele moela q tte 
nenhuma :J.dcl ição ou aHeracão se haj a por approvada sem que , 
em t1·es discussões, obtenha dous Let•ços dos vo tos pre,entea. 
Al't. 72.. - Taml;em, a qualquer tempo, pucleri.Í. a Constituição ser 
t•el'ormada por inicia t,iva ila quarta pa-r te, pelos menos, elos 
m embros ele qnalquet· das camaras, ou repL"esenbçào d a maiot·ia 
das municipa lidades . Paragra)Jho "unico . Em Laes casos, se a 
proposta ele reforma depois de pas3a t· pelos k a mites r~g·i me ll
t:J.es, fur ap pl'Ovada pela maiol'ia absoluta ele votos em cada 
uma das c::uuaras, se r.J. no anno segninte sujeita a ·tt·as discus
sões perante o Congresso reuni do , pa l' ::t. considerar-se defini ti l· a
mente approvacla si ohtive t· dou> ·Let· ços dos votos pt'esentes, 
A1·t. 73.- As t•et'ormas consLitucionaes, h : m como a appt·ov:J.çito 
ela propo ota prelim in o.t• de que trél.ta o at·ligo antec~elenLe, serão 
]lromulgad::t.s e ]nblicarlas pela mesa elo Congres~o. Disposições 
tt•ans• tm·ia~ - · Arl;. i. 0 - Promulgada a Cot1sLi tn ição pela mesa 
do CongTesso co m assignamra ulos m embro> preseut~s, passarão 
as C:J.ll1a ras a lüncc ionar s~jlaradamen l e em sessão ol'din al'ia. 
Ar_t. 2. 0

- Na primeiL"a JegislaLnra fal'<i. o Congres;;o as leis se
g~untes : I. De força publica; TI. D eleições : Ili. De Ol'gauisa
çao lUUni cip.ll; IV . De organisaçào jnclicia t'i (l. e ele p•·oces>o; 
V .. 'D oJ•ganisação ele secl'etia l'i tt do [];staclo. O p t·esidenbe elo 
Estado organis::t.rú pt•ovisol'iamente as sec l'etal'ias que entender 
necessar ias. Art. 3.o- Dent•·o elo mes mo pel'ioclo o Cong,esso 
l'evel·:i : L O regu l amen~o elas le i; Jiscae> do ~stado. n lim ele 
sysLema lisa t· as contribui ções pulJJicas; H. As leis elo ensino. 
Ai't. 4.:o - O primei t· o pe rioclo g'•)Ve •·namenta l termina rá em 15 
ele ab ril de 18()6. Art. 5.o- O presiclenle do Estach marcará o 
snilstclio e ~jucla ele cus o dos membros ela primel t• a leg is l•:Hura. 
Art. 6. 0 - rJ, s trabalhos preparatorios d(l. pl'imei ra sessão cht 
Pt'll.:leit•a l eg- isla·tura, o Senado discriminará, pela ordem ela vo 
taçao, a pl'imeil'a e sPgttnda me·Lael~ de seus memht·os, ele modu 
q11e a ,.espeito cl •. s dez menos votados cesse o ma nela to no fim elo 
P1'11Ue it•o ·tt·i en ni o. Em caso ele empate Lerão pt·ececletlCid os mais 
velhos, dec idindo-se por sorteiu quando a idade fu t· iguaL\ rt.7. 0 

- As eleições il)ara as primeit•:t s camaros muuicipaes se r iio r~ - · 
g:uladas pelo processo eleitor al qne l'ur pot·mulgaclo pal'a ag do 
.l!;staüo. Ad. 8.o- Nas pL"imeit·as nomeaçõe; de magtstraclos, 
quer par a o Tribunal ele Justiça, quer ~pa t'l\ os de~n::i~ lo~ares 
que fo re m creaclos, o pt•esiclente do Esta(lo p::e~rll'lt, ta~t·J 
quanto COll'\'eutm aos in.te t· esses ch\ melhor compo;;Jç<to da 1!1~.,1-
Sbt•attu•a , os clesemhal·gaclor e.s ela aclnal Relação, e nuns . 1 1H~es 

gae funccionat·em on honvet·em fnnccionaclo no Esb~clo . P nra~ 
,.,. 1plto Uttico. Pat· a a primeira composição elo Tribunal ele Jus
tiça, o pl'esi1len1.e elo l•}staclo ltOUlc_trá no1·e jnlze;, obset·vados os 
·temns do a t·t . 36 n. 8. A .. t. \)_o _ Contin•am em vig'O t' as leis 
elo an;igo r eg imen no que explíc i ta ou imjJlicit!l.menLe não forem 
c>nL•·a,·ias :í.s l~ i s clu K>bclo. Mantl antos, port:tn t:>, a todas as 
auLul'iclacles a qu"m o conbeciment:> e execnçào desLa Constituição 
pe t·tencer, que n cumpt-:1m e fa<;::t.m cttmp t•it· e guard:J.t' t:1o in·tel
ramen~e como ne!la se conlém. Pub:ique- sa e cumpra- se em 
todo o tet·t·Hot·lo elo EsLach. Sala elas sessões elo Congresso 
Cons ti tu in te elo Estado ele :::; , Paulo, 14 ele jnllw de -189l. 
Relação elos cidadãos qne teem gover nado o IJ: sL::t.do de S. Paulo 
deste 1808 até 1 ~96. Anton io José ela França e Horla (gover
n clor e capi báo- general. Desde 10 de dezembro el e 1602. Mar
qucz, ele Alegre e (Luiz 'l'elles ela Sílva, govel'!laclor e capitiio
gctlet·a l) - I osse :1 i de novembro ele 1811. Çonele d:1 Palma 
(D . Francisco de \.ssis Mascarenhas) - Posse :1 8 ele clezemlJ1·o 
ele 18l4. João Carlos Augusto de Oeynhausen (govemador e 
capitiio -genel'al. Pos~a a 25 rle ab,•i l ele 1819. João Carlos Au
gusto ele Oey tl11:1US3n (pres iLle nle), .rosé Bonií'acio de Andrada e 
8ilva (donto1'). vice- presicle tlte; Ma1·tim Francisco Ribeiro ele 
Anclt·ada (cn·onel), L:;.r.at·o Tosé Gonça lves (coronel), 1\liguel José 
ele Oliveira Pi.nto (chel'e ele escpmdra) e oulros vogaes. Go verno 
Prov isorio eleito - Posse a 2.3 de jnnho ele 1821. B :spo dioce
sano O. l\Ialheu; de Al)reu Pereira, pres idente ; José Corrêa 
Pacheco (ouvidor), Ca11'lido Xavier de Umeicl:J. e Sousa (m::~,re
chal ele campo). 'l'riumvira ·o - PosBe a 10 ele sete.mut·o ele 1822. 
Candiclo Xaviet· ele Almeida e S8u z·t (mat•echal ele camp::>l, pJ•e 
siden~e: Manoel .Joac1uim ele 01· nella~ (cl011bo t·), Anastacio de 
F1•eitas 'l'rancoso (c01·onel), J oão Qonçal ves Lima (vlgario), Frau
c isc:o Moum de lllol'aes (coronel), João Bapt isLa ela Silva Passos 
(capi tilo-mór) e José COl'í'êa P01checo e S ilva (!;achar ei), sacreta· 
rio . Gover no Provisorio eleito na fúrma do Dec. de i de ou u 
bt·o de 1821 - Po;se a 9 cL ja neiro ele 1823 . Lucas Antonio 
MontJÍl'O ele Barros 1o presidente, Idem em 25 ele novembro de 
1823 - Posse a i de a l)l· il de 18.24 . Bat·ito ele Congonhas do 
Campo (Luc~\S AnLonio MonLe i t·o de B~H.t·os), pres idente. No
m eado em 12 de onLub.t·o de 1825 - Posse a 'L de novembro de 
1.325 . Luiz Anton io l'\eves ele Carvalho, C. elo govet'tlO (na forma 
da lei ele 20 de OllLH bro ele 1.)23). Posae a 22 de novemb1·o ele 
'1.82J . Bar•'io de Congonba~ elo C::t.mpo (como aei ma), t • presi
dente (ele volta eloS-nado) . Idem em 5 ele novemb1•o tle 1823 -
Pos>e a 9 de ouLuut·o ele 1S2ô. Luiz Antonio Neves ele Canalho, 
C. do Governo (lei ele 20 de ouLubt·o de 1823) (2~ vez). Posse em 
5 de :J.bl' i L de 1827. Thomaz Xavie r Gal'cia de A lmeida (ma
g islt·aclo), 2l pres idente. Posse a 19 ele dezembro ele 1827 . D. llfa · 
noel (bispo dioce:;ano, C elo governo (lei ci lacla) , (2a vez). Posse 
a 8 de alll·il d e 1.6.28 . iVbnoel Joaquim cl 'Ornellas (doutor), C . 
elo governo (lei ci la <la). Poss ~ <\ 31 de outubro de '1823. José 
Cal'los Pereil'a ele Almeida Torres (bachaTel), 3' presiden te . -
Posse a '13 de janeirocle •1 .29 . D. Matloel (bispo), C . elogovin-no 
(lei c i Lacla), (3" ve7.) - Posse a 10 de mat·ç:; de 1829. José Carlos 
Pere im cl" Almeida Tol'res (de volta da Cama1·a) . Posse a 10 de 
outubro ele 1cl2il. O. i\Ianoel (bispo) , C. do go verno (lei ciLada), 
(4" vez). - Posse a '15 ele abl'il de :LS::lO. Aureliano ele S mza e 
Oliveira CouLinho (bacb a re '), 4" p1·esi clente . Posse a 5 eleja
neiro de 1831. D. l\olanoel (bispo), C. elo govet•no (lei ci fada), 
(5" vez). - Posse a H ele abri l de 11!:31. Manoe l 'l'heoclo1·o de 
Araujo Azambnja, 5' pl'cs iden· e - Posse a 20 ele junho ele i 83 l. 
R aph ae l 'l'obia~ de Agtú ar (brigadeiro), G0 presidente. Nomeado 
e m '13 ele outubt•o de 183'1 - Possa a 17 de novembl'o de 183t. 
Vice11te Pires da i\IoLLa (do •tlo•·), C . do governo (lei cilada) . 
Posse a 28 de maio de 18:34 . R aphael Tobias ele Aguiar (de 
volta da Assem blea). Idem e m i 3 ele oulub1·o de :l83'1 - Posse a 
H ele setembro de 1S3L Ft·anc isco Anwnio ele Souza Queiroz, 
5• vice -presidente . Iclem em 27 de março ele l835 - Poss) a 1l 
de m a io ele 1.835. José Cesario ele l'i:f i,.a ncla R ibe iro, 7" presi

. dente . Jclem em 21-i r! e oulul.n·o ele 18 l5 - Posse a 2:5 de novell:l 
bro ele 183:5 . José l\lanoel ela França, 2° vi ce -pres idente . IclPm 
em 27 ele março ele '1835 - Posse a 30 de :1gosLo de 1836. Ber
nardo José Pinto Gavião PeixcoLo (bacharel), 8°]1l'es i ~e~te.,rtlem 
em 2'1 de jullw de it>36 - Posse a 2 de agosLo de 1tiJ~. I enau
cio José L isboa (doutor), 9° presidanL9. Irlem e,n ~\jle {.e"t 
reiro de 18,38 - Posse <\ 12 ele março de 18:!8. Uanoe I ac a\ o 
N uues (desembargador). >10• pre3iden·t~ · Id~m t 111 124T~~ i !~0~1~ 
de :li33) - Posse a 11 ele junho ele 1830. ap 1ag 1 ]h ele 
,\.,.uiar (br igadeiro) . H 0 presidente. Itlem emd2 Se e .JU l\Io ll : ,o · ~ . 1· ,. to de iS JO. J\I•gnel e ouza .1 e o 

. i S-JO - I os~e a 4 c c ao os . , . 1 t Idem em H de JUnho 
·Alvlln (çhefe de esq~aclra), 12• pllesi•~ -~;1 e-<r ·cen 'e Pirea cht J\iottQ. 
ele ·18.U ~ Po&~~ a t u de JUlho c o tin. ' 1 ' . 
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(doutor), vice-presidente (2a vez). Idem em 3 de dezembro de 
1S41 - Posse a 13 de janeiro de 1S42. Barão de Monte Alegre 
(José da Costa Carvalho), i 3o presiüente. Idem em 24 de no
vembt·o de iS41. - Posse a 20 de jane iro de 1S-12. José Carlos 
Pereira de Almeida Torres (bacharel), 14° presiclen·te (2' vez). 
Idem. m. 27 de JUnho de 1tí.J.2 - Posse a 17 de agos·bo de lS42. 
Joaquim. José Luiz ele Souza (coronel), 15o l}residente. Idem em 
9 de Janeiro de 1843 - Posse a 27 de janeiro ele 1S 13. Manoel 
Feljzarelo de Souza e Mello (capitão), 16o presidente . Idem 
em 4 de novembro ele 1843 - Posse a 25 de novembro de 
1S<!3 . Joaquim. José de Moraes Abreu (brigadeiro), vice
presidente. Idem em 19 de setembro de 184.2 - Posse a 22 
de agosto de 184-1. Manoel da Fonseca Lima e Si lva (gene 
ral), 17o presidente. Idem em 9 ele maio ele 1844 - Posse a 
i de junho ele 1844. Bernardo .José Pinto Gav ião Peixoto 
(bacharel), 3° vice-presidente (2·' vez). Posse a 5 de no;embro 
de i8.J.7 . Joaquim Floriano de Toledo, 40 vice-presideote. 
Nomeado em 27 de abril de 1848 - Posse a 16 de maio de 
1848. Domiciano Leite Ribeiro (bacharel), 18° presidente . 
Idem em 1 de abril de 1S44 - Posse a 23 de maio de 1848. 
Vicente Pires ela Mo L ta (dotrtorl,1.9n presidente (3• Vt' Z). Nomeado 
em 5 de outubro de 1848-Posse a 16 de outubro de 184S . José Tbo 
maz Nabuco de Araujo (bacharel), 20o presiden·te . Idem em 21 de 
julho ele 1851- Posse a 27 de agosto de 1851- I-lyppolito José Soa
res de Souza (bachar~l), 3o vice- presidente . Idem em. 27 de abril 
ele iS52 - Posse a 19 de março de 1852. José Manoel da Silva, 
2o vice-presidente- Posse a 13 de setembro ele 1852. Joaquim 
Octavio Nebias, 21o presiden·te- Nomeado em 6 de setembro de 
1852 - Posse a 30 de setembro de 1852. Carlos Curneiro ele 
Campos (doutor, conselheiro), i 0 vice-presidente- Posse a 17 
de dezembro de iS52. Josino 'Cio Nascimen·to Silva (bacharel), 
22o presidente- Nomeado em 7 ele dezembro de iS52 - Posse 
a 4 de Janeiro ele 1853. José Antonio Saraiva (bacharel), 23° 
presidente. Idem em 1 de junho de 18M - Posse a 17 ele ju
nho de 1854. Antonio Roberto de Almeida (doutor), 1o vice
presidente . Idem. em. 24 de abril de 1855 - Posse a 16 de 
maio de 1855 . Francisco Diogo Pereira ele Vasconcellos (ba
charel), 24° presidente. Idem em 12 de novembro ele 1855 -
Posse a 29 de abril de 1856 . AnLonio Roberto de Almeida 
(doutor), 1° vice-president e (2" vez). Idem em 24 de a.bril de 
1S55 - Posse a 22 ele janeiro de 1857. José Joaquim Fernan
des Torres (conselheiro), 25o presidente. Idem em 9 de se
·tembro de 1857 - Posse a 26 de setembro de 1857. Hippolyto 
José Soares de Souza (bachélrel), 3o v.ice-presiden·te (2a vez). 
Idem em 27 ele abril de 1852 - Posse a 6 de junho de 1859 . 
Manoel Joaquim do Amaral Gurgel (clotrtor, conselheiro), 1° 
vice-presiden·te. Idem em 13 de junho de 1S59 - Posse a 30 
de junho ele 1859 . José Joaquim Fernandes Torres (conse
lheiro), de volta ela Camara. Idem em 9 ele se·tembro ele "1857 
- Posse a 26 ele setembro de 1859. Polycarpo Lopes ele Leão 
(bacharel), 26° presidente. ldem em 20 de março de 1860 -
Posse a :1.7 ele abril de 1860. Manoel Joaquim do Amaral Glll'
gel (doutor, conselheiro), i 0 vice-presidente (2n. vez) . Idem em 
13 de junho de i859 - Posse a 22 de outnb1·o de 1860. Anto
nio José Hen.riques (bacharel), 27° presidente. Idem em 26 de 
outubro de 1860 - Posse a 19 de novembro de 1860 . Manoel 
Joaquim do Amoral Gurgel (doutor, conselheiro), 1° vice-pre
sidente (3• vez). Idem em 13 de junho de 1859 - Posse a 14 
de ma.io de i861. João Jacintbo de Mendonça (doutor), 2So 
presJdente . Idem em 20 de abril de 1861 - PossJ a 8 de ju
nho d 1861. Manoel Joac1ui m do Amaral Gurgel (doutor con
selheiro); i 0 -vice-presidente (4" vez). Idem em 13 de j1mbo de 
1859 - Posse a 24 de setembro ele 1862. Vicen·te Pires da 
Mo·tta (dou·tor, conselheiro), 29o presidente (3' vez) . Idem em 
9 de se·tembro de 1862 - Pos$e a 16 de outubro de 1862. Ma
noel Joac1uim do Amaral Gurn-e J (doutor conselheiro) 1o vice
presidente (5a vez). Idem em ''13 de junho de 1859 __.:. Posse a 
3 de fevclreiro de 1864. Francisco Ignacio Marcondes Homem. 
de Mello (bacharel), 30° presiden·tu. Idem em 13 ele fevereiro 
de 1864 - Posse a 8 de março de 1864 . Joaquim Flori a no ele 
Toledo (coronel), ~o v 1Ce-pl·esiden·te (2a vez). Posse a 2 ~ de ou
tubro de 186-L Joao Crlspm1ano ."oares (c1ou·tor, conselheiro\, 
3i• pres1 den·te . Nomeado em 17 ele o 1tubro rle ·1864 - Posse a 
7 de_ novem~ro de 1864. Joaquim Floriano ele _Tolello (col·onel), 
5o_ v1ce-prestdente (3a vez). Posse a t8 de Janeir'o ele 1865 . 
Joao da S1lva Carrao (doutor, conselhetro) , 32o presiden·te . No
meado em 7 de julho de 1865 - Posse a 3 de ag-osto de 1S65. 
Joaquim Floriano de Toleclo (coronel), 3" vwe-presidente ('1" vez) 
- Posse a 3 de março de 1866. José Tavares Bas·tos (desem7 
bargador) 33o presidente. Nomeado em 1"6 de JUnho de 1866 -

Posse a 8 de novembro de 1.866. Joaquim Floriano de Toledo 
(COl'Onel), 3o vice-presidente ( 5a vez). Posse a 13 de otrtubro de 
1867. Joaquim Saldanha Marinho (bacharel , conselheü·o), 3-lo 
presidente. Nom~aclo em 29 ele setembro de 1867 - Posse a 2<1 
de 01rLubro de 18G7 . Joaquim Floriano de Toleclo (corone l), 
3•• v ice-presiden~e ( 6<> vez). Posse a 24 ele a.bril ele 1868 . Bat·i'Lo 
de 'l'ie·té (José M;moel da ::lilva), 5" vice-presidenLe . P_osse a 29 
ele julho de 186S. José Elias Pacheco J01·dão, '[o vice-presirlenLe. 
Nomenelo -em 25 ele julho !.le 1868 - Posse a 1.0 ele agosLo ele 
1!568. Barão ele Itaúria ( Dr. Candiclo B01·ges Monteüo), 35° pl'e
sidente. Idem em 25 de julho de 1868- Posse a 27 éle agos~o 
de 1868. An·tonio Joaquim da Rosa, 3° vice-presidente. Idem 
em 25 ele julho de 1868- Posse a 25 de abril ele 1869. José 
Elias Pacheco Jordão, 1<> vice presidente (2a vez). Idem em 25 
de julho ele 1868 - Posse a 1 ele maio de 1S69 . Vicente Pires 
da Motta (conselheiro), 1° vice-presidente ( 'l" vez) . Nomeado 
em 15 de maio de 1869-Posse a 19 de maio de 1869. Antonio Cau
dido da Rocha (doutor), 36° presidente . Idem em 1 de julho üe 
1869 - Posse a 30 de julho de 18t:i9. Vice nte Pires ela Mo·bta 
(conselheiro), 1° vice-pr0siclen-te (5<> vez). Idem em i5 ele maio 
de 1869 - Posse a 28 ele outubro de 1870. Antonio da Costa 
Pinto e Silva (dou·tor), 37° presiden~e. Idem em 20 de ou·tubt·o 
ele 1870 - Posse a 5 ele novembro ele 1870. Vjcente Pires da 
Mo·t~<t (conselheiro), 1° vice-presidente (6"- vez). Idem em 15 de 
maio ele ·1869- Posse a 13 de abril ele 1871. Barão ele Tieté (José 
Manoel ela Silva), 4° vice-presidente (2n vez). Idem em 16 de no
vembro ele i868 - Posse a 29 ele abril ele 1871. José FeJ•nancles 
ela Costa Pereira Junior (bacharel), 38° pl'esielente . N.omeaclo em 
4 de abril ele 1871 - Posse a 30 de maio de 187i. Francisc0 Xa
vier Pinto Lima (bach:trel , conselheim), 39o presidenUe. Idem 
em 27 ele maio de -LS72 - Posse a 19 ele junho ele 1872. João 
Theodoro Xavier (doutor), 40o presidente. Idem em 11 ele de
zembro ele 1872 - Posse a 21 de dezembro de 1872 . Joaq uim 
Manoel Gonçalves ele Andrade (major), 50 vice- p1·esidente. Idem 
em 21 de março de 1874 - Posse a 30 de m aio de 1875. Se bas
tião J2sé Pereira (clouto1), 41° presidente . Iclem em 8 de junho 
ele i 8 t5 - Posse aS de JUnho de 1S75 . Joac1uim l\Ianoel Gon
çalves ele Andrade (major), 5° vice-presidente (2' vez). Idem em 
21 de março ele -lS7<1 - Posse a 18 ele j aneiro de 1S73. Antonio 
ele Aguiar Barros (commenclador). 6• v1ce-presidente·. Idem em 
1Q ele j aneiro de 1878 - Posse a. 31 ele janeiro de 1878 . Joiio 
Bap·tista Pereira (bacharel), 42o presidenLe. Idem em. 16 de ja
neiro ele 1878- Posse a 5 de fevereiro de 187S. Barão de Trrs 
Rios (Joaquim Egydio de Souza Aranh a), 2o vice-presidente. 
Idem em 10 cl P. janeÍI'o de 1.878 - Posse a 7 ele dezembro ele 
1S78. Laurindo Abelat·do de Brito (clou ·~or), 43o presidente. 1dem 
em 25 de janeü·o ele 1879 - Posse a 12 de fevereiro ele 1870. 
Conde ele 'l'res Rios (Joaquim E:gyelio ele Souza Aranha), 2o ·vice
presiden·te (2n vez) . Nomeado em 19 ele janeiro de 1878 - Posse a 
4 ele março de 1881. Florencio Carlos ele Abreu Silva ~bacharel), 
44° presiclen·te. Idem em 26 de novembro de iSSO -Posse a 7 de 
abril ele 1881 . Conde rle T1·es Rios (Joaquim Egydio de Souza 
Aranha), 2° vice- presidente (3" vez) . Idem em 19 de janeiro de 
1878- Posse a 5 de novembro ele 1881 . Manoel Marcondes ele 
Moura e Costa, 4" vice-presidente. Idem em 19 de janeiro de 187S 
-Posse a 7 de janeiro de 1882. F1·ancisco de Carvalho Soares 
Brandão (bacharel), 450 presidente. Idem em 18 ele fevereiro ele 
1882 - Posse a 10 ele abril de 1.882. Visconde de Itú (Antonio de 
Aguiar Bal'l'os), vice presidente. Posse a <1 de a bril de 1883-. 
Barão ele G11ajará (bacharel Domingos An·tonio Raio!), <16° pre
sülente . Idem em 30 ele junho ele 1Stl3 - Posse a 1S de agos·to ele 
1883. Luiz Carlos ele Assurnpção, vice-presidente . Iclem em 30 
de junho ele 1883 - Posse a 29 ele março de 1884. José Luiz ele 
Almeida Couto (Dr .), 47° presiden·te . Idem em 9 ele agosto ele 
1884 - Posa a 4 ele se·temhro ele •!SS4. Francisco Antonio ele 
Souza Queiroz Filho, 3° vice-presidente . Idem em 29 de julho ele 
1880- P osse a 18 de maio de 1885 . Elias An·tonio Pacheco 
Chaves ( bacharel), 2o vice-presiclen·te. Idem em 30 de agosto ele 
1885- Posse a 2 de setembro ele 1885. João AHredo Correia ele 
Oliveira (bacharel, conselheii'o), 48° p1·esiclente. Idem em 30 ele 
agos·~o ele 1885- Posse a 1S de outubro ele 1885. Barão do Par
nahyba (Antonio de Queiroz Telles), 1o vice-presiden·te. Idem em. 
30 ele agosto ele 1885- Posse a 26 de abril ele 1886. Ba1·ão do 
Parnahyba (Antonio de Queiroz 'l'elles), 49 presidente. Idem em 
17 ele julho de 1886- Posse a 26 ele julho de 1886 , Francisco An
tonio Dutra Rodrigues, 1° vice_-presiden·te. Idem em 14 ele julho 
ele 1S87 -Posse a 28 ele junho de 1887. Visconde do Parnahyba 
(Antonio de Quei..ro~ Telles). rdem em 17 ele julho ele 1886. VolLou 
ao exercício em agosto de 1887. Francisco An·tonio Dutra Ro
drigues, i 0 vice-presiddnte. Idem em 14 de julho ele 1887 - Posse 
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a .f el e seLemuro d e 1887 . Visconde do Parn ahy bn. (Jn ~o n i o ele 
Queiroz ~~elle;), reass1Un iu o e-xe.t•c ic io . Idem em 17 ile ju lho ele 
1886 - Pos>e a 1:L de ou Lubro r! e 1887. Franc isco ele P a11la. Ro
rl r ig ,.tes .\.J v .-;, 50o pre.> i<le n te . Iélem em 8 tle nove mbro de 1887 -
P osse a 1.9 de Í10v miJ :·o ele 1887 . - F r anc isco . ~ n bonio DtLLt·a Ro · 
ch·ignes , 1" vice- pt·es idenbe Idem e :u H Lle jll nh o el e 1887-
Poss3 a 27 ele a br il de 188 ·!. Peell·o V ice t te el e Azevedo (lhch are l) 
5i o pr es idente . Irlem em 30 de m a-io de 1888 - P o;se a /3 de 
j ·mho de 1.888 . Bar<i.o de J agnár a (An to nio Pinheiro ele Ulh ôa 
Cin tl'a). Itlem em 6 de a iJI'il de 1888 - Po;se a -L L de a bri l ele 
1889. J sé Vi eira CouLo de Mag·a lh iles (Dr . IJr i go.~cle iro), 52° 
]lres ide n·Le . Idem e m 8 ele jnnbo de 188\) - Posse a 10 ele j unho 
íle 188J . Fra ncisco An to ni o de ,·oma Qu eil'oz l•'ilho (2nyez) . 
Ill~m em :i5 ele j u nho ele 188J - Pos~e a 21 de junho de 1 39 . Lui z 
Cal' los de Assnmpção . 2u vice- pres idente ( 2" ' 'e.-;) . Idem em 15 
ele junho el e 188•) - Pos~e a 22 tle junho de 188J . J osé Vieit·a 
Cou·to el e i\bga :h ii.es (t·eassum iu o exel'c icio) . Idem em 8 .cle .i nnho 
fl e 1881) - Posse a 3 de ag·t,sfio el e 188 J . Dr. Amet·ico BrD.s iliense 
ele .\.lme icla e Mello, el eito pl'es i den~e a 9 ele junho ele 18)1. 
pos'e a H do mesmo mez . Dr . Be l'lla.r d ino Lle C:u11l.JOS, e le ito a 17 
ele JUa io de ~89.2, posse :J. 23 ele agosto el o mesm o a nuo, Dt· . i\I. 
l<'en az ele Campos Salles , to 111 0U [.osse a i de maio de 1.S0G. 

PAULO (S .). Cidarle capiLa l elo Es Lado elo se ' nome, s itu aria 
aos ~3· 36' de Ja·t. l:i e 3° 27' de long . O. d ll R io ele .Ja neil'o, a 750 
me Lros acim a do niv 1 do ma t· . ~Til s :1a pa r Le a nLiga e cP.nk<d 
~ss~n l• < l so hl'e o extt·e mo septe ntl'i on· J cl <J. cn llina er guida entl'e o 
l'io 'l'a·,an du :t tel1 y e o ri bei1·o An h ang~bahú. Cit·cumd:J.- :1 pe la 
parte ele E . exLensa va n ea bot·danclo a m• r gem d it·. do T tt
lU r,ndu at··hy ; a lé m começa o t et· r e ll o a se e :evat' de pouco em 
pouco, até que, no fundo elo quadro, se a ri ' La lll , ped i lacbs no 
ho l'i zo nte, as c·t nt iacla s da Can tar~ i,· a, propo rr. iona tHh o p i·Ho
re~c o pa inel m uito a pt•azivel estlect!,culo . Com o e-xLr .wt·cl in ar io 
clesenv..Jv imen l.o dos n lt im os an u o~, os limi tes u r ba nos ac i m:~ 
nss ig na lados fol'a m ul tl' a pas'a los pelas utliflc:t•: ões , quo Ot'a 
tl1ultipl icam -se po1· ·t·, cl a a pa l'te, dila ·Laudo con siclenl.Vel mente " 
per ime·bro ria e i dacl ~ . Comqua n to na par te :l! nt 'g<~ as rua s e cas1 s 
aecuse 11 a inda o defe i tuoso sys·tem a de cons Lt·uit· elos Le mp Js 
colon iaes , em rtue quasl Luclo se faz ia em peopor ções aca nhadas , 
sem pl •no ou regul aridade , ce t··to é que a ca pita l de nossos di a s 
a pl'esen taj á a este l'espeito noLaveis melh oramentos, r e ,•e la nclo 
as e ·Jifi co.ções ma is no va s ass igna lados prog:essos na a l'Le ele 
consbruil' , e nt(lua trto qu e por s :•u lado otl'e l'ece a cidade le ição 
ma is mocl••t•na e m ais agr a tla vel a~pecto. E ntre a s casas l!ar tL · 
cular~s no ~a,m - sn os p1Iacetes de D. Ver icl iana Prado, do 
Dr. Antonio P r ado, ela Marqueza ele ILü, do Barão tle 'l'a
t ·th y o ele Eli as Cb a ves, o Gl'a ncle Ho tel , o annazem Ga rraucl, 
a lém' ele mu i tas outras . Segundo o lan çametüo le i to em 
1887 para a co bran~a do impos to pl'edia l, havi ' cll tti:o na 
cap1Lal 7.012 preelios, oleva nclo-se hoje ( 1896) a 16 .2 :G. D 'en tee 
os moder nos mel hot·amentos que ·tem r ecollicl o 11 c idad e silo 
di gno~ ele rmençilo : o t• a lça mento cl aa pri nc ipacs ru as a praças 
pr. lo syal ema ele pal'a llelepiped oR ele pedr a , o ujat•clin amen lo Lle 
algtm1as l)l'aças e a !ll'boJ•i sação de d iversas ru as; n. il luminaçiio 
<t g ;tz cm•t•en te, o seJ• viço el e loctll11 0Çiio por cal'l·i s r.l e fet•t·o,o abas·· 
lecimen to cl'agua, 11 canalisação rle cs~·o t 1s , o m a L>ttlout·o e a liga
ção elo cent t•o co ·n met·cial com o bail•J•o elo Ch à., pot• um g t·a ncle 
vi:ulncto mr.tallico S<io pl'incipaos ecl dl c ios na cid ade : O Mom~
rnento do Ipit"U'YI .IJCb, constt•u ielo mt colli na ri o m.·smo nom e, no 
local em que se de ;t a n ossa i :1depemlcncia . O erli ncio é impo
ne nte, e: t Lt• .tndu- se nelle p ot• nma l'i• ]ui ss ima escadaria ele 
mat•morc . Na par ede fron·tcira a esta ach a -se g .. avacb. em um a 
lapi ele a seg:tinLe inscripçàO ; ~STE MON U,\lE:-ITO CO.\ l ~lE~lO HA 
A I ND C: PEN OgNClA DO J3H.\ Z IL) P llOC L A?I l ADA. A 7 DE S E l'B.\1-

ll RO Dll '1822. T odo o i n·te r iot' clú e J i li cio possne magesb1 -
sas obras de o t·n ameH l ~ção . O salã o nobt·o é l indi ss imo e nello 
se vê, além el o qn::tclJ•o « A Inclepenrlenci·a » , el o Vic to l' Meü elles, 
a lg·uns qu :J.cl t·os mag- is traes el os piut? l'es A lmeicla Jnniot· e P e
dro Al.jxa nclt·in o. No me :mmen bo estu tns lallado o Museu Pa u
li s La , que perte nceu a o co ronel St!l'Lorio e qtte a es le (o i comprado 
pelo cirl •rliio t\ lay t•ink, que o oll'ei'BCelt ao mstarlo . A E sool a Nor 
l.lla l, a. T hesom·at·i a ele F:1zencla, a Secre l:al'ia ela Ag l'icultu l' a, a 
Poli c ia C llrt ·a i, o p.., ]acio elo Gove t•no, es tabelec ido no e l.:tinc to 
col legio dos j esui Las, comple bamer\ te t rans!o r marlo, com fi' ente 
Pa t·a um bonito largo a jat•din aclo, tendo num elos lados uma 
elegau·te cascata , a 8d Cathed t"al, c uja co nstrucçi.io fo i i ni ciada em 
1?45 ; o Co ngresso, i naugurado r. m 1878, n o loca l ela an tiga c t
cl~a ; a Oelegttc ia F isc.al do 1'hesom o Fede l'a l ; o Correio Gernl ; 
P t·a ça elo Commerc io; o Tb esolll'O do Es taclo ; a Al fanclega ; a 
F aculdade ele Di l'e i to, no a n bi gq cpn yen to do ~ . ~<' t· p.n ci~co , 
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·te ndo em fl' ~ n Le a es la lua ele José Bon ifacio, in sig ne orador; o 
F'v 'l'll111, inau g-uracl 'l Pm -1 ~\)5; a Hosped a l'i :~ el e lmmi gra ntes, s i ta 
no Ba ir ro elo B1·a1. ; o Quar tel el a Luz; a ltschola Poly technir.a; 
a l~sch o ln. rle ~Ied i c i n a ; a l~sclt ob i\Io 'e:o ela Lm. ; o !?a la
cio !Ep iscopal ; o Semin a rio Jt pi s:opal , vas tJ ecli fi c io, com 
b:>nita capel:a , ~ iLuaclo no apraz ivel h:t it·,·o ela L ·1z, fundado, pelo 
Lispo D . Ant onio J oaquim ele Mello ; a Sa nt:t Casa ele Miseri 
cOl·di a, 1 situ ·1cla no ba iro elo Arouche, edifí c io nol;avel pot· suas 
gt·an cles proporções, SJ licl z e elegancia , flli aclo ao es ty lo go lh ico, 
c >lll u ma ca pella ele Santa Izabel : a P eni tencia ri a, Ri tuada na 
Luz, ob1·a a utol'i sada pela. Le i Pt·o,; el e 10 el e ma~co ele 1837, 
concluicla em par Lo no a nu, el e 1852, em que começou a fttn cc.io
na e ; o Lyccu elo Sngra' io Cot·a•;ã:o dl' ,resus 2 ; o Hospila l de Be
ne ncencia Pot· t u .~ ueza; o Hospício ele Alienados, c reacl <J pe la Lei 
ele 18 ele s~temht·o Clb 1848 e in stalJado a 14 el e m :lio elo 1852 ; 
c.s Lh ea tros elo S. J osé, inau gurado e m 1 64, o ,\pollo, c1ue se 
.cbn rno u bambem Miner va e Provi sOL·i o. in stai lado em Hl?.>. r. o 
Polyth >ama Nac iona l ; Mer cado l\Iuni cir•al , aberto em 18)7 ; ns 
estações el a s es tra das el e ferro Ce ntl'a l elo Bt·az il , S . Pa ulo Ra il
w ny, P au lis• a e So ,·ocab:t na ; o nt os te ir o e rgre ja el e S . Ben·to ; 
o convoo ·t 1 e eg t•eja elo Carmo ; as eg t• •. •jas ele S . F t· a nr.i sco, 
N. S. elo Hosari o : Sa nto Antonio, i'l . S. dos Jtemeclios, S. P ech a, 
S . Gonça lo, N. S . . cl a Boa Mot't", s ·a nl a T he t·· s •, San ta. lphi ge n ia, 
N. S. da Luz 2 :\ . S. da Con solaçã o, e Cor ação de J esus; o Jardi11 i 
2u b~ivo, creaclo por a d so r egi o el e L9 ele novembro el e 1790, m as 
Ct>ns Lt•ttido sómen Le e m -1825, o.s j a rcli n;; elo pa lacio, dos la t·gos3 ele 
S . Bento, m tlll ic ipa l e P ifllte3 03 ce mi t~ t·i o5 mttnic tpae; el a Çom o
la~ãn, do l:l r "ts e da freg . d a Pe nh a el e F rança. ~te . A capi tal ê 
l •g,tcl a pelo telegl'apho ao intet•io t· , a Cap iLnl Fecle t·a l e a t:la ulos, 
qu e n. l iga ao PSL!'a ngui ro e iiOS Estados . Poosue a i nela uma desen · 
vol vida 1·êde telcph nlc:~, que a ttn ' lan1 bem a San tos . Para o 
tl'anspo t•te urbaM, além el a Viação Pauli ·t<t e ele rl il•ersas ou• 
t eas litl lt as , é li gatla i~ vi lia ele Sa n ~o Amaro, a U) kil s. el a capi-

' Ain da niio se sabe quand o ne:n pot• quem f<li fund ada , o qua 
co nsta a penas de d nc u rne n~ os ~xi~ te ntes n os :wc'n ivos é que a il'manda
de j :t cxis ~i a e·n 1003 e que hn\' ia u!n h o s p i ~ a l em edific io p1· oprio ou 
alugado em 1070. Pl'ovam- o autos de inve ntat• io e testcmunhns exi<ten
te:; n o ·i O cn.l'to t·io da o t·plut os. Algun ::- a nn JS da po is a it·mandade c abiu 
em docadencio. c fech.:l l! ·Se o hospi t d , pelo que c! Ul' ll llte muttos nnn os \I. 
irmn nd a.de so cco rria nos clesval i dos , Jhzend o~o s cura r em c:~ sas pa t·ticula
res. Dos livros ex istentes no arch.i<·o da. irm:llulnde cons ~a que a 31 de rle
ze nin o de 17 1-i pL·opuz et·a o pt' ovedo r Is idt·o 'l'in oc o de Stí. que S3 desse 
co meço a.o hospita l e que a 24 de abril de 17 15 fà m o mesmo inaugurad o 
em logn.r que se ignom e c!Il pre:lio pl'o v aval men~e alugado. A 1l de 
fevcl'Ci t•o de 1712 t 1·:ttou-se em mesa da compt•a de qnuteo moradas de 
c::tsns co nt ign·1s ;i eg rej a da Miserico rdia e sU a 20 de janeir o de 1744 
fo i t·eso ivida a com pt·a de i las.' t•eal rsada no dia seguto ~e por escl' ip tu
l':J , vendend o- :~s o pro pt•te ta rto corouel ~ l an o e l Antunes Beltl m do An
drade . De 1783 a 170'• sabe-se que unw. cl es~"s cosas es te1·e alugndu á 
cllmar a. municqHl l , servin do de cadUa . P a.1·ece que as Ol.!ltt·n s Ll'es esti
vc nun se t•vind ' de hos pita l a tê 177!1!; mas pas sn.t•aUI desse nu no em 
diante a serv ir de enfe rmat·ia dos r~g nn ento s de Moll ic ins e V olunta rios 
l teaes , sog und o se in t'01·e da ac tn. da. sessii o da mes::t el e 2 de j ~JUh o de 
1195, e:n q11 e se rle lc t·m in ou que n s duas c:1sas conliguns ú egreja ~e 
fj,,r.Sse hos pita l j•O I'" OS Jl OUI'CS jJOI ' est~r OJCU]Jado O !Jospitat gl".11ttfe 
pela. fazenda real 1 desde o dito nnn o Ue i 7VL c .>mo enf'e t'Ht nria dos jà 
mencion:tdos reg i men ~ os . A 15 de ngo~to d" {7 J6 começo rnm , pois , as 
out·as nos duas dns caso.s, mas e11 1799 o ppovedor , oapil iio-general 
Ant onio &Innoel de .i\l c ll o, ma nd ou que ns ob1·ns con l1nunssem · pa ra 
serem vs ca~:ts al ugad:lS po1· ter el e mand nL' faze r hos piLnl pa r:\ •.>S re
g im entos c pot·Lnnto dis pensar os pred ios da ~anta Ca~a, u que só s.e 
t·oali t.o u n 3 t de deze,nb l'o do 180 1. No tem po d:J governaJo 1· e capt
tà :.> -ge ne rai Antonio J os~ da l?L"nnca. c H o l'la fu i reo l·ga nisnd<t a ir
mnnd~ d e , dando-se-lhe com p t·J miss~ po r Alvar1• d ~ 18 de outub ro de 
1800. Poster l•>»mente foi ell a tom3tHi o i m pul~o, até que om mesa de 10 
da outub:·o de 1'21 pt•opo;; o pt• , verl or Lucas Anto nio M onteit•o do 
Bal'l'OS, cnl.ã.o pt·es idenle du. pl' O\r. . , que ft~sse comprada a chacal'n. do 
espoli o rl o co ronel João RademnJ;.e r, Jcn o:n innda dos J.nglezes, e ven
dida a faz end a denoutin,cln Lambedot·, que ~avia sido doada pelo con
selh eit·o Diogo do 'l'o.ledo Lara Ü L·d o nh ~~ ~ pa.. r·a o f'im d_e co ns bl· uit·~s.? n ~ 
dil a. ·cho ca m o h ospt~n l , o qae se rea li zo u, o a 2 el e JUlh o de 18.2<> fo1 
ahi inaU"Ul'ado o ho~p:ta l e cas.1 de ex p ~stos . H~co nh ecid ~t n ms~fi· 
cienc ia IJo pL·edio , o [ll'cvedo t• , ~enen tt -ge ne r n l J nsrl At•ouche de :I o
l~d o H. ondon, pl' omov~u d on1.tivos p'lra.. a e::di ücaçi'h de oub•o ho~ plLn l , . 
sendo lançad:t a 2 de Jll lbo de 1832 n pn me11·n pad1·:t cle•se out10 , na 
t'll :J. du (Tiot·i n, edifi cio que foi innu!{u,·a rl o em Jn.lh o d! 1 8~0. O oom prJ
n11sso fu i appl'n\·arlo po r Le t Pro v . de 9 r: e (e\'C l'e n•o de 18~5, e seu 
r errulamento inter no ó de 22 de maio de 183ft . H ave ndo, .porem , .es ~a 
IH~nanit n.ri a cn!'p o rnç;io reco nhec ido a i nsu(ic i ~ n c i a ~~ ~ ~n~ tgo h fes\~~;~i~ 
que om ri go t• não podh r ecebe t• m~is .d e ~O lcttos, ull c; lo u em 
t•o de 188 1 a c o ns~ rucção de um edt fic to Sttuado no A t ~ uche . . 

l Fica no bnirt•o rlos Campos f); Jysios . . A co nstr.ucQao dea~ n. ~gr~J !l. 
fo i começad a o:n 18$ 1 po~· in:c iati l'a el o lnpo D. ),tna, 
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tal, por uma pequena I!; . de F. a vapor; conta uma llnha de 
boncls a vapor para o Ypiranga e Cambucy e communica-se com 
a freg. ela Penha, a sete kils. mais ou menos ele distancia, por 
trens cliarios da E . ele F. Ccn tral rlo Beazil, qu e servem Lam
bem a clifferenLes pontos elos subu.l"~ios . A pop. elo mun. pó ele 
ser calculada em 150 . 000 habs. A vinicuhma é o principal ramo 
da lavoum elo mrtn. E' bastante animado o movimenLo commer 
cial ela cidade. Noanrro ele 1887 contava ella 593 a rmazena ele 
seccos e molhadcs, 51 a rmazena ele fazendas e miudezas a v:11·ejo, 
13 ditos em g rosso, 14 armazen~ de f<!rragens a va1·ejo, 13 de 
fel'ragens e outros generos, em grosso, 10 cltl louças e cryslnes, 
20 ele moveis, colchões e varias outros artigos, •13 ele per·fuma
rias e al'tigos de armal'inho, 19 ele ronpa feita, -102 açougues, 4.[ 
padarias, 15 pharmacias, 6 lojas ele liHOS e objecLos de escr ipto
rio, iL chapelarias, 21 tal1acarias, 16 lojn s ele joias, 11 de cal
<;aclo, 1.7 de arre ios, 8 conl"eital'ias, 17 hote is, 66 res lauran·tcs e 
botec1uins, 16loja~ de bi ihetes ele lotet• ia, <lli escr·ipLorios elo age n
cias e GOmm issões, duas cl!·ogar ias, ires loj as clf• plantas, du as d~ 
instrr.unenlos de mttsica, e varios ontros esta.belec im crl lOS. A in- . 
tlustria aclra-se reprcsenLada 110 Iliitn. pot· difl0rentes fabricas de 
tecido, de algodão , ele chitas, ele gelo, phosphoros chapéos, mo
veis, ele refinação ele assucar, etc. A insr. pl"lm. é mioistmda em 
numercsas eschs. pu bis. no instituto D. Anna Rosa 1 fundado em 
1.875 pelo Barão ele Sour.a Queiror., na~ escbolas mod elos ela 
Praça ela Repttblica, ela Luz, do C trmo, no Lycert el e Art es e 
Officios, frmclado ~. 1. de setemGro de 18S2 pe lo Dr . Leoncio 
ele Carvalho, no Seminal"io ele Eclucanclas, mantido pelo 
governo para educação de meninas pobres, no collegio dos Sa
Jesianos e em muitas eschs. particulares ; a secundaria na 
Escola Normal, no Gymnasio ela Capital, no Seminario Episco
pal, no Gymnasio Paulista, antigo col~eg i o Delarnar ·e, no Insti
·tuto Brazili a Buarque, e em alguns 01rbros; a superior, fmal 
mente, na Faculclacle de Direito e na l!:schoi·a Polytechnica. -
O mun . é pet•corrido pela sert·a da Cantareira, pel'teucente ao 
systema da Mantiqueira e pela elo :Mar, ahi chamada de Cu ba
tão; é regado pelos rios 'l'ieté, Tamanduatehy, Pinhoiros, 
Juquery, Tres Pontes, Ipirangil., M~ninos, Anhang<Lbahú, 'l'ou
cinbo, l g uatemy,. Barro Branco, Cuve·tinga e diversos outros. 
O mun. é muito salrrbr·e e o clima muito ameno.- Historia. A 
necessiclaue ele um regimen capaz ele conservar e desenvolver 
as capiLaoias e melhor curar dos interesses elas povs . , repri
mindo os abusos que se davam, prov inclos ele seus governadores 
pl·iva·tivos, á mercê elos quaes es·tavam a vida, a homa e a propt·ie
dacle dos colonos, deu lagar a que, por carta régia ele 7 de 
janeiro de 1549, fosse insti"tuiclo no Brazil um g,J verno geral 
com séde na Bahia. O p1•imeiro governador nomeado foi Thomé 
de Souza, que chegou t\. Bahia aos 29 de março claquel le anuo, 
vindo na mesma occasião, além dos funccionarios que deviam 
·tomar parte na governação da colonia, o padre Manoel ela No
braga e mais cinco membros da Companhia de J esus, afun de 
servirem na missão ~· e Ugicsa da Nova Lu zitania. Solici-to em 
propagar a fé pelas terras j á povoadas, mandou ~obrega, no 
mesmo a nuo de sua chegada, pa.ra a capitania de S. Vicente, 
o padre Leonardo Nunes e o irmão Diogo Jacom e, os quaes, 
b2m succediclos em seu apos·tolado, fundaram um collegio na 
villa ele S. Vicente, a que annexaram casa ele eclucaçào, em 
que eram aclmit tidos os menores filhos dos colonos e abol'i
genes . Precisando ele mais companheiros para o serviço da 
catechese, par·tüJ o padre Nunes para a Bahia, a en·tencler·-se 11. 

· respeiLo com .Manoel ria Nubnga, que resolveu vir pes~oal
men·te conhecer as necessidades elo serviço espirHual na capi
tania ele S. Vicente; e como, por seu lado, o gov ~ rnadOI' geral 
·tamhem desejasse por si mesmo examinar o que ia pelas capi
tanias elo Sul, entregues, como estavam, á administração, ás 
vezes imperita e capl'ichosa, elos loco-lenen·tes dos donatarios, 
partiram ambos da Bahia no ftm do anno ele 1552, chegando a 
S . Vicente em fever·eiL'o de 1553. O governador, depois ele in
speccionar as causas de beira-mar, ·tl'anspoz a serra e foi n.M 
á povoação ele S. Ancll'é da Borda elo Camoo, onde babi'tava 
João Ramalho, o portuguez que Marbi m Affonso encon·trara na 
nova região e que._po~· sua alliança com a filha de Tebyriçá, 
che.fe ela m1merosa ·tribu dos Guayrmazes, muito influíra para 

t 0 nome dado n. este instituto é o de uma senhora c!tl' idosn que ab 
falleceu deixanuo os t•emnnesce.ntes de sua. fort una que ot·çar:tm por 
11"000$ os quaes, reuntdos n. drversas quantiaS dadn.s pelo barão e seus 
paren't~s pt•efizerão a de 250:000.~, cont que fni fundado o institnto. 

o benevolo acolhim ento prestado aos p01·tuguezes. A' nascente 
povoação ele S. Ancli·é, que occupava o sitio onde tem hoj e 
assento a nova freguezia ele S . Bemarclo. deu o go,•ernado t• geral o 
preclicamenLo devi li a. e a H.amalho o ti~r tl o ele alcaicle-mór . Cum
Jll'ida a sua missão na capitania eleS. Vicente, r~ ti r·on-se Thomé 
de So uza rara a Bah ia, sendo l ogo depois succediclo no gover·no 
por D 11 avte d:1. Cosia. Co m o no1•o governador geral vieram 
ouLt·os padres ela l,o mpanhia ele .Jesus, enLl'e os cp.1aes Jose de 
Ancbi~ ta, que ·tanto havia ele celeb!·isat•- se pelo seu amor tL 
raça abol'i ge r1e e apur·adas vir··tudes. A este tempo, já e.onbe
cenclo Nohrega as necessielacles que s' faziam senti r no serviço 
da catechese da capitania, daqui mesmo clispoz n vinda de 
religiosos ela Bahia para S . Vicente, resolvendo mais que se 
mudasse o collegio e:dste rlbe nos·ta vrll tt pttra serra acimo, 
onde mais vasto campo se oll"erecia aos missi.onarios ela fé chrisLã . 
De feito, em p1·incipio ele jnne it·o elo anno ele 1!15-± patiam pa rn 
o a l to Lreze r·e ligiosos, sob :1. dil·ecção elo padt·e Paiva, entt• anclo 
nesse nrunero Jose ele Anchieta. Tendo transposto a regiiio da 
nrn.Lta e cheg·rclo <VJS campos ele Pit·n.r.ininga, pal 'al'<tiU os padt•es 
na colli.n a sobrancc ir<.t ao ri o Tamanlluatehy e ribeiJ:o Anhan
gabahú, onde foi levan·taclo rusLico albergue em c1ue celebrou- se 
missa no clia 25 ele jttneiro ele 1554, clh em que a egreja solem 
nisa a conversão ele S . Paulo, cujo nome passou a ser o da po
voação nascen·te. 'l'endo os padres con viciado a "l eby:riçá, cuja 
trilm domimva os campos de Pi1·atininga, e a Cayubi, chefe ela 
conl"ederação elos Cn1·ijós e Tupys, h a bi Lan·tes elo libtoral, a 
virem com os seus estabelecer-se nas vi únhancas. ell es assim 
o fizeram, insbalJando- se T e byriça no local onde· se"vê hoj e o con
vento ele S. Bento. De e n·tão começou a edificação ela nova povoação, 
a qual j:í. pelo labor dos ind i ·s , j fi. pela concutTencüt elos colonos 
vindos do littoral, teve rapiclo incremento, a pon·to ele supplau·tar, 
alguns annos depois, a vizinha villa ele S . Ancll·é, pois certo é 
que, achand,,- se em S. Vicente o govemarclor geral Mern de 
Sá, em 1560, mecliante r epresentação do padre Nobrega, mandou 
extinguir a villa ele S . Andrê e transferiu este predicsmento 
para a povoação visinha., com o nome ele S. Paulo ele Pirati 
ninga . Corrtinuanclo a pl'Ogredü a villa ele S. Paulo, por pro
visão de2.2 ele março ele 1681, o ma•:que/. ele Cascaes, en·tão clona
tario da capitania ele S . v~cen ·be, tranl'e1•iu ela vil! a clesbe nome 
para a ele S. Paulo . o preclicamento ele cabeç, ti:. capitania. 
t:iepnracla a capihani<t de S. Vicente ela do Rio ele Janeiro, foi :1 
villa de S. Pa1,1lo, por ca1'tu 1·egia de il ele junho ele 171:1., 
elevada á ca·teg-oria de cidade, passando a atrtiga capitania de 
S. Vicenle a chamar - se capitania ele S. Paulo. Greaclo o bispado 
ele S. Paulo, po1· carta régia de 22 ele abril ele 1145, a h i ·teve 
elle a sua sede. Finalmente pela car·ta ele l ei ele 16 ele dezem 
bro ele 1815, sendo o Brazil elevado á categoria de reino, passoLt 
a cidade ele S . Paulo de cabeça de capitania a capiL<).l ela pro v. 
do mesm,o nome, cabenclo-Jhd, poucos ;.t.nnos depois, 11. gl~ria ele 
ser o berço da emancipação política do Brazil, pois fol na collina 
do Ipiranga , suburbio da cidade, que o principe regen·te, D. Pe
dro ele Alcantara, levantou o famoso brado ela lndepenclencia 
ou Morte, no memoravel di a 7 ele setembro de 1822. Pur Dec. de 
17 de março de 1823 teve a cidade o ·ti·tulo de Imperial - Dis tia 
de Mogy elas Cruzes 4'J kilomett·os, ele Jm1cliahy 60, ele Atibai' 
60, ele o. Roç1ue 67, ele San·to Amaro 1.3 e ela Conceição elos 
Quarulhos 20. Cornprehende os bairrns L<~va pés, Cambucy, 'l'c
legl·apho, Jl1ooca, Maranhão, Cangahyba, S. Miguel, Lageado, 
Libet·clacle, Agua Branca. Bana Fuucla, B~lla Ci rrtra . Palmeir-as. 
Santa Cecilia, Consolação, Braz, Pary, Penha, Campos Elysios, 
Ponte Grande. Bom Ret iro e di versos uubt•os . O engenheiro 'l'heo
clol·o H'ernandes Sampaio diz a respeito dessa cidacl~ o seguin·te: 
« Asserrtada á margem esqrret•àa elo 'l'iete e es tendendo-se pelas 
encos·tas elos morros que medeiam en~re esse 1·io e o seu pequeno 
a.(fluente o 1'amanduatehy, a cidade ele S. Paulo mostl'a um re
levo cheio de acciden•tes, bastan·te des igua;lclacle ele nivel entl'e 
suas difl"erentes pal'tes e grandes exte nsões vasias, clen·tro de 
um perímetro irreg ular e in certo. '. Paulo, ~omquanto fun
dacla ha mais elo 33u a nnos 1 é uma cidade nova, cujo aspecto 
geral assignala-se por uma constante renovação das edilicações 
antigas, as quaes clesapparecem rapidamerrte e pelas cons·tl'll
eções que consLi tu em os bairros novos . Segur ame n·te duas te ,·ças 
partes da cidade actnal são ele data muito receu·te . Exarn.inad:1 
em g lobo, S. Paulo é uma cidade moderna com todos os cleleHos 
e qualidades inherentes ás cidades que se desenvolvam r.Lpida-

1 Fundada pelos Jesuitas em 155ft. 
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1uento. Des igualclarlc nas ediA cações e nos a L'l'U llimen•tos desi
gualdarles de nivel muito sen s lvei s . todas a~ Ü'l'r "'ular i d~cles •le 
nmn con--tmccãn sem plano premt>rl itaclo. ·todo-; ~s defeitos elas 
la rgas sn perfic ies edincacl~s sem O'l in clispen save is melhora
meu tos re.ch1marlos pel:t h Yl)' iene . grandes e paços rlesoccupados 
ou m1ll'tq ll'regularmenl.e n t 1l1 saclos. g1·an cle movimento. mu i to 
commercw, extra0rdin aria valnrisa.c;ão do sólo e rl~s ed ifl cacões 
e clm1a natnrnlmente bom. S. T'a·1lo, quanto á Sll:t pnsição 
g~og raphic·, licn. a 23° 33' d o. !a li tu ele sul e ~ 0 . 28' el e lon 
ititude do R io de J ane iro. Sua aHitucle acimn elo nível do mar 
e de 748 metros 1 • Como cidade cTe planal'to ·tem o cl ima daq 
l:eg iões altas nas vizinh a nças elos lropicoe, oscillanclo a t empe
latura entre OR segum tes ex tremos : 34•>.8 e - <!•.4 se~rln a 

. mécl1a a nnual da ·temperatura ele 19°. 2 2 • Humidacle ~·elativa 
R5 .02 .. Os venlos dominan·tes são os ele sm,.com 'lf\.4 •fo rle fre 
que~Cla e ns ele NO. com 9.27°To· AR chuvas regulam por u ma 
méch a a nnual ele 13IS. m.2.m, n ão se1clo ra1'a~ as ch<1vas tol'l'en
Ciaes co mo a de 'lO rlP fever eiro ele 189 1. forn ecendo 'L lO mi lli
JUetr 1S em 24 horas. Goza- se, poi s, em S . Paulo rle um cli ma 
l.e.mperarlo e .que se ri a elos mais s1uelavei R, si não fosse a grande 
C~ ') s? ele h nmulnde elo ar e ~s gl'aves clPfeitos rroveni entes elo 
I ar1clo desenvolvuuen'to da e1eladr. A pal'te q ne l'onstit.IJ e a ci 
~ade _vronriamente d ita jaz no angulo obtus1 formado pela 

.J 'IUcçao lo Taman cllm l.ehy e 'l'i eM e cli~ 1 ando cerca de 3 kils. 
des te ultimo l'io 3• mas os varias bairro' l'ecen temen·te con
strlddos estendem a c irlade muito n lêm destes limit ~ s e a tornam 
T'~Ulto amp la . eml.Jot•a sem a clensirlacle correspondente. O rio 
Tamanclnn-tehy, qne rle n·tro do peri:ne·tn ela c id ade tem o curso 
rh s nl a nPrte. cliYi rle-se em d nas p:t r'tes de-;ignaes: a parts 
occJrienta l , ou da esquerda. que comnrehencle a c idade propri a 
me nte el 1ta. ou o celrt t·o c •mmercial, oq bail'l'OS ela Luz. Santa 
Iyh]~e ~~ Hlo, Consolacão, Srtn ta Cecili a, Campoe E lyseos, Bom 
l,etuo. e a pm·te 01'1ental 0:1 cl'l' . Pm terreno mais baixo. que 
r:omprehencle. o irr~po~·ta n t• bail'l'o elo Braz n os seu s !H'Olonga
n~enbos em rli t·ecça? a ~ l oóca. ao P"r.Y e á Penha. A parte oc
~;dPntal e a 111da cl lvlclida pelo ribeit·o Anhangabahü, affl. elo 
I ama·neluatehy, em duas partes desiguaes: a p::l.l'te vellm a au
ll.ga S. P an l;. ele l'nnda9ão j esuí tica, lhoje tra ns form a'la ~m cen
t.to comme rc1al , constnucla sobre o espigão in termedio aqu ell es 
~o·1s r LOR. desde a ponLe ele Miguel Cal'los 1•. na a l titude ele 
t3 11ll ,294 ate o fim ela rua el a Liberdade na :tl bi tu ele pl'O Kima-
1~l ent: de 788"',~•)0 e a mais densa em ed ifi cações e a brange uma 
tll'Pa ae 89 hectares e meio ; a p;wte nova par a a lém elo ribeiro 
Anhangabahü, cof!lrrehende ndo os bairros ele Stmta Iphi ~~:e 
n~a, Luz, Bom l~e~a·o, Campos J!:lyseos, Santa Cecilia , Consola
cn.o,, occupa uma al'ea el e 2 .07-1,078m,2 ou quasi 200 h ec·tares e 
111e10, mats do dobro da antiga cidade e, comc1uanto mos·tre 
~lll,llàs falhas e l ~rgos trechos de .rua sem construcção al guma 
e .J a a parbe ma1s Interessante da c1claele. A altitude é ahi na Lu z : 

·7:~7ru,6 e na Cons"laç:to, que é o pon·to mais alto, 78Sm,O. O bait·ro 
elo Braz, eu·t1•e a estrada ele ferro Iugleza. a l 'Ua el a Moóctt e a 
var~ea :tbrang-e larga superficie com t1ouca densidade de ediü.
caçoes 1 .84R .000 mPbros quadrados ou cerca de 185 hecta1·es de 
q,ue talvez só n quinta parte est:'t eel ificael:u . O bait'l'O da P~nte 
brande: ~m p:olon!)'amen to do ela Luz, nbran~e apen:lR 18 hectat•es 
com.ecltl.lC8çao. O b <Jl'l'O elo Payy, entre <t Luz e oBrar., r apre
senta appros:1mndamente um a ;Jrea ele 945 . 000 . m2 ou 94 hecta
l'eR e meio muito [racamenLe occupaclo~. Nã" conl;cnclo si não 
e;;ses bainos, Cllte r odem hoje SB l' inco 1·poralins á cirtacle clei
X'lndo ele parte a va~ti ssim a super fi c ie c1ue a espc•culaçã~ ·tem 
~e1to a lllil l' e b~iTb i Sll l' co m os nomes m ais l'espeitaveis, :\ cidade 

enl.ro elo _sen ll'l'egula l' pel'illlett•o comprehende h o je : Cidad e 

0elh ,, , 89,;:> hectares : C1dade nova, 207.-l: B raz. 185,0; Ponte 
,ra~cle, 18 ,0; Pary, e·tc., 9 1.0 ; total 593,9. ·i\. cidade el e 

~,· I aula occupa, pois, mais ou meuo densamente uma á,r ea ele 
vD-1 hec~ares, a inda que em setl pe1·imett·o se comprehencla maiOt' 
supel•fic te . Separ anc[o a cidade dn bairro elo Braz e<tá n exbenst\ 
G·humicla varze~ elo Ta,n~ an.cluatehy . que desde a pon te ele Luiz 

1 
wma ao stLI. <L"be o !'lO l'Jebe ao n orte, ·tem :> .890 meLros e umt\ 

argura mecl 1:t de 480 me-t t•os . Esta plan ice, su sceptível ele in-

1 No L .. nrgo do Palacio. 
2 Dados fol' necidos pelo Sr. Albe<·to Loefg1·en. 
3 Do L:ll'go do Palacio '' Po nLe Gt·ande 2S:JO lllel;· us em linlla 

l'ecta. 
."- Ponte na. rua Florencio de Abreu . 

nunclações na época elas chuvas e r etalhada transver salmente pOL' 
vanos aterrados, tem n o seu ponto mais ba ixo no Tie·te a a lti 
tude ele 718"',~~7 e na ponte ele Luiz Gama 722m, 111, o que equi
vctle a uma rhfle t·ença tota l de nlveJ 3m . 27.3 . O terreno ela varzea 
cl!-he, pois, par~ o T ieté com um a clec li delade ele 0"',8·1-6 pot· 
kllometl'o, coustdernnclo- se essa declividade nniformem en·te r e
partida. So mm a nclo- se essa varzea ao cor po mais den samente 
construido ela cidade, La! como agor·a se vê, ella vem a repre
sentar cc~·ca ela qua1~ta par te. da a r ea total e perto de ctuas 
vezes ma1s üo que a area ela c1dacle velha. O espigão, sobre q11 e 
está a velha S. Paulo, le vanta- se .muito rapidamente elo lado 
rl e~ta varzea e as rampa · a ccus 1111-lbe c1uas i sempre for te por
centagem nas ru ts Lalbadas nas enco ;tas : na lade ira ela Taba
tingttera, 6.8%; na elo Carmo, 9,7 %; na d <) Cons~ lheii•o João 
Alr1·edo, 7%; na elo Porto Get·:t l, 15,6%; n:t ela Co nst ituição, 
2 l ,2. !i.; na de Viule e Cinco de Maeço (travessa), 7.8 %. 
Con iJ U~Iando pel llo Yarzea. enco ntram- se ~. incl::~ ligando a parte 
batxa a parte_ :ll ta da clclHcle os atermdos segui11·tea : Ater· 
r aclu ela estaçao ele carga, 2 %; ate t•rado da Estr ada de Ferro 
Ing leza, 1,5 %; nut ele::) , Caeta nn, rl., S%; r ua d• Dr . João 
'l'heocloro, t,6%; Commet•cio da Luz, 1,6 %. Donde se compre
hende que a c1dade cle>en vol ve- sP. pm· sobl'e um terreno i ncli
n,aclo , c ujas eoc'lstas voltadas t~ar<~ a val' zea, ing remEls a prin
ClplO, clec~t 1am gl'adualmente <t meelicla qlle se desce a pla nície 
na dn·ecçao ele sul par a norte 1 • A naturez 1 elo sólo eobre que 
assenta a cidade. é vari avel: na cidade ve lb .1 a massa do es
p igão é ele um bal'l'o ver me ho, pouco pe1·me~vel e oriundo do 
g rés argi lloso cleco m posto, ç1ue parece tet• formado n as immeclia
ções ele S. Paulo um man to mais exlenso e continuo N:t parte 
nova, desde Santa lph igenia ''tê á Luz e Santa Cecilia é a inda 
:t .mesma camarJa de arg illa ve rmelha, mais ou menos com boa 
clo.se ele arêa, mRS com rntca permellJilid;tde. Comqu a n úo não 
seJam essas a~ m elho res condições rlo só lo p:.tr a uma cidade, 
pela a i.Jundancia de humidacle que acar re·t L em virtude ele dre
na~em diffic il, é enLretanto a parte mui~' concorrida e procll
l':Jaa pelas cl asses ahastacl•ts . Após as chu vas as ruas não 
cal.çaclas e de .sólo po1tco absot·ven·te, cobrem:s~ ab i ele lam;, 
~U1cla:.. que so . des:J.pparece com a evapot'ação . A humiclacle 
e entao exeess1 v a e o aspec to dessas I arcras fa i xas lama
centas enke. p t·.edios ele appa t·en~ i a, é de c~rto desagraclavel . 
A camacl~ ltqtud a ao snb - só lo e a h, pouco prof'Hncl a , nos 
Cam pos l~ l yseos el la emel'ge das pecp e nas depressões do te r
reno: na .Lu z , t· eg11 lando pelos poços de ag ua polavel, está a 
pouco mat~ ele bres metros • : em .San ta Cecilia, já. a. meia en
cos ta dos mort•os, a camada l1quida passa a cinco metros 
abaixo ela sup~rfic i ~ do solo: N.o a ~~o do P a caembú, quasi no 
c tmo do esp1gao a cama,cla l1 qm da J<1 fi ca a 16 m ett•os rle pro
fu nd idade . Esse lençol cl'agua suble t•ranea perdura loucramente 
é só ).JOL' exce.pção, nas g ra ndes seccas diminue ou cles~)parece 
nos s tt1os m~ts elevados. Nas varzeas elo Tieté e Tamanduatehy 
o s6lo é tudoso, com bast:tnte cló~ 3 ele a r e ia e cascalho mas 
si ? terreno e n~ais permea vel , o le nçol el'agua é ahi \>O ré~ 
mut lo chegado a su perlic1e . Em alg1Ima~ sondagens fe itas na 
vat:zea elo Carm o, clef,·onte . elo Por1u Get·a l, obsel'vou-se a pritl
CipLO um a camada con .j tltutcla de a t'g 1lla csc11ra e muito cane
&'acla ele det ri tos em decompos ição c bo;t dóse ele areia ele tm 39 
Cle espeseut·a; abai xo dessa camada vem um eleposiLo d 1 a reia m~ i s 
ou menos lavada, a ca l'acte l'ist ica tio le i to dos ri os com O -!5 el e 
e'ipeilsnra; aba ixo disso a ~ <tmaelw clv ·tel'reno é s.;1;1pre m~is ou 
me nos at·enosa e o le nço l d ag11a co meça a em er~>lr a 1 "' 80 Oll 

a 2m,OO rle prof11 nd idade . F •·equenlemenle p')rém ~lle se m~ntém 
em ntve l ma ts .e l~ vndo. ~a va;·zea lll~e ira do Tamanduatehy, é 
essa a c•)I!St l tul çtto elo sSio al~ a pt·o lunclitlacle d~ clous met1·os, 
clepo1s co meça uma especie ele pissal'l'a que em alguns pontos é 
uma M'eLa branca lavada e acomp[Ln h <1clas ele se ixos m i t1dos de 
quartzo óu ele q uat·Lzilo. Na pa l' Le ca na lisada do 'l'a ma ncluateh y, 
abaixo c~a estrada ele fet'l'O d e :_;antos a .Ttwcliahy, o terreno da 
varzea e el a mesma co 11f01·maçãn, mas a pissar r<t Gomeça a 
apparecer a me110r proftlncliclacle, sendo colhida no l e i to do 
t•io e m gt•anele abunclancia. para nep;oc io no oentro ela cidade. 
No le ito elo 'l'ieté, ac im a ela bal'l'a clÕ T tt manclua teh y a té a lgtws 

1 A diffe1•ença de nivel en tl'e o fu nd o dessa dep l'essão e o a n o do 
espigão é em méd ia de JS ms. 

2 Em Santa Ephigenia. ) nas de pressões d9 terreno entt·e a. rua Duque 
à1 Caxias e rua Victoria 0 le nf}o l d'agua 11ca a mano. de tt~e~ mett·os 

do nive l do só)o. 
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Jd :omeLi'OS ~ Gin1 il 1 O Je i lO rio riO ll1•;Sl l' a O 11~ C' Il1 0 cleposi\o 
a bll ~(bnre éle C<J ~c a l h o e a c·e icl g- l' o~S:l e Indo i'a 'l. ]ll'eS IIlllÍI' C[' te 
c essa a con s• i Lui ção de Locla a bac ia do T ie lc e s2 nq ;dl'>. elc n Lt·o 
elo pc ri me lJ'O c!a> l'at·zeas . H a puis, s nb-jac•' nLes ít cnmacla 
a rg ill o Ln r foRo m a is o u m enos pe t· mr•a,·e l tl;~ s su perft c ies das 
v o.r zeas, uma ca ma éla bas bant'Ol pot·mc·rve l rr•e muHo de vo c:m
cor rer pa ra drena:;e m desses l.t• ,·renos b<l ix "s, d ren :JgP. m qu e 
pl'ovoca tla e be m ma 1l!.i th h a el e L tJrn ~ r os bD. il'i.'OS ~hi s i Luo/ los 
m a id seccos c me nos d oentios . No l;a;t·t·o do Bt·D,z o só lo L·Hn o 
m esmo cn t· ac Le t• a c im a cl escrip tn, porcpnn to a vat·zea e a mes ma 
a inda. que se eleva ndo g l'a clu a l men te O,fi5% e 'Tl cl it•ecçilo á 
Moóca e a o Ma t•co tle Me h, Legll D, O le nço l cl ' agu a alli perma 
ne~c no s nlJ- sú lo a 1. 20 a 1. 50 d a s u pe dic ie . A pe rm eabi li clacl ~ 
fio su iJ- só lo dessa pa t'le na c idade é po rta n Lo o que a Lo r na 
m enos doen tia do rttte p2la ~i. mpl e.;; a.ppa r enc ia se sn ppõe, 
a tt2nLa su a l'r ac.'l. el eva e,ii.o .:J a s ameaças de inunclaç:lo pel'lo
dicns . O h:t-k ro ele Vi l la Maria tlna é o ponto cu lmina nte ela c i
cl a cle, a 82o met r o> sobt' P. o mnr e port a nb a ·105 me Lros ac ima 
ela va t·zea el o 'l'am a n cltt ntehy e pouco mais el e 109 ac ima elas 
aguas el o ri o Ti etê, n a es tação secca . Des La a ltura desce o ter
r eno sobre q:te se erlificou a c id ad e , em ram pa m a is o n m enos 
va ri avel a té o n ire l ela~ 1·arzeas, que r p a ra o N . em élirecçâo 
ao 'l' ieté; q net· em cl irecr;i'io ao S . pal' a a extensa vnt•zeo. el o Can
g uassú o u rl e Pinh e i t•os . Do ponto cu lmina nt e ao Ti e Lé , a m a is 
cur ta cli<ta nc ia é el e :3 . 500 rn e tl'os , o que clcH'i a uma decl ivid a de 
uni l'o l'lne de 1. 88% . Desse mes mo ponto a m aio cnr ta cli st:t nc ia 
ao 'l' a m a nd naleh y é el e 2 . 200 met r os , eqn iv n lendo a ttma cl e ~-li 
viela lle unil'ot·m e rl e '1.77 %. Q·Ja!lto a ori e nLaçã,., , ex Le nf'ão , 
p t· d llncliClacle e in c l in ~<çiio d as runs e m S. P a n.l o , h a n111 i la 
cld1'eren ça e ntre 08 dive1•sos bait·•·os . 1'\a par ~e Yelh a a co ns ti
t ui ção ·to pogra phica n ão perm iLt iu g t·ancl e t'0ff " l a r idarle n as 
ed incações : ;~ s l'IJD.q c~mo qn e i n·acli a m él e n m ponto ce n tra l , 
j nclicad o 11e la l g r c•j a d <t Sé, e sobem ou desce m aq e-' cosLas em 
vari a~ direcçõcs . S i to mar mos ahi a rua ele S . Be nL1, co mo a 
a rter ia p 1· incip~ l e a de !i' lo t•enc io ele Ab1·e n como seu pl'ld onga
men to alie a p~n lç el e i\l ign el Cal'i c,s, essa a t·tc t·ia com L 070 m e
tros ele co mp1·im enL·1, Eegn indo pe ln ares ta el o espi gilo e na cli 
re~çiio de 27•• N .l~ ., é cMtada pel a~ lr ;c ns1·ersnes em a ngnlos 
clesig 1nes, mns qu as i tod os no qtt nd t•a n Lc de S . I~ . As t· uas ~ão 
e;·tl'ei ·t1.S co m 8 a 12 m e tros el e la rgn t· a e a8 co nsL r ucções m a r
g i naes ele m ed ia na e levação , se te a nov?. me lros , pouco se t1Clo os 
ed ifí c ios ele m~i 8 ele do is pav im entos. As t•ua.s Riio ]P i a m ót• p~ rte 
cm·tas e com boa ln cli "açfio as qne es ·ão em c ima elo esp igão . 
Poucas praças on l ar gos e es tes de peq u enas d im en sões, esta.ndo 
a pellas aj ar d inados o do Pal ncio, o ~Junicip :1l e o ele S. Benlo . Na 
p3r te n ova e m ais extensa ela c idade, as rnas princ ipaes co l'rem 
n a d irecç5.o do SE . N O ; a~ m ais importantes clel las, a ele São 
J oão ~[Ue come~.a no L ar go elo Rosal'io n n. cLi recção ele 58o N . IV . 
e a elo V iscon de elo Ri o Bran co 11 a ele 33o N. \V. são m a is e-x 
tensas . A pr imeir a tem 2 . ·165 m eLr os el e com pr im en to e 12 m e
·kos de larg ura, a tt·avessaJHlo rh1 as peqnen as praça~ . A dos Bam
hús ou elo V. el o R io Bra.n co Lem i 8fi m e tros ele compt·imelr lo e 
u ma Jat·am·a de 1.2 a 13 m et ros . B~ tas ruas es tão na direcção 
elos ven tos dominantes em S. P aulo: o Sl~ . e o i'\ 0. As l·r a n
sverl::ae~ cor tam aguell as quaJ:i em angu lo 1·ec lo e d iri gem ele 
NO a 8') , A rua Aut•ot·a . qn e é a m a is im porta n te cles t:1s e a 
m a is bel la , col'\'e no. t·umo ele 5:)o S . I V . e n n ex tren sii:o el e LOW 
m etros, os ed i 1\c ioR ahi siio em ger a,l cles bin arlos á h a bitação , por 
isso a vari edade el e ·Lypos ele co ns·Ll'Ucçáo é m aior: e então a s 
clmcar as, os pa lacetes , os c ba lols , as .l inh as ele caJ:at· ias a palaça
dos se multi plicam em todas as l'Uas , da ndo- lhes m ais eleg-ancia 
e aspec to morle l'no. No B l'az as L'IWS m a is extensas COl'l'em pa t•al
lel um en te á var zea elo T am a nclu atelt y seg uindo a clirecc.;lo ele 
SI!:. p:1r a NO . As 'lran sver saes ori entam quas i ele f~. a O. 
com pouca inclin ação a N E . As ruas são ahi ]Jor em m a is .l ar 
gas , 15 a 20 m e lros, rampa~ m uito peqnenas e com um com 
p~·Jmento quas i sempre ele m a is el e ki lome Lro . As e(li li ca.·,óc~ 
sao commtm1ente IJa ix ns. pouco elevadas ac ima do ter re no e 
ela mat~ modesta ap parenc ia. - O clima rht Cap ita l elo gs·tarlo 
ele S . P anlo é cle tet·min ado cl ir ec tam en te pe l:t prox im idade 
el a Sena elo T'al'Do n<opiacaba, esse g iganLesco elegr áo, que na 
sua pa l'Le superJOl' lnni la o pl a nalt o e na s ua parte jnferiol' é 
ba n haelo pelo Oceano, da ndo ass im or igem ao ext t·a nho fa cto ele 
acharem- se os ler renos i nt ra trop icaes el o· aclos ele um clima ·~em
J.lerado ao passo r1ne a fa i xa ex·tt·aLt·opi cnl a pre>e nta Lodos os 
car ac ter es ele um cl im a tropica l . Est a pr oximi dade da Ser ra é 
·tambem causa da su a; humiclarle r ehbivn men·te a l,ta send o 
esta, Lermo m édi o, tle 8'~. o O/o, ela qual t amb•m r esu l·ta ser a 
e va,pora ção á sombra r e la ti va mente pequena, onde 49 ,1J m. m . 
m ensaes, tam!Jem termo m éd io . Os ventos p reclom in a ntes sã o os 

de S . E . e N . O . üos quaes o pt ·ime i t·u é ve Ji t·J noc lill'IIO eu 
segundo d i 1Lt'n0, cu n se:pteocia na bural das COl'ren te> nscenclen bes 
e rleseend e nLcs LJ.He o t· es f,·i a men bo 'im aq nec imen t.o el as camadas 
aLmosphe ri cas á beiJ':t m a l' pt·ocl uze l\1. lJ u.ra n Le o in vemo pt•edo
min a, poren1, o venlo N. 0. , ao passo q ue o ve n bo SI~ . • a l
ca tiça s a m a ior pu t·cenbagem n o ye r:io. As clulVas ru L·t in g·cm 
a nnua lmen le , let•mn m ecl io, a ;tltura ele 1. 327.03 m . m . cl is br i
lmil los el o segu in Le modo : dezembro 138,23, ja ne it·o .2 13,85 · 
fere rei ro 213,23 . m arço ·143 ,30, a ul'i l 66 ,33. m a io \J3 ,G1, j unlto 
6.2.53, jnlho 20.33, agos to '17,77, seLemh t·u 79, 01, outu bt·o 148,58, 
n ovcmlJ L'O :1.00, '15 . Sendo a Le mpe1·atnra m édia el e no Yc a nno:; el e 
observação upenas ele 18,13 cenb ig rados c sna maxima atLin g· icl a 
38. "5 crnn uma minima a lJsol n ~a cl e -0. 07. S . P :w1 l pode se t• 
t:u,.clo como am eno n :t su a Lcmpc raLura . A r1ues Lào elas g rnn 
clcs osci ll ações cln lcmpe l' a lm a n iiu se l.J as~a e m fa c tos ol.Jsel' va
clos e resume- se ;1pe na~ ás s~ n saçõe; prod nzidas pe las mndan ça r; 
a ppal'entenJCtl"te bruscas e cuj us e ::e i tos são au gm en Ludos reb 
humid a de r e lnL iva , o q ne as w rn a L:i o sen; i l'el. .Hu ior osc ill açiio elo 
que em S . Pnu lo 1'0gis Lt'a mos coJt- La n temen te na m aior ia de 
n c,ssas es tações no in te r.i o1·, o nde pot·em a h um idade rei ·Liva é bas
tnnte menor . O n~esmn ~e dá com a.s osci llações barometr icas, as 
qnaes r;1.~ am cn tc a bt ingem a .2 m. nn . sendo o>c iJl:J\âO a bso
lu ta, e nLt·e a m o,x im a e a mínim a elo a nno . ape na s de 2 1 m . m s . 
Pode- se po r tanLo con , iclc l'a r o cl ima de S . P au lo com o eli ma 
SHb-co n Linen [.a i e em co n seqnen ci~ temperado e mu i to favorav el . 
Duelos so bre a capita l- . ~rea -:- 32 .635 '1!'\ l m elros rtuaclt•aclos , 
cn n form e os limiLes estabelec idos para l ançamento ele im1,os to 
preclial no exerci c io de Hi9.3 a. ~89·1 e q ne co ns tam d a· pla nta cln 
cid ade na escala. de L 'lO .000 .- População - A p0pulação el o 
nm ni c ipio da cn pi 1al é ava lj ada em 180 000 ha b i ta n·tes ; lH·biJ. n a 
e suu-lll'ban a em V!O .OOll ha bitantes .- N umer o ele preclios - O 
nnmet·o ele precl ios compl'f• hendidos no per ím e tr o urba.no e col
l ec Lados em 1S:J5 par a pagame n to de i mposLo é de 10. 505. - Es
·ta belec imPn tos io clus t.riaes em nn s el e 1 89 -l-Fabl' i ca~ . o ffi cin as e 
oub t·os es ba bel ecime n tos 109, opera !'i os empregados 5.670. l'• ·r ça 
~m caval lo vn.pot· .2.864 . - iJ; s fa belec im en bos ele crecl i bo- :::5.o em . 
nmu e t·o de tl t•ze os pr.inc ipnes bnn cos, lili aes e casas ba nca l' ias 
d ig- nas ele m ensfio , cuj o cap i t :~. l r e l izaclo el eva - se tt pp t• ox imacla 
men te a Ci Q . Oil O:OOJ;~OUO .-F' ill:mças munic ip;;Le8 - Llece ita tl e ·1895 
2 388 :73.2.S6·18, clespel.a em 18\:!5 -L 8,l3 : :~95:j;4-1 5 . - M!Jvim ento cb 
bolsa em 18J:'i - Jmpor ta nci n d as tra nsacções 10 . 730 :290 .~700.
N . 13. L<: s le a Lga r ismo n ão r npr c1senta ta lve~. o 't~. t·ço elo va lo t· das 
operaçõe~ sobt·a ·tí tulos molJili a r ios, por se rem es tas feitas em 
gl' . .tllde par te d ;r<c amente . 

P AULO (S .) . Vil1a e mun . rJ o E s tad o ele Sergipe. F oi cr eada 
ca pella Jle las Leis P1·ovs . n. 1.05·3 el e 18 el e abt·il de 1877 e . a1· t. I 
ela rle n. 1.177 de 20 ele a bril de 1881. 'l' e m cade ir a publica m ixta 
ele en sino pdmario, et·caela pe ln Le i P1•ov. 11. '1.'1 .28 ele ·L7 de 
m ar ,o ele •1830, supp1· imiclu pelo art. l da ele n . '1. 17.2 de 30 el e 
março ele -LSS l e r es taurad tt pe lo D. l' t JJI rl a ele tl. 1 .23.2 el e 24 ele. 
a i)J·i l d e 1882 . F oi el e varb - a cu·Leg oJ·i a el e vil 1a p elo D ec . u. 11 
el e 25 ele j a ne il'O de 1890 . 

P AUL O (S . ). Log . elo Es tado ele Pernambuco . no mun. de 
Ipoj11ca . · 

PAULO (S .). L og- . n o Estado elas Alag-ôas, no mun . el e S. Lniz 
elo Qu i tunde . 

P A U L O (S .). Ph a t• , ] no E s ta do da Ba h ia, no morl' o ele São 
Paulo . Aos 1.3 ' 2 1' 40" S . 4 1 :1. 2' ·18" Long . E . do mer idi a no do 
R io el e J a neiro . E' el e ecl ipse. Prim c>ira ordem . ·Dioptl' ico . 
A lean ç,n 24 m il bas . 

PAUL O (S.) . Ilh a elo E stado do Mar a nh ão, com tres k ilom s . 
de exlie nsão e formooa pe rspec t iva . Fic.a a buiio ela l'oz elo Lon g :í., 
a pou co m a is d e clou s kilom e tt·os. 

PA ULO (S. ). I lh as s i tuad as na cos ta cloB,·azil, aos 0"55' ele 
lo.b. N . e .21° 30' Lo11g. O . de P ar is . Cnn s t itnem u m g rupo de 
roch edos co:~ i cos cnm un a e xtensão de 500 a 600 metros NNI~
SSO. e nm a al ~ma de 20 m e L,·os , qne os ·torn a m vi sívei s a 13 
m ilh as ri a mas·Lreação de um n a vio e a O el o co n vez. V istas em 
r1 u:J.lqu e t· clirecçi"io, apl'esen ta m um pe l'li l ele r ochedos mui·tu r ecor
·tados, el e pont;~s a.gttclas e desnncla das, e co bel'Los ele aves mari
nhas e m ancha s bra ncas de gua no . Suo escarpadas ; <t um a 
am nt'l'a el e d ~s·tan c • a ach a- se 50 a GO m etros cl' ag·ua ; qua ndo Jaz 
bom ·te mpo pocle- oe cl ese 11 1 ba rca r em uma pequen a enseada a NO , 
" Depois que se passa 0 Equ ado l', r. o OesLe, cl iz iVIou cllez es tes 
roch edos Jicam n a estrncb n 1ais l'l'equen ba ci a ; deverá po is' h a ve t' 
a mais ac ti va vi g il a nc ia qu ando se CO t'ta o seu p<a·all elo el e noü e ; 
em to l' no clelles o, corre1rte ger a l é en ·tr e ONO- NNO e s ua fol'ç.a 

......... .. -.· ··; .... . · .~ .· .. 
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n1e cli n de 20 i\ .JO mi lh~ts em 2-1 hot·ns. » Sio ~aml;em clen · mi
nad os P enedo de t; . Pedro . 

PAULO (S . ) , Set•t·oLe do EsLaclo do Ceat•<i., no mun . ele Sa nta 
Qui teria. 

PAULO (S.) . i\Iol'l'o do l~ .>bHl o da BalJi a, no mll n. da Vi 
ctoria, . n os campos ela Barra das Choças (Tn f. loc.). 

PAULO (S.) . Morro cio Estado elo Rio ele .Jane iro , na faze nda 
do ~eu non:. e, ent ,·e os r ics T oca ia P. Houcarlor. 

PAULO (S.). Set·ua rl os E>~adc:,s ele S . Paulo e tle i\ii n 1s Ge 
raes . IJ: ' t<tmbem denominada IJ;mboahas e Lima> . Cos te;t- ·t o 
riueirii.o S. Paulo, ali'. elo Mogy-guas>ü, cloncle lhe vem o nome . 
E ' con·t inna\'ii.o ela se rra ela Baleia . P o.ra ll ela a e! la cor re a sel'l'a 
elo Caracol. 

· P.I\:Uf..O (S.) . Riacho el o Estado elo 1~arah y b3 elo NDl'te. bv.
n~ta o mun . c!' Abg)a elo ~lo n teit·o e desagtta 'no rio Sucur tÍ , 

PAULO' (S.) . Rio el o Estado ela Bahia, aíl'. do Brumaclo, que 
o é do rio ele Co ntas . 

PAULO (S.); Rio elo Estado ele S. Paul o, a lr. ela mat•gem clü· . 
elo Mogy- gnaRSll. 

PAULO (3.). R iheit·ão do R:s~telo dg SanL:t C"tharin:t, rega 
o m u.tv. dt\ B ltunenau e cles~g"a no rio IV ·1j aby- assü pe la margem 
esquer da. 

PAULO (B .) . Ribei t·iio do E.>bndo de Minas G~rae1, n!l'. Llo 
ri o i\iogy- guassl!, !!\·a ldeia a Sc'l'l'a elos Emboabas. 

PAULO (S. ). Rib~it·ão elo Estado ele i\f ino,s Gel'aes. u ne- se 
com o rio Mul'iahé . Esse ribeirão e o !Jivisor io limitavam o 
anti·go Quar tel elos Jnclios . 

PAULO (S.). R ibeil'ão elo Esbaclo ele Minas Grra.es, banh a o 
mun . ele Theovhilo Otton i e clesagua no ri o T oclns o• S·t n tos . 
Recebe, en~re outl'Os, os corrego> elo Jacy, ela Al~hla, dil! Prata, 
Le1te, Judeus, Col'uJ a e P almital. 

PAULO ( . ) . Cachoeira no ri o elo Sul, mun. elo P1·aclo e 
Es~aclo ela Bahia. 

PAULO (S.). Cachoeit•a que despenha-se da sen·a elo seu nom" 
e va i desaguar no rio Forma·t, af:l'. do J llcú , no lj;staclo ' do ]<;. 
Santo. 

PAULO AFFONSO. Villa e mun. elo Fl-;taclo clns Alagoas , 
séde da com. do seu nome, assente junto á serr:t elo Cumbé soiJr e 
um só lo acc ielentado, pelo meio elo qual a·t l'avessa em cnrrenLe 
perenne n r: acho elo me.m1o nome . Orago N. S. ela Conceição 
ela Ma·tta ~ranele e diocese ele Olinrla. r\ ant ig·a pov. clD. M:t•tta 
Gt·ande, cuJa denominação lh e ve io ela S?.l'l'a j1U1to i qual fo i 
situada, coberta de uma vasta, ferbil e ve t·clej an~e mattH, foi por 
muitos annos ·territorio par taucetrte á c ircumscripção pa roch ia l, 
ci 1•il e jucli ciari a elo Pe .1eclo. [lD.Ssanclo em 1835 a i'aze1' par te do 
mnn. de 'l'ra ip1t, ent:Io c:·eado, elo q11al :J. desmembrou a Lei 
~t·ov, n. 18 de 18 de mar.;o ele 1837, pela qual I',; i el'ecb::t em 
ft·eg . e g' l'aelua.ch com os t'óros el e ;v illa. Pot· cli;pos ição cltt Lei 
n . 43 el e 4 de mai o el•l 18-!G foi snppri micl a a ,.iJla, vo l ta ndo o 
respectivo tcrrito!·io para o m ~m . elo Traipú; mas cles~e veio 
novamen·t~ a desli gar-se, em ril'tucle elo ~rt . H da Lei n . 197 
ele 28 de Jtlllho ele 1852, que restaut'Oil a exbinc·ta vi ll a, a. qu ul , 
bem como uquell n el o Tt·a ipü, cont inuaram suj ei.tas á com. do 
Penedo. A install açii.o ela vi lia , depois ele r es taurada, ·te\•e lagar 
aos 27 de se·t,! mbto elo mesmo a nno ele 1852 . Em 1854, p•).rém, 
pot· cFspo~içâo ela Lei n. 233 ele 3 de mat•ço, fo i e l era~la á categol'i a 
de com. pomprehencliclo n ella o pt•opl'io termo e o ele P:Io ele 
Asstlcar, que a mesma Lei e l'i g io em vi li D. . A-t2 1870 teve esta 
com . e o ·termo em qne tem a sécle a; antiga clenomin açiio de 
·Mat·tn. Granrl e, pass;m clo D. tet' a actua l .ele Paulo Affonso em 
Vi1·Lucle ela Le i n . 5'16 ele 30 ele aiJJ•il Lle •1870. Em ! 875 1P la 
Lei n . 681 de .2 ·k el e a bril, seu.clo c t·earla a com. ele P:Io ele A~sucat• 
cujo termo foi elesmemb1·ado ele Paultl Afl:'onso, passo ll a per~~ncet· 
a es ta o ela nova vi lia, que a m~sm a; Lei c t·eou n 1 pov . e (',·ag . 
el e Agua Bmnca . Foi cl assificada com. ele prtmeil'a entl'. pelos 
Decs . ns . i. 355 ele 5 ele abr il ele ·1854 e 5 .079 ele 4 ele se~embt·o 
de '1 872 . JTI' .P a.ulo Afl:'onso o mun. ma is occidental elo Estado. 
em pleno ser ti'io , e por isso mesmo mui~o suje i·to ao f!, g·ello el as 
seccas, afl'tu t ndo então para elle em gr a nde mass:1 emigt·an bes ele 
cllversas parte~ el o cenbro ele Perna mbuco e ou tros SPrtões • . \na
-~ureza, por ém , coucedeu-llte o ines bimave l le,.atlo ele uma zona 
ferbil, ri çptissima, ab uncbnte e fecunda. Refe ,:'uno-nos á serra ele 
c1ue tirO<l o seu p t·itnitivo nome e qtte se dilata por uma ex·tensão 
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maiot' ele qua~ro leguas sobre ~ue i a e, e n1 cerLos loga1·es, 11111 0. 
legtll ele largura . l~m toda esto. se rl' :ll, cle'lcl~ a luse até os sçu'l 
mal;; elevo.rlus pin acul os, õs~e nt't -se J:\'il r bosa em todos os ·tempos 
e esb·H;Õe> 1una wgalaç&~ s0bet·ba , vit;osa e ::tbunelante . A eanna, 
os !eg ttne.s ele todas as qn a li clades, a ban a neira e outras at·vo t• es 
l'n tct.ii'ents pt·oprias dos terrenos ba ixos das va1'7.eas e elos bl'ejos 
a h i se clesg n v o 1 vem e f l'llcti fi cam com r a pi der. admi t· a v e l ; diversas 
nascentes ele il'g,ta cl'ysta llitu e pura t·eft·escam-n'a por todos os 
l ados, e, desce ndo até á lnse, fo l'ln~.m a rl'oios e co1 vegos uom se
n;e lha n tes aos elas mattas do litlora l ; eulrebn.n to a po ucos passos 
di~tan te da l'a iz cle.sto, se n·a, por liJ na lqtter ele suas fa c~s, entra-se 
l og,J e m ten enos ar iclos e es tere i8, c11ja vegeta<;ã.•J L' ttch i tica nii.o 
passa do ma ndacadt, cb im iJllrana, ela m::tcnmbira, chique-chiqu0 
e ouLl'as pt·npl'ias chs caLingaes elo ser tão . Cul~Ul'a. do a!goclii.s e 
ct·i açiio ri o g·D.do . A pop . elo mnn. ot·ça e m 8 a 9JO~ habs . Com
Pl'2ltende os p1vs. elo J;;~t 't e de SanLa Cntz elo Deserto . T em dua~ 
e·clt s . pu bls . e ngd.ncia do co!'l'e io. 

PAULO AFFONSO. l!:stt·ada ele Ferro elo Estado elas Al<1guas; 
liga o lJaixo ao alto S. Francisco. Começa em Piranhas (i\lagôas) 
e termina em Jaboba ('Pel'llambnco•, com o clesmvol vimento ele 
116.1<SJ'1,"'3 . Sobre o historiao el ssa es ~racla diz o engenheiro 
Picanço : « O Ministerio el a Agt·icul tut·a em março ele 1::!158 or
denou ao engenheit·o Kt·auss que esL uclasse e projecLasse uma es
tt•acla ele (',)rro li gando o baixo ao a lto S Francisco ·; em M ele 
março el e 1869 foi ao go verno aprese n~aclo o p l'Ojec Lc do illus l're 
p roô>s ionil. A reali ,ação de tão impot·tante melhoramento não 
teve impuho; o prob~ema foi apenas pos to em equação . Em 1878, 
a secca elo Nol'te, clesper Lon no conselheiro Sini mbü, natm·al das 
Alagôas, e pot• isso mesmo conhecedor das necess id ades locaes, a 
lll'ge ncia du. conõlm cção ela l inhn. q e lig-asse Piro. l\has a Jatobá. 
O I ec . n. 6. 041 ele '1 9 ele junbo ele 1878 au ~orisou a relericla 
construcção . E m 7 de agosto de 1878 ·teve pdnc i pi o a exploração 
e a 23 de outubro do mesmo anno fora m ini ciados os trabalhos 
ele terra, etc . O Dec. 11. 7.232 ele fi de julho ele '1879 ~pprovou 
os es tudos de :ini tivos . A 9 de JUnho ele '1 880 ·teve principio o 
assen-tamento ela linha . A 25 ele fe•ere!ro de 1881 foi in a11 guraclo 
o trafego no pl'ime i t'O t,·echo el a es~racla ; a .2 ele agos to ele 1883 
chegou a Ja·tob:í.. » Sobre o traçado e condi ções technicas ela linha 
diz a iacla o r e fer ido eng·e t\h cil'o: << Traçado. A linha corre na 
dit·ecção elo NO. Pal'he ela cidade de Pil'anhas, [1 a m argem elo 
S . t?rancisro, a lt ifiucle 46,"'50; vnssa p 0r Nova Olincla, pelo 
va lle elo l'i acho Ci pó , e, ·tt·a tlsponclo os ri achos Poço elo Sa lgado e 
Imhuzei t•o , desce, e corta os ele Cascavel, C:l.cimba e Oul'icury. 
Dirige-s~ ao ri acho L·teü, contorna o pico elo Curralinh<J, passa 
nD. gargan t:< ela s~ rr:). - Olho d 'Agua do Paulo, e at l'avessa o 
riacho Aguas Mortas . Desenvoh•e- se em seguida pe\as serras do 
Cangamba e Malhada, vence a ga t·gnnta existente e ntl'e as serras 
'l'iriricn. e CosLa, desce ao val le elo rio Ct· Mman , e pur elle segu.e 
até o ~erm iuo ela 1a secção ; D'alli prm;eguinclo, corta o Xingá, 
acompanhD. o t·i acbo cl' ·\ gua Boa, passa o rio Batoc1ue e procura 
o valle elo Poço ela Onça . Uontinüa acompanhando o ri acho La
geit•o .AlLO, quE' aU1'a1•essa; entra pelo seu. -valle e at·tinge tí 
maxima altitude ela linha . Desce ntt·avessancto os riac hos Gan
gorra e Sa lgaJinbo. Bnsca clepois o rio Moxotô, e sobe pelo 
va lle elo rt acho Ma noel J naquim a 'tê ao do.s Bananeiras; conbi
nuando, 'tl'a nspõe os riachos elo l có, t\g·uD. Doce , Mout·o e o ri
be irão elos Gressos. FinD.l mente appw:dma- se elo S . FraJnCJsco, 
e o ma,·gina até Jatobá . Nesta u i·t ima parte percorre ·terrenos de 
n ivel, pecl!·egosos em exce~so , p0rém livres dt! inundações. Ahf
Lucle ele J::rtob:í. 299, 011 580. - Conclições technica.s da linh a : Bi·tro la 
de i"'; cleclivicla.cle maxima 3%; raio minimo elas cur l'as 
'82,11101; " · Tem as segui utes ~staçõ~s: Piranhas, Olhos cl'Agua, 
Talhado, Pedra, Sinim b-ú , Moxo tó, Qllix a ba e .Jatobi, as quacs 
communi cD.m- se entre s i por meio do betegt·apbo. As p t•incipaes 
met·caclorias que es'a es t1·ada transporta são: sal, farinha, cD.t'ne, 
ca l~, m ilho, ag na rclente, algoclãoe couros . 

PAULO AFFONSO. Gt· aucle e imponente cachoeira no rio 
S . F t·;.ncisco, a 342 kils. cln. fvz desse ~·b no Oceano. O Sr. J . 
F. Half~l cl ass im descreve-n.: <<No começo da legua 3.26a ·(dis
·tD.ncia medida, seg ui neto o Clll'SO cio rio a partir da cachoe u·a 
elo l'irapora, em leg-uas ele 20 ao gt·io) se mostra a gmnde c::.
choeira ele l?aulo Afl''ot~so . A sua primeirn. catadupa tem 44 
palmos e se is pt,llegadas ele a ltura, e despeo ha- se em ttma bª.cta 
"U<~Jrnec ida ele r0ch as ele o'l'a nito talhadas qun.s• a prumo, e 1 n
~linaclas mesmo a l "'u mas"cl• llas pam o lado inferior da corrente . 
Desta bacia Jazo ~- i o u ma rapida; volLa, formando um ao
guio rec·to na ma-rgem esq, ; e precipi.ta- se por en-tre alcantl
laclos penhascos ,10 fuo.do ele um abysme, transforma ndo-se em 
.uma io.tumecidD. mas_sa espumosa, cõr ele le1 te na appare11cla, 
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através da qual se el evam a grande altura borbotões d'agua, 
apresentando um aspec·to semelhante ao da explosão de uma 
mina; d'ahi r esulta a permanente existencia de um espesso ne
voeiro, o qual, formado da ex:trema subdivisão elas particuht'l 
aquosas al'l'emessadas ao ar, esiá como pairando, a uma notavel 
altura, sobre o abysmo, para onde resvalam estrepitosam~nte as 
aguas precipitadas ; ora resolvendo- se em chuvas ele alJ? forada~ 
go·tas, em tempe sereno i. ora ar_remesado por forte b;n~a. va t 
regar longe o terreno adJacente a margem ~pposta. E 'n te ~·es
·Jante observar esta maravilha pela manha, quando o refLexo 
elos raios solat•es procl11z um magni fico arco irisado, penett•anclo 
o nevoeiro e levado sobt·P. a cáchoeira. O r11ido causado po1· es1a 
catadup<L é ·tão forte q tte, f>tllanclo entre si duas pessoas, que 
es·te jam ápproximadas uma ela out"a, vê- se o movtmenbo rios 
la bios, sem que se ouça a voz ela que falla . ~ mat·gem esc1. , sobre 
a qual ac·t(ta perpencl.icularmen~e o rio precipiLaclo da catadttpa, 
é formada de rocha granítica e tem 365 pa.hl'tos da alttua sobre 
a superfície ela agua, tendo esta a pL'Dfunclidúcle de 120 palmos. 
O embate das aguas contra essa muralha produz nellas ~m mo
vimento ele vai-vem, semelhat1te ao elas ondas nas pm1as, ele
vando e abaixando alterna·tivamente o seu nivel: dahi ·tem 
result~clo não só o elesmor1namen to de uma porção conslderavel 
dessa massa gt·anitica, mas ta mbem a f<?rmação ele uma espaçosa, 
lapa. ou fuma no inter ior da rocha, CLLJa en·tl'acla ·tem 40 pai mos 
de lar{;.'1lra e 80 de altura, prolongando -se pa .. a dentro 4'14 
palmos· sendo dividida em elous gt·andes compartimentos, nos 
quaes s~ al'outam myriaclas de morcegos; e é por esta razão C[Lte 
á referida lapa deu-se o nome de furna dos morcegos . No •·edo-

• moinho formado pela forte correnteza do rio, tan·to ns. bacia 
Ruperior da cachoeira,comona inferior (a que os habs. do logal' 
chamam Vai-vem de dma e Vai - vPm de baixo) encOLrbram-se, 
chocando-se en:tre si, tocos de madeira, taboas, r emos, e·tc . ; 
levados ahi pela .corren·te; observando-se que os choques repe
tidos desses corpos, além de dar-lhes, pela contin uada fricção, 
f'órmas arL"edondadas, e um certo gráo de polimento, p1·oduzem 
na bacia inferior sons harmonicos, que o vulgo toma pot· um 
phenomeno mysterloso, attribui nclo-os á m usica celeste, e alguma~ 
vezes os compara ao Loque de caixas de gtlert•a. » Tem essa ca
choeira sete saltos, sendo mais no·taveis os denominados Angi
quinho, naus Amoris e F'~~rna. dos J.!force,qos. Nos S31'vimos da 
seguinte descripção dessa cachoeira do Sr. Burton: " Aqtd o 
S . F1'anci$eo correndo ligeiro, elo Noroes·te, escapa-se elo laby1·in tho 
ele ilhas e Hhotas, pedras e bando de areias, massiços de pedt•a 
e muralhas que o aper~am, e recebe pela esq. um braço menor 
separado do braço principal por umas colinas oppostas. Os dous, 
pulando e correndo por uma incliuação moderada do lei·to qtLe
brado, arrebentam-se em I enç6es dilui dos e balouça,ntes de ondas 
ele cristas espumantes, e atira- se a primeira ou queda de cima, 
que é ele mais ou menos ~2 pés ele alt~ra . Esta especie de cas
cata de cortLila é conhec1da como Va1-vem de ctma. As agu·•s 
são corr. pri midas no canal cenLral pelas massas ele pedt·a que l e
van·tam-se ele 30 a 50 pés acima elellas e são atiradas em uma pe
quena ca vidacle d_o braço esq. A em bocad.ura dess~ braço nas 
enchen·tes agora e a bocca de pequena ba.hta ela ma1s ftoa ~rGa 
mal'geada anteriot•mente po1· lustrosas muralhas, e aqu1 as 
pequenas ondas se ent·oscam e co nem, e v oi tam-se, com ·todo o 
movimento de uma maré de enchen·te em mi niatlll'!t. Observei 
o espaço de tempo e o pulso de fluxo e re.llttxo ; porém não pttde 
achat•l·egttlaridarle nacirculação. O logar tenta aum banh o , 
porém OS estrangeir os devem \embra1·-se que é ·tra htdot• , e CiUe 
o gado a hi beh9nelotem sido enroscado nas aguas, da~~ quaes 
nem o proprio Jupiter poderia salvar. As aguas, e_:>tao, a\1-
r .tndo-se contt'it o pilar da margem esq. ou Sttcleste sao rechas
sadas para o sudoeste em uma vasta serpentin a de ell'erv~scen te 
espuma, e mos·t .. am, a alguns passos abaixo, espec·tacu lo igual 
chamado pelo nosso guia-Meio Vai - vem. Aqui pedras e ilhas 
isoladas, grandes e pequenas, diBL)Ostas em compridas Hnhas ou 
em torres redondas, pretas, cheias ele dentes, esburacadas e 
mui·to mais selvagens do que as Tres Irm ãs ou as i I bas elo 
Banho e Lunar, do Niag<tra, espa lham o ligeiro e balouçante 
curso cl'agua em cinco canaes distinctos de branca onda, co
brindo a turva e amarella innundação . Os quatro da di r. 
atiram-se immediatamente em um grande caldeirão. O quinto 
deslisa-se pela margem esq. em colossal t•ego ou canal, I ~van
taclo mui to mais alto que os outt'<?S ; encontrando-se um ;t 
projecção ela rocha ao s.-, elle ê Jogacl? para o O, quasi 
que em angu1o recto . Aqur as aguas partrdas saltam por cima 
das suas divisas e convergem para a fornalha que as r eune 
para a ()' rande quéda. Quando o sol e a lua estão em um angulo 
favorav~l, 35•, pr·oduzem arcos admiraveis e semi-círculos de 

n-co-Jt'JS em ·todos sens pt•imasbicos 0o loi•ldos de branco e v~r
melbo. mste.• attt•ahem oq nlhos pot· estarem em um estrelto 
ar•co rle lu z sobt•e o enorme caminho elas aguaR ferventes qLle 
conem : guias tmrR as cataratas com tudo dizem cousas c e 
mais sobre a bella vista. A terceira estaçi'io ~ a lcançada P0 r 
nmn. má clescirla. cheiA. de espinhos, que poderia ser melhorada, 
e leva pat·a beira cl'agua . onde marleira queimada. mostra 
terem viaj~. ntes ul-tim:J.mPnhe ah i dormido. VoHanclo-se para o 
NorclP.ste ~emos nm a furiosa cachr:>eirit cor de café, descendo 
com l'órmas exqnisitaq por 11111 a in cli hação ele 49 pés em meia · 
d1tzia ele clifTP.rentes clezráos: a e· •chente parece querer var.
rer-nos. No fundo, .iun~o do lo!2'a t• on<ie estamo~, vol'ta-se ~a1·a 
o O., nara 11111 mom e nto rlo labio infer ior da caldetra, 
orl:l ela de ondaq qne l eva n ba-se com branco de n<we d'agua 
qne rlesse côt· de palha, e entã" o ronco, profundo lJarulho de 
trovão, ;tbalanclo ·t. terra e« sui generis" como ruído do ·ter
remoto ou o re~onan~e geit'> elo volcão, revelam a posição da 
g t• ,l.nde c~t.~t· atfl. . A inclin 11.c;ão é para S. e a 11.ltura é calc~
lacla ser 192 pés . As >tguns r e ,.oh-em-s• no principio ela mau 
clit•. ela. gar gnn ta.. l evant.am -~P. em ondas, cahem parn traz, 
e·1viam um>t pet'm aneu te neblina para o at· e, semelhante a 
~squarlrões ele cavall os hra ncos, cnrr~m rinchando e. com wfi:
nita lat1. e C'•nfnsão. por baixo d:t Mãi rh Cachoerra para o 
S•tclO'Sbe.. O ultimo é o mai• mag-estoso p01rtn ele vis·ta r1ue 
0bservamos ela perll'H plana que pencl i>t sobre a fractura, » 

PAULO ALMEIDA. 'Ji;sta;iio ela estraclá ele ferro de Sfm·ta 
Isabel do Rio 'Preto, no ffis·taclo rlo Rio ele Janeiro. F?i 
inaug untcla a 18 r! e jn.neiro ele '1883. Agencia elo_ corre1o 
crea cln. 110r Portaria de i7 ele janeiro ele 1884. Elstaçao ·tele-
~~hi~. . 

PAULO DA LAGÔA V!!'RMELHA (S.). Dist. do Estado 
elo R. G. do Sul. Vide Lagôa Vel"?'l'lelha. 

PAULO DE BLDMENAU (S .). Dist. do Estado ele San·ta 
Catharina. Vide Rlwnenan. 

PAULO DE OLIVENÇA (S.). Dis·t. elo illstado do Amazonas. 
Vide Ol·i,:en~a. · 

PAULO DO MURIAHÉ (S.). llist. do Estado ele Minas 
Geraes. Vide j\![uricbhé . 

PAULO DO NORTE (S.). Log. do Estado elo Maranhão, 
á marg-em elo rio Gt·ajah u. A Lei Pro v. n. 13 de 8 ele maio de 
1835 creon ahi uma parochia ·com a invocHção rio Senhor elo 
Bom Fim da Chapada, qt1e, elevada á villa pel" ele n. 7 ele 29 
ele abt'il elo mesmo anno, passou a denominar-se cidade elo Gra
jahú em ·L88L 

PAULO LOPES. An a ial elo Estado rle Santa Cathal'itla, 
no dis·t. de Ga1·opaba, com rlt1as eschs. publs. rle inst. prim. 
crearlas pela Lei Prov. n. 717 ele 22 de abdl ele 1874. 

PAULO MOREIRA. An·tiga parochia elo E s t.arlo ele Minas 
Get•aes, no mun. de l\1<1 da n na, banhada welo rio elo Peixe . Orago 
N. S. elo Rosal'iO e clioc!.'s ~ de Marin.nn~ .. Foi crearla parochia 
nela Resoluçi'ío cl~ '14 rle jnlho de 1832. Sobre su~s divisas vide: 
Lei Prov. n. 558 ele 11 de o11t11bt·o de '1851; at·t. 3" da de n. 544 
ele 7 de outubt·o rle 1851 ; art. 3• da ele n . 782 el e 3!1. de maio de 
1856; art. I" § :Lo da de n. 2.775 de {9 de setembt•o do ele f881; 
n. 3.072 de 6rhnovembro rle 188'2. Tem duas cschs . publs . de 
inst. pri m., um" das q nA ~ s f•) i ct·earla pelo art. •L o da l ei prov. 
n. 2.164 de 20 cl'e novemb1·o de 'LS75 Agencia elo correio, areada 
em ·l879. Foi elevada á ·villa com o nom e de Alvimnopolis pelo 
Dec . u. 365 ele 5 de fevereiro ele 1891 . 

PAU MIUDO. Log. elo Estado cin Bahia, no 2o clist. ele 
Santo Antonio. 

PAU PICADO. ,4og. no te1·mo de lguarassú elo Estado ele 
PernambLLco. 

PAU PICADO. Logs. elo Districto Federal, nas fregs. de 
Campo Grande e Jacarépaguá. 

PAUPINA. Vide Nleacjana. 

PAUPI.N'A. Lagôa insi gn ificawte .:o clist. deMecejana doEs
tado do Ceará. E' muito piscos<L. . 

PAU PINTADO. Igarapé elo Estado elo Pará, desagua na 
margem dit'. elo rio Capim, entre os igarapés Patauá-·teua e 
Arary. 

PAU PODRE. Riacho do Estado ele Pernambuco, no termo 
de Garanhuns. 
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PAU POMBO. Pov. elo Est<Ldo do Maranhão, no mun. 
ele Santa Helena . 

PAU PRETO. P o" . elo T~s·ta·Jo ela Bahia, no IDILll. elo Bre
jinho, com uma boa capella. 
· PAU PRETO. I.lha no ri o S. Francisco. aba ixo da villa elo 
Capim Grosso. · 

PAU PRETO. Riacho elo Estado de i\lin as Ueraes, desagua 
na margem di r. elo rio S, Francisco, entre Pol' to elo Salgado 
e Mort•inbos. 

PAU ROXO. Cacboei l'a no allo IiapecUJ'Ü , no l~ s~aclo elo 
Maranhão. 

PAUS. Igarapé do l!lst,J(lo elo Pará . aJt'. ela margem . dir.do 
rio Araguary. 

PAUS . Riacho do E s1ado d<~s .l.lagôil s, acha-se ao N. ela 
pov . ela Game lla e separ a es ta ela (la Barra Grande . Stta foz 
com seis a oito braças ele largm·a, es Lr~ itando dentro, com o 
flmelo de cinco :L qua&t·u pa lmos e em a lguns logaréS meio 
palmo. 

PAUS. Rio elo Estado da Bahia, afl'. elo Jequirlçá. Recebe o 
.Angelina. 

PAUS. Cachoeira no rio A1·inos e Estado ele Matto G1'Dsso. E ' 
assim denominada por ser sómente f01·mada p01· grande cluanti
dacle ele paus cahidos que agglorneram- se difficulta nclo a nave
gação . Segundo allirma Chanllless, nada ·tem ele pet·igosa. 

PAUS. Cachoeira no Estado de Ma·tto Grosso, no l'io Cuyabá, 
se·te ldlms. abaixo do rjacbo do Chiqu.,ü·o. Consiste em um plano 
levemente inclinado, onde se amon·toam arvores cahldas, e onde 
em ·tempo de sêcc<J, se pôde passar o ri o a váo . E' fuci l ele ser 
cleskuicla . 

PAUS AMARELLOS. Log . elo Estado elo Rio ele Janeiro, 
na [reg. de S. Sebas·tião do mun. de Campos, com esch ola. 

PAU SANGUE. Log . elo Estado ele Pernambuco, no mun. 
ela Gamelleira. Ha um ouLro log . elo mesmo nome no mun . ele 
Goyana . 

PAU SANGUE. Log, elo illstado elas 'Alagoas, nos muns. de. 
Mul'icy e Palmeüa dos lndios. 

PAU SANTO. Pov . do Estado ele P ernambuco, no mun. de 
Caruarú. 

PAU SANTO. Log . elo Estado ele Pernambuco, no mun elo 
Cabo. Ha ou·tro log. elo mesmo nome no mun. de Taquaretinga. 

PAU SANTO. Log. do EsLado elas Alagôas, no Ínun. do 
'l'raipú. 

PAU SANTO. Riueüão elo H:stado de~ P aulo, a fll. ela mar
gem clir, do rio Tiété. 

PAU SANTO. Cachoeira no ri o Tieté, proxima á denomi
nada Abaré-menduaba ; no Estado ele S . Paulo (Sá e Faria. 
Dlario). 

PAU SANTO .• Cachoeim no rio Cuyabá, entre a do Taman
duá e a da Pech·a Branca; no Estado ele Ma-~to-Grosso. 

PAUS BRANCOS. Log. do Estado ele Pernambuco, no mun . 
da Escada ; com uma esch . , Cl'eacla pelo ar t . I § UI da Lei Prov. 
n, L517 ele H ele abril ele 1881. 

PAUS BRANCOS. Ilba do ffis Lado ela Bahia, no l'io S. Fran
cisco, logo acima do Pilão Arcado. 

PAUS BRANCOS. Riacho elo U:s·taclo elo Ceat·á,ail'. ela margem 
esq. do BaJnabuiú. 

PAUS BRANCOS. Lagôa elo Estado elo Pat·ahyba elo Norle , 
no mun. de Cabaceiras. 

PAU SECCO. Log . do Estado de P ern ambuco, no mun. ele 
Mul'ibeca. 

PAU SECCO . Log . elo 'ills·tado elo R iode Janeiro, no mun. 
de Macahé. 

PAU SECCO. Log . elo Hl slaclo ele Ma·lilio Gt·o ;;so, no mun. de 
Poconé. 

P 1\, U S];,CCO. illstabelecimen to par a criação ele gado creado pelo 
capltao-geneml Oyenhausen, em 1814, uns 50 klls. distante da 
Fazenda ela Caiça1·a , e perto da estrada pa1·a Villa Bella; no 
Estado ele Matto-Grosso. 

PAU SECCO. Ponta no Estado da Bahia, entra a do Cor
deiro e a elo Homem Morto. 

PAU SECCO. Rio elo Estado da Bahia, aff . elo Una, que o 
é do Paraguassú . 

PAU SECCO. Lagôa do Estado do Ceará, no mun. de 
Cascavel. 

PAU::>INHOS. Hha elo Es tado da Bahia , no mun. da Casa 
Nova . 

PAUSINHOS. Rio elo Estado de Minas Geraes, banha os 
campos da fazenda de S, Ped!·o do Charco, si-tuada no alto da 
Mantiqueira e corre para o Sapucahy, Recebe o Vermelho. Em 
suas cabeceira! denomina- se OcbbeçOJ ele Boi. 

PAUTINGA. Ilha do Estado do Parú, na ci.rcumscripção da 
J O \'Oca e com, ele Came·tá. 

PAU TORTO , Cor1•ego elo Es·tado de Goyaz, afl, da margem 
esq. el o dbe.irão Sant'Anna, ·tl'ib. do rio S. Bartholomeu. (lnJ. loc .) 

PAU TORTO . R iacho alf. do Aricá-mirim : no Estado de 
Ma:t·to Grosso. ' 

PAU VERMELHO. Serra do Estado da Bahia, no mun. elo 
Prado. 

PAU VERMELHO. Morro no mun, ele Araranguá elo Estado 
de Santa Cabharina. (Inf. loc.) 

PAU VERMELHO. Ilha do Estado do R. G . do Sul, no rio 
J acuhy, entre a foz e a v illa elo Triumpho. 

PAU Vl!:RMELHO. Arroio elo Estado do Paraná, banha o 
mun. ela La-pa e clesagua no ribeirão Agua Clara. 

PAU VERMELHO. Enseada na lagõa de Araruama elo Es
tado do Rio ele Janeiro, entre a ilha (península hoje) dos Macacos 
e a ponta ele Massembaba . 

P A UXIS. Uma das subprefeituras em que se di v ide a com. de 
Obidos, no Estado elo Pará. Começa elo Repart imento, no igarapé 
Mamaul'li., para baixo, pov . Pauxis, comprehendendo a ilha 
grande dos P rintes e outras até os limites com Alemque1·, 

P A UXIS. Quando em ·1ô97 o capi'tão-general Antonio de Al
buquel'Ctue Coelho de Ca1·valho subia até ao L'io Negro, com o lim 
ele inspeccion a r e regulat• a aclminis·tração no sertão da capitania, 
ao passar pelo pon·to, em que está hoje assentada a cidade de 
Obidos, conhecendo que a posição era mui vantajosa para uma 
fortificação , ordenou ao capitão Manoel ela Mo·tta e Siqueira, 
então superin·tendente elas fortificações, que em vez do forte que 
devia cons·tl'Uil' no Itaqui, fosse levantai-o naquelle pon·to. Obede
cendo á ordem do capitão-general, chamou Sictueil·a os indios, 
que alli mesmo ou mnito perto demoravam, a fim ele o auxiliarem 
na em preza. Eram esses índios os Pauxis, ou moradores do lago , 
porque parece que moravam junto a um lago que alli existe. Ao 
lado do forte e por causa delle, formou-se uma aldeia, missionacla 
por padres da Piedade, a qual foi a pouco e pouco crescendo com 
a adclição de novas familias indigenas, que para alli eram man
dadas . Em 1758 , foi a aldeia de P auxis elevada á categoria de 
villa, cum o nome de Obi.dos, pelo capitão-gene1·al l!'rancisco 
Xavier ele Mendon.,:a Furtado, que assistia pessoalmente á inau
guração . Em en·tão corregedor da comarca P aschoal de Abranches 
Madeira Fernandes, que alli mandou fixar o pelourinho. O nome 
ele Pauxis, d.ado a esses indios, parece, cl1z o S r. Ferreira Penna, 
uma corrupção de Epauauchy ou Epauchy ; a palavra epaua 
significa lago. 

P A UXIS. Rio elo )!;atado da Pará; desagua no Tajapurú. 
P A UXIS. Igarapé do Estado do Pará, no mun. ele Obielos. 
PAUYNYM. Rio elo Estado do Amazonas, desagua na margem 

esq. elo rioPurús HOS 7o 50' ele Lat. S. Suas margenssãe ha
biLaelas pelos inclios Uypurinás. 

PAVÃO. Log. do Estado de P erna;mbuco, no mun. do Cabo . 
PAVÃO. Log . do Estado de Minas Geraes, na t't·eg. do Bom 

Jes us do Lambary. 
PAVÃO. Serro do Estado elo R . G. do Sul- Pertence ao 

grupo da serra elos Tapes. 
PAVÃO. Pequeno rio do Es tado elo E . Santo, alf. elo Riaebo. 

E' t~.mbem denom inado Pávonio (Daemon), 
I'AV ÃO. Arroio do Es Lado do R. G. do S,J!, desagua na 

margem occidental do rio S. Gonçalo. 
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PAVÃO.· Ribe irão do Es•t:J.do el e Minas Get·ae.>, a ll:". d:1 
m nrgem esq. elo r in Lambary, !riu. elo rio Vel'Cle . 

PAVÔ. Serra do Eot:vlo eleS. Paulo, no mun . ele Han h aem. 

PAVONIO. Vicie Pavão. 

PA VUNA . Pov . do Estado do Cear á , no be rmo ele Pac:ttuba, 
com nrn a e;;ch . publ. d tl ins t. p1·im. ct'eada pela Lei Pro v, 
n. 1.9)2 ele -L-tele agos·t0 ele ·1832 e t ra nsfoemada em mixtJ. pela 
ele n. 2.109 de 3 de dezembro de i883 ; com nma capella ele 
N. S. ela Conceição e um a l agõa q ue dá o nome ao povoado. 

PA VUN A. P ov. crnn u ma peque no canel la, n a set•t·a do 
Ib iapaua e fl' eg ele Vil la V t co~a. no Estado elo Cea t· á ; c•Jm 
uma e~ch . publ. de inst. pt'il11&ria. 

PAVUNA. Log. do E~taclo do Rio de J a nei t· o . IJ:' sécle cl:l. 
ft' eg . ele S . J oão Bapti.:; t ;t de fl!irt ty . 

PAVUNA . L og . elo Est:tdo elo Rio de J a nei t·o, no mnn. 
ele Capi var y . 

PA VUN A. L og. do Diott'icto Federa l, na fr~g . d e J aca 
repaguá. 

PA VUN A. Peqne no rio cl·• E stado elo R io de J ane iro, n asce 
na se rra c!;~ Cucltoeit·a, r eg,\ a freg. ele Mirily e deõagu a no rio 
de3te nome. 

PAVUNA. Pequeno ri o do Districto Fedet•al, clesngua na 
lagoa ele J ara repag uá . 

PAXE X[ . Peq tteno ri o rlo E~taclo ele i\IaLto G rosso, a fl'. ela 
margem dir . do l'io Aqn idauan a . . 

PAXI U B A. Log . elo Estado elo Amazo n a~, no num. da 
Crpi tal, á margem clir. el o rio P urús . 

PAXIUB A. Ilh a na mnrgem esq . do rio J apuní .. Desce nclo-
8e o ri o encon tt·a - se uma outra com o mesm'> nome e s ituada 
~n tre as ilhas Pombas, P e ixe-boi e Pax iuba Nova . 

PAXIUBA. Igarapé elo Est:J.clo do Amazo nas , no mnn. ele 
1'e0'é . 

PAXIUBA. Iga t• apé elo Estado elo P,nâ,, no mun. ele Bar
carena e co ,n. da Capital. 

PAXIUBA NOVA. Ilh a elo l~starl o elo Amazonas, no rio 
Japnl'<i., entre as i lhas d eno minada~ Amamiú, Paxiuba e 
P e ixe-1Joi. 
· P A Y ACÚS . In cHas c1ue habil a varo o gstaclo do Ceará. Foram 
miss ionados pelos jesuítas na a ldêa de iYionte Mót• Velho. 

PAYAGUÁS. Nação indi gen a , fero'li eg-nerreil'a, qne h abi
tava a~ ma rgens elo rio J ag.mry, em S . Paulo, estenele ndo ·se 
pelos sertões ele Matto Grosso e Goyaz , que clu1 ante C111asi todo 
o secul o X VJIT, e ainda no começo elo X IX, p .. rseguio não s6 os 
primeiros exploradores cl aque lles sertões , como os se us h u bi
tantes pos·te riores. Entre outros mais ou me nos lamen-taveis 
assa ltos que der am os Payaguás ns expedi ções que ele S . P a ·tlo 
i am para Cu ya bá e vice - v~r.,a., em lnsca ou co nelu , incl () ouro 
so!J ,·esab e a rio mez de nHllO de i730. em qu e na emb~caclura do 
r io J agtta l'Y os blóHbar os, em 80 ca tl ilas , accn m~1 etber~m a expe
cl icão que voHava, e em que vt n ha de Cuyaba o ouvtr!o r An
toiüo Alves Lanhes P e ixoto, que co nduz ia cerc~ ele 80 nrrohas 
ele onro ce m cles·t in o a P 01rtn ga l. Desta expecltçao ele C3t· ca de 
100 hom ens só escapat·am i7, sendo mor~os todos os ouLros, 
entre os quae> o infeli z ouviel01', rouba ndo os i~cl ios ·toQ[o ' o 
O~ll'O. 

PAYAYÁ. Rio do Estado ele Sergipe, n asce na~ mattG s do 
arrilial d a Cbapacla e desagua no r .io Tamirim. · 

PAYAYÁ . Riacho elo Estado ela Bahia, lJa nha o mun . ele 
Sour·e e, reunido com o CarrapaLo , fo rm a o Cat·mpalü}ho aff. elo 
Itapecul'Ú 

P A YE-ARAN A. Ilha no rio Negt·o, a.ff. cl.:> Amazonas, no 
E s tado clesbe nome . Fica proxima das ilh as denominadas T ema, 
I bar á, Umari·tnha e outras. 

PAY-QUICÉ. Nação sel vagem el o Eo;taelo elo Pará. Essa 
palavra é der ivada de Pc~y-JúcJ , que s ig nifica senho1· de faca . 

PA YSANDU. Lo2'. elo Estaçlo elo Amazonas, no rio J\Ia-
cleira. 

PAYSANDU. Logo, do J!; s ta \lo C~o Cem·ú, no le rm o c] e São 
,João ele Inltamnns. 

PEÇ 

PA YSANDU. Log . elo l!: sUaclo de P e1·n a m hnco, 11 0 te1•mo do 
R ecit'.l e f r ·g. cb N. S . ela Graça, com uma esch. pub!. ele inst. 
]ll'imari a . 

PAYTUNA . Serl'J. do E,t:telo do Pará, no mun . dP. i\ioJ ·te· 
A legt·e . « N:1? é sJ ni\·J, d iz o St•. fle rre im P enna , uma erninen
cia qua s w·g~ na parte mal'idional ela cl<J E l'er e., 

P A Y rUN A . Iza r a pé elo E s t1. rl o cl•J Par~, no mun. de Me nte 
Alegt·e . Re un e-se ao Et·el'<\ com o qual se per cl~ no Curupa 
t ·tba , aíf . elo Amazonas . "E' um ig a rapé, diz o Sr. Ferreit•a. 
Pe nn a, ao pt· incipi:J, muito reg u la r; mas desde que mucl~ o seu 
t'luno el e Sll: . para]~. ·t1t'na-se Lüo sinuoso q"e é preciso ás 
vezes g·.1star - se um~ ou du as horas pant se chegar , po1· nav e
gaçã o, el a um ponto Uto outro cuj a distancia pócl~ se r ve ncida a 
p:í em 4 a•é 10 mitlltlos.» 

PAZ. E ' tação cl :J. E. ele F . Cenlra l el o I3razi l , no Estado ele 
l\Iino.s Ger·aes, a lém ela ele Pedro Leopohlo. l•' o i aberta ao tt·a
feg .J a 31 de a gosto de l895 . De nom in a va- se Mablos inlws , rece 
bendo a denominação ele eslação cb Paz, em commamol'ação ela 
pacificação elo R. G. el o Su l. 

PAZ. Rio ele Esta.ilo elo Param~, a!li . elo I ~:;·ua ss ú. 

PEÃO, s. m. (R io Gt·a ncle do Sul.) H~mem ajustado para 
fazer o se t•vt ço do ca mpo, nas fJze tldas ele c l'i ação ou es tancias , 
clenomin aç:1 J qne se es tendia aos proprios escravos excht5i va
ment e occnpa cl os nesse miater. E m outras provs. elo Braz il o 
Peão é o amansaclo t• de cavn ll os. Etym. No se n ~id o e m qu~ o 
e. np,·eg<kmos, e o vocabulo Peã~, segundo Vald ez, oriundo ela 
Amet·ica m erid io nal hespanh<~h . N s o rc ce b ~ m os dos no;;sJs 
visinhos . No~ m1i.> caso>, ·ta n to e m cas te llt 't n•> com•J e m 
po t·t uguez, Peon e Pe'io se ref~ t· ~m a quem anda a pé (B. 
Roltat!). 

PEÃO. Log. elo E stado do R io ele J a ne ir o, aa freg-. de São 
Gon çalo . 

PEÃO . Lr·g. do Estado elo R io de Janeil'o, no dist. de Villa 
Nova e mun. de Campos, com escbola. 

PEÃO. Log- . do illsLado do Rio de J'!-neiro. no mun. de Magé, 
com dua~ esch~ . pul>Ls. de 1 nst. pt'lm., creadas pelas L eis 
Pro,•s. ns. i .49J ele 17 ele ou·tubro ele '1870 e 1.776 de H ele 
dezembro ele '1872 . 

PEÃO. Serl'a elo E s ta elo el e Minas Geraes , n a frdg . elo 
Campestre e mun. ele Caldas . 

P EÃO . . Mot·ro elo E s tado ele Minas Geraes, no mun . de Ha
pecerica. l~' cabeceira elo rio Sant 'Anna . Fica n as divi sas do 
di il t. elo Camacho. 

PEÃO. Morro elo Estado de Minas Ge raes, no mun . de Oli-
veira . Oá ol'igem ao ribeirão dos .Mottas , atl'. elo rio Jacaré ' 

PEÃ.O . Rio do ERtado ele Minas Get·aes, banha a freg. elo 
Morro elo Gaspar Soues elo mun. ela Conceição . 

P E ÃO . Rio elo Es tado ele Minas Geraes, banha o mun. da 
O li v e it• a e clesagua no rio V e r a Cl'Uz, t ri b, elo P ará. 

PEÃ.O . lUa el o Estado el e[;Minas G··raes, rlesa,gua na m ar "'em 
e ;cl . elo 1\Ianbnassú, e ntre a foz dosrios S . Simão e l!J t 1e to .

0 

PEÃO .. Carreg-o do illstado de i'v!inas Gera ~ s, afr. da margem 
esq. elo t'10 ;~ y uruoca . . 

PEBA. L <tg·ô a elo E s tado elo P arabyba do Norbe, no rnu tl. ela 
Cahacen·a;; . 

PEBA. Pov. elo Es tado elas AlagôM, no mun. de Piassa
busdt. 

PEÇAS. Ilha elo Districto Federal, entre a il ha Raza e a 
potYLa el a P t·aia elo 1\Iello, de front ~ da lagôa Crum a rim proxima 
ela ilh a elas P alma s . ' 

PEÇAS. Jlb a; na halLi a de P~ranaguá, Estaclo do Paraná. 
Forma com a ilha elo Mel um esteit·o, ond3 se reunem os canaeo 
do cen·tr·o ou tlo S . E. e do N., pelos quaes cc•mmunica-se aquella 
bah ia com o Oceano. r<'ó rma um ba ir1·o do mun, ele Parauao·uá. 
" .'I. ilha das PAças, eliz o S r. Demdl'io C1·uz, c uj o nome

0 
d e

m 0nstra que an ttg,, mente n cl la houve a lguma fo1·Lificação pela 
pat·te que flca elo lado elo canal ela ba l'ra pot• on de ent1·ou em 
17'18 um piraLa l't·a •'c ' z, é mui to povoada. e cu!Livacla , e n ão 
obs·tante S ' US mor a dores en trega:·em-se á pe.>ca. e salga dp pé ixe 
c\ue abunda nartuellas pal'age ns, vê-se m ttibos arrozaes m a u
c iocaes, e·tc. '!'em ele comrn ·i n1ento pelo !aclo do oceano 12 kllo-

3i,õS9 
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metros e otr~ros tan tos ele lM•gura; é regacla pe•los riacho.> das 
Laraugeü·as, Gua nandi'tnba, Pescadas, Peças e ou~ros lnl'e
r~ores. » 

PECGADO. Riacho elo Estado elo Ceará, aff. elo r io F i
gueiredo. 

PECCADO. Conego elo ·Estado de Minas Geraes . Banha o 
mun. ele Djamantina e lança-se no Guinda, 

PECCADOS MORTAE S . Log. no mttn . ele Cantaga·Jlo do 
Eslado elo Ri o ele Janeiro, na Raiz. 

BECCADOS M OR T A ES. Ponta na C~sta do Estado elo R io 
de J aneirJ, na lat . de 2.2° 33'. ent r e a barra elo rio Macahé e a 
elo r io • J oão. 

P E CEGUEIRO. Log . do Estado do R . G . do Sul, na paro
chia ~lo Passo Fu ncl0, com uma esch. publ. 'ele insi . pi·im., 
Cl'eada pela Lei Pro v. n . 1. 103 ele 8 de maio de 1877. 

PECEGU EIRO. Lo.s . elo E stado ele Minas Geraes, no nnm. 
de J~gu ar:)'. 

P E CEGUEIRO. Arroio do Estado elo R. G. elo Sul , afl'. elo 
rio Pirv.tinym, no mu n . de S. Bol'ja . 

P ECEGUEIRO. At•roio do Estado elo R. G. elo Sul , ba a ha o 
mun . ela Cruz Alta e desagua na mat•gem ese1. elo Comanclaby, 
aff. do Uruguay. 

PECEGUEIR OS. Lon· . do Blslaclo do Rio ele Janeiro, nafreg' 
el e Santo An-tonio ele The~ezopolis . Ahi exislem grattdes s i t ios· 
onde cultivam-se com bom exito as mais preciosas fntctas eu
r opéas. 

P E CEGUEIROS . Serra elo Estado ele Minas Geraes, no mutt. 
ele J aguary. I-Ia nelh umD. linda casca·ta formada pelo rio do 
Peixe . 

PECEGUE IROS. Rio do Estado ele Santa Catharhla, aiT. do 
lado S. elo Marombas . Nasce na sel'l'a da Pee1ra Branca e recebe 
pela margem ese1. as agnas do Pecegueiri nbo. 

P ECEGUEIROS. Pequeno r io elo Estado ele Minas Geraes, 
bauba o mua. de A~uruoca e clesagL~a no ri.o do F1·ancez. 

PECEGUEIROS . Carrego elo Esbaclo ele Minas Ger aes, a ll'. 
elo carrego ela Lagem, que o é elo r io iVIusambinho, e es·te do 
Ve1·cle. · 

P ECEM, Log. elo Estado elo Ceará, no mun . ele Soill'e; com 
uma capella cleeUcacla a S . Luiz . 

:PÉ DA MATTA. R iacho elo Estado el e Pernambuco ; cles
agua na margem meridional elo rio Seririhaem . 

PÉ DA P E DR A. Lo3· . elo Estado de P ern a.Jllbuco, uo num. 
ele Gl'avatá: 

PÉ DA ROÇA . Carrego cl~ Est~clo de Goyaz, ·trib. elo rio 
Corumbá . (Curiha M'attos , Jjtt?tei'CWto) .. 

PE 'DA SERRA . Log. do Es aelo elo Piaub.y., no bermo da 
S. J•oão elo P~auhy . 

PÉ DA SERRA. Log . elo Estado elo R. G . elo Norbe, no 
m.un . ele Flores. 

P É DA SERRA. Log . elo Estado ele Pernambueo, nos muu1s . 
elo Bom J arelim e Correntes . 

P É DA S E RRA . Log . õo Estado elas Alagôas, em S!!inLa 
Annl:) elo Jipanema, Uni ão e S. José el a La:;re. 

P É DA S ERRA . Pov. do Es ta elo el:J. Bahia, no termo, elo 
'1' ucano : com uma esc h . publ. ele i·nst . prim . , creacla pel <J. Le1 
PJ?ov. n·. 1. 636 de 14 de julho ele 1876 . 

P E ' DA SERRA. Pov. do Es 1aelo cl <l Bahia, na CDIJJ. ele 
Monte Santo, com uma eschola . 

PE' DA SERRA . .Al'l'aial (lo Es tado da Btth•ia, na com. ele 
Amargosa, com uma eschola . 

P É DA SERRA. Log . do Esbaclo de Minas G:reraes, no d'st . 
ele .loLacambiua e muú . ele Grão i\ifogolr, com eschol:l •• 

PE DA SE RRA (Santi' ~n ua do),. D.enooünação pr in;llbiva e~e 
Sau·t'Aruu~; do, l\!Iabtos, mm1. elo E~bado do] . G. cl'o Norbe . 

PÉ DA SERRA . Mion.le cl,o Est.a.clo el,a Bahia, no mun .. da 
Mon·te Al!bo, de C1tja cidade dista cerca de 42 kils. ~I nf. loc.) • 
. PÉ DA SERRA. s~rra do lllstaelo ela Ela]lia, no mun, elo 
Raso. 
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PE DA SERRa . Rio do Estado ela Bahia : bànha o nnl!l, 
ele Mon'te Alto, e clesagua na la g·ôa ela Casa Velha . E' tamhem 
denominado Brucunum . 

PE DA SERRA . Riacho elo Estael•J ela Bah ia ·; desagua no 
rio das Raus, no logar denominado Curralinho elos Crioulos . 

PÉ DA SERRA. Rio elo Estado ela Bahia; nasce elo cotl
juncto ele diversas vertentes, For·quilba, Castanho, Cabecei ra 
elo Fogo a O. elo JUttn., meia legua. mais ou menos nos geraes ; 
-com os nomes ele Malha clinha, rio do Peixe, SõJ.nLo Antonio, 
segundo os Jogares pw onde pass:1, correndo para N. e depo is 
parôl. L. recebe o Cancleal, e enLra no Gavião com seis leguas ele 
Ctll'Sv. Soll're nas occasiões elas seccas pot· causa elo grande numero 
ele ·tapagens feitas pelos mot•aclores r ibe irinhos . 

PE D A SERRA. Carrego elo gstaclo de Goyaz, aJl', do rio 
Monteko . 

P É DA SERRA. Lagôa elo Estado de P ernamlmco, nas 
divisas ela freg , de Santo Antonio do Bebedouro. 

PÉ DE CUI A. Log. elo Estado elas Alagoas, em San,ta 
Ephlgenia. 

PÉ DE L ADE IRA. Logo . elo Estar.lo elas Alagôas, em Paulo 
AJJ:'onso . 

PÉ D~~OLEQUE. Conego elo l!lstaclo de Minas Geraes, 
nas divisas ela frcg. ele S. Sebastião ela Gt•o,ta . · 

P EDERNE IRAS. ?assou assim a denominar-se a viÜa ele 
S. Sebástião d<\ Alegr la , no Estado de S . Paulo, em virtude 
da Lei n. :3 16 de 25 ele maio ele 1895. Fica á margem esq . elo 
Tie"té, dis tante deste seis kils . O muu. confina com os muns . 
ele Jahú, Lençóes, E . Santo ela Fortaleza e Bariry . Lavoura de 
cet·eaes, café e cao na ele assucar . Dista i6 k ils do E . Santo ela 
Fortaleza, 93 ele Lençóes, 5:9 elo Po,rto de Lençóes, 26 do Jahú 
e 30 elo Bahurú, Comp1·ebende os povs.: R vsa, S. Vicente elo 

, Ri !Jei!·ão C la r o e Aglla Llm pa: . 
P E DERNEIRAS . Dait-t•o elo mnn. ele Ta~tthy, no Estaeio 

1 ele S . P aulo. · 

PEDERN EIRAS . Arraial na .t:reg . elo E . Satnb0 eb Ferta ~ 
leza, no Estado ele S. Paulo . 

PEDE RNEIRAS . Uma elas esbaç0es ela E. de F. ele Porto 
.t.Ueg.re a Uruguayana, no E~ bado do H. G. elo Sul, entre as 
esto\ÇÕes do Rio ParLio e Bexiga, a 31"',006 de altm·;l. 

PEDE RNEIRAS: Cordiio ele m onbanhas q ue se esbe ncle 
uns 100 k ils. ao SO. da vilta ele Mira. nda, no E.s~aelo de Mabto 
G1·osso . Pertence ao sys tema de Anhanvahy . 

P E DERNEI RAS . Hha do Estado elo P<JJl'fl, p t•oxima da ilha 
Camanu·y . 'l'iL-a seu nome do muibo silex qtw c0nlém forman
do g eancles roclns . 

P EDERNEIRAS. l'tlo elo Eslaelo ele S. J.Daulo, ali. elo Co
rumbataby, entre Rio Cla ro e Pit·acicabõJ. . 

P EDER NEIRAS. Rio elo Esbado ele S. P aulo; clesagLlw lia 
margem es'l · elo t•io 'l'ie té, pl'Oxüno do rio elos Lençóes e do ri· 
beirão da Volta Gt'<\nele. (ln.f. l oc.). 

PEDERNEI RAS. Peq.ueno rio eto Es tado ele S . P-aulo, ba~ 
nha o mun . ele Tabuhy e elesagua na marg·em esq. elo rio · 
des te nom e . 

PEDE R NEI RAS . Ribei ro do Estado ele S . P:»tüo, l>anha o 
mu n.. ele Tietê e eleeagLla na mat•gem cli~ . elo rio clE>ste no~e, 
et1bue os vios cl ' LUmeicla e SalgateLo. · 

PEDERNEI RAS. Corrego do Eslaelo de S . 'Pa.ulo,. q, ll'. e1õ. 
rio Pillrelo, na com. ele S. Simão. 

P EDERNEI RAS. Rio elo Es laclo elo P<JJ t• ant't, aff. ela mar~ 
gem cl~ t·. do Sel'l'a Negua.. 

P E DERNEIR AS. Ribeirão elo EsLaclo ele Minas Geraes ; 
nasce na se.rea dos Coilkil'ei.l'Ões e (!les agua, 11.0 rio {IJ ru J? uca, Fouco 
aci•ma Glia bana clesbe 110 Suassuhy Cih'ande . 

PEDE P.NE I RAS, CL>I' l'ego do 11s laclo de l\linas Get·aes 3 
b!llnba o m.lW . ele Montes 0:la ros e c!esa•g tta. no rio Pacwhy, aJl . 
elo S. Fvanci sco . 

PEDERNEIRAS . Caehoeira no 1· io 'l'jeté, E~bado ele S,ão 
l''aulo . 'l!'em i,1<.250 de e:xben.~ão e fie :\ eub t•e a cmchoeJ·n~ Lia Ilha 
e a foz do rio SorocaiJa. 
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PEDERNEIRAS . Cachoeira no rio Negro, Estado elo /\ma
zonas, na secção ele Camanaú a S. Gabriel (1l:l milhas) . 

PEDERN.EIRAS. Cachoeira no l'ia Matleit·a, 24 kils . abaixo 
do rio AlmoiL, 65 kils . abaixo ela car·.hoeiPa das Araras e 20 
kils . acima ela elo Pctt•eclão. Consis~e em uma c!'ista ele roche
dos que cnta o rio, cl eix<> nela-lhe quatt·o canaes, perig·osos nas 
es·taçôes elas :~guas. O canal mais seguido é o ela direita. 
Fica aos 9°, 31' e .20" S. e pouco acima do 1·io elos Fer
r eit·os. 

PEDERNEIRAS. Con edcira no rio Ti eté e Estado ele São 
Paulo. en·tra o sctHo ele Avanhanclava e a foz elo rio Pira
cicaba·. 

PÉ DE VEADO . Log. do Estado elas i\lagõus , no Passo elo 
Camaragibe . 

PÉ DE VEADO. Log . elo Estado ele Sergipe, no t ermo ele 
Itabaiana. 

PÉ DO BANCO. Dist . elo l!.: si.ado ele Sergi,pe , no mun. de 
Sil'iry, a ma rgem do rio cles Le nome . Sua egreja ma·tt·iz ·tem a 
invocação ele Jesus Ma ri a José e depende da diocese ::trcbiepis
copal de S. Salvado r . Foi creaclo pa roch ia em 1700 pelo arcebispo 
D. João Franco de Oli 1• eira e pela Lei Pro v. n . 24 ele 2 março 
ele '1839, e eleraclu á categoria de villa com a denomin:l.ção ele 
Siriry p ~la Lei P rov . n. 961 de26 clemarçocle 1874. Umaesbt·acla 
liga- o á vi lla elas Dôres . Em seus limites com a freg :" ela Di vi na 
Pas~oru üca a ba,n·a elo ria.cho Cahype. T em eschs . publs . Vide 
Sirit-y, 

PÊ DO BANCO . Riacho elo Estado de Sergipe aff. do rio 
Siri ry . 

PÊ DO MORRO. Log . elo Estado ele Minas Gerae~ , no t e1·mo 
de Di:una1rtina . 

PÊ DO MORRO. Serrote na margem occidemal elo ri o São 
Francisco ; no Estado ele Minas Geraes , abaixo ela foz elo rio' 
Pacuhy. 

PE DO MORRO. Sel'l'a elo Estado de Minas Gem es; no mun. 
ele Quelur. . W uma r a mificação ela Mantiqueu·a que 1oma essa e 
ou ~r as denominações locaes . 

PÊ DO MORRO. Rio do Esiaelo ele Minas Geraes ; nasce na 
set·1·a elo seu nome e f<• z barra no Fundão, que com o nome de 
Agua Suja vai elosaguar na mar gem esq. do rio Pil'aoga . Ba<1ba 

· o mun . ele Queluz. , 

PÉ DO MORRO. Pequeno rio elo Estàelo ele Minas Gentes , 
banha o mun . de Diamantina e clesagua no rio S . Domingos, afl:'. 
elo Jec1uiLinbonl1a . (Inf. loc .) 

PÊ DO MORRO. Cor rego elo Es·taclo ele Mat to Grosso, cabe
ceim elo Sarare, ilrlb. elo Guaporé . Recebe aguas ele riacho elo 
T aquantl. . 

PÊ DO MORRO. Ilha e banco ele at·ea no rio S. Francisco, 
enlre Chique-Chique e Remanso, 

PEDRA. Pequena pov . ele pescadores á ma,rgem dit•, elo r io 
Formoso; no E stado ele P ernambuco . Dista ela cidade do Rio 
l<'o nnoso cerca ele seis ki ls . ( In f. lo c.) 

PEDRA. Arra ial do Estado das Alagôas, em Santo Antonio 
da Boa Vista . 

PEDRA. Pov. elo gsLarlo da Bahi a, no mun. elo MOl'l'O elo 
Chapéo e com . ela Jacobina, com uma eschola. 

PEDRA. Carell a elo termo e Jreg . ela Seninha, no Estado ela 
Bahla . Orago 8atrLo A nto nio . A Lei Pro v . n. 2.588 ele 18 ele junho 
de 1888 creotl ahi um a esch . publica. · 

PEDRA. Arraial elo E sLado ela Bahi a no mun. de Entt'e 
Rios, com uma esch. publica . ' 

PEDRA. Logs. nas f't· ens. de Gual'a·tiba e Jaca répaguá per
tencentes ao DisLrlcto Fed~l'a l. 

PEDRA· Log . do Estado do Rio ele Janeiro. no mun. ele An o·ra 
elos Reis. Ha':ia ahi uma Ag-encia ele Reg-istro, 'que foi supprimi'cb 
pOl' cleltbm·açao ele .22 ele setembro ele 1876. 

PEDRA. Pov . rlo Es Lv.elo de Santa Ca.tharina no mun. da 
Lagun a e f'r eg . do i\Iit·im. Do num . ele Ararang~á ützem-nos 
menção de um pov. desse nome. 

PEDRA. Log . no mun. eleS, Leopoldo elo Estado elo H .• G. 
do Sul. 

PEDRA . Pov. elo l~et. aclo ele Minas Geraes, na freo·. ele Sao·ta 
Ca.-tharina elo ·termo cb Cbristina ; com uma esch . puY)l. de inet . 
prim. , Cl'eacla pelo art. Ida Lei Prov. n. 2 .568 ele 3 ele janeiro 
ele iSSO . 

PEDRA. Pov. elo Eslado ijle Minas Geraes, na ü·eg . da Alagôa 
e mun. ele Ayuruoca (Inl'. loc . ) 

PEDRA . Estação ela E. ele l~ . ele Paulo Affonso, no Estado 
das Alagôas , a 83 kils . el a estação ele Moxotó. O ·t·afego entre 
essas duas es lações foi inaugurado a 2 de agosto ele 1882. Um ca
minho li ga-a á villa d' Agua Branca. 

PEDRA. Morro elo Dislricto Federal , na ü·eg. ele Gua1·atiba . 
PEDRA. Serra do Es tado ele S<tuta Catharina; pot· ell a passa 

a estrada qne do Tubarão vae a A.ra,raugui . 
PE DRA. Morro na ftoeg . de S . Braz do Suassuhy, ·tet·mo ele 

Entre R ios e IJ:staelo de Minas Geraes, junto ao ri o P<J.raopeba. 
E' uma só e immensa peelt·a . 

PEDRA . Serra elo Estado ele Min as Geraes, na l'reg . elo Fllr-
qu im, mun. ele .Ma.rianna. . 

P EDRA . Ponta na costa elo Estado do R . G. elo Not·te , ao 
N. el a pov. de Caiçára. 

PEDRA. R iacho do Es tado do Cear i, a 18 ki!s . ela cidade 
ele Baturite, na estt·ad a pam Ca nindé . 

PEDRA. Riacho no Estado do Ceará, no elist. de ArêM . 

PEDRA. Rio do Es ta do elo R. G. el o Not•te, ba nha o mu n. 
ele Saot'Anna elo Mattos e desagua no Assú . 

PEDRA. Riacho elo Estado elo R. G. do Norte, no mun. elo 
Apocly. Vai para o rio deste nome. 

PEDRA. Rio elo Es·taclo do Pat·ahyba elo Norte, banha o 
mun . ele Mama ngttape e c\esagua no rio des te nome. 

P E DRA. R iacho do Es~aclo de P ernambuco, affi. elo r iacho 
Taboca8. 

PEDRA. Riacho elo Estado ele Pernambuco, banh<L o mun . 
elo Bom Conselho e desaglla no rio Parabyba. (Inf. loc.) . 

PEDKA . R iacho do Es·tado ele Sergipe, no mun . do Gara1·ú . 
PEDRA. Ribeit·ão rio Es tado do Rio de Janeiro , banha o 

tet'l'itol'io ela fr eg. elos Quatis e desagua no ribeit·ão elo Turvo, 
ali!. elo Pa rahy ba . 

PEDRA. Ribe irão elo Estado ele Minas Ge1•aes, ba nha o 
mttn . do Patt·oc inio e clesagua no rio San·to Antonio. (l nf. loc.). 

PEDRA . Cor rego elo Estado ele Minas Geraes, affi. elo . :Pau 
Bat·baclo, que o é elo Tm·vo Pequeno . 

PEDRA . Con·rgo elo Es baelo ele Minas Get·aes, banha o ter
l'i to t•io el a. freg . ele S. Miguel elo Jeq uitinhonha e desag ua no 
r io deste nom~ pela marge m dir. ([nf. loc.) 

PEDRA. C01·rego elo Estado ele :M inas Geraes, banha o mu •1. 
el e S. J oão d'J!.;l-Rei e clesagua na margem escr. elo rio Grande 
abaixo elo rio elo Clemente. 

PEDRA. Rio elo Estado ele Minas Geraes, aíl'. do rio Itahim . 
Vide Pedras. 

PEDRA . Lagoa elo Estado elo Maranhão, no mun. ele Lore·to. 
E ' nota vel p3la gr<ulde quanLidacle qe sali·tre que contém. 

PEDRA . Lagôa elo Estado elo Ceará, entt·e Caio Prado e 
lia os. 

PEDRA. Lagô'a do EsLaclo elo Ceat·á, no mun. de Cascave l. 
PEDRA. Lagoa elo Estado elo Parahyba elo Norte, no mun. 

de Cabaceiras. 
PEDRA. L agõa elo .E stado de Pernambuco, no num. do 

13om Conselho . (Inf. loc.). 

PEDRA. Lagôa no mun. ela P almeira elo Estado elas Alagôas . 
PEDRA . Na barra elo riacho da V<1.ccb. (affi . . elo S. Fra n

cisco pela marge m clit·.) ao lado mel'icl iooal elo rio está a lagôa. 
ela Pecl·ra, onde, diz H all'e lcl, encuo~rei ossos fosseis ele um 
ma.stoclo nte . A la gôa consiste em uma concavidade ou bacia 
rodeacl<t ele gr andes penedos. Estava cheia ele t et•l'a, arêa e cas~ 
calho em camada·; destas , a inferiot• continha enLão os ossos 
elo mastodonte ha cousa ele 20 e ·tan tos annos. Os mot·actores 
vizinhos á lagôa tinham começado a desentulhar aqLtella con-
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cav idade, afim ele servi r ele rese·rvatorio ás agua~ !:luviaes e 
bebeelonro para os gados; apparecet·am então JH> de~monte os 
ossos fosseis, que elles atit':J.l'am para fól'a ela concn.viclacle; mas 
a intencionada excavação não foi concluída; e ainch aqnella 
bacia estaTa nas du as Lerçaa partes do seu compt•imento cheia 
de terr•a, quando na testada da ant iga cova appat·e·-:e ram ainda 
as pon·tas el e ossos de grandes d imensões.» 

PEDRA. Enseada na fre~ . de Guaratriba elo Distl'icto Facle,·al. 
A enseada da Pech·a, que banha a pov. desse nome, é no·tavel 
por sua ex·tensão e pela r i c1ue~a ele suas aguas, ab undantemente 
piscosas. Tem de maio t• la rgura cer·ca ele oi·to kilometros, 
ela restinga ela Maramb~ ia ao arraial da Pedra, e em se u 
maior comprimento mede doze kilom~tt·os, elo r io Piracão á 
bahia ele :SepHiba, com a qual conflua, sendo o pon•to ele divisão 
a .ilha de Mareqneseaba (ou Ge1' 1quiçaba}, onde se enco1rtt•a 
o marco clivisorio de Guara·tiba com ::San'ta Cr·uz, colloraclo 
pelos Jesui·tas por occasião elas respect ivas demarcações . 
Nella clesaguam os rios Pi>'aqué, Piracão e elo Ca1Jão. Do rio 
Piracão em clia.n·te, pnra o lado ele lés·te, a enseada da Pedra 
es·treita-se, convertendo-se em cana!! que, atravez de g 1· ancle 
quan·tic\ade de corôas, vai ·ter á povoação da Barra, em fren·te á 
c1ual ele novo se alarga, en·tranclo pelo Oceano A-tlan bico, por 
meio ele um ca.nal esbrei·to e mui·to profundo, que separa a 
ponta ela Marambaia ela. f reguezia ele Guat•atiba, estabelecPnclo 
pot• esse lado o limite en·tre o Distl'icto Fedet·al e o ffis·tado do Rio 
ele Jan eiro. Foi por esse canal que, segundo reza a cht·onica, 
passsou Duclerc em '1710, de volta da Ilha Grande em procura ela 
pra ia de N. Senhora, onde desem ba,.cou. A enseada da Pedra 
não é üancamente navegavel; por occa~ião elas vasantes, a maré 
afasta-se ela praia na exte nsão ele muitos me·tros, ·tornando im
possh•el a chegada ele pequenas canôas que fica m encalhadas 
sobre espessa ca mada de lama. Mesmo n >~ s mai•'res enchen·tes 
é essa babia inaccessivel a barcos a vapor, lanchas, e·tc., e só a 
pocl~m a·tt·avessar canõa.s de pescada, ele insignifiCante calado, 
e isso po,.que na maior profllndielacle não o:ttinge aHura superior 
a ·tl'eS m e·tros. Dah i o pouco desenvolvimento ela. povoação ela 
Pecl1·a , que, a sel' naveg·avel !1. enseada em ques·tão, ·tel'ia por 
ella franca e 'faci l sahida para seus productos, especialmen·te 
para o peixe que, em açlmiravel quanticla.de, a lli se encou'Ll.'a e 
que vem ao mercado pela Es·tracla de i?el'l'O Cen·tral, mecl!ail'te 
ft·e·tes de ·transporte alt:lmeo·te exagerados. 

PEDRA. Cachoeil•a do rio Capttcapü, affi. do J a·ta.pú, que o 
é do Atumá. 

PEDRA AGUDA . Log . elo Estado do Ceará, no mun . ele 
Aracoiruba. 

PEDRA AGUDA. Mon·te no mun . ele Aracoiaba e Es·taclo 
ele Ceará. E' bas·tan·te alto. 

PEDRA AGUDA . Serra do E<taclo cie Minas Geraes, no 
mun. ela Conceição. 

·PEDR A AGUDA. Corrego do Estado de Minas Geraes, nas 
divisas elo disb. da Prcviclencia per.tencente ao mnn. ela Leo-
polclina. .r 

PEDRA ALT A. Log. elo Es·taclo das Alagôas, uo mun. da 
Palmeira dos Indios. 

P EDRA ALTA. Log. do Estado ela Bahia, no mun. e a 36 kils. 
da parochia. da Conceição elo Razo . H a ahi um cemiterio . 

P EDRA ALTA. Set'l·a elo Estado da Bahia, no mun. do Razo . 
P EDRA B ONITA . Dist. do Estado de Minas Geraes, no 

n1un. do Ab1·e Campo, na fr·alda ela grande pedra denominada 
P.eclra Boni'ta . Orago S. José e diocese ele Marianna •. Foi creaclo 
cl1s·t. pela Lei Prov. n . 1.627 de6 de novembro de '1869 e elevado 
á categoria ele parochia pelo art. 6° ela de n. '1.744 ele 8 ele ou
tubro de 1870. Tem cerca de 4 .000 habitantes e duas eschs. 
publs. ele instrucção primaria, uma das quaes 1oi creada pelo 
art. i• § 1• ela Lei Prov. n. 2 .847 cle25 ele outubro ele 183'1. Tem 
agencia do correio creada pela Portaria de 15 ele janeiro ele 
1883. A pov. ·t ~m ,;mas 60 casas, um ·templo ainda não acabado 
e que serve ele Matt·i z, uma pequena capell.a elo Rosano. La
voura de milho, feijão, arroz e fumo. A Le.1 Prov. n. 3 .7'1.2 ele 
~7 ele julho ele 1889, desmembrou-o do mun. el e ~ome .Nova e 
lllC01·porou-o ao ele A. b1·e Ga mpo. Sobre suas divisas v r de clec. 
n. 176 de 26 de agos to ele 1890. 

PEDRA BONIT A (Sant'Anna da) . Pov. no mun. ele Ponte 
Nova, no B;stado dll Minas Geraes ; com uma esch. publ. ele mst .. 
Pl'imaria. 

PEDRA BONITA. Serro. nos muns. de S. José de Alem 
Parahyba e Leopolclina do l~stado do Minas Geraes . l!: m uma 
P<H'te d~ s 1a extensão serve ele divisa entre este mstaclo e o do 
RiD ele Janeiro ([nl'. loç.). 

PEDRA BONITA. Riheirão rio Estado ele Minas Ge l'a,os, 
no mun. de Leopo ldina; clesagtlfl. no ri o Pil'apitinga, aiiluea te 
elo P<wahyba. 

PEDRA BRANCA. Vill a e mun . do Eslaçlo elo Ceará, na 
se1·r·a ele Sanla H.iLa. E' centro muito procluçtor: cultivacanna, 
a lgodão e fumo . Sua eg.reja mateiz tem a invoca<;ão rle S. Se
bastião e depende da d iocese rio Ceará. Foi cr·eacla clist. pela 
Lei Prov. n . 683 de 2,) de ouLubro de Ul54; parochia pela ele 
n . 1.539 ele 23 de agosto de 1873; vi Ih. pelo al't . i o da ele n. '1.407 
ele 9 ele agosto ele 1871, que incot'pOl'Ou- n á com. ele Inhamuns. 
Annexada á com. ele Mar1a Pereira. pelo ar t . 1• § 2• da ele 
n. L551 ele 4 ele se·tembro de '1873. 'l'em duas escbs, publs. ele 
inst . primat•ia, uma das qmt>·S foi Cl'eada pela Lei Prov. n. 750 
de ··18 ele julho de 1856. Ag~- ncia do cor 1· eio. Limita-se com os 
mttns. ele Q.1ixeramobim, Bôa Viagem, Inclepenelencia , Inhamnns 
e Benjamin Constaut . 'rem 6.ÇOO habitantes . 

P EDRA BRANCA . Villa e mun. do Estado ele Minas 
Geraes; e cercada de terrenos montanhosos e.regada pot• di ver
sus t•ios, entre os qua~ s o Capituba e o Anhumas. Sólo uberrimo 
c clima ameno. Orago S . Sebastião e diocese de Marianna. 
Consta que o terreno para fundação dessn fr-eg. foi doado JlOr 
um anti!!o fazenclei1·o de nome F,·ancisco .Jeronymo de AraUJO, 
que, coadjuvado por Manoel de Lima, foi o primeiro a dar co 
meço ao pov. Co in a denominação ele Capituba foi ct·eacla pa
rochia pela Lei ele '14 de julho de '1832 . Pertenceu aos termos ele 
Baepencly e Itajnbá, tendo sido annexaclo ao da Christina pelo 
art. 3• § gu dn. Lei Pl'ov. n. 575 de 4 de maio ele 1852. Passou 
a denom inal'- se Pecll'a Branca pelo a1··t. to § 2• da Lei Prov . 
n. 2.650 de 4 de novemb t·o de 1880 . Foi elevada á villa pela 
Lei P1·ov . n 3.275 ele 20 ele ontuht·o de 1884-, sendo installacla a 
7 ele ma io ele 1887 . Cult11ra ele ca.nna, f umo e café. Fabrica
ção ele aguardente e t•apaclura. P nssue L1bricns de cera, de mel, 
ele fumo, ele polvilho e engenhos de canoa. ll:o1 suas mattus 
abundam madeira:;; ele lei, principalmente peroba. Dis1a ela es
·tação elo Carmo, na E. de F. Minas e Rio, cerca ele 51 kils., e 
da da Cachoeira, na E. ele F. do Norte (S. Paulo), cerca ele 
84 kilms. Além da egre;ja ma·tri z, tem uma outra capella, 
feita pelo vigario Curl'os José ele Arantes e dedicada a 
N. S . elo Rosario. Comprehende as pov. Gaslello, IJ:stiva, F nr
nas e Rocinha. Tem 10.000 habs., eschs . publs. de inst . 
pt·~m. e agenc ia elo correio. O muq. cornprehenele, além ela 
pn.rochia eln. villa, m·lis a ele S. José elos Alegres. Sobre 
suas divisas vid e, ent1·e outras, a Lei P rov. n. 1.596 ele 30 ele 
julho de 1868 (art. 2°}, e n . 2.42 1 ele 5 de novembro ele 1877 . 
l!!m i nlho de 1896 l•ece lJemos desse m ·m. a seguinte inform·ação: 
« i<;ste mun. faz parle ela com. de Clu·i,tina, pôde tet· approxi 
ma.clamen·te 'lO. 000 habs. e lica situado entre a cielacle ele Clu·is
tina, ao nascente, fregnezia ele San·ta Catharina, pelo nor·te, 
cidade ele San·ta Rita do Sapucahy, pelo poente, cidade ele 
Ibajubá e freguezia da Varg-em Gr.ande pelo sul e ~ud-oeste . 
Coiupõe -se ele tres elistrictos, aclminis·traclos por Conselhos ms
tric·taes, o ela Villa, ele S . Josê do Alegre e de Maria ela Fé . 
E' administrado pela Camara Mun1cipal, que t em funccionado 
com a maior eegnlal'iclade, promovendo o progresso elo munici- · 
pio, e LElm a respectiva Camara l'ealizaclo varias obras publicas e 
actualment tl'aba ele exeouLar um imprlante melhoramento para 
esLa villa, talo da canalisação da agua p0tavel, devenclo este 
serviço custar 26 con·bos de réis. Es·ta villa da Pech·a Branca 
conta um serviço de illumiuaç;'io publica a kerozene regular
men·te feito e sua população pôde se elevar a 600 almas. O as
pecto physico do mun. é h·regular, acciclentado e mon·tanhoso, 
como todos os muns. do sul ele Minas . O maior rio que corre 
nes·te mun. é o Sapucahy, que separa es~e mun. do ele Ita
jubá onde nasce na serl'a ela Mantiqueira . O rio Sapucahy re
cebe' neste mun. pela dir. em pr imeiro Jogar o Lourenço Velho, 
c1ue tautbem sepa~·a este mun. do de J\ajubá,, onde tambe~ ~ afsce~ 
e em seg-m1~o, o 1'10 do Aleg'l'e . E:ste ult1mo r1o por sua vez e ~·~o 
maclo dos r10s 0aJl1t •l ba e Anhumas que banha esta v1lla_ O 

cl · s Joao CJUe Lourenço Velho recebe ne,.te mun. pela Ir. o rw _ 'c . 
a:travessa o distt·ic·to de Maria ela Fé. Os rios do .·\ leg~·e, 11~1~.~~ 
tuba, A_?humas e S. João c~rrem ?m t~ ·d? 0 .~eu lecUS~on la Ca
mun. Sao duas as serras existentes . a 1 •. a Jesa ~a Catharina · 
·tharina, que: separa este mun. da freguLezi al e. an vai termiu~; 
é cont111uaçao ela sen·a das Aguas elo am l!li Y e 
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no mun. de Santa Riba do Sapucahy con1 o nome de serra das 
'Pcsses . A 2" é a serr a el a Maria da Fé, que se e~ten ie por es·te 
mun . na cl irecyão ele é~te a oeste, toma ndo depois o nome ele 
serra elo S. J oão, é co 1Linuação cb sP.rra claChr is,ina . lflntre os 
mol'l'OS pócle- se ci·tar o mon·o elo J abo t:icalxd , o das Conlenclas, o 
do Balaio e ou·t,•os sem impo rtanci a . T emos as seguintes cLtr ioei 
dacles, dignas ele menção: Uma pedr a si·tuacla no >tlto ela serra 
de Santa CaLharina, gr a11de e mui to alta, ela f'órma ele uma py
ramiele e que é avistada ele mui tos Jogares disLan lcs ; chama-se 
Pedra Branca, ele onde vem o nome desta vil la; uma 01rtra pe
dra chamada Padrão, que é tambem m uito grande e fica na 
serra ele S . João, na margem ela estrada de ferro elo ' apllCahy . 
Exis·te ·tambem na margem da mesma estrada e pouco abaixo ela 
est:Lção ele Ma1·ia d t\ Fé uma linrla cachoe ira, que faz uma per
spectiva magnilica, ·tmdo uma quéda ele mniLos metr0s de al
tura Este mun . é mui Lo rico e de uma fertilicbcl e espantosa, 
pl'ochtzi nclo Lodos os cereaes e pl antas elos clim~s tempera elos A 
lavout·a pl'inci pal é a elo mi lho, arroz, fe ijão. canna ele assncat·, 
o1anclioca, bata tas, et c. , e especialmente 0 funw, c1ue pt·oclu'il ·em 
g1·ancle quantidade, para mais de 20.000 a r r obas annualmente. 
Bstú j \ muito clesenvol v ido o p1antjo elo c~ f'é, j á havendo mais 
ele MO mil pés fo rmnclos, com uma proclucção c1ue dá para o 
consumo do nnm, e para a expol'tação. Posso notar que o ca
feeiro aqui proclur. tão bem como nas m~ lhores tet·ras elo oeste de 
S. Paulo, sendo o tel'l'eno desta villa mt.ttto proprio para este 
genet·o ele lavoura . Fabl'ica-ae tambem muita aguat·clente, ra
padura , polvilho e muita farinha. ele mandioca, ex ist indo no clis
tricl·o do Alegre uma machina engenhosa pa1·a a fahricaç.ão da 
fl).rinh a ele mandi oca , de invenção do nosso iutel ligente con
ter,·aneo Ignacio Lapes, que Lra La actualmente ele obter o l'e

spectivo privilegio; esta machiua maravi l hosa pL•ocluz fal'inh:t 
em cinco minutos, clep:JiS ele a rrancadas as mandiocas e cliaria~ 
mente mais ele 40 alqueires. I-h algumas pl a ntações ele parrei 
ras, com pequena ftbricação ele vinho, sendo o clistricto ele 
Mar ia da F'é muito propr io pat'd esta especie ele cul·tura. 
Exjgte em pequena es,·a ' a ct·iação ele gado vaccum, cavalla r , 
muar e lanigero : ga llinhas, aves, etc . , e porcos em grande 
quantidade, sendo mui Lo lucrativa a engol'tla ele capatlos (su l
nos) para a · exportaç.ão do toucinho . E' no qn prima estenmn. 
é sobre o seuclimn, que é muito temparado e ele uma salubri
dade no·tavel , e basta dir.Pr rtue n ·mca ·tivemos aqui moles ti as 
endemicas ou epiclemicas cJ e múo ca racter. Merece, pot·ém, ea
]Jecial menção o clima do districto ele Mar i 1 ela Fe, onde se 
ach ;; si·tuacla a estação do mesmo nome ela l~stra.da ele Feno Sa
pucahy a que nca no plateau ela s ~rra da Chl'istina, a uma al
tura ele 1.300 met1·os aci ma elo nive l el e mar·. e cercada ele mui 
·tos pinheiros. com boas aguas, por ond ·se vê ser um cl ima por 
demais sauclavel e recommendavel aos conv:;lescen·tes e pessoas 
de constituição fraca ; é, po·is, um clima tempel'aclo em uilo secco 
que nada dei xa a desejar sobre os elos afamados campos elo 
Jorclão. O mun. e Col'tafla pela estt•acla Vi ação Fel'l·ea Sapu
ca hy, que 'tem dentro elo rn tlll . uma esta~ão, a ele ]VIa !'ia ela Fé, 
emlugar mui[,o apt·aziye J I' de que fall ei muito espacialme n te 
quttndo ·tratei do clima. T0mos estradas de rodagem que l ignm 
esta villa aos l ogar"es cit·cumvizinhos . Ji:ste vilb de Pedra 
Branca diskl da cicl~de de Christina 36 kils . ; da fref(. ele 
Santa Cathal'ina, 2i kils. ; da cido.cle de Santa Rita do Sapu
cnby 30 kih . ; da fl· ?g. da Vargem Grande 36 ldls., e da cidade 
de ltajnbú 24 kilq., tnclo approximaelamenLe. A sécle deste mun. 
de S. Sebastião cb Pedra Bt•.tnca é a villa de S. Sebaq'tii.io ela 
Peclt·a Bt·u nea e são clcpenclen tes della a f reg. de S. J ose do 
Alegre e a povoação de ,\la1·ia ela Fé, que são diqlrictos aclnünis
trati vos. Esta vi !la ela Peclt·a Branca só p ossue clous estab !e
cimentos public r.•s: o da casa el a Camara e cadea e a casa ela 
instrucção publica, e mnitos edifícios parlicular .' s ele soliela COil
strucçãn. Esta villa é a an·ti ga freg . el e S. Sebastião elo Capitubn, 
e,tne passou a se r ft· eg . rleS. Sebastião ela Pedra Branca e hoje 
e, a ~1llcl eles e nome. Entre os que be netic iartiJU este Jogar e que 
.1a sar: mo1'tos1 conta-s~ :. o capitão Joaquim Macbado ele Abt·~u, 
cap1taoFranc1sco Antomo da Costa e Manoel Marcellino ela 
MJlla . Tem a vi !la 34.2 elei.tores feele..ae.3. E' o q11e pe,.fun
ClOl'JamenLe nos cump :·e Jn!ut•m at• sobre es ta villa ela Pech·a 
Branca e seu municipio" 

PEDRA BRANCA. Antiga parochia elo Elstaclo da Bahia no 
mun. el a Giboi>~. Orago N. S. de i\az'l. t·e~h e di ocese arch iepi~co 
pal ele S. Sal 1•ador. Já era parochia em 1750,villa em 1835 . Nesse 
ultimo anno, a Lei Prov . n. 7 ele 2 de maio ext in g uiu o 
mun. ele Pedra Branca, ncanelo os cl tst>. que o consliLuiam an
nexos ae3 t ei·m os a que pertenciam a'lles ele '17 de janeiro ele 

1834. Em 1849 a Lei P1•ov. n. 361l de 19 ele outubl'O res·tt~bele 
ceu o mun. da Peclt·a Branca, mas cnm sé !e no ar raial da 
Tapera, fica ndo assim censtituido o mnn. cl ;1. Tapera, e a pa
roc h i <~ ela Pedra Brailca a e lle pedence nelo. I!; m -1889, a Lei 
Prov. n. 2.645 de 20 ele abl'il ·transferiu a séLle ela paroohia ela 
P ecl t·a Branca para a pov. ela 'l't<per·a. 

PEDRA BRANCA . Log. no clist. ele Porteiras e E s tado 
elo Ceará. 

P EDRA BRANCA. Pov . elo Estado ele Pernambuco, no mun . 
ele Victoria. a 30 kil s ., á margem elo rio lj1ojuca, naa proximi
dades elos limites ela comarca ela Escada. 

PEDRA BRANCA . Log . do Estado ele Per ndmbuco, na 
freg. ele i\llu·i~eca. · 

PEDRA BRANCA. Pov . do Estado ele Sergipe, nomun. ele 
Laran geiras; com uma esch. publ. ele inst. prim., creaela pela 
Lei Pmv . n. 936 ele 30 ele abr1l ele 1872. 

PEDRA B R ANCA. Log . elo Estado elo E. SatYto, nom:m . 
da Ca]'litat . 

P E DRA BRANCA. Capella elo mun. ela l<'artura e Estado 
ele S . Paulo, com eschilla . 

PEDRA BRANCA. Log . elo Estado de S. Pau~o, uo mun. 
elo Rio Verde. ' 

PEDRA BRANCA. Bail·ro elo mun . ele B<·ag·ança, no Estado 
ele S . Paulo. 

PE::JRÁ BRANCA . Bnirro elo mun. elo Ri.beirão Bonito, no 
Estaeloele S . Paulo; com duas eschs . publi.cas . 

PEDRA BRANCA . Bairro elo mun. de Nazare·th do Estado 
de S . Paulo; com ljl11a esoh. pub l. Cl'eacla pela Lei n. iO I ele 
24 ele Setembro de i 892 . 

PEDRA BRANCA. Log . doEs·tadoclo Pa ··an(t, nomun. ele 
Votuve 1·ava . 

PEDRA BRANCA. Assim é conhecido nm sHio {J. margem 
dir . elo rio l\Inuhy; no Estado de Santa CaLhadnu. No cimo de 
um set•ro ex is·te uma enorme peneclia que se avista de g rande 
d istancia e no cimo elo qual ha uma especie ele mura lha ele cinco 
palmos de ele\ ação, que parece ar·tificial. 

P E DRA BRANCA. Log. no mun . ele Grava·tahy elo Estado 
elo R. G. elo Sul, 

PEDRA BRANCA. Log . elo Estado elo R. G. do Sul, em 
S . Francisco de Paula. ele Cima da Serra . 

PEDRA BRANCA . Pov . elo illstado ele M i na~ Geraes; na 
ft· eg . de Santa Cathal'ina elo mun. ela Cht·is·tin a ; com uma 
cD.pelht de N. S. ela Conceição e um dis·L, c:reado pelo ar~. I ela 
Lei Pro v . n 2. 775 ele ~9 de :;;e·tembro de itlS l. 

PEDRA BRANCA. Log . do Estado ele Minas Geraes, .no 
termo ele Queluz. 

P EDRA B RANCA. Log. elo Estado de lVIaUo Grosso, cerca 
de 10 kils. ela Capital. T em sido por v~zes <.1ssal'taelo pe l o~ sel
vagens. 

PEDRA BRANCA . Log. do Estado ele Malta Grosso, na 
f1·onLeim da Bolivia, distante 30 ki ls . el e CorLtmbú. 

PEDRA BRANCA. Serra cl<J Estado da Pernambuco, no 
num . ele Gravatá . (In!'. loc.) . 

PEDRA BRANCA. Mono do Estado elas A.lagôas, á margem 
esq . elo rio S. Francisco, proximo á foz elo r io Panema . 

P E DRA BRANCA . Seua elo Estado de Sergipe, no mun. 
de ltabaianinha. 

P E DRA BRANCA. Serra elo Estado ela Bahia; estende-se 
pela margem clit· . elo rio Paraguassú. 

P EDRA BRANCA . Sel'l'a do Es·taclo elo Rio de Janei ro, na 
fl' eg' . el a R ibeira e mun. ele Angra elos Reis. 

PEDRA BRANCA. Pico mais elevado. elo Districto Fede
ral , na ft•eg . ele Campo Gmnde, pt•oximo ao 'Bangu, a i .0.23 me
tros ele albura. A Tijuca es·tú a 1.020 meLros e o Corcovado 
a 704. 

PEDRA BRANCA. Serra elo illstaclo ele S . Paulo, no mun . 
de Santa Rita do Pnaiso . H a ainda nesse mun . uma ilha fltb 
vial elo :p1esmo no:p1e (Inl'. loc. ). 
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PEDRA BRANCA . Ser1'a, do Estado ele S . P anlo , en:~l'e 
'l'aubaté e Buqüüa. 

PEDRA BRAN C \. . Morro do mun. ele P aranagúa , no Es
tado elo P araná (fnl'. loc.) 

PEDRA BRANCA . Serr a no m\UY. elo Tibagy, no Estado 
do Paraná. E' o principio da ser1'1J. elos Agudos . 

t 
PEDRA BRANCA. Morro no muu . ele Guaratuba do Est.a-

t o elo P aran:.í.. · 
, P E DRA BRAN CA. Sena elo Es·taclo ele Minas Geraes, n as 

d1visas elo cl istricto do Por·to ele San1o An·Uonio . · 

PEDR A BRANCA. Serra do Es·taclo ele Minas Ger~es, na 
freg . do Abre Campo. 

PEDRA BRANCA . Serr a. do l!'staclo ele Minas Geraes . no 
nn~u. da L• opoldina. Origin a- se da serrn do l-tio P::Lrcto é se
q,;tmelo para SE. dlvirle a9 aguas do Pirap ' tinga elas elo rio Angu. 
E a·travessacla pela E. ele F. Leopolclioa entl'e RS es·ta!}ões ele 
S. Luiz e P1·ovidenc ia em uma for·te depressão. Levantando- se 
em seguida nas i mmecl iacões ela fazenda Trlmon·te, apr·esetl'ta 
motrbes alcan tila.clos ele fó l' mas bizarras e coroatlos ele mrvttas 
v ir~ens; cont inuando para S m. vM ·terminar na barra elo Pil'a
peLlnga . Des·ta set"l'a desprendem-se varios ramos, como a P edra 
Aguda, que a.presen·ta a 3 ki ls. cln es'tá!<ão da Prov idenci a um pico 
bas·tanLe elevado e cortado quasi a pL'umo. Além des·te galho, 
des·taca- se um outl'O, denominado serra do Ho1n Destino ou 
Ate•·ra.clo, e c1ue divide as ag·uas elo Pirapetinga Pequeno elo 
Granel e, e que ·tomando depois o nome ele Ser r a da União, bi fur 
ca- se indo uma parte tgrmin ar na ])at•ra elos clo 118 Pirape·tingas, 
e a outra na barra do S, Lomenço (Inf. loc . ). 

PEDRA BRANCA. «Umo. elas curiosidades ela freg . ele Cal
~as é o elevado rochedo ela Peam Brci!I!Ccb , na serra ele Caldas, e 
a legua e meia ela cidade. Do cimo desse rochedo accessivel avis· 
t~-se a immensa successão ele -valles e montanhas formosas, clis
·ttnguinclo os pra ticas, em dias limpiclos, a sena das Aguas Vir
tuos~s, o Alto do Rosar io ela Campanha, o morro ela Victoria nas 
pro xnuiclacles ele S. João cl'E l- L'tei. a sel'ra em que est á edificada 
afl:eg. de Matto Grosso (mun. ele Ba.tataes , em S. Paulo), e 
mmtos oul!ros log·ares . I>;' um espectaculo extraordinariamente 
b~Ilo, e que a imaginação mais br•ilhante descreveria com fa
Clhciacle » (A lmanak Sul Mineiro 188<1) . «Esta serra (a elo Ma
ranhão), em cujo sopé está situada a cidade ele Caldas, ·tem no 
seu ponto mais culminan·te a Pecl?"a. Bra.nocb, enorme massa ele 
gl'ani to, donde o obset·vador descobre vastos e explendiclos hori
zontes, Segundo observações üli'tas pelo capuchinho Fr. Germn,no, 
em <1 ele maio ele ·1807, a posição ela Pedra Branca sobre a cidade 
de Caldas é de 670"', donde se conclue que está 3070 sobre o n i .. 
vel elo mar >> (Do vigarlo ela f reg. ele Caldas). 

PEDR A BBANCA. Ribeirão elo E: s·taclo ela Bahia, aff. ela 
margem escr. elo rio de Contas. , 

PEDRA BRANCA. (Sacco elas) . Re in trancia na costa elo 
m
1 

nn. de- Cabo Fdo do F.ptaclo do Rio de Janeiro, en·tre a ponte 
c o Sururú e a do Sacco Grande. 

PEDRA B RANCA. Conego elo Estado ele S. Paulo, no 
mun . da c::cpi tal. E ' _-tambem denominado Marmelleiro. 

PEDRA BRANCA. Corrego elo Estado de S. Paulo, banha o 
mun. do Rio Pardo e desagua no rio deste nome . 

cl P~DRA BRANCA. Corrego do Fistado do Parana, allluente 
o r1o Itaquy, que o e elo Iguassü . 

PEDRA ~RANCA. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, 
adm . do S . Francisco. que é 'trib . do r io Grancle . Ban'ha o mun . 

e Ub~raba . Nasre cio serro·te elo mesmo nome . 

b PEDRA B R ANCA . R ibeirão elo Estado ele Minas Geraes, 

(l
anha o mun. de Caldas e desagua no rio Verde, alf. elo P ardo. 
nf. loc .). . 
P EDRA BRANCA. Carrego do Estado de Minas Geraes, 

nas divisas elo dist. da Vargem elo Pan·tarlo, pertencente ao 
Jnun. ele Sabará : nasce no logal' denominado Lagôa Secca. 

}"EDRA BRANCA. Corrego do Estado de Minas Geraes , 
'c1aft · ela margem esq. elo ri beirão P irapeting.a, que é lrib, do rio 

as Mol'·t :s . 

PEDRA BRANCA . Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, 
Masce per·to ele Nazareth e clesagua na margem esq. elo rio elas 

artes Grande. Recebe o carrego dos Macacos. ~~ tambem de-
noJnin~Ldo Brandão . · -

P E DRA BRANCA. Rio elo Estado de Minas Geraes, banha 
·o mun . . elo Cul'vello e desagua na margem cl ir, elo rio Cipó, 
aif. elo Patauna. 

PEDRA BRANCA. Cachoeit·a no EsLaclo elo Rio ele Janeiro . 
Vai pa t·a o rio Mantiquera. 

PEDRA BRANCA. Cachoeira no rio Coxim, entre as do 
Mangabal, el a qual dista seis kils., e a do Peral-ta, a tres; no 
Estado ele Mattu Gro~so. 

PEDRA B RANCA .. Cachoei ra no rio Cuyabá. entre as elo 
Pau Srmlo e ele Sucul'y; no Estado de Ma·~to Grosso . 

PEDRA CHATA. Ribe ii" ão do Éstado ela S . Paulo, nas 
divisas elo mun. elo P aranapanema . 

PEDRA COMPRIDA . Riacho do Estado doR. G. doNo1·te, 
no num. elo T riumpbo. 

PEDRA COMPRIDA. I:tiacho do Estado elo Par ahyba do 
Nor te, ba nha o mun . d' Alagôa elo Monteit·o e clesagua no rio 
Sucurú. · ' 

P EDRA CRAVADA. Pov . elo Estado da Bahia, cet•ca de 
24 kils. distante ela cidade de Lençóes, énlre Santo Antonio e 
Estiva . Dizem Ltmbem simplesmente C?·a.va.clct. . 

PEDRA DA B ANDE IRA . Pico elevado cll). sert•a elo Ma~ 
theus, na freg. elo l!;ngenho Novo, per~encm·t3 ao Districto 
l<'eelet•al. 

PEDRA DA B I CHA. P ov . elo ~staclo elo. Par ahyba elo 
Norte, no mun . eleS. João de Cariry . 

PEDRA DA BICH A. Morro elo Elstaelo elo P arahyba do No1··te, 
no mun. cl'A lagôa elo Mou·teiro. 

PEDRA DA CABELLEIRA. Do lado orien·tal ela ilha de 
P ar1u eLá, situ~da na bahia ela Guanabara, ba mna pech·a ovl).l 
com a forma de um l'Osto, vis to ele perfil , ·tendo o c1uer que seja. 
sobre o alto, que ele cer ta clistancia ftglll'a uma cabelleira ele 
Luiz XIV, pelo que é denominada Pedra ela Cabelleit' <J. . 

PEDRA DA CONCEIÇÃO. Vide Catinga., 

PEDRA D' AG U A. Log. no mun . clÇ, Acary do Estado dQ 
R. G. elo Norte . · 

PEDRA D'AGU A. Log. do Esbaclo ele Pernambuco, notemw 
de Cimbres. · · 

PE DRA D'AGUA . Logil . do Estado das Alagôas, em T t• aipí1 
e San't' Anna elo Ipanema . 

PEDRA D'AGUA . Dis t. elo termo de Alcobaça, no Estado 
da Bahia, banhado pelo 1\i.o It:mhem . · · · 

PEDRA L'AGUA . Log . elo Estado do !TI . Santo, no mun. 
ela capi·tal. Ahi fi ca a h ospedaria ele emigrantE)s . 

PEDRA D' AGU A. Log. elo Estado elo Rio ele Janeiro, na 
es·trada que commlmica, S . Fidelis com a cidade de Campos. 

PE ')RA D'AGUA . Serra elo EsLaclo elo Parahyba elo No r te 
nos ·termos ele S. João e P atos. ' 

PEDRA D"AGU A . Sena elo ES'tado das Alagôas, tres ki ls, 
clistan~e elo l'io S. FL·a ncJsco e na uh·ecção do Norte . 

P EDRA D'AGU A, Mo1•ro na ma1•gem S. ·ela bahia elo E . 
San·to, no Es tado •leste nome. Abrange immenso horisonte . A 
ot· igem ele seu nome p1·ovém ele hower na bahia, cle.ft·on·te ela 
collma, uma pech·a isolacla e ;1 flôr cl'agua, . Na base do morro 
ha uma pon·ta ele egual nome. 

P EDRA D' AG U A . Pequeno rio elo Estado do Esph•ito 
Sanbo ; serve de divisa en·tt·e S. Matheus e Bana elo S. Matheus. 
Vai para o rio S. Matheus, 

PEDRA D'AGUA. l'Uo do EsLaclo elo Espi.ribo Santo; ba
nha o mun. ele Pmma e clesagua no lconha. 

P EDRA ll'AGU A . Rio elo Estado ele Minas Geraes, afll . 
da margem esc1. elo fvlucury. E' ·tambem denominado Rhuiba.1·lJO. 

PEDRfo, DA: LAGE . Conego elo E&tado ele S . Paulo, no 
mun. ele S . .Toão elo Rio Verde. 

PEDRA DA LETTRA. Denominação vulgar dada a uma 
peclr·a alta ele forma pyramtdal é)nsbente na sel'l'a da Cachoeua, 
no mun. de Campllla Grande, no Estado do Parahyba elo Norte. 
Nella encontl'am-se diversos ca1·acterea esculp1clos, gravacloe na 
mesp:ta pedra. 
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PEDRA DA MARIQUITA . E' o nome ele um cal)eço 
existente em frente á ban·a elo Paco-ty, á distancia ele 1 '1 /2 m i
lhas. ::\ua ex tensão é de l5 a 20 melrvs, tendo apenas ele 7 a 8 
pés d'agua em cima. Sobre essa pedra, na estação invernosa, o 
mar c1uebra-se com g t·ande violencia ; ao c01"Í"tnwlo, porém, no 
ve1·ão. 

PEDRA DA MULATA. Pov. do Estado elo E . Santo, no 
mun. ele Vianna, á margem elo ri o Jucú, com uma esch. publ. 
de inst. p1·im., creaela pela Lei Prov . n. H de '13 ele julho 
ele 1860. 

PEDRADAS. Cachoeira no Estado elo Rio de Janeüo; cles
agua na margem clir. elo rio S. Pedro, Sua~ aguas abas·tecem o 
Dls tric Lo Feder al. 
· PEDRA DE AFIAR. Corr eo·o do Estado de S. Paulo; 

banha o mun ele S . João Bap·tista do Rio Verde e clesagua no rio 
deste nome . 

PEDRA DE AMOLAR. Log . elo Estado de Pernambuco, 
no mun. ele Serinhaem. 

PEDRA DE AMOLAR. Log . elo Estado ele Goyaz, distante 
da cidade ela Boa Visla élo Tocantins cerca de 90 kilometros. 

PEDRA DE AMOLAR. A es trada que sahinclo da cidade 
ele Out·o Pre·to , no l!Jstaclo de Minas Geraes, se di ri ge para o NO., 
conhecida com· o nome ele cstradcb de Sabcvrá,, at t·avessa a menos 
de seis kiloms . ele Ouro Preto o pico do. Pedra ele Amolar , que 
!epara as vertentes do rio das Velho.s elas elo rio Doce . 

PEDRA DE AMOLAR. Morro do Es·taclo ele Goyaz, com 
816 metros ele o.ltura, proximo ao rio Verissimo. 

PEDRA DE AMOLAR . Cor rego do Estado ele S. P aulo, 
am. ela margem clir . elo r io Mogy-guassú, nas divisas da Ji·eg. ele 
Porto Ferreira. 

PEDRA DE AMOLAR . R io do Es·taelo ele Santa Ca·tb a 
rin a, affi. ela margem CUt· . elo ltapocú . (Inf. loc.) 

PEDRA DE AMOLAR. Ribeirão no Estado ele Go_yaz, no 
mun. ela Boa Vista elo Tocml'tins. Reune-se ao Brejo Feio, ao 
Bacur.v e ao Cocal. . 

PEDRA DE AMOLAR. Ribeüão elo Estado ele Matto Grosso, 
affi . ela margem esq . cro Guaporé. 

PEDRA DE CAL . Nome dado por José Francisco Lopes, o 
dedicado guia elas forças· expeclicionarias ele Matto Grosso, na 
calamitosa c.<tmpanha do Apa, em · 1867, a um dos a ff'ls. di
reitos eless9 rio. Nasce em um brejal, c1uasi em con·traver·tentes 
com o P ena·teque . R eceile os ri achos ela Almecega e das Cruzes, 
e com 80 kils . de curso faz ban·a aos 22" 1'1' 28''5 e ·[3o 29' 53' ' O. 
No local ele suas nasce1Ytes encontra-se gr ande quantidade ele 
pedra calcarea, elo que proveio-lhe o nome . O B. ele Mel• 
g·aço diz: «Riacho pouco conhecido elo clistricto ele Mit·ancla. 
As suas fontes ·teem pur co n•t,·avertentes , na dist ancia ele tres 
leguas a O. ao do rio el a Pn tta , a fflu -•nie do Miranda. Con·e o. 
rumo .,.eral' ele SE. 4S ; r ecebe pela margem clirei'ta, no começo 
ele setf curso, os rib~ irões ela Almecega e das Cnt:zes, e com 
12 leguas vai desagua t• no Apa, na la·tr. de 22° '1' 28" e long : ele 
13o 29' 53" o. elo Obser vatorio elo Rio ele J ane iro . As cabece ll'as 
á -mar ge m dit·ei·ta deste riacho são um ex~e nso brejo, seme,tdo 
de uma infinidade ele pedras calcal'eas, mmtas elas r1uaes a.ppa
r ecem á flor da t er1·a. ou elevado do alguns palm os . De sort.e que 
em mui·tJs Jogares os anim aes ele mon·tar ia 'tllem uma mão na 
pedra e a outm atolaelaela no fàfo interst icio, que a separa de 
ou'tra pedra. Avist a - se a S 4 I /2 SO. o nota velmorro da Marga
rida, a quem ela margem direita cl o Apa. » 

PEDRA DE CEVAR. Serra no Es tado de Minas Geraes, 
no mun. de Bom Fim. Della nasse o rio Macahubas, a m. do 
P ar aopeba . 

PEDRA DE FOGO, Log. do Estado de Pernambuco, no 
mull.. de Agua Pre·ta. 

PEDRA DE FOGO. Riacho do Es laclo elo Mara.nhão, no mun. 
ele Nova York; desagua no Parnahyba. · . 

PEDRA DE FOGO. Sang,•adouro que entra na marg·em eli
reHa elo t•io S. F1·anci.sco, proximo á foz elo rio Hacaramby, que 
desogua na margem oppos ta; no ffistaclo ele Minas Geraes . . SoTn·e 
elle es·tá assente a pov. ele egual nome. (Halfeld) . 

PEDRA DE MÓ. Log. elo Estado elas Alagôas, no Urucll. 
PEDRA DE SANTA LAURA. Morro alcan·tilado elo Estado 

de Sergipe, a margem dir . do rio S . Francisco . 

PEDRA DO ANTA. Dist. elo Estado ele Minas Ger aes, em 
urn a garga nta formada por dous gr a ndes morros, no mun . da 
Viçosa. Orago S. Sebastião e d iocese Üf' Mal'ianno.. D'oi ct•eaclo 
pa rochi a peb Lei Prov. n . 385 de 9 ele otrtubro de 1848. Per
·tenceu aos muns. de Marianna e Pon·te Nova, ·tendo sido incorpo
rado a este ult imo pela Lei P t·ov. n. 827 ele 11 ele julh o ele '1857. 
Sobre suas div isas vide ar·t. V ela Lei Prov n . 1.908 de 19 de 
julh o de :1872, art . H ela ele n . 2.165 ele 20 ele novembro ele 1875; 
n. 3.305 de 27 ele agosto ele '1885 , n . 3.387 ele 10 ele julho de 'i88fi 
(art. V). T em eluo.s es_colas publicas de ins·trucção primaria. 
Além da, ma·triz possu e a capella ele Nossa Senhora elo Rosario . 
Lavoura de canna, fumo e cal'é. 

PEDRA DO BAHIANO . Morro na praia ele;> Pin·to , á mar
gem ela lagôa Roclrigo ele Frei tas, no Distric·to Federal. 

PEDRA DO BAHÚ. Rocho. imponen·te e despida ele vege·ta
ção, collocada na base sul ela montanha que enfrenta com a pe
cruena ciclo.cle ele S . Bento elo Sapucahy, no Estado ele S . Paulo, 
quas i na divi sa elo Estado ele Min as Geraes . «mssa peclt·a, diz um 
viajan·te, é no·t:1Vel pelas fi guras que, com muita semelhança, 
represen·ta, qua 11do vis·ta ele pon·tos cU ver sos. Aqu~ vê- se um gi
gan Lesco nariz ; all i uma, mitra per feita men·te con'tornacla ; além 
um a pyr~tmiel e, e sempre mudando as figm·as segundo a collo-
cação elo vi ajan·te . » . 

PEDRA DO BOI. Cachoeira no rio do Frade, ~un. ele 'l' i·an
coso, Estado ela Ba.hia (inf. loc. ) 

PEDRA DO BONITO. Serra no mun. ele Muri cy, Estv.elo 
elas A lagôas . 

PEDRA DO CONDE . O.i:teu·o quasi na praia depois elas 
pontes ele S. José e Ilhotas, no Es·taclo ele P ernambuco. ( Dicc. el" 
C. Honora to). . 

PEDRA DO FACÃO. Mot'l'O no mun. de Magé e Estado do 
Ri/) ele J aneiro, no Soclré. E' assim denominado por apre
sen·tar a fórma de um facão . 

PEDRA DO FRADE. Serrote do Estado de Minas Geraes, 
no mun. ele Itajub.:\.. Entre elle e o serro·te ele Pouso Frio corre 
o rio Sapucahy. No Mappa elo Sr . Chroka-tt ele Sá figur<t esse 
serwúe com o nome ele Perll·a Vermelh a. O S1·. Alexandre AlfL'ed0 
Capelache ele GusuerLs (Rela;t. d'.Agl'. ele Minas, 18961, menciona 
esse serrote com o no1ne ele P edra elo Frade. Se 1· ão duas serr as 
clifl'eren·tes 1 N ào será Ped' a elo P.racle algum pico elevado ela 
Pedra Verm elha 1 · 

PEDRA DO FRAGOSO. Morro elo Estado do Rio de Janeiro, 
n o mun . de Magé. 

PEDRA DO INDAIÁ . Dis·t. incorporado pelas Leis Provs . 
n . i .403 ele 9 ele dezembro ele 18li7 e 3.356 de iO ele outLtbro ele ~885 
ao mun. ele Tamandua, hoje lt!llpecerica , no Es·taclo ele Minas 
Geraes . 

PEDRA DO JAHÚ . Corredeira no ric> Tocantins, proxima ás 
denominadas Pixuna-cluat·a e Agua ~11 Sa,ucle; no l!:~taclo elo 
p~~ . ~ 

PEDRA DO NAVIO. Log. do EstaclocloR, G. elo Norte, no 
mun. de Canguare·tama. 

PEDRA DO QUILOMBO. E' assim denominada uma gmnde 
furna exis·ten·te na serra de Jg nacio Dias, no Distri cto Feder al. 
Dizem qu ' em owtros tempos chegou a esconder em seu seio pat·a 
mais de 40 c1 uilombolas . 

P E DRA DO RAIO. Enseada no lit toral elo Es·tado elo Rio ele 
Jv.neiro, no mun. ele Cabo Frio, entre a pon·ta ela Espera e a elo 
Solclaclo. 

PEDRA PO SABÃO . Log . do Estado ele Minas Geraes, na 
fl·eg . ele S . Lomenço elo lVlanhuassít . 

PEDRA DO SAL. Pha,rol si'tuaclo na pon·ta elo Sal, no Es·taclo 
elo P i a.ub.y, aos 2o 49' de La·L S. e t o 27'00" ele Long. E. elo 
R io de Janeiro. Luz fixa branca , cliop·trico, apparelho de 4a 01:clem. 
alcança '10 milhas . Sua torre é octogonal, de 1'erro fo rjado.' O 
plano focal eleva-se 18'a,oo acim!ll do nivel do mat·, Foi inau
glll'ado a •1 de março de 1873 . 

PEDRA DO SAL. AncoraclolU'o si'tuaclo na bahia ele Guan a
bara, no Di.stric'to Federal. 

PEDRA DOS ANGICOS. Antigo cl ist. do mun . ele MonLes 
Claros, no E~taclo de Minas Get·aes. Or11go S . .Tusé e clio~ese de 
Diamantina . Incorporado ao mun. ele S. Romão pelo§ li ar·t. I 
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da Lei Prov. n. 814 ele 4 ele julho de 1857 . Elevado á paroc]iif,!. 
pela Lei Pt•ov. n. 1.356 de 6 ele novembro ele '1866. Tol'nou- se sécle 
ela villa ele S. Romão pelo ar·t , IV ela ele n .l. 755 cle 30 ele ma1·ço 
ele 1817, clisposicito essa confirmada pelo a r t . VIII ela ele n . 1.996 
de i4 ele novembro ele 1873, q11e elevou Peell'a elos Angicos á 
categoria ele villa com e; La de nominação. Foi elevada á caten·ol'ia 
de Clclacle com o nome ele S. Francisco pela Lei Prov , n. 2.4l6 ela 
5 ele novembro ele 1877. Vide Fmncisco (S.). O mun. tem es ta 
u.Hima denominação, conservando a pat·ocbia a ele S. José de 
Pedra elos Angicos. 

PEDRA DO S EGREDO . GL'anele pedra dis·tante seis ki ls . 
ela Clcl'aele ele Caçapava, no Bstaclo elo R. G. elo Sul. Co ntém di
versos compadimentos, alguns <.lelles ca.po.zes ele comportar 
gru,nele numet;o ele pessoas , podendo -se en·tmr mesmo a cavallo. 

PEDRA DO SIMEÃO . Mono elo Estiado ela Bahia, no mun. 
do Riacho ele S::mL'A.tum . (Iuf. l oc .) 

PEDRA DO SINO. Log. elo Es tado de Minas Geraes, no dist. 
ele C:trandahy, mua. ele Barbacena, com uma esch. municipal. 

PE DRA DO SOMNO. Log·. elo Es·tado ele P e1·nambuco no 
mun . elo Limoeil'o. ' 

PEDRA DO TAPAGÉ. Grande cabeça s ituado <i distancia 
ele uma milha ela pon·ta elo Tapagé; no Estado do Ceat·á. 

PEDRA DOURADA:.. Pov. elo Estado de Minas Gerae~ . na 
ft·eg . ele TomlJos elo Carangola. Or,tgo S. José. T em uma escb. 
P'l bl. ele insh. prim, creacla pela Lei Prov, n , 3.162 ele 18 de 
ou·tubt·o ele 18ti3. 

PEDRA DOUR ADA. Serra elo Estado ele Minas Get·aes no 
muu. elo Carangola , D'ella nasce o rio S. Ma~heus. ' 

. PEDRA DO URUBÚ. Log·. elo Es·taelo do E. Santo, sobl'e. o 
l'lo Gual'apat·y. Exis~e ahi um marco fincado em epocha remota. 

PEDRA DO URUBÚ. Morro do Estado elo Ri o de Janeiro 
no mun. ele Magé. ' 

PEDRA DO URUBÚ . Mor1•o elo Es·tado de Minas Oeraes na. 
ft•eg. do Furquim e mun. ele Mari:mna. ' 

PEDRA FINA. Log. elo Estado ele P ernambuco, no mun. de 
Amal':lgy. 

PEDRA FIRME . Log , elo Estado de 'Pernambuco, no mun. 
rla Oame lle it•a. 

PEDRA FIRME. Log . elo Estado ele Pernambuco . no mun. 
elo Boni·to. · 

PEDRA Fl\JRADA. Log. elo Es·taclo ele Pernambuco, no 
mun , ele Nazareth. 

PEDRA FURADA. Log . elo Estado ela Bahia na ft•eg. ela 
Penha e mun. ela capital. Ha. ah i fabrico ele azei'te 'ele baleill.. 

PEDRA FURADA . Pov. elo Estado ele Minas Geraes, no 
d1st, ele S. José ela Lagôa e mun . de ltabira. 

PEDRA FURADA. Hha elo Estado da Bahia, n.o mun. de 
Camamú. Nilo é cult ivada po1· ser toda de pecll·a . Tem duas ca
Yernas. ( In f. lo c ) 

PEDRA FURADA. Riacho do Es·taclo elo lVIa1•anhão; elesagua 
na margem esc1. elo r io Parnahyba, cerca ele 1,2 kils . abaixo da 
cachoeira denominada Apertada Hora . 

,.
1
PEpRA FURA.DA . Cot•rego do l~stado ele Goya7., a!f. elo 

11 leu ao elo AnLa., que o é elo rio Vel'melho. 

E PEDRA ·FURADA . Cachoeira no rio Serinhaem, uo mun,da 
'scada e Eslaclo ele Pet·nambuco . . 

A 
PEDRA GRANDE, Maloca ela tribu Jacun<i; · no EsLado elo 
mazon~s. 

PEDRA GRANDE. Log. elo Estado de Pern ambuco, no mún. 
de Bom Conselho, no r io TrD. i pú . H a ahi uma pequena ver Leme 
na gruta que fica por ·tl'a'l. ela mesma peclt•a, cujas aguas são um 
P( o1cl~t·oso ;mticloto con·tra as clôres ele colica . Devem se1· mineraes.» 

n[ . loc.~ 

d PEDRA GRANDE. Logs. elo Estado elas Ala.góas, em S. Luiz 
e Qnttuncle, P,ilal' e Pioca . 

PEDRA GRANDE. Pov . e morro elo Estado ela Bahia, á 
l~argem di r, do rio S. Francisco. acima ela llal'I'D. elo R io 
Gra,ncJe. Ffa ·t;~mhem a.hi, no S. Francisco uma i llia com o mesmo 
nome de Pedra Grande. ' 

PEDRA GRANDE. Log. elo DisLricto Federal , na üeg . ele 
J acat·epaguá. 

PEDRA GRANDE . Capella elo mun. do T ietá, no Estado ele 
S . Paulo. OragJ S. Sebastião. 'l'em uma esch . publ. ele insL. 
pl'im., creael(l pela Lei Pt·ov. n . H ele 24 c!~ fevel'eit·o ele 188.2 . 

PEDRA GRANDE . Log. elo Es·tado ele S. Paulo, no mun. 
ele Bragança . 

PEDRA GRANDE. (Bom Jesus ela) . Pov . elo EstaLlo ele 
lllinas Get·aes, no clist . ele 8. João ela Vigia e mun . ele A1·assuahy. 

PEDRA GRANDE. Lüg. elo Estado ele Goyaz, no 2° clist . 
elo ·termo ela Boa Vista elo Tocantins . 

PEDRA. GRANDE. Monte situado fl.O SO . ela ciclacle ele 
Sete Litgàas, no Estado de Minas Gel·aes . 

P illDRA GRANDE . Ilha elo Es tado do Pal' <i , no rio Tocan- . 
·tins, pwxima da ilha elos San·tos . · · 

PE )'RA GRANDE. Riacho elo Es:aclo elo Piauhy, no mun . 
ele Piracuruca, • 

PEDRA GRANDE. Ribeiro elo Estarlo ele S. Paulo : !Janha 
o mun. elo 'l'ie té e clesagua na margem clir. elo rio des·te 
nome. 

PEDRA GRANDE. Ribeü•ão do Estado ele San ta CaLharina, 
clesagua na margem clir. do rio Itaja.hy- mirim . 

PEDRA GRANDE. Cachoeira no rio Parnahyba, enLt'e a ca
choeira cl,.e Cannavieiras e a bat'l'a elo riacho Engano. 

PEDRA GRANDE. Cachoeim no rio Cuyab<i, entr•e as 
de Gaspar Leite e de Tamanduá; no Estado de l\ía tto 
Grosso . 

PEDRA GRANDE. Sir ga no l'io .Madeira, ·tres kils. abaixo 
ela cachoeira elo Ribeil·ão e clous acima ela siL·()'a elos Peri-
quitos. 

0 

PEDRA IMAN. Log. do Estado ele Pernambuco, no mun. 
ele Agua Preta . 

PEDRA LAVRADA. Dist. do Es·tado elo Parahyba elo 
Nor·te, no mun. cht Soleclade . Orago N. S. da Luz e diocese elo 
Para h y ba. Foi c reaclo parochi a pela Lei. P l'OV . n. 2 ele -1 9 ele 
a~·osto de '1859 . Sobre suas clivlsas vide : Lei Prov. n. 189 de 
31 ele agosto de 1865, n. :380 de 20 ele abril ele 1870. O pov. 
cl1sta 7 leguas de Picnhy, 1s-- de Cuité , 20 ele Campina e 9 ela 
Soleclade . O seu nome provem de uma inscl'ipção que existe ahi 
em um rochedo . O Dec . n . 70 de 2'1 de o11~ubro ele '1 89 1 ·tra.ns
ferio a sécle ela com. e mun . ela Soledaele para a pov. da Pedra 
Lavrada; essadisposição foi, 11orém, revogada pelo Dec, n . 22 
ele 21 de março ele 189.2, que manclou cleclarat• em vigor o Dec . 
n. 20 de 14 de junho ele 1890 . 

PEDRA LAVRAD \.. Log. elo Estado ele Pemambuco 1 no 
mun. ele Mul'ibeea . 

PEDRA LAVRADA. Rio do Es·taclo elo Parabyba do Korte, 
a lil. do rio eles te nome. 

PEDRA-LIP ES. RibeiL·o elo Es·taclo ela Bahia, ·trib. elo Ta
nhenLinga, que o é elo Hanhen , 

PEDRA LIMPA. Log. elo Esbaclo elas Alagôas, em S. Mi
guel elos Campos. 

PEDRA L I SA. Log, do Estado do Rio de Janeiro, no clisL 
elo Mot'l'O elo Côco e nnm. ele Campos ; com escola. 

PEDRA LISA. R io do Estado elo E. Santo, banha o mun. 
ele Piuma e clesagua no rio Iconha . 

PEDRA MENINA. Serra do Estado ele Minas Geraes,en·tre 
os mu ns , ele S . João Baptista e Diamau·tiua . Nella il<~m sllas ca
.beceiras os rios Hangná e Hacaramby (pedra menina ). E uma 
ramiJlcaçiio da parte N. ela serra do Hambé, que com os nomes 
ele serra elo Gavião, Velloso, Pedra Menina. Penha e Mundo 
Velho separa a bacia elo rio Dôce ela elo Arassuahy. 

PEDRA MIUDA. Log·. no termo ele Grajahú, elo Estacle elo 
Maranhão . . 

PEDRA MIUDA. Log . elo Estado das Alagoas , em Paulo 
Affonso . 

PEDRA MIUDA E nseada na ilh:t de Cabo Fl'io do Estado 
do -Rio ele J a neiro ent1·a o cos·tão do Pou·edão e a ponta elo Ora-
torio. ' 
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P E DRA MOL LE. Log . do Esiado de Pernambuco, nc mnn . 
da capital; com urnaeslação da E. F. elo Recife a Caxangá e 
uma esch. ele inst. pr nn ::ll·ia. 

PR_DRA MOLLE. Pov. do E s taüo de Sergipe, no mun . ele 
Ha ba1a n na , com eschola. 

PEDRA MOLLE. Cad1oeira no rio P a 1•a catú, ·trib . elo São 
Francisco; no l~stado ele i\Iinas Geraes, Ee is kil s. distanLe da 
clenom1nada Inhaumas. ~'em, segundo Ha lfe lcl, se·ta palmos e 
B3JS poliegaelas . ele velocida de. 

PEDRA M ONTADA . Log . elo EsLaelo do Cear á, no termo 
de S . Francisco . 

P EDRA NEGRA. Log. do Estado elo R io ele Ja neiro, no 
m un . de Petropol is. 

. PEDRA NEGRA. Bairt·o do rnun. de S . Luiz elo Parahy
·Liuga., no EsLaclo de S . Paulo; com uma esch . publ. creada pela 
Lei de 4 ele seLembro de 1893 . 

P EDRA NEGRA. Baino elo mttn. ele Taubaté e Estado ele 
S. Paulo . 

P EDRA N EGRA Sena elo Estaclo ele Mi nas Geraes, nas 
divisas elo clist. ela Pr ovidencia per·tencente ao mnn . de Lõo-
poldina . · 

PEDRA NEGRA . Carrego elo Estado ele Minas Ger aes, nas 
divisas ela freg. de S . Sebastião ela Gwta, pe1·tencente ao mun. 
ela Ponte Nova . 

PEDRÃO. Parochia el o E~taclo ela Bahia, no m un. de It·ará, 
Orago SS. Coração ele Jesus e diocese at·c~iepiscopal ele S . Sal
vaclOl·. Pertenceu, E'm princ ipio, ao mun . ela Feira de San·t' Anna 
elo qual fo i desmembrada pela Lei P rov. u. i 73 ele 27 de maia 
ele !84.2 . Tem duas eschs. publs. ele inst. prim . Sobr e suas d i
visas vide, en·tt·e outras , a L~i P ro v. n. 257 ele 3 el e ma1·ço 
de 1847 . 

PEDRÃO. Serra elo Esbaclo ele Minas Geraes, no m un . · da 
Pedra Branca . (Inf. loc . ) 

. P EDRÃO. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes ; nasce l1a 
serra elo seu nome, l~anha o mun . da Perh·a Branca, e clesagua 
no rio elo V in tem . (InJ. Joc ,) 

PE DRÃO DE JOÃO NARDES . Carrego elo Estado ele Mi
Jlas Geraes, banha o mtm. elo AbaeUl e clesagua na mu-gem esq . 
elo rio Borrachudo. (In f. loc.) 

P EDRA PARTIDA . Mor1•o·te de cerca ele i5 meLros ele al
tlll'a, situa.do no D.istl'icto F ederal. no bp.irro do Anclaraby 
Grande . E' fendido ao meio, deixando Ltma passage m ele ·t1•es 
tnetros mais ou menos ele largura . 

PEDRA P ARTIDA. Uma elas curiosicl:ades n abnraes c1ue 
oil'erece o mun. ela Lapa, no Estado elo Paraná. A Gazeta Pa
rana. nse, em i886, assim a descreve : « Log·.1 á sahid1,1. da cietáele 
vê- se emplna.;lo m Jssiço .ele rochas co1·taclas a pique,. com aspecto 
summamen te .PJLiioresco, e o terreno em torno começa a subi1·. 
Uns dous kilome·tros acleante galgam-se declives já um ·tan·to 
asperos, e começa a apparece1· vegetação mais robusta e fron 
dosa . Dahi a pouco os cascos dos a nimaes ba;t~m na roc);ta aver
melhada e crys·tall ina, que nada ma~s é tlo qu,e gré~ ve1·melho 
an Li go, o old ?"ecl scmrl stone, -toda !)Bil'l' a'biflcacla, e ela Ci;' al se 
·tiram as ]JonHas Iages que servem pm· t.~- a calçamento ela c1clacle, 
de qne tanLo se ufanam ns mol·ador~s da Lapa . O caminho sel'
pea por entre grandes blócos ela l'ochn metarnorph ica, em que 
bem s~ evide~cia a acçi.i.o geologica elo fogo e ela .~gl1a, e apre
senta 1n te ressautes pontos e aspectos, pela regulal'lclade de cór~es 
bem a prumo . Mais um pouco e es·bamos na chapada que encima 
aquella muralha na·tut·o,l, gozando de perspecbiva m ui to amen ~~, 
larga e espaçosa, estendendo- se a vista por campos e campos 
que se per c1em ao longe e pairando os e1hos so IJre a cicl a ele dd 
Lapa, CllJa eel t fi~ação mais ou menos regular, g·anha presLigio, 
con:temp lacla asSllJl tlaqnellas aHuras. Caminhando pela chapada 
chega-se a uma gL·amle soluçã::~ elo continuidade no tet·l'(~tlO e 
ap1·oftllldam-se. os . oll~'tres. por lenda n üo m11iGO larga, Jljl.as ex
·tensa e ele conlormaçao Cl1'CLllar, devida ou á a lguma comm.oção 
do ter .:euo, que separou a rocha r egularmente por alguma estra
tlf1ca<{ao em ar ce, ou a teabalho ele ag uas, ~J>! e na sua acção lenta, 
mas consúante faz, como se sabe, mnraVllhas de fo r ça e clesa~>
gregação. Não bas·till, porém, con·te nplar de cima pa11a baixo es~a 
curiosidade. E' preciso tambem, no judicioso pens!llr elos o- uias 
aprecial-a debaixo para cim a, e por isso pnze mo-nos a desce~ 
por bar rancos bastante pe1•igosos, agarrados , uns atraz clo3 ou-

tros, a cipó, e tacuáras. Um cles~es apoios que se partisse ele 
r epente, soJl'reria o via,i ante uma quéda, senão morLal, pelo me
nos capaz ele elelxar semi-morto quem clella fo ;se vwtima. Aft
nal, a lcança-;;e o chãu ele um cot· redor, es il'e ito mas nacla h u
mido, em: q ne mais se accen büa a J'órma cil'cular ela separacão 
elos clous massiços em duas curvas parallelas, elegantes e bem 
lançadas. Die-se-ia m as bas es im1.1Jalaveis ele algum bo!'l'eão ele 
giganLe, ca furLíficacão . O unico itlciclen·te müs di g no ele nota 
qu e la se deu, c1uanclo chega-mos, foi incommoclar-m os um bando 
nume1·oso de passaros qne par~iu, batendo com as po n tas elas 
azas na estrei beza elas rochas e leva.n t:1ndo esLr1clula g l'Ita. Eram 
tapenubs, especie de anclorinbões, branco-grisalhos, de cauch 
l9 i-parLil;la e que vivem uw tan to a laia de gaviões na caça . 
Com o ii:io, emigram em bandos ."' 

PEDR A PINTADA . Log . do Estado elas Alagôas , no m un . 
de Paulo A!Ionso . 
• PEDRA PINTADA. Sel'l'a ele Estado ele Se t·gipe, no mun . 
ele Campos. 

PEDRA PRETA. Log: . no Estado elo R io ele Janeire, no 
mnn . ele l{ezende, 

PEDRA PRETA. Um elos quar·te i~·ões ela cidade elo Avaré, 
no Estado ele S. Paulo . 

P EDRA PRETA . Log· . elo IJ: stado elo Paraná, no mun. de 
Bocayuva; com cadeira Pl'Omiscna ele insbT . prim. creacla pela Lei 
P1•ov. n. 822 ele 1.@ ele novembro •le 1S85 . 

PEDRA PRETA. Ponta no Ji~tm·al do mun . ele Cabo Fr·ío e 
Estado do R io ele J aneiro, entre a pon ta do Caboclo e a elo Ar
poaclor . 

PEDRA PRETA . Se;n ·a elo Es tado ele Minas Geraes, no mun . 
da Pecka B1·auca . (Inf. loc) . 

P E DRA PRETA . lUo do Estado ele S. Paulo, aff. do P<VPa
napauema . Banha o m un . ele Avaré. 

PEDRA PRETA . Ri beiJ'ão de Es tado do Parana; l'eune- se 
com a Ponta Grossa . 

PEDR A REDONDA . Log . c~a mun. ele Aracaóy, n,o Estado 
Ceará. 

PEDRA REDONDA . Log. elo Estado ele Pernambuco, ·tres 
leguas ao S. da villa do Bonito . Ahi existe uma cachoeira, cujas 
aguas correm a p1·umo por ci.ma de uma gr :1ncle pecl.ra com a1·tura 
ele 80 inetros pouco mais ou menos. 

P.E DR A R EDONDA. Log . elo Estado das· Alagôas, n o i:nun . 
ele Anacl ia . 

PEDRA REDONDA. I lha elo Estado do Ceará, no mun , de 
Araca·ty . 

P EDRA REDONDA . R iacho qne nasce no Estado elo Para 
hy1)a, abl'avessa'odo R . G . elo elo Norúeeclesag~ano l'ie elaJ3ôa 
Vista, aff. elo Sericló. 

PEDRA REDONDA, R io do Es tado cte Minas Oeraes, a fl'. 
ela margem esq . elo 1'io José Pedro. 1-tecebe o Sete Volbas reunido 
ao r io das F lores. 

P EDRA REDONDA. 0achoewa no rio Coxim., tr ib . da mar
gem esc[ . elo 'l'aqtiary ; n o l!lsbado de Matto Grosso . F ica J? roxjma 
elas cachoeiras denominadas Anctré Alves e Vamica-nga ou G\l.ai
micangu . 

PEDRARtA. R io tle Es Lado ele Minas Geraes, banha o m un. 
de D1~,1LDan:tioa e clesag-ua no Jee1uiLinhonh o. . (lnJ. lo!)).. 

P EDRAS. Distr . elo Estado de S . Panlo, no u:nui . - Jte, .ó.J;a
l·aetunra. Foi ·c1·eado pavoch la pela Lei P rov . n. 87 çle 5 ele JiQ@oio 
ele 1886. Tem escholas. -. 

P J,i:DRAS. Pequena pov . elo Es tado elo MarD nh5:o, na l'reg. ele 
S . Vicente Fel' rer ; com uma esch . publ . cl,e insb~. p1·im., CJ!eacla 
peJ.a 1.ei P·rov . n . 1. 236 ele 2 çle maio ele 1881. 

P E DRAS . ·Log . elo Esbaclo elo Maranhão, no mnn. ele i\firiLiba . 

PEDRAS . Log· . no te rmo ela Capella elo Esiado ele Serg ipe, 
com uma esch. mixha, creacla pelo a r t . IH § I ·da Lei P rov. 
n . 1.221. ele 25 ele abri l ele 1882. 

P E-DRAS . Pov. elo Es~aclo d.a Bah.ia, no mtm . ela cidade elo 
J oazeiro. . 

PEDRAS . Log. elo Es tado el a. Bahia, n,o m•.1n. de Ent~e Rios, 
no ltamal fe n·eo do 'fimbó. . 
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PEDRAS. Dis~. do termo ele Chique-Chlque,no EsLado da Bahia. 

PEDRAS. Bairro do mun. ela Faxina, no m~ ~aclo ele S . Paulo. 

PEDRAS Bairt·o elo B;starlo rle S . Paulo, no mun. ele Guara-
t inguetá, pr oximo da capella da .I pparecieht, com uma escol. publ. 
de insb. prim, · 

Pl~DRAS. Log. elo l~staelo elo Para ncí, no tet·mo do Castro . 

P EDRAS. Bairro no mun. ele SauLo Antonio elo Imbituva e 
Es~aclo elo Paraná, com esehola . 

PE DRAS. Pov . no mun. elo Mnrlanna elo Esl.aelo ele i\Ii nas 
Ge.raes . Orago Santo An·tonio. 'r em duas eschols . publs . . ele inst. 
Pnmaria . 

PEDRAS. Pov . no mun. ele Sete Lagoas elo Estado ele i\Ii 
na~ Geraes, com u m~. eschol. mixta Cl'eacl a pela Lei Prov . n. 3.217 
ele H ele outubro ele ·188<1. 

PEDRAS. Es·tação ela Companhia Ramal Ferreo Campi 
nei ro , 11:1 linha ele Campinas ao !Jai r ro das Cab1·as, no gstado de 
S. Paulo . 

PEDRAS. Mol'l'o elo Estado elo Rio ele J aneiro, no el ist. ele 
S. João Marcos . 

PEDRAS . Mol'l'O na estrada de Campi nas a Mogy-mit•im, 
ao N. elo rio Jag11ary, no Es·taclo el e S . Paulo . Desc()!Jre-se a 
grande d istanci a . 

PEDRAS. Set·ro no muu. elo Piraby elo Estado elo .Pat•aná , 

P EDRAS . Mot·ro si·tuaclo qua.si dentro elos limites ela cidade 
de Oii v eira, no Esbarlo ele Minas Geraes. 

PEDRAS. Morro no mun. elo Patt•ocin io, uo Estado ele Mi· 
nas Creraes 

PEDRAS . Morro elo Estado ele Ma~to Cr t·o s~o, á margem clir . 
do Paraguay, acima da foz do CipoLuba. 

PEDEAS. Ilh a fot·marla pelas enchentes elo invemo nos 
campos que rodeiam o mun . ele S . Bento dos P edzes elo Esl,aelo 
elo Maranhão . 

PEDRAS . Ill:wta do Estado de S . Paulo, clef,·onte ela pal"be 
ela ilha de Santo Amaro si·tuacla entre as pontas elo Ba:Lalhão e 
Rasa. l!;ntre ell a e a ilb a de SanLo Amal'll, Jica a ilhota elo 1\üüto . 

PEDRAS. P onta na costa elo 8s·tado ele Pot·oambuco, junto a 
Olincla, aos so 0'57" ele La t. S. e 8• i 9'26" de Long . E . elo Rio el e 
Janeit·o . E' considerada corno a ponba ma is orienta l elo Brazil. 

PEDRAS . Ponta situada cptasi ao NO ela ponta Guara tiba 
( D.is tt-i c·to Fecle t·al ) com quat.ro i lhotas e nm rec ile pro>: imo . 
Depois dessa ponta, a costa cvrr e ao NO, depois a O, a·te á ponta 
Sepe tiba, distante cet·ca el e 1. e i /2 milhas, l'ot'tn<\Ilclo um a ballia 
arenosa. 

PEDRAS . Ponta na costa elo Estado elo R io ele Jane iJ•o, 
entre as praias de Mambucaba e Brava. 

PEDRAS. R io elo Estado üo Pará, afl . ela mat·gem dit·, elo 
Qua·tipurú . 

PEDRAS. Rio do Estado do i\lar auhão, banha o mun. ele 
Mit·i tiha e desagua no rlo elo Espigão. 

PEDRAS . RiMbo do Estado elo Cefllrú, banha o mun. ele 
San•ta Qu i·teria e elesaguo. na margem cli1·, elo l'io Jacurutú. 

PEDRAS . Riacho elo Bstaclo elo R. G . do Norte, banha o 
ll1un. ele Canguaretam:~ e desagua no ri o Cm·ima'taú. 

PEDRAS. R iacho elo Es·taclo elo P ar abyba do Norte, no mun. 
ele Gnarabira . · 

PEDRAS. R iacho elo Est ado de Pernambuco, am. ela mar
gem meridional elo rio t;amarag ibe . 

PEDRAS. Rio elo Estado ele Set•g ipe, nasce na set'l'a ele Ita
ba1ana e clesagua no l rapiranga ou Vasa Bal'l'is, na es•racht real 
entre Larangeiras c Lag·ar to, depoi s ele um cm·so de 2G J;i ls. 
Neste rio ba Lres poços; que nunca puderam ser so ndados pela 

(
e
1
ua gl'uncle pl'Ofundiclacle. Tem per a i!'. o l'i o Comma nclanLe . 
nf. loc.) 

PEDRAS . Rio elo Esbaclo ele ::'ergipe; nRsce no Ci r6 elo Leite 
e clesagua no rio do P eixe, ~.Q'. do Vasa Ruris . (Tnl'. loc.) 

PEDRAS. R io elo .Estado ele Sergipe, <Í. i2 k ilomeLros ela 
cap tlal; elesagua no rio daquello nome. 
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PEDRAS. Riacho elo Estado ele Sergipe, no nnm. elo Rosario, 
atravessa a estr ada que vai para os Brejos . 

PEDRAS Rhcho el o IJ;staclo ele Set•gipe. , aff. elo rio Saguim; 
no mun. ele ' atrba Luzia elo R io Real. 

PEDRAS. R io elo Es·tado da llahia, cdl'. do rio ele Contas. 

PEDRAS . Rio elo B;staelo ela Bahia , aff. elo Jeq ui tinhonha . 
PEDRAS. Corrego do ffistarlo ela 13ahia, bat .ba o mun. elo 

Mol'l'o elo Cha.péo e desagua no riacho elo Cel'caclo, ai!'. do l'io 
Jacuhipe . 

P EDRAS. Rio elo Estado ela Bahia, banhao mun. da Feira 
ele Sant' An 11 a e clesagua no Jac uhipe. 

PEDRAS . Rio elo {J;s taclo da Bahia, banha o mun. el e Lençóes 
e desagua n a margem clü· . elo Santo ~ntonio . (Inf. loc.) 

PEDRAS. Pequeno rio elo Estado ela Bahia; nasce no Iogat· 
chamaelo Mmi çoca, cot)1 o nome ele Pitaguassú e, após um 
c ut·so ele 1-f kils . , lança- se no mar , l imi tauJo a ft·eg . ele I ta
puan ela ele Bt·otas. (Inf. loc.) 

PEDRAS. R iacho elo Estado ela B~hia, 1•ega o mun. ele Al~ 
cobaça e desagu a no l'io Itanhem . 

PEDRAS. R iacho elo Estado da Bahia: nasce na sen·a Vet·
melha e desagua no rio Capivara, aJl'. elo Itapecurit~assú. Tem 
cerca ele 2-> ldls . ele extensão. 

PEDRAS. R iacho elo Estarlo da Bahia, banha o mun. elo 
Conde e reune- se ao llh a Grrmele. Alimen ta com outt·os a lagôa 
elo Sitio. (!nf. loc . ) 

PEDRAS. R io elo JJ:s ~ado ela Bahia, na E.· ele F . ele Cara-
vellas. · 

PEDRAS. R io elo 'RsbMlo elo E. Santo; nasce na serra elo 
Ba·t1 tal e engrossa o Beneven·te pela margem e~quercla . 

PEDRAS . R io do ll]stacl o elo E. Sa n bo, kib. ela margem escr . 
el o rio Jucú . Cot··ta duas vezea a estrada el e Via nna e~ Ourém . 

PEDRAS . Rio do Est.aelo elo R io de Janeiro, aff . elo rio elas 
Mortes, que o é elo Parahyb:t. . Rega o mun . de Vassouras. 

PEDRAS. R ibeirão elo Estado elo Rio ele Janei1·o, a i!'. el a 
mat·gem cli r. elo rio Utum. 

PEDRAS . Rio elo ]i;staclo do Rio de Janeh•o, trib . elo Fa
gundes, qne o é elo Piabanha e este elo P a t·ahyba. 

PEDRAS . H io do ffistado elo R io el e Jo.n.ei1•o; clesagua na 
l agôa ele Cabo Frio . 

PEDRAS. Corrego elo Estado do R io ele J aneiro, afl'. da 
margem esq . do rio Cm·angola . 

PEDRAS. R io elo Es·taclo elo Rio ele .Janeiro, a:fl'. el o Tmvo. 
RecelJe o Vermelho na fazenda elo Cresciuma e o Desemba rque. 

PEDRAS. R ibei t• ii:o elo l!]stado elo R io ele Janeiro, reg~ o 
nmn. do !'t io CI;J.ro e desagua no l'io Cayivary, aft'. elo P it·aby, 
que o é elo Parah.)•l1a elo Sul. · 

PEDRAS. Corrego elo Estado elo R.io ele Jane it•o, banha o 
mun. ele S . João Ma rcos e clesagua na ribeirão das Lages . E' 
Lambem denominado 111achado. I'Inf. wloc.) . 

PEDRAS. llibeirão elo Di sLr icto Feelet·al ; clesaglla na lagôo. 
de JacarépagllÍL 

PEDRAS. Hibe.irão elo Es~aeloele S . Paulo: desagua no P a
rahyba en·tre a foz dos rios Uoa e Tauba·bé . E' atravessado pela 
1~. ele F. ele S. Paulo ao Rio ele Jan eiro . 

PEDRAS. P equeno rio elo Estado de S . Paulo, banha o 
mu11. ele Cananéa e des::~.g u a no Hapitanguy . 

PEDRAS. É.ibeil'ão elo Esl:ado ele S . Panlo, nas el.iv isas de 
Ill' <.t g<W\.a com AliiiJa ia . 

PE DRAS . R ilJeirão (lo Estado ele S . Paulo, a{l'. elo rio Pardo, 
que o é clD Paeanapa nema . L i111ita o muu. tle Avaré . 

PEDRAS. Cor rego do Estado ele S . Panlo. banha o muo , ele 
Tatnhy e des:l.g t.ta na margem clir . elo rio Guarapó . 

PEDRAS. Rio elo Estado ele S . Pau lo, banha o mun . c!e 
S . João da Boa VisL:J. e clesaguo. no rio elo Qt~arte l , aiL elo rl n 
el a Pra ta, c1ue o é elo J<lgua.t·y. (Jnf': Joc.) . 

PEDRAS . Ribeirão elo Estado de S . Patil o, Ll'jb, do São 
T"ourenço que o é do l'ibeil'ão elos Porcos. Banha :l. Capclla 
das Pedras. 
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PEDRAS. Ribeit·ão do Estado de S. P a ulo, all'. do Cuba·tão 
pela ma1·gem clit·ei-ta. 

PEDRAS. H.ibeipão do Estado de S. P aulo, aff. do rio 
P ardo. Banha o mun. do Ribeirão Pre to e nasce no morro do 
Vassout·al. 

PEDRAS. R ibeirão elo Es tado de S . P aulo, afT. ela margem 
clit·. elo 1·io 'l'ieJé. 

PEDRAS. Ribeit·ão elo Es tado de S . Paulo, a ff. ela margem 
elü·. do R i beit-ão ele Jgu o pe . 

PEDRAS. Ribeüão do Es tado de S. Paulo, all' . do rio Mo
gy-Gua~sú. 

PEDRAS . Ribeirã o do Estado de s·. P aulo, ali. elo Una 
el 'Alclêa . 

PEDRAS. Rio do Estado de S. Pa;ulo, all". do i·~o Inferll'O. 
Corre no mun. da Fra nca . 

PEDRAS. Ribeirão do E~ taclo do P ar aná, ali' . ela margem 
dü. a o 1·io Rnsg·ado, r1ue é trib. elo CubaLão-mit•illl. 

PEDRAS . Rio elo E.stado do ~~m·aná, trib. da ]Jahia ele Pa
ran a.gná, no mun. des te nome, a quem serve ele divisa . E ' n a
vegavel por pequena s emba rcações . Seu curso é ele seis a se te 
kilometros . 

P •EDRAS. Rio el o Est:Hlo do Paraná, clesagtta junctamente 
com o Ira Ly no Jorel::to , arr. ·elo Jguassú. Banha o mun. ele 
Guarapuava. 

PEDRAS . Rio a.lf. elo Jararaca, brilJ . do S. 1\Iiguel, c1ue o 
é do rio Negro, este do Jgaassú e este elo P araná. 

PEDRAS. Ribeirão elo Estadp elo Pa~·aná, :~fi', ela margem 
esq. elo Guav.i t·o lJas . 
· PEDRAS. ~ibe i1· iio aíl. ela margem esq. elo rio Negro, Lt-.ib . 

elo Iguassú, que o é do Pat•an~t. 
PEDRAS. Rio elo E s·taclo elo P a t·a ná, hanha o mun. do Gu a· 

ratuba e clesagua na bahia deste nom e . (lnf. loc.) . 
PEDRAS . Rio elo Es tado elo P aran {t, a ff. elo Ir~hy , ma is 

·t1rcle JgLtassú. 
PEDRAS. Hibeü ão elo Estado ele Sanla Caib arina . a lf. elo 

rio Tubat·ão. Em suas ma rgens estabeleceu-se um n ttcleo colo 
nial em 1877. 

PEDRAS . Rio do E s Laclo el e SanL[l. CaLl1 arina ; n asce na 
eerra Gerai' e lança-se na margem eSC[ . do rio MaromlJaS. 

PEDRAS. Arr!)iO el o Estado ele San·ta Ca·Lbarina ; lan ça-se 
na ln gôa elo Mol'l'o Sombrio. Tem muiLos sal"bos que impedem 
a n avegação . 

PEDRAS. Rio ·do Estado de Sa nta Ca tb.arina., afT. tla mar
gem esq. el o rio do P eixe, trih. do Urugnay . 
· PEDRAS. g· o.ss im denomin ado em sna pa l'Le superi or o 

rio Arar angu á, no E s tado de San La Ca~harin ::t . 
PEDRAS . Sanga confluenle elo arroio elo Ti gre, CJU B o é elo 

Candiota, no E stado do 1\. G. elo Sul . Recebe a sa nga ela 
Divisa . 

PEDRAS. Arroio do Estado elo R. G. elo Sul , aff. cl a margem 
esq. elo rio ~los Sinos . 

PEDRAS.' Arroio do EsLaclo elo R. G. do Sul, ·tl'ib. elo rio 
Pardo, que o é do J acuhy . 

PEDRAS. Al'l'oio elo Es tacl0 elo R. G. elo S ul, banha o tnun. do 
Arroio Gra nde e clesagua na margem di r. do anoio cles1e nome . 

PEDRAS . Ribeirão do Es tado elo R . G. elo Sul, afl'. da 
margem cl ir. el o arTo·io J acuhy. 

PEDRAS . Arr oio elo Estado elo R. G . elo Sul, a11'. ela ma1·gem 
esq. elo rio Partlinho, Lrib. elo rio p ,,,relo. 1\ecebe os arroios ela 
CarloLa e elo Almoço (Inf. loc.) . 

PEDRAS. Arroio elo Esbaclo do R . G. elo Sul; clesagua na 
margem esc1. elo rio Jaeuhy, entre os arroios Cane·tas e Santo 
Amaro . 

PEDRAS. Arroio elo Es ~aclo elo R. G. elo Sul, banha o mun. 
é! B. Conr::elção elo At·t·oio e clesagu a na margem dir. do rio Tres 
Forquilhas . 

PEDRAS. Arroio elo g gLaclll elo R . G. elo Sul, nasce na serra 
elo Ca nguS9LL e clesagna na margem cl ir . do rio Camaquan . 

PEDRAS. Al·t•olo el o Estaclo do R. G. elo Sul , a fl'. da ma1·geJ11 
esq. el o rio Pira·Hnysi.nbo que é trib. elo S. Go11çalo . E' lambem 
elenomi nado La geado. 

PEDRAS. Corrego a ll'. elo ribeirão elo Bahú , qu e o é elo Sa
pnca hy-mirim, muito proximo á~ div isas elos E st ados ele Mi nas 
Geraes e S . Pau lo. 

PEDRAS. RibeiL·ão elo Esbaclo ele Minas Gera es , ba nha o 
mun. cl S. J oão el'El-Rei e clesagua no Cat•anclaby. Recebe o 
corrego elas .Agu as Sautas . 

PEDRAS. Rio elo Es·taelo ele Minas Geraes , ;:t,(l'. elo Ubet·a
binh a . 

PEDRAS. Nome que tom a o rio Jequitinhonha desde a c.onfl. 
elo rio 'l'res Barras a lé á rio Ribeirão elo Inferno, no F.s'.aclo 
de Min as Gera es . 

PEDR AS. Carrego elo EBt:l.clo ele Minas Gel·aes ; banha o 
mun . do At·axà e desag·ua no r io S . João . 

PE QRAS. R tci do Es ~arlo ele Mln ns Geraes , aLravcsslt a es
·trad <t ele Da·ttas e fornece agua á cidade ela Di aman tin a; reune-se 
ao col'l'ego do Guinda. Vai ao rio elo Pinhr.iro. 

PEDRAS. Ri.a.cho elo E stado de Minas Geraes, an·. ela margem 
cli.t·. elo rio Urucu ia, Lt•tb. elo S . Ft•ancisco. 

PEDRAS . Cori·ego elo Estado ele Minas Geraes , arf. ela 
margem elir. elo ribeirão elo P ouso Alto, trib. do rio Verde . 

PEDRAS. Rio elo Es ~aclo ele Minas Geraes, a fl'. elo rio P1·e to, 
que o é do Arassuahy . (In f. lo c. ) 

PEDRAS. Rio elo E s tado de Minas Geraes, aif. da ma rgem 
esq. elo rio elas Velhas. 

PEDRAS . Ribeirão do E s tado ele Minas Ger a es , afl'. da · 
margem esq. elo rio Habim, afl:'. elo Sapucahy-mirim. 

PEDRAS. Carrego elo Estado ele Minas Geraes , afr. do ri
beirão Capivary, que o é elo rio Grande . 

PEDRAS. Riacho do Est ado ele ~1inas Geraes; desagua na 
margem esq . elo rio S . Fra1~cis co , acima da foz do Jequi.blthy, 
abaixo ela elo rio ela~ Velhas (HaHe ld.) 

PEDRAS. Rlaclto elo Es tado ele Minas Geraes ; clesag ua na 
ma t•gem esc1. elo rio S. Francisco abaixo da for. do Pacuby . Suas 
cabeceiras estão no senote ci o Pé elo i'dor ro. (llalleld.) 

PEDRAS. Ribeil·ã o elo Es t,v.clo de Minas deraes, nos lim ites 
do cllst. ele Nova Lor ena elo mtlll. ele Abaeté . Desagua n o São 
Francisco . 

PEDRAS. Riucho elo Estado ele II·IinM Geraes ; cle•agua na 
ma rgem esc1. elo r to S. Frauclsco , pouco aba ixo ela cachoeim de 
Pll·apol·a. . 

PEDRAS. Carrego elo Eslaclo el e Minas Geraes , banl1 a a rl'eg. 
elo Casca e cleso.g· na no rio des te nome . 

PEDRAS. R io do E~ lado de Minas Get•aes , ail'. do Ba nanal, 
, que o é elo rio Pre to. 

PEDRAS. Ribeil'f.io do Es tado ele 1\IHn-as GeJ·aes, ali'. do rio 
Pre to , que o é elo P arahybui1a . 
· PEDR AS. Corrego do Es tado ele Mi.nas Geraes , banh a o 
cU s t. de Buril y elo mun. ele Sete Lagôas e clesagua no ribeirão 
ela Mat·ta, que vai ao rio elas Velhas. 

PEDRAS. li. io elo Eslaclo el e Minas Gel':J.eS, ba nlt a o mun. 
el a .13 agag·!'lm e clesagu a u a mar gem esq. elo P aran ahy ba p1'0ximo 
ao P ol'to l-te a i. Em sua margem está a pov, denominada « Alcleia 
do IUo elas Pecll·as. 

PEDRAS. R io elo Es tado de Minns Geraes , clesa" ua. n o rio 
Cipó, que va i paru o P al·auna e es te para o rio elas Velha s. ·trib. 
do S. l<' t·aucisco. 

PEDRAS. Cot•t•ego elo l~s·taclo ele Minas Geraes, no mun. ele 
S. P a ulo elo Mttl'lahé. Vai para o ribeirão João elo MonLe e este 
para o Mul'ia hé. 

PEDRAS. Cot"l'ego elo E s ba elo ele Minas Ge raes, haub a o mun. 
(.]e S. José do P araiso e clesagua no rie Sapucaby-mit•im. 

PEDRAS. Carrego el o Estado ele Mina s Geraes, ali'. elo rio 
Pat•aopeba, ·~rib. elo S. F r ancisco. . 

PEDRAS. Riheh ·ão do Es tado ele Minas Geraes, ban ha o 
m1m. ele S. João Baptista e desagua no rio Itacara.mby. 
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PE~RAS. R io elo Eshado de Min as Geraes, banh a o mun. de 
ÜlU'o 1! mo e dasagua no rlO Elenterio. 

PEDRAS. Rio elo Estado de i\Iinns Geraes, banha o mun . 
da Conceição e clesagua no rio rlo Peixe elo Sen·o. 

d 
P EDRAS. Oor'rego elo Estado de Minas Ge 1· aea, atf, do rio 

o l\Iosc1nito, r1ue o é do rio Pardo. 

P EDRAS. Rio elo Est.ado de Goyaz;, atr. ela ma1·gem cl ir . 
do Manoel Alves, que o é ele 1'ocantins. 

P E DRAS . Rio elo Estado ele Goyaz, a tl'. do r io doa Bi.ürres 
r1u,e o ê do Uruhú . R eceTJe os cor regos do Catingueiro e ·Pa1: 
Inrtal. (Cunha Ma·ttos) . 

P EDRAS. IÜo do l!:stado ele Goya;l; é u m dos formadores 
do Descoberto. Recebe o J a6 bà. 

. P EDRAS. Cor rego do Est<tclo ele Goyaz, a ffi . ela mal'gem 
dtr . do Go11'a1ia, liri lJ . do r ibeitão Sant ' Anna. que o é do rio 
S. Ba rLbolomeu (I nf. l oc) . Do mun. de Sa 11 ta Luzia nos faz;em 
menção ele mais dons CO ITegos desse nome: um a!L da ma l'g'em 

D
esq. do r io Corumbá; ou"tl'o a [f. da ma rgem esq. do ri ben:iio 

eacobel'lo dos i\ioJrtes Claros. 

~ PEDRAS . R io elo Est:tclo ele Goyaz, atf. elo rio Bezerra. E ' 
!Ormaclo pe los rios Gamelle ira e Montes Claros. 

P EDRAS. Rio do Es&aclo ele Ma·tto G1·oss . Segtmclo alguns 

D
é yin afl'. esq. do Cayflpó-Graucle ou Aragtwya, en·tre os r iachos 

útmant iuo e dos Peixeg. 

PEDRAS (Il:lo das). i'\dme de uma cabeceira do rio Al'icá
assú, no Estado ele Matto Grosso (B. ele Mclgaço). 

P EDRAS. B.ibeiro que a·tnl.ves~a o cam1n ho de C1 tyabá ao 
Diamantino, a.tr. esq. elo Cuyabá, duas ·leguas alén1 elo Coxjpó~ 
asaú, no Estado de Mavto Gros3o (B . ele iHelgaço). 

P EDRAS. Ribeil'li.o do Estado ele MatLo Grosso: desagua 
n~ mat•gem esq . do r io Pal'aguay , abaixo da confi. elo Jaucoál'a . 
E de agttas S<Üohms como ~oclos clessot reg ião . Alguns o cha
mal1l rio elos Seixos, nome preferíve l para eviLar hom cnymos. 

PEDRAS. Lago do Es·tado elo Amazonas, na margem dir . 
elo l'io Urubú (A. M . Shaw). 

P ED R AS . Lagôa do Estado do R . G .• do Nor te, a dons ki ls . 
da villa de Macahyl>a. Ha um<~o otrtra do mesmo nome no 
mu n. ele Cangttaretama. 

P E DRAS. Lagô>t elo Estaria do R io de J a ueiro. no dist. 
e1e Guar ullws, a 12 kils. de distancja dá. cidade de Campos, com 
ce1·ca ele um ki l. de compr imento sobre 0,5 de larglll'a. Dá na
vegação do seu porto até á Clclacle pelo canal elo Jacaré, em uma 
extensão ele nove kils., e desagua no rio Parahyba a qun:bro 
kils. ele Campo (Alma.na,k ele Cu.mpos, 188 1). Fica á margem 
dot E. de F. ele Cat'<tngola. 

P EDRAS. Passo no arroio Bagé, aff. do r io Neg1·o, no Estado 
elo R. G. elo Sul. 

P E DRAS . Cachoeira no r io A l'inos ; no Es·ta clo de Ma·~to 
Gi'OSSO. 

PEDRAS A LTA S. Pov. elo Es·taclo ela Bahi a , no mun . ele 
J acvbina. 

P EDRAS ALTAS. Log . do EstaC!o R. Ç} . <;lo Sul, no mnn. 
de Cacimbinhas, n a es·t1·acla de fer ro el o Rio Grande a Bagé . E' 
o pon·to mais culminun ~e dessa estrada . Fica a 395 metros acim a 
do 'nivel elo mar . 

P EDRAS ALTAS. Collina situada en Lre os r ios Cancl io ta e 
Jaguarão, no Estado elo R. G . do Sul. 

PEDRAS A LTAS. Ribeirão elo Es tado ele i\Iatto G1·osso, no 
caminhq ele Cuyabá iÍ. Goyaz, entre o Parnabyba e o Lavrinhas. 

PEDRAS BRANCAS. Dist. no mun . ela capital do Eii- · 
taclo doR. G. elo Sul, á margem clü. do Guahyba. Ot•ago N . S. 
do Livramento e diocese de S. P erll·o . Foi creaclo par ochiot p . lo 
art. 3u ela Lei Pl'Ov . n. 358 de 17 ele fevereiro l857 . Tem eschs. 
publs. de insk. pt·il11. e agencia rl o correio . Comprehe 1cla o clist. 
da Barra. Sobre suas d ivisas vide a Lei Prov. n . 509 ele 29 de 
otttnhro ele 1!862 . Fica 15 kilometros Sudoeste ele Porto Alegre, 
é,' edificada em forma ele amphitheatro e esta assente sobre uma 
collina, ele cujo cimo descobre- se para o Sul compl.'idos, porém 
despovoados campos. Um denso e opulento matagal borda a praia, 
que constantemente es~á ensanguentacl~t devida ao matadouro, 

onde eUat·iamen·te se matam as rezes n ecessarias ao consumo ela 
popttlação da cap ita l . No a l to ele u ma collina está situada uma 
egeeja antiga, que é pequena ; perto desta estão edificando uma 
outr9- ele propot·ções maiol'es. Quas i deü·ont.e nota-se um cypreste 
a Cll.J!I sombraes·teve assentn.clo Ua1· ibalu i, d ispondo planos pal'a 
um <~otaçjue iÍ. capital. l~xis t~m nesta ft·eg. compr idos trapiches, 
destrnac os ao embarr1ue tle car'?-e · Acha- se Jig"ulo a capHal po t· 
1tma Jmha ele vapo1·es . Em ü·ente ao elist . demora a ilha elo 
meamo nome, for·macla de pedras ele granito sobr epostas onde 
existe o ecl ificio que é o deposito ela polvora. Os seu s h abs .' dão
se á cnlttu•:J. elo feijão, milho, batatas, mandioca e al fafil. . S ua 
i ndustda consiste na criação ele gado vaccum· e caval lar. Seu 
climà e ten1pel'aclo e sauclave~, sendo r epu tado por· mu i·tos mecl icos 
çomo um dog meihores do Es tado . O dist. dista de Podo Aleg 1•e 
mais ou me t1 os 20 k ils., ela Bowra 30 kils .; de S. J eronymo mais 
ou menos 6G kilometr·o)l . 

P E D RAS BRAN CAS . Log . do Estndo ele S . Panlo n a 
serra da Camareint , 15 kils . ela capi·tal E' ass im denomil{ado 
po l' exis·tirem ahi umas peclt·as bastante :lh as. 

P :El DRAS BRANCAS. Serro do Estado do R . G . elo Sul 
nas ca1Jeceira6 elo r io elos Si nos . ' 

PE :>RAS BRANCAS. Pec1uena il ha a t2 kils . ela c idade de 
Porto Aleg re. capi·tal do Estado elo R . G . elo Sul , sob 1•e o r io 
Guabyba . Nella exis te um deposito el e pol v ora do l.rsenal ele 
Gueua desse Estado . 

PEDRAS B R A,NCAS . ·Reun ião ele grandes pedras exoal
vada~ ao 'N . da ponto. ela Haoca. H a u ma outra pedra bl'anca a 
leste ela ilha ela So.pucai<1 (Fausto ele :::louza . A Bahi (J. de Rio ele 
J aneit·o.) 

PEDRAS B RANCAS. Ribeirão elo Estado do R io ele Janeiro 
aiT. elo r ibeirão de Ubá . ' 

P EDRA S B R ANCAS . Cachoeira no Es·taclo do Ri o de J a
n e. iro, na margem esq . elo r io S . Pedro . Suas aguas abas·tecem a 
Capi·tõl.l Feeleral. 

P E DRAS DE A M OLAR . Morro pertencen te á cordilheira 
qtte bo reht a margem d it·. do ri o Pa1·aguay, e o abeira aos 18"1'44" 
delo.tibucle; no l!lstado de MaL to Grosso. ( B . ele Me lgaço) . 

P E DRAS DE A MOLAR . R ibeü·o do Estado ele Santa Ca
·tbari na, at ravessa.clo pela lfl . ele F . D. Ther·ezaChristina . Ha 
ahi umo. pontE'~ de :10 met t•os ele vão com encontros de alvenaria . 
Fica esse ribeiro 500 met1·o.;; adiaule do lti l. 94 . " 

PEDR AS DE A MOLAR . Coerego do Es tado ele Mi nas Ge
ro.es, banha o mnn . elo Curvello e cle.sagua na m arg·em esq. do 
rio Picão, trib. elo rio elas Velhas . 

P EDR AS DE AM OLAR. GorregÓ elo Estado ele Goyaz, aff . 
elo Meia Pataca, que o é elo rio Cri x:a·ass(L. ( Cunha Mat tos . 
Hi net·a t• io . ) 

PEDRA S DE AMOLAR. Ribe iro elo Estado ele i\1a;Ho 
Grosso, a!L ela mal'gem esq . elo rio Gttaporé. · 

PEDR AS DE AMOLAR . Cachoeira no r io P aracatú, trib . de 
S. Francisco; no illstaclo de Miuas Ge raes, a 9 kilometros da 
s.egnncla cachoeLra do Garr oLe e a 4 -J /2 da do Campo Grande . 
T em, segundo Hal felcl, um e me io pál m.os ele altum com 11 pal~ 
mos e 5 pollegaclas ele velocidade em um segundo , 

PE DRAS D E: AMOL AR. Cachoeira dó r io Po.rdo, no Es
tado ele Ma'tlo Grosso . Fica entt·e as c:10hoeiras clenomitlaclas 
Formigueiro e Taquarassaya . 

PEDRAS DE BAIXO. Vide . P eclNbs de Nla.t•ia ela. Cruz. 
P E D RAS DE FOGO . Villa e mun . do E stado do Parahyba 

elo N 01·te, na com . do seu nome, 12 legn as ao SO . ela caplbal , 
sobre a linha de limi tes com Pe l'llam bnco, onde se confunde 
com <1 cidade de Hambé, pertencente a este- U:staclo. Essa vill a 
possue nma excelle1rte egreja ele N. S. da Co:Jceição, obt·a mo~ 
clerna, e boa casaria. Teve principio com a fanclação de uma 
l'eira ele gado na explanada em que ach<t- se situada, po r· onde 
passa a estrada para as c idades de Goyanna e Recife . e que alli 
divide as aguas elos i.·ios Capib ·ribe- mil'im e G•·amame . . O 
Dicc. Geog·· . ele M. ele Saint Adolpbe diz o seg ,j n1Je a respeü o 
desta vill o.: « Pov . cujo ·termo se, acha repar tido entre as pro; s . 
do Par ahyba e Pernambuco .. . . J~m jnnho ele _1.839 os mora
dores ele seu ·termo d iri a iram uma representaçao á assembléa 
geral , na qual lho ped ia !~ q ue os i u?orpoJ·ass~ á prov . elo .Para 
hyba, a qual como n ão fosse defen da, con tumou o te1mo de 
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PeeW:as ele F ogo a ftoor assim bipar·úido, e tem sido úhea:bro ela 
varias commoções polHicas . Nt> lle se ajtm~aram em mutubro ele 
1841 varias descontentes c1ue i1rten•baran:i assassinar o presidente 
ela p rov . Pedro Roclr1gues li'ernauéles Chaves, e logo no anno 
segu inte ·tambem ajun·taram armas e munições os que preten
diam mancommunar- se com os descontentes elo Exú . Com ~·azão, 
pois, · pe1·guntou um cleptrbaclo em 1843 á assemblea gera l si não 
era poosi ve l collocar - se clebv,ixo ela administração ele uma só 
pro v. o termo bipat"úiclo da ])l'OV. ele que tratamos. » Nesta vil in. 
nasceu o bispo D. F r . Vitai. Este muu a.brange o bel' r it01·io ela 
fi·eg . ele T aipú ou Haipú, cuj a ma·tt· iz está na pov. deste nome 
á margem esq . el o rio Parahyba. Foi el evada á villa pelo a1··t. I 
el a Lei P r ov. n . ·I O ele 6 de agos·to ele 1860, que, em seu a1"b. li 
incorporo u- a ao ·termo elo P ila r ; il1s·tallacla em 29 de Janeit·o 
ele 186'1. Creacla com. pel0 ar ú. I eb Lei Pro v . n . 69 l de 16 
ele ou·tubr o ele 1879 e class ificada ele prim0'tl'a ent t' . pel o Dec . 
n . 8 .191 ele 9 clejulho ele ·ISSL Tem 2 eschs. publs. eag-encin. 
elo coneio . So1n·e su as divisas vide: Le i P l'ov . n . 34 ele 28 ele 
se·t"lmbr o de •l861 e n . 184 ele H ele agos·to ele 1865 . 

PEDRAS DE F OGO . Au·tig;apov . elo Estado ele Pet·uambuco . 
Para ella a Lei Prov. n. 184 de 7 de dezembr o ele •1846 bransf~ 
ri u a séde ela fl·eg . elo Itambé , servindo ele rnatriz a capell a 
'fil ia l ela invocação de Santo Antonio. 'Desmembra ndo ela com . 
ele ·Goyanna a freg. elo Oesteno ele ftambé e ela ele Nazare·~h a 
freg. ele S. Vicen te clete.t·nünou a Lei Prov. n . 720 el e 20 ele 
ma io ele 1867, em seu ar t. IV, que essas clu u.s pm·och ias l'm·
massem um novo ·termo e com . sob a cleuo.DJ..inaçi.io de Jtambe, e 
em seu ar t . V que a sécle elo ·termo ele lb~tmbé J0sse a pov. ele 
Pech·as ele l!'ogo, que para i sso ficava elevada á v iii:J. . O a t· t . I ela 
Lel l?rov . n . 1.318 ele 4 ele feverei t·o da 1.879 e levotl á cidade a 
villa ele Pecll'as ele 11'ogo CGm a clenomi n::tção ele Hmubé. 

P E DRAS DE FOGO. Log. elo Esbaclo elas Alag ·1as, no num. 
ele Viçosa . 

PEDRAS DE FOGO. Sel'l'a elo Estaclo ele Pet·mtmlmco, na 
com. tle Garanhuns. Tem 200 braças de extensão e 20 ele altura 
\M . C. Hono~·ato ) . 

P E DR AS D E FOGO. Riacho elo Esbaclo elo Mat·anh ão, a fl:. elo 
r io Pa.rn ahyba. Deve esse nome ás pedras ele fog·o que suas mar
gem co1rtem . 

PEDRAS DE FOGO. Carrego elo Es·taclo ele Pernambuco, 
b:.nha o mun. ele Bom Conselho e desagua no ri.o Parabyba 
(Inf. loc . ) 

PEDRAS DE M AR IA DA CRUZ. Pequena pov. elo Estado 
de Minas Ger aes, situada n 'um bal'l'anco alto elo r io S . Fra n
cisco;, á ma•·gem clü-., inaccessivel ás maiores cheias . No a1·to 
ele u ma r ocha eleva-se uma b0a ermi.da, coustnticl::t por Me,·úl'e 
de Campos, na qu al ceLebra- se ·toelos os a nnos uma fes·ta ele 
N . S. ela Conceiçã o, indo romeiros de v a rios pon·tos elo mtuü 
cipio ele .::;. Fr,mcisco e elos ge l'aes ele S . Fel i ppe. 'l' em esse 
JlOvoaclo a sua lenda, como quas i ·todos os logares elo rio 
S. Francisco . « Contou- me um velho q ue ahi res ide, çli z o 
Dr . Carlos O·t·toni, c1u e foi um dia . . . u m h omem má o, qu erendo 
cal'rei::ll' em um domingo, os seus bois precipitantm- se r o
dando o carr o pelo despenh adei r o a baixo, e e l1 e a,·ti r anclo- se aos 
saltos para re·tel-os, foram ·todos, cano, !Joio e h omem máo 
8ttbme1·g i- se n as aguas elo rio . Que nas horas mortas ela 
noite ouvi a- se elo fundo elo rio o ch iado do carr•o e as vozes elo 
carreira . , «Este al'l'aial , diz Hal fe l cl , ·tem 35 casas baixas e ele 
i nfed m· consúrucção, com cerca ele 200 babs , C[ue v1vem da pesca, 
cri ação, ele p lantações, em peÇJtte na escwla, ele ·milho, que não 
chega para o consumo, ele mand ioca, abo1Joras, mela!!cias, 
pepinos, ba;tata doce, pouco algoclâo e canna. Só um pequeno 
numer o ele casas elo arraial é exposto aos es·tragos elas e n- _ 
?hen~es ~lo l'io; a maior· parte elos edificios são sobrancAú•os ás 
~nunelaçoes. ~uas legun.s rll is·tante e 313 g l'ao; ao N. , fl'on teil'a 
a egreJa , ~s·ta o elevado pico ela. ser•·a ela Itabi rassabn. ou por 
ou·tro~ , ela P1assa'ba, que se compõe de pedra calcarea. O ni vel 
do r10 clefron·te deste ar ra ial é 2,67 pal mos e 2 pollegaclas 
elevado sobr e o mar. » 'l'amlJem a de nomimtm PecZras ele BC~Jixo . 

PEDRA SE CCA . Cabeça ele pedra existen'ta na cos·ta elo 
Es·taclo cln R G. elo Nor·te, J;lOl' '15° SO . da Urca ela Conceicão 
dis tante 8 milhas elo po n·bal ele CaisBfLl'a. · ' 

PEDRA SECCA . Pharol na entr ada ela barra elo Parahyba do 
No1· te; na La·t . de 6° 56' 30'' e Lung . ele 8• 17' -!3" !i; , elo Rio 
de J aneiro. Di opt ri co ; ele quarla ordem; ele eclypse; :.ü callÇ<li 
i81<s 5QQm. Funcciona desde se·tembro ele i873 . 

PED 

PEDRA SELLAD A . P ico elevado ela serra ela Ma.n tiqueira , 
nas di visas do mun . ele Rezen de . « Tem a semelhança '!e umZ~; 
se li a, cujo ar ção , ou po n ta de Je s·t~ , é u m enor me para llelepi
peclo so.lto em c ima desse espinhaço ele g'l'ani to " . 

PEDRAS GRANDES. Dlsb. elo Es tado ele San·ta Cat ha
r ina, no mu n. do 'l' ubarão, com eschs . Ahi ftca uma estação 
eh1. E. ele F. 'l'hereza ChrisLj m1. . Orn go S . Ga uáel. Foi creaclo 
parochia peht Lei p roy. n . 1 .220 ele 2 ela mrtubt·o ele 1888 . 

PEDRAS GRANDES . R io elo Esbrudo el e Santa CaLhadna' 
banha ·terr as da ex-colorl'ia t~zambuj w e clesagua na margem cli r · 
elo r io ela Raposa, afl:'. elo Tu barão . Recebe pela marg·e m clir., 
além ele ou'tt•os, o ri o Cirrbra e pe la esCJ . o riac !J o el o Norte e o 
r io da Canella Grande . 

PEDRAS L A VRATilA S. Cm•J·ego el o Es·taclo de Min as Geraes , 
banha o mun . ele A.baeté e elesagua n a milirg·em esq. do rio 
::) . Francisco (In f. loc ) . 

PEDR AS MIUDAS . Log . no mu n . ele Gr avaM. elo Estado 
ele Pel'llambuco . 

PEDRAS MIUDAS. Servo·te el o Es·ta clo ele Ser·gi pe à m argem 
elo r io S. F~· a n ci sco, p roximo da serra el o Campo 'Recl~ndo eu elo 
Campo elos V eaclos. 

P EDR AS MIUDAS . Riacho do Estado de P ern a.mbu co, a.fl'. 
do r ie P irapama . · · 

P E DR AS MOLLES. L og . do J~staclo ele Ser gipe, no mun . 
ele I Uab:lliana. 

P EDR AS NEGRAS ou Palmella~ ( Desbacame tYbo el as) . Aos 
19o tJ.-1', a margem cl it·. elo GuapJré. Deve o nome a um a mon
·~oado ele eno t·mes penedos que abt·avancam em parte o l ei to 
c!o r io, mórmetrbe j unto á mal'ge m clir . São guardas avançadas 
ele um espigão ela col·el il heit·a rios Pa1·ecy.s, qu e ah l vem rr.o rt•er. 
Mudado pa l' ::L ahi o cles ~acamen·to que existia na missão ele S. Jose, 
~uja cle n om i m~ção foi p<•r Luiz P ilYto mudada para J'al mellas, 
!t cou ·ta.mbem co nhec ido por es te nome, que hoje guarda só 
men·te UIJHt Ur •bu ele mcltos, ba po ucos. a nuos en co" ·traela nas 
suas visinba.nças . . O desLacam~nlo foi put·a ac1ui removido pa1·a 
manter em r espe tto as m rssoes casb, lha uas ele S . Simão e 
S. Mar tillho, isso por v lta elo anuo ele 'i 758 ; o• sttio !.las· Pedras 
Negras era en·tão habibação elo li cenciado J oão IBaptista An,lt·é ; 
e pass" va por ter sido o ·tercei ro povoado rio l'io, seuclo os 
primeir os V tila Bella e Cu uati.io. o que, e.ntr·etanto, é con·tro 
verso, po r nenhuma no·ticia appar ecer sobr e elle por occasião 
el ~• pdme ira desc ida ele Rolim ele MouJ·a; á San ta Rosa . Da 
segunda, j á viu-se c1ue em 1760 clelle co nduziu gen te pal'::t este 
fm·tim. 

PEDRAS PRETAS. Ponta na costa elo Esbclo ele P et'nam
buco, milha e meia cl •s·tan te elo Oa/Jo, na La·t. S. ele 8' '18' 28" 
e Lon g. ele 8° 10' 12" E . elo l'\. iO ele J aneiro (Vita l ele Olive ira ) . 
Fovma curo a po n·ta elo Cabo a enseada elo G!tib ú. E' Oi'l at!a por 
pedras a,l tas e denegr idas, qu e ao longe são m ui·to notaveis . 

PE DR AS P R ETAS . Ilha no ri o Pa1·nahy ba , pouco a baixo 
ela foz do rio Ba.lsas. 

PEDRAS PRETAS . Rio elo Es lacl o elo Mar a nhão, all'., ela 
margem el ir . elo r io I·tapecurú (C . Mendes) . 

PEDRAS PRETAS . Riacho elo Es·taclo elo R. G. do Nor te. 
b · nba o rnuo. ele Tr ahüy e clesagu a no r io deste nome. n o logai· 
Bal'l'a Nova (Inf, l oc.) ._ · 

PEDRAS R UIVAS . R ibeir ão do Estado elo R io de ifaneiro, 
aíl'. elo r ibe.it·ão de Ubá . 

PEDRA T ALH ADA . Log . el o Esbaclo el as Alagôas, em 
Anacl ia, Vic'tor ia e Urucú. 

PE DRA T APADA. Pov . el o Estado ele Pernambuco, uo 
m un . elo Limoeit·o; na margem se[Yben·trional do r io Cap ibari be . 
T em c~uas escbs . publ s . éle ins t . pl'ima;ria e uma cap ella ele 
S. José. 

PEDR A T APADA . Serra do Es~aclo de Pernam buco, no 
mun. do Limoeiro . 

P E DRA VER MEL HA . Pov . elo E s·ta clo ela Babia, no mun. 
elo Monte San·to , com escho1a . 

P E DRA V ERMELHA . Log. elo Estado de Minas Ger aes , n o 
mun. de l'taj ubá . 

PEDRA VERMELHA . l\iol'l'o elo Es·taclo ele S. P a.ulo, en.t1·e 
os muna. ele Juc1uery e N;tzl).r crth . 
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PEDRA VERMELHA . Serrote do Estado ele Minas Geraes, 
a 12 ldls. e ao S. ela cidade ele Itaj u bá . 

PEDRA VERM ELHA . Pon·ta no con·tinente elo mun. elo 
Cabo Fl'io e l!,starlo elo Rio ele Janeiro. Ji;ntt·e ella e a pon·ta ela 
P1•ainha fica a enseada elo Cl1erne. 

P E DRA VERMELH A. Ponta na cosia occiclental ela ilha 
ele Cabo Fr io do ~staclo elo R io ele Janeiro, e ca t•acterisacla po1• 
uma mancha vermelha Serve ele mal'cação aos pescadores que 
demandam a ilha nas occasiões ele mar, a(im ele ev ita rem o pe
rigoso banco en·tre a ilha e o cont inen·te. 

PEDRA V ERMELHA . R ibeit·ão elo Estado elo Paranâ,afl'. 
ela margem elir . elo rio l\íarrecas . 

·PEDREGAL . Terceiro clist. de paz creaclo pela L~i Prov. 
n. 629 ele 16 de ou tubro ele 1857, na parochia ele N . S. ela 
Conceição, mun. ele Pira·tiny e l!;staclo elo Rio Grande do 
Sul. 

PE:DREGAL. Arroio elo illstado elo R . G . elo Sul, nasce na 
coxilha de Santo Antonio, ao N . elo cemüerio elo Co u'to e, r e
cebendo aguas elo Camargo ou Camargu.inho, ·toma o nome ele 
BJCa, e lança- se no Camaquan. E' tambem denominado Gou
larts. 

PEDREGAL. Serra elo Estado elo R. G. elo Sul, no mun. ele 
Pira·tiny. 

PEDREGULHO . Log. elo Estado ele Pernambuco, noe muns . 
ele Goy:J.nn a e ele Nttzare tb. 

PEDREGULHO. Anab:J.lde .elo Dis~1·icto Federal, na fi·eg· . 
de S . Ch•·istovão, li gado ao centro ela c idade por uma linha ele 
l1onels. Ab i flcam as caixas clagua. Possue bellas chacaras e 
acha- se si tuado em uma p~ quena elevação . 

PEDREGULHO. Bairro elo mun . ele Guarat ingue·t:i, no Es
laclo ele S. Paulo, com uma esch . publ. de i ns·~. prim . , creaela 
vela Lei Pro v. n . 45 ele 22 ele 1\wereiro ele 188 l. 

· PEDREGUL HO . Bairro do mtm. ele Ilú, no Estado de ::lão 
Paulo, com escohJas . 

PEDREGULHO . Bait'l'O elo mLtn, ele Barery e Estado de São 
Paulo. 

PEDREGULHO. Mol'l'o elo Distric'to F edera l , na fren·. ele 
S. Ch1·istovão . 1\cham- se n elle as caixas clagua. E' esplencficlo o 
panorama que elelle se clesco1·tina . 

PEDREIRA. Antiga [!'eg . ele l'ta rendaua, elevada á catego
ria ele vi l la com o nome de Mo ura, em '1758, no Estado elo Ama
zon as . Fica situada na m<trgem elir. elo rio Neg-ro . Em '1789 
contava 280 casas clistl'ibuiclas em ·tres ruas e seus habitantes 
plan·tavam e commerciavam P.lll anoz, algodão, cal'é, cacáo e 
tuancl iuca, pescav;1m tarLamgas e pira,rucus e ·tinha m em aclíivi 
clacle uma fabrica ele fiar alg-odão . Em 1833 coroecon a sua cleca· 
clencia, clecrescenclo consicleravelmen·te o numero- ele casas e cles
.n.pparecenclu a fabrica, o commercio e g1·ande numero ele mora
clorrs . Conta hoje apenas algumas casas e uma egrej a velha e 
a rnu nacla. Um pec1ueno clestacamen·to, commanclaelo por um 
O,fficJal, e uma lancha ela flotilha ele guer t•a elo Estado costmn am 
Ucar guardando es·ta povoação, nos mezes da vasan te elo rio, para 
co nter os inclios Jauaperys on Uaimirys, que ·tpem suas malocas 
em fren·te da povoação, elo out"o lado do rio . Estes indígenas, que 
se mostraL·am incli nados á civilisação, hoje, com as rei-teradas 
perseguições que teem so.fti.'iclo ·tornal'am- se enraivecidos e se con-
8tt 'huiram os vinga,clor es ele seus antepassados, mortos pelos civi
h saclos, espalhando o panicu aos habitan·tes ele Moura e aos que 
onsam aLt·avessar em pec1uenos igari tés o trecho do rio por elles 
clomh1aclo. 

PEDREIRA. BaiL-ro no mun. de GuariJ:tingue·tá elo E<tado 
cte S . Paulo: com duas eschs, publs . ele inst. prim., uma elas 
quaes creaela.pcla Lei Prov. n . 8 de 24 ele fevereiro ele 1882. 

PEDREIRA. Bairro do mun. da Limeira e Eslaelo de São 
P aulo, com escb ola . 

PEDREIRA. Bain o elo mun. de Mogyguassú e Estado ele 
S. Paulo. 

PEDREIRA. Lo o-. do illstado ele San·ba CathaL·ina, no nnu1. 
ele Joinville, com u ma esch . pubJ. ele inst. prim . , ct·eada pela Lei 
Prov . n. 708 de 5 ele abri l ele 1!:!76 . 

PEDREIRA ( Sant.o Antonio ela). Log. elo Estado elo R .. G. 
rlo Sul, á !llal'gem escj . elo rio ,Taquary. 

PEDREIRA. Log. elo Estado ele Minas Geraes, no mun. ·de 
Viçosa, fi margem do rio Turvo . 

PEDR EIRA. Um~t elas est·.1cões da Estrada ele Ferro Mo
gyana, no Es tado ele S . I aula , no Ram:lll elo A!nparo, no 
ki l. '15. Agencia elo correio e estação telegraphica. 

PEDREIRA. Ponta no Estado do P ara, ao N. elo. ciclacle · cle 
Mamvpa, aos 10' ele lat . N. e 70 38' ele long. Occ. 

P E DREIRA. Praia na enseada ele Bo·tafogo, no Dis tr icto 
Federal, entre a Urca e o mon·o ele S . João. !:Ia ahi apenas 
uma casa, que foi durante muito tempo r esidencia elos r emadores 
ela L age e depois de S. João . 

PEDREIRA.. Morro do Es·tado de S. Paulo, no mun. ele Uba
hba, laclêa o rio Gi·ande e perde- se no va.lle ela Ressaca para 
o lado da Corclilhei r a (In f. lo c.) . 

PEDREIRA. Morro elo Estado de Minas Geraes na cidade 
ele Tiradentes . 

PEDREIRA. Morro no m tm . ele Pirynopolis e Estado ele 
Goyaz . 

PEDREIRA. Rio elo Estado elo Pará, .banha o mun. ele Ma· 
capá e desagua no Amazonas, en hl'e a foz dos rios Carapanatuba e 
Macacuary. Tambem o denominam Arapecú. 

PEDREIRA. R io elo ills·tado do Paraná, banha o mun. ele 
Guarak essava e desagua no rio Itaqm (inf. loc.) . 

PEDREIRA . Col'l'ego e bahia n o rio Gu aporé, pouco acima 
elo fo1··te elo Príncipe, no Es·tado de Ma·tto Grosso . 

PEDREIRA. Enseada do Estado elo Amazonas, na margem 
aust ral uo rio Negl'o. Sobre ella está assente a pov. ele Moura. 
E' assim denominada por co11'Ler muitas pedras. 

PEDREIRA DO JOÃO COELHO. Log . elo Es·taelo do Rio 
Grande elo Sul , no mun. ele S. Leopoldo. 

PEDREIRAS. Villa e mun. elo Est~tdo do Ma.ranhão, com 
•duas eschs. rubl~. ele inst. prim ., creacltts pelo art. ! · da Lei 
Pt•ov . n . L 2-14 ele 22 de maio ele 1tl82 e n. 1.l 65 ele 27 ele no
veml.h·o de 1877 . Foi elevada á clis·t . pela Le i Prov . n. 1.385 
de i7 ele maio ele 1886 e :i vi lia pela Lei n . 1.453 ele 4 ele março 
de 1889. 

PEDREIRAS. Villa . e lnttn . do Estado ele S. P aulo. na 
com o do Ampaco Foi Ct'eaela pela Lei n. 450 de 3 de novembro 
de l8 ·6 e inaugura,ela em 22 de novem bro ele ·18>)6. Foi cr·eaela 
clist. pelo Dec . n. 110 ele 22 ele dezembro de 1890 . Na pr incipal 
pt•aça ela villa acha- se um obelisco de mar more com as ela tas da 
fundação da pov . e ela promoção á ft•eg. e villa. Foi fundada 
pelo corone: João Pedro Moreira,. Tem duas escbs . publicas. Sobre 
suas divisas v ide Lei n . 97 ele 20 ele se tembro de 189.2. 

PEDREIRAS. Pov. do Estado elo Maranhão, na freg·. ele 
Bac ttry-tuba . 

PEDREIRAS. Log . elo Estado ele Pernambuco, no mun. ele 
Goyanna. 

P E DREIRAS. P ov. elo Estado elas Alagoas, no mun . ele 
Santa Luúa elo ~ot· te, como uma capella ela Divina Pastora 
e rec·ta no ou·teiro e uma esch. publica. ' 

PEDREIRAS . Pov . elo EsLaclo elas Alagôas, no mun : des te. 
nom e. 

PEDREIRAS. Pov . elo Estado de Sergipe, no mun . ele 
S . Chd, tovão , á margem do rio Paramopama. 

PEDREIRAS. Bair1·o no mun. ela capi-tal do illstado elo Es
pil'i'to Santo. 

PEDREIRAS. Mol·ro elo Es tado elo Piauhy, proximo e ao 
SO. ela cidade cht Uni ão, 

PEDREIRAS. Riacho elo Estado da Bahia, une-se com o 
Jatobá e reunidos vão ao Alegre. a ff'. do rio elo An·tonio. 

Pf1;DREZ . M.ocro elo Estado elo R . G. elo Norte, no pov. ela 
P on·ta :_\/egra . 

PEDREZ. R iacho elo Estalo ele Pernambuco; clesagua na 
margem merid ional do l'ÍO Serinhaem . 

PEDRINHA. BaÍI'ro elo mun. ele Guara.tingue ~á; no ~stado 
ele S . Paulo ; com rluas eschs. pt~bl~ · 1~SO mtt~i ~1'124'.2 d~ e4d~! pela Lei P rov . n. 99 de 24 ele abr1l te e · 
se·tembro ele 1893 . 
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PEDRINHAS. Pov. dô Estado do Ceará, no mun. da Palma, 
com uma capelJa. 

. PEDRINHAS. Log. do Estado do r.. G . do NorLe, no nnm. 
de Macáo. 

. PEDRINHAS. Log . do Estado ele Set•gipe, no mun . de Iúa
baianinha,, com uma feira . 

PEDRINHAS . Log . do Estado de Sergipe, no mun . de 
S . Christovão. 

PEDR INH AS . Log. do Estado da Babja, no Rio Vermelho, 
m1m. da CapHal. 

PEDRINHAS. Pov . do J~stado da Bah ia, á margem dit', elo 
l'iO S. Francisco, abaixo do Joaseiro (Halfeld.) 

PEDRINHAS . Log. dó Estado elo Rio le Janeiro, no mun . 
de Maricá. 

PEDRINHAS . Log. do Estado ele S . P:J.ulo, no mun. ele 
Guaratinguetá . Vid. Pcclrinhcb . 

PEDRINHAS . ~Iorro do Estado elo R . G. do Norte. no 
mun, ela Capital. · 

PEDRINHAS. Serra do Estado elo Rio de Janeiro, no mun, 
de Màricá. D'eJla nasce o rio ItapeHú. 

P EDRINHAS. Ponta na costa elo Êstaclo elo Ceará, no termo 
do Aracaty. 

PEDJ.UNHAS. Porto o<{ â.ncouradourÕ na costa do l!:stado 
do Ceará.; no termo (!e Aracaty . 

PEDRINHAS . Praia no littoral do Es tado do Rio ele Ja
neiro, enL1·ê á ponte ele Imbettba e a dos P~ccados Mor taes . 

PEDRINH AS . Igarapé do )J;stado do Pará, no cüs·t . elo J\!Ios
queü·o. Vae para o rio Aracy . 

PEDRINHAS Riacho elo Estado Ele Pernambuco , aa·, elos 
riachos i\lirim e Serij6, na freg . de Goyanna (Dicc. ele C. Ho
nm·ato). 

PEDRINHAS. Riacho elo Estado ele Pemam buco, clesagua 
no rio S. Francisco, ]pouco acima da cachoeil'a ele· Maria 
P1·e·ta . 

PEDRINHAS. H,ibeirão elo Estado da Bahia, banha o 
mun. do Prado e faz b11.rra na margem esq. do 1·io elo Sul 100 
me·tl'os acima ela fazen da do seu nome, 35 k ils. abaixo ela foz 
do ribeirão ela Cachoeira e 50 kils. acima elas Duas Barras . 

P EDRINHAS. Cor rego elo Estacio. da Bahia, banha o m un . 
da .Ma tta de S. João e clesagua no r i o J acuhi pe. 

P E DRINHAS . Rio do Estado ele S. Paulo, aff. do Capim
guassu, que é ·tl'lb . elo Haquera- mir im .· 

PEDRINHO . Corrego do Estado ele Goyaz, aff. ela margem 
esc1. do riba•rão Samambaia, ·trib. elo rio Corumbá, n o mun , 
de San·ta Luzia (Inf. loc .) 

PEDR I NHO VELHO. (S .) Dis·t . elo mun . ele Blumenau, 
no Estado ele Santa Catharina. 

PEDRITO (D.). Cidade e mvn . elo Estado elo Rio G . . do 
Sul, séde da com . elo seu nome, edificacla em ari:ipliib'ht'atro 
sobre uma emi.~encia á mal'gem di r. do rio San·ta Maria e 
proximo á foz dos arroios San ta Maria Ch:ica e Ponche 
Verde. Orago N . S . elo Patl'Ocinio e diocP.se ele S. Pedro . 
O al'·t. fo da Lsi Prov . n . 238 de 18 ele novembro ele '1852 creou 
u ma capell a curada com a invocação êle N . S . elo Pa:tl'Ocinio, 
na. margem di r. do rio Santa Maria, j un·to ao passo D . Pe
drrto, no ·termo ele Bagé . A de n. 437 ele 3 de dezembl'O de 
1859 elevou-o. á categoria ele parochia . O a r t. 1o e § XI da 
ele n . 799 de 25 de outltbro ele 1872. incorporOLl-a á com. do 
Livramento e o a r t. 1° da ele n. 815 ele 30 elo mesmo mez 
e anno eleYou-a a c:J.tegoria ele vllla . Foi ins tallacla em 2 elo 
abril ele 1873. Foi elevada á categoria· de cid,de pela Lei Prov. 
n. 1.720 de 20 ele dezembro de 1888. O art. 20 da ele n . 1..207 
ele 3 de maio ele 1879. elevou-a á com . . comprehen~lenel? o ·termo 
do mPsmo nome , desl•gado da com. de Santa Anna no Livra
men·to, e o nmn . do .1-tosario, desmembrado da elo Alegre to . Foi 
classifteacla ele pt•tmeirv, cntt·. pelo Dec. n. 8.189 ele \:) ele julho 
ele i881. O art. 10 ela Le1 P rov. n . '1. 371 d(l 9 ele maio ele 1882 
desmembrou ela com. o ·termo elo Rosario. Sobre t>uas d ivisas, 
vide Lei Pro v. n . 970 ele 8 ele abril ele 1875 e n . 1.599 ele 6 ele 
~l e;t;embro ele 1887. Tem 9000 habs. e plim a sadio . O mun . é 

pouco monbnhoso tem algumas . collinas e é aimnelan·ie ei:ü 
miner aes como sejam carvão ele pedra, out·o, geaso, iman, coln'e , 
etc. Divide-se elo Es·~ado Ol'ienL:J.l pela coxi lh a el a Linha e é 
banhado pelos rios Upamarotim, Vaecaic1uá, Upuca•·aby, Ibicuhy 
ela Armada, Taquarymbó, '1\tqua ymbo inho, Santa Maria e 
oubros. Sua industri:J. épasLoril. O. nome de D . Peclr ito é origi
naria de um he., panbol, chamado Peclt·o, que habitou juncto ao 
passo ele D. Peclt·ito, no qual tinha uma canm• para dar passa
gem aos vianclanLes, e como rosse esse individuo. ele pequena 
estatma deram-lhe o diminuHvo hespanhol - Pecl l'i to - iidmé 
que legou ao passo e C]Ue se estendeu ao município. 

P E DRITO. (Dom) . ru·roio elo Es·Laclo do R . G . elo Sul, 
r eg::t o mun . elo seu nome e elesagmt 1ut margem esq . do t•io 
S::tnba Maria . 

PEDR O. Lago elo Es·tado elo Amazonas, no mun. el!!. capi
t al , na margem esc1 . elo r io claqttelle nome . 

PEDRO . L agôa elo Estado ele Se rgipe, no te rmo ele Campos. 
( Silva Liaboa, Chorogr . de Sergipe. Pag . 33) . 

P EDRO . Igarapé. tlo Estado do Pará, nw com . de Chaves . 

P EDRO ,(D .), Coloni a elo Es tado do Paraná, nos arredores 
ela cicla.cle ele CurHyha, com qnem tem communicação por u ma 
estrada . Fica enti·e as coloniv,s Orlean:i e Riviere . Foi fttn
elacla em julho ele 1876. 

PEDRO (D .). Uma das fontes ele aguas mineraes, no logat; 
clf:inominaclo Cach ambü ; no mstado ele i\![ i nas Grraes . A agua 
ahi é limpicl11, ·t•·ansJi>aren·te, in~clo ra , , incolot·a, de sabot· acidulo 
p icante . Contém aCido sttlphm:;co, sihc1co e cal'bomco, potassa, 
sócla, ~al , magnesia, chloro, etc. E' assim denominado. em honr;1. 
do ex-tmpe l'ador . 

P E DR O (S .) . Vi lia e ID.un. elo Estado e diocese ele São 
Paulo, a 244 klla . ela cap iilal, a 46 d ~ P iracica!Ja, a 22,2 ele 
Santa Barbara, 33.3 de Capivary e a 4-l,'! de I LU.. Foi cr(üe1a 
f reg. do murt. ele Pi racicaba pel>L Lei Pl'ov. n. ·12 ele 12 ele abril 
ele 1864. Elevv.da ú. c:;ategoria ele viUa pela ele n . 42 ele 22 ele 
fevel'ei r·o ele 1881 : iustaliada em 11 ela fevereÍI'o de 1883 . La
voura ele canna. éafe e cereaes. Tem 8000 habita11tes e duas 
eschs. publs . de inst. pl'im., uma elas quaes cr~acla pela Lei 
P1·ov . n . 52 ele 18 de abril ele 1866, Agoncia do Col't'eio. 

PED RO (S ). V illa e mun. 'elo E::stado elo R . G . elo Sul, 
no Rincão ele S . Pech·o. Foi creacla capella cltl·aclapelo a l' t. 1° 
ela Lei Pl'OV. u. 633 de 4 ele novembro ele 1867, elevada :í. cate
goria çle parochia pel~. ele n. 1 .39.2 de t ele junho ele 188.2 e á 
ele vi lla pelo Dec . . ele 2 ele maio ele 1891. Sobre suas di visas 
vide art. 20 !I ela Lei P rov . n. 633. Tem duas escholas. 

P EDR O (S .). Dlst, elo mun . elo Peçanha no Estado de 
iYlin~s Geraes ; creaclo dist. vela Lei Pro v. n. 3.077 ele 6 ele 
IÍovern b1·o ele 18~2, e parochia lJela de n . 3.442 ele 28 ele setem
bro de 1887. Tem uma escola publica ele instrucção pr imaria, 
creada pe la Lei P1·ov. o .. 2.\!07 de 25 ele setembro ele 1882. 
Agen.cia elo ,correiq, creacla em setembro ele 1887 . T em, segundo 
o ulti ruo r ecenseamento, 4187 bahita n·tes . 

PEDRO (S ). Dist . do l~sbaclo ele .Minas Geraes, no nm n. ele 
Arassuhay. Diocese ele Diam11ntina. Foi creaclo pai'Ochia pelo 
árt . I ela Lei P1•ov. n. 2.565 cle3 de janeiro ele i879. ills·bá siLuado 
na mat·gem esquerda do rio JequiLinhon h a, á egua l distancia 
de Iti nga, e S. Mig ael, cerca ele 70 kils. de cada u ma . Po1·to 
fluvia l. Cul tura'' de canna e cet·eaes. Tem duas escbs . pu bh . ele 
instr. pl'im. Por seu terri'torio correm os rios Tamboril , S . 
João , A•rta Podre (G•·ancle e peqtteno), ,_PC5rteit•as, Surubim, 
Cunaes, Pa·tos e S . Pedro. 

PEDR O (S.). An·tiga pov. elo Estado elo Amazonas, n a ma1·gem 
sepbenrbrional elo r io Neg1.·o . Chamava-se. autes a ldeia de Si 
mapé. O Dr. Alexandre Roclrig-Ll s Feneira, que nella esteve 
em i 786, assim descreve-a : « Está fundada sobre ll lll:l. baneira 
bastan·temenbe alta, consLa>o. ele 12 casas, qu a ndo subi, mas 
tinha climinuiclo uma quando desci e.11 clez.emlrro. Ctrltivava (1. 

maniba e o anil ; hab.itava nelb. o mol'aclor bra nco F . ; tam
bem não plantava mQ.is do qne ã m:J.~>ib:J., pocle"cle cul·tivar o 
arroz, o mil ho, o algocl:.\.o, o café e o anil , a ·te1· braços. A 
t eP ra é perseguicliusima ele saúba, e os moraclo).·es lJOl' es·tas 
causas ·Leem, pm· muitas vezes, requerido a mudança da po
voação .» 9 capitão tenen·te Amujo t\ mazonas em seu Diccio
nario, ass1m cliscr·eve-a : << S. P eclro . Po v. na margem se
ptemtrional elo rio Negro etl'Lre o rio Miuá e a povoação elas. 
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Caldas, em fren te da ·tapera de Castanheiro Velho, 174 
leguas acima ela conflueocia elo rio Negro, e 25.2 da foz elo 
Nhamuncl á. Se11s habi'tan teg, provindos ele Damacuris e 
Barés, em numero ele 200 almas, em 23 fogos, plan·tam e 
pescam para seu consumo ; e'xtrahem salsa e ·piaçaba. » 

PEDRO (S.). Aldeamento do Estado elo. Amazonas no r io 
Uaupés . Em 1884, ru·a habilaclo por 7\l inclios ela nação Ta
ri ana (Relat . do Dr. Th. Souto .) 

PEDRO (S.). Aldeamento ftmclado em '1780 pelos francis
canos obset·van tes no rio .Malleüa. ]!;' habitado por inclios ela 
tribu ~lura, os quaes applicam-se na lavom a tla mandioca e 
cereaes . 

PEDRO (S.). Aleleamen·to elo Estado do Amazonas, no rio 
Içana. Os indios applica.m-se no fabrico ele canõas e ilo pre
paro do ·Lahaco. 

PEDRO (S.). Log. do ERtado do Pará, no furo elo P ira
mauha, parte occ ideo.ta l ela ilha elas Onças, mun. da capita l, 
com eschola . 

PEDRO (S.) . P ov . elo EsLaclo do Maranhão, no mun. ele 
Santa Helena , á margem elo r io Ttu·y- ass(t . Seus habs. occu
po.m-se na cul-tura do algodão, farinha ele mand ioca, salga ele 
peixe, coustrncção ele pec1ueuas cascos ele canôas, e plantam 
diversos legumes (In f, loc .) 

PEDRO (S.). Log. nos suburbios da c;idacle ele Ther ezin a ; 
no Estado do Piauhy. 

PEDRO (S .) . .Pov. elo Esba~lo elo Ceat•á a 18 kils. ela cidade 
ele Mil agres, com uma cas~t de oração ela in vocação e)eS . Pedro 
e uma capella ela in vocação elo Coração de Maria . ~'em um as 
80 ca~as . 

PEDRO (S.). Dist. elo termo do Onricu ry, no Estado de 
Pernambuco, n1t distuncüt ele <12 kils . da séde , com um a 
cape lia ele N . S. ela Conceição ; rebaixado dessa categol'ia pela 
Lei Pt·ov. n. 1.893cle 10 ele maio ele 1887. 

PEDRO (S .• ). Log . elo Es·~aclo de Per nambuco, nos mun s. elo 
Bom Conselho. 

PEDRO (S .). Log . do EsLaclo ele PeL'll am buco, no mun. do 
Espit·ito Santo elo Pau cl'.ç\.Jho, de Bat· rei ros , do Cabo, ela Ga
melleira e elo lpoj uca. 

PEDRO (S .) . Pov. do Esliado ele Ptlrnambuco, no mun. de 
S. José do Ji:gypto, com um a egt·eja antiga . 

PEDRO (S .), Lo&· do Estado elas Alagoas, nos J)lun. ela 
Vj çosa e S. Luiz de QuiLunele. 

PEDRO (S. ). Pov . elo Esbado ele Sergipe, na freg . ela Ilha 
cl.o Ouro ; com um a esc h . publ. ele inst. prim, cr~acla pela Lei 
Prov . n. 1,221 ele 25 ele abl'il de 1882 . 'rem urna cwpcll a e um 
cemiter io. 

PEDRO (S .). Log·. elo EsLado elo Rio ele Janeiro , na .U·cg. de 
SatrLo Antonio elo H.io Bo niLo, á margem rio çlos Inclios . 

PEDRO (S. ). Baino elo mun . ele Villa BeiJ a ela Pri noeza; 
no Estado ele S . Paulo; com duas eschs . publs . ele ins·t. prim. 
creaclas pelas Leis P J.•ovs. ele 1876 e n. 8 ele 15 de fever eüo de 
1884. 

PEDRO (S.). Pov. elo Estado de S. Paulo, á margem elo rio 
S. João, afL elo Turvo, a 36 l1il8. o meio de S . Jose elos 
Campos Novos, 

PEDRO (S .) . Antiga ca]Jella do mnn. ele Lenç6es, no Es! aclo 
ele S. Paulo. Foi elevada á paroclria. com a inv,cação de Santa 
C1•uz elo Rio l~a ~·do pela Lei P rov . n . 71. ele 2J. ele abril ele i872 . 

PEDRO (S.) . Baino do mntl. ele Votuverava do Estado do Pa
raná; com um a esch. publ. de inst. pl'im. , C1'eada pela Lei 
Prov. n. 787 ele 9 de outubro ele ·1884 . 

for taleza uma peeh·a , no anno seguinte, com esta inscripção 
lat ina : 

R ~Gl OP'FJ:\[0 MAXD.IO JO ,\NNt QU INTO 

AD J~llBR~11'AT~ i\I T .. US ITANIS NOMINIS :S A'1'0 VASQOIUS PERNA~OES 
OgZA.R DE l\lli:NEZI~S SUPREM OS REGNl SIG~tFER ORJEN'r AT ... IS, 

E.'l' L'gL' BRAS ILrE7'SIS PR0 - H.EX 1 IN CERl'Ui\f 
DP.LLO AC PACE ~ J AJOR 1 ASIA AC A?llr:;RJCA .FELICI OR ; 

HANC ARCli::\l VI1'IUCI AN IM0 REDOTVl'l' V ALIDJ SSDIAi\t . 

AN:-<0 nomNI l\I . DOC. X X IH 

Teve principio essa forta leza por uma trincheira de terra, até 
r1ue governando o Brazil Antonio Telles ela SilAa, c temen
do-se uma nova invasão ele Hollandezes, como aconteceu, resolveu 
fazer ali um for ~e I'cal , expedindo para isso á Camara da cidade 
elo Salvador uma Portaria em 2-1 ele outubro ele 1646, em vi rtucle 
da qual tleu-se logo principio a css'!. con strucção no caminho de 
S. Ped1•o. Essa forta leza ser ve hoje apenas ele aquartell :~mento 
ele um elos corpos de Linha ela guami ção ela cidade. Pa r be ele seu 
todo consUtue a,lé propriedade parlicular, desde que em 1832 
desmanchou-se o se n t'el•elim pam a sahida ela rua elas iVIercils 
ao Cafnpo Grande ele S . Pedro. Ultimamente fizeram -se ali 
algumas obras, collocanclo-se uma ouka J)?dra com f1l seguin·te 
inscripção : 

O E:\fBELLESt\:\IENTO DO Ii'RON'rESPICTO DBSTE Qt;ARTSL FOI 
FEl'l'O SOU OS AU S I;">JCIOS DO DA'rAT.IlÃO Dto: l NF.t_\NtrARJA. i"\ • 16, 

NO COMi\IANDO DO TE:-IENTg- COHONBL FELIZARDO 
A,_ 'l' ONJ O CABRAL . ANNO DE 1877. 

O Sr. Dr. Augusto Fausto de Souza, no seu t rabalho l<'ortificações 
do Br'at.il diz sob1·e ~ste for te. o~ seguinte : «S . P n:oRo . Vell1a 
fortaleza do ·~empo elos Hollanclezes, de fórma rectangubt·, mon
·tanclo 13 boccas ele fogo em 1809, mas que hoje ps·tâ no caso ela 
el o Barballho, servi ndo apr. nas para quarLel. Foi nella que se 
iniciou a gnerra ela inclepenclencia, pelo sHio que lhe poz o 
ge neral Madeira e apr isionamento do bri gadeiro Manuel Paclro e 
ou tros oillciaes brazileiros, em 19 ele fevereiro ele 1822; foi 
tambem clabi , ctue partiu o movimento sedicioso de 1837. » 

PEDRO (S.). Estação da E . de F. do Rio de Ouro, acleante ela 
es tação ela Saudade . 

PEDRO (S .). Serr:l. do E~iado elo Cear·ii., 1•amo dado Araripe. 
« S. P edro, cLiz o padre Bell ::wmino, é a porta alia elo Cal'iry, 
donde observamos a g·rancle -cordHheira do Ara1•ipe alrayessar 
indefinidamente todo o valle que a cerca, e na sua nudez sobe
rano. di zer á todos r1ue a olham- que só ella contém 'bhesonr os 
e possue o segredo da grandeza cearense. >> 

P EDRO (S.). Morro do Estado do Rio de Janeiro, no mun. 
de Nyterõi. Em sua~ abas fica o cemi·~erio ele Maruhy. 

PEDRO (S.). Mort·o do Es~aclo do R io ele Janeiro, no mun . 
ele Peliropolis. Ahi projec ta-se consLruir a nova egreja mah·ir. 
des ta cielaele. pelo r1ue lo.i preciso fazer-se o rebaixamento elo 
mor 1·o, tmbalho que, cQmeçaulo em 27 ele j,tllho de 1876, concluiu
se a 31 de maio ele 1877. 

PEDRO (S.) . Serra do Estado de S . Paulo, no mun. elo Rio 
Claro . 

PEDRO (S.). Montanha do Estado de S . Paulo, na ilha de 
San·to Am aro. 

PEDRO ~S, ). Sena do EsLaclo elo R . .G. elo Sul, prolonga
men·to ela Serra Geral , nas pmximiclades elo rio lbiculry-mirün . 

PEDRD (S.) . Ilha do Estado do Amat~onas, no rio 1l t•auco, 
afr. elo Negt·o . 

PEDRO (S.). Ilh a no rio Parnahyba, na 2a secção, en &re a 
bal'l'a do rio elas Balsas e a corredeira ele S~mto Estevão . 

PEDRO '(S.). Ilha no r io S. F rancisco, quasi em ft·ênte a Pe
nedo . E' pec1uena e coroada ele explendida vegeLaçãio. Fica de
frou·~e ela ilha elo Manuel Joaquim. 

PEDRO (S .). P ov. elo Estado de ~lioas Geracs, no dist . de PEDRO (S .). Ilha elo l~stailo elo R io de Janeir:o, na freg. d~ 
SanLa R i La do mun. el e FaLos . Mambucaba e mun. elo 1\..ngra elos Reis·. 

PEDRG (S .). Log. elo Estado de Minas Geraes, no clis t. ele PEDRO (S.). Igarapé elo Estado elo Pará, banha o mun. de 
Mamonas e mun. clv. Boa Vi sLa do Tremedal. OuTent e vai para o J.'ÍO Guarná . 

PEDRO (S). l1'ortale7.a elo Estado ela Bahia, siLuacla nas im- J?EDRO (S .). Rio no Estado elo Parahyba elo Nor;te, no mun. 
mecliaçõe~ elo Passeio Publico Foi r.oncluida a sua edificação a . de Cabaceiras . 
2 de se·tembro de 1722, n in::tndo E J-Re i 1,). Joãp V e ~euclo PEDRO (S.). Riacho do EsLado tle Perrtambuoo, no mun1 ela 
40 Vice-Rei do Brazil D. Vasco Fet•nanclo Cezar de Menezes, ' 
conde de Sabugoza que mandou collocar na porta pl'incipal da Floresta. 
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PEDRO (S.). Rio do E;stado ele Sergipe, na estrada ele La·· 
ranjeiras e Soccono. Desagtta no C'otingn i b<~ . 

PEDRO (S.) . Pequeno rio do illst.ado da Bahla. aff. da 
margem esq. do Olho d 'Agua, trib. do 'l'._,i.rão, e este elo S. l<'ran
cisco. (fnf. loc .). 

PEDRO (S .). Rio elo Estado elo E. Santo, banha o mun. ele 
Santa Tbereza e desagua na margem di r. elo rio 'l'i mbuhy. 

PEDRO CS . ) . Ri.o do Estado elo R io ele Janeiro, nasce na 
serra elo Tinguá, em terras ele sesmar ia ele Bento Antonio Moreint 
no Jogar elenominaclo_ F'eclra ela Bôa Vista e desagua no 
Guanclú . Recebe o Gallmhas, Garc1a, D. Anna, Posse, Juaqmm 
Adão, D. Maria, Santo Antonio e 0Ul'o. De um ·trabalho relativo 
as aguas desse do extractamos os nomes das seguintes 2J cascatas 
que correm n engrossar suas agu<J.s Na parte q11e banha a 
fazenda ela Barra, desaguando na margem esq . elo 1·io ele 
S. Pedro: O. Maria, B1·ava ou das Peeh·as Brancas. Barra, 
Jerusalém e Barbosa. Pelo. mar:··em clir. : Garcia José . Na Üt
zencla elo Calado, pela margem ese1.: 'l'heodoro, Ceru•o, Covadonga, 
Joaquim Adão, Antonio Quinto,_ Coutinho, Ismael, Luiz An·to11io, 
Peclro •Pe1•es. Pela margem dir . : iVhuto-me-custa, D. Anna, 
Cachoeira Grande, Mestre-IJ;scola, Jequitibá, Sem-Nome, i\Iaria 
Penha, Murmurio e Pedradas . 

PEDRO (S.) . Rio elo Estado elo Rio de Janeiro, afl'. elo 
Macahé, pela mare-em esq. l\ecebe diversos ·tribs entre os 
quaea o rio do Fraete . 

PEDRO (S.) . Carrego do Es·tado do Rio de Janeiro, banha 
a cidade ele Cantagallo e clesagua no r io Negro. Recebe o conego 
ela~ Lavrinhas. 

PEDRO (S.). Ribeirão elo l~s~aclo ele S. Paulo, no mun . de 
Santa Rita do Paraiso. Vai para. o rio Grande. 

PEDRO (S.) . Ribeil•ão do Estado ele S . Paulo, banha o 
mun . ele Batataes e elesagua no Sant' Anna, ·brib. elo rio Pardo. 
- PEDRO tS.). Ribeirão do n:stado ele S. Paulo, aff. elo r io Parrlo, 
que o é do Paranapanema. Reg·n. o mun. ele Santa Cruz elo Rio 
Pardo. 

PEDRO (S .). Ribeil'ão elo Estado ele S. Paulo, no mun. ele 
Iporanga . (Inf. loc.). 

PEDRO (S.). Rio do Estado de S. Paulo, nasce na serra elo 
Paranapiacaba, corre na direcção mais geral ele N . a S., e 
desagua na margem esq. elo Ribeira. E' ·tD.mbem clenomi nado 
- Etá. 

PEDRO (S.) . Rio elo Es·tado de S. Panlo, afl'. do S. João, 
que o é elo Turvo, es te do Pardo e este elo Paranapanema . 

PEDRO (S .). Rio do Estado elo Paraná, une-se com o rio Santa 
Anna, no mun. ele Bocayuva . 

PEDRO (S .). Rio do Estado do Paraná, a fl'. elo rio ela Varzea, 
que o é elo Negl'O, e este do IguasRú. 

PEDRO (S.). Ribeirão do Estado de Snnta Ca·tharina, a[l'. 
da margem esq . elo rio Itajahy- assü, no mun . de Blumenau. 

PEDRO (S.) . Rio a fi:'. elo Negro, que o é do Ig·uassCt. Banha 
o tenitorlo da freg . ele S. Bento elo il:staclo de Santa Ca·tharina. 

PEDRO (S.). Arroi.o elo l~stado elo R. G. elo Sul, afl'. do 
rio Vaccacahy-mirim. 

PE DRO (S . ). Riacl1o elo Estado de Minas Geraes, ai!', elo 
rio D~uraclo, que o é do Sapucahy . 

PEDRO (S.) . Ribeirão do Es·tado ele Minas Geraes, aff. ela 
margem esq. elo rio Todos os Santos, que o é elo Mucury. 

PEDRO (S.) .Rio do Estado de Minas Gemes, afl'. da marg-em 
esq. elo ~·to P<J.racatú. Em uma informação que nos foi pres·tada 
por um 1Jlu~Lre cavalheiro ele Paracatú, lê- se « O ri<!> S. Petlt·o, 
formado elo S. Pedro, propriarnen·te cli·to, elo Cape·tinga e San:h<t 
Ri La, á clir. e do Aldeia e Carmo que reunidos cl1amam-se Bana 
das Eguas á esq,. l~ nLra na esc[. elo ParacaLú enke a foz elo 
Bezerra .e a elo no Pre·to . » Saint Hilaire em sua Voy1at,qe dcms 
la. P1·omnoe ele Goycbz, tom. I, pag. 298, diz:" An·tes ele chega r· 
a Moujollos, logar onde fiz aHo, 'ltravessei uma parLe ela sel'ra 
do mesmo nom e, no logar em que nn;sce o corrego de Santa Hita. 
is·to é ce1·ca ele 1 }!í legna ele Paracatn . Os cor1·egos S. Domingos 
e Santo A n·tonio lançam-se no San La R 1'ta e esLe re1me suas 
aguas ás elo ribeirão S. Pedro, que começa na serra ele S. Fran
cisco e elo P<J.ranahyb<J., perbo do lagar chamado Tape1·a. 

O S. Peeu·o lança-se no rio da PraLa, este no rio Preto e em fim 
este ultimo no Paracatú. » 

PEDRO (S . ). Ribeirão elo Es laclo ele Minas Geraes, banha o 
mun. ele Campo Bello e desagua no S. João, afl'. elo ri o 
Jac;• t•é. 

PEDRO (S .). Rio elo Es tado ele NJinas Geraes, afJ'. do rio 
Maubuassú . 

PEDRO (S.). Cor1•ego elo Estado ele Minas Geraes. nasce na 
freg. ele t>. José cl'Além Parahyba, na fazemla de Munt'Aivet•ne 
e clesagua no rio Parahyba do Sul. 

PEDRO (S.) • Rio elo Es·taclo ele i\ün a> Geraes, nasce na 
encos ta occ. ela serra elo Gnl'l'afão, percorl'" pat•te da üeg. da 
Alagôa, e vai com o Gamar·ra fcll'ln ar o rio BaApendy. Recebe 
o P iracicaba, Cigano, Mo n Le Secco, Albano, Co ngo nhal, João 
Paulo, Chapen, Boi, Goiabeira e José Maria. 

PEDRO (S.). Rio do Instado ele Minas Gemes, a rr. do S. João, 
que o é elo rio Grande. -

PEDRO (:S.). Col'l'egn do Estado ele Minas Geraes, afl'. do 
rio GuieM, que o é do Doce. (fnf: loc.) . 

PEDRO (S.). Carrego elo Estado ele Mina,q Get•aes, banha o 
mun . elo Cnrvello e ilesagua na marg-em clir. elo ri o das Velhas. 
(lnf. Ice.) . 

PEDRO (S.) . Carrego elo Estado ele .Mjnas Geraes, banha o 
"tel'l'itor io ela ft·eg . de. t> . Pedro elo Jequit inhonha o elesagt1a no 
rio des te nome pela mar gem esc1. Recebe o Landim, correg·o 
Se eco, 'l'homé e diversos ou-tros . 

PEDRO (S.). Ribeirão do Estado de Minas Geraes, alf. ela 
m!l!rgem clir . elo rio Mog;y-guassü. 

PEDRO (S.). Pequeno rio elo illstado de Goyaz, ali'. da m111rgem 
dir. do rio Pilões, que o é elo Claro e este elo Gl·auele ou Ara
guaya (Cunha Ma·ttos, Itin~~· .. wio)-

PEDRO_ (S.). Rio do Estado de Goyaz, banha o mun . de 
San 1a Luz1a e desagt1a na margem clir. elo rio S. Marcos. 
(InC. loc.). 

PEDRO (S.). Roche do mui saliente a '' S. ela ilha .clo Gallé 
perto de quatro milhas . Ahi atracavam antigamen-te as lanchas 
que serviam ele pesca das baleas; no Estado ele Santa CaLharina. 

PEDRO ( ' .) . Cachoeira uo rio elo Sttl, no mun . elo. Prado e 
Est.aelo ela Bahla. Fica oiLo kils. 8.cima da ele S. Francisco e 
um elo legar denominado Santa Clara . 

PEDRO (S.). Cachoeira no 1·io Uruguay, no mun. ele Uru
guayana elo Estado do R . G. elo Sul. Seu leiúo é todo ele pedm 
e de f a cil cleso bs trucção . · 

PEDRO AFFONSO. Pov. elo Es·taclo ele Goyaz, no mun . ele 
Porto Nacional, banhncla pelo rio elo Somno. l<'oi Cl'eaela eli~t . 
pelo art. I ela Lei Prov. n. 546 ele 2 el-e a_uosto ele 1875. E' ha
bitada por 200 inelios Car<J.Ós . O alcleamen·to ·teve p1·incipio em 
1849, sendo seu fundador Fr. Raphael ele Taggia, que fal
leceu em 1878. A Res?L n . 4 ele 8 de janei~·o ele 1849, que o 
creou, era ass1m conceb1cla: «Acbando-se reurudos n VJ confluencia 
elo Rio do Somno com o Tocant ins os Inclios Caraós, que outr'ora 
h<J.bitavam as margens elo rio Farinha, em o crescido numero 
ele 800, clit·igidos pelo missionario aposlolico capuch inho Frei 
Ra pbael ele 1'aggia, e devendo resultar do estabelecimento ele 
uma aldeia naepJ.elle log·ar rua11cle vantagem ao publico mór
menle aos navet 11nLes elo rio TocanLins, e · a commun icação elos 
habs . das villas ele Porto Imperial e ela Carolin a pela estrada 
que se projecta ahrir em clirecção ele uma. a ouLra villa: o vi ce 
presidente da Província resolve crear no referido log<w uma 
aldeia de incllos Caraós que sel'á denominada -Peel l'o Afl'onso
não só pal'a marcara época da sua fnnclaçiio, mas Lambem para 
collocar debaixo elos auspicios, e pwtecção de um tão prestigioso 
nome. Palacio elo GoYerno da P1•ov incia ele Goyaz 8 ele janeiro 
ele ·J8-.l\J. ,lntonio ele Padva li'le·M•·y». 

PEDRO BODE . Carrego do Est.aclo dê Goyaz, banha o mun 
ele Boa Vista elo Tocantins e desagua no ribeirão da Alclela. 
afl . elo Iucuruyá. 

·PEDRO BOTELHO. E' assim denominada uma das fon·tes 
elos Poços ele Caldas, no Esúado ele Minas Geraes . 

PEDRO CARLOS. Esbaçiio ela E. de F. Sarpncahy, linl1 a ele 
s ·anta Isabel elo RIO Pl·eto, entre as esUaçõe~ ela Gouse!'Vatoria e 
José Lei-te; no Es·taclo elo Rio ele Janeit·o. 
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PEDRO CUBAS. Ribeirã o elo LC staelo de S. Pànlo, afl' . ela 
margem esq. do Ribeira ele Ig uape . 

. PEDRO . CUSTODIO. Serra do [!; starlo Min as Get•aes, n a 
Íl'~g . ela Cachoeira Alegre e mun. ele S. Paulo elo Mul'iabé 
(! n 1·. loc .). 

PEDRO DA COSTA. Lago elo Estado elo P ará, no rio i\1apuá' 
na ilha Maraj ó . 

PEDRO DA CRUZ. Pequeno pov. do E s lado el as Alagoas, 
clistan·te ceNa el e nove kil s . da cidade do Pilat· ; com uma 
capell in h a . 

PEDRO D'ALDÊA (S.). Villa e mun. elo :Es 'ado do Rio el e 
Jane iro, na com . ele Cauo F1·i o . Diocese de Nyter õl. J.!j' a a.n Liga 
a lelea el e S. P eeh·o, fLmdacla pelos jeS Ltilas que, soLre uma emi
nonci a, ed ificaram a eg rej a, cuja conchtsiio Leve logar em 1788 . 
Conui g-uo ao templo, l e v ~•n tat·am elles um vas\o ecl ifi cio, que 
Sêt·viu-lhes ele hospi cio e que hoJe desfa z- se em ruína~ . l!>x pul~os 
os .J esu.itas elo B1·azil , [oi a a ldea admini s trada. pelos padres ca
puchos el a pt·ovinci a el a Conceição elo Bl'azil, <Lté que pela di s
posição elo A lvará el e 22 de clezemb1·o de 1795 passou a te1· parocho 
[l.l'Oprio. l~ l'a uma das fregs. cb ciehtele ele Co.bo Frio e apre
sen •a um aspecLo inter essante pela sua posição, ·:levando- se sob .. e 
um a emineucia, cor ~ada por uma larga ru a que se a longa eu1 
semi- ci l'Cu lo em r·,·enb : da eg t·ej :t e do vast~ ediflci o, a nti go e 
al'ruinaclo collegio ela Companltia ele Jes us . Occupa a parocll ia 
uma s uper f.i c ie ele 457,20 l<il s. quadrado, e bem wna pop. çle 
9. 000 ha bs . Foi elevada á categoria ele v ill a com o nome de 
Sapia byua pelo Dec . de •10 de setembt•o cl~ ·18\:JO; reba ixada ele 
vil! a por De c. de 28 ele maio de 1892, res~a ut·acla pelo Dec . de 
17 de clezemht·o elo mesmo anno, que deu-lhe a denominação ele 
S. P nclro d' A lclêa . T em duas eschs. Comprehende os pon; Campo 
elo Alecrim , HtJJhy, Al'l'aslão (lo Rio das P edras , Corti ço, Süo 
Ma·theu s e Cruz. Piza n o di;; que a a lcl ea de S . P ed ro l'oi 
fundad a em 1630 pelo govet·n aclo r lllat·l·im de S:J.. O mes mo 
lê-se no Catc~lo.r;o elos Capitãcs-'IJJ ÓJ'CS c aoverna:lorcs d1 Ri.o 
ele Janeiro, pttblicaelo no Vol. I ela Rev. do In s t. Hi s ú. e 
Geogt·. Br~z. O St' . J oaquim Norberto , em s ua l\1cm. H ist. elas 
Altlê,,s ele I ndios ela p,·ov . elo Rio de Ja nei?·o, most r cu, por e m, 
ele um modo inec usarel qu(• essa a lel<h foi runcl a da em 1617 
pelos jesuitas . Co m e fl'ci to, o padre Antotlio ele Mattos , t• eilot• 
d o colleg io elo Rio ele J aneiro, i·ec1uereu c obteve ele !Est?.vão 
G0mes, pot· despa cho el e '16 de maio ele '16 17. um a ses maria 
de duas leg uas e meia ele. te rras ]JO.Ta a fu ndação ela aldea . 
iiiais tat·de, em 1630, obtiveram os j es uítas ontm ses mari a . 
crncecl icl a. po1· Ma rtim de Sá ; já entà0 es·tava funda da a a lclêa . 
Pela extincção ela Compan hia ele J esus. p<l sso u a aldea a ser 
regida pelos padres da pro v. ela Conce ição elo Braz il, a\ é 1758. 

PE DRO D A SILVA. Nome de uns t'eoife > siLua dos a. «1-
guma cli s banci a da cos ta do Esbaclo do i\Iaran h :i.o . Acred itam 
ãlguns ex is·birem nes~ as paragens ra mificações coralo icles. 

PEDRO DAS LAGES (S.). Pov. do Es t:1clo ele P e t·nnmbuco, 
no tnun. el e :::;. J osé elo l:<:gyp lo, com um a capell a . E ' c\e nomi
nnclo vuL:a rm en te Umbu.ra nas . 

PEDRO DA UNIÃO (S. ). Vide Uni ão . 

PEDRO DE ALCANTARA. Disb. elo Esbclo el e San ta Ca
·tharina, no mnn. ele S. José, ba nhado pelo l'io Maruhy . Foi 
UJUa coloni a ela í't·eg . el e S. J ose, ela qn·d a L e i Pt·ov. n. 194 
ele ·13 de abril ele 18<14 desm embrou pltt',l e leva r á categoria el e 
Jl!:lrochia . Sobre s uas diviFasv icle: Lei :; Provs . ns . I9J (ar·t . JJ); 
2<:JO do 31. ele m!l t" ço ele t843; 427 de 13 de 111 a rco de '1 ~57; 5H 
de 2 ela maio ele 18M (art. II) . ':l.' ~ m 2.'100 ha bitanLes e duas 
e;;;c!Js. Co mpreheud e o pov. Satrta Pbilom e na. 

PEDRO DE ALCANTARA (S.). Dist. rio Estarlo el e 11 inas 
Gerar ~, no mun. cl tl Araxá . Foi c t·eado p;trochi a pelo, Le i Pr .. v. 
n. 2.081 el e 10 cl t• outubro de 1882. Ficn e11~re 0s 1•i o i\Ii sel·i
dorclia e S. João. Clim a m~gnifi co . Cri açã o de gado em il lmn 
S ancia. E' li gado a P at t• oci ni o por uma esbt·tHia que passa por 

· Sebastião da SHra elo Sal itre e qu e é a Lravessad a pelo 1·io 
S·. João. 'l' em él nas eschs . publica s le inst . prim., uma da s 
quaes creada pela L ei Prov . n. 1. 876 ele 15 ele julho ele 1872 . 

PEDRO DE ALCANTARA (S.). Di s t. do Esl1aclo de i\1inas 
Oet•aes, no nHm. de Juiz de F ór a, a 28 ki ls. SSill. desta cidade. 
~· .a·t t·avessaclo pela est t·a cla que ela ci dade ele PetropoJi s va i a 
~llz de F6ra. F oi ct•eado pa rochia em '1758 . Diocese ele l\1a

l'tanna. Com o n ome el e :::limãc Pere ira pel'Lenceu esse rlist. 
ao mun. ele Barbacena . O art. Vi da Lei Prov . n. 472 d e 31 
el e ll1aio ele 1850, transferia-o para a capella de Santo AnLonio 
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ele Jniz do D'ó t•a . Foi l'es tanrnclo par oébia pel o arb . 10 el a Le i Prov . . 
tl. 576 de 5 de ma io el e 1852 ; transfer ido para o l egar rlenom i
nado Ra nch a r.ia pela ele n . 858 de 14 de maio de 1858, que 
. ubst ituiu-lhe o nome ele S imiio P ereira pelo de,' . P edro el e 
Alcan Lat· a. Tem duas esclts . publs . ele instt•. prim. Sobre 
su as cliv •sas vide, en Lr e outras, a Le i Pt· ov. n. 2 . 905 de 23 ele 
seLembt·o Lle I882 (ar L IV). 'J.'ern 5.3 l2 habitantes. 

PEDRO DE ALCANTARA (S .) . Coloni a milita r no Esbaclo 
d.o Mat·a nhão, no pot'tO denominado Boa Vista, á margem clir. 
elo ri o Gurupy, 22 kils. acima ela pov . do m esmo nome; Úlll
d acla em :L85·L CulLut·a el e arroz e m a nclioca . T em duas anbs de 
emino primal'i o, unw. de mmica; uma olat·ia ; duas officinas ele 
carp i n ~eria e fetTaria. 

PEDRO D.E ALCANTARA (S .). Log . no mun. el a Amat·~ 
r ação elo Jr.s Lado Lln Pi<lllhy . 

PEDRO DE ALCANTARA (S .J. EstalJelecimen to rural elo 
Esbatlo do Pianhy . Com o fuu de assegura r co ndi ções el e betJ.1-
esLar e insLrttcção e lementar e U!\ ri cola a a nti gos e;ct•avos ela 
nação e se tls clescende n b's, declarados livres pela. Le i n. 2.040 
ele 28 el e se lembeo de I87L foi fnnclado es Le estabelec imento em 
f,tze; tclas elo E s tado s i ttt <1dàs no mun. el e Nnzare \.h, E slado elo 
Pi a uby, celebt•anclo o govet·no impe1•ial com o agronomo Fran
cisco P .trenLes um conLt·acto, que. U<\ fónna elas clausulas appro
vaclas pelo Decr. n . 5 .39.2 de 10 el e se'tembt·o elo ·!87:3 , devia 
clut·at· por c inco nnncs, obr ig ,mdo-se o l ~s tado, em compensação 
aos onus acce itog p~l o cl irector, a aux ili ai-o com a qua nti a elo 
80 :000.", realizavel em prest ações el e 3ll, 2•J e :LO contos . F in an
do- se o con t.ractanle, en tt•ou o estabelecimento d esde 1876 em r e
gimen provisorio, que aind a JlerdLu·a, sendo cus teado pela con
s ignação a es te fim des tinada pelas. leis elo ot•çamento . Possue 
a co l.oni a vasto preJio , o m:.t ior ele todo o l~s b::trlo; sete fawuclas 
ele gado e d uas l'ei Lot·i as ele lavoura, uma elas quaes demora 
nove kils . e ouLra a 30 kils . ele cltsba nci a ela sécle. Os eclucanclos, 
Lod os 11lhos el e libertos, r ecebem instmcçi'io elementar e r eli g iosa 
ensino pratico em officinas, imperfei·tamenbe organi zadas, ele 
carpinte iro, fen·eiro e pedreiro, e noções de agricnllura nas 
duas mencionadas fe i Lor ias cuja proclucção é clesbinacla ao con
sumo. Estat i ~ ·t i ca organizada em 1882 attesta a exis tencia ele 
330 famíli as estabeleciclas com peqmnas lavomas na sede el a 
colooi a e nas f.,zendas e J'eltoei as. Distribuem- se do segninLe 
modo: nas l'azend as Al godões 135, Olho cl'Agua 30, Serrinha 20, 
Nova li' v%e n!la 20, Guat':ba~ 38, R io B1•anco 4'1, Mattos ·JS, na 
sécle ela colonia 20, nas clu as fe itor ias 8, ·t-J-ba l 330 . 

PEDRO DE ALCANTARA (S.). Dis t . do Eslaclo do ·Rio 
de J a neiro . Vide Petl'opolis . 

PEDRO DE ALCANTARA (S .). Aldeam ento elo lTis taclo elo 
P ar a ná , no mun. de 'l'ibagy, á margem esq. elo rio deste nom e, 
fronte iro á colon ia m ilitar do Jutahy. Foi fundado a 2 de 
ago~ to ele i 855 p:• r or rl em elo B:1rão ele An·tnnina . Em i 887 
·Linha 38 fogns com 870 a lm as, se ndo 336 incli os coroados. S6 
Gnar a nys e 122 C'ayagu ás ; e uma. capella. Dista 218 kils.' ela 
sé le da ,.iJ 'a ele 'l'ibac,!y (Inf. luc. ). 

PEDRO DE ALCOBAÇA (S .). D:st . el o Estado elo P at·á . 
Vid e Alcobaça . 

PEDRO DE CAMPOS NOVOS DO TURVO (S.) . Dist . 
elo Es ~arlo el e ,'3, ·Paulo . Vi de Campos Novos do Turvo. 

;F'TI:DRO D 'EL REI (S.) . Nome pelo C)ll ::t.l e ra oubr'ora cle
signaela n. cidade r! c P oc0né elo EsLa rlo el e !vlaLto Grosso . 

PEDRO DE IBIAPINA (S .). Di st. elo Estado do Cear á . 
VidP Jbiapina . 

PE ORO DE M ACAHE ACIMA (S .) . Log . el o Estado do 
Rio ele Jan e i r<~, no mu.1. de Nova Fribur go ; com uma esc h. 
publ. ele ins t. pt·inHu·i a . 

PEDRO DE MURITIBA (S .). Di st . do Estado da Bal!ia . 
Vide Mllt'i~iba . 

PEDRO DE UBERABINHA (S.). Di s t . elo Est.ado de 
Minas Ge r aes . Vide Uberabinlt a . 

PEDRO DE VIZEU (S.). Pov. elo Estado rio Pat·à, no n;un. 
de l\lloc~juba. Foi elevada a essa categoria pela Le1 n . 42.2 ele 
I6 ele n;a io ele 18\J6 e in sta ll ada a 30 ele agosto do mes mo 
a nno . 

PEDRO DÍAS. Assim denominou- se o mot't'O elo Senado 
no 1lis tricl0 Feder a l. 
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P .L!]DRO DIAS (S . ) . Ilh a no lJa, i:w S . F r a nc is..:o, en t t·e u. 
·ponta elo Arapa ré e Pira nhas . Descreve ndo- a em sua Oeo,g> 'C!
p hia .lla,goanc!, d iz o Dr. T . Bo m F im Espinclo la : . « Com 
umu. eg t·eja da i nvocação de S . P edro e um povoado rlP. GO f'o gos 
com 200 h abs., a cleante do m çn·t·o c\u S urubim, j unLo á margem 
sept" n t L· ional , el a CJIL a l Ex isLe um exLenso ba nco ele at·ei a qp e a 
acom pa nha em quas i todo o seu compr ime nLo , C\a qua l ilha se 
·tem apossado a pr Jv. de Ser· g i pe » . 

PEDRO DO ALTO 'rOCANTINS (S .) .. O cli st. desse nome, 
no Es ~v,do elo Pf\ L'á, passo u em virtude da Le i P rov. n. 839 ele 
10 ele a bt·il de 1875 a denomina r-se S. Pedro, ele Alcobaça . 

PEDRO DO ASSÚ DA TOR.RE (S . ). Dj s t. elo E s tado da 
Bahi a . Vide Assú eb . Tol'l'e . 

PEDRO DO BOM J ARDIM (S .). Di>t . . do Es Lado elo R . 
G. do Sul. Vid e Bom J ard im. 

PEDR.O DO CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (S.). Di s t. 
cio IDs taclo do E. S.1J\t) , Vide Cc!c[!uei1·o do llc~pemirim. 

PEDRO DO CRATO (S.) . Vllla e mun. do E s taelo elo Ce1.rá, 
em cima da serra elo seu nome . F oi um a pov. do tm•mo do 
Cr u. to . El ev ada á vil la p elo a rt. I ela Lei P r ov. n. 1. 727 de ·18 de 
a,gos Lo de ·1876 e a r·t. IV ela ele n. 2.046de 12 el e novembt·o de 
1l:i83 . Foi c reaela parochia com a, invocação el e S. J osé pe.la Lei 
P •t'OV. n. 1 . 362 ele () de nov em bt·o de -!870 e ·tra,u sün·ida para a 
pov. do J oar.eiro com a, invocaç§:o ele N . S . el as Dores pelo a1·t. I 
el a de n . 1 .837 d~ 17 ele se temb1·o de 1879. E s ta ultim a disposição, 
porém, n ã o es Là em · v.igor . 'J.'em duas escb,s. pnbls . de inst . 
pl'im , c1·eaclas pe la Lei P1·ov. n. 863 de 1 de setembro el e 1858. 
Sen mun . .foi ins tall acl o a 5 ele ma io ele 1887 . 

PEDRO DO GASPAR (S.) . l,)i &t. do Esta do ele Sa nta Ca
thar.ina . V ide GcM11M . 

PEDR.O DO I'ii:'ABAPOANA (S. ). D~s t. elo Es~ado elo E . 
Santo . Vide Itabapocm a . 

PEDRO DO JO AZEIRO (S.),. Dis t. do Es tado do Cead .. V.ide 
J.:mzcil:o. 

PEDR.O DO RIO. Di s t. elo E s tado elo Río ele J a nei1·o, 11 0 · 
mun. de Petropoli s, à m ;ctr ge.m do 1·io Plaba nha ; com duas 
eschs . puiDls . E' ligado po1· uma est t•ael:l à ponte elo Fao·uncles . 
Agencia· do con eio . 0 

PEDRO DO R I O. E s tação da E. ele F . Gd .o P a r à, n o E s
t ado elo R io ele J a nei ro, en•tre Itai11ava e Areal 

PEDRO DOS F ERROS . Dist. do l); s tn. do ele Minas Ge1·aes . 
Vide P e1'1' cs . 

PEDRO E S. PAULO (S .) . J:.,og. do Estado elo Rio ele J.a-
11etro, n o dt s·t . de Macacos e mun . de Ttag ua hy, com esc h. 

P EDRO E S . PAULO DO R IB EIRÃO DAS LAGES (S .). 
Dis t . elo E s tado elo IUo de. J a oeiro . V ide Ribeirão ela s Lages . 

PEDR.O GOMES. Morl'O 110 mun. de i\ia gé, no ~ s tacl o elo 
R io ele J a neÜ'o, n o F P. ita l. 

PEDRO GDEDES . R io elo E s tado do R. G. elo NorLe, no 
mun. de Salü'A nn a elo Ma·LLos (I n.f. loc . ). 

PEDRO L AGE. Col'L'ego elo Es tado de S . P attlo, no mun. 
de S . João Ba pt is ta do Ri o Vet·cle . 

PEDR.O LEITÃO. R iacho no mun. de Be jamin Cons La nt 
e Estado elo Ceara. Desag-u <J. no r io Ba na lmih ú: 

PE DR.O LEMES . E ' <l!SSirn ·tam bem cle n" min a elo o IDail'!'o 
ela Rose ira Nova, pertenceJ~ te ao JlH\lL de Gu a raLin"' Lte tv. e J!;s-
·tac1o de ::3 . Pa ulo . 0 

. PEDRO LEOPOLDO, lts ta <.~ão d~. K rle F . Centl'a l do Bm
Zl l , uo Est aclp el e l\1il~as Ge t·aes, a cl ean te ela estação elo VesJ?a
SJ_a no . Jo t_Jnaugu.t•nda a 'i7 ele junho de 1895. [!;s Lá s ituu.cb no 
kLI. 6·1t.36::>, a .<!0 kils . e 55 L metros cln es tn~'ão Vespas ia no. A. 
sn a a,lbn.ra so iJl'e o nwel do mar é ele 009 111 ,40 . O a L'L'ai a,lda Ca
~ hoe t t·a G : anele, que v.a• ser servido }JOr es ta es tação é ele g mnd e 
!u tul'o, po ts ne ile es L<t em acleantaclo es tado de cons trucçiio uma 
Jmpor tanle fa l)l'l ca ele Lec1dos de a lgod ão, pertencen~e a um a 
co mpa nh 1a a non.yma , clenom1 nacla Compa nhj a F abl'il el a Cacho
eira G rande, c"m o cap1 tal el e 550:000;), que vai se L' duplicado . 
O no me de Pech-~ Leopoldo dado a csLaçãu c u ma justa e sanclusa 
homP.nag<?m ao Ji1nsLL'e lllOl'ÚO Dr. Pedm Lenpolclo da l::i il veira 
üt.lleciclo a 9 de ag-osL•> de 189·1, no exe t·cici o elas fnn cções cl~ 
eng-enheiro -che[e elo p t•olo gamen·to, Olllle sempr·e cli s tin n-ui LL· Se 
por Sl\a aptidão pr o fi ssiona l, critel'io e ·ti no admi •ni,~~ra~f'vo .. 

PED.RO LUDOVICO. Ool'l'ego do Estado de Goy az, a fl'. ela 
mat·gem cl ir . do rio Ver melho . De nom i•1ava- se 'l'ala veira . 

P E DR O LUIZ. Log . do Es Lado de Min as Geraes, no mun. 
el o Bo m Successo, nas caiJeceit·as elo ril>eil·iio Ita vecé l'ica . 

PEDRO M ACHADO. R io do E stado elo Pal'<ln á, a travessa 
a es trada tle Ct LI ',Ytiblt á Lapa . 

P E DRO MARQUES . Rio afl'. el a ma •·g·em esq. elo CLLyabà, 
um a m ilha a ba ixo el a cachoeir a ela Capell a . 

PEDRO MARTYR (S.). Di st . no m LLn . d Oli lllla do l!l s· 
Lado ele Pen1a mbn co . Vide Olindcb. 

P'ElDR.O MONTEI RO. H.io do E sLaclo do R io ele J a neiro, no 
mun . ele Macabé . 

PEDRO MQREIRA . H,ibei t•ão do lJ:sLado ele i\Iinas Ge raes, 
rega o mun. ele P ita ng uy e clesag·tta no rio P a t·aopeba , trib . do 
S . Francisco . 

PEDR.O NOLASCO (S .) . T apera ele mna J'reg . que exis ti a no 
rio Urub(L; no .l!: s taclo elo Amazonas (Ar a ujo Amazon as). 

PELRO NOLAe;co (S . ). F orte f'nnelaclo a 9 ele agos to de 1695, 
no E s tado do P a ra . B.esUam ape nas pequ enos ves tígios. 

PEDRO NOLAS OO (S.). Extensa e lar ga macia fm·ma cla pelo 
d o Urubú, tr ib, elo Amazonas . F oi assim denominada pelo Sr. 
J . Barbosa Roch·ig ues paTa per pe1J1.1ar a lem b t·ar\ça ela ext incta 
missão ele S. P edr o Nolasco , C!Lle j6. clesappareceu ela Tne mori a 
dos v ivos . 

PE DR.O PAULO. Se rra e igarapé elo Es tado úo l," a r6., no 
mun. ele F aro, á ma rgem elli·, do rio Nh amundà . 

P EDRO PAZ. Ilh.a do Es tado ela Bahia, no mun. ela Casa 
Nova . 

PEDRO PEQUENO. Ilha do Estado ela Bah ia , no mun . ela 
Casu. Nova . -

PEDRO PER"l!:IRA. Corrego elo Es tado de Mil1as Ger aes , 
no mun. ele Paraca tú . Junta-se a Olttros e, reunidos vão eles
aguar no rio Escuro Gt·an de (I n f. loc .) 

PEDR.G P:ISTOLA. Morro elo Dls Ur~c to l<'eeler a1, no curato 
ele Sa nta Cruz . 

PEDRO PRIMEIR.O. Pmia no Di stricto Federal , á ma rgem 
ela bah ia ele Guana ba ra, entre as p ra ia,s do H.usseJI e elo 
Flamengo . 

PEDRO S EGUNDO. Assim clenominou - sa a ac~ual cichtde 
ele Hamu.ra ty no Estado elo Pi auhy . 

P E DRO SEGUNDO. Dis t. elo Estado ele Ma tLo Grosso , no 
mun . ela Capi ·~al. O~·ago S. Gonçalo e diocese ele Cu yabá . · Fo i 
cre~JJ clo parocbi a pela Lei Prov . ele 8 ele a bril ele 1843 . Sobre s uas 
cUvisas vide, e u·tt·e outL·as, a Le i l~1'0v. n . 18 de <1 ele ju1ho de 
1870 ; 11 . 558 de 26 de uovemb1'0 ele i SSO .. T em eschs . 

PEDRO SEGUN DO. Assim fo L ' denominada uma parte ela 
costeira , que borda a ex tensa balti ::t ele Pa rauagtLá, ]ilOJ' ccasiã.o 
de ser escolhid a para es tação nutri Lim.a ela E. ele F . ele Cul'iLyba . 
luües desse ncime era ella conheciel:l. J)OL' P onbu. elo Gato ou 
Po~· to cl 'Ag ua . 

PEDRO SEGUNDO. Coloni a m il ita r elo !Estado elo Par it., no 
mun. de Macu pá , :í. mar gem ese1. elo ri o Arag n:.LL'Y, a 108 milhas da 
foz do mesmo rio . F oi f11nclada em 6 ele w aio de 18-.10, sendo p re

s i eleo~ te do Pará, João t\nLonio el e Mira nda . Não bBm a r e ferida 
colonia otrtros ha bi·tau·tes aléiU elas pmças Llo ctes Lacamen to . Não 
ha n'ella ne m agricul liut·a nem conime1·cio . T oclus os gener os 
pa,1·a o co nsumo são impo1·Laclos da cidade ele Macapá, co m ex
cepção elo gado c1ue é fo1·necido p.élas fazendas que existem nos 
v~ts tos ca mpos que bor·elam as m a,rgen s elo Aporen~a, b1·aço que 
l iga o AragLW.L'Y ao ri 0 elas T ar ta rugas . O gado d'essa fa zenda é 
ex porLacl o paea Ca,yennllJ, o tlcle obLem mellJO r preço que em Ma
ca pá e mesmo na ci.clacle de Belém . Nas ma 1·ge ns elo \.rag- ua ry 
a bundam sedngáes que ehu·a nLe o veJ·fio , são explor ados por pes
soas que alH vão par a esse fim . A' alguma d is ta ncia elas m ar gen s 
cl 'esse rio, encontram- se con< abundancia m adeiras ele [,ei , como o 
acapú, ac.(tta dCl,uH·a , iba úba , pao cl'ar co , a ncliL·oba, piquiá, pão
r osa e mui·tas otrtras made iras . A colon~a é li gada á cidade ele 
i)ibcapt\ pol' unta es trada que come•;a n:t m.ar gem direi ta elo Ara 
guary, e Lem ele ex tJnsão nove nta milhas. 

p E!JRO SE GUNDO. Colonia do Estado de Minas Geraes, 
perto ela cidade de JuJiz ele Fóra. JEm v irunde du co n bracbo cele
brado co m o Go verno Jmperia.I em 25 ele nb1· il ele ·1857, roram no 
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anuo seguinte embar cados e m 1-Iamlmt'$'0 e estabelec idos nas vizi
nhan ças ela estação ele Juiz cls Fóra 1.170 colonos allemães, aos 
quaes disLr i bui l' am - se prasos l'uraes em terrenos comprados pel a 
Companh ia União e lnd us Lri a . l~ste nucleo colonia l tem se des
envolvido mui len tamente . A át•ea ela colonia mede 1. 642 hectares 
subcliv icliclos em 20J prasos . Os getlet·os de p.roclucção consisMm 
pt·itlcipalmenLe em ce t•eaes e Iegttmes elo pai z, Jhtctas, hor ta li ças, 
etc. A c ui tma elo calé é climimrta. Desenvolve- se em p~rJnena 
escala a inclus tria pecuari a, indo em prog ressivo a ugmen to v. es
pecie suina e a criação ele a ves domes ti cas. Ha diversos moinhos 
pat•a a preparação do fubá de milho, engenhos ele serra r madeira, 
fabricas de tijolos, fen atia , funclicção ele bronze, etc. A compa
nhia mantem escolas ele instl'llcção trima t·i a, r egida> por u111 pro
fessor catholico e otrb~o protesLante, e uma prol'assora caLholi ca . 
Res ide na coloni a um sacerdote para o culto caLholico, servindo 
para o culüo protestante um minisLt·o, que r es ide em P etropoli s, 
mas que vis i ~a-a mensalmen~e. 

PEDRO SEGUNDO. Log , no IJ:stado el a Bah ia, sobre o rio 
Pal'aguassú, en tt·e a cidade ela Cacboei ,. ~. e a el e S. Felix. 
Ahi existe um a ponte , cuja pedra inaug m·a l l'oi collocacla a 22 ele 
clezem bro ele 1881. 

PEDRO SIJ:GUNDO. N ucleo colonia.l inaug nmclo na Cacho
eira a 14 ele mar ço ele 1880, no Es tado de M inas Ga1•aes. ill' li gado 
á es·ta~.ão Rocll•tgo Silva por uma es Lracla ele 10 kils . 

PEDRO SEGUNDO. lli' o nome el e uma ponte, ta lvez a mais 
impiu·tan·te <:>custosa ele 'todo o B t·az il , e situada sobre o rio Para
guassu, no gstaclo ela Bahia . Lançada e ntl'e a cidade ela Cacho
e it·a e a povoação ele S . F e lix. li ga o r amal ela F e ira ele 
Sant'Anna á linha cen tral el a feno- v ia Central ela Bahia e 
pres ta- se ao tra nsiLo a l'cl inario da popul ação ent l'e a c i
cl acle ela Cacboeil'O e o povoação ele S . Feli x, a~ quaes demoram 
ft•on Leiras nas cl11 as ma t·gens elo P a l'aguassú, T.em o clesenvo lvi
JUento ·total de 357 metro~, cl ividiclo em q natro vãos, e a .la1'g lll'a ele 
dQm,82 alérn elos passeios lateraes. A supers Lrnc tura ele Cor ça 
mede el e a lt ura O•u,22, assenta ndo sobre encon tros e pegões ele al
vena t'ia. Foi inaugUI' acla em 7 ele julho elo 1885 . 

PEDRO SEGUNDO. An t iga estação ela m. de J:i'. Companhia 
Rio Cla ro, no Es·taelo ele S . Paulo, et1'tt·e Ban harão e Dous 
Corregos. 

PEDRO SEGUNDO ( D. ) . Fortaleza projectada e q11e teve 
principio ele execução em1863, ~lll excell ente pos ição na ponta do 
Imbuhi, a E . ele Santa Cruz, defenden do a ens~ada inte1·mecli a , 
Cl'uza n clo efficazmenle os fógos fól' a elo canal corn os ele 1:) , João, 
San·ta Crm;, Pl'a ia de Fóra e Lage, e batendo ele r ever. os navi os 
que ten tarem a entrn.da . Apezar ela gmncle im portanc ia cles·ta 
pbra, e ela avultada quant ia gasla com suas primeil-as cous
trucções e muitos mate ri <\es , foi suspensa a sua execução por 
havere··n as camal'as reduzido a verba p~~ t·a obras ele cle(esa 
( Fausto ele Souza ). 

PEDRO SEGUNDO. C<1 nal que lig·a a lagôa Guahyba á ele 
Ubera ba. no Estado ele Matbo Grossn . Fica na Cronbeit·a dê\ 
Bolívia. Ao oeciclenLe da bocca deste canal acham- se as en k aclas 
dos clous canaes da lagôa Gun.hyba-mirim, os quaes r e11nem-se 
adeante formando um s.í . Da bocca desse canal, na lagôa Gua
byba, segue a linha divisa ri a pelo meio elo mesmo canal abeá OIItt·a 
bocca na lagoa Uber·a ua , cont inuando ela h i para ill . peb margem 
a nstr al desta lagôa a'Lê o ma.t·co ah i levantado. A 37" ·15' Nill. 
t·umo verdade iro e :1 di stanci a ele L 820 mel ros deste marco. 
acba-se a bocca do outro ca nal, qu e v~e ao ele Pedt·o Se
gundo, f'o!'lnanclo uma ilha que pertence ao Bt·n il , be111 como as 
·terras ela Insnu, confo t·me es Li pula t·am os ·tt·ac·t~trlos de limites ele 
27 ele março ele '1867 e ele 29 ele setembl'o de 1875 . 

PEDRO SEGUNDO. R io ela Guyana Brazileira; clesagua na 
foz el o Amazonas, no canal elo Not•te . 

PEDROSA . R ibeirão elo Bstaclo el o Rio ele J C\ ncit·o , ba nh a o 
·tet• riLol'io ela fl'eg . elos Qna Li s e clesag ua no ri o Pal'aby bn. . 

PEDROSA. R io elo l~s·taclo do P aran;i. , a ffi. elo Chopim
zi nbo. 

PEDRO SANTO . R io elo Es·tudo elas Alagô<Js, 110 mun. do 
P asso elo Ca.maug>i be . 

PEDROSO. Bairro elo Estado ele S. P aulo, no mun. éle Lo
r ena., co m uma esc . publ. Cl'eacla pela Lei Prov. n. !3 de O ele 
março ele i 87·J. 

PEDROSO. Ba il'ro elo l~sliaclo éle S . Paulo, no nnlill. el a co.
pital. 

PEDROSO . Arroio dó Estado elo R. G. elo Sul affi. do t'io 
Pa rdinho, que o é do Pat'clo. 

PEDROSO. Al'l'oio do IJ:stado do R. G . elo Sul, ·tr ib. ela ma.r
g-e m esq. elo rio CanHHJu a n . 

PEDROSOS. Bairro do mun. ele Nazareth, do Estado de 
, . Pa ulo . 01·ago San ta Cntz. A Lei P1•ov. n. 3 ele 5 ele fe vel'eil'O 
de 1884 creou ahi uma esc h. publ. de inst. p l'imaria. 

PEDRO TEIX~IRA. Log . elo Esta do elo R. G . lloS ul , no 
mun. de 'l' aquo.ry . 

PEDRO TERCEIRO. Vide Ca.?' t'etéio . 

PEDRO TIMOTHEO . P uv . elo Estado de P ernaritbuco. na 
set•t•a ele seu nome . Pertence ao mnn de Pane! l a~: · 

PEDRO VELHO (S.). Di s t. elo E s tado ela Bahia, no mun. da 
capit al. Dioc·ese ele S. Sal vador. Foi fttnclaclo em '1690. (segnnelo 
P izat•ro em 1673.) P ossue a eg rejn. de N. S . ela Ba n ·oqu inha , 
r ecolhimen to de S . R aymunclo, egt·ej a de N. S. do llosarlo, mos 
·teiro ele S. Be n to . convento ele N. S. ela Lapa, hospicio de N. S. 
ela Piedade, e o convento ele SunLa Ther eza, hoj e Sem in~n· i o Ar
clli-episcopal. Tem 14. 7-!3 babitanLes e dis to. 33 kil s. ela sécle elo 
mun. T em escholas . 

PEGA. Pov. do Es tado da Bah ia, á m a t·gem dit· . elo rio Utinga. 
E' tambem clenom inadlt S. Sebastião ela U tinga . 

PEGA-BEM. Carrego elo Esta lo ele Minas Geraes, all'. da 
margem esq, elo rio elas i\Iortes. E' tambem cle nom i nado R o
drig ues. 

PEGA-BEM. Pequeno rio do Er>laclo ele Minar> Geraes, banha 
a frag , elo Cuieté e clesagna no rio deste nome. 

PEGADO. Rib~irão do Jilst ·1clo eh Rio de J ane iró , nfl'. da 
ma t•gem esq. elo rio Pi a banha . E' ·tra nsposto pel a E. de F. elo 
Gl'ào- E'ará. 

PEGA-ME-LARGA. Ch a pada no mnn. de Santa Luzia, 
Estado de Go,Yaz . ( InC. loc) 

PEGAS . Ri acho do Es tado ele ferl1amlmco, aO'. ela m al'gem 
septet1 Lt•ional do rio Capiberibe . ' · 

PEGO. Log·. elo ll:staclo de Minas Gera es, na freg. ele S. Do
min:ros do At•ass ttahy. 

PEHUAS . Itlclios em igr a n Les que hv.bH~m as margel1 s do 
X i!1gú. . · 

PEIDORREIRO. R iacho elo Estado elo l\Iar anhã o. banha o 
mun . ele Miritiba e clesag·ua no rio do Espi g·ão. · 

PEITO DE MO QA. Sel'l'a elo Estado elo U a r anhão, no mun. 
ele Santa He lena . (Tnf. loc . ) 

PEITO DO POMBO. R i·o do Estado elo R io ele Jalleit·o , coll · 
fluen te clq.Sanna, que cot•t•e nas divisa~ elos muns. ele Maca.hé e 
Nova Fl'ilmrgo . 

PEITO DO VÁO. Log. do Estado elo R. G. el o Sul, u o mu11. 
ele Sa l1 to Angelo, sobre o rio Ijubysin bo. 

PEITUDO (S. Sebas tião el o) . Pov . elo Estado ele Minas Geraes, 
no mun. el e Ont·o Fino. 

PEIXE. Villa e mun. do l!.:s !a•lo de Goyaz, com eluas eschs. 
J~ubls . el e inst.. prim., uma elas quaes creacla pe la Le i P1·o v . . 
n . 7'17 de 21 de agosto el e 188 t Foi e levarla á villa pela Lei n. 6± 
ele 2J de juoho ele 1805. Pe l' te uceu ao mun. ela Palma. 

PEIX E. Dist·. elo termo ela Bal'l'a elo Eqlado elo Pianhy. JI:x isti u 
ahi uma esch ola pat•ticulat• snbve :JC ionada pelo Governo. 

PEI.Z::E. Log. elo E studo do Ce:.td, no ·tet·mo el e T ambor il. 

PEIXE . Pov . do E s tado elo Ceará, no mnn . de Tpueira s. 

PEIXE. Log. elo Estado ela s A la goas, no mun. el e S. Luiz el e 
Qu.itu nele . 

PEIXE. Po1•, tlo Estado ela Bahi~. , n o te t'iUO elo R emanso. 

P E I X E. Rio elo illstado elo Piatt b.)', a O'. do Marnt:J.uan . . 
PEIXE. R io elo l~s ~aclo elo Pi anhJ, :di . d Uruss nhy-Mir·im · 
PEIXE. R io elo Est:• do elo Parah yba do i\'ot·te, pat·ece nas~er 

çla sen·a elo Pacll'e. corr e na clit•ecc·ão mais g·eru l ele O. pant l!. ., 
tl!le- se ao S. J oão ·e r·eunidos vão clesa"'ua r na margem esq . do 
JDiranhos de pois ele a·travessar o mun . do Souza · 

PEIXE. R io elo Estado elas Alngôas, a fl'. do Getituba, que 
o é elo San·to Ao tonio Grande . 



PEI - 164 PEI 

PEIXE. Hio do Estado ele Sergipe, afl'. da margem esq. do 
Irapira nga ou Vasa Bal'ris. << r asce ao S . cl:t serra Negra e 
recebe pequenos confls . elos quacs é ü1ais impo>·ban te o r io cllLS 
Pedras . » 

PEIXE. Rio elo Estado ela Bahia, ali. ela margem ese1 . elo 
Hapecurú, na E. ele fi'. (Je Alagoinhas ao Joar.eiro, entl'e as 
estações ele Santa Lm.ia e Rio elo Peixe . Recebe 6. clir. o E ia 
chão e o Gravab(l. 

PEIXE. Rio elo EsLaclo da Bahia, nasce na freg . el a SPrri
nha, cone ele N li:. a SO . , recebe numerosos Lri bs. en·tre os 
quaes o Vermelho e o Calandro e clesugua no rio Jacubipe. Ba
nha a freg. do Tanquü1ho. 

PEIXE. Rio do Es"tado ela Bah ia, aff. do Paragu:J.ssú, no 
mun. do Camisão . Recebe o Carurú, o Vanea dos Bois, PaulisLa 
eoSecco . . 

PEIXE. R ibeúão do Estado ela Bah ia, aff'. do ribeil'iio ela 
Ladeira, que o é elo rio Pal'elo. Não é navegave l, apezat· ele 
·tel' muita ag ua e sel' pl'ofanclo. Tem <18 kils . ele cu rso . 

PEIXE. Ribe iro do IT:staclo do Espirito-Sa1rto, alr. ela mar .. 
gem esq. do rio Guanelú, no num . de Aíl'onso Claudio. 

PEIXE . Rio elo Es·taclo de S. Paulo, rega o mun. ele 
S. José elos Campos e closagua no Jngtwry, ·tl'ib. do Pura
hyba do Sul. Vem ela Mantie1ueira . E' lormaelo pelos rios elas 
Posses e elo Castello, 1•ecebenclo naquelle mun . os ribeirõe> 
Chico Canelielo, Ferrei!·a, Couves, Santo Antonio, S~ta BM
bara, Manso, Cafuncló e Roncadol' pela margem eaq., o i\Ia
chaclo e o Gt1erra pela margem elir. « Assim, escreve- nos o 
viga rio de S. José elos Campos, que fora eJlCO Jltrado llr) riJ 
do Peixe o Po ;o ele O~wo. havendo insis·tenc ia em affirmar-se 
actualmen:te que grandes 'thesouros se acham escondidos no 
fundo c~curo do rio, o qual, naguella r egiões, mysterioõa
mente rola preguiçoso s1•as aguas, se rpeando por entt•e gT!I.Jliles 
desfiladeiros . Tem -se feito t8nta·tivas ele exploração ; infeliz
men le, porém, contratempos e desanimas pertm·bam o sel"Viço., 

PEIXE. Rio elo Estado de S. Paulo. banha a villa elos Dous 
Corregos e clesagaa no rio Jahú . Nasce. na serra ela Ven·tania. 

PEIXE. R io do Estado de S . Paulo, afl. do Jttqu iá-Guasaú. 
PEIXE. Rio elo Estado ele S . Paulo, procede ela Serra elo 

.Mar, corta o mun. da Nuliv idacle e clesagua no rio Para
hyb•ma. Alguns o dão como ali". elo Parahylinga . 

PEIXJ!; . Rio dos Estados de Minas e S . Paalo, nasce ·no 
pt•ilneiro desses Es·taelos, atravessa os muns . elo Soccot"l"O e de 
Itapyr,1 e fa:t. juncção com o iVlogy, que dahi em cleante Lama 
o nome de Mogy - Guassú . Recebe o rliJeirilo das An·tas e é 
formado pelos rios CorJ•en·te e Fundo, que nascem em Minas 
Geraes . VJcle ribeirão FlMndo. Tem dous enormes saltos for
mados por aggr upamentos de pedras. Recebe a in da o Cachoeira . · 

PEIXE. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, afll . elo Ali baia . 
PEIXE. Ribeieão elo Es~aelo de S. Pa,lo, alf. ela margem 

ese1 . do Itar.il·y, no mun . ele Jgu ape ( A7.eveclo Maeques ). 
PEIXE. Rio elo EsLaclo ele S. Paulo, alf. do 'l'ieLé, banha 

os muns, ele Tatuhy e Tieté. 
PEIXE. Rio do Estado de S . Paulo, alf. elo Parao;\. E' 

tambem denominado Aguapeby . Vide Ag~ubpehy. 
PEIXE. Rio elo Estado do Pamná, all'. ela marge m di1• . do 

Ivahy, entee S. Seb:~-s ti:io elas Conchas e Guarapuava, 
PEIXE . R io do Estado elo Pat·aná; desce ela sen·a elas 

Furnas e desagua na mal"gem dü· . do rio Tibagy . 

PEIXE . Rio elo Estado elo Paraná; clesagua no rio elas Cinzas 
pelo lado elo poen·te . 

PEIXE. Rio do Estado ele Santa CaLhal'i na, afl". do rio 
Umg·nay. Recebe. pela mal'gem esq. os l'ios elo.'\ Veados, cla9 
Pech·as, 13om to, Sena Azul e Leão e pela clir . o Qtl inze ele No
vembt•o, a lém ele outl'os. Desce elos campos de S. João. 

PEIXE. R io elo Estado rle San·ta C<vthal'ina. alf. ele Luiz 
Alves. E' t.ambem denominado Novo. 

PEIXE. Rio elo l~slado de Santa Gatbarina, a ll". elo Piçat·1·as. 
Recebe o ribeil·ão da Gl'alha. 

PEIXE Rio alf. do P elola9 ou. Goyoen . Nasce na escosta sul 
ela. serra do Espigão e auravessa o ·teniborio contestado en·tt·e os 
Estados elo Paran<i. e Santa Catbal'ina . 

PEIXE. Corrego do Estado de Minas Geraes, nasce na fazenda 
elo R io do Peixe , banha o mun. ele S . José d'A lém Parwhyba e 
clesa gua no rio clesLe nome. 

PEIXE. R io do JTis·tado ele Min as Ge1·aes, nasce na serra dos 
Pornbeiros, em let·1·enos ela fazenda elo mesmo nome, toma a di 
r ecção NS. e vai desaguar no rio Capivary um pouco pa ra cima 
ela baa·a cles~e com o Angaby . Recebe, ml'tt·e Olltt·os, o ribeirâ0 elo 
Maro~o. 

PEIXE . Rio elo Estado ele Mlnas Geeaes, banha o muu. de 
Sabará e clesagua nama1·gem ese1. elo rio elas Velhas . (lnf. Joc.) 

PEIXE. Rio elo Estado ele Minas Geraes ; nasce na serra da 
CanasLt·a, hanln a freJ. ele S. Roque e, depois ele um pet·curso 
ele 20 kils. clesilgn•t no San to Anton io, aiT. elo ::iambur:í., que o é 
elo S. Francisco. · 

PEIXE. IUo elo Estaélo de Minas Geraes; clesagua na margem 
esc1. do rio S. Francisco no espaço que medeia entt·e a foz elo rio 
Pardo e a do riacho dos Panelei ros. 'l'em a larg·ura de 184 ]Jalmos 
ua bat•t·a, corre com a vtJ iociclade ele seis palmos por segundo, 
pot·ém é razo e não nayegavel: sua barra é obs·tnüda po1· b:J.ncos 
de arei:JJ . (1:-Io.Helcl) . 

PEIXE. Rio elo Es Lado ele Minas Gel'aes: nasce na Encruzi
lhada ao N. ele Baepenély, at ravessa a sm·1:a ele S. 'l'homé elas 
LeLL1•as e desagua na margem clir. do rio V~1·cle, no mun:· ~ l a 
Campanha. R ecebe it clir. o col"l'ego do Barrei rO e os riiJeJt'oes 
da Luz, Coim!Jm, Vermelho, el a Scl"l'i.oha e elo Cahy; ·e á esçt . o 
Santa Fé. 

PEIXE. Rio elo Estado ele Minas Geraes; nasce na fazenda 
Pous) Alegt·e, banha a fl·eg . elo Campes·tre e elesagua no Cabo 
Vet·cle. 

PEIXE . R io elo E5tac1o ele Min as GePaes, nfl'. elo Piracic:;vba, 
que o é do Doce : Banha u mun. ele Jhbü·a e nasce ela serra ele 
Sant'Anna. 

PEIXE . Rio elo Estado ele Minas Geraes, banha o m ·Jn, ele 
r·tabira e "clesagna na margem dit·. elo Santo Antonio, Recebe o 
Hambé. 

PEIXE:. R ibe.irão elo Estaclo eleMitlas Geraes, nasce naLagôa 
Grande, no a l to ela sena elos Campoõ, e elesagua na margem esq. 
elo r io Jtah1m, aff. do Sapucotlly-mirim. Recebe pela margem di r . 
o ribeirão elo E. Santo. J:i'ót'ma uma bonita cachoeira ao a·tra
Yessar a sen·a do Rio elo Peixe. 

PEIXE. Rio elo Estado ele Minas Geeaes, nasce na serra do 
PiaJ\có, banha o mun icípio do Curvello, desagua no rio Pat·no
peba, tl"ih. elo S. Francisco. E' caucblos:J na est<~çi'io chuv usa. 
Recebe o riacho Fundo. Infot•m am-nos tet· um curso de 48 ltt
lometl'Os . 

PEIXE, Rio do Estado ele Minas Geraea, banha o nmn . ele 
Caeté; clesagua no Taquarus>ú, dentro do al'l'aial cles·be nome . 
(Inf. loc .) 

PEIXE . Rio do Estado ele Minas Geraes ; nasce no Condado , 
ao sopé ela sel'ra do Hambé, cerca ele '18 kils. ac ima do S ?rro, e, 
eng-1·ossaclo pot· divet·sos con·eg-os, passa di sLa nte dessa cidade 
cet·ca ele seis kilom.>., na estrada da Diaman·ti11a; rece be o r 1-
bei1·ã0 dos Porcos, passa a inda cet·ca de seis kils. cles3a cidade 
na esLracla pat·a 'J'apanhoacanga, no l ag . Varg-em; corta as 
lavras elo Om·o Fino e elo Falcão . E' a Lraves:.aclo pel<> es tt•acla 
que elo . 'et'l"O vai i.í cap i1al jun·to i.í pov. ele Sant:J Anton io elo Rio 
do Peixe, rece1)e o R ibeüâo, S. Jose, ri o dt~s Pedras, Barrea~o, 
Condado Ba nanul e P it1ho · a '.ravessa a es trad a qua ela Concetçao 
vo:i aS. 'Domingos; abaixo' cles·ba pov. receba á d i e. o ri o l<'o]he:ta 
e r i bei1'Ões menores pela es1., como o Pai.ul Qne1 n~aclo ·

0 
Na fa

zencla .clo Viamão recebe 6. ese1- o S . José elo Vtamao e a eltr. o 
Sa mora e o Achupê. D2sag-ua no San·to Antonio no log-. deno
minado Aelttenta So l . De S. Domingos pa ra ba ixo é raro o log·. 
em que elle d.i.í vi.ío em tempo ele secca . De suas ma1·g~ n s, cleséle 
as cabeceiLw; até abaixo ele S. Domi ngo>, exbrahto-se grande 
q1Janl.iclacle de ouro de elevado qu ilate e pequen')s di a man tes. 
ActualmeD·te são poucas ás minerações. Tem 12J kiloms. ele 
percmso. (J nf. lo c.) 

PEIXE . R i bei~·ão elo Estado ele Minas Geracs . banha os ter
l' i toe ios das rregs . de. Paulo Mm·eira e' ela Saucle e clesagua no 
l' i beit"ãO elo Carmo, a ll'. elo Doce . T em ULl1a j)Ol1te no logn.r Cotta~, 
na It'eg. de l~alllo Moneü•a e um a outra na l!·eg. ela Saucle. 
E' vulgarmenLe denominado- Peixe ela Saucle . 

PEIXE. R.ibeiL"ão do Estado ele Minas Geraes; elesagua na 
margem di r. elo rio S. Francisco abaixo ela roz elo Paraopeba. 
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P EIXE. Rio elo ~staclo ele i\Ii nas Geraes; nasce na Ma nti
etue im ao S. de S. Domin gos e cl esagua na margem clit·. elo Pa
rahybuna. Recebe diversos tt•ibs. e nbt•e os quaes o Rosa Gomes, 
Bnnnaclo, Pary, S . Joi'ío, l~smer il , l\ion·te Verde, Palmital, Qui-
lombo e Pü·a petinga . · 

PEI XE. Rio elo Esto.elo ele ~Jinas Geraes, n asce na serra ela 
Galga e ·tomando a cli recção S . N. vai clesaguat• no rio el as 
Mor tes entre as fazendas Bal'l'a e Ilha . Serve ele lüni te aos dis Ls . 
~le Santa Rita e S . 'l' h iago . R ecebe diversos ail's . . e n~re os quaes 
adir . o ribeil'ão da Pra·ta e o i\Iacuco e á esq. o Cacboeira.o 
Pi nheiro e o San·ta RiLn. Seu va lle é em geral basta nte es t t•eHo, 
assim como o ele. seus aft's . ; o le ito é bas tante sinuoso, por elle 
correndo em ex tensas conecleiras. A bacia é cavada em ·tet•J•eno 
gneissico e nella a inda se encontram mui tos capueirões, sendo a 
zo na bastanLe fertil. 

P E IXE . Rio elo Es Laclo de Minas Geraes ; banha a pat•ochia 
elo Rio elo Peixe e desagua; na margem cU r. do rio Pará. 

P EIXE. Rio elo Estado ele Minas Geraes, a fl' . ela marg·em dir . 
elo rio Pará. Bal'lha a parocb.ia elo P equ i e rece b ~ o ribeil'ão ela 
Con tagem. 

P E I XE. Ribeil'ão do ~staclo ele Minas .Ueraes, afl:'. ela margem 
esq. elo Bicudo, que o é do rio ela~ Velhas. 

P EIX E. H. i o elo E s to,clo de Minas Geraes, aiL ela m ar gem clir . 
elo rio Preto, que é ·tri iJ. elo Caratinga e es te elo Doce . 

P E I X:E. R io elo ]];staclo ele Minas Gemes, an·. elo Piraca njuba, 
entt·e Uber aba e Pl'aLa . 

PEIXE: . Rio elo ~s~aclo de Goyaz, aff. ela ma1·gem clir. do 
rio Araguaya, nasce na serra do Carretão no Cabasacco. Seu 
princ iptol til·ib . é o Tesouras, que nelle cles:J.gua pela m al'g·em 
cUr. Diz Cunha MaLtosser o r ibeirão Alexandre Allon so cabeceir:l. 
elo l'i o elo Peixe. Hecebe o Caissam e S. Felix. « O Dr. S. ela 
Fonseca diz a respe i-to desse rio o segu inte : P eixe ou 'l' eso tu·as, 
nascido na sel'l'a elo Carretão; r ecebo as Hg·nas elo Peixe Pequeno, 
Isabel Paes, Taquaral e S . Migue l, Lodos Ol' iunclos da mesma 
Sel'l'a e v;li ju n tar- se com o Araguaya, pela margem cl ir. com 
um Cl~"<·so ele ma i~ ele 180 k ilometros. Ofl'eL·ece boa navegação pa1•a 
o Ar ag un ya. , Cunha Mattos diz: « I!:ntrei no deserto do Car 
ret:i.o, passei vurios <!orregos i nsigni ncan tes a hsoltlba~men te 

. secccs; ntravesse i a matLa de Alexandre Affonso e junto a um 
1·ibeirão cle.;·te nom~, que é cabece it•a elo 1•io çlo P eixe . Subi um 
morro mu i to peclragoso e cheguei. ao carrego ela Cnissar:1., c1ue 
ent1·a no meRmo rio elo Peixe. Descansei um pouco nes te loga1· . . • 
e depois cheguei ao con ego elo Pik i elo Campo ou con·ego el a Se
pultura . O carrego elo Piki (nome ele uma ar vo1·e) en tra no rio elo 
P eixe, que v"i para o A:raguaya unido com o TesoU I'aS.» 

P E !XE. Ri o elo Estado de Goyaz, a ff. do Crixá- ass(I, que com 
o Cl'ixá- mirim fórma o Crixá, a fr. elo rio Araguaya. R ecebe o r io 
elos Bois e o dos Novilhos (S. da Fonseca) . 

P E I X E . Rio elo Estado ele Goyaz, elesagua na margem clit·. 
elo Corumbá, ·tr ib. elo P•u·anahyba . R ecebe o Brumaelo, o Cal vo, 
o llhlquem e o dos Bois . 

PEI XE. R io elo Es tado de MaLta Gl'Dsso, aff. dir. el o rio 
Manso ou elas Mortes. Recebe aguas dos r iachos ela .Lag-e, do 
Monjollinho, do 'l'aquaral e ela Insua. 

PEI XE. R io do Estado de Mablo GrJSS•), afl'. clir. elo A 1• in os, 
acima elo J uruhena. Viclt~ namicb?nY e Pcitr;es , 

PEI XE. 1~' assim Lambem denominado o rio Aporé, an·. da 
ma1·gem el ir . elo Paranahylm. Vide AlJOI'é. 

P E I XE. Lagôa do Esbaclo do Ceara, no mun. eht Palma. Ha mna 
Otlt t• a no m u n . ele Qasca vel. 

PEIXE. Lagôa elo Estado el e Pernambuco, na m ar gem esq . 
do rio S . Fr::~nci sco, erl"tro as lagôas JUl'ema e da Catinga. 

PEI XE .. Lngôtt elo E sbado de Pernambuco, n o mun. do 
B1·ejo , á margem dh'. elo ri o tpojuca . (In!'. loc.) . 

. PEI XE. Lagôa elo Estado ela Bahia , no mnn, el o BI·ejiuho, 
tbs ba nte dous ki ls . elo Pal'á-mirim. 

. P E I XE. La gôa elo Eslado elo R . G . elo Sul, proxima d o 
ht.Loral e coiJ11llunicanclo·se com a el e S . Si mão, ao N . 

PEIX!!; B OI. I lha elo Est.aelo elo Amazo nas, no rio J;~pu1·a . 

P E I XE BOI. Pequt>no 1·io elo E s (aelo elo Pará, na ilh a JVIat·ajó. 
E ' uma'ctas verb~ntes do rio Anaj:l.s, Fico. na c il·cu mse i• ip.,;ão elo 
Alto At·ar1' e com. el a C:1.cho ~ ira. 

PEIXE BRAVO. Log . do Es ~ado ele Minas Geraes, no 
mun . elo Rio Pa1·clo . 

PEIX E BRAVO. R io elo ]];s ~ atlo ele l\I i nas Ger aes. aff'. elo 
Vacc:J.ria, que o é elo J eqniLinhonha. Recebe o conego elo 'l'am
bot·il. 

PEIXE CRÚ. Pov . do Estado ele iliinas Ge1·aes, na fl' eg . 
ela Pied ade elo tet·mo ele Minas Novas . l<'oi elevada á Clist. pe lo 
ort. I da L ei Prov . n. 2 .565 ele 3 de janeit·o ele 1879 e r ebai
xada dessa categor ia pela ele n . 2 0'11 ele 25 de setembro ele 188.2 . 
T em uma esch . publ. ele insb. pl'im . , creaela pel a Lei P1·ov . 
n. 2 .47 ele 9 el e no,•embro de 1878. E' Sepat-ado das ft·egs. ele 
Itacambim e Gri.i.o -Mogol pelo l'io J ec1uitinllonha. Orago Senhor 
Bom J esus da Lapa . 

PEIXE DE COURO. Log . cl•J Esbado ele Matto Grosso, no 
d is t. el e Santo Antonio do Rio Abaixo e mun. da capi tal. 

PEI XE DE COU RO . R io do Estado de Matto Grosso, ali'. 
da marge m clü. do lLiqui l' a, que e ~l'ib, elo Pir1uiry e es te elo 
S . Lourenço. · . 

PEIXE GAL LO. Ponta no sacco ela Jnruj uba, na IJahia de 
Nyterõi ou ele Guanabara . Separa a praia ele Fóra ela de Sam
b:\goiá. 

PÉ IXE GORDO. Lagôa no mnn, do Remanso elo Estado 
da Bahia. E' muito piscosa. 

PEIXE GRANDE. Ribeirão elo gstado ela Ihhia, banha o 
mun . elo Prado e desag n:J. no oceano um ]JOnco ao S . do In1-
bass uaba . 

PEIXEIRA (SanLo Antonio da). Log . elo EsLaclo do R. G . 
elo Sul , á margem esq . elo r io Taquary, no murL. dest.e n ome . 

PEIXE PEQUENO . R io elo Es tado ela Bah ia, banha o mun. 
elo P t• ,tclo e clesJgna no ma l' ao S . elo Peixe G1·a nde . 

PEIXE PEQUENO. Rio elo ~slaclo ele Goyaz, all'. do l'io do 
Peixe, trib. elo Aragnaya. 

PEIXES. CotTego elo Esta do ele Goyaz, ~.ft', elo carrego São 
Domingos, que o é elo rio Moi a Pont ~ . 

PEIXES . Rio do Estado el e Ma~~o GI'Dss1, rl esagua na 
margem clir . elo .At·in os, con sa ele lons dias de viagem, em 
clescilla, :J.c im a ela ban·a elo Juruen a . Fo i tamiPm denom inado 
rio ele S . F1·ancisco e rio elo Padre Lopes , individuo que pot• 
nli nll'lou ern 1820 em busca el os i\iartyrios. 0;; Aplacazes 
chamam - o Iuam iamy . 

PEIXES , Lag·àa elo Est·.tdo elo Mar an ll ão, na fl'eg. d~ Ba· 
~ryw~ . . 

PEI X .;i; VERDE. I io elo i.Gs lado do l~. Santo; clesagua no 
oceano e ntt·e J11cú e Victo d a . Icf<t qt1em o cons ide1·e COI I\ 1? aiJ. 
el a mat· .~em esq. elo Juci:i. O Sr. Daemon diz nclle tl~saguarem 
0 3 rios B1·aço elo Sul e Formate ou 'l' aquary. 

PEIXINHO. Log. elo Estado ele Pernambuco, no mutl. ele 
Ol incla . 

PEIXOT O . Ilha elo ~st:ttlo d o Am:J.zonas, no rio Içá, em 
fren·te ao igarapé el o Apr igio . 

PEIXOTO. L:tgôa no ffls l.atlo elo R. G. el o St1l ; Lem 600 a _ 
700 braças ele comprimento e communica- so co m "' lagôa elo 
Ma1•ceUino por um pequeno sang t·a clO !tt'O de 70 a 100 ht·aças ele 
cm·so, o qual é mui~o c> LJ·eito, elo pouco l'undo e torLnoso. 
Vi·le Jagôa NegTa . 

PEI XOTOS. 11ist. elo I •:R~:~Llo rl e M inas Geraes, n o mun. de 
S . Seba~ ~i ão do Pantiso. F oi e levado á dist.I' , elo paz pel<L L~i 
Pl'OV. n. 2 .707 ele 30 ele novembro de iSSO, fjtlC incorporou-o ao 
mn n, de S . Sebastião do l1 at·ai so cle.; In embt·a ndo-o elo ele Pasõos. 
Voltou a l;e 1·~encc r ao mun. el e Passos pe lo §V clr, Lei P l'ov. 
n, 2 .7fil d e 13 ele sete m:., t• o ele 188 l. Foi e levado á caLegoda de 
pa r ocbi ,\ pe la L ei l~ ro v. n. 3.342 ~~~ 20 cl 01rb·du.·o ele,Lti82, qne 
an nexo n-o :J.O mun. ele S. Seb;~S L l aO do Panu <o . Tem duas 
eso:hs. pnbl s , ele in sL . primaria. 
P~JUABA. Log.· elo l~staclo do Cea t•á, no termo de Sito 

Benccl ict . 
PEJUABA. Riacl1o elo E~Larl o elo Ceal'á, n 0 cam inho ele 

Ibi<tp ina pa ra S . Benedicto . 
PEL AGIO . Pov. do Es·tado ele Pel·namlJuco no mu tl. da 

Gamellei t·a , com nm a escb . publ1c~ . 
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PELEJA. Morro do E s la.do elo Rio de J aneiro, no mun. ele 1 

Saquarema, na estt·ada do Palmita l . 

PE LEVE. Log. elo Estado ela; Alagôas, em Bello Monte . 

PE LEVE. Nome ele uma esLrada elo Es·taclo ela Bahia. l<'oi 
aberta para c011llll1JllicaJ' a F e ira de Saa·ta Anna com a cidade 
ele Santo Amaro. Alem ele muitos pontilhões ele a lvenaria neces
sarios ao esg·o to elas aguas plu v ia e> e elos co n·egos, de cót· Les ele 
tel'l'a. e aúe l'l'os importanLes, elevitlos :i r ealisação ele seu traçado 
por tel'l'enos acciclenta clos, conva lambem um a ponte de ferro em 
Santo Amaro, outl'a em Je t· icó, o. do Barroso e o gt•ande pon
tilhão do Zumb i. 

PELLADA. Serra elo Estado ele Pernambuco, no mun. ele 
Carnarú. 

PELLADA. Serra elo illstaelo ele Pernambuco, no mun, de 
Qu ipap:i, COl'l'e ele ill. aO. Enl a lglLns logal'eS é coberLa ele ca
pueiras e ma tLas virgens . 

PELLADA. Vide T acamiaba. 

PELLADA. Sert· ~t do Estado da Ba hia, nas divisas ela ft·eg. 
ele Sarap uby. 

PELLADA. Ponta. ela ilha lVIarad. e Estado do Pará , entt• e 
as pon·tas elo lurg·a tol'io e tia Onça . 

PELLADA. Ilha elo Es·taclo do Rio de Janeir o, deft·únte da 
cos ta c1ue fica entt'e á praia de:::; . Gonçalo e a de Mambucabinba. 
Proximas clell a rtea m as ilhas Comprida e Toque-toqtle; lem 
45 melt·os ele altura. 

PELLADA. Ilha elo Estaclo ele i'l1inas Get•aes, no rio Doce, 
abaixo ela do Sact·amen to . Fica cobet•ta. pelas ag uas nas en
chenLes. 

PELLADAS. Serras na margem esct . do rio Bratlcn, trib. 
elo l'io Negro, qne o é do Amazonas, no Estado desLe nome. 
Ficam ai.ma clu ser t•a de At·araquara .. 

PELLADO. Log . á margem do ribú t·ão Butià, no lllUiil, elo 
Rio Negro e JTis taclo do Pat·an á . 

PELLADO. Serra do Estado ela Bahia, nos limites do mun. 
elo Jequie; proxima da serra elo Casc<t . 

PELLADO. Mo rro el o E s tado ela Bahia, no mun. do Riacho 
de San·ta Anna. 

PELLADO. Morro do Estado da Bahia no mun. cl'Area . E' 
o ponto mais elevado da serra Tiridca ne >se mun . 

PELLADO. Morro do Es·tado ela Bahi a, no muu. de Cbiclue
Chique. 

PELLADO. Mor t•o elo D;staclo do lUÕ de Janeiro, etrtre os rios 
Piabetá e Caioaba. 

PELLADO. Morro do Esbarlo de S Paulo, no mun. do R io 
Claro, na estt•ada des·ta cidade a A. t'a raqual'a. 'l'em cet•ca de 850 
metros de alLimde e é assim ch a mado pOl' ter a face, elo Jarlo do 
S., cobedo ele matta. virgem e a face do lado do N . descabellada 
e coberta apenas pela vegetação rasteil·a elos campos. 

'PELLADO. Morro do Es tado de S. Paulo, no mun. de 
S. José elos Campos. 

PELLADO. Sert·a elo Estado ele S . Paulo, no mun. elo Soc
corl'o . (In f. loc.) 

PELLADO. Morro do Es·taelo de S , Paulo. Vide G?"ancle 
(no supplemento). 

PELLADO. Mono do Es·taclo elo Paraná, a 72 kiL ele Ctt
rytiba e a 760m acima elo nivel elo mar, na estrada claqualla 
cidade a Assunguy. 

PELLADO. Serro no mun. ela Encruz il'ha.cla, si ·tuaclo entre 
os rios Camac1uan e Jacul1y, no ills·tado clu R. . G. do Sul. 

PELLADO. Mol'l'o do Estado de Ma:tto Gt·osso no mun. ele 
S. Luiz de Caceres. l~az parbe da sel'l'a elo Diam a1;lino (In i'. lo c. ) 
<< H:spigão mel'idional das ser ras elo Para.guay , :i margem esq. 
deste rio , qu a·Lro ktls . a.ba txo elo mol'l'o elo Descalvaclo c 'lO 
abaixo ela .foz elo J am·u ». (Dr. S. ela Fonseca . Dicc. cit.) 

PELLADO. Ribeirão do Es Laclo elo l'; raná aff'. ela ma t·ge m 
clir. elo BuLi á, ç1ue o é do. Negro, e es te do Iguass1't. 

PELLADO. Ribeirão a lf. da ma;rgem clir, elo Canoinbas, 
tl'ib . elo rio Negro , que o é elo Ignassu. 

PELLADO. Corrego a fl:'. elo Sapucahy-mirim; proximo fLs 
di visM dos Estados de S. Paulo e Minas Gera e& . 

PELLADOS. Log. elo ]]~tudo ele Pet•nambuco, no nnm. ele 
Bezerros. 

PELLADOS (Remanso dos). No rio Pal'llahyba, proximo ao 
t·emanso elo Comboeiro. 

PELLAES. Rio elo Estado de S. Patüo no mu11, ele Santos . 
Desagua no lagama r ela BerHoga . E' form ado pot· clilfet·en les 
cacho~üas, entre as quaes as denominadas ItuLinga, Jacare
g' Ltava, Guaxnncluba e Buliu. H,ecebe o Hapanhaú. E' nave
gavel por pequenos barcos na extensão ele 16 a 20 kilometros. 

PELLE DE GATO. Ribei1·ão elo E s tado de Minas Garaes, rega 
a l'rog . de S . José elo Jacut·y e desagua no rio Suassuhy 
Gmncle, tl'ib. elo Doce . 

PELLUCIII.. Morro elo Es tado ele Minas Gel'aes na cidade de 
Ouro P reto. Tem ainda ves tigios ele antigas 'la v r as, 

PELLUCIO. E ' ass im denominada. urna es trada de car
gueit·os, no mutl . ela Conceição elo Arroio e Estado elo R. G. do 
Sul. l<oi conlra.ctada em24 ele S3tembro de 1878 e recebida de-
finitivamente a 17 ele maio ele 1882 . "' 

PELO SIGNAL. Com esse nome f0 i creacla ft·eg . a villa. da 
Inclepenclencia, hoje perte11cen·te ao Estado elo Ceará. 

PELOTAS. Cidade e mun. elo Es·taclo elo R. G. elo Sul, 
sede ela com. ele seu nome , na margem esq . do rio S. Go nçalo, 
entre os at'l'Oios Santlt Barbara e PeloLas, aos 3t o 46' 53' de 
la C, S . e ()o i 4' 29" ele long . O, Em ftlv('reiro de '1770 o governa
dor elo con·tinente de S , P edro do R. G. elo Sul, José Marcell i no 
ele Figueiredo, concedeu a Manoel Carvalho de Sou~a , obri
gando-se este a povoai- o e cult iva i-o, o rincão siLuaclo entre o 
rio S. Gonçalo, arroios P el0tas e S<tnta Barbara, lagôa elos PaLos 
e as veroen tes tht serra dos 'l'apes ( 1). Esse ·territorio Co i po
voado pot· alguns morullores da etlLão villa. elo Rio Grande, 
fug id os á invasão hespctnliola, e por in sul al'es das Ca 11 al'ias, 
Açores e Made ira. Em 1812, achando- se j á o mun. dividido enLre 
nHtitos propl'ieL•wios e a stm pop., CJtltura e comme1·cio um 
·ta nto desenvolv idos, foi desmembrado da l't·eg· . ele S. Pedro do 
H.io Grande e erecto em fl'eg . co llacla com o ti·tulo ele S . Fran
cisco de Paula de Pelotas . A c1·eação ela ü·eg . foi orcle11aela por 
Alvará ele 7 de jnlho de 1812 elo principe rege nte ele Portugal 
D. João VI e a erecção pm· P1•ovisão do bispo do Rio ele Ja
neiro D. José C<te tn.no ela Si I v a Cou·tinho, de 18 el e agos to elo · 
mesmo anuo, o qual a o mesmo tempo determinou quê servisse 
in te t·inameule de egreja paroch ia l o Ol'a'tot·io ele N. S. ela Con
ceição ela fazeucla do Se!'l'o ele San t'Anna, e nomeou seu pri
meiro vigario o padre F elic io Joac1uim da Costa Pereira. Mais 
·tJrde foi cloado para eclirtcaçiio da matl'iz o >be!'l'e nQ em que ella 
actualmente se achn., e mats um outro des tinado á construcçáo 
da casa ele res ieleucia do vigario, pelo capitlio-mór Antonio 
Ft·ancisco dos Anjos , q tw al'ol·ou, para ed ifi cação ele casas pa.t·
·ticulares, os que se ach<tm em ·Lo mo ela pt·aç<t da mesma egreja, 
à mzão de 320 1·éis por anno cada braça ele l:renLe . D. Ma.rianna 
Eufmzia ela Silveira, viuva elo capitão Francisco Pires Casado, 
fez tambem as segttintes doações ele ·te!'!'enos : Uma c1mvlra para 
a construcção ela nova egt·eJa matl'iz, qu9 é o que acLualmente 
e>·tá occupaclo pe los alicel'ces ela mesma egre,j a , edifici os ela 
In bendencia Mutli cipal, Biblio·theca Publica, Lyceu ele Agt·o
nomia e Veterinaria e esLação da Empreza Ferro Carril ; Um de 
80 bmças em quadro para pt·aça da povoa~'ão, actualmente praça 
ela Regeneração . Olrtt·o ele 20 bmças ele ft·e11 ·t2 e 20 ele fnnclo para 
quartel e hospital e que igno1·a-se qmt l seja . Outt·o com a mesma 
fre nve e fttnelo pa t·a logradouro publico n a es tt·ada das '1'1•opas . 
·Foi elevada á villa em 7 el e cle7,embro ele 1830 e insta llacla em 
2 ele maio el e '1 83.2. Por Pt·ovisão de 8 de agos to de •1832 do bispo 
elo Rio ele Janeiro foi a vill a de Pelotas CJ'eada com. ecclesi
as tica, sendo elesligacht ela do Rio Gra nde. P('la Lei Pro v. n. 5 
de 27 de junho ele t835 Joi elevadà ú categoria de cidncle. O § XV 
do art . I da Lei Prov . n. 709 de 25 de outubt•ú ele 1872 consti~ 
·Lui.n-a com ., e o Dec . n . G.178 de 16 de dezembro elo mesmo 
a nno çlassiO cou -a de ·terce il'a enbt'. AcLua lmenbe, o mutl. ele 
Pelotas occupa uma área de 2.800.000 ki ls . Clllaclraclos ou appro
ximadamen·Le 64 leguas Lambem c1uadradas, segundo a pJan·ta 
levan•taclH. pela commissão ele t el'ras e colonisação. A sliJ. maior 
extensão em uma linh a ele N. a S. (n asce tltes elo At·roio Grande 
á margem do rio Pimtiny) é ele 74 kils. e largura ma ior de I!J . a 

1 CadasLro do mun icípio. 
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O. (Coloni<t Acc ioly, na mar gem elo O,t'l'oio das P edl'as á nutr"0lll 
da lngà;t elos J>o,·tos) 03 k ils . O numero ele es t.radas geraes qt~e o 
co1·La m em clilleretltes clirecções é ele 28, que medem appl'Oxim n.
damente 800 l<il s . ill' limiLado ao 1 . pelo mun. do Boqueit·ão 
se.t•vinclo o <1l'l"aio C:m nde de d ivisa entre os clous muus. ; á W, 
pela !agôa dos Patos; ao S. pelos rios S . Gonçalo e Pil'at iny; :i 
0 .. pe la serm elo He t·va l ou Henateit·os . O seu aspec to é pa l'Le 
plano, pal'te monla nl10so, esLa l'ecamaela el i nmtm eras co x ill1as 
e montes ela sena dos Ta[les, o ma is alto los qua >, o Gel'ivá, 
mede 360 me LI'os acima elo uivel do mar. E' lJM haclo pela lagô<t 
elos Patos, rios S . Gouç<d o e P.it'aLiny e d i,•e t·sos a t·roios que 
conem pelo inLe t·i ot·, enLre os quaes o Pelotas, navegs.vel até 
quaLro l egLLas ac im a çle sua foz pot· peclltetJ.as emba rcações ; o 
San ta Barbara, na vegavel aLé Lres ki ls. ; o Co11Lagem, o Cor
rentes , o a l'roio Grande e o do P adre Dou tor. Etüre os mineraes 
existentes em seu sj lo contam- se o o1u·o , a praLa, o Jerro, coiJre, 
socl ium, e tc . Tem a flora magniftcos representantes, Ln.es como 
o cecll'o, o i pé bra nco, a canella preta, o ubá , a ba tinga, a capo
roroca, a canjet·ana, açoüa- cavallo , etc. A fauna é mui b variada, 
e e tytre os cliveNos generos ele animaes que vagueam nas mattas 
saltentam-se a aul a, o leiio ela America, o veado, 0 ce t'Y0, a j a
guatll'tca ou ga·to do matto, o pot•co selvagem, a paca , o qna Ly, 
o ·taLú, a co tia, e tc. Quatrto a reptis exist~m a cascavel, jararaca 
cr:lzeira e parda, la gm·to e ou~ros . Das muitas especies ele pas
sat·os destacam- se a aves Lr,uz, a segonha, diversas qualidades ele 
pa·tos, o corvo, o gav ião e suas variedade.>, gaivotas, canarios, 
sab iás, e l;c . As ·terras cu!Livaclas elo muu. orçam por 896 . 830 
kils. ClL•adl·a.clos, seuclo a ma ior parte 'Lmbalhadas por colonos 
allemães , fL·aucezes , h espanhões e italianos , O gado ele cl'ia 
existente no mnu . , é ]101' calculo, 30 .000 cabeças vaccum e 
6 . 001'> ca vall a t· ; o ovelhum é muito iusignifican·te e o su ino 
abunda ex·tmorclinariamente sendo impossivel calcular-se o 
numero . A pop. el a cidade é de cerca de 24 .000 habs. 'l' em 
cliver•sas escl'\s. pub ls . de instr . pt·im . , o Lyceu Rio Gran
deuse ele Agronomia e Ve·tel'inal'ia ; a Biblio·theca Publica P e
lotense, fundada em '14 ele novembro ele 1875; o soberbo eclificio 
da Intendcmcia Municipal, a San ta Casa de Misericorclia, o 
Asylo ele ~. S. da Conceição para orphãs desvalidas, fundado 
e~:n 7 ele setemb1·o ele ~857, Asy lo ele Metlcligos, CJub Commel' 
C!al , es·taçáo ela E . ele F., t heaúro, Pgr eJ:l ele S . Francisco 
ele P aula, etc . Tem agencia elo cot-reio e estação ·telegt·aphica . 

PELOTAS. Hio qne n asce na serra elo Mar, divide o Estado 
de S:1nta Ca tbarina elo do R. G. do Sul, e, depois el e receber 
as~guas de cl iYet•sosa t·rojos·, entre os qu ~es o P elotinhas, fórma 
o ~·1o Ur uguay . 

PELOTAS. Rio de Estado elo R. G. elo Sul; nasce na serra 
dos 'l' apes e desagua no S . Gonçalo , E' navegave l até cerca ele 
1.8ldls. ele sua foz .. Em suas mat·gens, no espaço ele '12 k il s., 
es·tao es t:JtbeleclClas v~n·te e ·tantas charqueadas e fabricas ele gna110 
ar tificial. 

PELOTAS .. São pequenas embarcações ele cotu·o usadas no 
R . 6- . e~o Sul e Matto Grosso para passag·em ele ri os, ele uma a 
ouLra mm·ge m, a reboque ele um bom nadador , ou encostadas a 
um cavallo. Suppo1·tia,m apenas um hom em . São muito cul'iosas 
e or ig inaes, e uma minia tm·a. das grandes e celebres canOas para
&"uayas . (An.tonio .tl..lves Camara , 1o t enente) . 

PELOTINHA. Log . elo Estado ele Santa Cahharina; fó rma 
um elos C]narteil·ões da cidade ele Lages . 

PELOTINH A , Wo elo Estado ele Sallt>a C<tthari na, aff'. elo 
P elo·tas. 

PEMEND.llJV A. lilairro Glc mtul. do P am ahy ba cl0 EsLa(lo 
ele S . PaLtlo; com uma esch . publ. de i ns L. pri m:ll'ia. 

B 
PENA, !lha no rio l~al'a.hyba elo Sul, mun. -de S . João da 
arra e Esbado do Rio ele J a neiro . ' 

.PENAIDO. R io do E s ~aclo de Minas Ger aes, afl". da m argem 
cltu, do rio Pará. 

PENA h. VA .' Villa e mun. elo rustaclo elo Marai1hão, na com. 

f
ele Vi~ lllla, na mat·gem esq . elo rio Cajal'y, c1ue a divide tla Hb a 
ron-tell'a, a 36 kils . !!; . ele Via nna e a 30 S . ele Motlção . O muu. 

é ao N . e a E. cobe1·to ele mattas. ae S . é ge ralmen~e plano e 
eon1posto. ele extensos campos . Encon·tram-se alguns ou teü·os 
sendo ma,1s nobaveis o M'Ltclll'Ol'a e o ela Cm~< . E' 1•eaaclo pelos 
~·ias 8aj.at·y. \l 11elaué, eascuclo, iVJtys Lerio, S. José e alg-t~ns ou tt:os. 
Oraqo :S . Jose cd10cese do Mat·anhão . Ue simples pov . do 4° clisb. 
ela. Cldacle ele VJ:Jt11illa foi. elevada á freg. pela Lei Prov. n. 510 
ele 27 ele julho ele 1858 que designou-lh e para ma tri z provisó'i·ia 

a capella de S . Bt·az . Transl'ol"ida a sécle ela matt·i z pal'a o lugar 
Bocca elo Lago pela ele n; 552 ele 3 l ele maio ele 1860. Elevada á 
callegol'ia ele ' 'illa pela Lle n . 055 ele 21 ele junho ele 187L L avoura 
ele caré, cacáo, canna ele assucar, ma ndioca, ·tabaco, a lg-odão, 
m ilho, eLe , Cri a~.ão ele gaelo vaccmn. lani gel'O, caul' Lilll e suino. 
T em .J.. 383 h ubs. Sobt·e J.imiLes vlde Lei Prov. n. 1. 127 ele U de 
agosto ele 1876 . 'l'em esch s . puuls. ele inst. pt·l!n., 11ma das CfUt\es 
cr eaeb pela Lei Pt·ov . u. 654 Lle 2 éle julho de 1863 . Agencia do 
corre io . 

PENANDUBA. Log . elo EsLado ele Pet·nambuco, no mun . 
ele Mmi beca . 

PEN ANDUBA. Sel'l'a e b gôa elo EsLaclo elo Ceani., no num. 
ela Palma. 

PENASCO (SanLa Rosa do). Pov . ela parochia ele Concleúba, 
no Es tado el a Bahia. 

PENATEQUE. G1·ancle r.ibeüão, hoje chamado ri o ela Prata; 
no E slaclo ele Malta G1·osso (B . de Melgaço). 

PENDANGA. Riacho elo Estado elo Uat·anhão, aJl". do Par
nahyba, meia leg 11a acima elas ped l'as el a Veuerancla . Vicle 
P enclengcb . 

PENDENCIA. Pov. do Estado do Cear:i, no termo ele BaLLI
ribé; elevada á clist . pela Lei P1•ov . n. 1.009 ele 3 ele novemb1·o 
el e ·1862 e it parochia pela ele u. 2.113 ele 15 de dezemb1·o ele 1885 . 
T em duas eschs. publs . de inst . pxim . , uma elas c1uaes creacla 
pela Lei Prov . n. 1.176 ele 29 ele ag-osto de 1869 . Sobt·e suas 
divi sas vi ele Le i Prov . n. i. 797 de '10 ele janeiro ele ·1879. 01·ago 
N . S . ela Couceição e diocese do Ceal'á . P or Provisão ele 27 ele 
maio de 1886 foi confirmad~. canonicamente a ct·eação dessa ft·eg ., 
sendo notneaclo como se Lt vigario o pacl l'e ConstD.ntino Gomes ele 
Ma-ttos . Foi elevada á categoria ele villa com o nome ele P aco ty 
pelo Dec . n. 56 ele 2 de setembro ele 1890. 

PENDENCI A. Log. do Estado ele P ernambuco, no ·termo ele 
Bom J ardim. Ha outro log , elo mesmo nome no mun. ele 
Goyrmna. 

PENDENCIA. Morro do Estado elo Ceará, 36 ki ls . distante 
da vil! a ele Cara 1 heús . 

PENDENCIA. Rio do Estado do Cear á, banha o mun . ele 
Icó e clesag-ua na margem elir . do rio Salgado . 

PENDENCIA . Riacho elo Estado elo R . G . elo Norte, no 
mun . de Apocly . Vae para o rio deste nome. 

PENDENGA. Ri.o elo Estado elo Maranhão, all'. ela m~wg-em 
ese1. elo Parnahyba . EnconLr e i tambem esc l'ipto Pendcbngcb. 

PENDENTE. Log . elo Estado de Pernambuco, no mun. ele 
Nazareth. 

PENDERAMA . Log . elo Estado ele Pernamlmco , no nnin . 
ele Ipojuca . T ambem escr evem Pencleira111a . 

PENDER AMA. Pecrueno rio elo l!:stado ele Pernambuco, 
banha o muu , ele Ipojuca e desagua no rlo deste nome . 

P ENDOTIBA. Log. elo Estado elo. H.io ele J:Jtneiro, na freg . 
ele Junvuha e mun. ele Nyberõi; com dtw,s eschs . pLl bls. de ius t. 
Fimaria . 

. PEND'URA. C~tchoeira no rio Cu yab:i, entre os rios Manso e 
elo No bre, acima deste cinco kils .; no !!:sbaclo ele l'!Iutto Grosso. 

PENDURÃO . Log , do Esbaclo de P ernambuco, no lllLUl . de 
'faquare·tiuga . 

PENDURA SAIA. Log. no Districto F ederal , no Cosme 
Velho e.ü·eg . dlll Glor ia, 

PENDURA SAIA. Ribei.rão do Esbaclo ele lS . P aulo, no 
mun. ele Santa Cru'il do R io Par do . · 

PENEDINHO. Log . elo Es Laclo ele Pernamlmco, no mun. ele 
Iguar assi.i.. 

PENEDO. Cidade e mun . elo Estado elas Al ag·ôas, sécle da 
com. de seu nome, e~tificada em amphi·thea·tre, na m<~~rgem esq . 
elo rio S . F r a-ncisco cerca ele 'H Jd ls . ac ima da sua foz no 
Oceano . A vista ela' cidade é pi btoresca ; as l'uas 1·egularmetrte 
calçadas sen.clo melhor· a denominada tla Praia ou do Commerew, 
que c01;r~ ao l ono-o ela mar .,.em do rio. A lém da egr ej a matr1~, que 
é ela invocação de N . S . cl~ H.osavio,conLa 1uu convento de I•1·an
ciscanos e as egt•ejas de S. GoncvJo Garc ia, N . S. ela Corrente, 
São Lionçalo elo Amarante e Rosarw elos p,·etos . Possue '_lffi h?s
pital le car idade funclaclo pOJ' ,J oi\o T'ereu·a A lves a 3 ele fevereiro 
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ele '1870; um bom LheaLt·o, clenomin arlo Sele el e S~teml11•o, oJ<:in.1 ele 
um ouLt•o menol'.; um erlificio ont le fn ucc i o n ~ m a Cama t·a e o 
'J' r ibttnal do Ju ry : o cons ul atlo cs Lalloa l e a :~1 l'andega . No mu n . 
c tt lLi vv.- se a .lgodiio, cann<t de assuca t· o cereaes ; urlle ftca um i1 
fa br ica ele fi a.çiio e Lecelag-rm . O co mmercio é :1n imaclo, ll av?nclo 
expo l'Laçiio e im pot· Laçiio tlit·echts com os mel'caclo .. da Repu iJJ,ca e 
es Lra ll(tcit·os . K ua nltado pot• cli ve1·sos r ios, en ll'e os quaes : o 
l:loasõ ic~ .. Chacltà, i\Iung· ,teng ue e P iauhy ; comprel1encle os, !Ja tl'
ro'i do CorLunte e do l3il1To Vermelho e os povs . Lagutnb as, l a bo
le it•o Dari':J. cl:1 13 o::tss icil e Jllw, GL'a ncle . 'l' em 2J .OJO h :1bs . 
"\ get{0 ia elo col'l'e io . Es taçiio telegTa pb ica . AH'a ndeg'' · l~sc h s . 
J•ubls . ele ins t. pr itn.; tun colleg1o P.m·Llc ltl m·, tluas au las vn?JJ ca~ 
ele l:üim e r,·anr·ez , Foi cl'eacl a vtlla co m :1 cl enom 111açao de 
~ . F t•Mtc isco, em '1 2 de a bl' i l ele 16:36 (segundo o D t· . Espi tl clola ). 
Cidade pelo. Le i Pl'<W. n . :3 de 18 rle a bril cl 1S l.2 . I~' com . de 
sef;"untla en l.t'. , c laRs ifi catla pelos Decs. ns. GS7 de 26 ele ju lho de 
1850 e 5 .07\J ele -±Lle se lemln·o ele ·1872. Em •1883 compt·ebcd ià nos 
Le.t·mos elo seu nome e elo Pnl'to Real elo Collegio e o mun. de 
P iassalm ss t't , O ll1•. Th oma7. elo Bom F im Espinclola, em sua 
G-eogtJ.Jph ·a Alcb,qoa,na, di z : «Penedo . Collocacla so b os 10° 13' 
ele ht L. S . e 6" 81' el e Jong. u; , elo H. io ele J aneiro, a 7 leguas ela 
ltarra, metade n a pl an ic ie Drlj acente ao r io de S . l<'l'a nc isco e 
meLaele na encos La 011 Ombl'i a. e assen tada elo pe11eelo ele que tirou 
o nome e onde tet·mina a ram ifi cação esquet·cla da cachoeira de 
P aulo A flo nso . T e1•e pr in cipio entre 1522 c 1535: aos 12 el e 
a br il de 163() [o i elevada á vi!J a com o nome ele S . F ra n.cisco, em 
1G37 ns holl anclezes ahi es to.be lecet·am o rorte de S . Francisco, n o 
s i tio hoje occupallo pot· algunt as casas elo tenenbe-coron.el Anlo
n i o José de i\Iecleiros 13 i Ltencourt, onde, h n bem pou co tempo, 
cavando-se os a li cerces de uma dessas casas , encontL'ar an1-se al
gnm o.s ba ilas ele clivm·sos LamanJ1os pe rLenc~n l es a esse famoso 
ror te , com que os holl anclezes pl'e tendtam clefeneler actuella r ala 
ela ]Jr ovillll ia . 1.\euomacla pelos portuguezes em 1645, a es l'or ços de 
ValenLim Rocio, J~Or Alval' á ele 1815 t eve um juiz ele fór a , e fol 
e levada a ca'Lh eg·or ia de cidade com o pt•ecli caclo ele mttit·J lea l e 
va.lo• ·oscb cidade elo Pc11ecZo ]JOr Lei Pl'ov . n. 3 ele 1.8 el e 
a beil elo 1.8,! 2 . E' ca!Jeçs. ele comar ca ; ber ço elo d i plom a ua Carva
lho i\Iore it•a, bariio elo Pene1lo .. , .». F oi essa cidade v is i tacla pelo 
ex- Irn per aclo l' a 14 ele o u~ubt•o ele 1859 . O m ·m . ele P e11eélo 
era em 1833 consLi Lu ido pela paroch ia ele N. S . elo Rosari o e São 
J oão da li:g t·eja Nova. O engenheit•o Flnlfe lcl, no se u Rela t. con
cer nente á e.s:plo1·açiio elo r io S . F rancisco, d i r, : « No çomeço 
cles La legua ( -37-1) es ~i a mui to lea i e valo1·osa ci CI::t.cle do P enedo, 
qui'\ começo u a ser povoada em 1555, q11a nclo al ti apo1· :ou o por 
tuguez Duar~e Coelho Pel'e ira, primeil·o clona·tario ele P erna m
buco . Parte elas casas acham·sc ed ifi cadas ao lon go da pra ia , e 
esLas po l' vezes sofl'reram pelas im1nclações das maiores enchentes 
do 1· io. pol'ém, <\p rincipal pa t·te el as casas, es t.á .s iuuacla so bl'e a 
elecliv idacle ele um es pigão de morro, c1ue com eça no n i v e! da~ 
aguas elo ri o e eleva se , sub indo, em rnmo de poenle a nascente , 
até a eg t·eja de S. Gonçalo elo Amar ante e Monte Alegre , que fica 
pouco acl ean te cb.q11ell a egt·eja. A fol'mação ela r ocha, de qne se 
COtl1 ]1Õe o mon o, é. g-r és, que em nlgumas l'uas e_ beccos consut
·tue a calçatla . A ciclacle Lem cinco eg1·e.1 a< que sao : a ma bt•tz, 
S . Gonça lo elo Am a t• :J.nle, N . S. el o Hosa r.io, N . S . ela. Conen\e 
e S . Gonçalo Garci a , e mais c1mttl'o pequenas ca pell as , uma com 
a itw ocação ele N . S . ela Ponha, clua~ com a ele Santa C1· 11z, e 
1unn. elo SS . Sacramento : tem mais um couveul o ele Ii'l'a ncisca
nos, edil\cio nobre e i mpo l'lan ~e , ou tro ele San ta Ma ri a dos Anjos , 
um hoo pital ele Misericor eli a, uma cadeia e casa ela C31mat•a , uma 
a uht ele latim , um pequeno Lhea·t t·o, um ilr mazem para clejJos i to 
de sal, uma casa ele açrJilgue, e 1.014 casas co111 cerca ele 8.õ00 a 
0.000 al mas. 'l'ocla a ü·eg . da, cidade elo Penedo tem 7.690 ho
mens, 7.954 m ulheces li vt·es , 2.213 escravos ele aml;os os sexos, e 
no mesmo cl isLr icLo l'ei idem '17 estt·v.ng-e h·o' wnclo um des te n u
mero do sexo ren1 i nin o·: em total :L7 .1l74 a lmas . E m Locla a co-
1na1·co. a ma io-l' iltclus Lt· ia é a ela cr iação elo gado g1•osso e m iuclo; 
l avo• n·a em Lurlo cgnal á r1u ella em pl'a tica n a~ paragens r i beiri 
nhas ao r 1o, e em pl' imeil'o log-at· a ma.nd ioca, <W•'OZ, feij ão, pouco 
milh o, aboboras, mela tlci as , meldes, pipinos ,ce bolas, c\lhos. ba ta
t o.s doces, mamona , ame11cloim, hot·LvJiça ele toda rtnali clacle, a l
godão. senrlo clell e a qualidade denom inada Gulbrculinho p re re
r icla ao elo Maranh '!_, sómenLe por dar ma is avulLado proclucto , 
seuclo o elo i\Iara nhao melhor em qllalldade, fin a lmente, canna ele 
assucat· e tra tam em es~a l a assás g l' a uele, cl::t cor~ i ção de couro 
e pelles'. O ce n·Ll'O ela _ comat·ca é cr iador, e o que p lan ta é 
sómen te pa ra al imen Laçao elo J ogar : pouco se expor La ele algodão 
e em peque nn. escala, a m a1or yar Le .que a vulta na inspecção 
veem ele fó1·a ela comarca e provm cta , J S~o é, ele paragens elo itl
terior ela provlncia ele P erna mbuco , qne são mais proximas <\O 

l;or bG ela c idarle elo P enedo, elo que ao Recife on Maceió . A lã 
do Bal'rig ttdo só appa rece nos an 11os seccos ; os ·tecidos ele a lgodão, 
r edes , e tc ., avulLam alg· 1111a cons:1 no mer cado, é bl'aba lho el as 
mulhe;·es excl ns ivametTte . T a m bom expo t·ta m os coul'os e pelle~ . 
scccos e salgados, não 53 a pl'oveil n.ndo em ·tocln. a comarca os 
ossos e un haq elo gado e mesmo ponLas , pouco, e o cabello s6-
lllen te para corda~ el e rede• ; o le i le é pou co ilJll'Ovei taclo, nem 
nteSJI\O os q tteijos são em abunclancia. Nn. beit·a do r io a ma 'o r 
industl'i a é a de co1·tume, e a pb.u Lação ele ono~ , a qu al ni:i:o d~
mancla robacã.o, vi s uo q ue o ten e11o é prepa l'acló e rerbi li saclo 
pela~ enchenlea . 'l'l'a balha.m igua lmenLe em o l ari a~ , fazem pouco 
t.i,i olJo, Le: ha e Jour:a g1·ossa, pa t·ticnlar men te talh as gra ndes ele 
g·ua l' ci ::t.L' agua , não h a ai nela quem J'ap a louça v idrada , vindo esLa 
de Set·gipo. O ser tão ahun cl :1, como t odas as margens à l' icl.as elo rio 
S. F'1·a nci sco acima aLe á v i.! la ela Bal'l·a do R io Grande, em CM1 pos 
de caruit., que llá às vezes rolhas ele onze palmos ele compt·imenLo; 
por ém, pt•esentemente, prepal'am-·no brnlam enLe, desca scam , 
seccam, c assim vem em grande po:·çiio ao met·cad o o proelucto 
desta tiio uL il planLa , que por aqueUas paragens cre1ce esponLa
n eamente sem o menor culti vo, si eJl., fosse pr epa t·acla como 0 
li nho pod ia bem Sttppl'il- o . A baunil ha abunda e m todos o> lo·" 
gares Ollcle ba pa.lme.i..ras, parb icula l' menLe o ru 1·ucu t•y ou Olu·i cm·y, 
ele quem é pa l'as ita, e é soment e a provei Lad<t pelos morcegos e 
macacos, q ILa nclo ele conlir at·io poeli a fom ecer uln im pol'lan te r a l]l o 
ele commet· cio. A cochon ilha pode- se collte t· em gl' ancle quant i
dade em todas as pa1·Les o.nTes bes eh s ma rgens elo rio S . F ran
ci sco, onde os ca ixos a bu nclantes a beil'a elo r io, são denom i n ado~ 
Quipá on l'ulmc~t01"icb , cuja pl a nta é as vezes t ão co bet··t<t> da
cluell e bi chinh o que pa t·ece po lvi lhada, mas nada clell a se apro
veita . O cen t.ro ela com a1·ca n ão li ra. p1·oveil.o ela ca nn a ele as 
sucar , posLo qtte ( C) llJO ·tenho sido info1·maclo e tenho ·vis·to) 
lel'l·enos ha a propriados a ·to cl ~. es La i ncluslri a , que es tá coucen
"tt·acla na l"t·eg L!ezi"a elo P enedo, onde ha mais ele •12 engenhos, 
elos qu aes ha so men1e clous de moendas horison taes. Começa
ram a cuitiva r o café, que d~ mu i ~o bem, porém, a colh ei"ba 
a nnual ainda não chep;a a 1.000 anobas . Em g ra nde extensão 
lem-se u lti mame 11 be iniciado o plan tio ela mamona, e já existem 
algumas falJt' icas el e ex ~ remer o oleo ele ri.c ino, clis ,ingai ndo- se 
en b1'e estas, a ele At·auJO e F tlhos com ctnco p L' ensas ele fel'!'O 
fund i da~ em Peroo.mhnco e (11a a ntiga) fun clicçiio ele fel'l'o nil 
Pon La el' Areia no R io ele Janeiro. lla mu i ba~ het·vas, pla nta~ , 
arvo1·es e m izes mecl icinaos . O gado, em geral , é pequ eno, 
ta nt'l o vaccum como o cavall ar . e o c!'iacb nas p t·a,ias aclm il'a 
pelo tama nho, sendo um ln i ele bt·es a tmos cl'i aclo no inLel'ior, 
similh ::ulte a nm garrote ele a nno criado na~ fazendas Jnn·tas 
~o ri o, onde o garlo a cada i ns·a n·te r.ócle m i tigar a sede. 
Respe il o á r iqueza mineral, que pócle offerecer a com arca de 
Penedo, nenh um ou pou eo desenvol vimento tem hav ido nes·te 
sen·t ido; já twtei que proxim o ele Piranhas e xis te ·toeJa a 'pro
babi lidade ele se achar ouro, hem como no valle do r io Pa nema, 
e t<Üvez no m icascbito que Jl L'P. rlomina em ex t uso ·terl'eno en·t l'e 
Piranhas e o Po t·t J Real do Collegio p óde ser qu e se descubra 
ouro ou a' gnm outro q11alqner me ta l, como j á se tem d it~ , 
exis tit• u m me a.! na .'\er?'Cb 1./a, TcGbang.~ n.o Btwaco el e Mat·i a 
P el'eira ; a ped•·a ca lc;:u·ea exis te em mui·tas pades des ta co
nnrca , e pt·oxi mo a P ropriá, ua p rov~nc i a de Sergipe, PU mesmo 
achei · a, bem como na se rr a do Colasso e na sel'l'a ele Cratman 
no caminho entre Ma Lta. cl'Agua Bl'anca e Pira nh as . O g rés o~ 
peelt·a rl e a t·eia, q ue se acha desde Propriá em d irecção pa t·a o 
mat• é excellente ma tel' ia l, par~ i cu l a1·me 1 rte na ped t· ei.m fro n·· 
Leira á cidade elo Penedo, no Ioga L' denomin ado P assagem, e a li i 
mes mo !l 'J bm~lln nco da mal'gem el o rio , ci t·cums\a ncia assás 
fa vm·ave l q tJC pr ,•mel.be a expo r t~.ção dessa pedra po1· ogna e 
pa t' ,1 onde f•Jl' l'e.Jlt is i ~a el a . N11 c idade elo Penedo, no collegio 
elos Fl'an c i s~a tlos, vi g l'a ncles colu mnas n o in t.erior desse 
g l' ancle eclin cio, ao .l ong·o ele u ni extenso Cfll'l' ' clor, b m como 
Cttnh aes, paclbs·taes , soleiras e escadarias bem execu tacb s, cla 
quella pedra, que é a ma relln de cà t· de ga nga, a lém disso, ell a 
di excell e n t~ peelt·a •le nmolla t• , e vi um rebo llo feito clell a 
cl ' 6 pal mns ele d i •meura e 4 p •llegacl ns da grossura . Nas 
praias do m a i· fabr icam sa l marinho pela ma neira Jo cos
tum e . » Duar Le Coelho Pet·eira., 'l 0 dona·tol'io de P e1·nambuco, 
depois de haver fu ndado Olincla sahiu com diversos nav ios 
por tu gnezes e gen·Le sufficien·te a conet· costa elo S. a fi m Gle 
expu lsat· os fl·a ncezes que ahi negocia vam com os gentios e 
en trD.ndo na barra ele Porto Calvo cleixon colonos pura darem 
começo a um po voado . Sen·ui llClo mais para o S. e11·trou no pot··Lo 
elos F1·ancezes e em duas Jagôas que lhe fi cam proximas e a hi á 
margem ele uma cl >:lllas es tabeleceu ouLro povoado. Con·tiuuanelo na 
e1.;ploração ela cos ta para o S . a 10 ele otltubro ele 1555 entrou no 

36 . 552 
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l'io S . Francisco, denominado Opm•a pelos il1dig·enas e '}ue por 
·ter sido descoberto a 4 ele outtli;ro ele 15úl, dia em que a eg t•eja 
celebra a f"es·ta ele S . Francisco. tem o nome des te SanLo . A dat:J. 
da en Lracla ele Dmtrte Coelho Pin·eira no t·io S. F t•anc isco encon
'tl-amos numa chronica antiga no convento elos ft •anci scanos ele 
Iguarassú . Navegando ri o ac ima chegou até o logat· gue o P e
nedo occttpa. Por set· à pt•imeh·a eminencm, q.ue encontrou na 
mat·gem esq., e achando -a propria vara um povoado ah i aportou 
e deixou algumas famili as, que com elle vieram ele Pot•tugal. 
Foi elevada á v.illa com o ti tu lo eleS Francisco a 12 ele. abdl ele 
1636, como se acha declarado nas memot·.ias ela guel'l'a elo Bt•azil, 
escriptas por Duarte ele Allmquct·que Coelho, 4.0 clonatario, a. 
qu('m Felippe Jil d'Hespanha fez conde ele Pernambuco ·e niarquez 
ele Bastos. Nas cl i·tas memorias le- se a seguinte nota escdpLa 
et11 Porto Ca lvo no anuo de 1636 - em doze ele abl'il cles Le p1•oprio 
ãno que levantada en villacon el Litulo eleBuenoSucceaso la plo
blacion ele Puel'lo Calvo. Assi lo hizo . tambien com las ]Jlohlaciones 
ele la Laguna clel Stu·. y cle l H.io de S . Francisco llamanclo villa 
de la i\Iagdalena a la primeii·a, y de S. Francisco a la segunda, 
clando los termiuos y juris diciones conforme a los poderes y pri
vtlegiosqui ·teni<t ele! Rei para hacer las que lo paeiciesse " Na 
exposição feita pela camara elo governo aos movimentos que a h i 
occorreram em ·1817, a q.ual acha-se 1·egistrada n'um elos livros elo 
A.t•chivo, affit•mou el lu. que foi o Penedo elevado a villa em ·1614, 
fundando -se na carta dirigida, a J1Jl-Rei em 14 ele feve_reiro ele 1732 
·pelo senado ela camara ele enLiio, e mais n'uma provisão ele 15 de 
dezembro de 1710 e numa certidão passada em 28 ele clezembre 
de 1715, documentos que acompanharam por cópia a 1·eferiela 
exposição, mas que inf'el:izmen-te não foram, como ella, regis
·tl'aclos . Nrt. sessão ele 22 ele setembro ele i 82't, Tesponclendo a ca
mara ao officio elo presidente da prov incia ele 13 elo mesmo mez, · 
em qtte peelia cópias elas leis e ordens pelas quaes foram creaclos 
os ol:ficios ele escrivães e ilabel liães desta vil1a, declarou que não 
sabia ao cerlo o tempo ela fllnelação da vi li a pela queima que 
fizeram os hollanclezes nos cat· to rios e no A.rchivo municipal , per
dendo-se todos os papeis elue nelles havia; porém qu , cons~a
V.>-lhe ·ter sido Cl'eacla em -1 61,!, « Esta asserção el.t camara, diz o 
Dr. Coroabâ, embora baseada numa ·tradição antiga, não tem a 
forço, prec·isa para clestl'lúr a nola do mat'Cluez ele Basto, que 
merece toda fé, por set• verosimil e escripta pm· pes~oa muito 
autori sada . O marquez, como governador qne foi clurante o pe
ríodo ele -1630-1638 registrou o que elle pl'opl'io fez. Demais sendo 
estabelecidos os ~res nucleos ele pov., Por-ho Calvo, Alagôas e 
Penedo em 1555 é mu.itó p rovavel que fosse-m elles erectos em 
v.illa :numa só data; e nem ha razão pat· a suppor que o Penedo 
o fosse 22 annos antes, como pretende a camara, constando 
all iás, que esteve elle, por sua posição na e:dremiclacle austral ela 
capitania, pol· muito tempo es·tacionario "Começou a villa a ser 
denominada Penedo, nos flns elo seculo 17; varecendo que este 
nome, natm·almentetomaclo do rochedo em que ell a assenta, foi 
sendo aeliuittido pelo uso !!'oi elevado á cidad-e pela Lei Prov. 
n. 3 ele 18 de abril de 1812. Qu::mdo em janeil'O ele 1637 chegou 
ao Reei fe João Mauricio ele Nasaau, marchou com 5. 000 homens 
contra Porto Calvo, que fo 1 tomado, sendo Bagnuolo obrigado a 
fugir para Sergipe. Perseguiu No.ssau ao mesmo conde até o l'lo 
ele S . Francisco e occupou o Penedo. Para asseg· tll'a t• o frudo ele 
sua victol'ia mandou Nassa11 construir nessa Yill a um forte, que 
foi err;uido no beoco fronteit·o ao ac·tual convento elos ii.·anciscanos, 
o qual por esse motivo foi denom inado pela camara becco elo 
Forte. Estiveram os hollanclPzes ele posse elo Penedo aLé 1645, 
anuo em que João Femandes Vieit·a, il. ft·etrte da insurreição per
natnbucana derroton os hollandezes e ordenou que se :J.t•t•azassem 
os f'õrtes de Porto Calvo e de Penedo. Restaumclo o Penedo pelos 
portugue~es, era varam estes em sig·ual éle poso;e u:ma cruz ele 
pedt•a no alio em que esta hoje o cemilerio. Mais ·tarde l'oi essa 
cruz ~ rranc•da do Jogar primi•ivo, guat•dada no altar, onde 
ainda hoje existe dentro da capellinha, que tem o nome ele Senhor 
Bom Jesus elos Pobres. 

PENEDO. Log . do Estado de Pernambuco, no mun. de 
Nnzarebh. 

PENEDO. Serra do Estado elo Ceará, no mun .. ele Santa 
Quiteria. 

PENEDO. Ramillcação ela serra N egt•a, no mun. de Xiririca 
do Estado ele S . Paulo . 

PENEDO. Riacho elo Estado do Ceará, tri h. do, ma1·ge~11 
esq . elo rio Macaco, a1I, elo Acarahü, no mun. de Santa t,\m
tel·ia . 
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PENEDO. Rio elo Estado do Paraná, trib. ela bahia de Pa
rallaguá. 

PENEDO. Pol'lu no Estado das Alagoas, na mat•gem ese1. 
elo r io S. Francisco, que ahi conLa 1.600 metros ele largura . 
Está a 44 kils da Jaz elo rio. Até ell e sobe a mat·e. E ' fre- 
quentado pelos vapores das companhias Bab iana e Peruam
lmcana . 

PENEDO DE BAIXO. Log· . elo Estado ele Pernambuco, no 
mun. de S . LoLtt·enço eht Matta . Ha um outro log . no mesmo 
mun. denominado Penedo de Cima. 

PENElRAS. Log. clo.Estado ele Minas Geraes, no mun. da 
B<tgagem, sobre o rio deste nome . 

PENHA. Dist. elo Estado de Minas Geraes, no mun. de Cabo 
Verde . Oeago SenhDr do Bom Jesus Foi c1·eado parochia pela 
Lei Pt·ov . n. 2.978 de 10outubrocle 1832. Tem duaseschs. publs. 
ele inst . pri m . uma elas q uaes ct·eada pelo art. I § li .cb l-ei 
Prov . n. 3. 038 ele 20 ele outllbt•o de 1832. P er tenceu ao mun. 
de Pas~os. Foi elevado áclist. pelo art. -J 2d.a Lei Prov. n. 2.107 
ele 7 ele janeü·o ele 18 75 . · 

PENHA. Log. elo Estado ele Pel!nambuco, na com. ela Fio
resta. Pertenceu á com. ele B!.lmOJrte . ma$ supprimicl a esta 
com. por Acto ele 2 de out ttbro de -1800, voHou a fazer parte da 
com . da F i ores t<t . 

PENHA (N. S. da). Pov. do Estado das Alotgôas, na parbe 
da cos·ta cles~e Estado comprehenditla, entre a barra do Cama
ragibe e a elo riacbão P ersinunga. 

PENHA . Log. do EsLaclo da Bahia, d istante 30 kils . ela villa 
elo Brejinho, com grande lavoura, ele cannct . 

PENHA. Log. elo Estado elo Rio de Janeiro, á margem esq . 
elo rio Mmiahé, com uma capella. Pertence ao num. de ILa~ 
peru na. 

PENHA (N. S. ela). Arraial do Estado do Rio de Janeiro, no 
mun. ele Campos . Diocese ele Nyterõi. A Lei Prov. n. 2.554 ele 19 
de novembro de 1879, atrtorisou a elevação desse arraial á categoria 
ele parochia. -

PENHA (N. S. da) Pov. do Districto Federal na frerr. de 
Il·ajá.. Pos.sue uma eg1·eja situada sobre uma mont~nha ele :::'oclia 
viva e alcan Lilacla, cuja imagem ele N. ·S. ela Penha é muibo 
venerada pelos fieis, que -todos os annos. no cua 24 de ou·tub1·o 
fazem ahi uma romaria. Sobe- se á egreja por uma immensà 
escadaria ele 365 degTúos. E' o pov. atravessado pelas E. ele F . elo 
Norte e Rio elo Om·o. No jornal A 1Voticia escreveu o Sr. Dr. Vieira 
Fazenda a seguin te interessante noticia: « Devotos ela Virgem, 
conservadores elas poetJCas.lendas ele otrtr'ora.: clevo·tos elo alheio 
que lá vão para fazer g:uerra aos bolsos e carteiras elo proximo ; 
devotos elos rolos e chi nli.•tns, que.bra cabeças e fura tripas; devo-Los 
ela :incliffeL·ença, eg1e vão, voltam e olh am para ·tudo aquillo · como 
bois para p~lacio; devo·tos el'os alfart·abios, (estes são muito poucos), 
que sobem a Pe11ha para lem brar-se elo passado- eis os elementos 

' ela gt·attcle romaria dessa legenclaria (('sLa, que vai perdendo a 
pouco e pouco a sua anbig·a e característ ica fei ção . Adm irad0r das 
crenças dos primeiros, Mello Moraes, fundando-se nas r evelações 
do pa~ Cangulo e do Domingos tá clanaro, já escreveu e mui·to hem 
sob a orig-em da devoção: elos segundos e ·terceiros, os jol'llaes e a 
policia se occuparão depois ele amanhã; elos quartos, nem vale a 
pena fali ar; desejo sómen·te conversar com os ul ti mos J)ara exci tal
os a dizer algumas novidades sobre as an·tiguiclacles ela capella ela 
Penba, assnmpto deste palan!'t•or.io. Nada pois, com o lagarto 
e a cobra; isso Yai com vis~a ao Bomsuccesso elas !abulas - .nada 
com as fc>çanho.s elo Camarinha, que a càvu1lo s ·•lJi u os &rezentos e 
sessen·ta e cinco clegráos- nada com as almas elo outro mundo, 
ela cr.sa dos romeiros, llém com o caso elo suicidio da moca violen
·tacla por seu proprio irmão, qne ma is tarde fvi assassim:do po1· 
outro irmão, (isLo cheira a trageclia); nem tão ponco com o anbi~o 
capellão cl t Penha, o qual era tão alto e tinha as pernas tao 
compridas que foi preciso qnebral-as para cabet• na cova, nem 
com os sebe alfaiates para matar mna aranha, trábalho em 
azulejo que deve existir a inda na sachi t·.; hia ela peq_uena. mas 
elegante ermida, objecto das attenções do rei D. Joao VI, qt!; 
em -1819 determinou a p1·ocissão do cyri o. Tudo Jsso é velb,o e Ja 
mui'tro sabido. Entremos na in·terpretação itüel'pretaLtva, como 
d izi a o meu professot• de latim e ·tenl1amos a honra de apre~en·tar 
aos lei-tores d' ;1 Noticia o f11nclaclor da capella clfl> Penh_!l, 
( Chapecw bas 1 ), o coronel BaHbnzar ele Abreu Cru·closo, que uao 
é pot• certo qualqu~l' quidam, e era clono de uma gra.ncle lazenda 
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nos cwnpos ele TnbJ,í,. Qtt~m le os ve 1 lto~ l,!tc[l)lla rLes 1 sobre a 
Ol'lg'0U1 é[o c ulto prest:.tclo a Vll'g'elll i\Iana e compara- OS C0111 O 
que teem dito os m ocleL'JlOs, fi ca sabendo que a cle,•oçilo ela P enha 
ele França pro·rém dest~ uHimo paiz e foi hr:t.zida a Portugal em 
·tem pos antigos . J(t em Ons elo _seculo XVI o escu1v·tor A n t1 nio 
Simões, escapo ela lntalha de A lcace t·quibit·, edificn·:Hm Lisbôa, 
no cume de um monte, um11 c1pellLnha com esse 'hitulo, a qual 
foi augmeu'b:Jtb. pe lo sanado ela c<~nHLt'a, em 1599, gntças :~.um voLo 
feito po1· elle p::tl'll que cessasse u1mt ·tel'ri vel ep idemht ; esse v o Lo 
consis Li tl em H ma pl'ocissão ou ''OI1W1''ia mni lo ~olem11e e cJ'ncorriclcb. 
A capella com pl etame nte <J l'l':t.zacla, pe~o ~e~·t·emoto ele J.755 e hoje 
.l'econsLl'llida lut' a Lambem 111111 to IJenefiCJa(ltl pm· Antotwl ele 
cav.ide, mini~ t t· o cb A [l'onso V I. liJste Cav iele clciXOll em LeS L<tn1eJltO 
mis>I1S por intenção de hodos q uantos (aliassem a. lingw:;, JJOI' 

wgue-"-·'! D e P ortuga l passou ]1 ;\l'll o Bra~il a de vo~:ào ele 
N . S ela Penhl.\ tle F1·ança, de so i'Le q ue em . 1713, s~g unclo 
!'rei! .Agostinho ele San b':\ Mal'ia, j :l._~ t· a n•' l'l. io ci <:)}J :J.ne it•o a J'es ~a 
de amanhã muito popular e :J. btl'alua umneuso co ncul'so cle ,povo. 
F01·am el a sesma.L'i:J. dosjesuitas Cli.Le finelo.v9, na tD,péra de Inlltttuna 
os terrenos de Jrajú., que fo ram 5laclos a pat·LJcular_es en:tt·e os q uaes 
cita - se o coronel BaHli azar. Ja a esse hempo, 10<!4 e 17'!7, hav 111 
sido fundada pelo pacll'e Gas1Ja t· ela Costa a egrej:J. que, 1'!1a is :t•~rcle 
l'eformacla pelo paelre João ele Bat·cellos ~J\I!ar,haclo, e hoJ e ele 
N . S. el a Apresen~açi'io, orago da f t·eg . e; Lem plo que o conde 
de Irajá chamava a SJJa Sé d a ror;a . Conta-se que a C?-Jl_e lla ela 
Penha foi fundada em 1731; mas acho, salvo melhor Jll"O, ser 
ele data anherior pe la aJ'g11111entação oegttin ue_ ; dizem os d~roni s·tas 
q\le ao tempo ela fundação era Baltbazar Simples c~p1tao; _ora, 
com clocumen·tos que temos á vis La pl'ova-oe que em -L t34, SI atnQa 
exisLia ·estava elle foll'to ele ser C01'0nel e como nesse tempo n ao 
era fac'n o acces>o aos pos tos, (h.a_ia visha a San·to A ntonio . capit~o 
pol' ma is de · noven·ta anuas) penso que a: .c~pe11a ela P~nba Jm 
fundada nos ui t i mos lustl'Os elo seculo X v I I. Com eJteJ to, em 
1707 aos beneelict inos vendeu. o coronel Balthazar de A l~l'";U 
Cal'closo por trinta vi tellas uns ·terrenos paTa as lJanclas de Ma l'ICa , 
no lo"'ar da Pon·tinha: m ixto :i fazenda ele Ntt:lln, pede;> do ~·1o 
Jmbuhy , 'l' udo i s·to consta ele uma escPiphlll'a lavrada em ievet:eu·o 
desse a nuo, a qua l eleve es tar go~ardada no cartor!o elo respecb1vo 
conven·to. Em 1711 , nâ iuvasão ele Du 15nay 'l'roum, e~·am Abreu 
Cardoso e Ghrispim ela Gunba corone1s ele ~dous r e15 nnentos ele 
o1•denanças compostos de 780 homens (Barao elo Rw Branco 
Le _c·?'l]sil em 1889 ). Este coronel, que i1 pr!JlCl[lJO se portava 
conectamente, parece é1ue ·tambem fugiu, imitando o pat:lapat ão 
Francisco ele Cas tro Mol'aes, governado1' do Iü_? de Ja ne1ro, e~ue 
á vista elas in·timações elo g·en eral fra.ncez deu tao gt•ancle cat't'eH'a 
qne só parou em fguassú . BalLhazal' foi ·LamlJem_ preso pel a alçada 
que veio ele Portugal , enviada pelo re1 pa1·a sa t_Jsfazet· a t1:emencla 
repl'esenLação mandada daqui pela camara : N11o posso d1ze1' que 
fosse bom o l'ttndarlor ela Penh a e sé fot parar com os ossos 
no degredo ela Al'ri ca . Isto fica para o lJJ"OOhchin 1~ymero . O que 
eu cli "'D não é calumnia bnçacla con tra tal_ figumo e co rl' e sub 
a l'esponsabilidade el e 'Pizam·o, Baltlla~at· L1sbôa, clo,_Paclre Bat'
tholomeu da Fmnça Duarte Nunes, ele Fet•naneles lm~e tl'O e elo 
chronista elos B'mnciscanos e é corrobol'acla a clese rçao ~lesses 
valientes pelas memm•i::ts ele D , Trouin. Nas tmmecltaçoes ch 
Penha notam-se as fio1·e·ce1rtes í'a~encl as : Grande, ele ll_ra~ el e 
Pina contractaclo l' elas 811leias e consbt·nctor elo caes _elos Mmcii'DS 
elo v 'i gario Gel'al, elo Pt·ovedOI', pet•t encente {t1:amil!a Col·clovil , :1. 

de Vicente Cal'valho. tle pl'Opl'ieclarle rl a iam tlm Rangel ha 
Jluzen:tos annos e o nele nasceu ú i JÜOilélente H. Gurgel, a elo 
FrucL,loso, a el e i\Ia1'ia_ Angú, a elo Homsuccesso, e le. 'l'uclo i;sso 
é dig-no ele apt•eciat•- se por qttem sul)n' amanha a Penha e pode 
set' melhor conhaclo pelo amave l p<tclre l{. Jcarclo ou pe los se11s 
calJalistas do 3o cl ist l'icto, qu e 16. el evem es La~· em penca. sobl'etuclo 
agora que o mez ele clezembl'o não vem l onge, como se_ cl!~ no~ 
LJOitS PTosc•·iptos . Quem fôt· P'H' mar é ler clur·ante a v1 agem a 
obra elo ~ ~·. general Fausto d e So nza e conhecet•CL a~ par~ • cula
t·i dacles da l'ormosa G uauaba ra, desde a praia elo Peixe 011 elo 
caes Pltal'Oux, a Lé para além ela ilh a do Saval'a tá, per-tenceu·te 
an tigt\Jnente ao velho Camarão t io elo falleciclo l"el·eira , ela a n·ti ga 
ex- capella imperi al., '_ 

l Simão Vela em l'al'is viu em sotthos uma imagem da Vi1·gem occulLa 
ê lll uma rocha . ffim vão procut·ou-a vor cinco an no.s; reLira.nclo-se p:tl'a 
n. HPspanh a teve no va reve l ~çào . E;;;tando em. Salo:ma nca, e n~ o nLrou o 
que desejava no meio de uma se lva em i9 de mato de 11t3 4 - A lu leva':lto_u 
um ~em plo, o qual foi enLl'egne pelo ret aos Domtmcnnos r Bl'ev.arto 
lllanalllw, png. 723.) 

PENHA. Pov. elo Estado elo p ,\ran :i, no mun . ele Tibagy', 
ele cuja sécle clisla 19 .8 kils. e elo pov. elo Ampal'o ·13,2. Em 'ltl::$7 
~inha 38 fogos com 233 h abs. (InL loc .). 

PENHA. Pov. elo Est[l,clo de Santa Cathal'ina, na fl'eg. elo 
Mil'im e mun, ela L:tg una . (lnf. loc.) . 

PENHA . Dis t.. da fl·e\l', ele Caetó, no Eshaclo de. Minas Geraes, 
com uma escb. ptt iJI. eLe in~t. prim. cl'eada pela Lei PrOl' , 
n. 3 115 ele G ele outn iJt'D de 188:J . 

PENHA. P ov. elo Estado de Minas Geraes, na ft·eg . ele Alagóa 
e muó. el ·~ Ayul'Uuca . ' l'i1·a s 2u nome el a serra que fica -lhe 
p1·oxim:t . (Inl'. loc . ). 

PENHA ( 1'1.111ú a~ ela), Rama,l ferl'el!l J~erLencente á E. ele F, 
Cen t l'a l úl0 Bl'az.il, no E s·taclo de S. P:wlo. ParLe des ta linha no 
ldl. 7 . 200 e va i i. ft·eg . da P e nha . Fo i. inaugurado em 29 de 
t1gos~o de 1886, Lendo custado a co ns trucção 26 :754$I80. 

P ENHA. Ramal ela E . ele F. iVlogyana, no Estado de São 
Pattlo. Come;a em .i\Iog·y-mirim, no ki l. 76 e ·tem as estações ele 
H o1.pi ra, Barã o AL[l.l iba Nogueil·a e metüerlo, 

PENHA Uma das estac;ões ela E . ele F . elo Norte, no Dis
·tr icto F ecle1·a l, en ~re Olari a e Cor dov il no al' raia l ela Pen ba. 

PENHA. liiono na ma1•gem S. el a balda elo E . Santo. Está 
assen ta clo em um a pl a n icie que S.J dil ata para o 8. a té con(\w,
elil·- se com o oce:J.no e va1·zeas el o r io Jucú e c1ue é sulca d a em 
car r()i r a bo1' Lnosa pelo rio ela Costa . Na sua base, ]Jat·a o la do el a 
ma rinh a, e~~ÍL a fol"balez:t el e S. Francisco Xavier, em baixo, na 
p.l anicie a cidade flo F;, Santo; po1· todos os declives el o morro 
a t ~ começar i1 p]ani cie descem 1·em1ues iu·tdncados ele arvoredo 
mistm·aclos ele massas enormes el e g l'a nito. Sobre el le acha-se a 
egr eja e collYenbo de N , S. ela P enha . Fica a 120m oobr·e o nível 
elo mar. 

PENHA. M01üanha elo Estado ele S. Paulo, na parte.cen·tral 
el a i lh o, de S. Vicente. 

PENHA. Serr:t. elo Estado de Minas Gel'aes, no mun . ele 
Ayul'Uoca (Inf. loc, ). 

PENHA. Serra el o Esbado de Minas Get•aes, enLve San·t' Anna 
do Alfi é e An-tonio Di as Abaixo . 

PÊNHA . P onta na península ele I tapagipe, fl'eg . deste nome 
e mun. ela capital ele Estado el a Bahia. 

PENHA. Ribe i.t·ão elo Estado ele S. Paulo, baniba o mun . ele 
Itapy1·a e clesagua no r io deste ultimo nome . 

PENHA. RiiJei rilo elo Es~ado el e Minas Ger11es, banha o 
dist . el o Senhor Bom J em s ela P enl.Ja e recebe· o co~·rego elo 
Monj olo. 

PENHA. Cot'1Jego elo Esún.do ele Min as Geraes, na cidade ele 
Ha bi 1a: . 

PENHA DE FRANÇA. Dist . do Es tado ele S . Paulo, no 
mun, el a capital, ela qual clislía 9 kils. Orag-o N . S. da Penha e 
diocese ele S. Paulo. Foi creaclo parochia pelo Al va,rá de 15 de 
setembro éle -1706 e incol'p01·aclo ao mun . elos Guarulhos pela-Lei 
Pro v. n. 3J ele 24 ele março ele 1880 e ao da. capital pela ele 
n. 71 de 3 ele maio el e JSS6, A pop . é ele 3.000 haiDs . , que se 
empregam pel a --Jll :J.ior par te na culuu nt d e canua pal'a agua t·
el e nue, e cereaes. 1\lém ela matrir., possue a egreja elo Rosa1·io e 
a capella el e S., Migue l. Tem duas esclts. publs . A pov. está 
collocada sobr e \Llll 2)latea.~t, tendo ele um lado, a menos de um 
le i I. , o ri o 'l)el,é c elo ontt•o o r i IJ e i rãe~ Arirancluva. r\ gen cia do 
cor· t·eio. Sobt·e limites v ide L~ i P1·ov. n . 2 el e 4 ele mar~:o ele 1 54, 
n 1 G (]e :LS ele m at·ço. Lle ·J 8G5 . Colll p1·e ltencle o ba~.t·ro La geaclo . 
Nada ha ele pos itivo sobl'e a época da_fnntlaçilo desta capella. 
O q11 e co nsta é que a pov, ·Leve começo na segunda metade elo 
seculo XVII, o que con rtrma do pel:J. pet ição a baixo br ansct·i p'ta, 
que sm•viu de fiwclame 1Yto á concessão de uma sesma,.ia feita a 
5 de setembm ele 1Ci6S J!elo capi ~ão·mór Agostinho ele Figueiredo. 
Eil-a : " Diz o lice n.ciad'o MaLhe·1s Nun es ele Siqueira, morador 
na villa ele S. Paulo, que elle s upplicante ·tem uma fazenda com 
ernüela e cÚtTal ele gado, leg-u:J. e meia desta vi lla, na pal'agem 
chamada 1'coLú. - c' -1J6 lerr·a~ que houye elos h erdei ros elo Cle[uuho 
Fl'ancisço .Jorge, e porqua nLo n iio bem te1·ras pa ra lav l' a r, e n a 
·Lestacl a eles~as terras P:llra o Rio G1·a ncle (assim chamavam os 
a·n ti gos o actna l rio 'J' iehé) ; em wua volla que faz o rio ·Lem um 
pedaço de -~erra, clen tro el a qua l h a alg ttmas campi nas, brej aes e 
r est ingas ele ma-tto que se póde lavl'al'; por isso , pede a V . Mec. 
Citt~, como p roc ttraclor ba~tante elo dona·hario, lbe faça m ercê clar 
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por carla de ses ma ria a terra que lhe pede par a ma ior augmento 
da capella , ha vendo tambem r espeito ser o sup]Jl ica ,1 Le fi-1110 e 
net o ele povoadores e não ter a té ago ra cat·ta de ses mar ia , a 
qual tet'l'a correr{• de 1.umts campinas que partem el a ha ntla ele 
baixo elo r ibeil'iio ele Tat~tape, correndo pelo [{io Gt·a ncle a 1·iba 
pela -volta que f'az pot· u ma cancpi na que chamam It.aenrt ibcú a té 
uma 11guacla que !'oi el o clef'unto J oão Leite. - E . H.. M . - » 
(Q,,,·torio clcú the.,ou,•cwicú ele f'ctzerdcú . ./e S. T'cúttlo, l ivm 11" de 
sesma?'Úis a.ntigcts .) E' ahi <t fes ta da P en ha, e1ue se celebra a 
8 ele se tembro. táo popula t· como a elo R io el e J a 11ci t·o. A i nclus
lri a ela pa 1·ocliia é a ce t•a mic:t, a bvoura. ci[ra- se no pla n t io ele 
oereaes . Cuhiva-se la mbem a v inha. A 110v. es •. á li gada ó. Qil.p i ta l 
elo Es tado pd11. g , ele F. Centt•:J.l do B1· uz i I, Cllj a linha tlo tr onco 
â freg. poderá ter um kil. de ex teus5.o . 

PENHA DE F RANÇA ( N . S . ela ). Dis t. elo Estacl<J ele 
Mi nas Ger a.es , no mun. eleS. J o.io Baptista; assente nas cabe-. 
oeiras el o ri o Jtang t1.:i. e na fralda el a seu a da P enha, con trinnação 
ela tlos Vellows , Pedra Menina e 1\Iunclo Velho, c1ue d ividem a 
l)aci a elo rio Doce da do A t·ass ttahy . P o,súe impo1·ta1r tes minas e 
alg umas fa bricas de ferr o . 'l' e1l1 alg um comme'rc io co m as povs . 
ela Ma tta e com os mun s . ele S . João Baptis ta e Diamanbin:JJ . 
Fica a 18 kil s . elo arra ial ele Ar assuaby e ú cerca ele 40 ela ci
dade ele S . João Bap·tis ta . Seu solo é fer Uil iss imo e basta nte. cuJ
·t ivaclo . Depende da diocese da Dia m:Nn·t ina .' F o.i creaclo pa roch ia 
pelo Alvará ele 10 ele março de i827. Desmem bt·a~lo do mnn. el a 
DJa ma ntina e inco rpo!'a clo ao ele,' . J oão Bap tista pel a Lei Prov . 
n. 1.136 ele 24 de set embr o ele 1864·. Sobt'ê sua~ divisa'! vicl. a rt. 
IV ela Le i P rov . u. 1.143 ele 24 ele setembro ele 1862, a rt . I el a ele 
n. . 2.409 ele 5 ele novembro ele 1877 . T em duas escl\s . pubh . ele 
ins t . primari a . 

PENH A. DE FRANÇA ( N . S . el a) . Vide Coxij JÓ do Ott i'O, 

PEN H A D E F RAN ÇA DA L AGE (N . S. da) . Dist . do 
Es l:.do ele Minas G2r aes . Vide L age. 

P E NHA DE F RANÇA. DA T AQUARA . Vi de T aqttOi?'Oi . 

PENH A. DO R I O D O PEI XE . Assim e1·a deno mi nada· a 
actual cicl ad~ el e Hapym, no Es tado de S . P 11u lo . 

P E N H A L ONGA. . Log . do Es tado elo P ar ú., no mun. ela 
V igi<t, á mar .;em orien tal el o furo Guajarú- miry . 

PEN HA LON A. Di s t. cr Paclo no mun. elo Mar el e IIe. pa nh a , 
elo Est ado ele :Minas Geraes, pelo Dec . n . 390 ele 18 ele fever eiro 
ele '1891 . Abl fi ca um a pa rada ela E. ele F . Cen tral do Bt·azil en
·ti·e as es·taçõe3 ele Santa F é e Ch ia clor, inaugurada a 9 ele junho 
ele •1887 . 

PENHINHA . P ov . elo E staclo ele Santa Catha ri na , no elist. 
elo Miri m e mun . da L~ g nn a ( I nf. loc .) 

PENICHE. P ov . elo Estado ele Minas Geraes , no m un. ele 
Inha úma , a o·t. San·to An·i;o nio cln Mon be . 

P ENI CH E Corr ego elo Es tado ele ~·lin as Ge t·aes , confiueate 
elo Ma.ram ba ia, no mu n . de Arassuahy . 

PE NI CHE. Cot'l'ego do Es tado ele Minas Get•aes, a li . elo 
M11 nlmassú . 

PENITE NTE. Serr a do E taclo do Ma t•a nh ão, pc0xima e 
pa rall • la ao t·~ o P wrn a. hy ba . 

PENITENTE . Ri o elo Es tado elo Ma ranhão; nasce na serra 
elo seu nome e clesaguo. no r io P arn ahyba . 

PENNA. Log . 110 ill stado do R io ele J aneiro. a m a;rgem ela 
es,trad,, ele f,•rro cl~ ·Can t • gallo, na secção com prehen cl ida en tre 
Cachoe irl.lJ e Nova F'r 1burgo . 

PENNA. Ou·Le iro alg um tan to elevado no el is tt· . de J acaré
paguà, no Di str ic·to Federal. Sobre elle es·tá assente uma capell a 
da invocação de N . S . da Pe nna, mui·to fes tejada pelos clevo·tos . 
Na base cenLral elo dis tr. ele Jacar épag·ná, no Jogar denominado 
Po?"tOi cl'cú,gua, está assen tado u m rochedo, . ele dimensões cons i
r a.veis, rtesnuelaclo em uma das suas faces la teraes e cober to de 
vegetação nos otrteos lados , a nel e foi eclincacla uma pequena in·te
r essante capella, a que fo i dado o nome ele N ossct Senho1·a ela 
P enna, que mui tas pessoas a inda hoj e confundem com a Capella 
ele N osscú Senho1 Cú ela Pcn hcú, que é ·tão elis tante e tão r emota ela 
ele J acarépa guá . Na fr en te dr ssa c:Npella existe um vas toterra,~o, 
de onde o visi tan te par a qualquer lado que d il'ij~t o seu olha r, 
abraça vas·tissi mo e inter essante pa norama . E' assim que se 
descortina,m faci lmen te em dias claros, uma ex Lensa zona de oi'to 
leguas, desde a Ti:juca alé a Guaratiba, a barra da T.ijuca, e 
Jogar clenomidaclo Varz~a,, communicati v a com o mar , a pra,ia de 

Marape ncly, a Restinga, as ex tensas fazendas el a T aquara, elo 
Camo.t•.im , de Cttt'l'upil·i1, do P on Lal , do l~ng •nho ;\/ovo, todas e lias 
cobert:J.s ela m ais ver ti j a n te e va-r iada \·~o·etaçào . N(l, p t·opl'i:J. 
egreja .res ide ha mais ele 40 annos o seu capellão, um vener avel 
a ncião mo nsenho t·. An to nio l\iar·ques ele O! i ve ir<t, que fez claquelle 
r ochedo elo se u u n tco pensamen to, seu uni co sonho . Ahi r es ide 
ha tan tos annos, cc t·caclo da ma ior es tima e ele iiHej a ve l resp~ i Uo 
por par·~e elos fi eis q ue Crequen t~H11 o seu templ .J e mesmo claquelles 
que por cl ilferença ele rel ig ião ou por op ill'iiio politica não o 
frequentam. N;i; p•·opt'i:l c,tpell a Já es ~á prepa t· ado o Lumulo em 
que ele ve m r epousat· os seus l'ostos mortaes, o competen te e pi
·t .op bio, tendo apeM s e. m bt•a nco a cla tn. de sua mor te . Sobra a 
or i$' ·m el a ,:upaJia deram-nos as seguin tes informaçõ;s : Foi f•m
dacta em 1 168 . No alto elo rochedo. 0nele tem a. sua sede r as teUa ·o 
p;:vlre José Antonio da Penna , qtt·e alli possuia uma capelinha 
com tt·es image ns : um S . J osé, um Santo An tonio e uma Noss .t 
Se nhor a, a que deu o nome el e Nossa Senho1'Ct dct Penna., pro
tec·to t' i1 eh s ar t•s e sc ienoias . Nest.a élata 1·es idia na ft•eg·uezia ele 
J aca répaguá Ma noel Roehigttes ele Aragão, prim•.i ro dono ela 
fazenda elo Serro, s •nhot• ele muitos ten enos e possuidor ele al ta 
importa ncia no Jogar . P.Jr morte elo padr·e P enna , foi a san·t•t 
t•amovicla para a egreja ela freg ttezia de Jacat·ép~ guá por ordem 
ele. Aragão . Diz a lenda que cl, sele que a Nossa :Senhor a foi l'emo
vid i1 par a a base elo r ochedo, come,:ou Aragão a ·te t· a suo. viela 
per seguida, os St!ns emp1·egaclo~ vi via m 11 terraclos, cessttnclo o 
·t31-ror e a persegui ção qua ndo a Nossa Senho1·a foi ele novo 'hm n
s por tada par a o al to elo r ochedo, o nde f.Ji então (em 177i) 
r eed ificada a caoella pelo vigar io Sepeela ; e1·a então bispo José 
Joaquim J us tin iano e pa pa Gregor io X!I . Dm·a n te lemgos aunos 
co~ L i nuou a capellinha a fu nccionar modestameu·te até que em 
18;J0 tom~u della posse o actual monselhor Marques, que foi o 
seu prmctpal r estam ador. Nessa capelb., que é di ba ·tan1,bem a 
capella ·ela :S~nhm·a Pl'O'tec tor a elas Ar tes e Scienci as, é celebr ada 
uma grande festa annual, no d ia ·s ele setembro . Não imagiuam 
os leibot·es a preoccupaç5.o ele monsenhot· Marques par a o exito 
br ilhan te ela fes ta : de a n temão prepar a a cgr ej a com um cuidado 
excess~v o , da ndo ·todas as pt'ovidencias par a que não falte a mi
nima circmnstancia ; em d ia ele resta manda collocar em uns 
casebres, ao lado do r ochedo, ex tensas mesas, onde fornece gr a 
·Lui Lamen te com ida aos fi ei s que fot•em á fes ta . « Realizou- se ante
hon tem com ex tt·ao•·clina t•i a COI1Ctu'l'encia e desusado br i.lbo a 
fes ~11 leste a nno. Desde pela manhã começou o povo a a ffiu it• 110 
rochedo e sua~ d.mmeeli ações. i!:ntl'e os v is rtau·tes e ne.is " oLa
vam- se não sómen te moradot•es elo Jogar e a rredor es como ·tam
bem pessoas ela cidade e freguezias loug i.nquas , v i nelas u mas em 
cat'l'OS , outras a cavallo, e, finalmen te , ou t ,·as nos boncls ele 
Cascadrua a J acaPépaguá. P roximo á eg t·ej a, na ladei ra que 
conduz os Jle is ao temp lo, for a m cous tr uiclas cabanas volan tes ele 
folhas de cnqueit·os. bana neü as e ou tros a rbustos, umas pat;ti
cttl ar es, oncl~ os fi eis o•·ganisat·am p c·nics, ou tr as publicas, oucle 
er am vend idos r e ft·escos e outras babiclas . O templo fo i pequeno 
par a contar o numero ele fi eis, que es te anuo acudirão .à festa, 
e que se dividiam em grupos aqui e acolá , sa·bisfeitos diante elo 
panor:.ui1a que. se descor ~inou aos seu s ol hos e espera ndo, cheios 
el e a ppe tite, a so l ic itada hora elo a lmo; o ou jantar. A ceremon ia 
r ei ig i.osa diri gi da por monse n hor Ma ·que~, constou de miss•t 
can acla, de se r mão ao ffivangelho, pregado Jlelo ex-procurador 
gel'al elos Agostinia nos o Revtl. D. Lui r. Scafor o, sendo coadJU
vante o Revel. con go D. Angelo T'aRsàr ell i. c\ o;·chestra !'oi 
.r eg·icla pelo S1·. A lfr"clo A nge' o , pro fes~ot· el o Lyceu cl , Ar tes e 
OITicios, sencl• os córos can tados por alg umas d~ suas alumnas, 
A' n oiLe !'o.i can Laclo o Te- DetMn ele Fumagali. No terraço fo i 
const!'U icla uma cabana, onde tocou clura nLe o di a e á noi·be nma 
banda ele musi ·.a pa l'ticul.a t· . Houve á noi te um peque no le,i lão 
elo p t•endas, e ás H horas foi que•maclo um fogo d• ar tiflci o, cuj as 
pe as foram symet ricame tüe oollocaclas em r edor do r or.bedo, 
pr oduzi 11clo, ao serem e1ueimaclas , bello efl'eito e a inda ma is bri
lha tlLe para as pessoas que assistiram ao fogo na base elo r ochedo 
011 a cer ta clis\ancia do mesmo ». O rochedo e a ca pella ele nossa 
Senhora da P enna cons ti t uem 11m;t das bellas curiosiclacles ela 
nossa gt·a ncle cap i·ta l, e, como mui tas outras, ig norada elos fl u 
minenses em get•al pouco devo tos dos passe ios c::unpes tt·es. A 
vi agem 1 ar a aquelle local não pócle no en tretan to ser maJs fac~l: 
o passageir o cp te v i.et• da cidade, desembarca elo l/rem na es taçao 
ele Cascachu·a ahi t oma um boncl, qu o atr a vessando o po~ • elo 
Campinho, vae por en tt•e bosques ate ao Jogar ela ü·eguez ta, ele 
J acarépaguá denominado T anque . N esse Jogar houve ou tr o:a 
uma g ,•a ncle lD.gôa, onde exis ti am Jaca t·és , que ameia ho.J e sao 
encon trados em bor·a em muHo pec1ueno numero e de pequenas 
dimensões , N o Ta?UJ~te 0 passageil·o toma um ouLro bond, que o 
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l eva até a base elo rochedo, sendo esse ~rajecLo fe i Lo no verclacleit·o 
ma~to, onde percebem- se aqui e acolá um ou o1rtro sitio, uma on 
outra casa ele tijolos ou el e sapé. 

PENNA. Pequeno r io elo E: stado cb R io tle .Janeit·o, a li'. el o 
Macacú . T em uma pon Le elo pech·a de 5"' de vão no kil. 86 da 2n 
se~çao d a E· ele F. cleCan iagall o . 

PENNA DE PORTO SEGURO (N. S . da). Dist. elo Estado 
d <t Bahla . Vide Po•·to Seguro . 

PENOÁ. Log. no mun. de Campo Largo no !Esbaclo elo Para.ná , 

PENSAMENTO. Log . elo Estado de Per.nambuco, no mun. 
elo Rio Formoso , · 

PENSAMENTO. Pequeno ·r io elo Estado elo E. Santo, a ff. 
do rio el o Castello, que o ê elo Hnpemirim. 

PENTEADO. l.og. elo E stado elo Maranhão, no mun . da 
Manga, soul'e o ri ach o Pauli ca, na es traela das Boiadas . 

PENTEADOS . Al to e l indo morro situado clcfl'On Le (ao N .) 
do clisLt', da V ent::tni a : no l~staclo de Minas Gemes . De seu cimo 
av i s~a-se todo o dislricto da Ventanin, o ele P~ ssos e as formosas 
margens do r io Grande . 

PENTECOSTES. Ant iga v illa e mun . do Estado elo Cear:í, 
na com. de Caninclé, perto ela f'oz elo rio deste nome . Drago Nosso. 
Sen l1 ora ela Conceição e diocese elo Ceará . Fo i creacla ya1·odlia 
pela Lei P1·ov . n. :1 .283 de 29 el« setembro de 1869, que elesmem 
l)l'OU- a ela fregnezi a ele Caninclé . El evada á ca tegor ia ele v1lla 
pela de n. 1. 54'2 de 23 ele v.gosto ele :1873 e relmixada dessa categoria 
pelo Dect· . n. :18 el e 5 el e abr il ele :1892 . Agencia elo corre io , Cul
·Lma el e a lgodão, tabaco (em gl'a ncle etuanlid atle) , canna e cereaes . 
Cri a<;ão ele gado . Foi incOl'P'•racla tL cJmarca ele Cn,ninclé lle lo 
arL. I § lll ela Lei Prov. n. 1. 55'! ele 4 ele se Lembt•o ele 1873 . Tem 
·treq cape ll us fill aes. Sob re suas divisas v ide at··t.li ela Lei P rov . 
n. 1283 el e 2\J ele se tembro el e '1869, 1 542 ele 23 ele agos to ele 1873 ; 
n. '1 802 ele <L4de ,j ~ne iro ele ·1879 ; n. 2; . .0,84 ele 3 el e s.etembro ·de 
188·1, Su a populaça o, em 1872, era. ele 7n;:l habs . O cl1stl'. ele paz 
alli creaelo pela L ei Pro v. n . 1. 300 ele 2:1 ele outubro ele :1869 l'o i 
supprimiclo pelo Dccr. n. 18, que ülCorporou o seu tereitori o ao 
disbri clo elo J acú . 

PENUN DUBA. Serra elo Estaelo do Ceal'á, no mun. ela 
GL'anja, com excellen·bes madeiras . 

PENUNDBJ3A. Ri? do EsLaclo ele S. Paulo, a ff'. ·elo 'l' i ~"tê . 
Na vi agem m i net·:ilogi\)á na PI'OV incia ele s o P aulo pol' J osé Bon i
facio ele A u ·lrade e Sihia e fi'Ial'tim [•'ran cisco Ribei t·o ele Andrade 
lê- se: "No l oga t· chamado Caohoeirct fom.os ve r omle o rio ele Pe
nunduba desemboca n o 'ri e lé . Ma is adiante tom a o nome de Jeru
b~huba . Nasce na montanha de Cut•uyancla . Reune-se o. OJÜJ'O 
ribei ro , q·;e vem elo logat· chamado Sitio Veilw. Rocleamol- o n a 
clirecção ele Pe nuncluha, onde an-tes de chegar achamos um veio 
que segue a estrada de Hú, e cuJo cascalho deu indícios de O<ll'O. 
Na maclrugacla cl~ 4 ele abri L ensaio,mos com a ba tea a lgun> 
l agares elas margens C:o P.:nunduba, que deram boas amosL1·as 
de OUl'O , » 

PEOPAIAS . Selvagens do Esl,aclo elo Pará; habitam o lado 
occirlenLul elo rio Xingü . São ele horrendo aspecto, baixos, de 
f'e ições i l't'egulares e tez cor ele cobre. Em 1863 cljzia o conse- . 
lhe LL·o Brusqne em seu Rel alot·io. «Esses selvagens não entre te m 
relações com. n~gumas elas tribn s t;n~cifi cn, e com nenbum ;;t se 
enc.o ntJ•a m, s Jn;.w para o combate . St\O antt·opophagos , segundo 
r el'erem os o utros indíge nas cl aquellus paragens .·,, 

PEPAQUI. Igarapé elo Es Laclo elo Pará, no mUJl. de Monte 
A le3ro . 

PEPERY. D ish1' . de subcle legac ia do termo ela Victoria, 11 0 
EsLaclo de PeJ•nambuco. 

PEPERY· GU .assú. R io h·il),cl;tmaJ'gem clit·. do d o Uruguay · 
Separa o Bra1, il (l~ slaclo elo Pa ra n á) da Repub li cn Ar"'e nLin:i .. 
Recebe o Pe'el'y-mirim. 

0 

PEPER'!-MIRIM. R io do Estado cln Paraná, a ff . elo Pe
pery-g-ua~su. 

PEPERY-PAE . i\foJ•t•o elo EsLado ele S. Pau lo, no ll1 111l. do 
R ibeirão P 1·e~o . 

PEPINOS. Corrego elo Estado ele Min as Geril es, nas divi sas 
do cl is Lt'. elo Se nhor Bom Jes u ~ el a Ca nna Vercl~. 

PEPITARY. Ribei t·o el o I!: s taclo do Amazonas, afl'. da 
margem esq . do r io lç~L . 

PEPUXIS. Sel vagens qne habita m as ma1• ge ns elo rio To 
can Uins : eram harbaros e int-ractaveis. Suo, existenci:< é aLtes tada 
tie lo cap itão F1·ancisco de Pau la R ibeiro n o Roteiro ela viagem 
que, em :18 15, fez as capitan ias elo Ma ra nhão e ele Goyaz . 

PEQU ENA . Ilh a do i!] sb.do elo MHranhão , na bahin de 
S . Marcos, se parada da ilh a do Mat•anhào pe lo rio elo CocLueiro 
e da de Tnuá-mil'lm pelo furo elo P agé. Nella. fi c!un as pon tas 
Grossa e ela Bô,t Razão . No Jl!appcb el a ilha do Maranhã o feiLo 
em 182.0 pelo coro nel Pereira elo L ago faz- so menção nessa 
il ha ele Ltma casa e fazend a. elo conve nto elas i'lle l' cês . 

PEQUENA . Ilh a na lagôa do No1·te , no Estado elas Ala· 
gôus . E' tambem de nominada Pirri c hy . 

PEQUENA. Ilha elo Esbado el a Bahia, no mun. ele Camamú, 
pro xim a o. el o Mal' õ1nguá. 

PEQUENA. Hha elo Estado do E. SanLo, pt•ox ima ela ilha 
elo Pin to e-a ba ixo ela fo:1 elo Ca ri ac ica . 

PEQUENA. Il ha pertencente ao mu n. ele Pat·aty e Estado 
elo R io de Janeiro, no sacco de Mamang·uá, pt•oxirna el a ilha 
Grande . 

PEQUENA. Ilha elo JiJstarlo elo R io ele Jane iro, na freg . 
da R ibe it•a e mun . de AngJ'!l. elos Reis . 

· -PEQUENO . Ri ach o do Estado elo Mar anhão, aff. elo rio 
Corda , que o é élo Mea rim. 

PEQUENO. Riacho do Estado elo Pianhy, all'. ela ma rgem 
esq. el o Engano, Lrib. el o Canin dé . 

PEQUENO. Riach o elo ITisbaclo elo Ceará, na sce na co rclilh ei t·a 
r,la Ibiapabn e cles:t g na nu rio llabim, no logat· -Graça -elo 
·termo ele Cal'abheüs, depo is el e um curso el o 58 kilome·tt·os. 

PEQUENO Rio el o Estado ela Bahia, n a f1·eg . do ]!] • Santo 
de Velha Boipeba . Desagua no ri u Grande . 

P EQUENO. Rio do Estado elo R io ele Janei t· o, a rT. elo Fa .. 
g uneles, que o é elo Pi·a ban b.a . 

PEQUENO. IUo do Esta.do elo Rio ele J anei ro, passa pel o 
mun. ele Par;r~.Y e desagua na ensea cl o. dest3 n ome, en Lre a 
foz elos l'ios Bar1·a Pequena e Graúna ou Garauna. 

PEQUENO. Hio elo ITi starlo de S. Paulo, aif. elo Una 
e'A IMa; entre Jguape e Jta nhaem . 

PEQVENO. R io elo i~sta clo ele S. Paulo, afl'. elo Ge t•yba tyba. 
Cot'l'e p3 IO cli s t. de S . Bel'llat·clo. 

PEQUENO. Rio el o Es·taclo d o Paran á , ba nha o mun. el e 
Anton in a e clesagua no rio Cachoeira . Banhn tert•enos opLimos 
para planlaçõea e criação «Di sta el a cidade cinco leguas e ·tem 
um percurso egual desde su as ve l' tentes na se!'l'a do Faxinab. 
(fnf. toe .). 

PEQUENO . R io elo Estado de Santa CaLharin a, aff. elo rio 
elo Norte. 

PEQUENO . Rib~irii? _?o E;;taclo ele M~nas Geraes, clesagua 
na margem esq. elo rJbe~t·ao Anbu1nas, a fl. do Vat·ge 'n Gra 11 éle 
que é lr ib. do Sapucahy . ' 

PEQUI. Um dos clists . em que o nrt. l[[ da Le i Pt·ov. n . 2 l1. 
el e 7 el e a bril de :l S.Jc l di vidiu o cl is t. ele San~o A n to nio ele 
::;. J oanni co, no mt~n, el e P ilnnguy e Estado de Min as Ge t·aes. 
O 1'1 0 Vermelho , a fl . elo P a l'a ope ba , separava- o elo outro clis t. 
cl enominaelo ela Marav ilha . Foi restiLu irlo á Jl'!t'ochia e mun. 
ele P i tanguy pelo § JII do ru·t . XXVI el a Lei P r ov . n. 472 el e 
3l ele mai o el e :1850 e incorporad o á paroch ia ·elo P a tafufo (hoj e 
citln'cle elo Pará) pelo ar t . li tl a el e. n. 853 ele :14 ele maio ite 
1858 . 01•ago San·to Antonio. Foi elevnclo á categol'ü~ ele paro
chi<t. pela L ei Pt·ov . n. 3 .02J ele 20 ele outub rG ele 1882, que 
in co!'porou-lhe o clist . el e S . J osé da Vnt•gin ha. T em 3 .000 
habs . e duas e.sc hs . publs . um a elas quaes ct·eacla pela Lei 
Prov. n. 2.1J L7 el e 26 ele sete mbro el e 188~ . P ossu e boas m a·~tas 
onde a bunda m macle ieas ele co n'l tru ccão; e campos Jl fl l'a criação 
ele gado. La,vom·a ele café, can na, fumo e a lgodão. Seu teni
torio é ban.hnclo pelos Tios Vm·melho, Agua Cl ara, Ponte Alta e 
cl i versos ou ~~· os . Age ncia elo cot·t·.:io, ct·ea cl a em 1887 . 

PEQUIÁ. Ilh :~ do Est,1clo do ArnazoJlas, no rio J apurá, 
prox ima elas ilhas denom in a das Cachimbo, P a r a uary e MaJ•i
ca uinim. 

PEQUIÁ DO TOCO . Log . do m~tado elo P a rá , no cli st, el e 
Gua.íuó.-mir im . · 
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PEQUIARA. Cachoeira no rio Neg t·o e Estado do Amazonas , 
clefronbe da ponta elo mesmo nome, n a margem esquerda . 

PEQUIÁ-TEUA . Serra elo JTistaclo do Pará, no mun . ele 
Santarêm, Vai mot'l'er na enseada elo sen nome formada pelo 
rio 'l'ap~jós e sepat•ada ele uma ou1ra pelo igat•apé Marahy. 
'l'ambem dizem Pergü:i-·tuba. 

PEQUIA·TEUA. B raço elo igarapé P e1·y- assú, no nnm. ele 
San·tarém Novo, no Es·baclo do Pat•á . 

PEQUIHY. Rio elo Estado de iVIatto Grosso , cabeceim mais 
occiclen·tal do Jaur(t, conLTaver~ente com o Lago.inha, uma el as 
origens elo Guaporé . 

PEQUIM. Praia no mun. ele Villa Bella elo Es lado de São 
P aulo. 

PEQUIR Y. Pov . elo Estado do R. G . elo Nort~, no mun .. 
de Caoguare_tama . Ahi fi ca uma elas es·tações da E . F . elo Na·ta l 
a Nova Cruz, no ki.l. 86,600, entre Penha e Curimatahü . 

· PEQUIRY . Pov. elo Es tadocle Min asGeraes, nolllun . de 
Juiz de F or a . Foi ele rada a dist. pelo Dec . n . 73 de 16 ele 
maio de 1890, que deu-lbe a deu.ominação de S . Pedro . Passou 
a clenomina1•-se S . Pedro elo PequÜ'y pelo Dec. n . 162 ele 11 de 
agosto de 1890. 

PEQUIRY. P ov . do Estado ele i'iiinas Gerae>, distante pouco 
mais ele seis ki ls. ela freg . S. B1•az do Suassuhy do ·bermo ele 
Entre Rios. 

PEQ UIR Y. Colania do Estado de Minas Gentes, nas im media
ções ele Queluz, oi to kils . cb Estação ele Lafayetrte, nas cabeceiras 
Clo 1• io Paraopeba. 

PEQUIRY (Santa Cruz elo) . Freg. creacla no Estado ele 
iVIatto Grosso p~lv. Lei Prov . n. 4 de 19 ele abril de '1838, revo
gada em 1862 . 

PEQUIR Y. Aldeamento no Estado de Matto Grosso, j unto ao 
destacamento militar desse nome, nos li mites da freg . ele San·ta. 
Anna <!la Chapada. « !!:ssa. alclêa, escrevia em · 18~ 6 o coronel 
Ricat·clo Jardim, constava ele 300 e tantos in cl ios ela tl'ibu Cayapó 
eguabnenbe emigrados elas alcleas ele Goyaz ; nnncv. t i v era m 
cl it·ector on inspecLor nomeado pelo Governo, e apenas alg uns 
auxil ios ele vestuarios e ferramentas . Estas ram ilias como ·trou
xeram á sua fren t;e o mesmo chefe que obedecia m em Goyttr., 
·tem-se conservado quasi todas reunidas, mas poucos se tem dado 
aos tL·abalbos agricolas ; os homens en·tt•anham- se no sertão, 
durante parte ela boa estação elo a nno :i cata ele mel e ele caça, e 
presume-se que nestas excursões elles. chegam ás vezes até á 
es trada ele Goyaz, e t em ah.i comme tticlo parte elos maleficios c1ue 
se abtri bue garalmen te aos i nclios Coroados daq margens elo rio 
S . Lourenço, e seus affs . , que ainda são bravios e não tem com
nosco relações paciftcas; circums·tanc ia es1a que bastar ia por 
si só para se bl·atar de da.r - lhe clirecçüo e disciplina. A assembléa 
Jl t•ovinci al clecre·tuu em 1833 que uma freg . se ct·eas•e no Joga1• 
dest!:l alcleamen·to ainda uniforme, mas esta não bem sido nem e 
eviclentemen·te posslvel emquanto não houvet· grande numel'O ele 
outros moradores no Jog-v.t·, ou os inclios não se acharem per fei
tamente cabh echisaelos ». 

PEQUIRY. Igarapé do Esbaclo elo Pará, no mun. ele .Souzel. 

PEQUIRY. Rio do Estado elo R. G . elo Norte, na ferro -vi a 
elo Natal a No va Cruz. Desagua no C•n•unatahú. 

PEQUIRY. R io elo Estado elo Paraná, clesagua no rio Pat·aná 
cerca ele nove kils . ac ima das Sete Quedas. ,!!;m Slll\S margens 
fundaram os J esui tas a cidade r eal ele Guayra, entre os annos ele 
1557 e 1577. Recebe diversos tribs . «As mavn-eus deste formo
siss inJo ri o, diz o cap'iLão Nestor Borbo,, são aYtas e ele paredões 
de gt·és vermelho; os ·t~rrenos adj acentes sa.lubres e mui proprios 
Pat•a ag l'i cultUl'a in·tel·t t·op.ical , abunclantissimas em caça, e 
extt•aot·clinariamen te piscosas as suas aguas . O Pequiry é lalvez 
o ma ia beiJo 1·io el a nossa provincia» . J.<:ntt•e o Pequiry e o Iguassú 
es·tencle- se v. r eg ião do Pai-querê, habi·tacla pelos Choerens ou 
Xerens . 'l'em esse rio uma correclei t'a denom in ada Nba Bat•bat.•a. 
Na~ce aos 25o -l9' 50" ele La i;. S. e 9° 4' '18'' ele Long . O. elo R io 
de Janeiro (Oclebrechb) e clesag .ta o.os 24° 1' '1" ele Lat. S. e 
10° 5 ·~· 15'' el e Long. O. Recebe á cl ir. o Goyo-En. · 

PEQUIR Y. Arroio do Estado el o R . G. elo S ul , vem ela serra 
ele Caçapava e l ança- se no do Jacuhy pela margem direita 
f'bíl- ixo de Campané . Em algmnas cartas fi 9 ura esse arr oio 

reunindo-se ao lruhy, em outras o Irnhy clesagua no Jacuhy 
sepaeaclmnenbe. 

PEQUIRY R io do Estado de Minas Geraes, banha o mun . 
ele E ntre Rios e clesagua no rio Paraopeba . 

PEQUIRY. Rio a li. elo S. Lourenço, q11eoéclo Paraguay . 
En'tr•e as_ ca.beceiras elo Pequit·y e as do Sucur ilrú, rutf. elo Paraná 
h a um ancoradouro ele 9. üOO braças . Recebe o Corren·t3S. «Galho 
principal elo rio elas Correntes, ·trib , elo Hiqui.t·;J.. Nasce na sel't'a 
elo Cayapó, em con trave1·tentés com o Taqnary e o Araguaya, 
quasi no parallelo 18° e no merid iauo 10° ::lÜ' O. Recebe, entre 
oukos subsidiar i os, o I taguá, o J agtHM'Y e o Pequira e desemboca 
á esq , elo Co n entes , que alg- uns no enCanto suppõe não set• o 
t ronco principal, do mesmo modo q~te fazem o Itiq_uü·a subsicliarlo 
elo Correntes, vindo -ass im a ser o Pequiry o caudal que affiue 
ao S . LoUl'enço . Em 1772 sah indo da praça elos Prazet•es, no 
Iguatemy, uns soldados a pescar no Paraná, erwentt•aram ao sul 
ela hal'l'D. deste os vestigios ele uma g1·ancle pov., que o comman
dan·te da praça mandou recouhecer por um alferes e por um 
sargento,. que não lograram encon·tral-o', mas es tabeleceram mn 
pov. juu:to á bal'l'a elo P ec1 uiry, jun-to a uma fonte de excellente 
agua, ao qual denominaram pov. cl~ S . ~osé ela Pedra Fma~a elo 
Pe(JUiry ». (Dr. S . ela Fon1~eca . Dwc . ctt.) Ha um ou·tt·o rw elo 
mesmo.nome, afr. esq. elo Paraná : O barão ele Melgaço, em seu 
Dicc. ci t., diz «Piquiry (Rio). Tem as suas origens não longe elo 
parallelo el e 18o e elo m oriiliauo 10u 30', do Pão ele Assucar, 
p t·oximas ás elo Taquary e do Cayapó o t Araguaya, sendo- lhe 
estas con'bra- vel'te n le> . Col'l'e ao rumo geral ele O. , a·té o Jogar em 
que o atravessa a es·tracla ele Cuyahá :i San·ta An nv. do Parana
hyba, e onde existio um posto mili'tar, urna fazenda de gado, e 
um pequeno alcleamen·to ele incllos Cayapós tremovido em 1842 
para o nncleo colonial elo Taqual'y}. Toma a cl irecção ele NO . , e 
pouco aba ixo recebe pela clir. o ribeirão do T agná . Desde ahi é 
navegavel pat·a canàas, não tendo cachoeiras, mas simples col'l·e
clei ras e nvtHos embaraços de paus cahiclos. Na distancia de 
15 a ·l8 leguas, em linha rec·ta, entra na mat•gem esq . do rio elas 
Correntes, o qual desde esta confluencia é navegavel por peque
nos vupores . Algttns conser vam o nome ele Piquiri a estas aguas 
unidas e mesmo ai nda depois ele juntarem -se ao ltiquira, até 
esgotarem-se no S . Lotu•et:ço . Constando ela 'traclicc~o que ser
la ntistas ele S, Paulo, tnclo em demanda elo gen·tw Cayapó , 
hav iam verificado exist ir um pequeno varaclouro eJl't t•e o l'io 
Vru·cle, a ff. elo Paraná, e o Piquir i, e m 1786, o mes~re ele campo 
do ·terço de Cuyabá suggeriu ao go ve t·n aclot· Luiz ele Albuquerque 
a exploração desta <ia que muito devia encurtar a navegação 
Hu vial ele S . Paulo pa.ra Cuyabá. En·tret.a nbo essa icléa era com
balida e não ·teve seguimento, mas em i8H, o governador João 
Gados participou ao governo, que ia mo.ndat· explorar a t a l 
communicação, por ·tel'l'a, en.tra o Piquiri e não o rio Verde, 
mas o mais proximo rio, o SucUI'iú, ·tambem ali. elo Pa~aná . 
Com eiTelto começou em 1814 essa exp loração que, sempre 
mallograda, .r enovou-se sob a a dminis-tração elo govern ado r 
Magessi, a elo governo provisorio, a do pl'imeiro pr·es.(eletlte 
que teve a provincia, o tenente-coronel José Saturni no ela Costa 
Pereira, e, a inda depois , até adquirir-se a cer·teza de que entre 
as partes navegaveis, pam canoas, el o Sucuriú e elo Piquil'i, 
mediava um ·tr<cho de terra, ele 30 ou 40 leguas, co1•tado pelas 
cabeceiras elo Taquary. Comquanto ficasse pra·tica e evidenLe
men~e demonst rada a inutilidade ela ·ta l virt ele commu nicação 
foi de novo mandado exami nar, em 1858, pelo minis·terio ela 
guet'l'a . Em '1818 ot•denara João Ca1•los que ao ponto te r minal 
elo procurado varaclout·o elo Plquil'i se desse o n ome Azam buja, 
e ao rio Sucuriú o ele Novo 'l'ejo ; não se vet·i ficanclo .J?orét:_1 o 
que intentavam, fica t·am desde Jogo absole tas taes cl enom maçoes . 
Um arti go ele lei n. 4 ele 1838 (que foi revogado em 1862), 
creou a freg . ele Satrta Cruz elo Pequ i.l'i, que ná9 chegou a ins
taurar-se. » 

PEQUIRY . Lagôa elo Estado elo Ceará, no mnn . de Bebe
ribe, Os li mites el o te t·mo ele Cascavel com o de Aracaby co 
meça m elo lado occ icle n~al da ba l'l·a desta Jagôa (Lei n. •L.336 
ele ).>2 ele outubro ele 1.870). 

PERA . Ribe irão elo Es~acl o ele Sa nta Cathal'ina, alf. da 
margem esq. elo rio Tij ucas (In f. loc.) . 

PERACEGY. Rio do I!lsbado ela Bahia, no mun. el a AIJ 
baclia. 

PERALTA . Cachoeira no rio Cox im , tres kils. nbaixo da 
da Pecll'a Bra nca e 18 acima da de Abaré, no _Es tado de Mat tq 
Gt·osso. E' ele tt·aves~ i a cli.I!l cil e bastante perJI?osa · 
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PERAQUEASSÚ. Vide Pe,·e1uea~sú. 
PERÁU . Diflercn ça subita, para m a is, elo frt ndo elo ma r , 

l ago ou rio, prol;imo ús p t·aias, ele mo,lo n fot' nHH' uma cova 
em que orcl ina t· iam ente não se ~o ma pé, e ó elo ma ior pel'i go 
par a as pesso<ts qtte, não B~ benclo ·.1aclal', se prec ip itam nelle . 
Etym. . Jt' cot•t•upiela de .Apeidbo, vocab~l o por t•tg uez que cahiu 
em ~al desuso que o não menc iona dicc ionar io a lg· 11n ela n os~a 
l íngu a , nem m esmo o Elucirla?·io ele F1·. Joaqui m ele Sani:t 
Rosa ele VHet·bo . . Tive a felicicl>tde ele el e p::u·ar· com elle no 
TToc. BtcbZ. com a s ignificação -~up i ele Tpy apyababa, c: r_ja I.L'a
cl ucção l itte ra l é clesciclcb do fundo, o que dá u rna iclé:t bem 
c la t·a des te arc iclerLte hyd.t0g l' aph ico . T a nto Mo r·aes, como La
cet·da, Aulete e outr· os lexicographos eleflnem pessimamente o 
Pedb!t, dizendo que é uma poça profu nda cl'agua, e a i nda ma is 
e t• t•am os clous pr imei l'OS dando ao voca bulo uma Ol' ige m 
fr anceza. 

PERÁU. Cach oei t•n n o nlto Pio N h a m n nelá. Fni ass im cle 
nom inacln pelo 8t• . Barbosa Rod rigues. 

PERA U B A. D is t , elo m un. elo Po mba no EsLado ele Minas 
Gel'aes. 

P ERAU SfA S . R io el o Es tado da Ba hia, banha o mu n. ele 
Santo Ama r o e clesagtm no Sergy. E' fol'mado p elo Roncaclot· 
e Urupy. 

PERDÃO. Ribeil'ão elo E~ t aelo ele S. Pau lo, é urna ela~ d i
visas elos mn ns. ele r.ampo Largo, Ita ti ba e J u nd ia hy . 

PER DIÇÃO. Log . no ter·mo ele P ia nd elo E ~taelo do Pa
r ahyba. do Nor tP.. A Le i Pl'Ov. n . 8 de i de se t~mb eo ele 1859 
c t·eoLL ahi u m clist. ele paz. 

PERDI ÇÃO. R iacho do Estado do Cearà, rega o m nn . de 
Cani nclé e desagu:t no Cur ú . 

P ERDI ÇÃO . R iacho elo Estado das Alagôas, nne- se com o 
Canapy e j nnbos vão desaguar na marge m d i t' . do ri o Cap iá, 
t r ib . do S . Ft·anc isco . 

PERDI ÇÃO. Hio elo Estado elo R io ele Jane it·o; desce ela 
se r·r· a elo G<tv ião e desag tm na marge m cl ir . elo ri o Car an 
golla . 

PER DIÇÃO. R io elo E sLarlo rle Sa n·ba Cathn l'ina , nn e- se ao 
At·a r ihá B.Jll'ttos vão ao P içar l' as pela margem cl ireiia . 

PERDIÇÃO . l-t i be irão do EsLa cl o de Minas Geraes, ba nh a o 
clis t . ela Bar-ra Longa . ' 

PERDIÇÃO. Rio elo Estado de Mitlas "Geraes, a .ll'. ela mft t' 
gem esq do Bambub y, q ue o é d o S . F r ancisco . Nasce no 
Jog-a r den ominado« E -ta l agem elo Vigal' iO » . Banha o mu n . el e 
Santo An tonio do Monte . Rec~be o Li moe iro . E' ta lvez m a is 
imporLanLe que o Bamb:t hy . 

PERDIÇÃO . Cach oei r·a n o Pnrana ti nga, en t r0 as do Fu nil 
e elo Tucnm . . 

P ERDI ÇÕE S . R iacho do E3taclo do Maranhão, n o mun . ele 
New- Yo t·k . 

PERDIDGl. SePr a elo Distri cbo Federal , n o cl ist . elo Enge
nh o Novo. 

P ERDID O. Pontn n a cos la elo mu n . ele Cabo F1· io, no Es tado 
el o R io t!e J ane i t'O. 

P ERDI DO. Rio elo fiJs l-arlo cl•) Par·R nít, a n·. elo U rnbe bttva. 

P E RDIDO . Lagôa do Estado elo Ma ra nh :io, n o mun . de 
Loreto, a se is k il <; . elo l'iO I tnp2cur·ú . 1 ~ ' no·tave l p :J r sua e le
vação, pe la he ll er.a elo local e m q ue es tá situada. Nãú recebe 
agtta ele ttenbuma verte n te. · 

P ERDIDOS. Se r r•a rio U:sta rlo elo E sp íri to S:tnt.o, no mn n . 
ele Sa; , ta T hereza. 

PERDI DOS. Ribeirão elo 1•~ s taclo do E. Sa n to . Ll'i b. ela 
marge m esrJ. elo r io Sa n ta ~.l a ri a, an'. elo r·i o Doce. · 

PERDI DOS. R ibeiriio rlo Estado ele Santa Cath ar ina, nO'. 
da rnar·g-e m di r·. elo r io 1\jucns. 

PERD I DOS. Ribe irão do Estado el e Sa n ta Calhat· in n a n·. 
ela ma l'gem esq. elo l' io Haja hy- m il'i m. ' 

PERDIDOS . P equeno ar·r·o ir) do E stado elo H .. G. elo Sul , 
~l'i b . ela Lrgôa Mir i m . 

PERDIDOS . (Cana l c1os). V irle Cc~lclei,.ão do I-nfenw. 

P ERDIGÃO . L og . do Estado el e Ma tLo .Gt•o,s'lo , á mar•geru. 
esq. elo ri o Neg t·inho, a '12 ki l. ac i ma el a su a co nfl qe nc ia co m 
o Negr o Ch·ande; em S. Jose elo Her·cu laoea. 

P E RDIGÃO . R io d os r~staclo.~ ele M ina~ Ge r· aes e Rio ele 
J nlle iro; nasce no pr i me ir• o e desagua no segrtnclo na mat·ge rn 
cli r . elo l'io Carango ln. 

P E R DIGÃO . Riacho elo 8si:trlo de i\l att.o Gt·osso, nff. esq. 
elo Taqua ry- ml rim . entre o do Furado e o do Cas te lh ano. E' ele 
ma rg~ n s a bt"Jp t.ns. "ün tro'l o menc ionam enlre o Cach oeir·i nh a 
e o co r· r ego ela V o h a .. 

PER DIZ . Passo do a rro io Taq tw rymhó, perLo ele San ta 
T eda ; 110 Estado elo R . G. do Su l. 

P ERDIZ. Co r-rego elo Es-tado ele Goyaz , afl'. elo rio P ir·apeiin ga. 

P ERD I Z. Cor r·ego do Eslaclo de MaLho Grosso. 1df. elo Cam po
G ra nde, n a l'lHt n . elo D iaman t ino. O cor rego Ca mpo- Gr a nde 
Ltz bal'l' a n o Papaga io ou Gr a nde. 

PER DIZES . Bai l' r o do Estado el e S. Pa ul o, n a f,·eg. el a 
Co nsolação e m nn. el a cap ita l. Ahi ficam uma cape l!a da i n vo~ 
cação 'ele S . Ct·nz de N . Senhor a, e uma oui r a el o cem iterio 
mu ni oi pa i. 

PERDI ZES . R ibe i r·ão elo Es tado ele M in as Gaaes, aff . elo 
rio Dourados . Suas ca tJece i r·as as~iio n as d i visas ele Patr·ocin io 
co m a B::ugagem. (I n f.. loc. ) «A ft•eg . elo Ca rm o ela Bagagem é 
cortada pe lo r io Per dizes que, n ascen do n a co n t r·a ve rten te el o 
co rrego das N[acahubas, vem banha nd o todo o te r re no n a 
exlensão ele 90 k il s., ma is ou me nos , ~e n ~lo pol' tributa d os os 
cor regos Ranclta ri a , Ca~telb ana, P irapeLin g-a, Fu ndo, B tlr ity, 
Mat h eus , Go nçalos, Bélo rro P re to , Arraia l, Lam ba ry, Ar eado, 
S. Fcl ix, Max im os, Macacos, Bal'l'e iro e 'l'roncos, e vae ter s ua 
fo, no r io Paranahyba pouco ac ima elo por to Mão de Pau » 
(l n f. l oc.) Uma i 11 forma.ção recebida ele C<l tnlão (Goyaz) faz 
me nção desse r io tambem como a {l' . elo Pa ra nabyba . 

P E RDIZES . Con ego do Estado ele Minas Geraes , aff. el a 
margem esq . elo ri o 1'urvo G r·an cle. 

P E RDIZES . P01· to elo rio elas Ve lhas, mun. elo Sac r·arnen to, 
e E staclo ele l\1! n as Geraes . 

PERDIZINHA S . Pov. elo Estado ele Sant a Ca tb a ri na, no 
mu n. el e Cu l'ltyba nos . 

P ERDÕES . O iõt. elo 0staclo ele S. Paulo , n o mu n . ele Nn-
7.aret h . Oeago Senh or Bom J esus e d iocese ele S . Part l o. Foi 
cr·eaclo parochia pela L ei P t•ov. n . 85 ele 25 de a br il ele ·1873. 
Sobt·e s uas div isas vide : Le i P t• ov. ele 20 cl~ a bl'i l ele -1 875. 
F oi fu ndado pol' D. Bar ba ra Cardoso, e m ta\'l·as el e sua fazenda , 
com perm i~são elo Orcl in ar io, cl <tcla <t 2"2 ele ma io ele '1706 . 
T e m esch olas . 

PERDÕES . Dis t . elo Estado ele l\Iinas Ge t' aes, no m un. ele 
L av t•as, e m um ber t•e no acc icleu taclo, podendo-se di ze r· q ue occupa 
as e ncosbas ele d uas col li nas, banh a.clo pe los l'i os Gr·a ;. cle e 
Jacar·e . 0 l' ag·o Senbor Bom -es us elos P~ rclões e d ioces de 
l'IIar· ia nn a . Foi c reaclo par ocbi a pel a Le i P t·ov. n. 7 1.4 ele 18 ele 
maio ele 1855 e i nco t'por ada ao mun. ele L avras pata ele n . 807 
ele 3 ele j u lho ele. 1857. A pop. é ca lc ularia e m 5 .000 habs . 
Cnlt.ura ele café, l"r tm o, a lgodão e ca nn a . Sobre s uas divisas 
v.icle : Lei P t'O\' , n . !. 368 ele 7 ele novembr·o de 1856. a d B. vn 
e V III da de n . 1. 667 ele IG el e se·t3mb1·o a e t 870; a r't. V I ela ele 
n . 2. 107 ele 7 ele j a r1eir·o ele t 875; a t•t. I, §LV da ·ele n. 3. ·157 de 
i8 ele ou Lubt•o ele 1883 ; n . 3.337 de 8 e 3 .356 de 10, amb~s ele 
outnbr·o de 1835. T em clnns eschs . publs . de ins t . pr im., t~ n clo 
s ido a do sexo fem ini no c r•enchLp ~ l o a rt . I ela L,ei P r·ov . n. 2.06! 
de -17 ele clezem bro ele 1874. Ag~ncia elo co t·t·e io. Segnndo nos 
i nfo.t·m aram tfo i esse a l'l· a ia l começado por Ro mão i<'Hgnncles elo 
Amaral, tlu minens~. , em fi ns elo secn lo passado, o qua l en Lre
gon -s? e m tt·abalh os ele m inet·ação. Dista '12 ld ls. ela cidade do 
13em Snccesso; 28 ele Lavr· as; 29 de S . J 0ão Ne pornuce tJO ; ::lO ele 
Campo Be ll o; 5J ele Olive i ra e 12 ele Canna Ver Je. E ' SP L'v iclo 
pel a E. ele F . Oeste , que ahi. -tem d t1as es tações : a elos P Al'clões 
e a elo F u nil , esta a menos ele 9 k il s . elo at•raia l. Cornp t•eh en.d e 
as povs. Machf).clo, Re·ti ro e P o r· to A. leg~·e. 

PERDÕES . Log. eln Estado ele Minas Geraes n a freg . ele 
Ca·ttas Al tas, sobre o 1:io Vermelho. ' 

P ERD-ÕES . Estação ela E . ele F. Oeste de Min as inau"'ut·aela 
nrovism·iame n Le a 2•) ele agosto de 1896. ' " 

P ERD Õ'ES DE G UA R AKE SSA VA (Senhor Bom J esu s elos ) . 
Parochia do Es~ado elo Par aná. Vide Gwkrahessava. 
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PiEREATUBA. fain o n o mun. ele Hapet ini nga do].j;staclo ele 
S. Paulo, com duas eschs . publs . ele instt·. pr im., uma clasc1uaes 
a Cio sexo feminino creacla pela Le i P r ov. n . 88 el e 2 ele :JJb1•il 
c1e 18$3 . 

PEREGRINO. Ilha do Estado elo Rio de Janeiro , na bahi a ele 
Angra elos Reis, e mun. cles :e nome . 

PEREGRINOS. Ant igo bail'ro ela freg. el e N . S . elo Pairoci
nio ele Caldas, no U:staclo ele Minas Gera•JS. Incor por:lclo á freg. 
do Curm·) elo CampestL·e p ·la Lei Pl'OV. n. 1.5\Jl ela 24 ele julho ele 
-l86S. Fica sobt·~ o rio Pardo, qu e alli le m uma ponte . · 

PEREIRA. N ucleo colonial exislen le no lil.Loral elo EsLaclo do 
Pa t·an:i e pel'L?ncen te u uma em preza pa1•L icular . l •'oi fundado 
ell130 ele j:\ neü·o ele 187(:\ na marge m do r io Branco, en Lre Gua
ratuha e Paranaguá. Cul tura de café, ca noa e fumo. 'l'e rn um a 
esch. mixLa ele in s t. prim., cre.:tcla peb Le i P t·ov . n. -l.J.5 ele 2i 
lle mat·ço ele 1876, 

PER E IRA . Morro do lflsLaclo ele i\lin as Geraes, n as divisas do 
di sL. ela Providencia, pertencente ao m un. ela Leopol cl ina . 

PEREIRA·. J?eq neno ri o el o Es Lado ele S. Pa-ulo, a$. ela mar
gem di r . elo Ass uo.guy, ·~ri b. do J UCILti ~ •. (Macltaclo lle Oliveira) . 

PE REIRA. R ibetrão do l~s~ado de San ta CatlHwina , a fl'. da 
mat·g~m esq . do rio do Braço. 

PE REIRA . At•roioclo U:sLaclo doR . G . el o Sul ,bo. nl.t a onwn . 
ela Conceição do Arroio e desagua na marJem esq. do r io Caral.tá. 

PEREIRA. Cort•ego elo Estado ele Minas Geraes, banha o ter 
ritorio da ft·eg . ele [)atLas e desagua na margem esq. elo rJo deste 
nome (In f. loc) . 

PEREIRAS. Villa e mun . elo Estado de S. Patt1o, ex- pa,rochia 
do mun. ele 'l'atuhy . Foi creada pat·och ia pela Lei P r o r . n. 5 I ele 
30 ele março ele i 876 e· villa lJela Lei P t·ov. n. 93 ele 4 ele a bril ele 
"1 889 . Omgo N. Senhora e diocese ele S. Pa·ulo. 1\ gen<:i a elo coJ' 
r eio . Duas escl'ts . puiJls . ele inst1·. prima1·ia. 

P"EREIRAS. Pov . elo Estado ele Minas Geraes , na freg. ele 
Crystaes elo mun. ele Campo Bello . 

PEREIRAS. Sena elo Estado de Minas Ge t•aes , en bve os 
nmns . elo Pomba e Ca·taguazes . 

PEREIRAS. Ilha elo Estado elo Pará, na fo ;~ elo rio Anapú e 
JUun. de Pot·tel. (Inf. loc.) · 

PEREIRA S . R iacho elo Estado elo R . G. elo N01·te, no mun . 
ele Apocly. Vae para o rio deste nÇ>me. 

PEREIRAS. Ribeirão elo I!:s·taelo ele ~linas Geraes , nasce da 
serra Seri"ti nga, co n·e eleS, para N . e vae elesaguat· na margem 
esq . elo rio Turvo Gra,nele, atf. do Ayuruoca . {In.f. loc.) Outl'a 
i•nfermação menciona esse 1·ibeil:ão como afl". elo ri beirão elas 
Vaccas, trib. elo rio Ay uruoca. 

P EREIRAS. Ribeirão elo U: st ade ele Minas Gemes, junCa- se 
com o Muluca e, 'reunidos, vão ao ChopoL6. 

PEREIRAS. Corrego do Estado ele Minas Ge1·aes, ·no clist . 
ele N . S. el a Conceição do Casca, mun. de P ouLe Nova . 

PEREIRJ;NHA. Log. do EsLaclo ele P ern::tmbuco, no termo 
ele Agua Pre·ta, perto elo rio Serinhaem . 

PEREIRO. Cidade e mun.. elo U:sLa clo elo Ce::td., na sel·,·a do 
seu nome e com . elo Icó. Oragos Santos Cosme e D::tmião e dio
cese do Ceará. Foi creacla }Jat·oGhi <\ por Dec . ele H ele ou·tu 
ln·o ele 1831 e elevaria á ca·tegoc·ia ele vi l]a pelo art. I el a Lei 
l'x·ov. n. 2-12 de 21 de ou~ub1·o ele 1842, que jucoqJOl'OU- a á 
cotn . do Icú. Anuexacla á com . ele J aguat·ibe-nül"im pelo att. III 
el a c!e n. 1A76 ele 3 ele dezembr o ele 1872, e á elo Icó pelo art. II 
cladel n. t.54'l de 23 ele agosto ele 1873. Tem duas eschs. publs . 
~le m st . prim . , creaclas pelas Leis P1·ovs . ns. 25 1 ele 15 de no
Vetubt·o ele ,1842 e 8<15 ele 9 de agosto ele ·1858 . Foi elevada á ca- • 
·tegoria de cidade pelo· Dec . n . 5± el e 30 ele agosto de "1 890. 
Sobre suas divisas v ide: art . I da Lei Prov . n. t.054 ele 30 ele 
novembro ele 1863 ; 1 . 085 ele 12 de dezembro ele 1863. Possue duas 
capellas íiliaes, um::t n.:t pov . Glo Caixassé> e outra na elo Sacco 
ela 01•elba . 

. PEREIRO. Serra elo Estado elo Ceará, a E. elo Icó , nas cli
YJsas elo i];stadb elo 1-t . G. elo Norte. Prende- se á serra elo Ca
mará. E' ex Lensa, ft·esca, cultivada e o ce lleit·o ela cidade elo Icó 
e sertões viz inhos. N'ella está assente a cidade do P ereir o. Tam
bem a denominam Santos Çosme e ])ami~ío. 

PEREIROS. Serra do l!! s tado ele PernatltiJIHio, 110 mun. ele 
Arogaclos ele Tng·aze ira. ([nl". Joc.) 

PEREIROS. I~i acho elo !!:staclo do Cea1·<i. , banh a o mün . ele 
Amei1·o~ e desagt.ta na m::trg:em esc1. cló J ucó., Lú b. do Ja
~~~ - . ' 

PEREQUÊ . l~sta('ão ela 1~ . ele P'. i\ünas e R io. Ficc\ al~m 
elo entl'Oncamento el"essa es LT.:tda. com :1 Centnul elo B1·azi I JlO 
kil. 15; no mun . elo Cruzeiro do I.Ç s ta 'IO ele S. P:JJulo. Tambem 
esct'e \·em Pi1·ahyhe. T em u! na ag-t1a excel !en le . 

PEREQUE . R io elo l~s laclo ele ,' , Paulo. banha o mun . ele 
San Lo~ e desag tt<t no Cnbatilo . IY Iam bem ·cle nomi n::telo Pi··u
hyhé . 

PEREQUÊ . Hio elo I.Ç stado üe S . P a 1t!o, IJan!Ja o mttn. de 
Ha nhaen e desagua no r io G ual'a ltú. · 

PEREQUÊ. Hio elo U:s!r.ldo dç S. Paulo. banl.t a o mun . elo 
Cntzeim e clesagm\ no r io Passa V in te. T em cl tt:ls bel las cas
c.abas . 

PEREQUE-ASSU . Bai rro elo m un . ele Ubau ttb;t , no Estado 
ele S . Paulo, com chms esc hJs . pl t b~s . de in su. pri m . , creaclas 
peb Lei P1·ov . n . 54 ele 2 ele a bri.l d 3 ·LS83 e Lei n . 252 de 4 
se te <11 bro ele "18~)3. · 

PEREQUÊ· ASSÚ . R io elo IJ:staclo do E . SauLo, afl". do Satlb:1 
Cruz. lfl' navegavel em tempo secco jJOl" barcos peque110s aLe L1·es 
legnas . Tambem escrevem Pi?"ctque-Msú e o denomin am Suas
suna: 

PEREQUÊ -ASSU . Rio elo l!:staclo do Rio ele Jaue iro. rega o 
mun. ele Paraty e desagua na enseada cl'este nome. ·Em seu 
c u rs~ ,f1ca a cachoeim denominada Quilombo . gncon ·tra-se ·tam
b?m esct·ipto Pü?"aqttegnctssá, Pe?·iq·ttegua·sâ, Pe?·aquectsszí., Pe
?"iq_ttaguassú e P i?·aq"earsú . A Lei Prov. n . ·l07 el e 22 de cle
zembt·o ele ·t837 determinou que fosse restiLuiclo o rio Pereque
guassú ao seu lo i·to na tura l, que aindct existi.a aber·to, e qtte 
desembocava na praia de J abac1na1'a ao N. elo mono da Vill:J. 
Velba. 

PEREQUÊ-ASSU. Rio elo Es tado ele S. P aulo, rega o mun . 
de Ubatuba e clesagna no oceano . 

PEREQUÊ-MIRIM, Pov . do Estado elo 11 . Santo, no muu . 
ele Sanl a G1·nz; com uma es::bJ. p11bl. ele inst. prim . 

. PEREQUÊ-MIRIM. Rio elo Estado elo E. Santo; cleagua 
JUnto com PiraCltLe-assú no rio Santa Cruz. E' tambem denomi
nado elas Perobas . 

P EREQUÊ-MIRIM. Informam-nos elo m11U , de S . Sebastião, 
Estado ele S . Paulo, que o rio Itararé lança- se no mar no 
baitTu ele S . Fmncisco, com o nome ele Pet•ectnê - mirim. ' 

PEREQUÊ-MIRIM. Rio elo Estado elo Ptvraná, banha o 
mun . ele Paran agtli.Í. e clesag-na na bahia des te nome. . 

PEREQUÊ-MIRIM. Por Lo no num. ele Uba·tuba elo Estado 
ele S. Paulo. 

PERERECAS. L og. elo Estado ele Pernambuco, no mttn. elo 
Rio Fm·mosu. 

PERES. Log- . 110 clist. elos Afog-ados e J~s t- aclo ele Pernambuco, 
com dnas escs . pub ls. üe in~t, primat·ia. 

.P ERIÁ. Virle Pi<·üó. 

PERIAOCA. Serra elo Estado elo Ceal"á, no nun1. de Cascavel. 
Dizem hav e1· em cima desta serra uma pedt·a, onde esLú. a figura 
ele Ull1<t ema. 

PERIA TI. Nação incligeua elo Estado do Amn.zonas, t"LO rio 
J :JJpUl'á . Disting ue- se em ornar as orelhas com penL1as ele tecano 
( Arat\jo Amazonas). 

PER IBOC A. Log. do Estado ele Min n.s Geraes, no c1ist. ela 
lJieclacle. 

PERICOARA . Log:. do Estado elo Ce:ll':i, no Lermo ele Pará-
ClU' L't. 

~ PERICOARA. R io elo Estado da Bahia, a/Tl. do Ita:pecmú. 
R ecebe o Gang ú. ~ 

PER ICUMAN. Dis t . elo mun. llo 'Pi.nheit·o "Es Lado elo Ma
r anhão, com uma esc. pub . de iusL. prim.,

9 
pfra 0 sedo T8~~culino, C1"eacla pela Lei P1·ov. n . 1. 320 ele - c e m~1•0 e · 

Orago S. Lom•cnço. 'Foi creaclo paroclua pela Let I lOV. n. 597 
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ele 6 ele setemb t·o ele 186'1, e sttp pl·im icla pela de n. 79 1 el e ~~ 
ele julho de 1866 . E' banba~lo pelo rio Bandeira. Agencia do 
correio. 

PERICUMAN. Rio do EsLado elo Mara11ltilo; desag-ua no 
AtlanLico pela bah ia do Cuman. ::::.ecebl o ig<uapé elo F~lix. 
« E' de rico cabedal de agua, limpo; seu fundo é tle 10 pa lmos, 
ramiH c<J.- se mn muHos braços e ca capac id ade para poi· el le su
birem canôas, mesmo g.raucles, a~é San~a Cruz. Tem na foz t1. 
largut·a de 150 braças e fundo ele '!O ::1. 45 palmos» . 

PERICUMANSINHO. Log. do E]sLaclo elo Maranhão, no 
cl is b. ele Santo An·bouio e Almas. 

PERIDÁ. Nação incligena elo illsLaelo do Amazonas, nos rios 
Japuri e Iça (A.1·aujo Amazonas). · 

PERIDÁ. Canal que communica o rio Mubú, aill. elo Japtu•á 
com o Içá, no Estado elo Amazonas (Araujo Amazonas) . 

PERIGO. Riacho elo EsLaclo de Permuubuco, banha a com. do 
Limoeü·o e elesagua no rio Capibal'i be . 

PERIGOSO. Log . do Disbricto F edera l, n:JJ freg. ele Gua
rabiba . 

PERIGOSO. RibeÜ'ão elo Estado ela B<tllia, banha o mu11. do 
Prado e clesagna Jla margem clir. do rio elo Nol'be, 14 kils, abaixo 
da foz do Quebrado. 

PERIGOSO. Canal entl'e as ilhas Mexlamt e Caviana, pel'
·tencen te1 ao I<;sLado elo Parú.. 

PERIMIRIM . Rio elo Estado de S. Paulo; tem orige n na 
cordi lheit•a ma t•itima , corre pelo mun, de U baluba e desagua 
no mar (Azevedo M!trques), 

FERINA . Pon·ta na lagôa de Araruama do Estado elo R io 
ele Ja neil'o. Ha ahl salinas em explor:1ção e caieit•as Lra,balh adas 
a ' 'apor. 

PERIQUITÃO. Ilha elo Estado do Pará, no muu . ele lvluana . 
PERIQUITATEUA. I .,.arapé elo Estado do Pará, aff, ela 

margem esq . elo ig-arapé cl~ Lago , Lrib. elo ri o Maracá. 
PERIQUITINHO . Log . do Estado elo It . G. do Norte, 

no mun . ele Santo Anton io. 
PERIQUI'l'INHO. llha do Estado do Pará dependente elo 

mun. ele Muan it. 
PERIQUITINHOS. Enseada no rio Amazonas, mun. de 

S::mLa t·ém e IJ:s tado do Pn.rá. 
PERIQUITO. Pov . elo Estado do R. G. do No l'le , no 

muu . ele Jardim , situada em um a. pl anicie no extl'emo S. da 
serr·a elas Queimadas , a 50 ki ls . ele SE. ele Jardim; com capella. 

PERIQUITO. (VoHa elo) Log. do rio ParJguay, entt•e a 
Bah ia Negt·a e o chamado Rio Branco, 25 kils. abaixo ela 
mon~au.ha Rabó de Ema, no Estado de Ma·bto Grosso. 

PERTQUITO. Sel'l'a elo Estado elo R. G. elo Nol'te , no 
mun. do Jardim . 

PERIQUITO. Mot•ro elo Estado elo Para hyba elo Norte, no 
mun. ela Lagôa elo l\Io nte it·o . 

PERIQUITO. SelTa do Estado de P ernambuco, no mun . 
ela F loresta, proxima ela ser1·a Negra . 

PERIQUITO. Outeiro no mun. ele Sa nta Luzia elo Rio Real , 
E sLado de Ser·glpe , na es·traela elo Pt•iapú (lnf. loc. ). 

PERIQUITO. São assim denominadas duas ilhas, siluMlas 
no rio S . Fntnci sco, achU<t ela Cachoeira Gra nde, no gstaclo 
ele Minas Geraes. São separadas daquell a cacboeit·a pm· um 
interval lo, no qual o S Francisco é m~liLo profundo. e possue 
uma COl'l'e nte mui lo fraca . l~ntt·e as db as elo Per1qutto e a 
margem clir., o canal não da passagem a canôas mesmo no 
tempo ela secca, salvo mui·bo proximo da mn.rgem clir. E ' pre
ciso passar en·t.re essas ilhas e a margem esquerda . 

PERIQUITO. R iacho do Estado elo Maranhi1o , no mun. do 
Brejo (Inf. loc.) · 

PERIQUITO. Riacho do Estado de Pernambuco, no tet·mo 
ela Boa Vi s ta. 

PERIQUITO. Cort•ego elo Es tado ele Minas Geraes , aJT. do 
ribeir·ãe ela Onça, en bre 'l' rabit·as e Cu t· vell o. 

PERIQUITO . Ribeirão do Estado ele Goyaz, banha o mun. 
ele EnLre- H.ioa e desagua no rio Corumbá . 

PERIQUITO (Furo elo) . Peqneno bt·aço do rio P<w aguay 
de oito kil s. ele ex tensão, logo a baixo da ba h ia elo Periqulbo, 
no Es~aclo de MaLLo Grosso . 

PERIQUITO. Bahi a á ma l'g·e m d il' . . elo l'io Paraguay, s~te 
kil s. abaixo de Col'llm b:í., logo acirn 01 ela VolLa elo Pet·iquito, 
no Est ado ele Matto Grosso. 

PERIQUITO. Lago do Es laclo elo Par ~, no mun. de 
Obiclos . 

PERIQUITO. Lagõa elo Eslaclo de Minas Get·aes, no tlist . 
de NoYa Lorena e ITIILil. elo Abae té . 

PERIQUITO-QUARA. Igat·a pé do Estado do Pat'<Í. , no 
dis t. ele Gttaja t· i -mil'y e mu n . ela ca pita l. 

PERIQUITOS. Log. elo Es\aclo elo Paraná , no mun. ele 
Ponla Gt·oss~t. 

PERIQUITOS. Ilh a elo Estado do AmazonHs, no· rio So li
mões, entt·e as ilhas Pal'abary e Uajaratuba. 

PERIQUITOS. Ilha ch Illstaclo elo Amazo11as, no rio 1\Ia
cleim, 12 kil s . distante ela foz elo rio P iraja uara . T en~ ce rca 
ele seis kils. de ext9nsão . Perto Jica-lh e a ilh a elos Pagaos. 

PERI QUITOS . Ilha do EsLarlo' do Pari~, em fren le á bocca 
elo ri o A racy . 

PERIQUITOS. Ilha do Es tado elo Pará, no mun, de Al
meit•im. 

PERIQUITOS. Riacho do ITisLaclo do Amazonas, na mar
ge m esq. elo rio Solimões , aba ixo elo Codajaz, entre os rmcbos 
Uanol'i e Ma ua na. (Arn. ujo Amazo n:~s). 

PERIQUITOS (Sirga elos). Corredeira 110 rio Madeira, 
clous kils. abaixo da sirga da Pec)ra Gt·ancle, ambas en bt·c a 
cachoeira elo Riueirão e das Araras, no Estado de Matto 
Gt·osso. 

P ERJ:T ORO' Igarapé do Éstado do Ma1'anhão, aíl'. ela mar
gem esq . elo rio It apecunL 

PERITUBA. Pov. do Illstaclo de S. P a ulo, no mun . d~ 
Piedade, com escholas. 'l'ambem escrevem P·iriat~~ba, e Pt
?"Ítttba. 

PERITUBA. Ba irro do mun . de LaVl"inhas e Estado da 
S . Paulo. 

PERIT UBA. Rio elo Estado de S, Paulo, atf. élo 'l'aquary, 
que o é elo Pat·anapanema. Recebe o l'ibeirão da Ronda · 

PERITUBA. Lagôa do Estado de Santa Ca·tharina, com 
750 bra.;as ele compl'ido e 300 de larg ut·a . Commun10a -se com 
a do Morro Sombdo , ela qual acha -se pouco chstante. 

PERIZES. Parochia do Estado elo Maranhão, creada pela 
Provisão ele 7 de novembt·o ele 1805. Vide S. B ento. 

PERMATY. Log. elo Estado ele Pernambuco, no mun. de 
Palmares . 

PERNA DE PAU. Rio do Estado ele S. Paulo, nÓ mun. 
de Car:J;gua tatmba . 

PERNA DE VEADO. Cachoeit·a no rio Negro, ali'. do 
Amazonas, n9 Estado des te nome . Fica no secção comprehen
clida. entre Camana(t e S. GabrieL 

PERNAMBUCANO . Bair1·o elo mun. ele S. José dos Campos, 
no Es Lado el E\ S. Paulo, com escholas. 

PERNAMBUCANO. Natural do E s t-ado de Parna mbuco. 

PERNAMBUCANOS. Ribeirão elo Estado ele Goy<tz, ali'. do 
rio Pirapetinga, ctne o é do Co1·tunbá. 

PERNAMBUCO. Estado elo Brazil. Limites : Este Estado 
connua ao N. com os Estados do Parahyba e do Ceará ; ao S. 

·coJ71 os Estados das Alag~as e ela Bahia ; a E . com o Oceano 
Atlantico e Esbaclo cla.s Alagôas ; e ao O. com os Estados elo 
Piauhy e da Bahia. A fronteir a elo Esbado do Parahyba é assi
gnalaÚa pelos rios Abiahy e Ipopoca, serra dos Car.iJ.•ys Velhos e 
ela Piedade, cujas sel'l'as ·também são conhecidas pelo nome 
gener ico el e Bor iJ ~rema ; a do Ce<J. rá pela set·ra Araripe; a elas 
Alag·ôas pelo ribeiro P ersinunga, e de suas nascentes em linha 
rec~a a encon trar o rio Jacuhype acima ela sua &mboccadm·a no 
rio Gna, e seguindo rl epols pelo rio Taquara , d'o 1cle, t irando-se 
uma r ecta ao rio Moxo"tó, on de conflue o r ibeirão Manary, e 
pelo mesmo Moxob · até á su:~ foz no rio S. Francisco ; a ela 

36 .797 
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Bahia é assigualacla pelo ~hal weg do riu S . Francisco , desde :l. 
bar ra do rio Moxo ló até ao ponto Páo ela IIistoria, abaixo da 
caclloeim elo Sobrado, e desbe ponto por uma recta a~é á serra 
elos De us Irmãos ; e a, do ILstaclo do Piauhy pela serra da Ibi a
paba nos pon·tos onde é denom inada el os Dons Irmãos, Verme
lha 'até o co n·traforte que a li ga CtJm a do Araripe . Estes 
li mites nuncw foram demarcados, e pela mór pa,rte n iio são claros 
e incontestados, se ndo r aros os documentos de legislação que 
os comprovem, como mais acleatrte ' 'e t·emus . A posição astro
nom ica deste Estado é a seguin te : a laL. ·toda mericlio nal encerra 
o terri torio entre 7• e '1 0° 40' ; a lo ng. toda orlen·tal do mer i
di ano adaptado demora entre i 0 e 811 25 ' . .t\ maio1· ex'tensão 
deste Es·taclo de N . a S. é de 30 leguas, elo cont raforte da serra 
A t• aripe á n1argem ~sq. do rio S. Fl·an.cisco,, e ele E. a O. ele 
155 l eguas desde o cabo Sant o Agosttnho a serra elos Dous 
Irmãos e ao l im ite com o Estado ela Bahia. O lit tora l com
prehen;liclo entre 7° 30' e 8• 65' é calculado em 38 a •10 leguas 
pouco mais ou menos , dando uns 'H e outros 42 le~ua~, em 
con sequencia ele cul'Yas que nell.e eustem , O terntono de 
P ernambuco foi descobe r ~o por V1cente Yn nes Ptnzo n, em 1499, 
o c1ual denominou o cabo ele San·to Agosbinho , San1a Mal' ia de 
la Co nsolacion , e toda a costa para o N . terra ele Rosto Her 
moso . No anno segu inte, 1500 , qu a t1do Ped ro Alvares Cabral 
acabava de clescobl'ir as te t·r as de Por to Seg- uro, And ré Gon
çalve8 enviado á Po r t1.1gal a dar con ta deste acon tec imento, 
fez ne~se traj éct·) t umbem a clescobet·ta do territorio ele Per
n ambuco . Era esle paiz habitado pelos Cabetés, os mats 
f<O'rozes incliooenas da r aça Tupy . O seu domin io este nd ia-se elo 
r io I nouaras~ú on Santa Cr uz a·té o S. F ranc isco, compar tilha ndo 
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o ter~itorio até o rio Parallyba com os Tabaja l'as. Dividindo 
a metropole o t el'l'i torio do Brazil por clifl'e rentes do nat:u·ios, 
coube Pernambuco a Duar te Coelho Pereira, po t· carta ele 
doação de 10 ele março ele 1534, e o r espectivo fo ral fo i- lhe 
ex pedido tlm 24 de setembro elo mesmo anuo ; chegando o dona

\ tario ao se u destino em princípios do anu o de 1535, quando 

~ 
ftt ndou Ignara~~ú . Os li~i tes da sua concessão eram pela 
costa a :foz elo n o Ignaras;u e al.cançava. a margem esq . elo r to 
S. Francisco, is·to é, todo o clom ini o da tri llu Cllhetê . . l as
sando este teni to t·io pa ra o dominio ela corôa, maxi mé depois 
el a expulsão dos Hollanclezes, passou a ser r egidfl- por Capitães 

1 Gener,aes , e obteve em 1685 a a nnexação não só ela P ar<>hyba, 
mas elo tarritorio visinho da exbín c ta ca pitani a de Itamaracá; 
e em 1701 a elo R io Grande do Nor ~e, capitani ás colonisadas e 
suj e ihs ao gove t• no ela Bahia. E m 1718, obteve ainda a annexa-

/ ~ão ele ·todo o al to se r tão elo rio S . Francisco, colonisado e 

( 
tamhem sui eilo á Bahia, assim como ·todo o Ceará grande que 
depan d ia d'o gover~o elo Mara~ b ão. qom taes annexaçõc~. era 
P e.r nambuco a capttam a , smao a ma1s extensa em ternton u, 

elo me nos a ma is povoada e a mais r ica elo Brazil. N'o fim 
do seculo passado, o Ceará e o P a rahyba fo ram desligados elo 
seu governo Em 13 ele março ele 1817 separou- se - a el o R io 
Grande elo Norte e pór Dec. de Hi de se tembro do mesmo anno 
·tam bem foi segregado o Estv.do elas Alagôas. Por u lti mo, o 
a lto ser tão do rio S . Franci sco, otrtr ' ora clen e> min aelo sertão ele 
R oclell as , fo i de egua l sorte desligado deste Estado, passa·ncl o a 
pri mei ra vez pat•a o Es tad o ele Min-as Geraes, pot• Dec. ele 7 el e 
Ju lho ele 1824 e depois pela Reso lução el e 15 ele oububro de 1827 
para o da Ba hia, mas essa incorporação era com a clausu la ele 
pr ovisor ia . Estas u ltimas segregações devem - se ás r evoluções 
de 1817 e 1824; notando- se que j á em 18'17, o ser·tão ou com . 
do lUo s. Francisco hav ia sido pela primeirv, vez mandado 
a nnexo.r á capi·tania de i\Ii nas Geraes , por Dec . de 28 el e maio 
de 1817, fi cando Jogo sem vigor por· h aver tambem ·terminado a 
primeira revolução, o que consta elo Dec . de 22 ele Julho 
daquelle a nn o . Muitos elos .documentos do poder· ~obm·ano nãQ 
são conhecidos, e por tan·to s1 nelles ha,•Ia destg naçao de ltmües 
n ão p6clem ser apreciados pelo geographo. Na fronteira se,pten
trion:al deste Estado, a linha divisaria doa rios Abiá ou Abiahy 
e Ipopoca, é contes·bada, e o Es'tõClo co nfinan te con-ta em seu 
favo r os actos ali enumm·aclos e o 11t i possidetis . N'a mesma 
di1•ecção e mais pa ra o centro, o terrHol'io ela vil la ele P edras 
de Fogo está nas me.smas . co~di ções que o elo lit·~?ral , ainda 
que neste po n:to o u tt 1Josstdet·ts é de Pernambuco. S1 passar mos 
á fr on teira mPr id iona l con finante com o Estado das Alagôas 
ha tam bem obscuridade e duvidas, e po emos comprovai-as 
com o seguinte trecho do R elatorio da P reside ncia de 1859 : 
<< Ques·tões de limites . - O mesmo delegado (do Lermo ele Bar
reiros) fez sentir a contusão e duvidas qne se l eva ntaram quanto 
a os limi tes daquella frequez ia (Agua Preta) com o termo ele 
P orto Calvo, das Alagôas ; pois que o riacho Persinunga., que 
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div ide as duas P t•ov incias, só é bem conhecido no curso de duas 
leguas, desde a sua foz, na praia entre Gamelleira e P Proba, 
nté o engenho Pa.1 Amarello, onde allluem diversos regatos, 
havendo discor dancia em reconhecer- se qual clell ~s é Persi
nung·a. Dab i os conflictos ele jm·i.cl iscção, que revelam a neCPS

'sidacle de cle terminur-se a linha div isoria ela~ duas Proví ncias 
pot• aqu~l le la(\o, precedenrlu as explora·;õ"S convenien·tes. 
Parece escusado pedir- vos uma so lução te rminante que couber 
em ;•ossas facu ldades sobt·e questões eles-ta natureza , que a auto
ridade aclmin is·trattvn vê- se embaraçada em resolver, ou por 
fal-tv. ele esclarecinwntos e exames clifllceis ele conseguir - >e, 
quando a Provinci a não tem ao menos uma Carta t opographica; 
ou porq ue a in telligencia d<>s le is, que regulam a d ivisão civil, 
juclici a ri a e eccles iasticaJ ela Provincia, careçJ. ele um a interpre
·tação authentica. que só a vós compete clal'. , A fronteira me
r idion a l ela Bahia . comquanto pareça ·tpr um lim ite cl aro no 
thctlwc;J elo ri oS. Francisco, não de ixa descriminaclas as i n nu
meras ilhas que cobrem o lei·to elo I'i o, dec la t·anclo ;i que cir
cttmscr ipçii.o pel' tencem . O mesmo se pócle d izer elos lim ites 
com os J.i.lsbados elo P iauhy e elo Ceará e com o al to se r~ão do 
P arahyba do Nor te . A linha divisol'Ül. da ft•otrteira or!B nta l, 
ou melhor SO. com o Es tado el a Bahia ·tambem é contestada. 
P er nambuco Li xa- a no p(mto denomi nado Pau da. At·ara, a 
Bahia no designado JlOl' Pa11 ela H istori a , pou cas legnas ma is 
aba ixo elo primeiro. O Dec. el e 1824 e R esolução qe 1827, 
supracitados, são mudos a semelhant? respe i to, ass im como são 
c·s Al varas de 15 ele j r.rieiro ele 1810 e 3 de junho ele 1820, que 
elevarati1 á graduação de com . esse tet'l'itorio, como se vé elo 
art. 111 ele ambos essesactos, que aqui registramos. Eis o qu(\ 
dispõe o Dec . ele 15 ele janeiro de 1810 : <<Haverá uma nov<t 
com. CJUe se h a ele denom inar elo Sertão de Pel'!lam buco e com
prehenclerá a vi lla ele Ci mbres; os julgados ele Garanhuns, ele 
Flores, na r ibeira do Pnjahú, ele Tacarat(t, ele Cabrobó .; a Yilla 
ele S. F rancisco elas Chagas, na bar ra elo r io Gra nde, vulga l'
men te chamada da Bal'l'a; as povs . elo P ilão Arcado, Campo 
Largo e Carunhanh a; que hei por bem clesmembt·a t• ela comarca 
ele Pern ambuco. E porque a villa ela Barra do Rio Grande per
tencendo á capitania de Pem amhuco el.'a ela cort·eição cl !!- Jaco
bin a por es ta r lll > is proxima a el la do qu a a c& beça ela com· 
r espec ti va; sou ou tros im serv ido or denar que fique per te nceo~o 
n sua correição á nova com . , vis·to que cessam com esta creaçao 
os mot ivos referidos . » O De c . de 3 de junho de 1820 allerqu 
a precedente medida destllo fór ma ; << Haverá uma nova com · 
desmembrada ela do Ser tão ele Per nambuco, que se hacle cleno
nünar Comarca do R io S . Francieco e comprehenclerá a villa ele 
S . Francisco das Cbagas, ·vu lgar menbe chamada da Barra, a de 
P ilão Arcado e as povs . ele Campo Largo e Carunhanl.a com os 
seus respectivos termos, s ~ nclo a cabeça ele com . a villa de 
S. F t·ancisco ela 'Barra. Todas as mais villas e po,•s . que se 
acham referidas no sob1·ed i to Ahat·â de 15 de jane iro de 1810, 
e que não vão n~ s·te indicadas, fica rão per lencenclo ;\, com ._ do 
Se t·tão ele Pernambuco . » A ilha Fernando ele Nol'onha, com 
qua nto na la.t . elo Ceará; depende do gover no deste Estado. 
E ' u ma ~imples annexação provis01·ia como se deprehen de el a 
Carta Reg ia ele 26 ele ma io de 1737 di rigida ao Capitão General 
da capiLania ele Per nambuco, Henr ique Lui z Vieira F reire de 
An drade, qtLand<' teve ordem ele retomal-a aos fr<>ncezes, qtLe 
a li se haviam estabelecido, e de for·tifical -a convenien·tement~ . 
Superficie - 128 . 395 ldl s . qs . Notic ia histor ica - 1 O pr t: 
meiro estabelecimento portugnez em terras de Perna.mhuc9 fo1 
uma Jei toria que, em l 526, Chris lovão Jacq ues fundou á margem 
elo rio lguarassú; mas já nesse tempo anclnvam armadores 
f l'ancezes frequentando a costa dessa parta do Brazil. Segundo 
alg-uns, Pedro Lopea de Sot•Za, em 1532, ba1eu 70 desses. ~str~n
geiros tt·aficanLes, que se tinham apoderado clt1.quella feHoL~ta; 
na opinião ele outt•os, foi Duarte Coelho Pereim quem em 1::>30. 
êx pell iu d ali os fr a ncezes e começou logo a desenvolver esse 
nucleo colonial, e immediatamente outro, no bello sitio qu~ os 
cahet és ch amavam mi l'im, e onde Du arte Coelho, ao chegar, 
exclamo11 : << Oh! l inda situação pat·a uma cidade» o c1ue Jez 
chamar Oli ncla 6. posição creada 2 • O certo é que , em 1::>3-* 

1 Extt•nliida <la Chorographia do Dt• , J , M . Macedo, com algumas 
mod dl ca~.õ es . 

2 Esta é ~ vet·são ou antes a tradição popular. Quere:";;i'nut~-~~1~ com mE l hot· iundamenLo, que Oll nda fosse o ~ame de_ uma quio ainda 
Portugal de grata recordação para o donatnr10, que msto seg d 
o c ostum~ dos po rtuguezes de darem nos Jogares do Brazil o nome e 
~uas tettt,as na Europa . 
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(H de )nàrço), Du ::wle , Coelho Pereira, teve em doação a. capi
·tania hereclilaba de 50 leguas de extensã'O desde a foz do rio 
S. Frattcisco aó S. até ao rio Iguat·ássií ao N.; cumprindo porém 
advertir que , bem cedo, a capi-tania ele Pernambuco estendeu 
a l ém s1m terrHol'io e sua administraçã·o !Jor boa pat·te da porção 
septentl'ional ela doada a Ped•:o Lopes de Souza, e que se de
nominara - capitan ia de Itamaraca. -Duar te Coelho, ou já 
e.stava tias te t·ras que passaram a ser de seu doniinio, ou veio 
pat·á ellas com stm esposa, muitos pat•entes, e numero avultado 
ele colonos, fundando cabeça de §eu l"euclo a já pov. de Olinda. 
Maís h àb tl que todos os outros donatarios, depois de vencer é 
por en\ fuga os terrível~ éa helés , e ele fazet· liga com os 
tabayêres oú tabáyares, que de gt·a nde auxilio lhe foram con•tra 
aqne lles, excede u à todos bs éhéfes e sénl\ot·es de capitanias 
pela ordem e bem combinado systema de a dn'iin istritção ·que 
cl13 u á suâ; m·eou um liVI'o de ·tombo das ·tert·ás e outro da 
matricula dos colonos ; promoveu os casamen ~os destes com 
·as inçlias·, e com vivo esforço animoh a agl'icul ·tura ; ele modo 
que Pernambuco l ogo se distinguiu pela prosperidade e des
'é.nvolvimento da c·olonia. N'ão faltaram contra riedades ao clo
Ji à tai· io, sendo uma das pt·in'cipaes e ele que elle se queixava 
escrevendo ao rei, a l·em\lssa dé dégradaclos, nao menos des 
gost'anclo-o a f!tlà!idade moral das mulheres que elo r eino lhe 
ma,ndavari1 ; mas a inda ass im, de tal modo se houve que, em 
154.9, qu:tnclo ~e o rganis~u o !fOVe t·no geral elo Bt·azil1 o> ,pdvi 
legtos de que loram en tao pt•tvad\H os outros dona·tarios. nelle 
exc(lpcionalmente se mantiver .1m . - Nem ).Jot· mor'te de Dm1rte 
Coe lho em 1554 definhou a capitan ia : gove rnou•a sua viuva 
na ausel'lcia do filho h·et·deiro 'que estudava. em Portugal t ; 
màs J eron yrno ele Alhuq t·terq ue , 'it·mão daquella se nh ora e 
apenas côtrí 21 ar\nos cl'é ed_acl·e , dispondo de . g ra·ncte energia, 
clet·rototl os cah etés, qtie voltaram em g uerra acLi v a e ameaça
d'or_a . - A cap.itan ia cl·e Pernambu'êo florescente e robusta , 
li1u1to boncorreu pa ra a conq tHsta .e cotonisação cl'>\ Paral\yba 
e do R ·. G. era Noi·le, sollresal\indo nesta ultim a o primeiro 
on o mais an·ti go l1 ér'óé brasileiro, Jeronymo ele Albuc1uet·que, 
filho natural do precedente de mesti1o nome e de uma inrlia, 
het•'óe "!Ue poucos an nós elepoi s, vencendo os francezes no Ma
l'anhão, ·tomou o ,notl.re da tet·ra 011de fizera capitul ar o es·tt•a n
geiro i nvasot·. - Em 1630 começott a historia heroica de Per
'nambüco ': foi o pet·ioclo da guerr·a holla ndeza , nã quàl se 
distinguiram 1\L\:thias ele Albuquerque, sobrinho d'o herdeiro 
do dot\ a·tario, Viélal ele. Negreiros, brasileire, Ciqnarão inclio, 
H'enrique Diás negt·ó, Fer nai1d es Vieira, Bat•reto cl'fl Menezes e 
Dias Cardoso, !Jot·tuguezes, - Com a res a ut·açã o de Pet•n am
buc·ol r everteü esta ca-pitan ia á corôa por facto, que o Alvará 
ele 16 ele j'ar~elro d·é 1716 clefl. niti va men te comple·tou, abolindo 
os direitoõ elos hel'deiros dó clona·ta río, com i nclemn isação Üli ta 
ao con~le de Vimiciro. - Os pern à mbucanos, Jl.orém ufanosos 
ele lida lgu'ia, O\'gulb:osos de ln··avura, acostumados a. a1i'rc;mtar a 
morte, clei··am logo em principias elo seculo XVIII o pl'imeiro 
exemplo ele seria e porftada guer r a civi l na chamada guerra 
dos mascates (nonl'e dado ·e ntã'> a:os portú."' ue7.es), que por 
questões ela nova villo. do B:eci f e e dos ·seus Ii'mHes disputados 
aggra vou as r i validades e accendeu a n t8 go nismo odiento entr~ 
os fill\os da metropale e os natt~Jraes da colonia . -·- O domínio 
hollandez não fora de tód'o maligno; o governo de Mauricio ~lã 
~assau tinha sitlo de consicleravel prograsso e riqueza para 
Pernambuco. Olincla, in cendiada em 1631, surgia ele suas 
lliozas mais be>ll a e respl P.nclente; o Recife, po·bre amontoa~lo 
Je rncles at·mazens, se clesenvolvet·a; a civilisação e a incl'us
tria rompiam animad as de elementos sabiao1ente diffundiclos, 
e seín co ntesta~ção o domin io bolla niilez sol) o pt·incipe ele 
Nassau, admi nistt•ador e estadista l\abilissimo, l'azia e mpa1-
lidecei' ~ confundir o sys téma colonial. pin:tnguez <>can hado, 
éGntra.htdo; ~ deftetente ~m ·.toc~o o Braztl. E' mais qu·e pt'<lva
v·el ·que a e~ tclei\te superrprtdade das vantagens elo dominio 
holl:i~dez ttves~em mantido e progressivamente adiantado as 
conqutstas deste. si o en thu~iasm o contagioso da l'evoluçãGJ de 
Portuga l em 1fi40, e ·a fia mma elo ca·tholicismo ainda mais 
ardent'e pe_l'a oppressão dos hollandezes, não honv~sse inspirado 
a populaçao que, em 1ti41, acudiu e levantou- se á voz e ao 
appel lo elos seus her r. icos capitã es de guerra em nom e de Deus 

1 O segundo donrt lario Duarte de Albuquer·que Coelho foi confit•~ 
mado a 10 rle mn.io de 11~4 e g overno u até I57", ann o em que mo r•J•en 
na. bat a lh a de Al'cacer·~Quibir·, sem ne.o:ct=ndencia . Foi torceiro dona 
tat•io seu irmii.o Jorge de Albuquerque Coelh o. 
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e da patria. - Eng t' andecido na denominação hol!ancleza, 
Pernamlmco co ntinuou a prog redir avassalla ndo em sua orbit<>, 
de planeta supel'ior ás capita nias elo Parahyba, do R . G. elo 
Norte, e até mesmo á elo Ceará , que obedeciam á sua influen
cia commercial e política, pot• relações de familias importan tes, 
e emflm ele depeudenci t\ do govemo. - Po r essa influencia a 
capitania predominante al't'astotl aquellas tt·es e Alagoas, qne 
er a ainda dist. seu , para uma r evolução rep ublicana e m 1817, 
e para as consequeucias desse movi menta, que foram ele asper
rimo, exaggerado e crucleli~simo cast igo; em 1.821, estendeu por 
ellas o generoso conLagio elo pron11nciamen bo liberal ele 1820 
no rein o de a lém ma t· ; desde o a nno segnin te (1822) 'deu-lhes 
o exemplo ela energia e da fo rça contra a dominação de P('l'
tugal, expellinclo ele se u seio as tropas ltls ttanas de g11 arnição 
e o capitão-gener al Luiz do Rego, o odiado cl•e 1817 ; e em 
18~4, •por caus"' ela dis>olução vio lenta cltt constituinte . er gueu
se ar mada, proclamando a Federação elo Equador e chamando 
:l. sua cansa ac1uellas provit1cias que n:io a ig ua lar a m no 
a r rojo, mas que, em preporção, com ella ft·a·bern isa ra m mt 
adve r sa fortuna elos vencidos e n os so!l'rimeutos das puuições. 
-Aq uietada sete annos, Pernambuco, ao a nnun cio da o.bd i
cação elo primeil'o Imper ador , convulsion a-se em mot'ins e 
desordens graves; em revoltas parciaes no pronunciamento 
a t•mado ela gen te do in terior, a que se chamo u t evo'ta dos 
cabanas, pacifica-se, para move r· se, sempre· febril a cada 
mudança na politica govemametrta l do l~stado , até que, em 
1848, a inda um a vez toma as armas e cleixa em repet idos com
bates r egis trada a memoria eht que se denominou derrottt 
praiei~a, na qual foi morto, entre centenas ele outros brasi-;
leit·os elos clou s campos, o legal e o r evo l·toso,- o ex-deputado 
e cot'ajoso tribuno Nunes Machado. Apos a vic·to ria elas 
trúpas do governo, segui t·nm- se processos e .iulgamen·tos, con
demnações elos chefes revolucional'ios a anuas de prisão, perse
guições e reacçíio el o partido ve11cedor: não se levan tou , porém1 
a forca, nem honre J'usilamen tos como em ~817 e ±824, e muite 
poucos annos depois, em 1853, ·todos ·os che fes condemnados e 
presos tinh am ainnis ~i a . De então até hoj e, Pernambuco vive 
e floresce kan(l.uilla. A lição é elot}uentemente demonst,·aclo1·a 
ela impr·oli cuidade elos patíbulos, des fusilallllentos e do hal'l'Ol' 
do sangue derramado para se aniquilar o espirito revolucio
naria de um povo. A a mnis·tia, ne segundo imperio, conseguiu 
mil vezes mais do que as commissões militares, a alçada sangui
nolenta, as execuçõe s, os algozes e o ·~errar ela enrai vacla vin
gança que se os tentar·am clescommunalmen te em '1817, n0 reina4o 
de D. João VI, e ainda em gt•áo extremo e[111824, no t•einaclo ele 
D. Pedro L Teve, até o Dr. Pedro Vicente de Azevedo, 
60 pr esi cleubes . - Clima e salu bdélade- 0 Dr. Marbins Gosta diz: 
« A pro v. de Perna mbuco ~oza de um clima em geral saudavel. 
O sólo d:essa pro v-. cliviae- se em duas parte.:~ distinctas, uma 
baixa , bem rega da, e em alg·uns lagares ainda coberta ·de ex ten
sas ma\tas: é a zo na chamacla da matla-; e a seg•mda, alta e 
montanhosa·: o spr tão. Entr e estas duas pat·tes existe um ter
reno de transição, ondulado, carrasquento e mais ou menos 
secco: é a zona conhecida pelo nolne de ag~este . As febres in
term i tlen.tes e remittentes de fundo palustre reinam no co meçe 
elo vei·ão na zona baixa, bem assim a dysenteria, oph<talmia~, sa
rampào, etc. ; no invern0 arppar ecem as aft'ecções cat arl'haes, 
pJeuri bes, bronco-pneumonias, rbeuma·tismo. etc. Ahi tambem 
a.pparec~m casos de oppila·çâo, e, na costa marítima, ele beri
ln ri. Qlbservam-se no Recife alg·uns cases de febre typhoide. 
As febres clim <tticas com predomínio do elemento bilioso, as 
affecções chronicas do. apparelh o digestivo e engurgitamentos 
vi sceraes co tl ;;ecu tivos ao paludismo sito connnuns. No sertão, 
o clih1a é 't emperado, mais ou menos igual, de uma salubridade 
tra{licion al e aconselhado cnm vantagens como r efugio hygieí'lico 
aos doentes de all'ecções chrenicas do a p;pa~·elho t· espü•,Morio. 
Dominam nes ta .zona molesiias ele nat ureza inl:lamma.toria. A 
varíola epidemica tem asselac!o mrütas vezes a prov. As afl:'e
<;ções venereas e syphiliticas acham -se mui·to disseminadas. 
A morphéa, otrtr'ora co mmum, hoje é rara. A 'tuberculose 
pulmona\· é frequenLe na capital e n as cidades populosas elo inr 
ter ior . Foi a p r•ov . de Pernambnco o Jogar do Bra7il visi'taclo 
pela febre amarel1a no seculo xvn, sendo para ahi i mportada 
per um navio pr ocedente de S . Thomé. Essa devastadora epi
clemia, que, segundo nos informa Rocha Pitta, estendeu-se a'Lé 
a Ba hi a e cl•ut·uu pol' es pa2o rle seis a nn os, desde 1686 a 1692, 
l'oi rlescripta em um trabalho puhlicaclll em Lisboa em '1694 pelo 
mPclico pot·tnguez JoãoFet•re_ira da Rocha. Depois dessa época, 
só em dezembro ele l8-t9 fol ele novo Peruambttco assalraclo por 
esse ·flagello; desde então a febre amarella ·tem reapparecido 
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outL·as vezes, sendo dello.s a m o.is saliente a epidemia que se 
~l esen:vol v eu em fins ele '1870 <? começo ele 1871. A cbolera
morbus flagellou e~sa pro v. dnas vezes, em 1855-56 e em t 86 l. , 
--;-O l'Ogt•o.phia 1- As principaes serras , além claque!Jas ji men
cwnad as nos Ills~aclos li m itrophes com P ernambu co são as se
gui ntes: Gamelle it•a, enLre os r ios Carahibas e Gravatá; a ela 
Balança, etYtre o t·io da Pitom beira , afll. do Terra Nova, e o rio 
elos Pot•cos, que se d irige para o Cear á ; a Neg t· a, entre o rjo 
elo Navio, atn. do Pajehü, e o rio Moxotó, Ut•ib. do S. Ji1t·a nc isco ; 
a da Aldeia Velha, entt•e o rio Moxo'tó e as cabeceil'as do Jpoj uca; 
clp Com monaty, en·tre os rios GaranhuplZinhe e Ipanema; elo 
At·arubá, a lés·te elo rio Ipojuca; da Porteira, a ll!a rgem esq. 
deste ultime rio; a ele J acarará, nas cabeceiras elo Capjberibe; 
as elo Q11ilombo e Ro~ada, proximas da prececle n~e; !!- das Ca
beçacl;Js, entr~ o riac)lo 'l'alJocas e o rio Ipojuca; a do Gigante , 
el)t••e Gat•anhuns e .A.guag Bell as : a elas Rttssas, entre os ri os 
'l'apn.cot·á e Ipojuca; a elo i\ía~cúenb as, no mun . ele Nazat1eth; 
e clivexsas outras .-Po·tamographia - Além elo rio S. Francisco, 
que separa esse illstado elo ela Bahi <~ (receb endo nelle o Pontal, 
o Jacaré r eun·iclo ao r io ela iJ3 dgida, 0 ':j_'et>ra Neva, Paj eú, i'IIan
clantes , Campinh os, JBma. e Moxotó) ; do Parahyba, que nelle 
nascendo com o nome ele Pa!'ahyba elo Sul 1 , atravessa-o e des
ag ua no elas Alag·ôas (J•ecebe-nclonel! e o Caborge) .i elo Munelallú 
e Ipanema ou Pan!'lma, comm uns a elle e ás Alagoas. El' o .Els
·taclo regado pelos ri os segu in\es : o Capiberibe ou Capibaribe, que 
n asce na l'r~ lcla ela se t>t•a ele Jac.al'@- l'a , no Jogar Olho el' Agua qo 
Gavião e lagôa, ~o Angú; serpe nte ia a ~erva cl'onde naa~e e a qo 
Bt·ejo; a!ravessa as cor_ns. elo Brejo, Limoeiro, IJl spiri~o Santo e 
Rec ife banhando a.> ctclacles clus mesmos nomes e lllU!'Las GUil'as 
povoaç

1
ões; recebe diversos tri bs., sendo maís not!llvei s da mat·

gem e;q, o Pegas, Arroz, Ur nbú, 'l'apado, Patos, Onça , Taiepé, 
Üamelleira, Cheio, El~que1•clo , JagLit•ussú, Mariquipú, Salga
dinho, A.rnpa1·o, Mel, Duas Pedt·as, · f'il•abyra, Mussut>eJ.ile, Agt\a 
Fria, Mussuape, 'l'imhi, Camaru gibe; e pela margem elir . : o dos 
Can·apa~ps, Maclt·e ele Deus, TabJJcas, S. Dom ingos, rugnas, 
l't!n,ry, Fligueira, Pedra 'l'apacla, Caçatuba, Goitá, 'llapac0rá ou 
Itapacorá, Ct•nssah y. Massiapinlio, Gurgneia, Pttribú, Cumbe, 
Sf!-lgadinho, Belbu t·y, Cortume, P;1redes, Uatolé, i\íandassú, 
PiLom beira. i\1ancl acarú , Tigipi<\ eLe. O alve des te ri o é ele 
rochas de~cle sua fonte até á' com. do Elspirito Santo do P au 
el ' :\.lho e at,enaso até á foz. Seu curso é ele cercá. ele 480 kils. O 
lpojuc::~~ ·tem suas ori ge ns na se!'l'a cl~ A~deia _\Telha (ou das 
i\1oças. seg-ullClo ontl'os), co!'l'e na cltrecçao mats !l'er al de El . 
par a O. btmbanclo os m uns. de P esqueira , Caruaru, Ber.erros, 
GÍ·ava tá' e ru&cada e lança- se ·no Oceáno. Recebe por ambas as 
m"a •· .,.~ n s muitos tt•ibs ., en'tl'u os quaes o Bitnry, 'l'aqu·ara. Ver
tent~s . i\Iel Salgado e Mocós. ru ·, depois elo S . Ft·ancisco, o 
uio ele' mai~r ()Urso do Estado. Só é navegavel por ba1:caças até 
cerca el e 20 lcils. eju, foz. Fórm :ll a belh cachoeirJ. elo Urubú. 
O Sednhaem banha os muns. elo Bonito e Serinhaem e cles
agqa ~o Oceano, recehenclo pela margen~ eaq . o Amaragi, . Gama
r ag!be e Tapjrussú. ]j]' navegavel clescl~ sua foz até o an ·~go en
genho · el o Anj o, inclependetlte ela mare, pot· embarcaçoes que 
n~o ~x ij am mq, is de 6 pés tl'agu(l., sendo ela h i até í~ cidade ele Se
uinbaern toda a na,·egação elependen te el as elevações el~s nu r és, 
que ~obém a·té 6 pés, Sua ha·rra é mui.to variavel, tanto na sua 
clivecção como na pl'qfunclielacle , por causa dos bancos ele areJa, 
que, seg1indo ~s esGações e monçõ~s elos ven'tos, ~nJ:lue1:1 mais O!l 
menos no can (l.] ele passagem. Alem elos l'IOS ac tma cttaclos, lle
pebe mais o Piab·•s e o 'l'anq ties. O Una, tambem trib. do 
Oceano. anele ~lesagua no l og-ttoL' ·Abreu de Una, ba nha os muns, 
de PaLmares, S . Bento, AHin·ho e Bart•eit•os. Recebe os ria
c-!lpS' Gal]la, Men~it·osos , Pra:La, Chata, Mimosos, Sa lgado, Bella 
Vis jia Riacho Doce, Taq~1ara, S. Domingos, Quebra Machado, 
BandBl'ànco R iacltão, Ve t'cle, Cá-me-vou e d iversos outuos, 
Desele sua l'o~ até á pov. d!'l Barreiro>, na ex·tensão ele i 2 ld ls . , 
ê basta nte navegavel, apresen tando ape11as algum~s sinuosidades 
e [} lg u1ls l ugares baixos, qrre são fra ncos á navegaçao n a enchen:e 
das marés. A um ki( . acima ela villa ele S. Bento, h a nesse IllO 

11111 iJ11111)t'cante açucl~. O• Goyanna, l'ol'm aclo pela juncção dos 

t Para o es tpqo da ot•ngrltphia do Estado seguitnos o ~Esboço 
<l't< carba chorogl'apbicnb organisadn pela repartição de obras pnbllcas 
àn pt·ovincia ell1 iSso•. . 

2 Assim o detv>minam por causa do Pat•ahyba do Norte. Nós o 
chamnriap1QS Pat•ahybo. elo i\Jeio, por ca ns~t do l'acahyba el o Sul , el e 
S, P~tulo, Minas e H to de Janeiro. 

rios Tt•actmhaem e Capiberibe-mirim, banha o nnm. ele seu 
nome e desagua no Oceano. O Capiberibe-'mirim recebe o Se
rigy, que ltecebe o 'l'ei·tancluba. O P ajeh u nasce nas divisás do 
Estado com o elo Pa.rahyba, na serra elo Teixe ir <~ ; banha os 
muns. de Ingazeira, Pajeht'L ele 11\lores, Villa Bel la e Ii' lm.>esta, 
e desag·ua na margem esq . elo S, F1·ancisco; i'ecebe pela margem 
es;r. o Ri:tchão, :::>. Domingos, Agua Branca, rio dos Navios, 
etc.; além desses, r ecebe l1101Jis os riachos da Velha Ramalho, 
S. João, Cajá , Angico \far to , Piancosinho, Mombaça, Sacco elo 
Romão e Oüis. O 'l'erra Nova, trib. ela margem esq . el o São 
Francisco, banha os muns, ele SulgeiJJe e Càbvob6. P ela Bt:i· 
g icla rec~. be o Gra,va·tá , Quixabll, e desagua· na 1nargem esg . qo 
S. I<'ran cisco . O P on tal, que ,·em elas •divisas elo illstaclo com o 
elo Piauhy, é egualmente ti·ib. ela ma1·gen1 esfl· elo~. Francisc0 . 
O Pjrapama e o Jaboatii'o, que clesagnam n a ba.t·tla das Jai1gaclas. 
O Parahyba e o '!l'J:aipú, comnntns a elle e ll:O' l!1s laclo das Ala
gqas ; o primeiro nasce 1 na fazenda ele S . João eleo Deus, 24 

kils. ao N . ela villa do Bom Conselho; o segundo 110 morro 
grand11 de S. Pedro, 12 kils, ao poente ela mesma v! li a . O Mun· 
clahú, t!tmbem commum ao EsLado das A.lagôas, banha em Per
nambuco o mun.deConrentes . São esse> os principa:es.-Nesographa 
- Afas·tilda da costa pet•<.e ncente a esse Elstado fi ca a i lha cje Wer,.. 
nanelo ele Nom nh11-, ele origem vulcanica, si'tuacla aos 3n 50'f01' de 
lat.S. e .34° 47' 3~' de long. 0. ele P aris,na disLancia de 66milhas 
ao Nill. elo cabo S. Roc11Je e 97 ao Nill , do Hecir?; suas costas são 
a l ta~, inaccassiveis por te>elos os l ados, não pevmi-ttinclo anco t·a
elouro si não em elo ui; log<liues: o ]!ll'imeiro ao ·NO:, em 11m a en
seada abrigada por um a illlD'ta cl~noJninacla Rata i o seg- Lín clb , 
si é c1 ue pó ele merecer o titulo ele a ncoradouro, é clenomi nado 
P raia elo Leão; ser ve essa ilha de presídio aos sentenci'ac1o~ á 
pena de puisão com t t·abalho 2 ; tem duas fqrtn,lez!).s, um 
parque ele arLilheria e qito recluctos ; foi descoberta ·em 1503 
pelru segunda expedição expl!Jnaclot:::t e11 viacla ao B:uazi l por D. Ma,
noel, r ecebe ndo então o Itome ele S. João e mais ta1,ocle o ele 
Fernão ou ele Fernando ele Noronha:, nome que ainda hoje co!L
serva ; a :Will . e S IJL dessa i lha fica um pec1ueno grupo cj e ilhas 
rochedos, sendo mais no·taveis as clP.nOminadas !taba, COJ'!1 
g1•andes clepositos ele phospbato, Ovo, Meio, Plataf01•ma, Razfl,, 
Fl'agatas e S. José, es·~a com·uma .fot•taleza; tem cliveusas pon·tas, 
entre as quaes a elo F t·auce7. e a do Abveu, e a1g'umas en-seadas 
e bahias, como a da 0l'iminosa,, 'elos Ga~os, da Coneeição, elo 
Gachot·ro, Sau·to Anto11io, Elspo.IJjas e ElshatLt!l'. Na costa do ms
-taclo encon·tra- se a impoutante ilha de l tamauac'á, s i tuada a 
pouco ma is ele 18 milhas' ~o N . ela cidade do Recife· e· separada 
do cmxtjnente por um canal estr~ito e profundo que ·foi· t ido na 
conta ele rio e a que cleJ!am o nome de Sa·n·ta C~uz ;··é essa ilh a 
um plateau ele cerca ele 30 metl'OS ele altut:a, composbo cl·e camadas 
terciarias sob t·epostas a camadas cvetaceas, ;1s quaes sªo vistas 
ao longo ela base das terras elevadas ; estas ·uoc:ha:s cre taceas 
consistem, em parte, ele catcareos que são usados' em pequena 
escala pa1·a a calcinação: tem 9 milhas ele :W. a S.; é' mui'to 
fe1•til e povoada e possue numerosos engenhos; são afamadas as 
suas mangas; na pavte sep tentt,ional est:i o exceUente porto qe 
Ca;tua ma, e ao S . ·h~, um l'ot·te ; segtJnclo affi:vma Ay1·e> ·de· Casal, 
era essa i lha a tTLi gamente denominacl!). elos 'Cosmos; ·nella es~á a 
pat·ochia ele N . S. ela Conceição ele ltamauaçá:, e te!'e seu beuQo, 
no engenho S. Joãn; o conselheiuo ·João AlfTieclo Cloureia cle ·Clli
ve it•a, a 19 ele clezenibvo ete· i 835 . São tambem dignas ele mençi.ip 
a ele Santo .Aleixo, siLuada a clnas e mei a n]ilh as ele Serinhaen~, 
e ele onde ern·IJ,'he-se toda a pedra pava a cidade elo Recife ; a elo 
L&menha, e a elo Nogueira, com immenso coquei11al q. Entue 
as que ficam no rio Capibe1:ille, nota-se a elo- Retit•o, pt·oxima á 
pon·te de Magdalena, pequena, mas occupada J10 L' mui ·tas casas 
de campo ; é ligada ao conti]1ente po1· pequenas pon·tes .
Cabos- A Ponta ele' Pedras. que·é a pa,vte mais ol:iental 'do Bnazil, 
e o cabo ele Santo Agostin'h 0, clescobel:to a 213 ·de jane iro ele i5QO 
pot• Vicente Yanez P.inzon.-l=lortos-0 ele rJ.lama nclaré, na dis
·tancia ele 120 kils. a.o ::il . el a capital, r ep11 taelo um elos melhores , 
si não o melh or ·elo Elstaclo; é formo.clq por um a grande enseada 
n n, cos ta, en'tne as barras elos rios Una e lformoso\ fecl1 ado na 

1 Do mun. de Bom Co nselho nos infoc·mam nascer esse rio no 
logn•• denominndo Baixa do Jnc in~o. 

Em 1885 existiam no presídio 11<67 sentenciad os. . . . 
3 A an tiga ilha do Pina es tá hoje ligada ao conttnente e a tlh~t 

elo Nogueira pela obstmccão dos canoas qae a separavam tanto d os ~!\ 
ilha co mo do continen te. 
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frente pelo Recife; ·Lem entrada facil, bom ancoradouro com bas~ 
tante profundidade e abrigado ele tempo1·aes. O elo Recife, com 
qua·tro ancoradouros: Lamarão, Laminhas, Poco e Mosqueiro; o 
primeiro, a milha e meia elo phawl df.. barra com fundo de 13 a 15 
metros; o segtmclo, comprehencl ido en~re o banco do Ingl er. e o 
pbarol , com fundo ele 11 me·tros; o ·terceiro, ao NO. elo pbarol, 
a O. elo ree i fe denominado Pedra Secca., a I];. ela fortalezrt do 
Bl'um, com 7 a 8 meL-ros; o quarto, siLuaclo clen tro elos recifes 
que lo.nçam- se elo pharol pa ra o S. até á corôa dos Passarinhos, 
por uma extensão ele HOO me·tros pouco mais ou menos e Jar
gm·a de 300 me·tros : é neste que deeaguam os 1·ios Capiberibe 
e Biberibe. O por·to elo rio Formosu, em distancia ele 108 kils . 
ao S . da capital, situado na margem clit•. do rio elo mesmo 
nome, '12 kils. acima ela sua foz. - Lagos e lag·ôas - ·A de Passas
sunga e Tortrt, no mun. elo. Limoeiro .-Forta.lezas- A ele Ta
manclaré ; de Ham:1racá ; ele Páo Amarello; de Na~!iareth ; do 
Brum e Buraco. no is·thmo de a rêa que liga o Recife a Ulincla: 
a primeira mais proxima elo Recife, na entrada da barra, a 
seguacla mais proxima ele Olincla; o furte elas Ci nco Pontas, na 
ilha ele Santo Antonio (bain·o de S . José); e o elo Picão ou elo 
Mar (an·tigo fol"'te ele S . Francisco), sobre o anecife, junto ao 
pharol. - l:'haróes- 0 de Olinela, no antigo forte ele Monte Negro, 
na la·t, 8o i' 20" S. e long. ele 8o 2'i' 20" E. do Rio de Janeiro; 
o elo Picão ou elo Rec ife, na bana, do porto elo Recife, na lat. 
8o 3' 25'' S. e long. ele 8" 20' 10" E. do B.io ele J aneiro ; o 
do Cabo de Santo Agos·~inho, na la t. ele 8° 20' 40" S. e long. 
.ele 8o 14' 10" E. elo lüo ele Janeiro; o pharolete elas Roccas, na 
la·t . da 30 52' 00" e long . de go 22' ·:15'1 E. elo R io de JGllneiro. 
AgriculLtwa 1 - O Estado é dividido em t res zonas ou regiões 
clistiactas, que lhe pr·oporcionam elemen·tos apropdaclos para 
·todo o genero ele cultura peculi a1· á crualquer região do globo. 
A primeira, chamada vulgarmente Ma·tta, occupa a parte orien
·tal ou maritima do Estado e es·t~ncle-se ele 40 a 60 kils. para 
o interior, com 72 ele largura, ·termo mécUo; esta zona é fer
·tili ss ima, uniCm·memen te acc iclentada e r egacla pelas correntes 
elo Capibel'ibe, Ipojuca, Una, Cap iberi be-mirim . Pirapama, Ja
boatão, Sel'inhaem e outros, além elos seus ·tributarias; predo
m ina a cultura da canna e cereaes, pres·tando-se a parte mais 
accidentada á cuhur::t do cate, já iniciada com van·Lagem para 
os cult ivadores . A se.~ uncla zona, denominada Catinga ou 
Ag reste, caraderisa - se não só pela constituição elo sólo, que é 
mais arenoso que o da m<rtta, como ainda por constar ele pla
naltos mais extensos que as varzeas elo lit·toral e cuja altitude 
eleva- se ele 500 a 900 melros acim:1 elo nível elo mar. Os ·ter
renos são seccos ; na estação calmosa gra nde parte ela ' 'ege
tação despe-se ele suas rolhagens e seccam quasi todas as fon·tes; 
esta reg ião, onde predomina a inelustria pastoril, presta-se á 
cu I tura elo algodão e do ·tabaco, sendo este ele superioi• quali
dade, a lém do milho, feijão e oui r0s generos. A tet·ceha zona é 
a do Sertão, e comprehende toda a cit·cumscripção cujas cor
retrbes vão lançar- se no ri o S. Francisco; o sólo é mais secco 
que o ela região elo agres·te, e na estação calmosa seccam os rios, 
em cujos leHos abrem-se poços para a limentação publica, a 
vege·tação é menos luxmian·te e em grancle parte. despe- se ele 
sua folhagem . Exceptuac1a a zona ribeir inh a elo S. Francisco, 
cuja l"erbiliclade é proverbial, nas restan·tes, nos ann os de secca, 
a penuria é a·tenaclora : estac:1m- se as fontes, clesal)parecem as 
pastagens crestaclas por um sol abrazaclor, escsaseiam os generos 
alimen·ticios ; a cr iação do gado e a cultura elo a lgodão, genero 
ele t1•abalho preclomin::mte, soffrem considera.ve is preJuízos. · Divi
dido ass im o Estado em tres zonas clistinctas, c::uoactet•isaclas 
pelas suas condições geologicas e climas diversos, dispõe el e 
e lementos para in icia r novos generos ele cu l tura que venh am 
fazer face à competencia que vão ·tendo nos mel'caclos estt·an
ge tros o. ass ucar e .o algodão, essas duas fontes ele m111ior r iqu eza 
product tva elo Estado . A culLma do café, iniciada em fins do 
scculo passado, ficott es tacionaria pot· mui Lo ·bempo e sómen·Le ha 
poucos a nnos é que s tem c~esenvo~viclo de maneira vantajosa 
e dtgna ele tocb a aa1maçao; o ~J; stado possue ·terr enos apro
priados _á sna cultnra e ond~ os arb us tos a·tt in gem a g randes 
proporçoes, con:_esponclenclo a H·so a su :1 producção ; no entre
tan·Lo, á excepçao elos muns. elo Bonito Triumpho Ouricury 
Goyanna, 'raquaraLinga e out t·os, em cru~ a cultura' elo cafés~ 
·~em propagado e deseuvolv tdo, os demais qne possuem terrenos 
a propri::tclos não teem procurÇtclo ensal at· a cnltura de tão fac.il e 

1 Yic]~ Relatorio c] o Dr. Pcclt-o Vicente de Azevedo , 

rico proclucbo; em alguns muns., como os ele Gat•anhuns, Bonito 
e Goyanna., a pl·C>Clucção elo café não sõ chega para o abasteci
men·to elos met·cados locaes, como ainda para fazer-se urna pe • 
quena exportação pal'D. os vizinhos e mesmo par a a ca.pital; a 
com. ele Garanhnn s exportOLL par::t a capital, ele ou~ubro ele 1875 
a janeiro ele -1876, 8800 Jci!os ele ca fé . Inconte.s·t:1velmente, porém, 
o mun. elo Bon i ·~o marcha n a vangua t·cla elos logn.res produc·tores 

·do café e muito prometta o progressivo desenmlvimento que 
vai tendo o seu planLio; em 1872 a colhe ita a·ttin gi u a 800 
arrobas, em '1873 a 1300 e em 1874 a 5~00; entre tanto, apeza,r ele 
·tão animador desenvolvimento, mesmo no ultimo daquelles 
annos, foi a colhei ta apenas sulficien te para abastecer os 
m ercados locaes; em 1875, pot·ém, fez-se uma remessa ele HO 
cargas daquelle genero, pesa ndo, mais ou menos, 400 arrobas ; 
estes dados rep1·esentam como que os in i cios da cultura ele 

·tão rico proclucto no [~stado, hoje mais propagada e desenvolvida. 
A ruhura elo ·trigo ·Lem sido ensa.iacla por di versas vezes, t endo 
Jogar a primeira ·tentativa conhecida em fins elo seculo XVI. O 
Estado possue tenenos muito apropriados, e os en.~aios feitos em 
Quipapá, Curuaru e Baixa Verde ou Triumpbo são promette
clores e dignos ele todo o auxilio e animação. Nes·ta ultima Joca
liclade, muito se tem desenvolvido esse g<?nero de cultm·a, devido 
p1•im:ipalmente á uberclade extraordinaria de seu sólo. Para 
exemplificar isso, basta mencionar uma colheita ohtícla em 1878, 
quando o 11Jstado era vic-tima elo horriv<?l Jiz.gello da secca, na 
c1ual, da plantação de uma chicara de sementes, colheram-se 45 
litros . Oukas especies ele cultura ·tem sido in·troduzid as com re
sultados praticas satisfac torios; mas a da canna, do algodão e elo 
Labaco tem absorvido ·toda a iniciativa <? ac·tiviclacle dos agricul
tores . E' ass im que desapp&rece u comple·tamente a elo ani l, que 
em fins do seculo passado consti'tuia um importante r:1mo ele ex
portação, concorrendo mui·to para esla a fabrica ele m:1nipulação, 
fund ada na pov. elo Bebel'ibe. A mesma sorte teve a ela canella , 
in·troduzida no Estado na segunda metade daquelle seculo , e con
siclera.velmente desenvolvida no extincto Jar(lim Botanico de 
Olinda, ele onde se propagou por ·todo o Estado. Da. acclimação de 
outras plantas exoticas que se fizet•am naquelle estabelecimento, 
taes como: saudalo, vina.greira, pimenta ela India, cravo, herva
doce, moscadeira, chá e outras especiarias do Orien·te, elas In dias, 
da Etuopa e outt•os Jogares, as cruaes eram ·tra n sportad~,s com 
grand es ·trabalhos e cl.ispendios, nem mais ves·tigios res·tam . Em 
compensação, ficaram elos ·trabalhos de acclimação val'ios fruc-tos 
e plantas que hoje se no·tam no Estado, e que constituem um 
pequeno, mas animado commercio, não só interno como externo . 
O arroz, cuja cul·tma é lloje em pequena escala, j á foi um genero 
de exportação estacloal. Iniciada a su a plantação ·ta.mbem em 
meidos do secu!o passado,. em princípios do actual constituía um 
objecto ele exportaçilo ioter-estadoal, porqu!lln·to, segundo eonsta . 
de documento official, em 1810 tiveram sab ida 4 .076 arrobas, (\ 
r azão ele 1.'250. Hoj e os ge11eros de proclucção elo Es·ta,clo f9rmam 
duas secções ou grupos clisti nc·tos - a grande e a pequen a lavoura 
- A canna, cuja cultura pertence á t a secção, e os seus pt·oductos 
va1·iaclos, são a princip:1l fonte ele r iqueza do Estado. Ini ciado 
con temporaneamente o seu plantio, cnm a fundação e colonisação 
ela capitania, hoje Estado de Perno,mbuco, foi - se desenvolvendo 
progressivamente, pois os seus produc·tos sempre encon·traram 
prompta sabida e vantageus, a par elos lucros que t•estütavam 
para os agricultores. Data, pois, de tempos a cultura ela canna 
de assucar, sendo iniciada no engenho '' N . S . ela Ajuda», hoje 
«Forno dDJ Cal», nos arredores da. cidade ele Olincla,- o p1·imeil•o 
que se fundou em Pernambuco. As vantagens colhidas pelo seu 
prop1·i etario incluzir111m oubt•os colonos a imitai-o, e cles·ta ar~e, 
em 1548, quando a capitan ia contava :.11penas 17 annos ele exis
·teuc i:11 já possu i a 23 engenhos, que pr oduziam 25.000 arrobas por 
anno. Sempre crescente em sua marcha, em fins elo seculo XVI 
o numero des tes elevava- se a 50 produz indo 20U .000 a:nobas por 
anno; em 1630 a mais ele 100, em 1750 a 276, em 1818 a mais 
de 500, e presentemente a mais de 2 .000, além de muitas enge
nhocas, esparsas pe lo cen·tro e principaltneirte nos sertões elo 
Estado. empregadas com especi alidade no fabrico ela aguardente 
e r apacluras . Aper.ar da boa qualidade elo algodiio de Pernam
buco, e elas van·tagens que encontra nas cotações dos mercados 
europeus, com tudo a compe·tencia elo algodão dos EsLaclos Unidos 
prejudi.c::t immenso este proclucto no estrangeiro. A exportação 
elo caroço ele a lgodiio no anno ele 1886, quer para o interior, quer 
para o exterior , foi ele 2 .'174 .928 kilos A pequena lavoura, que 
comprehencle a cultUL'a ele cereaes, l:ructos, legumes e ou·tros ge
neros, não ofl"erece a quan·ticlacle necessaria para o consumo da 
capi·tal e dos centros procluc·tores, . em sua totalidade. E' 
assim qne figul'D.m en·bre os generos importados o feijão, o JILilho, 
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o at•roz, a fa1·inha (le mandioca, a gomma, etc ., etc., quando o 
Estado podia pr·odmil-os, não só para o abastecimen~o de seus 
mercados, como ainda para ex portar. Não é que faltem ao Es taclo 
teJ·ras uberrimas e apropr iadas para qualquer genero ele cultura, 
nem as vantagens ele procura e compensação nos mercados. A 
pequena lavoura, completamen·te desprezada por causa da cul
·tura ela canna e elo algodão; vai definh ando consideravelmente. 
O fumo, que pmeluz tão v<mtajosamen·t3 em di versas localidades. 
do Estado, principalmen·te no planalto de Garanhuns ainda não 
é sufficiente para fazer face á gntnde importação ele clivet·sos 
Es·tados, principalmente elos do sul. No entre·tan·to a sua culbura 
em Pernambuco, em tempos idos, foi incon·testavelmente de van
tajosos resul'taclos . Em 1637 e outros a nu os, no tempo ela do
minação hollancleza, a exJ;ortação elo ÍUI11o JiguraYa com van
tagem nos manifes·tos elos navios el as fro·tas que partiam carregadas 
para a Holla.ncla. Poster iorme1rte ainda se enconkam em varios 
documen·tos olliciaes noticias elo resuHaclo que ofi'erecia seme
lhante cultura, e varias providencias elo governo, no intuito ele 
pro·tegel- a e ele acautelar os interesses elos plantadores. E' as1 im 
que, em meiaclos elo seculo passado, foi Cl'eacla a alranclega do 
·tabaco, a qual teve regimen·to por Alvatrá ele d.6 ele janeiro ele 
1751 , taxando-se o preço ele 1$ por arroba para o ·tabaco ele pri
meira qualiclacle, livres e liquiclos para o lavrador, e $900 para 
o ele segunda. O clecl in io d0; cultur·a do f<uno coincide com o 
desenvol vimenlo que foi ·tendo a do algodão, que ·tem prej11diuado 
immenso, não só aquella, como aincl:J. a ela canna e ele mui·tos 
olrtt•os generos . De cultura facil, ele sab.iela immecliata, e sempt·e 
bem reputado nos preços, o algodão muito ·t~m contribui do para 
desprezarem-se os outros generos ele cnltur,\ que desenvolviam-se 
e prospera,•am no Estado. Estradas de ferro. - A Central ele 
Pernambuco, cuja extensãõ kilometrica ele linha em ka!'ego é ele 
72 kils. 075 desde o Recife a·té á estação ela Russinha; a estrada 
de ferro Sul ele Pernambuco com a ex·tensão de 146 kils. 1,2í). A 
linh a em cons·trucção ela pr imeira estrada abrange 97 kils . 936, 
di vidiclos p01: secções : ele Cascavel a Bezerros, ele Bezerros a Ca
ruarú, ele Caruarú a Pesqueira e cl'ahi á es1aca 1.000. A linha 
em conskucção da segunda comprehencle os seguin·tes ramaes: ele 
Timbauba, em Pernambuco , ao Pillar, no Parahyba do Norte; 
ele Mulungú á Campina Grande, ]Jassanclo por Alagôa Grande, 
no Parn,hyba elo Norte; de Paquevira, em Pernambuco, a União, 
nas Alagôas; e de Angelim a Bom Cvnselho, em Pernambuco. 
A elo Recife ao Limoeiro (82 kils . 976 m.) com o ramal ele 
'rimbauln (58 kils . 079 m.). A do R ecife a Palmares (i24kils. 
739 m.); além de outras. PO]J. - O deficiente recense0;mento ele 
·1872 deu a e3se Estado uma pop . ele 8-11 .539 habs . Acredita-mos 
não ficar mui longe ela verdade dando a esse Estado u ma pop. 
ele i.OOO .OOOde habs. Instmcção. - A instrucçãosuperioréclacla 
na, Faculdade ele Direito, na Esch. ele engenh<lria creacla pela Lei 
n. 8.t ele 3 junho ele 1895, insballacla a 6 ele abril ele 'l896 ; a secun
daria n >t ll:scola Normal, (com duas eschs . anuexas), no Instrtuto 
Benjamin Cons·tan·t, no col!egio das Artes, e a prim . (1896, em 
191 esch~ . O governo federal tem seis aulas prims. nos 
arsenaes e no presidia el e Fernando ele Noronha, e os cofres 
es tacloaes subsicliam13 ele recolhimentos e insLituições de caridade. 
I-Ia, além cl'isso mui tos collegios particulares de ensino prima rio 
e secunda rio . T em ainda o Estado a esch . lnclustt· ial F r . Ca
neca, um0; bibliotheca com cerca ele 2LOOO volumes, e o impor
tantíssimo Instituto Archeolog- ico e Geographico, elo qual fazem 
parte no·taveis hom ens ele lett1·as. Divisão ecclesiastica .-A dio
cese ele Olincla foi elevada á categoria ele prelazia pela bulia elo 
pa1Ja Paulo V ele 5 ele julho ele 1614 Creacla, diocese pela bulia 
Acl sacram Bea·ti Pe·h!'i elo papa lnnocencio XI ele 26 de novembro 
ele 1676. Em 188•! o EsLaclo ele Pernambuco comprehe11clia 79 
parochias . Tem t ido os seguin·tes l.lispos: Il, Estevão Brioso de 
Figueiredo, D. João Duar te do Sacrame nLo, D. i'IIathias de Fi
gueiredo e Mello, D. F1·ei Francisco ele Lima, D. Frei Manoel 
Alvares da Costa . D . Frei José Fia lho, D. Frei Luiz ele San·ta 
Thereza D. Francisco Xavier ele Aranha, D . F rei Fmnc isco de 
Assumpcão e Br·ito, D . Thomaz ela Encarnação Costa e Limn , 
l!l . Fi•ei Diogo ele Jesus Jardim, D. José Joaquim ela Cunha Aze~ 
l'eclo Coutinho, D. F rei José ele Santa Escolastica, D: José Maria 
de Araujo, D. Frei An'bonio ele S. José BRs·tos,D. Frei Gregorio 
José Vi egas; D. Thomaz ele Noronha e Brito, D. João da Puri
ficação Marques Perdigão, D. Emmanuel d9 Rego Medeiros, D. F1·ei 
Frn,ncisco Cardoso Ayres,D. F rei VitalMariaG~nçalves cle Oliveira, 
D . José Pereira ela Silva Barros. Representação Fecle1•al.-Dá. tres 
senadores e 'i7 clepubclos. Governador elo Estaclo. - Dr. Joaqu im 
Corrêa ele Araujo, ·tomou posse a7 de abril ele 1896. A Constitui.;ão 
foi promulgada a i7 ele junho de 189i. CapitaL - Recife, banhada 
pelos r ios Biberibe e Capiberibe, com lindos e aprazíveis bairros, 

ml'bre os quaes notam-se o do Recife na entrada da barra, o ele 
Santo Antonto e o ele S. José em uma ilha an·tigamento deno
minada Antonio Vaz e ligada ao con·tinen·be pelas pontes ele Santa 
Isabel, Boa Vista e Afogados, e ao ha.ilTo do Recife pela ponte 
Sete ele Setembro, e o ela Boa Vista. No primeit·o, o mai,~ rico 
ela cidade, notam-se: a egreja maLl'iz, a ele N. S. ela Maclre de 
Deus, a capella ele . S. elo Pila t·, a ele N. S . ela Conceição, as 
estações da I~ . ele F elo Limoeiro e ela companhia Ferro Carril, 
os fortes do Brum e elo Buraco, a Alfauclega, Praça elo Conm1ercio, 
etc . No segund o acham-se : o pa,lacio elo Governo, em fren·Le ele 
uma bem arborisacla praça, o ·theatro ele Sa,n·ta Isa]Jel, Ins·ti'buto 
Archeologico e Geographico Pernambucano, Esch. Normal, 
Lyceu ele Artes e Officios, Tribunal ela Relaçã~, Camara Muni
cipal, em cujo eclifi cio fnnccionam a Bibliotheca e a Repartição 
ele Instrucção Publica, Casa ele Detenção. San1a Casa ele Miseri
corelia, Caso, ele Expostos, Arsenal de Guerra, estação ela E. do 
F. elo Caxangá; egrejas elo Paraíso, Rosario, Conceição dos Mi
litares, S. Pedro, Livramento, Esp irito Santo, etc.; jardins elo 
Campo elas Pt·incezas e ela praça D. Pedro li. No tet•ceiro no• 
·tam-se : o Met·caclo Publico, es tação elas eshl'adas ele fet'l'O elo 
Caruarü e do . Francisco, Gazome·tro, Matadouro Publico, 
Quartel ela Fortaleza elas Cinco Pontas, e diversas egrejas . No 
quarto encon tram- sa: o Gymnasio P ernambucano, Asseml>léa 
l~ stacloal, o grande Hospital Pedro II, Hospi tal elos Lazaros, 
Asylo ele Meucliciclacle, Palacio Episcopal, estação da E. ele F . ele 
Olincla, Mercado, egreja nmtriz com Ull1a imponente fachada, Re
colhim ento ele N. S. da Glol'ia, etc. Tem mais ele 180.000 babs . 
Foi esta cidade ·tomada pelos hollanclezes em 1630. Cidades prin
cipaes.- Bezerros, na mar&'em clir. do rio Ipojuca, ao N. proximo 
ela serra Negra.-Bom JarClim em bel! a posição, á margem clir. 
elo Tracunhaem, pt-rto elo Estado elo Parahyba elo Norte.- Brejo · 
da Madre de Deus, si tuacla em um valle ou brejo, ele cuja cü·cUll1-
stancia se origina o seu nome, formado pelas senas ela Prwta e elo 
Estrago; foi em principio um sitio pertencente ao convento ele 
S. Phili ppe Nery do Recife.-Cabo, na margem clir. elo rio Pirapa
ma, atravessada pela E. ele F . elo Reci!'e ao S. Francisco. - Caruarü, 
em um planalto ele declive suave e ele ·terreno secco e vegetação 
pouco desenvolvida, banhada pelo rio lpojuca (em sua margem 
esq . ,) que ahi é llas·tante caudaloso nos invernos regula,res.- Es
cada, á margem esq . elo rio Ipojuca, em ·terreno elevado, com 
5 a 6.000 babs ., engenhos bem moll'taclos e uma es Lação cb E. ele 
F . elo Recife ao Limoeiro, banhada pelos riachos Salgado e 
Goitá, que passam a pequena clistancia. -Ga~· anhuns , no cent1 .. o 
ele um grande planalto, jwrto ás nascentes do rio .l'llundahú. 
Gloria ele Goitá, ao SE . ela cidade elo Pau d'Albo. banhada pelo 
riacho elo seu nome, com engenhos de assucar .- Goyanna, en·tre 
os r ios Tracunhaem e Capiberibe-mirim a 2<1 kils. ela costa, com 
lavoura ele canna, café e fumo - Gravatá, á margem clir . elo rio 
Jpojuca. - Itambé, na ex·tremiclaele N. elo Estado, em frente ela 
pov . ele Pedras ele Fogo, ba.stan·te populosa, com clima magnifico, 
·tel'l'eno fer·til -Jaboatão, a 18 kils . ao poen·te ela cidade elo Re
cife, com bom clima, ·banlmcla pelo rio elo seu nome, ligada ao 
Recife pela E. ela F. elo Carnarú .- Limoeiro, á margem esq . elo 
Capi beribe, em u ma bella planície. - Nazareth, com 4 000 habs., 
á margem cU r. elo rio Tracunhaem, em terreno elevado, pedre
goso e elesegual, ligada á E . ele F. elo Reei fe ao Limoeiro pelo 
ramal do seu nome. - O li nela, a 6 kils. ela capital, em ·tet•reno 
montanhoso, banhada pelo rio Beberibe ao S . , pelo Doce ao N. e 
pelo Oceano a ill. F oi cap ital ele Pernambuco, outl"01·a uma elas 
mais ricas e opulen·tias cidacles elo Brazil. Os hollanclezes a incen
clüwam a 23 ele novembro ele 1631. En·tre seus etli fi cios nota:veis 
avultam : a Sé, o Sem1nario, an Ugo co!Jegio elos jesuí-tas, os con
ventos ele S. Francisco e S. Ben·to bem conservados, o do Ca-rmo 
(em rui nas), o recolhimen·to elas f•·eiras, a estação terminal ela E . 
de F . ele OU nela, vasto eclificio, que foi antigamente quartel ele 
artilheria e hoje reconstruido pela companhia; a casa da Camara 
(eclilicio cous•ruiclo pa,ra Faculdade); o mercado, as egreJaS ele 
S . Pedro Martyr, S. Pedro Novo, Amparo, S . João, Misericordia, 
elos Milagres, e·tc. Olincla abastecida de agua llo·tavel pela: com
panhia San·ta Thereza, vindo a agua ca_nali sada dorioBiber1be. No 
Varaclouro ba uma bo nita ponle. -Palmares, á margem e8q do 
rio Una, na E. ele F. elo Recife ao S . Francisco .- Pesqueu·a, na 
Ialcla oriental ela serra Ar at•ubá e nas origens elo rio Panema ou 
Ipanema .- Rio Formoso á margem cUr. do l'iO élo mesmo n~mi, 
pl'oxima do lit toral com'8.000 habs. : Joi celebre nas hrt~ sh f 
];).nclezas-Taquarati nga, elevadO; á cidade em 1887 • -~ 1~1h \ u )_:: 
a pec1uena dista-ncia dos limites de Pernambuco com 0 da1a Y1,a· 
Triumpho, na cha,pada da serra ela Bn,ixD;. Verde, gran e, cu ·~IVa
clora de café - Vic-to1·ia atravessada pelo nachoNatuba1 amargem 
esq . elo rio 'i·apacorli. , ,.;a E. de F. do Rec1fe a Oaruaru : é :1 an ~ 
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1;iga villa çle Santo Ant~o.-Bal'l'eiros, a·tiravessacla pelos rios Una 
e Cariman, proxim:1 do EsLado da& Alagôas. - Serinbaem sobre 
um:1 collina, á margem dit·. do rio de seuJ:~ome, ao N . da cidade 
do Rio Formoso. - Boni"Lo, á margem esq. elo riacho Mach·\l de 
Deus, em terreno elevado, apresen·tt~JlÜO 11t11a bel la pe1·spec~iva .
Agua Pret:1, ~~ margem esc\. llo rio Una. - Iguarassú, banh ada 
pelo rio ele seu nome a 28 ki s . da capital.- Petrolina, á margem 
çlo rjo S. Francisco e clefl'Onte elo Joazeiro 11a Bahia . Villas prin
cipaes:-Afogados de_+ngaze ira, á margem esq. elp rio Pajehú.
Aguas Ile)las, em uma planic.ie, á mal'gem esc1. do ri_o Ipanema. 
- Alagôa de Baixo, á margem esct. do rio Moxotó. - ,Borp Co~
&elho, ao pé ela serra elo Ta boieiro e na margem di r. dp riacho 
Lava-pés, que a divide en1 dovs bail'J'os, ligados por duas ponte~ 
de madeira .. - Bujque em uma chapada da sem·a qo seu nome ; 
seu terri"torio ê banhado pelos rios J,panema e Moxo"tó .- Cabrol~ó, 
DJJ. J:l1argem esc1.• do braço do rio S . l?rancisco, quE\ fórma a grande 
ilha d' Assumpção . em uma beUp, expl<_~naela, fron·teira á mesma 
ilha, 00111 cli11fl1 pol!CO salubre na es tação invernos(],; cria gac\o e 
cultiva algodão . -Cünbres, em uma e~ planada, na extremidade 
occiclen·~al ela ser1:a AraruiJú.-Conceição da Peelm. - 00l'J'entes, 
nfl, foz elo rio cJo seu nome no Munclahú .- Exü, na falda ela ~>erra 
elo AJ•<u·.ipe, n&s nascen·tes qp riacho ela Bl'igiela . - Flores, á mnr
gem elo Pajehú.-Fio1•es~a, ;í mo,r g-em elo Pajehú. - GD,mel leirn, 
ban hada Qelo Se11inhaem.-Granito, si~uacla em uma planície, á 
margem esq. elo riacho cb :jólrigida, com 4.000 habs. - Ipojuc&, a 
cinco ki}s. çlo ltt~oral. -:- Ja~pbá.-Leopo ldina.-Mud~epa, á mav
gem cli[·. clg rio Jaboa~ão .-1'-i. S. elo O' ct·eacla em 1SS8. - ·0u
r.icury, á margem esq. do rio Oar~i bas, tl'ib. do Jacaré, que o ê 
do S . Francisco.- Quipt~pá, á marl:\'em clir . elo rio Pira11gy, 
com l].ma. estação elo pro~ongametrto qa. E. ele F. do S. Fran
clsco.- Salgueiro. - Santa Maria ela Boa Visba, na margem do rio 
S. F1•ancisco. - S. Ben·vo, á margem clir. elo Una.-~. José elo 
]]gyp·to, na Calda da set'l>a das Balanças, á ma.l'gi"m qir. do ria
cho s. José, cleneminava-se S . .José ela Ingp.zeira. - S. Lourenço 
ela Matta.""""'Taçaratú, etl'l. um ya lle, en·tre as serras de ':j.'acaratú 
a ela Folha Branca, 18 kil~ . clis~il>nLe do r io ~· I!'rancisco, pro
ximD., da çapboeira de Paulo A.m:mso. - Villa Bel la. - Vicencia. 
Lagôa dos Gates. - Neste illstado nascet·a1n: Pedrp elE\ Ara~l.iO 
Lima , marquez ele Qlinel!J..; Joac1UÍ!l1 Nunes l'\'[achaclo; Bel'nar
elo José ela Gama; Cae·~ano Maria Lopes {}ama; Domingos 
IW~e iro elos Quimp.r~es Peixoto, barão de lguarassú; D. Ma
noel do Monte Rocll'igues ele At·aujo, bispo do .:ftjo de Ja
n eil•o e conde çle Iraj:í; AIY~pnip Peregr ino Maciel Mon
·teit:o , barão cJe Uarparacá; aléJI! d!'l Ol.lbt·o~ homens ~o·taveis. 
OoqstiLuiçj:'\o do ]]J~~ado .-Capitulo I. Do ]]staçlo.- A 1·t. 1. A 
aq~iga prqvincia ç!e Pernambuco, cou~ervados os Sf311S hmiles, 
ot:gap isa- se pelas d ispostções ela pr.eseq~e Çonsúi tui.ção em Es
·taclo a].ltonqmo, fazendo pa~1ie da União Fecje,·a! B1·azileira. 
Art. 2. A forma de Govemo elo Eslado será a repulllic!ina re
presentlj.tiva, obsevvaq;ls as dispo!liçpe~ clq. CpnstiLuição Fedet•al 
e da pvesente . Art. 3, Os poderes políticos elo [<:atado, !egi.sla
tivo, execll;tivo e. juclicjal, c)el~gações elo povo , exercem-se 
pelos modos estabel.eCicjos nos artigos seguin·tes. Capitulo li. Do 
:Roder I.,~gislativo . A~:t. •!, O pode~· legis!alfvo ~ cleleg,ado a uma 
cama!'a ele clepu·taclos, corpposta ele ·b1·inta membros, cujo nlan
daúp durará L~•es anJ].OS, a ontra el e scnadore~, cprnppsta . ele 
quinze m!)mbros , cujp mandato clurapí. f(l is aqnos, e nonstiturãp 
o Congresso Legislativo cjo Estado. Ar~. 5. São conqições para 
ser !ll.ei"to dl!putado : 1, Sev ciclaclaclão brazjleiro, nato 011 na
turalisado desC!f'l tres annos pelo menos antes dcy eleiçãp ; 
n. Ter efl'ecti va uesii).el)cia no l~stacl o desdi! tt•es annps pelo 
menos ant\3& c!a ej.,eição; III. Ser maior c)e vinte ll um aJJllo,s i lY, 
Estar no gpso ele seus cli~ei tos poli licos i V . ser eleibo~· no 
]]Js·taclo . Ar~. 6 . Para ser eletto Bi!n~dqr req~tet·-se ; I, ~er ct.da
dão bllazilejuq Jlll~O OL! n!l·turatisado desde seis aqnqs pe)o menos 
antes das eleição; II. Ser domiciliado no lTislf\ciP desde seis annos 
pelo menos ela eleiçiio; III. Se17 maior ele Ll'inta e r;(pco annqs; 
IV. Est11~· no goso ele ~ellS direitos politicos; Y, S~L' eleitor no 
Estado. A1·t. 7. () Cpng1>es~o Legislativo se re11nil' á qn capi·tal 
do Els tac)o n_o ~lta 6 de marçp de caQf!> p.pno, se a lei pãp clesign'! r 
outro clla, mdepeuden~erqente c).e couvocaçii.o . Art. 8 . A veri
ficação dos poderes ~~os rnenJbvos de am]Jas as camaras e a no
meaçã_o ele seus presiqen·~es, vice-presidentes e secre:tarios com
petem a cada urpa dellas. A,s comrpissqes, P.o~·ém, serão nmneaclas 
pelos plleSJden·tes. Art: 9: J!;m caifa.uma da~ C<t)naras os q~g.oci ps 
se resolverão por mawl'la a~1sohrta elo vot;os do& membros pl·e
sentes. As SI!Ssões qi!lri1!-s ~euão cel_ei.)radas com o n,umero, pelo 
menos, çle de~eseis deputados e ?ltp ~enaC!ores e deve~ão ser 
puplipas, SQ,)yo quande o cont~~r1p exJgt L' o bem dp J]lstac).o. 
A1·t. 10. Os pppjectq~ {ia lei teu~P, em geral Prlls qi~Cll~?õe~. J\.s 

propos~as elo Governo ·terão só mente dnas. Art . . 11 . A discussiio 
e votação dos projectos ele orçamento e força public:t serão ele 
iniciati vil. dt1- Camara. elos Depu tados, precedendo sempr(l ás ele 
quaesquer onLt·os pl'ojee·~os; mas o Senado poclerá emendai-os. Pa
rt~grapho unico. A lei .clo orçamento não conterá disposição alguma 
que ni'ío se refira a clespeza e receita rlo Estado. Art. 12. As sessões 
annuaes durarão tres mezes, poclenclo ser prorogadas pm· tit•in·tia 
dias, flndos os quaes, si não hotlverem sido vo·taclas as leis de 
orçamento e forca, o Governador elo Elstaclo pt'Ol'ogat•à as elo 
anno an•tel'ior. A t· t. 13. Cada uma elas casas elo Congres so pro
verá em seu regimento quanto ao modo ele sua communic~ção 
com o Q-ovemadm·, publicação elas leis, solemnidacle da abal'
·tura e encerramento das sessões e quan·to ao mais ~ 11e fór con
cernente ao seu regimen in'bemo, assim como (I organ>isação ele 
suas secretai·jas, nolJ!eando, clem.itti nclo, licenciando e aposen
tando seus empregados, r aspei tadas as 'disposições destâ Con
stituiçiio . A1:t. <14, . Nas sessões ele ab.er Lura e encet•ramen·to elo 
Congt•essso ·toma1·ão assento p t·omiscuamente os Depu tados e 
Senad011es. Serão. po1•ém, presididas pelo Presidente do Senado. 
Art. 15. Compete aos presidentes das camaras fazer e a policia 
e segurança no ilr~el'ior e extet•iol' elos ediftc ios em que fu ilccio
np.t•eJ~ . Paragrp.pho unico. Incumbe-lhes requisi·tar para esse fim 
a forçt al'lnacl;t que for necesst~ria, e dispo ~· dell<J. pb.t·a ga t·an·tir 
a ordem e assegqrar a libet·clade das di~cussões e deliberações . 
J\.l·t. 16. Os Deputados e Senadores são inviolaveis per suas 
opiqjões, palavr~s e votos no exercício d.o mandato. Art. '17. Os 
D~p1Jbaclos e Se!lac\ores, desde que l'ot·em reconl'Leciclos, a-té nova 
eleição, não poderão s~r presos, salvo o caso de flagrancia em 
crim (l io af\ançavel nem processados ct•iminalmen·te sem prévi.a 
lice nçt~ de suas camaras. Levado o processo até í1 p l'onuncia 
excl usive, a au·tOl;id!!-de pt·ocessan·te 1'e.Jne·tterá os autos ã. Camara 
respec·tiya para r~solver so b1•e ;t pt·oçedencia da aecusa ·ão, se 
o accusaclp não preferir ser imedia·tamente julgado. Art. 1S. As 
immunidades es taLuicla,s nos artigos antecedentes não compt,e
hencl(\ m os delictos em ma·teria mili:tM· ou navnl, nerll derogam 
as leis felleraes das respectivas cliscip li!1aS. Art . 19. Os Depu 
tados e Senadones receberãQ elo cof,·e elo Estn.clo ig ual subsidio, 
que u ma lei fixaeá, e, além disso, aos que re~id trem fó1•a ela 
capital, se1·á arbitrada na mes ma lei uma ind emnisação, ta.mbem 
igúal., parllo as despezas ele ida ll volta. Paragrapho 1J.nico. Duran·fe 
as pnorogaçpes os representantes não r eceberão subsidio. A1•t. 2J. 
A lei quo regulat· o subs idio dos membuos elo Congresso 'poclená 
ser a! teracla, más a alteração só vigora!' á n<1, segui te Jegis la
·tqra. Art. ~ l. Qut~!quer el as camaras poderá Pllnil• os seus 
m(:lp.lbt:Os por procecllmen·~o incon·eto, e PO!' maioria de clous 
t erços de sua totalidn.de, pronunciau a expulsão de illlgum . Art . 22. 
Não podem ser Deptr~:vl os, nem Senacjores ; § i. O Governador, 
Sf3US secre·tarios e ch etes ele reJl~.r·~ições pub.l icas ; § 2, Os ma
gistraclp& e i'llncciona!'ios çla justiça publica, e~cetYtos os q ne es
iiyerem ~tvu~so~, pu em disponibilii:lacl e ha mais de um anuo; 
§ 3 . Os empregados clq,s r epar·tiçõe.s f\scaes ; § 4. As a'l!toridades 
que exeucerem no Est!ldo .fLmçções policiaes ou mili-tares . § 5. Os 
pat·rmt es do C}oyernt~t•dol! em eKercicio na época da eleição, co n
siderando-se como taes os pais, fllllos gen1·os, jrmf!os e cunha
elos, duran·te o c-qnhaclio ; § (i. Os CJUe fi verem con·tl'acto de for
necim!)n'tO e emprei taqas de ob1't],S com o goveq~o e repartições 
do ills·tado. Art. 23. Os demais fLuJccion a t•i os deixarão o exer
picio cje se1Ís empt·egos . durante o, ·templ) em q1ie flulccional' o 
Cong1•esso. Art. 24 . Nenb 1tm Deputado 0.1 Senador, emCJU:l lltO 
clmau ~ ~eu mand[l,:~o, poder~~ ser uomeado pura c1ualquer em
pt·ego CLVll ou mtlttar, nem cele]Jrat• con·tracbos· cum o poclet• 
execq·tivo. Si acce i·tar mandato l eg islativo p<u·a o OongressGJ 
Fed.eral o,u de oubro jl:SLfldo, perderá o Jogar de Depu·tado ou 
Senador. Paragmpho l!qico . A palavra emp1·~go não compl'e
h ende promoção ou açcesso pot• anti guidade, nem co!llinissões 
ad t-empus . . Art . 25. O funccional'io publico nãq i!lcompa·tivel , 
que se~do eJI!i~o :p~ptrtado pu Senaclm· cleixl!-r ele ·tomar asseu·tp 
á té de?' Ji:ls depo is da verificação dos poclet·es e çon tinuar no 
exe11cicio de seu ernprego, 1•epvta-se ·t.er r enu nciado ao mandato 
e proceder-se- hp. iopnedia~amente á pova e leição para preen
c)'üinen·to da vag~. rArt. 26. Po~· deliberação elo Cong1•esso em 
ca~o extt·a01:dinario P.ll pal'a garanti!' a i13enção e inclependencia 
em seus t ra balhos e resoluções, poderá ell e ~Ltncc i onar fóva do 
local de costume, pl'ecedendo annuncio e r eunindo-se em Jo o-a r 
pupl icp ~ apcessivel ao·. PO,YP; Art. 27 . A camara que emenâar 
~Lm pro.Jec to . o reenv1a!'i). a outr:a ; se esta não a.ppr.ovat· a 
emenda, set•a o prOJeCLo submett1do a um a com missão ele ·tl'es 
lT)embrOS qe cadq, ~ll!H). elas Camaras, e O que rÔr Jl Oll el Ja. de
li beradq. se considern.rlj. r esplução do Cong-resso. Os membros 
c)essa cogqnissªo serijo eleitos pelas r espectivas camaras, ~1 e -



PER - 183 

vendo das·ta fnzet· parte um Senador e um Deputado ela mino
ria. At·t . 28. O pt•ojecto que for approvaclo pelo Congresso será 
a\Jresantaclo ao Governador dentro ele 10 dias para ser sanc
cionaclo e tornar- se lei do Estado. Art. 29 . Si o Governaclol' o 
S<\ltcc[onar, o refereudrurá simplesmente e em segui ela o J'ará 
publicar ; se lhe oppuzer o seu veto, por en·Lencle t· qtle o pr·o
Jecto oll'ende a Constitu içiio Fedel'al ou a elo Estado, ou por 
nãô set• conveniente ao bem publico, devolvel-o-ha :1 camara 
em gue elle se houver inici ado, dando as 1·azões ele não sanc
ção At·t . 30. S i depois ele novam e trte discutido fõt· o projecto 
approvaclo, passu·á a o1rtra camaea. SL esta tambem o approvar 
o J'a r á publicat• como lei. Em ambas os casos hav er á u:1t a só 
discussão e a votação. será nominal e por clous ·tet•ços elos mem
bt''ls de que se compõe cada cama t•a. Art. 31. Os ·projectos 
rejeitados ou não sa nccionaclo·s não poclet·ão ser renovacios na 
mesma sessão legislativa . Ad . 32 . Si o Gov ernado r clent l'O de 
dez dias, contados da cla·tn. elo recebjmen~o da resolução, não a 
sanccionar, ou não a devolver, o Presidente do Senado ou o ela 
Camar•t a publicará como lei. Art. 33. A fó t·ma ela pr omul
gação elas leis sel'Ó. a segtt inte : «O Congresso Legislata tivo ele 
Pernambuco cl'ecreta : » At··t. 34. O Senado renovar-se-ha por me
tade tl'iennalmen ·te. Art. 35 . O Senadot· ou Deputado, eleHo em 
substituição de outro, exercerá o mandato pelo tempo que faltar 
ao snbs~ituido. Art. 36. Compete ao Congt·esso Legislativo: 
§ t. F azer leis, in·terpretal-as, s u spende~- as e revoga l-as ; 
§ 2 . Fixar annualmente a despez<l. e m·ça.r a receita elo Es~ado, 
lançando as t axas e ·tributos c1ne forem inclispensaveis :tos ser
viços publicas, não embar aç.aodo a acção dos Municípios no c1ue 
concé t'ne· ás suas ft~ncções ; § 3. Atttorizar o· Governador n 
coilt t~h ir emprestimo sobre o cr ecl i to elo Estado; § 4. Velar 
ná guar da ela Cons·tituição e das leis elo Est:tclo, r epresen·tar ao 
Congresso e govel'Ilos Federaes contra a invasão no territorio 
mesmo Es·taclo, e lJem assim con·traas leis ela União e as dos outros 
Estados qu-e a"tlenta rem contra os seus direitos ; § 5. Pt·om over o 
bem e progt·esso elo Estado, das scienci as, lettras·, artes e inclus
·triM, creanclo es·tabelecimentos ele instrucção normal, secundaria, 
prallcional ou technica, fundando Academias ou Faculdades de 
sciencia , e bem assim creando e mantendo concurrrente mente 
C'Om o Município escholas primarias publicas· ou particulares, 
gar·anlindo por ·temlJO limitada aos auto l'es e inven·tores à i rei to 
exclttsivo elos seus escriptos e ii1Vençõas, que f01·em uleis aa Es
tado bem como concedendo prlvilegios vantajosos ao mesmo 
Estado. § 6 . Desenvolvet• o sys·te ma ele viação no in·teriot• do 
Estado e navegaçãa costeit·a, ficando liHe a cabotagem nacional 
nos port"os do Estado; § 7 . Fixar annualmente a força pul)lica 
necessaria ao Estado e ot•gn.nisar uma miliciacivica; §S . Re
gulara administração dos bens do Estado e clect·etar a sua alle
ílação quàndo conviet· ; § 9. Resolver sobre limites dos muni
cípios, não podendo, porém, altm·al-as sem que sej~.m ouvidos 
os respectivns Conselhos Municip<\es; § 10. Mudar temporaria 
ou delinitivámente a capital do Es·taclo, quando i sso convier ao 
beh1 publico; § 11. Crea t· os empregos e repa1·bições necessarias 
aó bom a t1dame trbo elo sel'viço publico, regulando as condições 
ele nomeação, vencimentos , e concessões ele licenças, aposen
tadorias, monte-pios ou seguros de viela e demissões dos fimc
cionarios elo Estado ; § ·1~ . Oecl·e·tar a divisão civil, adminis
tra·tha e judiciat·ía elo Estado ; § Hl. P'rorogar e acld iar as suas 
sessões; § -14. A competencia legislativa do Co ngresso não t erá 
outras res·trições além elas que lhe forem posLas pela Consti
tuição Federal e por esta . At·t . 37 . Compete á Camara elos 
Deptrtados decret,u· a accusação do Governador, do Vice-Govm·
nad·or e dos Deputados, precedendo audiencia delles . Arú, 38 . 
Uma l ei est abelecerá o r ecenseamen to decennal da popu
laçãrr elo Es·tacln, e no briennio qtte se seg1,1 it· ao pl'imeiro re
censenmento poderá ser augti::tentado o ·nu.mer o elos Deputados 
na t•azão ele um pot• cincoen·ta mil habitan Les, e elos Senaclo l'es 
na razão ele um por clous Deputados. A.r L 39 Ninguem poderà. 
ser a um temJDO membro ele ambas as camaras, nem uma 
destas funccionarà sem a outl'a . Art. 40. Compete exclusiva.
Jnente ao Senado conheéer dos delict()s ele responsab ilidade 
dos seus membros, elos Depu·taclos e J·uizes do Superior T ri
bunal ele ,Tústiça. Capüulo UI. Das eleições. Ar·t. 41.. A ~leição 
dos Depntados e Seoadot·es se fará em um mesm'o dia clir"ec·ta
mente por escru·ti nio em todo o Es·taclo, garantida a· r epre
se ntação das minorias. Art . 42. E ' eleitor no Estado o cidadão 
alistaclo para as e leiçÕ<'s do Cong- t·esso Federal. 1\t·t. 43. Con
sider ar-se - hãó ele:i'tos os cidadãos que ob-tiverem maiores vota
ções ern um só esc!'utinio. Capitulo IV. Do PoclPr execu ltivo. 
A1•t . 44. O Poder éxecu·til•o do Es·taclo Sel'á exercido por um 
Governador eleito por quatro anuas. Art. 45 . Estando ausen·~e o 
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Govern ador eleita, o seu substituto legal assumirá immediata
me tlte o exercicio elo cargo, começando a decorrer clesst\ cla·ta p 
período gov~rnamenta l. Pat·agt·apho ttnico. Em qualc1uet' tempo 
qne se apresetl'be, o Govel'nadut' eleiLo asscunid. o exercicio, ces
sallllO desde logo, o elo V ice-governaclor . Art. 46. Os poderes elo 
Ga vernaclor terminar ão no dia e m c1ue se completarem qua·Lro 
annos precisos a eonLat· do acto da posse ; devendo imroecliabo.
mente en ·trar em exerci cio o Gover tutclor novamente eleito. P;u·a
grapbo unico. Qttatt·o mezes a ntes de find ar-se o pel·iodo gove t·
namental se fará a eleição do novo Governador e Vice -gove~
naclol'. Art. 47. O Govem aclor não poderá ser ele i·to sinão 
pa~sados qu:l.Lro annos depois ele findo o pel·iodo govel'namen tal. 
Art . 48, Na falta ou impedimento elo Gove1·naclor servirá em 
seu lagar : I. O Vice-gover nador; II. O Presidente do Senado : 
III. O Presidente dt\ C<tmara dos Deputados. Art. 49. O Govet·
nac\OJ' e o Vice-governador serão nomeados pot· eleição popular 
directa em todo o Estacl'o. Art. 50. Neõsa eleição os eleitores 
vota rão em ceclulas clistinc·tas, contendo um só nome cada uma 
- Para Governador - Para Vice-governador. Art. 5i. Será 
eleito aquelle que olrtiver ma ior vo·tação em um só escruLinio. 
No caso ele egualtlacle de votos considet·ar-se-ha eleito Gover
nadador ou Vice- governador o mais idoso do~ vo·tados. Art. 5.2 . 
Ao empossar ·se do cargo, o Governador pronunciará em sessão 
elo Congresso, . ou, se este não esLivet• reunido, ante o Superio1' 
Tribunal ele Justiça, o juramento ou affirmação de que ·trata. o 
art. 124. Art. 53 . São r equ isi'tos de elegibilidade para os 
cargos de governado r e Vice-governador: I. Set· cidadão na·to 
dos Es·tados Unidos do Brazil; II. 'l'er residencia no Estacló 
desde pelo menos oito annos antes ela e leição; 11!. Tet• as qua
lidades de eleitor; IV. Estar no goso elos direitos politir.os; 
V. Set· maiot· ele 35annos. Art. 54. P1·evalecem com rela ção á 
elegibilicladade de Governador e ele Vice-governador as incom
patibilidades de que ·trata o art. 22 e seus paragraph0s . Art. 55. 
él repr·esentante, quer c~o Congresso do Estado, quer do Cong1•e.sso 
Nacional, s ~ fôr eleito Governador, não poderá assumir o exet·
cicio des~e cat·go1 sem que préviamente renuncie o mandato. 
Art. 56. O Governador, sendo eleito representante da ou:tl'o Es
tado, perderá o logar, si acceitar o mandato. Al·t, 57. Como chefe 
elo podet· executivo compete ao Governador : § 1. Dect·etar a 
appli cação dos fundos consignados p~lo Congresso · aos dive1•sos 
Sflt'viçoa elo Es·tado, niio poclPndo ser tirada do 1'hesouro quantia 
alguma cuja a pplicação não es·teja determinada JlOr lei; § 2. Ex~ 
pedir insLrucçoes para a bôa exectwão elas leis;§ 3. Convocar ex:
Waorclinariamente o Congresso quanclo o ex.ígir o bem elo Estado. 
§ '1-. Enviar ao Congresso, por occassião ele sua alJertura, uma men
sagem expondo a situação elo Estado em todos os ramos do sei·
viço publico, e suggerindo as medidas necessarias á aclminis
·tração publica; § 5. Pres·tar ao Congresso os esclarecimentos e 
informações que lhe forem r equ esitaclos; § 6. Nomeat•, suspender 
e clemi~tü· na fó rma ela lei os funccionarios elo Estado e, sendo 
necessario, repJ·esentar ao Governo Federa-l, contra os f<mccio
narios deste, residentes no Estado ; § 7 .. Dispor da força publica, 
conf0rme o exigir a segurança elo Estado e u bem geral da 
União; § 8. Requisitar elo Governo Nacional o auxílio ele forças 
lederaes, a permanencia elas que estiverem no Estado e outras 
medidas c1ue a exige ncia elo bem publico aconselh ar; § 9. Sa:nc
cionar e publicar as resoluções do Congresso;§ 10. Dirigir os 
nego cios ela administração civil e militar ; § 11. Moderar, ou 
perdoar as penas impostas por crimes communs, sujeitos á ju
risclicção do Estado; § 12. Designa.r dia para a eleição ela vaga 
de Senador ou Deputado, occorricla por qualquel• causa1 inclu- . 
sive a ele renuncia. Art. 58. Para o auxiliar na adm inistração, o 
Gove t·n ador nomeará quatro secretar i9s ele · Es·tado, escolhidos 
entre os cidadãos mai·s no laveis por sua habilitação e ex:pe
riencia elos negoctos publicos. Ar·t. 59. Os· sect·etarios de Es
·tado ser ão da exclusiva e peRsoal confiança do Go\·ernador e 
demissíveis acl nutmn. Art. 60. Esses secre·ta rios, durante o 
exercício de seu cargo, não poderão exerce1· quaesqner outras 
futlcções JilUblicas e percebe1•ão G ordenado que a lei lbes fixa1·. 

· Art. 61. Os secretarias de Estaclo não se1•ão soliclat·iamente res
ponsaveis pelos actos. elo Governador, e sim inclividualp:tente 
pelos que expeclirem em seu nome. Art . 62. As funcçoes de 
sect•e·tarios dé Estada cessam com as elo Govern::uclor 9ne os 
houver nomeado. Art . 63. Em r em unet·acâo dos S<:_l'VlÇOS d? 
Go-vernador a lei fix .. ará uma quant ia an nual, .que nn.o poclera 
set• au rrmenLacla nem dimi tnticla durao te o perwclo do seu go
verno."'o Gove1-'naclor, depois de empossec~o n~o poder~ E"xercer 
nenhum nutro cargo, nem sah it· elo. ·terrlto~·Ja c!o.Esbad~ se~ 
licença do Congresso. Art. 64. O Vrce-g?ve t nadar gover~ara 
por todo 0 ·tempo que faltar ao Governador a quem succeder, sé 
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por venbttra a vaga do cargo ele Govet· nador occol'l'er depois dos 
dous primeiros a tlnos do pe l'iodo governalmental . No caso, 
porém, de vaga, pot· crua lquet· motivo, clo3 cargos ele Governador 
ou Vice-gJYernadol', não havendo ainda decorl'ido dous pri
meiros annos daq nelles pel'ioclo , pt•oc3clet·-se-h a á nova eleição. 
Paragrapho unico. ·si depois de clec::m ·idos dou> an nos elo pe
ríodo, ficarem vagas, ao m~smo t empo, os l11 gares de Governado!' 
e Vice-gover nador, pa1·a com pl eme nto elo pel'iodo govel'na
men·tal , pt·ocecle l'-se-ha á eleição ele ambos e3ses cat•g-os . 
Art. 65. O Vice-governador qttu tel'minar o pel'iodo governa
mental em exercício , não poderá ser e lei to Gove1·nador nem 
Vice-gover nadOl' no perioclo immecliato. Al't , G6: Para q ue 
·O Govel'll acl01· possa ser accussaclo, e pred so que a Ca
mal'a elos Deputados ass im o delibere, pot• duas ter caq 
partes elos membros que a co mpõem e por votação nom inal. 
Art. 67. Resolv ida a accusação, serão remetticlos ao Senado, 
em Ql'iginal. todos os documentos que se t· virão ele base :i. 
accusação . Art . 68. O Senado, tomando couhecimento el aq uelle's 
documentos , resolverá por clous te rços el e seus membt•os e po1• 
votação nominal, s i a accusação é ou não procedente. Ad. 69. 
Reso lvida a proceclencia ela accusação, a Mesa elo Senado re
rnetterà ao P res idente elo Superior 'l'ribunal ele Justiça o de
creto ele accusação com lodos os documentos que o motivaram 
para que elle prosiga nos termos ultel'i ores da formação da 
cu lpa e _julgamento, sorteando para esse fim um tribunal, com
posto elos jui'les mais gradttados e antigos elo Estado, em 
numero de vinte por elle presidido . Art. 70. As penas appl ica
veis ao Governado~· por cr ime ele respo nsabilidade serão sómente 
as ele suspensão, dem issão e i ncapacidade para o exerc íci o ele 
qualquer funcção publica ou elo Estado . P aragrapho unico. A 
a pplicação dessas penas não e ximirá o culpado das clemaiB, 
em que possa incot•t•er em virtude clfl. lei commum- CapHulo V 
-Do Poder Judicial- Art. 71. O poder judicial elo Estado é 
delegado: I. A .juizes de cl is tricto; IL A junbas ele Mnnicipio; 
Ill . Ao jury; IV. A juizes ele el~r~ito; V . _A um Supey ior Tri
bunal ele Justiça. Art. 72. Os JUIZes ele clistrlCtO terao a seu 
carnoo o preparo e julgamento elas causas civis, cuja a lçada 
ser r fixada por lei, com appellà.;ão para o juiz ele dire ito. 
Compete -lhes mais : I. Fazer co t·pos ele elel ic to; II. Co ncede ~· 
fi a nças proyisorias; III. Processar e jttlgar em primeira 
in stancia as contravenções ás pos turas municipaei!, e bem 
assim os crimes a que não esti ve r impo>ta pena maior que a de 
mul ta até i OO$, p t·isão, degredo ou dester ro até se is mezes, 
com mulla ou sem ella e tres mezes de casa de cot·recção ou 
officinas publicas, oucle as houver, com appell nção necessaria 
para a§ j untas elo Municipio; IV . Formar culpa nos crimes 
comm uns á té á pronun cia incl11si ve , com recurso necessario 
para o juiz. ele direito . Ar~. 73. As jnntas de Município se 
com po rão elo pres idente do Conselho Municipal e ele quatr0 
juizes de dist., sorteados pat·a cada sessão; e compete-lhes 
con hecer por appe llação das decisões daquelles juízes em ma
ter ia crim e . Art . 74. O jury con hece t· á elos fac~os nos cl'imes, 
cujo jul gamento não seja clv: a lçada dos juizes de clistr. e el as 
juntas elo Município; elos crimes elos funccionarios publicas 
que não tenham fàt·o especial, elo ele injur ias impressas e dos 
outros cujo conhecimento a lei Ih~ a~tril>uir. Ar_t. 75 . Os juizes 
ele direito conhecet•ão elas suspetçoes postas aos Julzea de dts·bt·. 
e por appell ação das sente nças civis el os mesmos juizes de 
clistricto. Incumbe-lhes tampem o preparo e Julgamento das 
causas civis ele valot· superior ao da a lçada elos juizes de di s
tl'Ícto. § i, o No cri me exercerão as ar.Luaes funcções na parte 
não alte rada pela noTa organ isaçiio § 2.° Fóra cl 1.1J séde elo 
Superior T!'ibunal ele Jus~iça os juizes el e direito julgarão os 
contl ictos ele jurisclicção e aUribuição eu lre os iimccionar.ios 
elo i\Iunicipio e con hecerão elas suspeições postas ao juiz ele di
reito do Município visinho. Ar L. 76. O Superior T ribunal ele 
J.ustiça será composto de sete juizes, e conhecerá em segunda 
e ult ima in stancia, por appellação, elas sen tenças proferidas 
em primeira pelos jttizes de direito, assim no civil, como no 
crime, e dos conflictos de juriscl icção e atLribuição entre as 
atito ri dacles existentes no Município ela cap ital , bem corno entre 
os juizes de direito elo Est-a<:lo. Art. 77, Ao Superior Tl'i
bunal de if tts·tiça incumbe o prepa ro elos processos de re
sponsabilidade dos r~spectivos membros e dos ju iz~s ele 
direito, bem como o .Julgam_ento de,tes e o preparo e .JUl~?a
mento ele uns e ou·tros nos cnmes communs. Art . 78 . Os Jutzes 
do Superior 'l'l'ibunal ele Justiça e os de direito receberão elos 
cofres elo Estado os vencim ent os que a lei fi xar, sem mais 
retribuiçiio alguma, a titu1o de emolumento~. ou de cus·tas, que 
passarão a se t· perceb~das pelo Es Lado na forma CJ,ue for es·ta-

belec icla por lei . Ad . 79. Os juizes ele cl it•eito serão nomeado~ 
pelo Gove t•naclor clentt-e os indicados pe.l o presidente elo Supe
l'i Ol' 'l'l'ibunal ele Justiça em uma list<t não excerlen·te de quinze 
nomes . Parag,·al ho unico . F a rão parte eles r a li sta os doutores 
ou bac hareis em di reito pelas Faculcl ade3 dos l!:s taclos- Unidos 
do Brazil, a pprovados em concut•so ou exame ora l e esc l'ipto 
ele jurispmclencia, theoria e pmt ica elo pt· ocesso, fei-to na sécle 
el o IJ:staclo, perante uma commi.;são ele c in co membl'os, no
mefLCios pelo Govel'naelot· cl 'entl'e lentes da Faculdade ele Di
reiLo, advogados do fô1·o e Juizes do Supel'ior 'l'ribunal ele 
Justiça. A1·t. 80. 0> jui zes éle direi to serão vibalic ios e só 
poderão see suspensos ou perder o se u logat· em vi1·tude ele 
sen tença; ne nhum se rá removido se.não a pedido, ou meclian\~ 
processo em cpre se prove se r perniciosa . stta pet·m anenc.:ia no 
município. Art. 81. A vaga aberta pola r emoção ou qualCJ1l e L' 
outt·o motivo se l' á pt·Jench icla pelo juiz ele elit•eito mais a ntigo 
cl'entt-e os que a requererem no prazo de 30 dias; si ninguem 
a reqtte t•er , ' o Govern a dor nomeará nos termos do a1· t. 79 . 
Art . 82 . ~os .juizes do Supel'iOl' 'l'l'ibunal de Jttstiça é appli
cavel a pt•t meu·a pal'te elo al't. 80. As vagas que se derem 
ness~ 'l'dbunal serão pree nch~da~ por accesso elos juizes de 
cllre ~to, na or dem ele sua antigu idade . ~r·t. 83. Haverá. em 
cnda m un. um juiz de direito; o da capital, porém, terá os 
que fot•em necessarios . Paragrapho unico. A s ubstituição desses 
juizes ·será regulada por lei. Al't . 84 . Os cargos juclicJarios 
são incompa·tiveis co m qu aesque r outros, elec tivos ou não. 
Art . 85 . Sempre que as partes preferirem, da r-se -ha o gu lga
menta por arbitras nas q ttestões em que não forem intet·essaclos 
menores, orphãos e quaesquer in terclictos. Ar~. 86. Para 
r eprese nta r o Estado, seus ilrte resses, os ela justiça publica e 
dos in terclictos e ausentes, perante os juizes e tl'Íbunaes, ha 
ver á um ministet·io publico, tendo por chete um pt·o.cur<tdor 
ge l' a l do Estado. Uma lei orclinal·ia clar-lhe-ha Ol'ganisação, 
estabelecendo o se n pessoal e funcções. Capitulo VI- Da admi
nistração do estado. Al't. 87. Para os efleitos da adminis 
tração, o Estado cliviclir-se-ha em muns. Art. 88 . Os muns. 
são pessoas c ivis, autonomas, e como ·taes gozam ele todos os 
di reitos n ecessarios á sua viel a aclmioistmtiva · e economica. 
Art. 89 . Os direitos e pt·el'ogativas dos muns. serão exercidos 
em cada um clelles. I. P or um Co nselho Municipal· II. Por 
um Prefeito; III. Pelos Juizes ele cli stric to. Art. 90 .' Haverá 
em cada mun . um Cons elh o Municipal, composto nas cidades 
do nove membros, nas villa s ele cinco e na Cap1tal el o Es tado 
de quinze. Art. 9 L. O Conselho Municipal será eleito triennal
mente pelo corpo eleiLora l do mu n . fl.l't. 92 . Seri'io eleitores 
do Conselho Mttnicipal, além dos cidadãos alistados como eléi
lores políticos , oa es tra ngeiros que tiverem domicilio no mun. 
desde pelo menos tres annos e contribuírem com as taxas 
municipees. Art . 93. O Co nselho Municipal, eleget·á annual 
mente ele seu seio um presidente e comm issõe~ , el e accôPdo 
com o seu Regim ento interno. Art. 94 . Realizarú. an nualm ente 
na époc~ que a seu juízo for co nsiderada ma is oppor·bnna, 
cinco sessões, cuja duração será ftx ada em regula mento. 
Art. 95. Compete ao Conselho Municipal deliberar sobrP: 
L l'teceita e clespeza municipal organisando na pl'imeira sessão 
de _cada anno '! c.on:pe~en te orçamento, l a ~ça~do pat•a esse 
efl'elto as conLr1huiçoes ou taxas que iorem mchspensaveis ao 
se t•viço municipal e não contravierem ás leis elo Estado· 
II . _E_mpuestimo que o ru~m. precise co nt l'ahir sob sua respon~ 
sabtltclade pa t·a occon.~e r ns despezas c_om o~ ser viços municip~es; 
III. Arrendamen-to, Joro, t roca e al1ena ç<V:> dos bens movets e 
immoveis do mun.; IV. Emprego, arrendamento e llscalisação 
das rendas mun jcipaes, organ~sando a compe~enle escrip tu
ração; V. Obras publicas mun icipaes, i Iluminação, abasteci
mento e dis ~r ibuiçiio das aguas; VI. Guat·cla Municipal neces
saria ao policiamento "dos districtos, salubl'idade; vaccinação e 
revacciuação, limpeza e a formoseamento elas cid ad.es , villas e 
povoações; VII. Cons·trucção dos ce mit•lrios, viação publica do 
mun. e em gera l sobre meios ele transporLe; VIII. Es tabele
cimentos de beneftcencia publica, eschs . de qualquer grã.o, 
sendo o ensino prim . g t·atuito e ficando a cargo ela Munici
palidade . E' garant ido aos cidadãos o direito ele ensinar, 
independentemente de licença; IX. Theatros, logradouros, 
mercados, fdra s, caEleías e se-r viço ele extincção ele incenclio; 
.x. ~esap~opri ação mn~icipal precedendo inclemnisação ao 
propr1eta r1o med1an le a.1nste ou arb1t ramento e ele conformi
dade co m as leis do Esbaclo; XI. Divisão elo "tel'ritorio do 
Mun. em distt'ictos; XII. Organisação dos cliJJerentes ser viços 
municipae~ , creanclo ?S_ empregos necessarios e r egulando por 
acta especial as <11) lldlçoes ele nomeação, vencimen to , exerci cio, 
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s uspe nsão e demissão c!os emp t·egaclos elo mun. ; XIII. R ecla 
mação ao governador elo EsLaclo conLra os abusos prejucliciaes 
aos direitos elo lllttn., praticados por auLol'iclacles ele qualquer 
hierarcbia não mtmicipal, e proceder contra ellas sendo caso 
disso, para se t· em p uni das e inderunisado o mtw. ; XIV. Orga
nisação ele estatis·tica, fa zendo at·t·ola t· ele cinco em c inco a nn os 
ft pop . elo mttn . , co m indicações rela Li vas a extensãoterl'i
to ri al, r ecursos inclustriaes e agdcolas, instl'ucção e movi
mento dos divet·sas serviços da Monicipaliclade ; XV . Favores 
te nde ntes aos m~lh o l'amentos ele car acte t· municipal; XVI. Fi

·nalme nle, sohl'e Luclo que clisset• respeito i vida economicn e 
administ rati va elo muu . e não cont t•a t•iat• as l eis fecleraes e as 
elo Estado, r espeitados os d ireitos elos m unicipes . Art. 96 . A 
execução das deliln r ações relativas a emprest imo, a forame nto 
e alienação ele imm ovei s, ele que tt·atftm os§§ 2o e go do pL·ece
rlentb artigo, fica dependente de approva~ão do Go1•ern ado l' elo 
E~Lado . A r t. 97. Dous ou mais munA. confinantes podet•ão de 
mubuoa ccôrclo re unir-se pa ra r ealisação de se rviços que ll1es 
in-teressem . Art . 98 . V<Lgando qttalquer Jogar no Conse!ho Mu
ni cipal por morte , renuncia ou algum otrtr :> mo·Livo, se r i ch<L
macfo a occupal-o o immediato e m vo·tos ao couselheiro menos 
votado. Ar·t . 99 . No desempenho elas funcções el a Municipali
dade nenhuma ingel•encüt ·tel'ão quaesqtter ouLL'as a u to ridades 
est t•a n hos i h iet·archh m unicipa l, sa I vo os casos previ ·tos na 
Const i·tuicão e leis elo EsLaclo. Arb. 100. Não podem ser eleitos 
membros do Conselho Municipal: I. As autorid ades jttelicia1·i as 
e militares, quer fecleraes , q uet· elo Est.aclo i I I. Os empl'egados 
das reper bições !iscaes fecltlraes, do E s tado ou elo mun . ; UI. Os 
e mpreitelt·os ele obms mttuicipaes. Al't. 101., Não poder ão 
se t·vü· . simultaneamente no Conselho Municipal avô, pai, filho , 
velll'o, irmão e cu nhado, durante o cunhadio. Art. 102 . O pre
feilo é o chefe do poder executivo municipal. Art. 103 . O pre
feito e o sub-prefúbo se r ão eleitos ao mesmo tempo e pela 
mesma fót·ma qua fo r o Conselho Municipal, e seu mandato 
dum r á tres aol).os . A r t . 104 . O prefe ito não poderá ser ele i to 
senão passados tres an nos depois de fi nclo o peL'iodo de seu go 
V<' rno, Paragt•apho unico . O sub-prefeito que termina L' aquelle 
periodo em exercicio n ã o podet·á ser elei to prefeito nem sub
preCeito no peL'ioclo immediato . At't. 105. Além d as attl'ibuições 
que possam se·t· conferid as ao prefeito pela lei ol'ganica muoi
cipnl, compete-lhe mais: I. Executa1• e faze r executat• as deli
berações elo Conselho Municipal deviclamen Le promulgadas ; 
li. SupeTintender todos os serviços do mun . i III. Fazer at·
r ecacla t· a r ecei ta municipal, por intermed io de agentes de s ua 
confiança; IV . Nomeftr, suspe ncle1· e clemittir os empl'egados 
não elec·~ivos do mun . , exce ptuaclos os ela secretana elo con
selho ; V . Ab1·it· as sessões orcl inarias do cansei h o, l endo por 
essa occasião uma exposição elas necessidades do mun. e elas 
occurrencias mais n o·taveis que se ti verem da do nos in tervallos 
d as sessões; VI. Ordenar as clespezas com ser viços determi
nados pelo Conselho Municipal e autorisar o seu pagamento 
pe lo cofre ela municipalidade; VII. Formular a propos ta .do 
o t•çame n·to municipal e o balanço e contas do an no ant ~ rwr 
para se rem pl'es entes ao conselho; VIII. Convocar ex traordi
na riamen te o ocnselho quando o bem do muu. o ex igir. 
Art. :1.06. E ntendendo o prefeito que alguma deliberação do 
con:s elho é pL'ejudicial ao be m elo mun., poderá suspen der a 
sua execução, apresentando ao d ito conselho os motivos porqn e 
ass im pt·ocecleLt. A L" t . '107. O co nselho , tomando co nhecirnen to 
elas razões ele não execução, l' ~solvel'á por votação ele dous 
tet·ços ele seu s membros si deve ou nã o ser mantida a sua 
deliberação. A rb. 103 . Nos casos de impecl imen to ou vaga, o 
prefeito serà substituid o : 1o, pelo sub-prefeito; 2o, pelo imme
cl ialo em vo·tos ao prefeilo. Si o. vaga, porém, se cl e t· no pri
me iro ou segundo anuo, pl'ocecler-se-ha immecliatamente à 
nova ele ição . Art . 109. As funcções do prefeito serão r emune
r a das m edia nte pm·centagem dv, a rrecttclação, o ~t ordenado fixo, 
arbitrado pel o Conselho Municipal, em uma das primeiras 
sessões do triennio a n terio r ao em que tiver de servir o pre- · 
felbo. At·t. 110. Em cada um clistt·i cLo haved. juiz, um o. tt·es 
supp lentes el eitos p3lo Conselho Mtmicipal e servirão por i res 
annos . Serão e leifos ele prefet·encia os bachareis fo rm ados . 
Ar·t. 111. A esses juizes de districto, a lém das attribuições 
con s ta ntes do art . 72 e s eus paragraphos, competem mais as 
funcções que alé agot·a incum bi am ás a utoridades policiaes. 
Al't . 112. Os juizes de dislricto terão o ordenado fJUe lhes 
marcar o Conselho Mu nicjpal antes ela eleição clell es. A r t. 113. 
Não poderão ser eleitos para o mesmo ·t t•ieonio , juizes de dts
tl'icto e supplen·tes, avô, pai, Jilho, genro, il'rnão e cunhado 
dura.nte o cunhadio . A t•t. il4. A justiça e a admin ist r ação 
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serão disL ii1ctas em todos os gni.os de jmisdicçiio . Art. 115. 
Ct·etH· -se- ha um 'l'd bunal ele Justiça aclm inistt·ati v a . Os casos 
em que esse tl'ibunal devft julgat·, sua collll)OSiçã o, compeLeucia 
e processo pam os se tts julgamentos, serão r egulados pot· 1Ul1a 
le i especial. Ar t. 1'16. Em todos os casos em que a auto l'iclacle . 
a,lmini stmtiva , por força d as l eis ac·tuaes ou futuras, tenha 
ele inLenir para reso lve t· contestações e nLl'e os c ida dãos , a 
pa rte q ne se jul g1J. t' lesada em seu direito pela dec isão aclmi
ni s Lt·o~ttva púcle reco t·rel' aos ·Lribunaes jucliciarios. A r t . 117. O 
cühtdão r1ue se julgar lesado em seu direito pot• decisão ou 
pl'oviclencia ela a utol'id acle adm inistr.:rtiva, salvo o caso pre
visto no ar·t igo an~ececlen~e, ·tem a fac ttldacle d e reclama!' 
per·au Le o 'l't·ibuual ele Jugtiça ad mini str ativa. Capit·Jlo VII
Disposições geraes . A1·t. HS. As disposições da pl'esenle con
stituição se deverão sempre en tender ele modo q1le não pt·eju
cliquem as preroga·tivas do Poder Fedet•ftl e el e c1ualc1uet• dos 
Estados da U nião , ne m em caso a lgum possam senir de 
obsbaculos á prospe dclade do Estado e ao livre exeL·cic io elos 
direitos do c id adão . Art. 119. A, actuaes disposições legaes 
reguladora s ela s re lações ele di rei to pl'i vado, a legi lação pro
cessual , admini s!ira·tiva, fin ance ira e policia '! , no que explicita 
ou implicitámenbe não for contrario a esta ConsLituição, conti
nuar ão em vigor até que sej am alte l' adas pelo poder legislativo 
elo Rls·tado . Art. 120 . São m a ntidos os contrados legalmen te 
celebrad os pelo an·t igo governo provincial e do Estado e em 
ge1·a l os direitos adq1J.iridos de qua lqu er n a-t tu•êza preexis·tsn ·Les 
a esta Constituição. Al't. 121 T er ão fé publica ues·te Estado os 
documen·bos officiaes, devidamente au·then·ticaclos, do Governo 
Federal ou elos ou·tros Estados. At··t . 122 . Quando em alrrum 
mun. se perpetrarem crim es que por sua gravidade, nurner~ de 
culpados ou pa·trociuio de pessoas poderosas, tolha m o. accão 
r egula r ela? a utoriclo.des lo~aes, o Governador cl~tel'rninat•á que 
a ]O' um magts·trado para alh se passe ·tempoL'arJameirte e pro 
ced<t a rigoroso inqueri tC', formação Cle culpa e ]H'onuncia dos 
criminosos com recurso necessal'io para o Superior Tribunal de 
Justiça. Art. 123 . E' concedida a ex·traclição de criminosos 
r ecla mados pelas justiças dos outros Es-tados ou do Districto 
F eder a l, ele accôrclo com as leis. Art . 124. O Govemaclot·, os 
mem bros elo Oongl'esso do E~tado, os elos conselhos rnuniclpaes 
e quaesquet• funccionarios publ icas , a n·tes de en·tl'arem em exer
cício, deverão fazer o seguin te jm·anJeu·to ou promessa : << Juro 
ou promebto gnal'elar a Uons·tituicão F edera,! el a Rep ublica dos 
Estados U nidos do Br azil, des·te Estado e suas leis, desempenhar 
fiel e lealmente o cal'go que me foi con(iaelo pelo Els·tado e sus
·tentar a União, a itrbegl'idade e a independencia da Republica. » 
Art. 125. T odos os funccionarios pu blicas do Estado e elos muns. 
qualqu et· que seja a classe e categoria a que pe1··Leucet•ern, s er ão 
r esponsaYeis civil e criminalmen te perante as justiças do Es·tado 
por pre varicação . abuso ou omissão n o exerc icio ele suas funcções. 
Art. 12fi. Não os isentará ele culpa a allegação de terem co
brado por ol'clem e determinações de seus superiores . § f. o De
nunciados aqnelles funccionarios pelos prejudicados ou por 
qualqtteJ' c idadão, a autoridade judiciaria competen-te, com ou 
sem r equi sição elo miuisterio publico, mas median·te audienci a 
cles·te, é obrig<:~da a fazer c !fedi v a a re sponsab ilicl ad~ dos func
cionarios culpados. § 2. 0 Além ela pena cr·imiual , ficam elles, 
pelo cl a mno camada, s uj eitos á indemni sação pecun~aria ll!rbi
tmcla pelo j uiz, com o linli'te que for mar cado por lei, r esohtve'l 
em prisão. Art. 127 . A apose ntadoria só l)Ocled. ser dach.t âos 
funccionarios publicos e.m caso ele invalidez no serviço do Estado. 
Art. 123 . Os juizes elo S upel'ior Tribunal e os de clirerto ·terão 
as attribuições que por esta Cons·ti:tuição lhes compeMrem, 
Art. f29 . A inviolabilidade d os di re ibos re lativos á liberdade, 
segura11ça iucli vi dua l e de propriedade, é garan~ida Qtrla pre
sen·be OomtHulçã'> aos nac ionaes e es'brangeiros r esidentes no 
Es·taclo nos te t•mos seguintes : § 1. 0 Nenhum cidadão póde ser 
obl'igaclo a fazer ou deixar de fazer alguma causa, senão em 
virLucle ele lei . § 2.o 'l'odos são iguaes pera.nte a lei. § 3.o E' 
livr e o exercicio de todos os cultos que não offenderem á ordem 
publ ica e aos bons éost umes . O Estado não aclop-ta nem sub
venciona religião algllm a . § 4. 0 Os cem i te ri os te .. ão cal'ac~er 
sec ula t• e serão administrados pela auLoridacle municipal . §.0:

0 

Não clepende de licença ou intervenção da policia o ex~ r cLClO 
elo clil'eito ele associação e de reuniões pacificas § 6.o E ltvr e 
a manifestação do pensamenbo pela im prensa e pela tl'Jbuna em 
quaesguer assump·tos, respondendo cada um tlelos .abusos ,que 
commette t· nos casos e. pela fôrma que a l e1 d.et.e~·mwar ·. F t~a 
abolido o a nonymato na impret;tsa . § 7. 0 O clom JcllJO. elo ctclada~ 
é inviolavel e sem o consen ~ t men ·to deste,. nell e so se podera 
penetrar nos '·asos e pele, fórma que a let de termmar. § -s.o 
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Qualrruer pes~oa pócle, incle penden te de passapor·te, u sar ele seu 
d ireito ele locomoç[o, leva ndo coms igo seus haveres. § 9.o Só
men-te em vit'tude ele mandado ela a trtot·iclade jucli ciaria co mjle
tentr poder :i o cidadão ser p l' eso , excep·t, :; no casó ele Jlagran·te ele li
c to . § 10. Ning uem po .. len\ szr consGl' <ado em prisão sem cu lpa 
fOl'macla, ne m se t·á levado á prisão ou nel la de tido se prestat• 
fiança idonea tlOs cJsos legaes. § l i. Nenhuma pena passad~ da 
pessoa elo cle li nque nte . § 12 . Nenhum cidadão pôde set· clis
tl'ahido da j urisclicção peran·te a qua l el eva r es_poncle.r, nem se n
tenc iado si não pot• autoridade compe lente, e m vi r ~nde ele lei 
anterior e na fôrma pot· es~a prescl'ipLa. § ·J3 . Dentt·o el e 2-i hóras 
se e n tl'egar~. ao preso a nota cl:.t. culpa assignael,t pe la autot·i
dade e contendo os nomes elo accusadm· e d<~ S les l·e munh as . 
§ 1-L Em caso algum deixa l' á ele se t· immediatament~ cumprida 
a ordem de hC!!beas-col'pus, lega lmente expedida. § ~ 5 . E' i nv io
JaveJ. o segredo ela col'l'esponclenc ia postal e ·teJegraphica. § W . 
E' l'econheciclo a todos o clireit:J ele petição e ele re presentação 
pem1l'te qu<1lquet· p)(let· ou .autoridade elo Estado .. § 1?_. Os cargos 
publico :> pode m ser exerc1clos por quaesqueL' Clclaclaos q ue !'e 
un irem os t•ecruisitos exi gidos por lei . § H:l. E' gat·ant ido o l ivre 
exercidio de qualcru el' pt·ofissão moral , inLellec'tual e inclus tl'ial. 
§ 19. O clit·eito ele p t• opri eclacle manlém-se em toda sua ple lli 
tucle, salvo as desapropt•iações por necess idv.de ou uti lidad e pu 
blica mediante inclemni saç[o prévia. § 20 . Nenhum im pos to de 
IJU a lctnet· nature~a poderá set· ~obrado s in[o em • virl:ude de ~a 
l ei que o a u tortse . § 21. Alem elos dn•e1tos e ~ pecJücaclos , sao 
garan tido3 todos os outros que clecorrere tD ela forma de g·o·vet·no 
estabelecid a e clc,s pl'inci pios coo.,sagntdos por est.a Constituição. 
Art. 130. A promulgação da presente Cons tituiç[o se fal'á pela 
:Mesa elo Congresso depois ele approvacla. A Mesa elo Congr esso 
e os membros presentes assignal-a- bão, f<1zenclo-a publi C<!I L' nos 
jornaes ele maior publ icidacle. - CapHulo VIII- Da r~l'o1·ma con
stitucional - Art. 131. Emenda ou emendas poderao ser adch
tadas a esta Constituição, si, passados clous annos depois ele sua 
execuç[o, a experiencia assim o aconselhar . Qualquer elas Ca 
maras poderá iniciar a discussão el a emenda. Ar·t. ·J32 . Se a 
proposição ela emenda fôr approvacla pela mai01·ia elos membt·os 
de ambas as Camaras, a emenda ou emendas propostas serão 
ren-istraclas na acta de sessão e devolvidas a decisão ela seguinte 
legisla·tura. Art. 133 . Dons mezes antes ela eleição dessa l~ gis
la·tura, as emendas serão publicadas para que cheg ue ao conheci
mento elos ele itores. Art 134. Se ambas as Camaras ela nova 
legislaLura, após tres di scussões, approvarem as emetlclas pot· 
clous t erços ela ·totalidade elos membros ele cada uma elas Camaras 
os pres iclen·tes cleR'tas as publicarão como acldição cons't iLllcional. 
- Disposições transitarias - Art. 1. 0 No principio elo anuo ela 
primeira l ~gisl atura, logo nos ·trabalhoa primi·tivos, clecla1·ará o 
Senado a 1• e 2• turmas de seu> membros, compostas aquel la 
dos sete menos votados e esta dos oito de maior votação. Pil>ra
grapho unico. No fim elo tl'ienni? cessa o man;bto ela primeira 
·turma e em loga t· cl elles se elegerao novos ; no hm elo 2• 'tnenn to 
elen-er- se -h ão novos senadores em logar elos ela segunda ·t ·tt·ma. 
Art. 2. 0 Emquatrto não houver nova idi elo Esta.do regulo.mlo o 
processo eleiLoral , ficat•ão em vigor , no que não 1'ór contrario á 
e> ta Const itu icão. os actuaes e Yigentes decre tos e regul <~~mentos 
para as ele içÕes· ele todos os Iunccional'ios electivos do Estado 
e i\>Iunicipaes . Axt. 3.o Até que sejam no ,·amente o1·ganisaclos os 
divet·sos serviços elo l~staclo, perm<1necerão ell es como se acham, 
co)lservaclos em seus l(igares os Iuncciouarios r especti \'OS, em
quan·to bem servirem . Art. '1.0 Na pr imei r a elei ção para r epre
sen·tantes elo EsL<tclo c dos Muni cípios, as> im como para· a ele 
Governador, V ice- Go vernador e mais f'unccionarios elec Li vos , 
não tm·[o ,·igor as d isposições eles La. Consti·tui ção rela Lh·as á in
compatibilidade e r equi sito de e legibilidade . 'l' :ml/Jem não te1•ão 
vigor no per iodo da prim eir[lJ lcgislaLura a d isposição elo tl.l't. 2'1. 
Ar~. 5.• Vig ·1·arão as ~cLuaes leis el o Ol'çamento do Estado e elos 
Mun icípios, emquanLo out1·as não loPem votadas, ficando , p01·em, 
desde Já r Pvoguelo o § 57 do art. i o do decreto ele 'l de março 
ele 1800 i\ rt. 6. 0 Logo tlep vi s ela pJ·omulgo.~'ão ela Consli'Luição , 
os deputados e senadores votarão em escrutínio see1·eLo pa t·a 
Governador· e Vice-Go;·er nador, que nos tres primeiros annos 
elo .primeit·o pel'ioclo governamental ser ão eleitos po t· voto indi
recLo. Parti gragra] !ho un tco . DlU·an te estes tres primeiros tmnos 
a eleição p::u·a preenc.lllmenL~ desses carg·os no caso ele vaga , pot· 
qualquer mo·t tvo , s' procech 1~a cl~ m~smo modo , t·eun iJ1clo-se para 
esõe . lim o Cong1·es;;o. Art. I.~ Serao ele1 t osGovcmaclor e V ice
Governador aq , elJes que ob'tll' er em ma torta absoluta ele vo·tos 
na primeira votação, 0 .1 ma tOl'Ja. relalt Ya na segunda, se na 
primeira ninn-uem tivet· obL tclo maJOrJa a bsoluta. Art. 8. 0 Pro
mulgada a OonsLiLuiçiio do E s tado, eleitos o Governador e o 

Vice- Go vernadot·, e depois ela r espect iva posse o Congr·esso dm·á 
por ·berm i n<tcla a sua miS$ão con st i tuinte; e separando- se em 
Camam e Senado ence·tad~ seus ·trab~. lb os legislativos orcl i nar iGs 
elo col'l'enLe -anno, em epoca n f,o posterio1· a 2 J ele agos to . Os 
pr·esiclen tes ele ambas as Camaras tixtu-ão dentro claquelle prazo 
época ele r euni ão. Art. 9. 0 IBmquanto po1· lei orclina t·ia n[o 
forem ele li ni'li va men te a rbi brados os vencim cn·tos elo Go,-ernarlo r 
pet·ceberá elle o honorari o ele tt·.inta contos el e réis e ler á mais 
cinco par a clespezas ele esLabelec imen·to. Art. '10. Na 01·gani
saçi(o que se lizet· elo; diversos se rviços elo Es aclo, o Governador 
prefet• it·a os f uncc.ionarios mais· <vnLigos e ele mais merecimento 
ma ucio.nclo s?. co nservem como acldidos, com seus ordenados, os 
qu e excederem dos quadros elo pessoa 1 elas r epar·t ições . P a ra
grapho unico . Para a execução deste arti go fi ca o Governador 
auLor isado, clescle já , a r el'ol'lll il> t' as t·epar·tições elo Estado, ele 
;J.Ccôrclo com esta Cons·tHuição e se m a ugmen·to ele clespeza . 
Al'l. H. A' proporção que os Munic.ipios forem- se OI·gan izando, 
o Gove1·no elo Estado l hes irá entt•eganclo a aclministt•ação elos 
se r viços, que pel a Const i tu ição lhes competi rem, col'l'enclo por 
conta elos cofl'es elas Municipalidades as r espectivas clespezo.s. 
Pa ragrapho u nico. O Munic ipio ou Mun icipios, que dentro ele 
um anno não se or gaDisarem será annexaclo ou a nnexados a 
outro; durante esse tem po as clespezas m nuicipaes continuarão 
a cargo do Estado. Art. 12 . Na orgauisaç[o do magisterio mu
n icipal deve rão se t• pt'efericlrJs: :L. 0 Os professores ti'tulaclos ac·tuo.l
men·te prov idos . 2.o Os que não sendo, contarem cinco ou mais 
annos de eflecbivo exe rcício elo magisterio. Pat·agrapho un ico. Os 
que acban lo-se nestas cond ições excederem elo q uaclro elo pesõoal 
aprove i tatlo, coJlbinuarão a perceber Sells ordenados elos cofres 
elo Estado, ate que seja p1·oviclo nas va gas que occorl'idas nos 
respec·tivos Mttnicip ios, devendo ser para isso pre feridos . Art. 13. 
Nas prim eiras llOmeações para a magis tra·tura elo Es·tado o Go
''er naelor a c1u em cabem as nomeações prefe t· irá os actuaes ju iz·· s 
cl irei"tvs e os desembargadores ele m<Lis no·ta, nos termos elo art . 5o 
das Disposições trans ttorias ela Cons·ti Lu ição ela R epub lic<t elos 
E s tados Unidus elo Brazil. Nessa prim eira organisação n[o terá 
v igor o cUs pos to no ar·t. 79 e seu pat·ag t·apho . § L o Por essa occa
siii.o o Governador pode rá suppl'imir log<Lres ele juizes municipaes 
e sulJstit ttlos,, e bem assiln r emover esses j 11izes e. dispensai-os 
nos Mumctp tos supprtnuclos. § 2.0 N<tquelles Mumcipws, onde 
não forem supp rim idos, conservando- se até vagarem, os torrares 
ele juizes muqicipae ; e substi"ttrtos, set·virão esses juiz?s de 
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pat'allores e supplentes ele juizes de clirBi to, pet·cebendo venc i
mentos elo coli·e elo Estado. Ma nclatDos , portanto, a ·todas 
as autoridades, ás quaes o conhecimento e execução eles · a 
ConstiLniç[o pertencerem , que a execu·t~m e a faç am executat• e 
cu mpl'i e t i1o liel e inte it·amente como nella se co ntém. Pub1i· 
que-se e execute -se em t?clo o t9rritorio cles·te gs taelo . Sala 
elas Ses'5Õe~ elo CongressJ ConsL itui nte .c\o Estado ele P emam
buco, aos c1ezesete ele junho el e 1891, lerceit·o da RepulJlica . 
O Estado el e Pet•namlmco LPm ·tido os segu intes clona·tar ios, 
g•nernaclores e pt·esicle trtes ' Duarte Coelho, cn r ta ass ig nact a em 
E v ora aos 10 de março ele 153,! e foml de 24 ele selem bro elo 
mesmo anno: go vernou de 1532 a·té 7 ele agos to ele 1545, quando 
l'a llece u . D . Brites de Albuquerque, govertlou JlO t' pal'Le de seu 
ftlho pri mogeni Lo que es tava em Por·tugal ele 1554 a 1560. 
Duarte de Alb!Jquel'q ne, segundo do·natar io, Jilho de Duarte 
Coel ho, gov~rn ou ele 15GO ~. '1572, época em crue ~e r eLirou para 
P01· tt~ gal ; lall eceu na Alnca na b<tLalha el e Alcace t·-Kibi r. 
D . B l'ites ele Albuquerque, goverllOU de n ovo por p t·ocu raç[o de 
seu segltllCio fil ho J orge de Al bncruerque Coel ho ele 1572 a 1573. 
Jorge ele A I buquerq ue Coelho, tercei1·o clonaLa rio, filho de 
Duarte Coelho, go vernou ele 1573 a '1576 . J eronymo el e Albu
querque, irmão ele D . Bri tes. go vernou e m nome elo seu sobrinho 
Jot· ge ele Al buquerque Co?JlJO, de 5 de marco ele 1576 a 1580; 
fallece u em Olincla em '1 591. Simão Roclt·igues Cardoso, l icen
ciado, consktuido logar-tenetYLe po1· ter a'.loecic1o J eronymo de 
Albuq:·erque; governou el e 1580 a 15\!.2. P edro Homem de Cas
·tro, governou de 15'<>2 a 1503. D . PL.il ippe de Moura, g·ovet·n ott 
ele 1503 a 1596, po1· w·ov imento elo So !lonavario e po1· elle coll
sLiLuido seu logar-Le nente. Manoel i\lascarenbas Homem, go
vernou JlOl' 01·clem elo governador -geral elo Brazil, D. Francisco 
ele Souza, ele 2 ele mai o de 1506 a 1597 . D. Antonio Barreiros , 
3• bispo do B1·aúl e Duarte ele Sá, vereacl01· ela Camara ele 
Olinda, sub , tituiram a i\bnoe l i\Ia>carenbo.s Homem . em 1897. 
Manoel Masca renh as I-Tomem, voltando ela exrieclição do 
R. G. elo No1·Le, tomou posse em 1602 e governou a'té 1610. 
Alexandre ele MoUI'a, governou de 1610 a 1613, época em 
que o governador geral c!o Braz il veio r es idi1· em Pet·nambuco, 
onde clemol'OtH;e até 1615 . Vasco ele Souza Anuo e Pacheco, 



PER -187- PER 

govet•nou de W15 a 1619. F idalgo João Paes Barreto, foi es ta o 
ultimo go vernador nomeado p~h 3' clonatario Jorg·e de Albn
'tuerque Coelho . MatlliM de Albuquerq ue, ~overnou pn· pal'te 
c e se ·t irmão o 4' cl onaUario Dua ··te ele Albuq uerque Co ·lho, 
ftlho elo 3·•, ele 1G.20 a 1G.2G . And ré Dias ela Franca, o ultimo 
g·ovema-lor, por pat·le dos clonatat•ios , g<iVet·nou de 1626 a '1629. 
Mathi as de AlbacltP rque, nom eado por Pa·ten·te ré:;-ia, tomoil 
posse em 19 de oul.ub t·o el e 1629, recebetlclo o gove t·no ela~ mii.os 
elo governador antecedente. De tG30 a -1634, d nnina·;ão hollnn 
cleza, e ela h i por de11nte lo i a capitania i ncorpol·acla a" s bans 
da cot·ôa. Capilães- gen eraes: Ft·anc ' sco Barreto d~ Menezes, ele 
6 de abri L ele 1643 a 26 de março ele 1657: And ré Vida! de Nr 
g t•e iros, de 26 ele março de . 1.G:'i7 a 2G ele j ane il'o de -16Gl; 
l•'ranc isco de Brito Ft•eire, a 5 de março ele 1664; Jerony mo ele 
Menrlonça Furtado, de 3 l ele julho ele 16G6 ; A ndré Vida! ele 
Negt·e iros, de 24 ele j anei t·o ele 1667 a 1:3 ele junho seguin te ; 
Bernardo de Miranda tlemi cptes, ele 13 de junh'J de 1667 a 28 
de oubnbro de 1670; Bem arclo ele Sonza CoLrtinho, a ~7 ch ja
neiro ele 1674 ; D. Pedr o de Almeiçla, ele 6 ele l'ever .. d r o de i674 a 
a 14 de abril ele 1678; Ayres ele' So uza Castro, a 21 ele janeiro de 
1682 ; D. Joi.'io do Souza alíé 13 de maio de -1685: D. Joii.o da 
Cunha. Souto- Maior, até 2:J de j unho el e 16.38; F -. rnanelo Cabral 
Belmonbe, até 9 ele se tem bro de l688; Bispo D . Mathias de Fi
g ueiredo Mello, de !3 de setembl'O ele 1 G~8 a 25 de maio ele 1G89; 
Antonio Luiz Gonçalves da Camara Coubinho, até 5 de jtmho de 
1690: Marques de Monte Bello, até ·13 de junho el e 169.]; Cae"tatlO 
de Mello e Castro, até 5 de mat\~O ele 169;1 : O. Fel•nando Martins 
Mascat·enhas ele Lencastt·o, a.té 3 de n ovembro de 1703; 'P't'atl
cisco ele CasL1.·o ~1oracs, a<té 9 de junl1o ele 1707; Se ba~t i ão ele 
Castro Caldas, até 7 ele novembt·o el e 1710 ; Bispo D. .i\Ianoel 
Alvares da Costa, de Ui de novembt·o de 1710 a <111 de outubro de 
17ii; Fellx José Machado de Me nclonca gça ele Vasconcellos, 
atá ·1 ele jnnho ele 17 l5 ; D. Lourenço de Almeida, até 23 el e 
julho de 1718 ; Manoel de Souza Tavares, alé 1L ele j a neit·o el e 
1721; D . Franci sco de Souza , at é 11 ele j an eiro ele 172.2; Dom 
Manoel lto llim el e Moura, atéG ele novembro de 17.27; D. Dnarts 
Sodré Pet·eim, até 24 de agos·to de 1737; Henrique Luiz Pereit•a 
Frei t•e, até 2:. ele janeiro de 1746; D . Marcos de Noronha, até 5 
ele maio d P. 1749; Luiz J osé Corâa de Sá.. ele 7 de maio de 17'•9 
até 16 de fevet·e il'o de !756: Luiz Diogv L In ela Silva, até 8 ele 
se tembt•o de 1763; Con I e de Villa Flot·, até 14 ele abt·il el e 1768; 
Conde de P avo lide, a-té 3 de outubt·, ele 1769; Manoel ela Cunha 
Menezes, a "tê 31 de agosto de 1774; Josii Cezar· ele Meneze>, até 
31 de janeiro de i787; D.'l'homaz José ele Mello, até 29 ele dezembrv 
de <17\J8, época em qu9 re·tirou- se, assumindo en·tão o governo da 
Capitania, ele acco rdo com o Alv ará de 19 de dez mbl'O de '1770; 
um iunta composta ela~ seguint>s an·tot•iclarles: B1spo D. José 
Joa quim . ela Cunha A zereclo Coutinho, do chefe ele esquadra 
Pedro Sbeverim de Fa ria e elo ou vidor ge r a l cl esemb <rga cl or 
An tonio Luiz Pe reÜ'.\ da Cunh a . Dut·ante o go verno dessa 
junta deram -se as segu intes substi luiçêeg: em 19 de outubro 
ele i799 foi o desembar gador Cunha snbs tituido pelo onviclot· 
ger a l desemlml'o·ador José Joaq ·lim Nabuco de Araujo : em 15 
ele julho ele 1802 o Deão Manoel Xaviet• Car neiro da Cunha 
sub~titnio ao Bispo D. Azel'eclo Coutinho; em 10 ele fevereit•o 
de 1803 o bl'igade it·o D. Jot•ge Eugenio de Loscio e Seilbi·tz ao 
chefe de esquadt·a Pedt·o Shcverim, e em 9 de julh o de 1803 
fol o ouvidot• Nabuco ue Al'anjo s ubsti t lido pelo ouviclot· ge
:·al clesembat•gaelor J oão do )i'reitas e Alb ttc1uerque. A essa 
]ttnta substituio Cae·tano Pint.o de Mtr an da Montenegt'll, ele 24 
ou 26 de maio de 1804 a-té I7 de ma t• ço de 18JS: quatlelo r e t i
rou-se para a Côrte, rle ixa ndo ú govern o entr ·gue, ele accorclo 
com a C Lr k\ re~ia de 8 de f'e vereit·o de 1808, á uma Juo ta 
composta elo Btspo D . Frei José Maria Araujo. presidente, 
Brigade iro D. Jot·ge Eugenio el e Loscio Selbitz e do ouviclo1' 
ge ral elesem ln r gadot• Cleme nte Feneit•a Ft•:l]lÇa . A es'a jttn ta 
substituio Caetano Pjnto de Mil'ancla i\'fontenegro, ele U el e se
tembro ele 1809 ( ou ,1808 segttndo ou bros ) até 6 de março el e 
18 17, se ndo preS 'J pelos t•evo ltosos e e nviado ao R.io de Janeiro, 
<)llde chegou a 2b . João R ibei 1·o Pesso:t. ele Mell o Monte:~egTo 
( r adr e ), Oomi ugvs TheotOIÜO Jorg·e Martins Pessoa (capitào ), 
José Luiz de Mendonça (magiskado), Mannel Con·eia ele t'l.raujo 
(coronel e agricultot· ), Dom<ngos José Mar·tins ( co mmerciantd) 
e secre·ta rios : Jos~ Cal'l os i\iltyr ink e Miguel J o:t quim de Al
meida e Cas~ro ( paclt·c ): go verno r epub.licauo eleito e e m1 os
sada a 7 ele mar·ço ele 1$17. Rocll'igo José Fet•t•eira Lobo (c h~ f? 
de divisão ) com mandante c1 t exped ição e pres irle nte elo go· 
ver~:~o ela r e.acçào: posse a 20 el e maio ele 18-17. Luiz elo Rego 
Berreto, governa t.lor e capitào-ge nel'uJ , de 1 de julho ( Sele jn
nho segnnclo ou'(iros ) de 1817 a 30 ele <tgos~o de 102 1, .Junta 

govet·nati v a constitucional eleita peLL c:< ma t•a, cl t ro e nobr~z:1. 
e111 30 ele agosbo de i 82-1 : Pt•esiclente, genera l Luiz elo Reg~ 
Bal'reto; vice-prcs iclente, mat·echa l ele campo L·liz AnLonio 
Salaz1r M·· scoso; membl'os: 'l'enente- COl'Onel J osé Joaquim 
Simõ"s , capitii.o mól' Atlt.onio ele Mot·aes Silv a .. Dr. J\<la,noel 
J osé Pereira C<1ldas , J oaqu im José Mendes, J o>tquim Antonio 
Gonça l ves de O!ireira, Francisco J osé Co t•t•ea, Vigar io J oão 
P .mlo de Araujo e co ronel J osé Ca rlos Mayrink ela Silva Fer
r :tz, Jun ta govet·n ativa Lempora l'ia de Goyanna: Praside rt2 
Dt· . L? t· ancisco de Paula Gomes elos San tos; membl'Os: Paclt·e 
1\hnoel dos Reis Cmaelo, Bet· nat·clo Pet·eira do Cat·mo, capitão 
J osé VLctoriano Delgado de Bol'b:t Cava lcantl e ca piLão Joa
quim José Coelho Lopes ele Cas Lt·o . Jun ta provisol'ia da P1·o- . 
vin cia, ele ita pelos elêitOl'es em virtude do D~c . de t o Lle se
t1mb 1· o e Carta t·eg ia ele 2 ' el e outubt•o, Lu ·Jo de 1SP1: Pt•c:;iclente 
Get·v Rs io Pit·es li'e rreit·.t, secl'etario pa lt·e Laurantino Antonio 
Mot·eit·a ele Cat·va lho; membros: Con~go DL' . i\I:m ?e l ig nac io 
de Carvalho, F'e l ippe Nery Fet• re il' ~ , cJ ron ~ l Bento Jo.;e ela 
Costa , te11ente- coronel José Victot·iano (Antonio Vicl;~ rin o, 
segu ndo outt·os) Bol'ges da Fonseca e Joaquim José .de fvli
r a nda. JuntíJ. t empoml'ia acclamaela em18 de S3t3mbt•o de i822: 
presidente, Dl'. Francisco de Pau lu. Gomes dos San·to .s, sec ·:e
tat·io, José Mariano dE> Albuqu erque Cavalca n·te, ; memuros; 
'l'homé F'ematlcles Madeil'a, e pad t·e lg uacio de Almeida For
tuna. Ju nta provisOl'ia eleitt rm 25 el e ·etembro de t R23 : pre
s idente Affonso de A lb:tquer crue Maranhão, sect'-' lar io José Ma
ri ano de Albuquet·qntJ Cavalcante ; membl'Os: Ft•ancisco Paes 
Bal'reto, F r ancisco de Paula Gomes elos Santos, Francisco de 
Paul 11. Cnvalcante de Albucpe,·que, tenenle·coronel Manoel 
Ignacio B ' zHt'a ele Mell o e João Nepom uceno Carn~ iro ela 
Cunhtt. J1tn ta eleita. em 'l 5 ele dezembro de 182:J : presidente , 
i\Ianoel ele Carva lho P aes ele Andrade, secre ta rio, Dr . Jose 
da N<tctividade Saldan ha; conselheit•os: Dr. Bem a rclo Luiz 
Fet•t•ei t· ~, Dl'. Ft·ancisco Xav ier Pereit·a ~le Brito, O r. Man oel 
lgnac.i') ele Cnrvulho, F elix José T avares Lyra, vigat·lo 'Luiz 
J osé ele Albuquerque Cavalcanti Lins, e Ot• . i\Iit• .•nda I:Ienrl
ques .. Junta el eita em '[;2 ele Jane iro de 182,1: presidente Ma
noel de Carvalho P<tes de Andrade ; secretari e', Dt•. José el e 
Nacbivida.Lle Saldan ha; conselhei ros : D1·. Manoel Ig nacio de 
Carvalho, Deão Bernardo Luiz Ferreir a, Dr. Franc1sco Xa 
v<er P er eira de Bt•ito , Man oel Pnulino ele Gouvêa, Ma nodl 
Silvestl'e de At·aujo, Domi ngos Ah-at·es Yieit·a e brig~de i ro 
F1·ancisco de Li rn a e Silva, commandan le ela expedição e 
govern ador mili la l', '12 de setPmbro de 1824. Presidentes: 
Frd ucisco ele Paes Bat•,·e·to, não cons·ta Lel' ·tomado posse. 
J ose Carlos l\fayl'ink ela Silva Ferrão, j o vice- pt·esiclente, no
meado em 25 ele abril de 'ltl.24, posse a 22 ele ma io de ·1825; l<'ran
c isco ele Paula C;,. valc,w-te cl ,• Albuqnerque, C. elo Go,'erno (lei 
c1 ., 20 ele cn tu hto de •182:3), posse a 1.2 de ahri l ele 'l 823 ; .José Carlos 
i\I ~yri nk da ::li I v a FetTào (2" vez) , nomPaclo em 20 de janeiro 
de 1827, posse a 30 de j ane i t•o de i827 ; Francisco ele Pa ula 
Cava lca trt >. de Alituquel'pue (2.1 vez), C. do Governo (lei ci.tacla), 
posse a 16 ele maio de 1828 ; José Carlos M~yt·ink da Silva Ferrão 
(1·ea ss 'mi•t o exe rcí cio), nomeado em 20 de j anei ro de 1827, 
posse a :?8 de out.ubro ele 1 8~1! ; Thom az Xaviet· Garcia el e Al
m eidn (clese m bat·gaclor), 2o p1·es icle n te, idem e m 27 de sn·t~mht·o 
de '1828, posse a 34 ele dezembro ele 18.28 ; Jo:t.quim José Plnheit·o 
ele Vasconcellos (desembat·gaclor) , 3° pres iuente, idem e m 9 de 
dezem i> r o de -!.329, p:>sse a 15 de t'êve t· ei t•o ele 11;:30; l<'t•anci soo 
el e Panla Ca v:dc:LLlte de Albuqu"rq1.1e (3a vez) . C. elo Governo 
(lei citada), poss3 11. 2~ de fevere iro de '1812 ; l<' ranc isco de Car 
valho Paes de Anclt•ade, '1o presidente, nnmearlo em 14 de 
se·tomiJrJ de Hl3·l, posse a 23 do março ele 1832; Bet·oarclo Lui z 
Fet·t·cira (le i c i tada), C. do Gover no, p~sse a 4 de setembro de 
-! 832: Fr ·ncisco de Cuvalho P::tes ele Andrad e (rcassnmin o 
exercício!, ]JOS'Ie a il de oubn br r- t.le 18'12; Manu el Zef·l'ino dos 
Saotos, 5o presidente, nomeado ~m 9 ele setembro de 1832, posse 
a 1•! de noveml)l'O ele 1832; Felix Jos.í Tav o.res el e Lyra. C. do 
Governo (lei cibada), poss~ ·em 30 de setemb t•o ele 1833; Ft•an 
c isco cl~ Pau la Almeida e Albuquerqu e, 6o pt'C'Iiclente, no meneio 
e m 25 ele s .~ tem bl'o de 1833, posse a 6 ele cLzembl'o da '1 833; 
J oaqu im .Jose de Mirancht, C. do Governo (lei c itada), p.Jsse a 
H ele jane iro de 1834 : Ma noe l de Cal'vttlho P.la.s de Andrade, 
C. do Govern o (lei cit:ida}, posse a 17 cl~ janeit·o d~ 183±; Jh·nn
cisco de Paul:.t Cavalcante el e Alb:tquerque (4• . ,•ez).' ~ - elo Pr 
ver no (le i c ititcla) , posse a 3 l de dezembt•o ele 1834, ilianye c e 
Carvalbn Pae5 ele ,\ nd l'ael e (2n vez), C. elo Gove rno (lei c t tacla}, 
po%e a 2õ el e se tembro el e 183!; Mannel ele Cat:valho Pae;~ de 
Andrade (3' vez), 7o presidente, nom eado em,2.2 ele r;v:l etro 
ele 1.83·1, possa a 3 ele j ttnh o de i834; V1cente 'I homaz l Jies ele 
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Figtteit•edo Camat•go, i" vice-pres iclen·te, idem em 1.0 ele almil 
cl<> 1835, possr a 11 ele abril de ·18:35 ; Fmncisco de Paula Ca
valcante de AI buquet'Cjtte, 8° pres idente, idem em 1 de abt•i l ele 
1635, posse a i ele j11t1ho ele !8:35; Vicente Thomaz Pit·es ele 
l~ i gue reclo Ca margo, 9• pres iclent?, id em em 13 de rlezembt•o ele 
1836, posse a '1 cl~ fevere it·o ele 1837; J<',·ancisco elo R ego Bn, t·t·os, 
10° presidente, idem om 'IG ele agos to de 1837, posse a 2 c(e 
d~ ze mht·o ele 1837 ; Ft•a nc isco ele Pa ul a Cavn lca nte de Albu
l]ll 6t'Cjll e, in vice-p t·es iclente, idem em 'L ele abr·il de ·1835, posse 
a 1.2 éle m a io ele 1838; Ft·a ncisco do Rego Ba t'l' OS (t•oassumiu o 
exe t·c ici !J), nomeado em 10 ele onlubt·o ele '[837, posse a 30 elo 
ouhttbt•o ele 1.838 ; Thom az Antoni o Maciel Mon teit'O (doutor), 
2° vice- pres irle nte, posse a •1 <~ el e ou tttl>ro ele i840; Fra ncisco 
do R ego Bal't·os, reassnmin o exe rcic io, posse a 3 el e nove mbt·o 
ele '1810 ; Manoel el e So nr.a 'fe ixe it·a, H o pt·~s i clenLe, nomeado 
em 18 de l'e re t·e it·o el e .iSH, posse a 3 el e a hl'il de '1.841; Barão 
de Bõa Vista (Ft·a ncisco el o R ego Ba t•t•os), 12o puesielente, idem 
e m '17 ele noremb r·o ele •18•11 , posse a 7 de elc•ze mbt·o ele 184 1 ; 
Fl'ancisco t!e Paula Cava lcn nLe ele Al buque t·q ue, .J o yice- presi 
clenLe ( l)a ver.) , idem em 1 ele ab t'i l ele 1835, p08Se a 13 de a bril 
ele 1844 ; Isidt·o Fra ncisco ele Paul1~ Mesqui ~a e Sil vrt, 5" vice
pl'cs icle nte, idem em 9 de abl'll e1e 1844, posse a 9 de ma io ele 
18•H; .Joaquim iVIarcellino ele Bt'i·to (magistl·aclo), ·13° pre~ i
cle nLe, 1clem em 16 de abril ele 1844, posse a 4 ele junho, el e i SH; 
'l'l10m az Xaviet· Garcia de Almeida (m agistrado) , i 4• pres idente, 
idem em 23 de setr.m bt·o ele i 8<!4, p~sse a 9 de oumbt•o ele 1844; 
Maneei de Souza Teixe il'a , 2• Yice-preoi clen~e , idem em 18 ele 
fevereit·o el e 1841, posse a 5 de junho de 1845; Antonio PinLo 
Ch ichnro ela' Gama (ma~· i s traclo), i 51 pl'es iclen te, idem em 18 
el e ma io de 1845, posse a 1l de .iulho de 1845; Man oe l ele Souza 
Te ixe ira , 2 <> vio.:e- pt·esiden·te (2a vez) , idem em 17 ele junho de 
18l7, pos8e a 19 el e abl'i l ele 1848 ; Vicente Pit·es el a Motta 
(douto r) , 16" pt· es idente, i rlem em 2 ele ab l'il el e 1848, posse a 26 
ele abt·il tle 18•!8; Domingos Malaguias ele Ag-ui a r Fi t'e> !~ e t· 
r e ira, Yice- pres iclente, idem em 2 el e junho el e 1848, posse a 17 
el e junho tle 1848; An·tonio ela Costa P in to (mag is Lrado), 17" 
pre> icle n•.e, idem a H elo junho ele 1848, p;Js>e a 1.5 ele julho ele 
1848; Het•culnno F'e t·reil'a Penna, i 8° pres idente, icL m em 2 ele 
outalH·o el e 1848, posse a i7 ele outubro ele 184S ; Manoel Vie ira 
'l'osta (magistrado), 19° pt•esiclen te, idem em H ele deze mbro 
ele 1848, posse a 25 de clezembrv ele i 848; Hono ri o Het•metu Car
n eiro Le<io (conselheiro), 20° pres iden·te, idem em 31 de ma io 
de :l849, posse n 2 de julho ele 18.19 ; J osé llclefonso de Souza 
Ramos (conse lheiro), 2'1° pres iclen·te, idem em 23 ele abri l ele 
1850, posse a 18 ele maio ele :l850; Vi cto1· de Oliveira (bacha
rel) 22 1 pres idente, idem em 13 cl mai o ele '1851, posse a 
10 ele Janeiro el e 185 l; l~t·ancisco Antonj o IUbeit·o (bac harel), 
22° pres ielen Le, idem em 3 de fevereiro ele 1852, posse <t 9 el e mai o 
ele 1<:i52; José BenLo qa Cun hll! Figneir eclo (dou to L') 24° pres i
dente, idem em 2 1 ele ma1•ço ele :!,155'3, posse a 23 ele abr i I ele 
1853; Se t•g io T e ixe ira ele Macedo (bach a re l), 25• presiclent 3, 
idem ep1 26 el e ahri.l el e 1856, posse a 23 ele maio el e 1856 · Joa
quim Pires Machado P ol'te1la (h1charel), 3• vice-preside nte , 
idem em 24 el e mat•ço de i857, posse a 8 ele a lu·il ele '1 857 ; B3-
ncvetluto Augusto ele Magalhães 'l' ai'(Ues (bacharel), 2ll '> pt'esi
cle n t ·~ , idem em 3 ele se be m bt·o ele ·1857, posse a ·14 ele outub ro 
ele 1857; Ma noel F eli7.arelo ele Souza e :Mello, 27•1 presld.;, nte, 
idem em 2ô ele outub t·o ele 1853, posse a 6 de clezembt·o de 185'3 ; 
.José Antonio Sal'aiva (bacha t·el), 2So pre;>ide nte, idem em :17 
ele cl eze m h~·o ele 1858, pos se a 27 de jan eit·o ele •l859 ; Barão ele 
Camaragjhe (Pecl t·o l!'rancisco ele Pau la Cavalcan ti ele Al.bu
querque), t o vice -pres idente, nomeado em '1 3 ele abl'i l Cle :l844, 
posse a 2:;) tle a l)ril ele '1859; Lu iz Barbalho Muni z Finza 
(b tch:ll'el ), 29 1 pt•es itlente, ieleq.1 em 1.4 de julho ele ~859, posse a 
'l - ele ont.nbt•o ele oJ.859; Am bt•osio Le i tiio el a Cunha (b acha1•el ). 3:) 1 

l"'es tdente, Hi(l m em 20 ele mat•ço el e 1.862, posse a 28 c~e t~ l.ll' il ele 
18110 ; Joaquim P iras roriachado P ot·Lell a (ba'chal'el) 3o yice-pres i
tlente (2• vez) , iclem om;H de nu t·ço de 1857, posse a O ele aiJI'il 
de 186 l ; A.nLoni o i'rht·ce llin o Nnnes Go nç:.tlve> (bac harel), :) [0 

pra s t el ~ nle, 1dcn~ em.2) de l'eve t·a it•o de 185 1, poss~ a 2:> el e abr il 
de 186 l ; J oaqmm P tt•e; Machado Portell a (bac1wrel), 3·1 ,·ipe
preoieleole, (:j•' vez), ide m e m 24 ele m at·ço de 1857, posse a 20 
de março ele 186.2 ; i\lütnoeL [<' t• anr- isco Cot·,· eia (bachare l) 32 • 
pres idente, idem em 22 ele tn l\l'ÇO de 1862, posse a 30 ele 'ab l'i l 
ele '1852; .João S ilveira el e Souza (do n tol'), 33 '' pres id ente, ide m 
em 9 de setemb ;·o ele i 802, poss~ a 2 ele outubro de 18132: Do
mingos ele Souza Leão (bacha rel), 4·0 vice-pre~ i clen te, icl eÍ11 em 
24 ele out·1br.l cld 1853, pqsse a 13 ele .J (l lle irq el e 1854; Domin
g-os ele S ollZa Leiio (bacha t•e l), 3·11 pres idente, idem em 5 ele . 
m'\l'ÇO de 1854, p~s1e a ll el e abL' il el e •186!; Anselmo F\·ancisco 

Pere tti (bacharel), 1° y ice-pt•es iclenle, idem em 19 ele abl'i l ele 
i86 !, posse a. 1 el e dezembro de :l86<!; Antonio Bo t·ges Leal 
Castello Branco (bach a r el), 35° presidente, idem em 19 ele 
novem bt•o ele i 864, posse a 25 ele j a neiro ele '1 1'165 ; Bnrão do 
R i·> F'o1•moso (Ma noel Thomaz Rodri gues Campello), 6° vice
pt·es idente, idem em 20 de ab ril de i859, posse a 25 de junho 
ele '1 865; João LusLosa da Cunha P a ranaguá (bacharel), 35o presi
dente, idem em 7 dd julho ele 1865, posse a 2 ele agosto ele 
ol8G5; Ma, noe l Clementino Carneiro ela Cunh a, 1° vice-pre
s idente , idem em 7 el e fevere iro de ol806, posse a 6 ele ma t•ço ele 
'1 865; Fr·ancisco ele Paula ela Sil ve.i r []. Lobo (bacharel) , 37° p re
sidente, idem em 2.2 el e seLernbr o ele '1866, posse a 3 ele novembro 
ele 1866; Al.>ilio ifose:í 'l'ava t·es da Silva, vice-presidente, posse a 
25 ele a bril el e i867; Barão de Villa Bella (bacha t'el) Domingas · 
el e Soma Leão), 38' pres icle trbe, nomeado em 24 el e abril ele 
i807, posse a 10 ele m aio ele 1867; Quintino J osé ele Miranda 
(bacharel), 1• vibe-pt•es iclente idem ~m 8 ele julho ele 1868, posse 
a 23 ele julho ele 1868 ; Frunciseo ele Ass is Pere ira Rocha , 1•• yice
pt'esicle t1tP, idem e m ·18 de ;julho ele :1868, posse a 28 ele julho de 
18GS; Condecle Baepencly (senador Bt·az Ctn•n eit·o Nogueira da 
Cosba e Gama), 39o presidente, idém em 25 de julho ele Hi68, posse 
a 23 ele agos to de 1868 ; Manoel do Nasc imento Machado Po l'tel!a 
(çloulor), 2•' vice-pres idente, idem em i8 cl ~ julho ele '1 868, posse 
a 11 de abr il ele I869 ; Frecle1·ico do Almeida e Albuquerque (sena
dor), 40° pt'es ide trLe, idem em 20 ele ouLubro ele 1869, posse .a 5 ele 
novembro ele 1869; F r a nc isco ele Assis P ereil'a Rocha , 1• y ice
pr es icle nte (2" vez), idem em i 8 de julho de 1868, posse a 16 ele 
abril el e 1870: Diogo Vel ho Cavalcan te ele \.lb tiquerel~ e (bacl1a
t•e l) . <![o pt•es iclente, idem em i 2 de ou tubro de Hi70, posse 
a 30 ele outnbro de '1870; Manoel do Nascimento Macbaclu 
Portella (doutor), 2• Yice- pl'es icle rrte (2n yez), idem em 18 
ele .Julho ele iSHS, posse a 3 de m :ltio ele .1871; J~ão J osé 
de Oliveit•a Junqueim (bac\lare\), 42" prestclen te, 1clem em 
4 ele outubro cl'e 187·1, possa ·a 27 ele ontubJ'O de 187i ; 
Manoel tlo Nasc im ento Machado P or tella ( clotrtol' ), 2° vice- pre- · 
s idente (3" vez) . Nomeado e n~ 18 ele julho ele 1868 - Posse a 26 
de a l)ril el e 1872 ; Fran cisco ele Fn.r ia Lemos (magis trado), 43° 
presidente. Idem em 8 ele ma io ele p:l872, osse a 1U ele de junho 
ele 1872; Henrique Pereira ele Lucena ( m <\g isLraclo ), 44" pre
side nte. Idem em 23 el e otrtubro 1872; posse a 25 ele llOYembro 
el e i 872; J oão Pedro Carvalho ele Mm·aes ( bacbarel ) , '15° 1/t•e 
si el ente . I cle111 em 3 de abr il de 1875; posse a i O el e mai o ele 
1875 . Man oel Clementino Ca t'n eit•o ela Cunha ( bach arel) , •16° 
presidente. Idem em 12 de abrt l elo i876; posse a i ele maio 
ele 1876 ; Francisco ele Ass is de Gl l:iveira Maciel ( bacha t•el ), 47° 
pres iclen te . lclem em 20 el!'l ou:tub1·o de 1877 ; pqsse a 15 ele 
novembt·o ele 1877; Aelelino Anboni o ele Luna Freire ( bacl)at'e l), 
i 0 vice-pt·esiden·te . Idem em 30 de ja neiro ele :!.878 ; pqsse a '1 5 
ele fevereit·o ele 1878; AÇlo lpho ele Bal'l'os Cn.va lcan te ele Albu
querque Lacerda ( bach ;:.r e l ), <18o pt·es iclente . Ide m em 9' cle 
mat·ço ele '1878 ; posse a 20 ele maio de 1878 ; Aéleli no Antonio de 
Lun a Freir!'l (bach arel) . 1" vice-presidente ( 2n vez ) j 1clem em 
30 ele ele j a neit•o ele 1878 ; posse a !1.8 ele s ·tem hr0 ele !1.879 ; 
Lonl'enco Cavalcanti ele A lb1tquet·qne ( b[lcllarel ), 49" pres i
de nte . Iüem e rn 29 ele novembro ele '1879; posse a 29 ele de
zembro ele 1879; 1\cle lino A ntonio ele Luna Fre i t·e ( bach a t·el ), 
1" vice-presicle rlte ( 3R vez). Idem em 30 cl ~ j a neit•o de i87S; 
p)sse a 9 ele abril ele i SSO; Fr·a nldin A merico de Me nezes Dm·ia 
( bacb ar •l ), 50° pres iclen te . Idem em i 2 ele junho ele iSSO ; 
posse a 2.3 ele j nnho el e 1880 ; José Anton io ele Souza Lima 
( bacha1·a l ), 51° p1·esielenbe . Idem em 26 ele fevel'eiro el e i 881 ; 
posse a 7 ele ab l'il ele :l88'l; Antonio E pam inondas Bal'l·os 
Col'l'êa, vic.e- pres iclen te. ldem em 30 do j ane iro de 1878 ; 
pos~e a :l7 de dezembro ele 'lSS l ; Jose Liberato Bat·t·oso ( ba
chal!e l , consP- Iheil·o ), 52° presidente . Idem em 2o ele j a nei t·o ele 
1832 ; posse a H de maio ele '1882 ; An bonio l~pam i nonclas t\il 
13 ::t t•ro~ Co t•rêa, vice-preside n te ( 2"' vez ). Tclem em 30 el e jan eit•o 
de 1878 ; posse a 1l ele sJ LJ'l rnbro de '1882 ; F t·ancjsco i\'Iat'itt 
Sod t•e P et•e il'n ( bach ~re l ), 53° pres ide tlte. Idem em . 29, el e ou
t~tb t·o el e 1882; posse n, t7 de clt;l novembt•o de :l882; AnLonio 
E pa min onel s el e Bat·ros Cor l'êa, vice-pres ifil e nt~ (3• vez ). I de m 
em 30 ele j af]eit·o ele ~878; po~e a 25 de abr il de 1883; J osé 
Manoel el e Freitas ( bach a11e~ )., 54° preside nte . Telem em 30 de 
jn !1h de 1883; vosse a 18 de JLliho ele 1S:i3; Sancho ele Bat•t·os 
'P imen te! (bacha rel ), 55" pt'esiele n te . Idem em 9 de agosto ele 
188·1 ; posse a 20 elo swtembt·o ele ·1884 ; Aug usto de So u1.a Leão 
( bachurél ), Yice- pt•es icl enbe . Idem em i 3 de outubt·o de 1883 ; 
posse a 26 ele se~~ ~~1bro d e 1885 ; João Roelrig nes Chaves 
(desembargador ), o6• pres tdenbe. Idem em 24 ele janeit·o de 
:1885; Posse a 8 ele ahril de ').885; Luiz Corrêa de Que iroz 
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Barl·os ( bachat·el ), vice-pres idente . Idem em 27 ele agosto ele 
1SS5 ; posse a 7 ele setem bt•o ele 1SS5 ; José Ferna.ncles clill Costa 
Pe l'eira J unior (bacharel , conselheiro), 57° presidente . Idem 
em 1() elo sete mbro ele 1S35; Posse a 27 ele outubro elo 1885 ; 
Ignacio J oaqu im de Souza Leão (bachare l ), vice- pres idente. 
Idem em 30 ele março ele 'l S86; posse a 30 de m arço de 1886; 
Pedro Vice!lte ele Azevedo ( bachar el) 5S•1 pt·es iclen te . Iclém em 
1cle se teinbro ele 1886 ; posse a ·10 ele novem llt·o cl 1886; lguac io 
Joac(lli!ll ele Souv.a L eão ( bacharel ), vice-pt·esiclente ( 2" yez) . 
Idem em 20 de mavço de 18 6; posse a 28 do otrtubt·o de ,1887; 
i'I'Iano l Eufras ip Co rt·eia (bacharel), 59° presidente . Nomeado 
em 24 de outubro ele 1S87; posse a 7 de novemb t•o ele 1SS7 ; 
Ii;n ac io Joaquim ele Souz!l, Leão (bachare l) , 1° v:ice- pres ielente 
(3a vez). Idem em 20 ele março ele 1SS6 ; pos9e a <! ele fevet•eiro 
de J88S ; Joaquim José de Olive ira Andrade (bacharel ), 60o 
pt•esicletlte. Idem em25 ele mar ço ele 18SS ; posse a 16 el e abr il 
ele 1888 ; fnn oceoc io Maw1ues ele Araujo Góes (bacharel), 61o 
presidente . Idem em 15 ele cl ezembt·o ele 18SS; posse a 3 ele 
Jan eiro de 18S9; Ignacio .Joaq uim de Som.a Leão ( bach a l'el ), 
111 vice.-presiclen·te ( 4a vez ). Idem em 20 el e março el e :l8S5; 
posse a 2± ele a bt·il ele i SSO ; Barão cl Caial'á, (Augus to de Sou~ a 
Leão), 1° vice- pres iclen te . Idem em 15 ele junho ele 1SS9; 
posse a 20 ele junho de 1889; Manoal A lves el e At:a ujo ( bachal'el 
co nse lheit·o ), 62° pl'<l siclente . Idem em 18 ele .Junho ele 1889; 
posse a 17 ele julho ele 18S9; Segümunclo A n·ton io GonçalvP.s 
( bacharel), 63° pt·es iele nle . Idem em 26 ele ou·tubt·o ele 1889 ; 
posse a 14 ele novembro de 1889; Bat·ão ele Lucena, eleito go 
ve l'n adot· em 17 elo junho ele 1891; renuneion o cargo . - Desem• 
bargaelo t· José A trtocl io Col'reia ela S ilva, eleHo e empossado em 
17 de se tembro ele 1S91 ; r esignou ocat>go em I6 dezembro; Junta 
gove l'n a\iva acclamada e em possada em 18 ele dezembt·o ele 
t S9i e composta ele Gen eral ele Brigada Joaquim Mendes Ou
riqne Jacques, Dr. José Vicente Meit·a de Vasconcellos e Ambrosio 
Macbaclo ela Cunha Cavalcan·t i ; Dr. Alexandre J osé ele Bat·
bosa Lima, e leito em 7 de abril ele 1892, l)Osso em 20 elo mesmo 
mez : Dt• . Joaquim Co l'l'e i a ele Araujo, posse a 7 ele abril ele 
18()6 : 

PERNAMBUCO. Log . do Es tado ele P e1·nambuco, no mun . 
ele Agua Preta . 

PERNAMBUCO. . Pov . elo Estado ela Bah.i a , á margem esq . 
elo rio ::3 . 1!\·anc.i sco, acim a da cidade do U1•ubú . Immediatamen·te 
abraz clella fica o mono ele egual nome, que se compõe de p ecl.t·a 
calcarea, e que faz o começo ela Serra Branca, que se es tende pa1·a 
o norte (E:Ial l'elcl) . 

PERNAMBUCO (S . Joiio de). Disb. elo Es·taclo ele Minas 
Geraes, no mun. ela Boa Vista. Foi Cl'eado pelo Dec . n. :1:65 ele 
19 ele agos·to de 1890 . Comprehende o pov . Sucuriú. 

PERNAMBUCO,.· Bairro• ela cidaete ele Bocayuva, no E~ lado 
ele i\li nas Geraes . 

Pl):RNAMBUCO. Mouo do Estado da Ba]lia, no mun. ele 
Jlhéos, á margem clir. elo rio Cachoeira . 

PiERNAMBUCO. Mol't'O elo g s taclo ele S. Paulo, no mun. ele 
Itanl1 aem. 

PERNAMBU CO, Nome de uma praia na ilha ele Santo 
Am;u·o, no Es lado ele S . Pau lo . Tem cel'ca ele qm:l'tt·o ld ls , ele 
ex beus5.o . 

PERNAMBUCO . R io do Es tado ele Santa Ca•tbarina, em 
Parana.gu á-mirim. na v illa de Pnraty. 

PERNAMBUCO. R ibeirão elo Es·taelo ele M.inas Geraes , 
]Janha"'o clist. ele Santa Helena elo ·mun . de Manlutassú e des
agua no rio cht Cabellucl a, wfL elo Ma tipo@ . 

PERNAMBUCO. Lagôa elo Tilstae!o elo Rio de J aneiJ:o, 1lO 
n1un. de ', ~Qão ela Bal'l'a, en·bt·e o V allão das Caci mbal'l e a 
lagoa do Campe llo. 

PERNAMBUCO DOS FRADES. Ilh a s iLuacla no rio Capim , 
no ffi staclo elo Pa:t:á .. '!'ira sett nome de u ma f'azencla que ponco 
acillla existe n a maugem dit·. elo rio. Dessa J'a7.e neh\ fo i tet·ce iro 
poss uid or Loure·nço Malbeiros Corrêa ]JOl' cat·Las ele sesmaria e 
ria ta concadiclas por O. Peelt·o ele M llo, capi tão- governaclo l' do 
Estado, em 5 ele j ttlb o ele 165S, tenr.lo então o n ome de 'l'auá
J)Ul'angá (tauá, , argm a ama1·etla e pm·a11gá bonita). Fallecenclo 
Cor l'ea em 1736, cleixo tt-a em test~mento aos fl'acles Cat'lnehtas, 
sob condição €le cli3e l' em a nn.ual e perpetuam en·te missas e 
offtcios J)Ot' sua alma, lLL'a p l'ior frei A n tonio ele Araujo que, 
tomando posse clella, deu-lhe a denominação de Fazenda ele 

N . S . ela E stt·ella do M01rte Libano, passanelo posteriormente 
<t ter o nome de Pernambuco. Foi nella que se r ecolheu o· 
7o ]Jispo D . Manoel ele A lmeida Carvalho, em 179S , rlesgosboso 
pelas ordens que receben ela Côt·te, no Aviso el e 2 de agosto do 
mesmo a nno . HoJe é essa faze nd a propri edade de um particular . 

PERNAMBUQUINHO . Pov. elo Estado elo Ceará, no nu1n. 
ele Guaramiranga . Foi cr•eaclo ahi u m cl ist . pela Lei Prov. 
n. 1. 795 de 3 de j aneiro ele i S79 e um o. esc:U . publ. ele inst . 
prim. pela de n. 1. 725 ele 9 de .agosLp ele 1S76 . 

PERNAMBUQUINHO . Enseada na cos la do Estado do 
P ará, perLo ela ban·a do Aracaty- ass1t. Nella fundeam ' barcos 
pequetlos. 

PERNUNDUVA . Bait·ro elo mun . elo Paranahyba, no Es
taclo ele S . Paulo, com uma esch . publ. 'ele inst. prim., creacla 
pela Lei Prov. n. 74 ele 2 de abril de 18S3 . · 

PERÓ . Ponta no littoral elo mun. de Cabo Frio, no Estado 
elo Rio de Janeit·o. Forma com a ponta Em erina oq Eme rencia 
uma g rande bahia denominadA. Praia Perdida. Mouchez ai tua-a 
aos 220 5.2' ele Lat. Sul. 

PERO LUIZ. Rio elo Elstaclo de S. P a ulo, no mun. de 
Cananéa. 

P E ROBA . L og. elo Estado elas Alag·ôas, no muti. el e Mara
gogy; corn duas eschs. publs. dA inst. prim,, et·eadas p~las ]:.~is 
Pl'ovs. n. 350 ele ·1859 e n. 915 de 25 de junho ele 1S83. . 

PEROBA. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no mttn . de 
Haborahy. 

PEROBA . Log. no mun . el e Br agança elo Estado do Pará. 
A Pol'ta l'i a ele 30 ele março de 1S74 c reou ahi uma esch . publ. 
de inst. primaria. ' 

PEROBA. Peque no rio elo Estado do Pará; n asce nas cam
pin as denominadas - Campo ela Isrneria - e 1.\anha. o mun. de 
Bragança. E ti se rio com o l m bo1·ahy, At·ah y, Bor anonga faze m 
j tmcção pat•a fot•mat• a bahia dest.e ultimo nome. 

PEROBAS. Log . elo Estado elo K Santo, no mun. de Santa 
Izabel. 

P EROBAS. Dist. elo termo ele Piumhy; no Estado de M!m\S 
Ger aes; com um a esch. publica. 

PEROBAS. ill ' ass im tamb3m denominado o rio P erequê
mit·im ou P iraque -mirim; no Estado elo E. Santo . 

PEROBAS. Corrego do · Estado elo R i <> 'ele ;Janeiro, ll·Q mun. 
ela Natividade elo Cct r angola. . , 

PEROBAS. Carrego elo Estado de Minas Ger aes , aJ.II. elo r[o 
Uberaba, n o mun . deste nome. 

P E ROBAS. R ibeirão elo Estado de Minas Ge t•aes, banh?- o· 
mun. elo Prata e clesagua. n o Anh umas . Recebe o iVlari~nn a . 

PEROBAS . Col't'ego elo Estado de Minas Geraes, all'. dq 
. Miguel, no muu. ele Theopbilo Ottoni. 
PEROBAS. Ribe irão elo Estado de Minas Geraes , aff. elo 

rio S. I<' l' anci.>co, entre Piumhy e I<'ol'miga. 

PEROE!AS. Rio elo Estado ele Goyaz , n asce no món·o do 
F acão e clesagua no rio Verissimp. Recebe o ribeit•ão da 
Fartura. 

PEROCABA. Rio elo Es tado el as Alagôas, aff. da margem 
dir. elo Pi a uhy . Nasce na lagõa de Jalobá. Banha o mun. de 
Penedo. · 

PEROCABTNHA. Riacho elo Estado das Alagôas, no mnn. 
ele Pe tleclo. 

PEROCABINHA. Na entr ada elo camd do In fe rno, no 
rio 'l' ocan tins, um gl'a tlcla e extenso banco separa as aguas em 
clous ram os. O ele mai ot• volume transpõe o banco que forma 
um a gran de bacJa se mi-cit·c~tlat•, na qual as ::.guas aq cah!Pem 
Lomam movimento gy t· ator io e desce m er)1 r eclomoinhos .. An~e~ 
porém ele pl'ecipitarem-_se as agu~s desse , banco na bacm, .es
capa- se um volu me pequeno mt ét·ta,qe porem g t·osso nas cbe tas, 
que encostado a n;ar"elll d ire ita elo rio, vae form a l' um canal- · 
si'nho cle nomi.n aclo /'1e?·oca.binha . Pot· este canal. passam os 
bat·cos que pr ocut·a.m o ca na l Cap iial'y-qual'a., po•· la lt.a de agua 
no da lua boca. 

PEROCÃO. Pov. elo Estaçlo elo E. Santo a se is kils . ao N . de 
Guar<~pal'y·, banh ada pelo ri o elo seu norne . Os h ab t tan tes e m
pL·eganl -se na pescaria. 



PER - 190 PER 

PEROCÃO. Monte pel'to de Gn~ rapary, no E s t.aclo elo E. 
:Sa nto. Tem 840 metros de altitude . Existe nesqe logal' um rio 
com o m 3Smo n ome. 

PEROCÃO. Rio do Estado do E. Santo, r ega o mun . de 
Guarapary e clesa .,.na no mar. E' fo l'r>'lad o pol' tl'es b raços : um 
que nasce do l ado 

0 

d o N. nas serras de Igu a pe, outro n NN O. nas 
serras da l?aze nd a do Ca mpo; outro a NO nas serras ela Va rzea 
Nova, Svbre elle e em f1·ente á pov. d e seu nom e acha-se con
struida a ponte q 11e dá passagem na estrada publica ~tue att·a
vessa na mesma pov. E' navegavel sóme nte na extensao de tres 
kils . e tem um cut·so de pouco mais de 12 kils. 

PEROCAUA. Serra do Estado elo Mnranhão, p l'oxima da 
babia ele se rt nome, e n·tre os l'ios Gurnpy e Ma racassumé , no 
mun. el e Tul'y-assú. Acha-se nell a estabelecida a companhi<t 
franceza de minet·ação. 

PEROLAS. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, afL do 
rio S. Francisco. 

PERPERI. Pov. do Estado do R. G. do Not•Le, ce t·ca de 36 
kils. di s tante ela ciclade de S . J osé ele Mipibú; com uma c::t
pella e uma esc h. p ttbl. de i ns t. prim,, cl'eada p3l a Lei Pro v. 
n. 490 de 30 d e ab t' i I ele 1860 . 

PERPERI. Pov. elo Estado ele Pernambuco no mun. de 
Bezerros. 

PERPERI. Riacho elo Estado ele P e rnambuco, aff. elo rio 
Pirapama. 

PERPERI. Vide Pel·y-pel"'!J. 
PERPERITUBA. Pov. elo J~s t <tclo elo Parahyba elo Norte, 

no termo ela Guarabira, cluas leg uas ao NO . , na es trad a que 
segue pam Bananeit·ls, em tert•eno mttito fertil , com bôa feit·a. 

PERPETUA. Log . do ]~ stado de Minas Geraes, a se is kils. 
da cidade ele Diamantina; com uma fabr ica de fiaçã o . 

PERPETUA. Riacho elo Estado de Sergipe ; clesagua na 
ma1·gem clir. elo rio S . Fra nci sco preximo á foz do riacho da 
Onça . 

PERRIXIL. Pov. elo Estado ele Satlta Catharina, no mun. 
da Laguna. (In f. loc.) 

PERSIGAS. Pov. do E stado elas Alagôas , no mun. do 
P e nedo. 

PERSINUNGA. Ponta da cos ta do F.s tado d as Alagôas ; aos 
so 56' 10" de Lat. S. e 7o 56' 12" E. (Vital de Oliveira.) 

PERSINUNGA. Rio que exLl'ema os Estados ele P ern a m
bitCO e elas Alagôas; desago11a pot· 8° 56' de La t. e ntre as pontas 
d e S. J osé e Persinunga. 'l'em 15 a 20 metros ele largura e Om,5 
a om,s cl'agua em sua embocadul'a . 

PERÚ. Log. do E s tado de Pernambuco no mun. clG Rio 
Fol'moso. 

PERÚ . Log. do Estado de Pernamlmco, no :Lo dist . de 
IguaL"nssú. 

PERÚ. s. m . (R. de Jan .) gmncle embarcação com a fôrma de 
canôtt e de bocca aberta, tendo um mast t·o verbical enfurnado em 
uma bancada fixa no ce ntro, e um g rande redondo (Camara) . 

PERUA CHOCA. L og . no tet•mo elo Limoeiro elo Estado ele 
Pernamb Ltco . 

PERUA CHOCA. R iacho do Estado ele Pernambttco, banha 
a com. elo Limoeiro e deoagua no rio C a pi bar i b ~ . 

PERUASSÚ. Riacho elo E~ taclo de Minas Ge raes ; elesagua 
na marge m esq. do rio S . r'ra ncidco, entre a foz elo rio I1aca
ramby e a elo riacho da Cru~. << E' raso, tenelo sômente meio 
palmo él'agua ; não é navega vel ( Halfelcl) . 

PERUYBE. Bürro elo E s tado rle S . P a ulo, em Ha nhaem; 
com duas eschs. publs . ele inst. prim. e uma capella ded icada 
a S. José . . 

PERUHYBE. Mon•v do Estado de S. Paulo, no mtm. de 
Ha uhaem. << l!;ste mOt'l'O ( Pel'uihi ) clir. ia em 1805 o sabio 
lVIartim Franc isco, divide-se em clifferentes cabeços, e pot· con
sequencia em diversos valles; em qttasi todos os valles ribeil' ões ; 
nf1o sei como es tes h omens, dados a sel'l'ar m adeira, se não 
·tee m lembrado em leva nta r ~ n ge nl1os d'agua ele se t•ra r m ade ira. 
As pedras são blocos el e g ra uito ele du as snbs·bancias e nma 
pedra qn a rtzosa crystali sada.» 

PERUHYBE. Rio elo mstado ele S. Panlo; nascê da set•ra 
Gahipupú, r ega o mun. ele I !anhaem e clesagua no Otea no. 
R ecebe o rio Preto . 

PERUHYPE. Estação da E. ele F e n·o Bahia e Mina~, no 
kil. 6G. Se l've para exportação elos pt·oelucbos ela importaot9 
colonia Leo polclin a , on de ex istem grandes e b.Jas fazendas ele 
ca fé e ele ou .ras cu!Luras . 

PERUHYPE . R io do ffislado ela Balli a, ,_.ega o mun . ele 
Vi çosa e clesag ua no Oceano . g • li gado ao ri~ Caravellas l)?r 
um cana lnatu1·al de mais clP. 30 kils. d e extensao . Um chapaclao 
S(:l para sua~ aguas ela~ llo ribeirã o Pau Albo . T anto esse chapa
d ão como o rio são atravessados pel a E. ele F . ela B:1bia a 
M in as, cujo ponto inici a l é em Cat•ave ll as . Banha a colonia 
Leopolclina e a Villa Viçosa , que fi ca em sua mal'gem clit·eita. 
Ligado já com o rio Carave lla~, poclet·ia esse rio o ~et· egunl
mcnLe com o Muclll'y, que lh e fica ao S. e sepal'a o Estado ela 
Bahia elo elo Espi1·ibo Santo, abl'indo·se um canal c1ue unisse o 
Pau Alto, aft'. elo Peruhype, ao Mucuryzinho, afL elo Mncury . 
O Prruhype ferLilisa um ex tenso v;:t,lle em grande parte cultivado 
e onde abundam cafesaes . Ofl'erece navegação franca rl esde sua 
foz 1n bal'l'a ela Viçosa a·te c~rca ele 36 kils. além no 11orto ele 
S . José ; cl'aqui, porém, pal'a c ima só o per con·em canOas maio
r asou menores , confol'me a es tação e a l ong itude ela foz. Receue 
o Pau Alto, Co ngo nhas, S. Mi g uel, elas F ar.endas, Peixoto, 
Pibú-assú e muitos ou·t,·os. 'l' am bem esc t•evem P et•nhybe. 

PERURY. L 0g . elo E>tado ele Pemambuco, no mun. ele 
I ~ambé . 

PERUS. Log . do l~s~ado ele S. Paulo, n a fl'eg . elo o·' termo da 
cap ita l. Ahi fica urna das estações àa <<S . Paulo B.::ulway Com
pany, limited,» entre as estações deAgna Bmnca e Bel é m . Tem 
cluas eschs. ele ins t. primaria . 

PERY ou PARY. Nome dado no Estado de i\[alto Grosso a 
algumas escoantes ou col'ixas, talvez pol' nellas abunclat· 
i't•eque n•~ mente a tabúa 011 pet•y. 

PERY. Log . no mun. elo Rosario elo ~<taclo elo Maranhão. 
Ha alli l a vout•a ele algodão, arroz e outt·os gener os; e criação 
ele g·acto. 

PERY. Morro el o Estado ela Bahia , no dist. ele N. Se nhora 
elo Resgate elas Umbnl'anas . (Inf. l oc .) 

PERY. Rio afl'. da mat•gem esq. do Xin g ú. 

PERY. Rio elo Estado do Pará; banh a o m tu1. ele Bragança 
e clesagua na margem eBq . elo Caeté . (lnf. loc. ) 

PERY-ASSÚ . .Iga1•apé elo l~staclo elo Pará, no mun, ele 
Santat·em Novo. Tem um lJraço denominado Pequiá-teua. 

PER Y -ASSÚ. Iga l'a pé elo Es·taclo do Maranhão, no bet·mo 
ele S . Be n to. 

PERY DO MEIO. Iga1•apé elo Estado do i\Ia,ranhão, a/I'. do 
rio Pe t·i cuman . 

PERYPERY. Villa e mun. elo lllslado elo Piac1hy, 
si'tua.ta aos 4o 16' 25" ele La·t. S . e 1° 23' 25" ele Long. E. elo 
meridia no elo R io ele Jane it·o, em posição ,·a nLajosa e assaz 
aprazíve l, á margem dil'. elo l'io elos M~·ttos que percot·re 
·todo o rnun., e de uma es·tt·acla mui to t'reque ntacla que dá 
comm unicação ao ·tl!a nsito commercial dn Ceará, p · la serra 
ela Ibiapa ba . á C<~mpo - maior e outros ce ntros el e população e 
commet•cio elo Piauhy, tornando- se por conseguinte o local da 
vi ll a nm ponto nurigat,Jt·.io de passagem e ele parada, e assim 
ele muiLa imp"rta nc 1a . A villa consta ele umas oHenla cas~s 
colJe t·tas ele t ·Ih ·, e de um grande num ero d e palha, arruadas 
mais 011 me1109 regtüarm e nb ~ . Tem uma nova e bem construjcla 
ma·tt·iz, uma peque na capell a ele bua consb l'Ucção, uma casa em 
que funcciona a camara e o kibunal do jnry, servindo tarn uem 
ele cadeia e quartel , um grande cemüerio e uma Conte publi ca. 
Sib·.tacla em te l'ras de uma anti ga f'ar.enda de Cl'iaçiio ele gado, 
que tinha o m esmo nome, sua origem remonta-se ao anuo 
ele ~S ,H, qua nd0 seu propdeta1·io, padt·e Domingos ele F't•eita~ e 
Silva, f'11nclou alll tuna casa para su a l'esiclencia, e contigua a 
es ta. um <~ capella dedicada a N . S. ~los iRem •clios, par<~ cujo 
patrmtomo doou , em 1860, lrezentas bt·aças quadradas ele tel'l'as 
que demarcou jncllcialm enle, ~.ssim como as a lf!lias de que se 
acha a t·macla a chta cap9ll a . !:foram pot· conseguinte aquelles 
dons ecl ific ios os primeil'uS que se leva n·tara m e m L'erypery, e os 
unicos que ex is~iam aM 1.855, quando o p acll·e Domin"'ns Freitas 
r eso lveu cliviclit· as sutts ·te l'ras e m pequ,enos lotes, or-le~· ecendo-as 
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a quem a lli qui~esse ed ificar, o que sendo geralmente acceito, 
com eçal'am a levantar-se mui tas casas; e tanta a illuencia h ouve 
de moradores que, em 'l857, o P et•ype t·y j á apresentava o a~pecto 
de uma povoação S)ÍI'rlve l e ele pl'omebteclor futu ro . l!:sse padt·e 
l~l'ei t as, que, por ·taeo mot ivos, legou um nome digno elo l' l'Spe ibo 
dos piauhy<'nses, r ecommencla- se tami:lem co mo um cl<.s mat· tyres 
ela libel'dacle elo Piauhy, pela sua paLriotica a tLibtule n as lutas 
ela indepenclencia , sendo ell0 11m elos promotol·es ela sna pl·ocla
IUação na cidade elo Pamahyba em 1822, onde en·tão ex~rcia o 
n~a gisterio publico, r egendo a cadeir a ele l:J.Lim claquell a ciclacle. 
- As terras do mun. ele Perypel'Y são u berrimas e pl'estam-se 
bem a todo o genero de cr iação e de culiu t·a; a s ua lavc>u L·a, 
ainclil. que acanhada, é com tnclo su fficieute para ab<rsbecm· os 
mercados locaeo, e em tempos not•ma es suppt' iL' aos vis inl1os , 
consistindo principalmente no culliw do <ll'ro~, milho, 1<ij ão, 
manclióca , canni;l. cl<> ass :car, alg·ocl ão e cal'ra pateira ; a iuclustt·i a 
pecuariD, por ém, l'eita com a lguma animaçã o, const itue a pl'in 
Clpa l fon tre ele riqueza do município . A vill <1 é circulad a, por 
assim dizer, de fer·ti l iss imaô e grande; ma tt:Js, nota ndo-se as ele 
S. Felix, Angical , iVl<rttões, S. Philippe, Chapada , S. Manoel, 
Boqueil'ão, Araras, Picos e Baixão, as quaes a bundam em 
macleil'as de cons tl'llcção e ma t·ceneriu, notando-se entra outras 
- o cedro, jacal'andá , púo d 'arco, angico, a l' oeira , la tajuba, 
~o nçal'alve s , maçarancluba, p ~ 1·eiro, candeia, violeta e cal'll a
uba, assim como em fl'utos e auimaes ind ígena~. As suas 
terras são f'ertllissimas e col· taclas por muitas conenles ele boas 
e abunelatrtos uguas, e não são mu ito sujei tas ás seccas . Tem 
gt·ancles pedreir~s el e argila ele opLima qual.iclaele para tr abalhos 
ele ollo.ria e ceramica, e cons t[L existiL• minel'io ele Olu·o, pl'a·ta e 
louza, no logar P é ela Ser t·a, e outros de fel'ro, ped t·a hum e, 
c a par rosa e salitl'e, em I ocalidacles d i versas . O commel' cio ela 
villa ele Peryper y e de ·todo o mU!L é fei·to exc lusivamente eom 
a c idade elo Parnabyba e com o Es·taclo do Ceará , pela cidade elo 
Sobl'al, das quaes importa , a nnualmen·tc, quan tia supet·iot· a 
cincoen ta contos ele réis, em m~rcaclot•ias; o s~u commercio ele 
exportação consi ste em comos seccos e sal gados, pelles m i nelas , 
~olla, gado vaccum e cava!lar. A villa dis ta c~rca el e 240 kil. el e 
Pech·o Segundo, Gô ela BaLalha e 60 ele Piracuntca ; e li ca a 96 
el os limites do gsLaclo elo Ceará e 180 elo elo Maranhão . Não tem 
meios de viação regular, e os de tl'anspol'le são feitos por an i
maes ; lioje, pol'ém, acha-se unida á capi l"al pelo fio telegn\pbi co 
e ·tem ahi uma es·tação. Foi CL'eada clistt·ic io pela Lei Prov. n. 509 
ele 25 de agos~o de :l860; parocbia pela ele n. 698 ele '15 ele ago ·to 
~e 1870; e elevad::t á cathegoria de villa pela ele n . 8!9 ele 16 ele 
Junho ele 1::374, sendo insLallaela em 18 el e sebembt·o elo mesmo 
anuo. F oi desmembrada da cnmarca ele Piracuruca e incnr po l'acla 
á ele P ech·o Segundo pela Lei Prov. n . 892 de t5 el e junho 
ele 1875 . Tem duas esch . publicas ele ins t. primat·ia . Age nci a elo 
Correio. Sobl'e suas divisas vide, entre Oltl.ras, a Le i Pmv. n . 880 
el e 2,! de junho ele 1874; n, 79-! ele 15 cle jnnho ele 1875 . 

P ERYPERY. Log. elo Estado elo Piauhy, uo mun. clePara
naguá . 

P ERYPERY. Log. elo Estado elo R. G. elo Norte, no mun. 
de Macabyba. 

!
PERYPERY. Log . elo Estado ele Peruamlmco, no dist . 

ce S. Benedicto e mun. ele Quip::tpá. 

PERYPERY . Pov. elo Estaclo ela Bahia, no clist . ele Pi
raj á, . com um a eschl. pnlJl. ele ins t. prim. creacl::t pela Lei 
P1·ov. n. 1. 3.2'1 de 18 ele junho ele 1873 e um<\ es tação ela J~ . ele 
F, da. Bahi a ao o. Francisco. 

PERYPER Y. Se!'l'a elo Estado elas Alagoas, no . rnun. elo 
Parahyba. 

_PERYPERY . Serra elu li:s taclo ela Bahia, no muu . de Po
çoes . E' uma ramilicação da serr a elas Almas. 

PERYPERY. Riacho do Estado ele P el'llambuco , nasce na 
lagua elo Ge tandy, ao pé (lo Taboleiro, banha o mun. elo Bom 
Conselho e, r eunido com o Ortiga e riacho Secco, fôrma o Pa
]lacacinha . Recebe o Bo'lueil'ão, Coruja e Mãe Luzia. E' Lambem 
denominado S . Romão (Inf. loc) . 

PER YPER Y. Rio elo Estado de Sel'gipe, nasce na serr a 
ela Moita e cle~agua no Bica, a ff. elo Jacaracica . (!nf. loc). 

PER YPERY. l'tio do E stado elo R . G. do Nor te, aO'. elo 
Juncliahy . 

PERYPERY. Riacho do Estado elas Alagôas, ali'. ela margem 
esq . do Coruripe. 

PERYFERY . Rio elo l~s tado ele Goyaz, aff . elo Pa~•anan, 
nos limi·tds elo mun. do Forte . Recebe o cor rego Vereda d~. Can
nabrava . 

PER YPERY . Lag-ôa elo Estado do Rio ele Janeiro. no mun. 
ele Campos . Li ga- se cí. an·tiga valia dos Jesui tas e 6. lag-oa elo 
Canema . 

PERYPERY. São assim clenom inaelas duas lagoas situadas no 
mun. elo Cu t·vel1o elo Estado ele Minas Ceraes . (Padre S . ele 
Campos Rocha. lllem. hist . e topog•· . sobre o mun. elo Ow··vello). 

PESA-SAL. Vide Pisa-Sc~l . 

PESCA. Ilh::t do EsLaclo de S . Pattlo proxima da ilha dos 
Porcos r equeu<1 e defronte cl<1 bahia ele Picinguaba. 

PESCADA . Ilha elo l~stmlo elo Pará, no rli st . el e i\fuaná. 

PESCADA GRANDE. Igarapé do Estaelo do Parú, n o muu. 
ele i\lacapá, clesagua no rio ClU'iàú. 

PESCADAS. R iacho elo Estado elo Pa raná, r ega a i lha das 
Peças . (Demetrio Cl'Uz . AzJontc~mentos ele Pa?·anaguá, 1863). 

PESCADINHA. Igarapé do Estado do Parà, no m un. ele 
Macapá; desagua no rio Curi áú . 

PESCARIA. L og. elo Estado rlo R. G. elo Norte, no mun, 
ele Mosso1·ô (luf. loc) . 

PESCARIA. Log. elo Eotado ele S. Paulo, no mu n. deIta· 
pe·tininga, com uma esch . publ. ele ins t. prima ria . 

P E SCARIA. Mot'l'O elo E~taelo elo E . Santo, em ft•enle á 
sabida ela barra ele Guarapary em uma distancia approximada 
ele clou s kils . a NNE . 

PESCARIA. Ilh a elo Estado da Bahia. no mun. de Santarém 
E' habitada po1· pescadores. Entretanto ·seu sólo é fer Lil dane!~ 
boa cauna . 

PESCARIA . Ilha elo Districto Federa l, no littoral, proxirna 
ela ba hia el e Sepetiba . 

PESCARIA. Ilha do Esbdo do Pal'aná, na babia ele Gua
l'a tub:t. . (int'. Joc.) . Saint-Hilaire cita - a . 

PESCARIA (BaL't'a da) . No Guapol'é , entre as ilhas elo Li 
moeiro e elas Gapivaras, 40 kils. abaixo elo des tacamento elas 
Pecln.1s Negl'as, no Estado ele Matto Gcrosso . E' o loo-ar mais 
baixo elo rio, notavel por oc:cupa1· quasi toda a sua 

0
larg!lra, 

es tendendo-se por elle abaho a lgumas centenas ele metros. Nas 
seccas ·fica completamente a desco beL•to, no em·tanto qne o r io 
conserva em baixo a mesma velocidade de cima . (Dr. S . ela 
Fonseca . Dico. cit . ) . 

PESCARIA ERA VA. Dis·t. elo Estado de Santa Ca\harina, 
no muu. da Lag un a, ele cuja sécle d ista 13 kil s . Ot·ago Sen hol' 
Bom Jesus do SoccO L'l'O. Foi creaclo pal'ochi a pela Lei Pt·ov . 
n. <137 ele 15 de ma io el e 1857, s upprimicla pela ele n. 466 ele 
'15 de abril ele i859 e restaurada pela ele n . 759 ele '14 ele ma io 
ele ·1875 . Por sua~ divisas COL'L' em os r ios A L' abing::t. uba e Ca
pi va ry . T em 3000 babs . e duas esch. put:>ls. de ins t. prim . Sobt·e 
suas divisas vide: Lei P1•ov. n. 813 ele 29 ele abri l el e 1876 e 
n . 856 de 27 ele janeiro de 1880. 

PESCOÇO. Pico bastante elevado ela sel'l'a ela Joii:o ele Leão, 
que fica llil.S divisas elos muns. elo Prado e Villa Ve1·cle, no Estaclo 
ela Bahia . 

PESQUEIRA. Cidade e mun. elo Estado de Pemambuco, 
sécle el a com . de Gim bres, a 666 me t1•os sobre o ui vel elo mar. 
Orago Santa Aguecla e diocese ele O! inda. A Lei Prov . n. 20 
ele 13 ele ma io de 1836 tra!ls fel'iU pa t•a el! a a sede el a vi!la ele 
Cimbl'es, cl'eacla por Ah-a r!i ele 18l0. A Lei Prov. n. 965 ele 25 
ele j!tl ho ele '1870 ct·eott n il. v il la ela Pesqueira uma fl'eg . cles
memb1·aclw ele Cimbres, S . Bento e B L•ej o, sob a invocação de 

·Santa Aguecla . A de n. 'iAS-! ele 2 de ab l'il ele 1880 elevou- a 
á ca·tegori a ele cidade. O mun. é r eg11 clo pelos rios lpan ema, 
Jpojuca, além ele outros. E ' cidade basta11 te commel'cia l, peJo 
que a co nsiclel·am como capi'tal do se1·1 ão. Lavolll'::t ele algoçia:o 
e fumo . O mun. além ela pa rcchia da cicl"ade, comprehenele_ma1s 
a ele N. S. elas i\lontanhas ele Cimbres e a ele C?nceJçao ~e 
Alao-oinhas e os povs . P oção, A lagoinhas . Olho cl Agna.FP.ao 
el e ,\' ssuc t' r ' Salob1·o GelÜJJa po, Sunh::trô, Frécheiras, Agua~' IL'Jda, 

· ' ' 1· · ele· arb ' a Jpojuca, SeLTinha . e Uc. Sobre suas C JV .J s~s VJ · · 28 1 Lei Prov . n. :1220 ele 21 ele junho ele 187::>, n. H05 . ele .· c e 
· cl 1873 Aam1cia do cot•t•ew. Escbs. pu~ls : ele w s t. pum . 

~a;.~sp:ito c!~ p"a·trimonio ela ma t1•iz ela PesqueJra, esc1·everam-

• 
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nos clessa cidade: « Elm 1822 o sat·gento- mÓl' Manoel José ele 
Siqueira fez doação á N. S. Mãi dos Homens, orago ela capella 
existente em sua Ützenda ( hoje cirlacle ele Pe"q neira ) e enLão 
c:J.pella fi lial da parachi:J. ( Cimhrob) para o seu p;\"ttimonio ele 
125$ em terras nes·La mesma propriedade. illm 1852 o coronel 
Pautaleão ele Sie1ueir a Cavalcante, he1·cleivo elo dito sargetlLO
mór, ampli ando esse paLTimonio, passou nova escrip·tura, Ja
zendo a inda doação de len·as na mesma prop!'ieclacle de 
Pesquei t·a á N. ·S. Mãi elos I-Iontem e a Sa11ta Aguecla, que 
passot t á se r orago des ta pDt·ochia, qu~nclo pela Lei n. V66 
de 1870, a As:;embléa Provinuial clesmembt·ou-a ela pa l'ochia ele 
Ci m hres. Ainda algun s annos depois o mesmo coronel PanLaleão 
accl'escentou o pa·tl'imonio de N. S. Mãi elos Homens e Santa 
Aguecla, doando mais uma parte de ·tet·t·as nesta mesma p t·opl'Le
dade ele Pesqueira .. ·" 

PESQUEIRA . Log . do illsbado de Pet·nambtwo, no mun. do 
Bom Jardim. 

PESQUEIRO. Log . elo Estado do Amazonas, no mun. ele 
Manáos. 

PESQUEIRO . Log. elo Estado do R . G. do Sttl , no mun· 
ele S. Leopoldo, sobre o rio Cahy, com um a esch. pttbl. de inst· 
p1·im., et•eacla pela Lei P1·ov. n . 925 de 8 de maio ele 1874. 

PESQUEIRO. Ilha e parauá do Estado do Amazonas, no 
num. ele Manacapu t·ú. 

PESQUEIRO. Igarnpé do illsLaclo do Pará, no mun. ele 
Came·tá . 

PESQUEIRO. Carrego elo illstado ela Bahia, banha o mun. 
de Cae·te'té e clesagua no rio Covas de Mandioca, aLI'. ela Lagôa 
Grande. (Inf. loc. ). 

PESQUEIRO. Pee1ueno r io elo Estado elo E. Santo, no mun. 
ela Serra. 

PESQUEIRO. Ribeirão elo JllsCaclo elo Paraná, aff. elo rio 
Jaguaryahiva . 

PESQUEIRO. Arroio do Estacle elo R. G . do Sul, une- se ao 
Irapoan. 

P ESQUEIRO. Arroio do Es·taclo do R . G . do Sul , aff. da 
margem dir. do rio Jacuhy, en·tre a foz e o arroio dos Ra·tos. 

PESQUEIRO. Lag-ôa, que se communica com a dos Bal'ros, 
no Estado elo R. G . do Sul. 

PESQUEIRO LARGO. Log. no teJ.·mo de Grajahú elo Es
tado do Maranhão. 

PESQUE I RO VELHO. P1•aia no m tln . de Som·e elo illstaclo 
do Pará, entre o Igarapé Grande e o Cambü . E' muito procttrada 
pelos moradores das cos l;as q ne abi vão pescat· excellentes 
·tainhas. 

PESQUEIR O VELHO. Jgarape elo Estado do Par:l, no 
mu n. de Sotu·e. 

PESSANHA. Cidade e mun. elo Estado de Minas Geraes, na 
com. do setl nome, ligada a S . José elo Jacnq por uma estl'acla 
atravessada pelo Snassuhy Grande . na margem esq. do Snassttb y 
Pequeno . Orago Santo Antonio e diocese de Diamantina. Foi, 
em principio, a parochia de Santo At1tonio do Pessanha, c1·eada 
pelo AJ ,•arácle 1822, supprimidapeloart. Ida LeiP1·ov. 'n. L 578 
de 22 ele julho ele 1868, e restaurada pelo a,rt. XIII da de 
n. 1.663 de 16 ele setembro de 1870 . E levada á categoria ele 
villa com a denominação ele Rio Doce pelo art. I ela de n. 2.132 
ele 2~ outubro de 1875, que constituin seu município com aspa
roclnas elo Pessanha, desmembr ada elo município elo Serro, ela 
de S .. José elo J acury, desmembrada elo numi cipio de S . João 
Bapt1st~, .e da ele N. S. da Conceição elo Cuie·tbé, desmembrada 
elo mumc •pto d7 Habil'a. Foi installacla em 7 de j aneit·o ele 
1880. Elevada a cabeg·oria ele cidade com o nome ele Suassuhy 
pela Lei Prov . n. 2.766 ele 13 de setembro de 188'1. Perdeu a 
denominação ele Suass11hy pela de Pessanha pela Lei Prov . 
n .. 3.446 de 28 .d~ setembro de 1887 . Das paroch.ias que consti
·turam seu n::ummp10, ~ercleu a elo Cuiethé, adquirindo, pm·ém, 
as de S . Joao Evangehsta, San·ta Maria de S. Felix, IJnma
culacla Conceição ela Praia e Figueira, ele sor-te q1.1e ac tualmente 
(1887) seu mun. consta de 7 pal'ochtas: estas uHimas, a elo Pes
·aanha, a elo Jacury e a de S. Pedro. Nelle ficam diversos povs., 
en·tre os quaes o denominado Boni-to. A população da cidade é 
ele 8.770 habs., e a de todo mun. ele 32 .034 halJs. Agencia elo 
Correio. A cidade ·tem 3 eschs . ele ins~. prim., umo. das quaes 

noctmna. Foi classificada com. ele pl'imeil·a ~ntr . pm· AcLo de 
22 ele fevereiro ele 1892, 

PESSINGUAB.A. Vide Pecingtt <liua . 

PESSOA. Pontal na cosLa do lJlsLado das Alagoas, aos 
go Hu N" ele La;t. S. e 7° '!G' i " ele Long· . E . elo Rio ·de Ja
neiro (Vibal de Oliveit·a) . Fórma com a pon·ta do Patacho a 
enseada das Quintas. 

PESTANA. llha. do mun. de Chique-Ch.it1tte, Estado da 
·Bahia, 110 rio S, Francisco. 

PESTANA. Riacho do Estado elas Alag·ôas, aíl'. elo rio Ta
·tuamunha. 

PETECA (Valla). Vai desaguar na bahia de Guanabara, 
proximo á foz elo l guassú, no Estado elo Rio ele Jan.eü·o. Com 
munica com as vallas do Gabriel e da Bocca Lal'g-a. 

PETIM. Arro io clú :mstado elo R . G. elo Sul, desag tta na mar
gem elir. elo l'io Guahyba . 

P E T IMANDEUA. Jgat"apé elo Estado elo Pará, aJf. do 
Inhangapy , no mun. da capi·tal. Recebe o Bacury . 

PETING A. Vide Pi'binga . 
F'E'l'IQUERA. Bail'ro elo mun. de P inclamonhangacla e 

Eotado de S. Paulo. 
PE'l'RIB'U. Pov. do Estado ele Pernambuco, no mun. elo 

E. Santo do Pau d' Alho, bat1ltado pelo ri acho elo seu nome • 
PETRIBU. R iacho elo illstaclo de Pernambuco, a!l'. elo Ca

pibel'ibe. Corre só cluraute o inverno. 
PETROLINA . An·t i"'a capella da !i·eg . de Sanla Maria ela 

Bôa Vista, no E~taclo 
0
de Pel'nambuco. Orago Santa Maria 

Rainha dos Anjos e d iocese de Olincla . Foi creacltt parochta 
pelo art. I ela Lei Prov . n . 530 de 7 de junho de 1862, que no 
a1·t. III ellevou-a á villa e removeu para ella a séde do Lermo da 
Bôa visba . Em vi r tude elo art. III da Le i Prov. n. 530de 7 de 
junho de 1862 a pov. da Pe-trolina foi Plevada á vi ll a, sendo 
para ella transfe1·ida a sécle do termo ela Bôa Vista: Em vi duele 
do art. I da de n. 601 de 13 de m1io ele 186<1 a freg. de Santa 
Maria Rainha elos Anjos passou a denominar-se freg. elo Se nhor 
Bom Jesus ela Egreja Nova, fi cando elevada á categoria de 
ma·triz a capella gue sob a invocação do mesmo Senhor existia 
na pov. elo C<t.boc lo ; e pelo art . III l' estaurada a villa da Bôa 
V ista, cujo ·termo .ficou então const.i tu ido com as fregs. ela EgreJa 
Nova e San'ta Mar ia da Bôa Vi s·ta; se ndo pois t'ebaixada I'e 
trolioa ela categot·ia de villa. Em vir L11de da Lei P1·ov. n. 758 
de 5 de julho de d867 fo i a freg. do Senhor Bom Jesus cla ,Egre;ja 
Nova r emovida para a pov . da Cachoeira do Roberto da mesma 
f reg-., servindo de ma·triz a cape !la de N . S. das Dôres, st ta na 
mesma povoação . Fical'am, pois, exis·tinelo a f reg . e mun. da 
Bôa Vista é a freg. ele N. S. das Dôres da Cachoeira elo Ro
berto. Em 1870, porem, a Lei Pro v, n. 921 de 18 elo maio em 
sett a l't. I, ·transfel'io para pov. da Pett·olina a séde da villa da 
Bô<t V ista, e no art . li trans lerio egualmente pa!'a Petrolina a 
séde da freg. da Cachoeira do Robet·Lo, ficando ass im, em v it•tude 
dessa lei , extinctosom un. ela Bôa Vista e afreg. da Cachoeira 
do Roberto, e exisLindo o mun. da PeLrol ina com as parochias 
ele Santa Maria Rainha dos An jos e Sant~ Maria da Bôa Vista. 
A Le i Pro v. n. 1.057 ele 7 de jtwho de 18/2 elevo 11 Boa V.ista :i 
villa ; o art . IV da ele n . 1.377 ele 8 ele abl'il de 1879 deVld.w a 
com, da Bôa Vist'l. em dons ·te1·mos: Bàa Vist·1 e Pctr oli n!l ;,a 
de n. 1.4,14 de 5 de junho ele 18i9 elevou PeLrolin<L á categorta 
de comat·ca. A cidade está asse nte n a margem esq. do r t ~ 
S. Ft·ancisco clel'ronLe de Jo aseiro , no illstaclo da Bahia . Fo1 
installada em 24 de outubro ele 1870. E' com. ele prime ira entr. 
classificada pelo Dec. n. 8 .192 de 9 de julho de '1881. Sobt·e 
suas divisas consulte- se o art. !lida Lei.Prov. n . 1.377 de 8 de 
abril ele 1879 . Agencia do COl'l'eio. illschs. publicas . Fo i elevada 
á cidade pela Lei n . 130 de 28 de junho ele 1895. 

PETROPOLIS. Cidade capHal elo illstaclo elo Rio de' J aneiro, 
séde da com. do seu nome, na serr a ela llis·trella, atravessada 
pelo rio P iabanha, que tem sobre si diversas porrtes, an·tiga re
siclenca ele verão ela famíl ia imperial, com magni!lcos predios, 
em sua maior parte vertencenLes a capitalistas elo Rio de Ja
neiro, que vão passar nessa cidade a estação calmosa ; rest
dencia elo co1·po elivloma·tico estrangeiro. !!:' uma bella, pi·tto
resca e grande cida(le, ele muüa vida e ::mimado commercw, 
clima salubel'l'imo, li gada a Mauá e a es tação ele S. Francisco 
Xavier por estradas ele ferro e a Juiz ele Fóra· e a 01rtros pont.os 
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elos Estados elo Rio de J:J.ne iro e Minas Gel'aes pela magtli ri ca 
esLl'acl:J. ele r oclag·em Un.iào e lnelttsLl'ia . Tem ttma soffrivel matl'i z 
com bt·es ahares : de S . P ech·o, tl. J osé e Nossa Sen hoea elas 
Dores ; em clous elos quaes leem-se as seg u in Les i nsct· ip~lÕes, no 
ele S. José - He acl J ose ph et qu icl ç1uicl ipse voU:i s el i xeri~. Fa
cite - ,no ele Nossa Se nhora elas Dores - Nu b is salu tem con
fer aut Dei pa roo -to t lacrim::e - Além da ma-tri z possue a eg re.i a 
do Ros<1r io e a elo Sag-rado Coração ele Jesus, supet·i ot• ú. maLriz 
e co m qt1a tt-o alta res : Sagr udo Coração, Sa n Lo An tonio, Nossa 
Senhor a elas Dol'es e Nossa Senhor·a ele Lu urdes . P oss tle a i nela 
capellas pa t· Licula res, lLilla eg ,·ej a protestante e os alice t·ce~; de 
uma eg l'ej a, que proj ectava co nstmir a ex-pr·i nceza 1). TzaiJeJ. 
Co n~a o asylo ele Santa Isabel ; o a~y lo do Ampa t·o, lles lin a lo a 
orplrãs, s ituado em um grande pa lace te e co m u ma capei la ; o 
Collegio Sião, no a n tigo palacio elo ex-im per•allol·, desLinaclo á 
eclucaçào ele meninas e com u ma capella; o hospi tal 8:mtu 'l'he
r eza, lendo a nnexo um o1üro dest inado a moles tias contagiosas ; 
na fach ada do pr·imeil'o le- se a seguinte inscri pção - Hos pi·tal 
Santa Thereza, ina ug urado a 12 ele mar ço ele 1876, rei ntwclo o 
Sr . D. Peclr·o Il e p t•es id.inelo a proví nc ia o S t· . c.m sel beiro Pinto 
L ima - e na fachada elo segundo -Hospital de i sola mento . ills· 
·taclo elo R io ele Janei1·o P resiclencia elo Dr. Por ciuncu la . Ficam 
a mbos á margem do P iabanha e o segundo ú. Ca\'alle iro elo (!r i
nle iro . Um Ba nco elo Es Laclo elo Rio, Fonuu , que e um gra nde 
e StuupLuoso eel ifteio ; Lyceu ele \.r te~ e OITicios ; eschs. pu bls . , 
d iver sos collegios parti cular es ; va ri.as faiJri cas ; mu itos hot ,i s ; 
e um es La u ~ l ecimento ele duchas , alg um ·ta n·to l'eLit·ado elo ce n•1·o 
da ci dade em um elegante eclificio , di spo ndo elos apparelhos 
ma is aper're içoaclos, com ba nhe iros para nalação e at l'a vessado 
por um c01·rego, que pr eci piLa- se ela mo n ba nha fon ua.nclo cl i
ve t·sas cascatin h as . l!Jntre as praças JlD'ta ·se a ele D . Afl'onso, 
cortada pelo Pia lntnha e pot· di ver sas a venidas, co m o palac i o do 
governo, hotel Orlf'ans e lux.uos1s pred ios. A ci dade é ill um i nada 
a luz electrica . Compl'ehencle os logs . Alto el a Sen a , Casca tinha, 
Rhenania , Pala·tinaclo com fabricas de sedas, fi ação, l i nb as , 
cervej a , phosphor·os, etc . No m un . fi cam os povs . Rio Bonito, 
Quissama n, R h enani a, B ingen, Mozell a , Villa Thereza, R e ti1·o, 
l Laipava , P edw do Rio, Sec1·eta rio, Agt1as Chwas, F ig ueir a e 
Calçado . Ainrla. não h a mejo sectüo, em '1 845, Mi lliet Sa int
Aclolphe, publicando o seu .Diccionario Geogrctph •co do JJra,:.il, 
escr ev ia unicamen·te a r espeito ele Pet ro p 1l•is : « P alacio imperial 
ma ndado ecli llca t· pelo imperador O. P ech·o li , no cume cb sel'l'a 
ela Els trella , onde se i ntenta fundar um a coloni a ; a nova est n1cla 
ele carro elo Rio ele Ja neiro para Minas Geraes eleve passar por 
perto elo palacio e ela colonia .» E %a esti-ada , a que se refet·e o 
autor do Diccion wio Geographico, havi a sido a utorisacla pot· Lei 
Prol' . n. 193 ele 12 ele ma io ele '1840, e dev ia parti r em Ll irecç.ão 
ao P ar ahylmna . Em 1843 ach a ndo- se , como 1° vice- pres idente, 
á frente ela a clmi nislt·ação ela província o Dr . J oão Caldas Via nna, 
concebeu es te a icléa ele fu ndar nas viz inha nças daquelle palacio 
uma coJoni a , conforme cons·ta el o seu Rdcttor-io claquelle a nn o . 
Ao senado r· Aureliano el e Sou za e Oliveira Coutinho . pos terior
mente Visconde ele t:iepebiha , coube, pol'ém, a g- lot· ia ela r ea li 
sação ela icléa elo Dr. Caldas Vi a nna. Em t7 de junho ele 'l884, 
na qualidade ele pres iden te ela pr ovincia, con tt•actou Aureli a no 
co1u a casa Car los Delr ue, n egocia nte de Dun quer que, a intr o
clucção de 600 casaes ele immig t·an·tes , oper ad os e oniciaes ele 
o ffici o, no i n·te n·to ele emprega l-os nas ob1·as el a es tt·acla da Es
·trell a . Mas em vez ele 600 casaes, a casa Delrue, enconLTanelo 
eu·tl'e os allemães o maio1· desejo ele em igra rem para o Braz il, 
ma uclou 2 .303 colonos, entre homens, mulhel'es e cria nças; e com ' 
es~e pessoa l chegasse qu asi a mu t em po, vio-se pot• isso em 
grandes embar aços o preside n te ela pro v. pa ra accommocla l-os, 
tan:to m a is que nem ha1' i a ainda adquirido ·ter ras e menos demo,r
caclo os necessari os lotes e l evantado casas pat·a ·tan ta g·ente . 
Nes ta clillicil conjunctura ma nclou o ex- impe1·aclol' o f!'erecer pelo 
seu mot·clomo, P a u lo Ba r bosa ela Silva, as ten a.s de Petl'o poli s 
}Jat·a estabeleci.metlto dos colonos . Pat·a all i partiram então esses, 
chegando a seu des ti no em ~O ele .intlho de 1845, em que desde . 
l"go se cons iderou .fundada a colonia, so b a clirecção do ma jOl' 
Julio F rederico Kceller. que a inda a lli con·La mais ele um descen
dente . i'rla ucl am lo dividir as suas ~e!'l'as ela a n tiga fazenda elo 
carrego Secco em lotes e clistrlbuil- as pelos co lonos, o im peradol' 
os isentou elo pag~~menbo dos for os por· espaço ele oi to a tm os . 
A viagem par a P e tt•opolis laúa- se en·tão , e .fez-se por alguns 
aunos, por muito ~Lempo mesmo, a can ·o e a cavallo, indo- se por 
mar a té o p01·Lo da l!: s tre ll a . O imperaclot·, sua fa milia e cumi
liva gas ~avam m a is ele um di a, perno i ba ndo na r ai z ela se rra, em 
casas ele propriedade ele D . P edro, crue a inda hoje ex is tem mais 
ou menos conservadas . Em 1852, ensaiando o benemsriLo I ri nêo 
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E va ng-el isLa el e So uza , Vi sco nde ele Man <.i , a in·troclucção elas ea
t t·aclas ele fetTO no Bt•az il, ligou o por lo que lhe cletl o t itulo 
á t•n iz ela se t• ra pot• uma linh a de ce t•ca ele 37 ki ls . e ma is ta l' de 
um a nov a e mpl'eza p l'osegtlÍLt a es tl'acl a pe la se t•r a nc irn a pelo 
sys ~ema ele crema l he. ira ce nl t·a l e m um a ex tensã·o ele 6,02il 
metr os . Até 1846 Pett·opolis foi simp les cura to, mas Dela Le i 
Pr o1•. n . 397 ele 2 ) ele maio desse a nn o, fo i ele vada á freg. sob 
;1. invocaçV:o el e ' . P 0d t·o ele Alca nLfl.m, pass ·mclo a fa zer par~e 
do m un. ela E al t·ella. Pe la Lei La mbam P r Ol' . 11 . 061 ele 20 ele 
s~tem iJt· o de -1 857, foiJ elevaeln n categor ia ele cida de, a nnP.
x'l. nclo- se ao se u mun . o 2u cli str . ch ft·eg uez ia éle S. J osé elo 
R ir) P r e Lo, e a ug mentando-se poste ri o rme nt~ o se·1 bet'!'itor to, 
por Le i n , 1 .860 tlo an no de i S73, com a raz;, n cl a elas N?tven, , 
que p ~ r te n ci;t ao mun. elo P ara hyba., e p~ l 'i L ei n . 2.215 el o 
a nn iJ el e 1875 com as faze nrl as ela Caohoeir·a e elo Or iente, des
membradas ·ta mbem des te u.ltim o mu nic ip in. P or de libe raçi"io 
cl •J go verno pro v . de 5 de j ane iro de i 8GO fo i exb inc ta a nelmi
nis·tl'ação colonia l. Rapicla e vis los'l mente progred1o P etro · 
po lis , torn a nd o-se, em poucos a nnos, el e um a pequ e na e risonh a 
co lo nia. de a ll emàes, a panas aélor na rl a ele um pa lacio impel· ia l 
el e verão, em um a cid ade pouco exLe nsa . é ce t·to, mas eo~·j ctue 
ciela , el e pa t· com as belleza s na Luraes, ele todas as co m mocl i
daclcs ela vi ria; mót·mente abas ta da ou rica . A res iclenc ia elo 
Chefe d o Es tado dllt'ante a es·t<lção ca lmosa h a vi;t ele neceesu
ri amen te pa r .t aili a L~ra hit· a mu i tos não só pelo de ve r el o 
cat·go comi) pe lo cle~ej o ele a pprox ima re m-se da rea lezfl. , co mo 
e O'ect i vame n~"' ab tra hio e a-ttrah ir ia a i ndn que o local fosse o 
menos a p t·opriaclo; mas P et t·opolis é na v;, l'Clacle Hm l ogar eu
cantado r pe la s ua bell eza pa nor a mica e ma is que Ludo sauelave l 
pe la s suas concl içõe> ele c li ma suave e puro ; pot• isRo a inda 
mes mo indepe ndente cln r oda co rtez:i. ·tor nou - se bem depressa 
a v ivenda favorita elos que dispõe m de r ecu t·sos pa ra pa~sar o 
ver ão n aquellas ;tiLut·as . fl. incla em '1859, ha 35 a nnos, d escre
vendo a l'a pitlos traç0s P etr opol is, di zia um esc l' ip tor braz ileiro: 
« Sob o inLelli ge nts machado do l a bor iow allemão a ba·ter a m -se 
as a t·vot·es que, despid as ele snn ve t• cle côma, t t·as mularam-se 
em exce llente madeit•a c0m qu e co ns tr u ír am a s suas modestas, 
pot·ém c Jinm oclas, ha bi tações , q~1e , cober taq de va ri eg- •clas La
boin h as , dão- lhe cer to ar pi-tto,.esco .e eleg-an·te . A pezar el a di ffi 
c ulcla' le el o só:o , q11 e por mon La nhoso pou;:o se p t·e~ tava , fun c
cio nou a cha rr üa e 0 a rado , os me tho tlos ma is a perfei çoados 
ela agr• icu llura fo1·am com va n tagem emp1·egaclos nesse m esmo 
to t• t•iio . O a mo t• el a prop t•i ecla cle prendeu o colono a sus nova 
pa tria , e pouco s hou ve .qua não se esquecessem da nebulosa 
Ge t·ma nia , qua ndo viam o sol elos l r •lp icos al um iar -l hes o bet·ço 
elos fi lhos, Oit q ua nd o os ossos do> pa is foram ao cemiterio es
perat· o clen a cleit•o j ·ti zo . Folg-a mos el e dec lara r que a popn
lação a llcmã ele Pe lro polis confi rm ou por su a u! Leriol' con d nr.ta 
o üwora ve l co nce ito dos seus bo ns co n ~ tumzs e a mol' ao tra
balho hav iam fot'l11 clclo o ~ faC"to t•es elo pb.no . Ao ve l' C1S colonos 
clesom p uba nclo ahi os seus serv iços fJIIe em ou Lt·as pa rles el o 
Braz i I são t•eser vaclos aos escravos ; contemplando essas menin as , 
tão cla t•as como a n eve, indo bt1scnr ag·ua a? rio ca rregando- a 
e m canta t·os so bre os se us lout·os cabe llos . julgamo- nos t r a n 
s pol·taclos pe la i rn ag ina ·;ào aos seculos vinclomos em que o fl a
ge llo da esc t·av icl iio, que a inclo len ci a ott a cubiça de nossos 
a vós nos Jegá ra , t e rá clesappa recido; e m que um a raça vigo
rosa e i ntelli gente r enovnrá no Brazil os pl'Ocl ig ios qu e h oj e 
admira mos n os lflst.ados-Unicl <1S.» P a ra este heli o r esultado q ue 
no íim el e 15 a nnos ta nto adm ir<WD. e exa ltava o co n~empora n eo , 
mnito concon çram clnus home ns rlistinc tos : o cln·ecto r rla co·
l o ni a, o maj ot• de eugen he i r •. s K ooll er . n<j< Lu ra l d e ~Jannove r ; 
e n mot•Li o ll'l r.> ela casa impet•ial. o ('o nse l heit•o P a ula BadJosa. cl .1. 
i::l ilva e ng·enhe iro ·ta mbem e d isti nc ti ss im ll mi neit• o de não vulgar 
i l] lls t. t·ação . A p~ p. ela c idade el'a em i 8i:l2 ele i 2. ll2 balls . lfui 
cleclar acla capit:.d elo t.<;s t acl o pe: a Lei n. 89 ele 1" el e ou tubro ele 
189-± . 

PETR OPOL IS . eolouia elo Es tado do Mar anhão, no m ttn. elo 
Coel ó . 

P E T ROPOLIS. Log· . na ex- colon·ia Sa n ta Leopo ldina do 
E stado elo E . Sa nto. A L~ i P rov . n. 18 ele '17 el e agos to ele 1888 
creou ahi uma esch . p ubl. ele i ns to pr ima ria . 

P ETROPOLIS. l~s tação el a E . de F . Gt·ã o-Pa rá. , no ll:s ! ~?o 
elo R io ele J a nei t·o e ntt·e 0 Al io el a Ser1·a e Casca LJ nba . 1~ o 
pon to tel'w inal el a' E. de F. elo No l'be. 

P ETR OPOL I S . Morro do Dis ~ri c Lo Fecle t·aJ, no cul'alo el e 
Sa nta Cl' uz , ao la clo ela E . ele F . Cen tra l elo B t·az tl. !'e las s u~s 
ft·alclas cor re o d o Ca bnssü. Hottve ahi a lg uma pla nt nçao Lle cbw. 
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PETUBA. R iacho elo EsLaclo elo Cea t• lt, no mun. ele lbi<tp iua. 
P ETURÚ . Rio do Eslado elo Par á, bauha o mun. ele Al

meil•im edesag ua noUhy-Uhy, elo Aquiqu i. 
P E U A . Log. no mun . ele Guim(!. t• "les elo Es tado do Maranh ão . 

PEXERICA . i\lor r•J no mun. ele Paranagmí. elo Estado do 
Parantí . (Tnf. l oc.) 

PEXETIS . Sel vagens qtte ha bitavam as m r\l'gens do t• io 
Tocantin,; . E ram barbat·os e i n t t•ac~ave i s. S11a ex1ste nc1a n esse 
l'lo é g·;u·anLlcla pelo capi~ão Ft·anciseo ele Paula H.ib~it·o que, 
em 1815, !'ez. t1111a vü1gem ás cap itanias elo ~~ar:.uwao e ele 
Goyaz . 

P E ZO. Ca11al formado pela un ião ele Lt·es pec1uenos canaes, 
que parLem ela margem esq . elo rio .Jequi tinhonL.ot jun Lo ;1 foz . 
Tem esse ca na l u ma pequena bal'l'eLa ao N. ele J3e l monte c tr
cumdada de ba ixos ele a t•ea . 

PHARAÓ Log. el o Estado elo Rio ele J ttne iro, n o mun. ele 
San L' Anntt elo Macacú, com escho la . 

P H AROL V E LHO. Ilh a do Es laclo elo Padt, no clist. elo 
L;urra linho e com . de 1\:Luaná. 

P H AROUX. Nome ele u m caes na bah ia ele Guanabara e 
.Gi stl'icto Federa l. ill' o ponto onde costuman desemba rcar os 
v·iajantes . Ahi ficam ' os clous es~abelec irn e n tos da companhia 
Ferry. 

P H I L ADELPHI A. Vide Thco1Jhi la Ottoni. 
P HIL ADELPH I A . D i s~. cveaclo na com . e ·~em1CJ ela Bôa 

Vista pel a Lei P rov . n. 36\l ele i O ele setembro ele 1864; no Estado 
ele Goyaz. 

P HILIPPA . Ribeiro do Es tado ela Bahia. afl'. do Itanh en 
L;inga, que o é elo Hanhen ; no m un, de Alcobaça. 

P H ILIPPA . Lagõa elo Es tado elo Ceará, no nnm. do E · 
Santo , ce rca d e seis kil s . cl is·tant des·~a villa , Tom seis kils· 
de compr i menbo sob re 500 bt·aças ele la L· gut·a. E' b t1 stan te piscosa. 
Tem comm nnicação com o Ba nabuihú po t· um braço elo rio de> te 
nome, c1ue for ma nma l ind<t cascata. Nunca secca e, cl uran·te o 
ve rão qua é ele G mezes, a tlra be uma grande quantidade ele 
pescador~s, qtte ahi se i nsLa ll am em pequenos l'ancltos, sendo a 
pesca que e l!es a h i fazem, assaz abundante. O peixe ahi ·en
contt•aclo é o cur imatan. 

PHILIPPE (S.). Vi l! a e mun . elo Estado el a Bahia, na com. 
de i\farngogipe, 38,5 k il s. clistan~e ele Marag-ogipe. Dtocese 
a rchiepiscopal de S. SalvadoJ.·. Foi crealla parochia em '1718 
e e levada ú categoria de vi lla pelo at·t. I ela Lei Prov . n . -1.952 
lle 2J ele maio de 1:380. Install ada em 25 ele novemill'O de 481:13. 
Comprehencle os povoados denominados S. Ror1ue e Conceição 
Velha. A rreg. da villa bem en~re -LO a -L2 .0UO ha!Js , Fo i incor
pomcla á com. ele Maragogi·pe pela Lei P1·ov. n . 2.453 ele 20 ele 
junho ele '18114 e A c to ele 3 de agosbo ele i89.2. 

PHILIPPE (S .) . Log-. elo Es tado elo Amazonas, no rio Ju
mú. l~a,ra esse log. Lransrer·i 11 o Dec . n. 1.25 lle 1L de agosLo ele 
1.806 a sede elo mun . de Carauary . 

PHILI PPE (S.). Pov. do Est8.Üo do Amazo tul.S, na lllal'gem 
Llir . do rw Negt·o, enLl'e us rios l çana e hi é e as povoDções ela 
Guia e Mnbbé. 

PIÚLIPPE (S .) . 'l'apeJ.•a na maJ.·gem esq elo rio 'l'acuLÚ• 
entl'e sua coufiuencia e o l'ibeh·o Sarauní, no l!JsLaelo elo Amazonas 
(Araujo Amazonas). 

P HILIPPE (S .) . 'l\cpera na m~n·gem d i e. do r io Branco, 
cot•respoúdell Le á cachoeiJ.·a a que üeu seu nome. no EsLaüo elo 
Amazo11 as (.\raujo Amazonas). · 

PHILIPPE . Log·. elo EsLallo elo T'iauhy, n? ·Lermo ele S. João 
tlo Pianby . 

PHILIPPE . (S.). T'ov. do Estado ela Bahia, no clist, e mun . 
de Santo AnLom o da Bal'l'a . 

PHILI PPE. lll nl'l'o üo l~sLaclo do Cea,dt, uo mutl, da Inde
p enelencia, na fazenda da Bal'l'a . 

PHlL IPPE (S.) . Ser'l.'a elo Es tado elo Ceat·á . De uma elas suas 
pon tas, rlenom inacla S . Domin gos, começa a l i nha clivisoria 
en~re os termos do Milagr es e .Jard im, 

PIÜLIPPE (. · .) . Se era do Estado elo E. Santo, ne mun. elo 
Cach ueiro elo Iwpemirim. 

PHILIP P E (S.) . llha do Estado elo Amazonas, no !'i o Branco, 
afl'. elo NegJ.•o. 

PHILIPPE (S .). Primeim cachoeira elo rio Bt·anco, 61 leguas 
aci1na de sua l'<n e 3,1 aba ixo da contl uen.cia elos rios TactLtU. 
e Urat·icoera . Dell a começam as vastas campi nas deste !'Ío em 
ambas as margens (Araujo Amazonas) , 

PHIL IPPE . Rüclto elo EsLaclo elo Pa1·ahyba elo Nol'L -, np 
nHuL de Guaral) int. 

PHILIPPE (t;.) . lUbeit·ão elo Es tado do K Santo, ali'. do r io 
Hapemil'im . 

PHI LI PPE. Ribeirão afJ'. elo r io P reto, crue o e du Pat·a
bylnwa. 

P HIL I P PE (S.) . Ribeirão do l!:slado ele Sl. Paulo, ba11ha o 
nHtn. ele Bt"\Lalaes e desag- ua no ribeirão Sant'A nna, atr. elo ri o 
Par do (In f. loc .) 

P HILIPPE. COJ.Tego elo Estado ele Minas Gr1·aes, na es ~ t· ada 
elo G t•ão Mogol •t Diamantina . 

PHILIPPE (S.) . I-tibe.i.rão elo Estado ele l\>Iinas Geraes, no 
mun . ele S. MigtLel ele Guanlrães. Vae para o CoJ.'l'ente . 

PHILIPPE (S .) . Ribeiriio do Estado ele Minas Geraes, banha 
o mun . el e S . João Bap·tis~a e desagt1a no S. João, aJJ. elo Aras
suahy . 

P H ILI PPE . Ribeirão do Estado ele Goyaz, banha o clist . 
ele CJ.'ixús e conflue na margem d ir . do rio Satüa Maria, tri b. elo 
Crixá.-mirim . 

PHILIPPE (S.) , Conego do Estado ele Goyaz, banha o mim . 
ele Santa Luzia e elesagLla na margem clirei ta elo ribeirão P onte 
Alta, ~riiJ . elo Alagado (I nf. · loc. ) 

P H ILI PPE COR RÊA . Carrego elo Estado elo Rio de J a
neiro, no mun. de Campos. 

PHILIPPE DOS SANTOS . Estação ela E . de F. de Cata
guazes, no Es~ado ele Minas Geraes. 

PHILOMEN A (Santa). V illa e mun . elo Es~ado elo P iau
by, na comarca de Corrente, á maTg-em di.l· . elo r io Pil.rnab.rba, 
na contl. elo rio 'l'apuio com es~e, eleii.·on,be ela pov , ela CJ.·uz 
elas Almas (Maranhão), a 792 k ils . da capital, a 300 da pov . de 
Parnag uá, a 200 ela elo Corretlte e a 647 elo po1·to ela colon.ia 
de S . Pech•o cl'Alcantara, até onde cheg::un os vapores ela Com
p::tnhla Flu-vial do Parnahyba, emcgtanto não Jicam te1·m i nadas as 
obras ele melhonunentos do mesmo l'io, que facilitem a sua na
vegação até San~a Ph ilomcna, onde já cheg·ou um vapoJ.' em via
gem ele experiencia. « A com. de San ta Philomena, diz o Sr. 
li' . A . Pereira da Costa, é uma das mai~ J'erLeis ela [pl'OVil>cia, 
mas sem desenvol vime1r~o algum, não só por se1· ainda muito 
pouco povoada, como pelu di tliculclacle de ·~ranspoJ.·te . O sólo é 
mo1r~aniloso e cOJ.· Laelo ele ser1·as que se ramificam da ele Taba
t i nga, crue limHa es·~a prov incia com a ele Go.raz, e onde nascem, 
entre oubl'OS, os r ios Pal'llahyba, Gm·g ueia, UJ.'llssuby, Ve1•melbo, 
que correm no munici pio, ·tendo a.Iem de.~~es , ou~ras co rren~es que 
o cortam em cUrecção clh'el'õ:l. e tornam s 1as -~erras Iertil.issimas 
e de muLto boa proclu.cção . IJ;m su,~s ma Ltas enconLr<Lm- se excel
lenUes macleü·as ele constt·ucção, entre as quaes a copah yba, ce
dro, tataj d;a, ]láo cl'arco, jatobà, angelim. pequi e Lamb01·il, e 
nas encostas lias serras encon·tram-se prodigiosamente. o sali~re, 
pedra-hum e, sal e outros mineraes . . . A v illa el e Sa-n·ta P hilo
mena é uma elas mais modernas d::L p1·ovincia, pois s~ta origem 
remon·ta- se a]Jenas ao anno ele 185<L Descoberto n'este anuo o 
local, em c1ue está s i ·~uacla, !lOr José An~on i o Bal'J.·eü·os ele Ma
cedo, convidou elle a d iversos parenLes seus e ou~eas pessoas para 
J'azet·em uma enbracla ele reconhecimento 110 local , que era então 
h abitado por incl igenas Cherer!S: e alli Iix::Lndo- se. começou a 
levatrtat· a lgLLmas casas, Jumlou- se uma capella, e ·tal clesenvol
vi me o ·~ , , foi ·tendo o logar pela afiluencia ele diversos moradores, 
c1nc, do is annos depois, .i á era um prospeL·o po-voaclo, e foi Cl•ea
<la freguez ia, sob a. invocação ele Sa11La Philomena, em vil'~uil.e 
ela. Lei I' 1·ov. n . '11.3 de 8 de janeü·o ele 1856, ·Lpnclo por li
mi Les os mesmos do clisLri cLo que lormava, e continuando a fa
zeJ.• parte do ·ten itoJ.'lo e coma1•ca ele Par ua<>uá.» ]J;levada Í\ 
categoria ele vi lla pela Lei Prov. n. 586 ele 25 de agosto ele 
1865. supp1·imicla pela ele n . 763 ele 5 de setembro ele 1871, 
ces·~alll'ada pela ele n . SH ele 'J ele agosto de 1~73 e ins·~allacla 
e m 26 ele clezemhro elo mesmo an no. lPoi com . ele prime iraenL-r. 
Cl'eada pela Lei Prov _ n. 850 de 18 ele junho ele 18H e classi
tlcaelo pelo Del:, n. 5.716 ele 26 ele ~gosto elo mP-smo anno ; 
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suppl'imida pela Lei n . S5 el e 12 clej u11ho de iS96. Agencia do 
correio. Sobre stw s divi sas vide a Lei Prov. u. 992 ele i de 
junho de iSSO . Tem eschs . publicas. 

PHILOMENA (SanLa). Log·. elo Bstado do Rio ele J aneiro, 
no cli st . de S. José elo Rio Pre·to. 

. PHILOMENA (Santa) . Log. do Estado de Santa CaLha
r,na, no el:is t. ele S. P eeh·o de Alcal1'tara ;com uma esch . publ. 
el e insL, prim. para o sexo masculino, creacla pela Lei Prov . 
n. S59 ele •! de fevereiro ele iSSO . 

PIABA. P ov, elo Estado elo Ceaní., no mnn. de Mulung{t. 

PIAB ANHA. Lo? . do Estado do E . Santo, sobre o rio do 
seu nome, no mnn. éi.e Hapemirim. 

PIABANHA. Log. elo Estado ele Minas Geraes, no di st. de 
Santo Antonio elo Rio José P edro. 

PIABANHA. Ribei1•ão elo Estado da Bahia, a ff. do rio 
ele ConLas. Ba.nba o muu . da Barra do Ri o ele Contas . 

PIABANHA. R io elo Estado da Bahia, o.ff. ela ma1·gem esc[. 
elo Pardo, ond e desagua o.baixo elo Cachimbo iS kils . , percor
rendo a distancia ele 60 kils . Nasce na se rra P ellacla . 

PIABANHA. Rio elo Estarlo do E. Santo, l)anl1a o mun. ele 
Itapemil'im e cl esagua no rio deste nom e. Diz o Sr. Daemon set• 
esse rio tambem denominado Canal do Pilrto . 

PIABANHA . Rio do Estado elo Rio de Jane:iro ; nasce nas 
serranias el a cidade de Petropolis. margea a União e Industria e 
lança- se na margem cl ir. do Parahyba proximo á estação ele 
Entre Rios, el a Central. elo B1·azil, tendo o eixo no senbielo de 
S . para N. quasl na clirecc;ão do meridiano elo Rio ele Janeil·o 
Banha os muns. ele P etropolis e PaTahyba elo Sul , sendo su as 
margens consti tu idas ele tel'L'enos fel't eis . O Estado manLém 
11esse ri o as pontes ela União e Inclustri a , a de Pedro elo Rio, em 
frente á esta.ção elo mesmo nome, a elo A real e a da Boca elo 
l?ogo. Seus alfs . prin cipaes são o Preto, o F agund es, o Araras, 
o Il.a mara ty e o Morto. !Ji' margeaclo pela E. ele F. Grão-Pará . 

PIABANHA. Rio elo l~s tado ele Minas Gemes, a li'. do 
Jequitinhonha . Banha o ·tel'l'Horio elo clist. ele S . Sebastião elo 
Sa[to Gra nde . 

PIABANHA. Lagôa no Estado do E . Santo ; lem communi
cação com o canal do Pinto . 

PIAB.ANHA. Ribeirão elo Estado ele Goyaz, afJ:' , elo To
cantins . 

PIABANHA. Lagôa elo Esta·lo elo Rio ele J aneü•o, atra
vessada pelo canal de Campos a Macahé. 

PIABANHAS. Log . do Estado ele Sergipe, n a freg . elo P é 
elo Banco, so b1·e 0 rio i::li riry . 

PIABANHAS. Log. elo Estado ela Bahia, no clis t. elo 
Jecgti é . 

PIABANHAS. Aldeamento ele índios Cherentes e Chavau·tes, 
no Es tado ele Goyaz . Acha- se estabelec ido desde iS5i não longe 
da co nf:lu.encia · do t·iheiJ·ão Piabauha com o T ocantin s, e na 
margem cl i r. deste ri o; no mun, elo Porto Nacion a l. Em 188 4 
con·tava 1500 habs . T em umn egreja elo S . Scbas LHío e dista do 
Porto Nacional 120 kilome\l•os . 

PIABAS. Log . do Estnclo do Parahyba cio Norte , no t ermo 
da Campina Grande . 

. PIABAS. Log . elo E s tado de Pernambuco, no num. ele Se
rutbaem. 

PIABAS. Log. elo Estado elas Alagôas, no mun. de S . Lui z 
de Qui ~un cle. 

PIABAS. Bait'l'O do dist. dos Araçás, no Estado ela Bahi a . 
E' ])anhaclo pelo r i o do seu nom e, mui lo povoado e culti vaclo . 

.,., PIABAS. Lng. no clist . de N. S . das Dôres de Maca h é do 
l!. stn.clo elo l'tio ele J a neiro. 

P!ABAS. Log . no di sb . ele Gun.rat iba do Di st l'icto F ecle!'al. 

i 
PIABAS. Sel'l'a elo Estaílo elo Parahyba do No1'te, n~ mun, 

c e Souza . 

PIABAS . R iacb iio elo Es tado do Ceará. rega o mnn . ele Santa 
Qui teria e cles~gua 110 1·lo Groahyt·as pelá rn argem clüeit9 .. 

PIABAS. Riacho elo ·E. Lodo do Pa1•ahylJa elo Norte, na 
cidade ela Campina Grande. ., 

PIABAS. Rio do Esbaclo ele P ernambuco, aif. elo rio Se
ri n l1 aem. 

PIABAS. Rio elo Estado das Alagôas, a lL da margem esq. elo 
Manguaba . 

PIABAS. Rio elo Estado da Bahia , nasce na serra da Chapa- . 
l inha não longe elas fontes elos r ios Muc uge e Combucas, cor.t•e 
e1rúre el la a O., volta-se parn. E , e despeuba-se ultimamente na 
tli1•ecçKo ch N , Depois ele um curso appruxima(io de 2'1 ki ls . 
lança- se no raragnassú, no loga1· denominado - Passagem do 
Anclaraby -1·ecebenclo an tes, no chn.maclo Cousa- Boa, o rio 
Chique-C hique . 

PIABAS. Morro elo Dist l'ic Lo Fede ral, na i'l'eg . de Ca mpo 
Grande, ft mni·gem ela lagôa Ct··um a rim, pro'Ximo a 0s lil on ·os 
ela Bica, elo Caeté e ele Itapuca . 

PIABAS. Ri acho elo Estaelo da Bahia, desag ua na ma-rge m 
dir . elo rio Sauipe, krib . do Oceano . Nasce no Logar Qt~i??gúle.. 
Banha o bairro elo seu nom e , 

PIABAS. Rio do Estado d o E . Sa n'to, no mun. da Bat•ra 
elo S . Mathe us . Dr.sagua no S . Domingos . 

PIABAS . Rio elo Estado do R io de J aneiro, a ff. elo Otum, 
qu. o é G1o Iguassú . E' fot·m aclo pelas cach oeiras Boa Espe t·a nça 
e Can tagallo . 

PIABAS. Lagôa do Estado do E . Santo, á ma rge m do rio 
Doce, abaixo ela l agôa de Aviz. Recebe as aguas ele um peqtteno 
rio e desagua na lagôa elo Meio . 

PIABAS DE BAIXO. Log. do Estado ele Pe1•nambuco, no 
!U 'ln, elo R io l!'o t·moso . Ha no mes mo mun. ti m ont110 log. 
denomi nado Pi a bas de Cima, · 

PIABillTÁ. Rio elo E stado .do R io de Janeiro; vai pal'a o· 
Inhomit·im. Acba- se ligado &o Cayoaba por nm canal. 

PIABUSSÚ. R iacho elo Estado das Alagôfls ; nasce no 
engenho Agua Fria, 4 kils. a E. de P orto Calvo, recebe os 
dachos do Moul'a e Laranjeit·as, reune- se com o Grnpiuna e 
com este vai clesagLmr na mat·gem eSC] . elo ri o Manguaba . 

P IABUSSÚ Riacho elo Estado ele Serg ipe, aff. da margem 
esq . elo rio Vasa Ba t'I'is . (lnf. loc.) 

PIACA. Log . do Estado el e P ernambuco, no mun. do B-1·ejo. 

PIACÊ. Igarapé do Es~aclo elo P ará, no mun. ele i\lojú<, 

PIACIRA. R io elo Estado do E. Sa nLo, ali'. elo .Gmtrapary. 
(Da emon) . 

PIAGUY . Colonia no mnu . ele Guaratinguetá elo Esta do rle 
S . Paulo ; com uma l'sch. publ, creacla peb Lei r1, i OI ele 24 
ele setemb ro ele t892. Começou a colonisar- se om i S93 . Em 
ftn s ele 1894 contava 538 h abs . e a s11a proclncção clut·.nnte o 
mosmo anno foi ele 90 :665 "'000. 

PIAGUY. Assim tambem denomina- se o rio PiaulJy, af!'. do 
I'arahyln. , no m11n, ele Gt1ara tingu etá e JTis taelo ele S: Paulo . 

PIAHY. 'Rio el o D istri cto Feelern l. banha o cut·ato de 
Santa C1·n r. e clesagua na enseada ele Sei)eiiba. 

PIANA-GHOTÓS. Gentio h ab i·tante elo al to Trombetas, 
ai'!'. do Amazo nas. ((São baixo>, r e(or çaclos, ele uma càl' IJalli
da, cabeça grande, olhos rasgados, de expressão ·triste e caber 
los negros e compridos, que ·t1•azem unidos e prews no aHo ela 
cabeca por um annel comprido ele ·tecido el e palha, as vezes en
feitado de pennas miuclas sahinclo as pon·tas que cabem pel11s 
costas. Usam tambem pulsei.ras e l igas ele t ecido de foliolos 
ele pa1meiras. São os melhores intermeclia;rios entt·e OS• ela Gu 
yana. Suas casas são reclonclas e no centl'O ela fi01·esta (B. Ro
drigrles. Rel. sob?"e o ?'io 1'1·ombetcDs . Pag. 32). 

PIANCÓ. Villa e mun. elo Estado elo Parabyba do Norte, 
na com. elo sen nome, á margem elo rio Pianc6, 14 leguas ao~· 
do Pombal e S6 a O. da ca.pital. E' um a· das localidades ll1 :.LIS 

an:ti o-as do interior elo Estado, sendo a desco berta e povoarnen·to 
do s~u te1•r i to ri o ·balvez mesmo ::tn·terior á elo el e PoJUlJal · ÜJ;ago 
SanLo AnLonio. Foi creada vi11a pela Lei de H de n ovembr? 
ele 183 l e ins ta1lacla em 2 ele ma io cl~ ·J832; Foi i~lc~;,·~or~cla ~ 
com ele Souza pela Le·i Pr·ov. n. 27 de. 6 de .J111ho ele 18::>.' .' c_teac\11 
com : pela ele n . 250 de 9 de outubro de 1866, e class1flcada. de 
priJú eira entt·. pelo Dect·. n . 3.7-JO ~le 24 _de novembro de 1866 c 
11 • 5 . 079 ele 4 ele setem bl'o ele 1872 . SnJlprnmcla como ~om. pelo 
Decr. n. 1l ele 17 de abr il ele i 890, resta1tracla pel a Le1 n. 8 ele 
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15 ele dezembro de 1802 . Tem cl 1tas eschs. publs . ele insht·. prim . 
e agencia elo correio . Sobt·e suas divi sas Yicle : Lei P1·o v. n. 222 
de 1 i de ou Lubro de '1865 . n. 309 de '7 dezembro da 1868 e ar t. 2• 
ela ele n . 705 ele 3 ele dezembro d.e 1880 . Compr ehencle , entre 
outros, os povs. Jucá ou Catingueira, Curema, S . . José, Garrotes 
e ~ . F1•ancisco . 

PIANCÓ .· Serra elo Es tado elo Parahyha elo Norte, no nmn. 
ele seu ·nome . E' um galho el a Borbtll'ema . 

PIANCÓ . Sen ado Es tado ele Minas Ger aes . « Tudo elo Cur
Yello ao Anelt·equicé e Cachoeira Grande, a linha ele sepat·ação elas 
aguas ri o rio S. Francisco e ri o da.s Velhas não estv. na sena 
do l~sp i rito tian·to, como fa lsament e collocam os mappas da p l'O 
Yincia . Far. essa separação um planal·to extenso que t·ccebe 
nomes dHleren·tes em seus diYersos t rechos . N' essa par te do 
meu Hinerario fazia a sepm•;tção das d uas bacias a sel'l'a elo 
Piancó, em cuja continuação mo!'l'e a serra elo l~sp iri'to Sa nt o, 
marginal muito pr oxima do S. Francisco. A:trayesse i quasi 
despercebido a linha ele ~epa ração das aguas dos r ios S . F ran
cisco e elas Velhas . g~pe ranclo enco ntral- a na serr a do l~spi
rito San to, comecei a notar m udanças bruscas no ·terreno ao 
atr avessar a serra elo Piancó ; e cl 'ah i as suspe.i tas da mudança 
ele bac ias . Com elfeito, entes ele se chegar ao pico cl 'essa serra, 
a 130 me tl'os abaixo ele Ouro Preto ou 1030 mett·os sob1·e o nh·el 
elo mar, at 1· avessei um ri acho, a rtlue n·te elo CO I'l'ego elas F acadas 
que va i ter ao rio Bicudo e rio elas Velhas, e depois ele ·Ler pas
sado o pon to cul mina n·te ela serra , qu ando desci a elo belo oppos to 
atraYessei ailluen t .• s elo ri beir ão elo Boi , ·tri bu·tar io elo rio Sào 
Francisco . Os cor regos el as PinclahylJas e But·i·tys foram as pr i 
meil'as aguas que a·ti'D.vesse i na verten te propr iame nte cli'ta do 
S. Fr a ncisco, ambos d!l,~cem da serra do Pi aucó e correndo sob1·e 
q uartzitos fot·mam pequen os sal·tos e cachoe'iras . i.' ocla a sen a 
elo Pi a ncó compõe- se de schis'tos , que, decompostos na supper
ficie, coa s t i tuem um a ·te1•ra avermelhada ; ell a é form(l.da ele 
01tclulações, - subidas e descidas e no get·al cabe da ele cam pinas 
exte nsas, juncadas ele cardos . » (Viagem aos ten·enos cli amanbi
fe ros elo A.baeté pelo E ng. A. O. elos Santos Pires . Annaes tia 
Rsah . ele M incbs. N . 4° - '1895 .) 

P I ANCÓ . Rio elo Estado elo Parahyba elo Nor te, r ega osmuns. 
elo P iao.có e Pombal e elesagua na margem cli.t·. do rio Pi m nhas. 
Rece be o Aguiar. 

PIANCÓ. Conego elo ms·tado ele Goyo.z , aff. ela m a rge m el it•. 
elo t·io Vermelho, ·t l'ib. elo S. BarLholomeu ([n f. loc. ) 

PIAMCÓ. Rio elo Estado ele Goyaz, a ff. cl:\ ma1·gem di r . elo 
Capivary, ·tt-i b. elo Corumbá . E' ·tambem denominado Anicuns . 
Recebe o Anelrequ icé . 

PIANCOSINHO. Ser1•a elo Estado elo P araliyha do Nor te, no 
num . ele Pi a ncó . 

PIAN COSINHO . R iacho. elo Estado ele Pem ambu co, banha 
o mun. ele F lores e elesagrra no r io P ajohú (fn l'. loc .) 

PIÃO . Morr o elo Estado elo Ri o G. elo Norte, n a pov . ela 
Pon ta Negra . · 

PIÃ O. Mono elo Es Laelo elo R io ele J a neiL·n, no cl is t. de N. S . 
ela Concei ção elo Paquequer (Sumidouro). E ' assim denominado 
por ter a fórm a ele um pião . 

PIÃ O. Mol'ro el o Es taclo ele S . Paulo, no mun. ele J acal'ehy 
(jnf. loc .) 

P IÃO . Mol' rO do E~ taelo el e Minas Ge raes, na serra ela l bi
tipoca, a E . T ot' lll ÍU<t pot· uma pon la con icct que se cl is t in,.ue á 
gr·ancle cl isLanci<t , 

0 

PIÃO. Morro elo Es tado ele Min as Geraes, na ft•eg· . elo Dom 
Despacho e mun. ele l nba uma . 

PIÃO. Ribeirão el o IJ:stado ele S. Paulo, ba nh a" o mun. dtl 
Nazar e·th e clesagua no rio A1li ba ia. (In i'. loc) . 

PIAPITANGUY . Pov . no mun . ele V ianna elo Estado elo m. 
San to . A Le i P ro v. u. 20 ele 9 ele maio ele 1883 au tor isou ab i a 
c1·0ação de um:1 esch . publ ica. 

PIA PÓ. Lago elo Esta lo elo Par á, no mun. ele San ta rem.. 

PlAQUINHA. Log . elo Esbaclo ele P et·nambuco, n o mun . do 
Brejo . 

PIASHA UI . Serro n a frotrteira elo Braz i! com a Republ ica 
ele Venezuela. Ao N . fi ca-Ihe o serro Pacara hyma e a O. o Caie há. 
Perto delle nasçem o Muqu iary, a fl'. do Uq u·icapará <iJ o Au aj)~á 
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afl'. elo PaPanamuchy. F ica aos 3°52'24"3 ele Lat . N. e 1\)0 ,H'2l"O 
( th[Sm57 1 ,8) O. elo Rio ele J a neiro. 

PIASS ABA. Morr o elo Distr icto Federal , no caminho do J a,r
d im Botanico, á ma1·gem ela Iagôa Roclrigo ele F1·ei taq. 

PIASS AB A. Assim clenominaYa-se a praia que, começando 
n a ponta elo Forte ele S. Thi ago (hoje Arsenal), do Cafofo e 
depois elo Calabo uço i a terminar para as banda s ela Lagoa Gra llcle 
( Passe io P ubli co), na cidade elo W o ele Janeil'o. Nessa pra ia con
strui u, antes de 'lG46, Duar te Col'l'e ia Vasqua ne u ma llllll'a lha C!UC 
foi desbmicla pelo mar. Havia a hi um 't l'ilho s inuoso, chamado 
poslet·ior menle camin ho do vint~?n e em et• as antigas cam inho 
da fo?"OCb , pois esse i ns trumen to ele su pplicio estaYa ahi sempre 
armaelo. Nessa praia [oi onde erg ueu- se a e1·micla de ::>an ta Luz1a, 
que ma is ·tarde n,rt·uinou- Re, m•g· uendo- se pouco aclean·te a egrej a 
de San·ta Luzia , ainda hoje ex i s b ~ 1rte . 

P I ASSABA- M I R IM . P equ eno rio elo Estado ele S . Paulo, 
r ega a ilha de Sa n~o Amar o e desagua n a mal'ge m esq . elo rio 
deste nome. (Barão ele T efl'ê. Cr.wt,_, Jiytlrogr"p hiaw elo P orto ele 
Santos) . 

PIASSABUSSÚ . Vil1 a e mun. do Es tado elas Alagôas, na 
com . el e Corttripe, sobre uma planície ba ixa e a:enos!ll, á mar
gem do r io S . F ra ncisco . Ca lcula- se o, popul ação em •12. 000 al 
mas. O liel'l'i·tol'io elo mun. e todo baixo e plano, não havendo 
ne lle u ma só h de ira ou decl iYe mais pron un ciado: é cobel''to ele 
basto coç1uei ml nas pl'ox imidades ela cos ta , e ele abunel:m tes par 
r~ i ras; haven do para o ce n t l'o muitas lavras de ma ndioca , re·i
j ão , milho e ou'tl'os legumes, o em todo elle pl anLações ele can na 
ele assttcar . E' banhado pelos rios S. Francisco, ;vJariLuba e por 
di ver sos corregos ele pouca m onta. . Pequeno é o deseoYohimen-to 
c.,mmercial Cju o se iJ.im itan a villa ao es·ba belecimen·uo ele a lgUinas 
casas de negocio ele fazend as , miudezas, fel'l'age ns, mol hados e 
ge.neros ele es bi v a ; e nos povoados a. per1uenas tavern as . A inclus
-t rJD. q ue ma:is !Wul ta é a cles b ill a~ão ele agua1·clente ele canna e 
outi'?S p t·o cluc·tos ~lcoo li cos , como o vinho ele cajtt, o c.amboim , 
os IJ cores ele ge ru papo e otrtt·os fl' nctos, ha vendo diver sos a lam
biques ele gt·ande capac idade . Depois vem a pesca em que se 
emprega a maior pa rbe el o. prole"t-t t·i aclo do littom l. A ca nna ela 
assucal' que se fab t•i ca em diversos engenhos, a m andioca, a 
maca:<eira, (ou aipim), o m ilho, feij ão, a l'l'oz , ma mo na, ar a l'u"ta e 
ho rta li ç~ de ·toda a especie, b ~m co mo a plantação e cul·tivo elo 
cocttte iro, el a ma ngueira, cajueiros, ela uva , do melão , me la nc as e 
muitas ou tl'as fntctas c!" que se a bas tece o propl'io mercado e o do 
P enado, são os procluc·tos agr ícol as ela l uca litlacla, na qual e m a l
guns si tios ex is tem peq ue nas faze ndas ele gado I.JoYino. Ot·ago 
S . F r a nci sco de Borja . Da·ta dos primeiros ten1pos ela expedição 
elo bai xo S. F rancisco pelos clona·tal'ios ela ca pita nia a qu.e per
t enci a o Esta do ele Alagôas, o principio el a creaçio deste po
voado. N as emig t·ações e Yiagens pot· ·terra para P ernambuco e 
Bahi a, a~ qu aes se fazi a m pelo 1 i ttoral , ou pelos si·tios men·JS 
af;Jstaclos de !la, era es La loga1· o pon to preferido pa ra a Lr a vess ia 
do ca11dalvso t·io em 11equcnas ca noas e toscas j ango~das que po t· 
~thi fi cava m mais a salvo ele risco~, em vidude el as d 1as gr andes 
1I has fronte11·as qu e to1·m~m mats Cac il e menos perigos.t v. passa
gem. Pelos anuo~ ~l e l6ô0 a 1670 Ievan to tt- se a capelht ele São 
Fr a nc1sco ele Bo r.Ja, a mesma e1ue ser ve ac tnalm ente ele matri z el a 
f1·eguez ir•., Sf.nclo seu primit ivo edi li cado t· And ré el a R och <t Dan
tas, clru fa mil ia, cl 0s Lin s, qae e m ·tempos ma is re nwbos vi era de 
Por tugal pa r.l Pe l'll alllbttco . F oi Cl'e; tcla freg uezia pela Le'i P1·ov . 
n . 35\l ele 1i ele julho cle 1859 e elevada ú vi lla pe lo a rt . 2° ela 
ele n . 886 ele 3-1 ele m a io ele 1832, tendo s ido i ns tallade a 7 ele 
j a nei i'O elo a nno seguin te . T em agencia elo con eio e eluas eschs. 
pu l,lA. Foi clesa,nnexatl <t dn co m. el o P enedo, e in cot·poracla 11 de 
Cot•ut·i pe p~ lo :.t1·t. i " da Lei P t·ov . n. Sôo ele 3 l de maio de 1882 . 

PIASSABU SSU . Baü·ro elo mu n . ele S . Vicente, Elsbaclo ele 
S . Paulo, co m u ma e'ch . publ. c t·eaela pela L ei Prov . n . 8 el e 
15 el e leva rei 1·o ele i ti84 . 

PIASSABUSSÚ. Kio el o EsLaclo el e S . Paulo, an·. do r io 
S. Vice n be, ou escoanle occ1cle n tal do Iaga mar ele Sa nLos . Corre 
na clil'ecvão müs ge t•al de O. pant E . en·tre os m um . de S . Vi
cente e Ila nh aem (Azevedo M<trques) . 

PIASSA.BUSSU. R iacho do IJ:staclo tle S. Paulo, r~ga a ilha 
ele Sa n to Ama t·o e clesag ua na m Ctr gem esquerda elo 1· io deste 
nome. (Ba1·ãn ele T eJJé. Car tcb hycl>·og•·aphiacb clQ Port·o de Samtos . 

PIASSAGOERA . No me a nt igo el o .porto do Cuba tão, onde 
dese mba rcavam os Yiaja nles e nbt•e S. Pau\o e S.a nt.o~, ng Es l;~clo 
de S . P <J.nl o. (A.zeyedu ~l'ques). 
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PIASSAGOERA. Montanha e rio, no mutJ. ele San tos e Es
·taclo de S. Paulo. O r io niLsce na S9 l'l'<t clv Para napiacaba e 
desagua no Candt. Diz o s,·. Azevedo Marques ser este r io 
~am bem chamado Gttbatão-mvay e desaguar no lag<tmal' ele 
Sant0s . De Sa.n tos nos infol'mam ser esse rio ·tambem denom i-
nado Mogy. · 

PIASSAGOERA . Ba ino do mull . de Paranaguá, no Es 
·taclo do P araná; com uma esch, pllbl . ele insG. pri m . creada 
pelo art. I §I ela Lei P rov . n . 450 ele 6 ele abril el e t 870. 

PIA TI. R ibe iro do Estado elo Amazonas , na margem cli t· , 
do l'IO Urat•icoera, en·bre os r.ihc iros Ait i e 'l'apuiqui ri (Araujo 
Amazon as ). · 

PIAT Ó. D ist. creaclo pela Lei Prov . n . 94'l .cle 2 L ele março 
rlo ~885, no ffistaclo elo R. G . do Norte . Comprehencle os qlla r
teJ I' Oes P iató e Cur ra linho. 

P I ATÓ . Lagôa no mun. do Assú e Êstaclo elo R . G. do No t· te. 
'l'em cet·ca ele i8 kils . de compl'imen to sob t•e kes ele !a rg ua . Ape-. 
nas enche quando recebe as ag·llas do rio Assú por meio de um 
braço que pa .. te deste rio. ]!;' mui to pi scosa, e nos ult imos annos 
de secc1t ele 1877 e 1878 comportou para mais ele 6ú canoas que 
chat'laJI),J!nte apanhavam peixe para a Lim~nto da pop . P lan 
tam-se a bi todos os cet'e:les, canna e algodão . Nos olhos cl 'p.g ua 
que conLeem a lagua nasce um capün, que denominam tabúa, 
CLLjo pello é semelh a n·te à plum a elo algodão. Já ·tem sido ex
JlO I' taclo, sendo ' 'end iclo no estrangeit'o por bom p1·eço . E' ele 
toda a conven iencia pa ra o mun. conservat·-se :1lagôa com pouca 
agua, se11clo m ui tenüclas as cheias . 

PIAU . Dis·t . elo Estado ele Mi nas Geraes , no mun . elo Rio 
Novo: Orago Divino Espil'it.o Sant~ e Jiocese ele Mar ianna. 
Como elist. pe rtenceu ao mun. elo Pvmba, elo qu al foi desmem 
bt•acJo e incorporado ao ele S. João Nepom ucenn pelo § !li 
a t•t . XXV II ela Lei Pro v, n . ,!72 ele 3'L ele muiu de 1850. Annexaclo 
depois ao mun. elo Mar de Hespanha, I'o i des te cle,memb•·aclo 
e i nco rpot·aclo ao elo Parahybuna pela Lei P rov . n. 1.237 ele 27 
cl~ agosbo ele ~864 . Desm embl'ado ela freg : de N . S . cht Concei
çao .cloH. io Nov .. fo i, pelo art . li § lida LeiProv. n . 1.265 de 
19 el e dezcmbt·o ele 1865 incorpora do á ft·eg . da cid <tde do Pa
rahybuna. Fo i o elis·t. e levado á categoria ele pal'Och ia pela 
Lei P rov . n. 1. 571 de 22 de ju lho ele 1868 . l nco rporaclo ao mu n. 
ele S . João Nepomuceno pe la Lei Prov. n , L600 de 28 ele julho 
ele 1868 e ao elo R io Novo peloat•t. I V cla de n . 1.644de •l3 de 
se tembro de 1870. Uma esti-ada de fel'l'O liga-a úquella cidade . 
'l't~m duas eschs .publs. cle. insb. pt·i m .. ·tendo s ido a do sexo fe 
min ino creada pela Lei P rov.n. 2 . 065 ele i7 ele dezembro ele 1874, 

· i\ ge nci a elo co1Teio. Sobre suas dhisas vide, entre out l'as, ás 
Leis Provs . n. 1.190 de 23 cl~ julho de 1864, n. 2.027 de i ele cle
zem bl'o de H73 al't . IX. ; n .2.107 de 7 ele jane1t•o ele ·1875, n . 2.2.2;3 
ele 1:3 de julho de 1876, art. IH, 11. 3.157 ele 18 de outub•·o 
ele 1883 e n. 3.387 ele iO ele julho ele 1886, art. V. 

P IAU. Pov. do g s tado elo R. G. elo Norte , n a ft· eg . ele 
Goyan inhn, lem um.a esc h . publ. ele inst. pr im,ct·eada p~i> ln Lei 
Prov. n. 920de -141.le março de 1884, sn1Jpr imicht pela de n. 935 
el e 2 L ele m;wço ele 1885 e res tau rada pel a ele n. 981 ele 11 ele 
,]unho tl e 1886 . Tmu uma cape lla . 

PIAU . Log . do Es·taclo elo R . G. do Node, no mun . de 
Tt•a h it·y . 

P I A U, Log. do EsLaclo ele Mina3 Cle raes, no el ist . de San·to 
Antonio do José Pecll·o, á margem elo rio Manhuassú. 

P I AU . Ilha no rio Balsas , af'f . elo P arnahyba; no Estado do 
Mat·a n.u ão . 

PIA U . Ilha no r io Par ahyba elo Sul , mun. cles·te nome e 
Estado elo R io ele Janeiro . 

P IAU . Sf' r1·o·te elo Estado do Ceará, no mnn. ele Santa 
Quiter ia . 

P I AU . 
Qui ler ia e 

P IAU . 
G•·a nde . 

R iacl10 elo Es·taelo do Ceará, bo.nha o mnn. ele Santa 
clesagua n a margem cl it·. elo rio J acmutu. 

Rio elo E stado elo Ceará, 110 nmn. ele Campo 

PIAU. R io de Es·haclo de :Mio.as Ge1•aes, vai par 11 o rio Pomba . 
R ecebe o Pinho . 

P I AU. B.io elo Estado ele MaLto Grosso, pec1neno a1J'. esc1 . elo 
y acca t·i , , logo aba ixo rlo ribeirão dos Barreiros e acima elo elos 
Bste•os . 

P IAU GU Y. Colonia no m un. ele Guaratingue tá do Estado 
ele S. Paulo. V ide Piaguy . ' 

P IAUGUY. (Rio .) Vide Cor·rentes . P iauguy é o nome 
com q~te , em algumas Cw1•tas anügas, vem designado o Correntes 
ou P equiry, galho elo l"tiquü·a, 

PIAUHY . illstadv . Limites. - A posição astr onomica deste 
Estado é a segttinte: a lat. é ·tocla austral , e o terriLo •·io do Es
taclo fica ence1•raelo entre .2• 45' e H• 40' . A long . comprehende 
3 • e 5' or ienta l e 3° e 30' occiclen tal. Co n li na a') N. com o 
oc;> a no Atlantico; ao S. corn os Estados ela Bahia e ele Goyaz; 
a E . com os do Ceadt e de Per nambuco; e a O. com o do 1\'lara
nhão . « A l inha cliviso ria com a província elo iVIal'anhão é, diz 
C:111 clido Mendes, o l'io Pa t·nahyh:1. desde a sua foz ate ás nas
ce n t ~s; com a elo Ceará é actualme n-te o cor rego ou igarapé 
Igua rassú oll Igarassú, que se lança no b1·aço mais oriental elo 
l'io Parnahyba, chamado ·tambem Iga•·assú, a Sel'ra Grande ou 
Ybiapaba, pela Provisão, Decr. ou Alvará elo rei nado ele Dom 
J oão V citado jJelo pad t•e José ele Moraes, na sua His·toria da 
Companhia de J esus l iv. 1. cap. 1 pag. 15, fi xando esse limite em 
3o e ·15'; cuja serra com ditfe rentes denominações, Sen·a Grande, 
Vermelha , Dons h· mãos e do P iauhy circumda o territorio desta 
provincia, e o limita lambem com Pernambuco, e actualme-n·te 
com a provincia ela Bahia, visto como o terri bo rio desta ult ima 
pl'Ovincia ao O. elo rio S. Franc isco perte ncia outr'ora á de Per
nambuco. Gomo já dissemos no ar tigo ela ul-t ima p•·ovin cia, sus
pei-tamos que o Alvará, Dec1· . ou Provisão elo Conselho Ultra
marino a que a llucle o pael .. e José ele lVIot·ae.s, é pt•ovavelme•rte 
do anno ele 1718, ou pouco a n tes, quando o territo rio do Piauhy 
foi organ i sacio em Capitania, como govet•no subal'terno depen
dente ela elo Mara nhão, ligando-se o tet·ri"torio proximo ao li ttoral 
com o elo sertão, povoado por em igl'antes ela Bahia, o qu e só 
veio a ver ificar -se em 1758, depois ela cr~ação da vil la ela Mocha, 
e qllanclo apresentou- se o primeiro governador João Pereira 
Caldas . Aquelle ser tão, como todo J te r rilor io a O. elo rio São 
Francisco, et·a na época conhecido pela denom inação ele Sertão 
ele Rode llas . » Com o E"tar.lo ele Goyaz os limites estão na se t·r a elo 
Du ro, grande con·tra forte que li ga a serra ele Ibiapaba com a 
'l'aguaünga e Mangabeiras. Esses limites não foram dete rm i
nados pot· le i alguma. Ha mais ele c~m annos que estão aclmi't
ticlos sem que a inda estejam demarcadas as linhas div isorias . 
Henr ique Antonio Gallttzi , engenheiro e geographo, foi o pri 
mei ro que levantou a Ca1·ta . topog •·aphica des te Es·taclo, e fixa 
es·tes l imites na Cal'ta que tt·açou : assim como deu pela costa 
o t•io 'l' imonha como a div isa des te Estado r.om o elo Ceará. Era 
este mesmo rip 'l'imo .1ba que extremava a parte elo Ceará, que 
dependia elo Maranhão, ela elo Piauhy, antes ela organisação 
deste Estado em Capitania, ele que dá testemunho , entre outros 
clocume1rtos, a Carta R egüt ele 8 ele janeüo ele 1697, mandando 
fun.clar um hospício no Cear á para os pad res da Companhia de 
Jesus, e distribuindo ·terraq pelos incl:ios da barra elo r io Aracaty
mirim até á elo Theolllon ha (Timonha), jus·tamen·te onde se 
conservou o limite entre os do us governos de Pernambuco e elo 
Maranhão, Jlelo A lvará, Decreto, Cada Regia ou Provisão elo 
Conselho Ultramarino elo an no ele 1718 . A falta deste docu.men·to 
priva a geogra phia elo pa iz ele um impol'tante escla recimen·to 
sobre esta ma·ter ia . Com a annexação ao ffistado elo Ceará. elo 
·territo t·io ela comal'ca elo Principe Imperial (elo Estado elo 
P •auhy) e com a annexação elo Estado elo Piau hy ela freg . ela 
Amarração (elo Estado elo Ceará) estipu lou o Dec. n. 3.012 
ele 22 ele outnbl'o el e 1880 que servisse ele linh a cliv isoria entre 
esses clous Es taclos a Se n a Grande o u ela Ib iapaba, sem outra 
int~r r 11 pção além da do rio Pu~-y, no ponto do Boqneirão, e que 
pertencessem ao Es·taclo elo Piattl1y todas as vel'te ntes occ icl!i' n
taes ela mesma serra, nes ta pat"te, e ao elo Ceará as ot·i en·taes . 
Supedic ie : - 301.797 kils . qs . Noticia histo r ica :- A fu ndação 
cl es·te Estado ê devida ao paulist:t Domingos Jorge e ao por
tug ue'l. Domin gos Afl:'onso Mafrense, qne em 11J74 interna 
ram-se pelo te rri-Lol•io elo P iauhy. Com um avultado numero de 
i.ncli.os escravisados voltou Jorge para S . Palllo emquanw 
Mal'rense, ctlcunhaclo o Sertão, conqiüstava cli latacli3simo 
t3L'l'itor io, onde foi estabelecendo fazendas ele criação, e 
ta ntas chegou a possui r que, pol' sua morte legou30 aos 
padres jesuiü1.s sou cond ição ele empregarem os rcn.d1 mentos 
dellas em dotar clonzellas e soccorrer viuvas cles valtdas . J?e 
posse de tão impot"tan te herança, os jesui tas es·tabele.ceram roa.Is 
tres fazendas, ignora ndo- se, porém, s i, com os renduneo l~s ~<lS 
que lhes fo ram!egaclas, cump~1ram a voniade elo .testador • E~ 
1.759, pu r occas1ao da co nflscaçao elos bens cl_os pa~lres da compa 
nb iil. , passaram as 33 far.enclas para a coroa . Sub o domm10, 
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ora ela Bahia, ora do Mat•anhão, conservou-se o P iauhy a té que I f o lado c o Parahi m. O Para him recebe os rio~ Co!'l'ente e P ai-
em 1 ele outubro ele 18H fo i declarada capitania i llclepenclente , mei ras, sangr a a Jagôa Parnaguá, recolhe as aguas ele alguns 
tendo como capital a v il la ela i\Iocl1a, que depois denomi nou-se pequenos tri bs . e vaifenecer na ma1'gem cUt•. elo Gttrgue ia . O r io 
cidade ele Oeiras, em ho nra elo iVI;.,r,1uez de Pombal. Com a pro- elos Ma~t1s, que nasce no sit.io Santo A nton io, em clis tauc i <~ ele 
clamação ela i nclepencleocia passou o Piatthy a consti tuir uma seis kils . ela ciclarle ele Its.maraLy, corta o mun. ele Perypery, 
das provs. do imper io . Aspecto: - Este F.staclo seria cenkal, entra no ela Batalha, onde bem a sua foz , depo is ele 1un cm·so ele 
s i niio fôt·s, uma pequena parLe que estende - se jl'l a cosLa elo 120 klls. R eceba o Caldei r ão. Lag·os e l<lguas: - A de Parn aguá, 
oceano . Seu territor io a larga- se bas·tan t\l en tr e os J~stacl os do no mun. rles·te nome, atravessacl<JJ pelo r io Pa1·al1im ; do M<\lto , 
Maranhão, Bahia e Per nambuco, es-teei Lando- se pouco depo is onde te m origem o rio P iauhy; o lago ele Itans, enLre os rios 
até o Atlau tico . Em snas divisas com os Estados de Goyaz, C:111 inclé e T 1·anqneira; a Jagôa .Dol!l'acla e a elas P imenteiras ao 
Bahia, Perna mbuco e Ceará. acham-s e s uas m ais altas co rel i- S . elo ri o Gtug ueia e algumas ou tt· as . P haro l : - O el a Peclt·a de 
lhe iras e nas divisas com o Es·taclo elo Maranhão seu rio prin- Sal aos 2o '19' 00" ele La·t . S. e 1• 26' 50" de Long . E . elo R io de 
cipal, o Parnal1yba pa ra onde corre m quasi todos os l'ios que J a neiro . Ag1·ic ul tura : - A lavoura é ahi ele pouca im porLancia, 
ferti li sam seu ·terr itorio. Clima e salubn dacle :- «A prov . do dev ido i sso não só ao espírito ro·tineiro ele s ua popu lação, como 
P .iauhy, di z o Dr. Mar Lins Costa, é geralme~ te sal ubJ.·e havendo á falta wbsohlta ele boas es Lraelas que faciliLem o ·transporte elos 
localidades n as quaes é avan ta,1 acla a cluraçao da v1ela humana . procluctos . Exceptua nclo os muns . a·t t·avessaclos pelo rio P ar na- . 
Es·tá neste caso o m nn. ele Jaicós 1 , onde «conta- se mui tos ho- 'hyba, ele cuja navegação se apr ovei·tam os agricul to res para 
mens que teem ch egado a u ma eclacle avançada superior a 110 transpor·ta r os seus ge neros, todos os ou·tros limitam- se à cul-
aanos, e m uUos outr os a mais ele 100 . » A enclemio. elo Es tado é ·tura ele cereaes, un icamente qu anto baste para o propd o co n-
a mala d a, cujas mani festações se observam nas ma rgen s elos su mo. O ill staclo é pobre e ·tendo suas r endas a lgu m to-n to com-
rios e nos campos alagados dur a n te o invemo. A época do promett iclns, nada póde fazer em be nefi cio elo desenvolvime n to 
seu apparec imell'to é no começo e no fi m da estação das elas forças natu raes é! e q ue ah ás dispõe . A construcção ela as -
chuvas. As mo lest ias agudas elo ap pa relho r espi rator io são ·tracla ele ferro pro,j ec·tacla da cLclade ele Cax ias (li•Iar d.uhão) á 
fr-equentes . Epidemias ele cach mubas, dysen te ria e sa r ampão, ma t·gem elo Parn a hyba, elefeou be de Thér ez in a,, mui to concorr e1':Í. 
desenvol ve m-se a lgumas vezes cl m·an te o inver no . Avariol a tem pa ra o clese OI' Ol vimen bo commercial deste Estado, be m digno 
p or vezes flage ll aclo o Estado, como snccecleu em 1875, a nn o em ele ser a t tendiclo em suas j us·tas aspirações. En ~re as peocln-
que , só no mun. ele Campo Maior, fez cer ca ele 150 vict imas . cções ag ricolas elo Pia uhy, avulta o a lgodão , que en treta n:to não 
Oph ta l m ias e coc1uelllch e ·tambem ahi não são r at•as . No começo ·t m a·t ting iclo ao cleseovolvime n to Cjue et•f\ el e esperar . « Desde 
da secca de 1877 a 1878, dese nvolveu-se na villa de P iracuruca que começou sua cultura, di z o Dr . Luna F r eire, nenhum bene-
uma epidemia ele feb res çle m áo cat·acter, q ne em poucos dias fl cio se h a introduzido além das machi nas americanas de eles-
ceifou mui tas v ielas . A mor ph éa a hi é rnoles·t ia quasi clesconhe- caroçar , que comtticlo ainda não conseguiran1 excluir os enge-
Qida . Bm 1861 , foi es te Bs·taclo vi silado pel a febra am ar ella , nhos el e p áo movidos á, manive lla ou por · ~nimaes . O modo ele 
distingui ndo- se porém pe la sua extr ema benignidade, . o .. ogm- prepar ar· a terr a, o melhomment o el as semen tes e as machi nas 
]1hi a :- l~m suas d ivisas com os illstaclos limitrophes , encon- par a fo rm ar as balas e saccas, que ,. facil itando o lranspor·te, 
·t•·am - se as serras denom in adas elo P iauh y, Dous It·mãos, Ver- diminu em o seu clispen.clio, são i o·teirame n·te ig noradas.» O 
melha; Carirys Novos, Jhiapa ba . P elo meio de seu Lerri'torio ftt brico ele assucar, que é u ma fonte ·tão abundante ele riqueza no. 
acham- se asclenom inadas ela Gurgue ia, C.:urumataa, Urussuhy, Braz il, é lamen tavelmen-te descut·aclo nesse Es tado, c1ue ape nas 
en·tre o r io desse nome e o Parnahyba; da Missão, enlre os 1·ios possue ·toscos engenh os ·tocados por a nimaes e que se occnpa m 
S . Nicoláo e S . Vi ctor ; dos Mattões , e nLre o Poty e o Longá, em fazer rapadu1·as . O fumo culti va- se nas n1 a L'ge ns do Parna -
que nel la nasce, além de ou tras . Po·ta mogr a phi <' :- O Pam a- hyba e' elo P oly , os ce1·eaes e legumes mal cheg-am par~ o co n-
hyba j á descdpto q u an r~o tratamos elo i\Iaranhã.o , recebe no sumo elo Estado . Criação :-E' o Estado quasi exclus ivamen te 
P iauhy, isto é, pe la margem el ir . o Par nabybinha, 'l'aqu a russú, criador , mas a criação, apezar ele ex istir ha do us seculos no 
Riach ão , Galiota, S. Felix, San·ta Rosa,Urussuby-assú,Gurgueia, P iau by, não t em fei to grande progresso . A r aça degenera vis i-
Ca.q indé, P oty, Longá, etc . O Ut·ussLlhy cor re em um es tt·ei to vel men te, não se ·procul' a nclo Cl' ll "-al- a em perioclos certo >, e a 
valle por nma extensão ele 420 kils . Seu lctto é estr eito e pro- epizootia diz ima a cr iação, sendo iateit-amente desprezados os 
f11 nclo , e de clecl i v idade forte: é ele ambos os lados cercado de conselhos vete l'inal'ios . A lã não ·te m sido a provei-tada, não só 
b1·ej os ou ba i:'( Ões, onde a bunda n temente culti va- se ·toda a es- porque o B:S'bado não possu e carneir os ele r aça , como porque 
pecie el e cereaes, e ex-trahe-se sem o men or p rece i to o finissimo..,.ioo.!;,g nor a i nteira men·te o meio ele p repal.'al-a . A esse r espeito ·;1ssim 
e va.lioso oleo ele copahyba. Sua es·tre ibeza e granel~za ele vege- 1 m anifestou-se o il.lu ·traclo DL' . E . A. Victor io da Cos~a , peran te 
t:>.ção elas marge ns são os uoicos embaraço~ á. n avegação por a assemh léa pr ov incial , na sessão de 7 ele jun ho de 1884 : « E' 
vaperes de pequeno cal ado e grande força . Nao tem confl Lte n·tes cleplor a.vel que a principal i nclusLria ela pr ov in cia permaneça 
ele lmporta n'Cia. O Ca ninclé nasce na ser ra elos DotlS It·mãos, quasi em co mpleta io er ci a , t endo vas·to campo pa,r a gr an c1e 
no termo de J a icós, banha a cidade ele Oe iras e reco lhe as aguas clesenvo lv imento, nas ricas pas tagens qu e cons bi t uem r.j uasi todo 
elos r ios Itay (r io elas Pedr as), Pi auby, além de ou·tros . i:>·1as seu extenso ~erri-torio . Em quan to outros pai zes, menos bem do-
mar gens são ferte is e cobertas ele optima~ pas lagens e immensos Lados ele forragens, prod uzem som mas fabtli osas , com iucl nstri as 
cal.:nahubaes . DesagLia no Par nah,Yba, na c tel acle elo Ama rante . fn br is , accessol'ias i• c l'iação do gado, o P iauhy se tem limitado 
O Piauhy nasce no termo ele S . Raymunclo Nona to~ na l agôa elo ape nas á, i ncl us·tria el e exportação ele rezes vivas . ;, F ina1was es-
Ma·t to; atravessa o Estado em uma l?raucle ext<:nsao e reune-se tacloae e :-Damos em seg·u icl a um r1naclro cle monsu·at ivo ela 
ao Can i nclê . Rece_7Je, peJa margem ch r., ~ Pnçoes, Itaqua·L1ara, J'ece i ta e despeza eíl'ectua cl as neste l~staclo, nos a n nos Ji nanceiros 
Fidal go, Tra nqu en·a s, e peht esq . , o S . Joao, Bom J esus e·F 1tnclo. el e 1873 a 1885 : 
O Po ty .nasce no Es·tado do c~ará , na serra ele Joanniuh a, cor ta 
a ser r a de I biapaba , banha Caratheús, no Ceará, Al to Long·:í., 
l'IIarvão, Valença e T be1·ez ina, n o P iauhy, Recolhe ues·te Estado 
as aguas elos rios S . Nicol áo (que recehe o Sambi·to) e Berlengas 
pela ma t·ge m esq. Desagua no Par nahyba 6 ki ls . a ba ixo el e T he
rezJ na . No Ceará r ecebe o Serrote, ltay ou Itahi m, Jucá e Olrt t·os . 
O Longá, com um curso ele mais ele 300 kil s . , nasce na seu a dos 
i'\Ia~tões , CO L'l'e na clit·ecçãn m~ i s gera l ele O. par a L.; banha 
os mu na. ele Campo Maiot• , Batal ha e Barr as, e va i clesagua'!' 
no L'io Parnahyba . ·Recebe o Suntbim , Geni papo, Corr en te, 
(q1~e depo is toma o nome dePira pora}, L'.i o elos M11.Ltos, P iracu 
ruca,Mara'bauan, l nin gn, Poção e d iversos ou·bt·os . O Gurg nei a, 
vem ela Re n·a elo seu nome naq ex t remas occidentaes elo T~s
·bado banha os muns . do Bom J esus elo Gurguei a e ele 
Jero~Jenba e clesag na no Parnahyha. Recebe entt·e outt•os o Es-

1 Desc d pção do mun. de .. Taicós . Resposta ao Qn~sLi onnr i o da Hib l. 
Nac . do Rio de Janeiro, i8SS . :Msc . 
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Em doctll11e t1'to official apr esenLaclo á adminisbt·açi'i:o por u m 
PLauhyense illust~o, o Sr. Oclor ico H.osa, i nspector elo Lhesouro 
provmc ial , l e-s~ «O esLaclo Ela provi nela, é Stllllmame nbe cr itico. 
.Com avultado cleficit, em relação aos seus recu r~os, o qual tende 
a Cl'escel', ao passo que alg tunas ve r bas de r ece i·ta hão de ele
crescer inev i Lave lmeote até tlesappat·ece. rem ele Lodo e sem meios 
ele aug- me rüar sua r ecei ta pot·q ue não ve.i o matet·ia trib u L:.we l 
sem levar o povo ao cle>espet•o : a agl'iculLu1·a e i nclustl'ia quasi 
nt1llas; sect commercio oppri m·i elo po1· d iversas cansas ciinhe
ctdas - sobl'eL ttclo por fa lta de proLecção elos poeleres compe
tentes, ·Loda lla empobt•ecenclo a olbos YisLos em marcha acceJe
racla, t ttclo i sLo e o ma is q 1e não posso m:ever ba de levai-a a 
e;taclo de gra11cle a. nni q uill <tJJlenLo~ i ll ustt•e go veruadot· Llo 
Es L.uclo na Mensagem apl'esan tada a Gama1·a Legisla·ti va em 'J 
cl~ Jun ho de i 893. ass im se eXJll'essu. : « Comq uauto a nossa si lua
çao lin anceil' a não seja actualmente cl~sesperaclo t· a, todav ia p t·e· 
Clsamos mat•char com passo seg uro e ce l'Lo, agora que eslamos 
et1Lt·au do na prim eira ph ase ela nossa viela au~onoma . O Es tado 
tem sat isfe ito ultim ame n te os seus compromissos , devido na·t u
ralme n te a0 Cac to ele se Ler .fe ito uma boa ar recadação dos cli
nheu·os publicos ... O Estado achwya- se a cle vor a lé 31 de maio 
p.roximo findo a quan·t ia ele 51: 058:)<171, pL'oveniente ele ven
cu u entos a .empregados e ottLL'as clespezas, se ndo q11e exis
t_ta <tté aqttella da. La em coü·e a quan tia ele 35:70l :);<1U9, 
lct lLanclo a incla ser arr ecadadas as r endas de ab l'il ele 
.alg-lllllas co! lectorlas e t odas as elo mez de maio, excepto as do 
cápital. A di vida ac ti v l~ do E s tado até 31 ele dezembr o ulti mo 
montava em cerca ele i 50 :000 "·. Dur an te e ann o ele i 892 
chegou -se a cobrat· ela mesma divida a qua nt ia de 36.00J:;; 
e no pr imeil·u ·~rimestre des te a nuo a ele 5:065$590 - só no mun . 
ela capita.l, n~o contando com ~ a rrecadação feiLa nos outros 
muus . do ]!;staclo, por não terem ainda pres tado con ta os res
pectivos agen·tes liscaes . Como verels do relatol'io do zeloso 
secre tario da Fazenda , o Es ~aclo arrecadou , no t1•imes tt·e de 
Janeiro a março des·te a nno, a q nan Lia ele 140 :896 '926, contr a a 
ele 38 : 400.~453 em ig ual perioclo do a 11110 an·terior r ssulta nclo u1u 
excesso da quaubia ele 102 :496$473 em favor elo 1o t rimestre elo 
presente e ~:e1·clclo . Este augmento é Pl'Ovenieute dos novos im
pos tos creaclos, elos que nos for am cedi elo5 pela U nião e tambem 
de se t e1· exe1·ciclo mais fiscal:i sação na sua ar1•ecaclação . E' pro
vavel que a a rrecadação elo seg·unclo trimes tre seja in.fe1·io1· á do 
Primeiro, em consequ encia da pouca exportação ele gado c1ue se 
faz nessa quadra elo a nno e tambem clu. elo algodão, clu qual 
nos vem não pequena par.Le ela nossa r enda ; em compensação, 
n o segundo semes LTe em que lem de ser a.t'l'ecaclaclo o imposto elo 
dizimo, que calc t1lo at tlngit• á cerca ele 100:000. · ou mais t etldo 
sido calculado em 70, essa cl i.!l'et·ença servirá pa1·a con tt·abalau
çar alguns dos córtes que já sollireu a verba do orçamen to . 
Pelo m·çamen to que vo Lastes o a nuo passado a rece ita foi cal
culada em 666 :000.S e a cl espeza em 646:207$864, resultando 
portunto um saldo de t 9 :702$ l:36; isto no caso o mais i'avoravel 
cl~ que t odas as ver bas ot•çadas fossem a rt•ecadaclas . Assim po1·ém 
nao aconteceu» População .- Pode se1·. calcub ela em per to ele 
300.000 h abs . Ins tt•ncção .- Além elo cttrso ele huma nidades elo 
Lycetl e ele diversas a ulas avulsas ele francez e Ja·tim, po:> s 11e o 
Estado 59 eschs . puhls . de ensino prim. A Lei Pro v. n . 1.062 
ele 15 ele junho ele 1882 crcou na capi tal u ma Esch. Normal 
que 1oi i nstallacla em U ele ag-osto ele 18.::!3 e é destinada a pre
Pat·•w. p rofessores para o ensino pri m. Tem uma B ibl ioLheca. 
Popula t• com mais ele 1. 001) volumes, fundada pela Sociedade 
Promotora ela l ns trucção P optthw e inau gurada em H ele ou tubl'o 
ele 1874 . Rept·esenLação feclet·al - Dá L1·cs senadores e 4 depu
rados . Di visão j ucliciaria - Em '1890 ex i stia~1 nesse Estado 
· 7 comarcas . Govemaclo1·es do l!Js Laclo - Capt bao Cat·wlano ele 
<?ar va lho e Sil va ; acclamudo g-ove1·nador e em possado a il ele 
fevereil'O ele 1892 ; _elei to pelo Cong1·esso em -L 3 de jmilio ele 1892 
POsse no dia seg d 11Le . D1·. Raymunclo An hu r ele Vasconcellos, 
Pos~e a '1 de jutllw ele 1896. A primeira Co nstitni çi:i.o l'ol pl'O 
l'llul~·acla a .27 de maio de 1891 e a ultuna a :13 dajtmlto ele -1 89.2. 
Capual - Therezina, 11a margem do :r io Parn abylm, seis kil s . 
aclJlla ela ba l'ra elo Pot.v, cle ft·on·te ele Cajazei ras, 110 Maranl}ão 
Sua l) t·ime,ra denominação fo i Chapada do Corisco, por causa 
cldM freqttentes faiscas elec Lr icas que ahi c:J.hiam . Possue algt1ns D dlcios nota veis, en Lre os c1uaes as du as matrizes de N . S. das 

ores, a egreja de S . Benedicto, a púmeira elo J!lstaelo, começael8. 
emi8N pm· 1<'1· . Seraf= ele CaLani<t, a l'tulLl ição, a cadett, o 
quattel , a casa da Misericol'cl ia, a c;~sa da feira e o ~hesouro 
eslucloal. No ce ntro ela praça da Constitniçào ha uma co
lumna ele m!l!rmot·e elevada em honra ao senador Sara iva a quem 
o Estado eleve a remoção ela capi tal , que até 18õ2 esLivera em 

O iras . E' Lgacla á Capibal Federa l pelo te legra,pho. A cidade 
tem 15 l'llas twincipaes, n ão se encontrando nellas casa al gtlllla 
l'õra Llo <~linhillme n to . A pop. é ele 22 .000 hil!bS . O uome que te m 
foi- lhe dado em h onra el a ex- Impera triz . Cidades vr in cipaes 
:l. mal'a n Le, na margem cli t·. do rio"Parnahyb::t, em valló eslreito 
c acclcleJlllldo, btw hacla do lado elo melo clia pelo ri ucuo Mu lato, 
que faz bana naquel lc rio . Foi ou Lr'ora uma a lcléa elos Oueguez 
e Acoro<i.s . )]] ' sé.cle ela com . elo seu nome, e tem 17. 000 h a bs . Se u 
c lima, no verão, é ext t·aorcl i naJ.•iamente quenle.- Oeiras, an tiga 
Mocha, s i tuada en tre os mol'l'os da Pacienci::t , ela. Sociedade e 
Rerlonclo; com clima anlen ti ss imo no Ye1·ão . Tem t r es pontes, 
sendo um a impo1• tan te sobre o r iacho ela Mocha, tr es egrcjas , 
casa ela Miserico rcl ia. EsLá em clccaclencia desde qne dei xou de 
se L" cap ita l elo Estado. Ah i n:l.sceram o senador Fmncüco José 
li' udaclo, a 13 de agos to ele 18!8 1 e o Dr. Pedro F. ela Cos la 
Al varenga em 1S2G 2 • - I a m ahyba, d istante cerca de 18 kil s . 
elo p l'lo ela Am<wração. ti ~largem cli t·. elo rio Ig ua t·ass ü, em 
uma L 11cla plan ice que se prolonga de E . tt S., llca!ldo-lhe J'ron
·tei ra a ilha grancle ele Santa Isabel , que l he per tence e em cujo 
extt·emo N . ergue·Se o mages Loso rochedo Peeh·a do Sal , com climtt 
sauclavel e ameno· em teclas as estações ; bem duas eg t·ejas , a ele 
N . S . ela G1·aça que e um templo impo1•tante, e a ele N . S . elo 
R osario, mercado publico, e tc . Foi es ta ciclacle o primei ro lo,s-ar 
elo P ia1iliy que aclheriu a emancipação elo Bmzil , collocanclo- se 
á li·ente desse pr onu nciamento patriotico o j uiz de fór a Dr . João 
Candlclo ele Deu s e Sil\•a e cm·onel Simplicio Dias da SiliVa .
Barras, proxima ela margem esc1 . elo l 'i o M:ara·tauan, a f:l:'. elo 
Long-á, 97 kils . NE . ela União, a seis elo Longá e a 84 do Par
nahyba .- União, a 26 kils . ela Capital na margem cl ir. do rlo 
Parnahyba .- Campo M:a iot• .- P iracuru ca, á margem dir. do r io 
clesLe nome, em uma extensa collina, com lavoura ele can na e 
cereaes, e indus tl'ia pasto1·il opulenLa.- Jeromenba, á ma1·gem 
cl ir . elo rio Gm gueia, cer ca ele 42 kils . acima de sua foz no Pa,r 
nahyba. - J aicós, séde elo num ., r egado pelos rios Cur umabá , 
Hay ou Ibal'ti.m e Caninclé , com gr ande criação de gado vaccum ; 
boas ecli ficações e clima ameno . Valen ça, em 1m1 valle divicllclo 
por um 1•iacho que entra no r io 'l'ntnc1ueü·a , UJll elos a lfs . da 
margem clir . elo S. Victor. Itamaraty, an·tigamente P edro II e 
aiL1clà Mat bões , com um dos melliot'es climas elo Es taclo, em uma 
encosta da serra dos Mat tões 011 do Caranguej o.- Picos á mar 
gem clü· . elo rio Guar i bas , em um valle espaçoso, ameno e bordado 
ele exLensas val'Zeas . Villas pr incipaes.- Aman ação, si tuada no 
li Hor a! em uma ponta lin·macla pelo rio Ig·narassú, que se dilat a 
para O. , pelo igarapé l guaJ.·ass {t, que lhe fica ao S . , e pelo canal 
elo F unil , qu e estende- se · para NE . , em ·terrenos m·enosos em 
parLe ahg-aclos pela ma1·ê . Alto - Longú., entr·e There;rin a e Cas
tello, a egua l distancia ele a mbas.- Apparecida - Ba Lalha, na 
encosta ele um mon te, proxima ela mat·g·em esq . elo rio elos Ma·~tões 
-trib . do Longá.- Belém, i margem elo Pam al'tyba.- Bnrity dos 
Lores - Castello .- Gm·gtteia. a um kil. mais ou menos elo r io elo 
mesmo n ome .- Colonia, á ma1·gem clir. elo rio Pat·u ahyba, em 
terreno clesegual e arg.iloso ; ê a antiga vllla da Manga .- Patro
cinio, antiga pov . ele Plo IV.- P el'y- Pet·y , na ma1·gem di r . elo 
r io elos MatLões.- Po r to Alegre, an tiga pov . elo Es·tl·ei to .
SauLa Philomena, á margem elo 1· io Pam ahy ba, na contl . deste 
com o 'l'apuio, cleli·onte ela foz do Medonho, a 792. lci ls , da capiLal , 
a 300 ele Par mtg ttá e a 200 elo Gol'l'enLe .- , ··. Raymun clo No
n a'Lo, a 21 ki ls, ela serra P iauhy, á margem esq. db rio Geni1)apo 
- S . An.tonio de Gilboés . Go ris·~ ittúção do Estado .- Ti·tulo I 
Do Estado, seu tenitorio e s tta organisação .- Art. i. - O 
P iauhy é u m dos Es tados soberanos ela União Br<\zileira, nos 
·termos esLatniclos pela constituição F ederal. Os seus limi Les são 
os mesmos eht antiga provincia, taes como indicam as tradicções 
e os docu men tos histori cos e legisla Llvos . Art. 2.- A fót·ma do 
seu Goven10 é a r epublicana JecleraLiva, sob o r egimen represen
ta tivo . Art . 3.- O Es Laelo elo Pi auhy exerce · s tta sobera nia 
pelos oTgãos elos seus pocle1·es poliLicos - legislativo, executivo 
e jucl ic iario, que fnnccion arão h ,trmonicamente, sem l)rejui t.o el a 
indepentleucia que el1Lt·e si elevem guarcla1·, na orbit~ ele sua r e
spectiYa compctenc ia defuücla nesta ConsLiLulção . .;~Ar t . 4._
Como um elos Estados ela Uni ão Brazü eira , o P iauhy só accp; ta 

1 o senador lt'u rta.clo mO L'L'eu n .... J i 1l d!.:! Janeil'o a 23 de junho 
de JS70 . 

~ O Dt·. A ivm·enga falleceu e111 Lisboa a 1-J. de j ulho de 1883 . F oi 
um medico celebr.e que execcc.u cl ruica e:.n Pot·tugal e escreveu dtversas 
obras de grande valor scienLHi co . 
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êm sua liberdade gover namental as r etl'icções co nsagradas na 
Constitu ição Federal. Ar·t. 5.- A sécle elo governo elo illstado 
continha a ser a cidade de Therez in", e só pelo voto de clous 
te t· ços do numero total dos memb1:oe ela camara legisla ti v a, ma
nifestada em duas legislaturas successivas, vocler;í se r ·transferida 
para out ro Jogar. Secção I - Do Podel' Legisla~ivo- Cap itulo I 
-Disposições Geraes - At·t . 6. O pode1· legisla·tivo é exe1·ciclo 
pela cama ra elos deput.aclos, que se comporá ele 24 membros, 
elei'tos po t• todo o Estado , em quanto o cotltt·a t·io não fol' decla
rado por lei ol'dinaria e mediante s· tfli·agio direc to, g·aran't id'!
a 1'epresentação da minoria. § 1. A ele ição paua clepul.aUo se f a ra 
no mesmo dia em ·todo o Es·taclo. § 2. O numero ele deputados 
poderá ser al·teraclo conforme o exigirem as co ndit-ões de pop. 
do Eslado . Art . 7. A camarareunir-se- ha na capital do Estarlo, 
i ndependente de convocação no di- 1o ele junho, si a lei não de
sig·nar outt·o cUa . § . i. Os ~rabalhos da Camara não poderão 
se1· prolongados por ma is ele 60 dias, salv0 o caso de prorogaçii.o 
quttndo os interesses elo Estado o exigi rem. § 2 . Cacla l eg isla 
tura durará q natt·o annos, e as sessões serão a nnuaes . § 3. E ' 
facultativa a accei'tação do ma ndato . Art. S. Occorrendo vaga 
na Garoar a, a mesa r espectiva., se estiver fuucciona nclo, ou a 
sec,·etaria, no caso contrario, n. commun ica r á ao Gove t·n aclor 
elo Estado para que providencie immecli a·ta mente sobre o pl·een
chimell'to. Art. 9. As reuniões da Garoara set•ão publicas , salvo 
quando o contrario fot• resolvido por maioria ele votos. Art. iO. 
Os deputados são inviolave ís pelas opiniões ctue e mi ·ttirem no 
ex~rcicio do mandato. At•b. ii. Os der,utados desde qu ~ liverem 
r ecebid o diploma, ate a nova eleição não poderão ser presos nem 
prúcessadds cr iminalmente sem previa licença ela Cam ara, salvo 
caso de fi agrancia, em crime inafiançavel. Neste c~so, levado 
o processo até á pronuncia exclusive, a autoridade proC'essante 
reme·t ter á os autos á Camara, para r esolver sobre a procedencia 
ela ~ccusação, si o accn:;Mlo não opla t· pelo julgamento im
mediato. Essas immuniclades são sómente limitadas pel as r es
t1•icções expressamente definidas em leis federaes . Ar b. 12. Os 
membros da cam'lra. ao ·tomar assento, coutrahirão compromisso 
formal, em sessão publica, de bem cumprir os .seus deveres . 
Art. 13. Durante as sessões, vencerão os cleputacl~s subsidio 
pecuniario e ajuda de c usto , que serão fixadas pela Cama,ra, no 
fim de cada legislatura pat·a a seguin·te. Art. 11 . E' verlaclo aos 
depu·tados clumnte a legislatum celebra r cori·tmctos com o pode t· 
execu·tivo fedet·al ou estacloal e cl elles acce.itar emprego ou com
missão retribuída, salvo accesso ou promoção legal, sob pena ele 
perdel'em o mandato. Art. 15. O mandato legisla·t ivo é incom
patível cou1 o exercicio do qualctuer outra f 'mcç:i.o duran·te as 
sessões. Art. 16 . Poclet·á ser eleito deputado todo o cidadão 
que reunir as condições de elegibilidade para o Congresso Na
cional e res idi r no te l'l'i to rio do Estado por mais ele dous annos, 
se d elle não for natural. Art. 17. O poder l egislativo decla
rad. em l ei especial os casos de incompatibilidade eleitoral. 
Capit ulo Il- Das attribuições ela Camara . Art. 18. A' camat·a 
compe·te: I. Veri(ica.r e reconhecer os podet·es de seus membros ; 
II. Eleger a sua mesa; IIL Organisat· o seu regimento in·t rno ; 
IV. Regular o serviço ele sua policia interna; V. Nomear os 
empreg~ clos de sua secretat·ia; VI. P1·oceder ;). apuração da elei
ção de governador c vice- governado1·, nos termos elo ar·t. 38 e 
seus §§ ; VII. Dat• pos9e ao goveruador e >ice -governado t· e 
accei·tar a renuncia dos mesmos; VIII. Reformar esta Cons·ti
tuição na forma por ella prescripta; IX . Autol'isal' a accusa
ção do governado t· e sem substitu·tos nos cl'imes c:omml!O S e rle 
r espm1sa bilida.cle, só podendo semelhante delt be1·açao ser ·tomada 
em sessão publica, e pot• votação nominal d~ clous ter~os, pe lo 
menos, do numet•o total ele setts membros; X. Eleget· a nnual
men·te cinco cidadãos no·tave is por sua r epu·tação e sa Ler p1wa 
faze1·em parte do tribunal especial que ·tem de processar e .tulgar 
os membros do lr ibunal ele justiça e o procurador geral do l'staelo 
X I. Resolver sobre a mudança ela capital nos termos elo nt. 5; 
X !f· Orçar a r eceita e fixar a despeza elo Estado annualmcn·te; 
XIII. Fixar unnualmente a força publica; XIV. Decretar im
postos: sobr·e exportação de gene1·os e prodnclos elo !Es Laclo ; 
sobre tr·r nsmissão ele propriedade · sobre ·titul o de nomeação ele 
empt·egados publicas elo Estado; sobr·e lotação ele offwioa ele 
justiça ; sobt·e indu.,tr!as e proO.ssões ; X V. Rr.gular os dit·ei tos e 
emolumen·tos cobravets pelas repartições pub licas do EsLado ; 
XVI. Fixar ·taxa ele sello, quan·to os actos emanados elo góvel'no 
do illstado em negocios de sua economia ; XVII. !Estabelecer 
con·tri buições conce rnentes aos telegraphos e col'l'eios d • Estad'o ; 
X VIII. Estabelecer bases para ot•ganisação das repartições pu
blicas, cr eanpo novas, supprimindo ou reformfl!nclo as existetrtes ; 
XIX. Crear e supprimir empregos publ!cos esfabelecenclo-lhes as 

attrillllições e es tipulando-lhes os vencim e nLos; XX. Autorisar 
emprestimos e operações ftnanceiras, determinando suas condi
ções e limites; XXI. Deli berar subr·e ajustes e contrac·tos com 
os outros Eslaclos da Republica, comta n to que não ·tenham ca
ractet· político; XX II. Determin ~ r a a lienação ou al'l'enelamento 
de tenas e outros quaesquet• bens do Estado ; XXIII. Repre
sentar ao cong1·esso nacional con t l'a leis geraes ou ele outt·os 
Estados pol'Ven·tura ofl'en~ivas aos dit·ei·tos e in teresses elo Estado; 
XXIV . Conse t·var, augm enbat· ou diminuir, mediante a infol'
mação do . gove t·no, a fo1·ça miltt::u·, confol'rne f'or mist ' r, pam 
manuben~;ão ela ordem e segul'ança publica ; XX V. Resol ver 
sobre vencimen·tos dos magistrados; XXVL Deliber·ar scibl'e 
obt·as publicas, estradas e navegação, sem oll'ensft das a·ttribu i
ções elo Congresso Nacional e dos conselhos municipaes; XXVII. 
Leg-islat·: sop t·e a cli·visão civil e judiciaria; sobre a instl'Ucção 
publica ; sob,·e a cle,ap t·opt·iação por ut ilidade publica; sobl'e 
immigt•ação e colonisação ; wb,.e Ol'ganisação judic iar ia ; sobt·e 
casas ele pdsão, conecção e r eg imen d>\S me~ mas; so bre soc 
corrus puiJI icos e casas ele ~a l'iclade ; sobt·~ qua,lq uer materia não 
excllllda de s tta competencra. pelo pod et· lederal e pelos p t· t ncJ
pios l'eguladore;; da ot·gau isação municipal ; XXVIII . Dect·etat· 
as le is do processo que per tençam oi compeLenc ia elo Estado; 
XX:lX. Co nceclA L' privilegias, por tempo l imitado, aos i nvenbot·e~ , 
aperfeiçoadot·es, e p1·imeit·os intt·ocluc-to res de inclust1·ias novas, 
sem prej 1izo das a·ttl'ibuições do Govel'l1o FederU!l ; XXX . Re
elamar cumulwti vamen te com o govel'naclor a i trteryenção do 
Governo Fe>deral no caqo do a rt . 5 n. 3 ela ConsUiLu ição 
Fe.clet·al ; XXXI. Co nceder ou negar licença ao gove m aclot• 
para r ctir·ar·-se do Es tado pot· mais de oilo dias. Art. 19. 
E ' vechelo á Camara decretar leis el e excepção ou favor pessoal. 
Capitulo Ili - Do processo Legis lativo -Art. 20 . O projec·to de 
lei adop·tado pela Camara será enviado officialmen-te ao gover
nador do Estado, que terá o prazo de 1.0 d ias para promulgai-o e 
publica i-o como lei ou resolução . Paragrapho unico . O silencio 
do gove1·nad01· no elecendio importa promu>lgação, e no caso ele set• 
negada, quando já estiver encerrada a Carnara, o govel'nado l' dará 
publi.ciclacle aos motivos ele sua recusa. Art. 2 l. A recusa ela pro
mulgação do p:''oieeto de l ei só terá lagar nos segu intes casos · 
I . Por mconstrtuc tonal; I!. Por contrario aos interesses elo 
Estado: li[. Por embat·aços na e:-:ecução At·t. 22 . Devolvido o 
proj ectó á Camar a, esta, nos casos dos us. II e I!I do a.rtigo ante 
cedente, o suj ei-tará a uma d iscussão e votação nomimtl, conside
r ando-se approvado se obt ive<· dous ·te1·ços de votos dos membros 
p1·esentes. Neste caso o projecto se r.i r eenviado ao governador 
para pt•omulgal-o. P at·agrapho unico. A fo rmula ela promulgação 
será a seguin·te: « F. , , govel'Uaclor elo Estado do Piauhy, faço 
saber a ·todos os eeus habs. que a Camara decr e·ta e eu p t·omulgo 
a seguinte lei (ou J•eso]ução) " · At·t. 23. Não sendo a lei pro
mnlgada dentro ele 48 horas pelo gover nador , nos casos dos 
ar·ts. 22 e 24, o presidente da Camara , em igual prn.zo, promul
gará, usando ela segu inte formula: «F . .. presidente da Camar:J. 
(ou vice-p•·esidente) faz saLer aos que a pt•esente virem que a_ 
Camat·a do Estado do Piahy decre·ta e promulga a seguinte lei 
(ou 1:esolução).,. Art .. 24. A Camara, receuendo ~ J:1l'Ojecto que 
lhe for elevo! Vlclo por wconstrtncwnal, o remet·tera Jmmecliata
mente ao ·tribunal de justiça pa_t·a decid ir sobre o caso. § 'l,o A 
promulgação do projecto de lei devolvido por inconstiLucional 
sem <l obse1•vancia desse precei to não produzirá. eJl'eito alg um. 
§ 2 . 0 Se o tl'ibunal de justiça tiver julgado constitucional o pro
jec·to ele lei , a Camara o etwi ani. ao governador para promul
gai-o. Art. 25. Os projectos t•egei tarlos ou não promulgados não 
poclerã" ser~'enovaclos na mesma sessão legislativa.-Secção H
Do Podet· Executivo- Capitulo I- Art . .<!6 O Poder Executivo 
é exe t·ciclo pelo gove1•narlor do I~stadn , corno seu chefe. § ·L. o Su
bstrtne o governador, no caso ele impeclimen'to e succcde-l!t.e, no 
de fal·ta, o vice -governaclnr, eleito simulban(;lamente com elle . 
§ 2.o No impedimento ou falta do vice-governador ~ão successi
vamente cha mados a occupa r o seu Jogar o p resi(Lente da Ga
mara e o elo ·tribunal de JUStiça. § 3 .·o São condições essenci aes 
para o cargo de governador e vice- governador : I. Ser ln·azileil'D 
nab'l; rr. E s tar no . goso dos direi·tos civis e polirt icos; III. SeL' 
maior de 30 annos; I V. Não te1· soffi:iclo conclemnação po1· crimes 
graves . Art. 27 . O cargo ele govern ador é incom}mtivel com o 
exel'Oicio clP qualquer outra 1hncção. Art . 28. O govemador 
exercerá o cargo por quatro annos ; não podendo ser ree leito no 

. per iodo governamet1tal immecliato . § -l. o O vice- governador, que 
estive1· em exercJClO nos ultm10s seis mezes elo quatriennio. não 
poclet·á ser eleito governador para o perioclo seguinte . § 2 . o O 
-governador ou seu substituto deixará o exercido elas f11ncções 
improrogavelmen·te no di a em que terminar o período governa-

37 .053 
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Ulen·Lal, e lhe succedet·á logo quem houver sido eleiLo . ArL 29 . 
St no caso ele va"':J., por q ualquer causa, do go l' et'llaclm· c vi ce
govet·naclor , não Yiou1•er decor rido ainda clous annos elo perlodo 
g·over namenta l , proceder - se-ha á nova eleição . Art . 30. Ao 
e~1possar- se elo cargo, o govet' tlaclor ou v ice- govm·naclor , proll llll 
cJar á em sessão publica ela Camat'a, se es tiver r eunida, ou, não 
es La ll(lo, perante o ·tribuna l de justiça, a seg-u inte allirmação : 
« Pt·ometto cumprir e manter com ·toda -l.ealclacle a Co11Sti'tuição 
Federal e a do l~s taelo, obsel'Var fi clmen te suas leis e promover 
c1uan to em mim coubet• o seLL desenvol vi men-to moral e materia l». 
Art . 3l. O govem ador ou quem o substibttir per cebet·á o subsidi o 
fixado . pela Uamara, no perioclo govet·na meu·ta l a nUece:lente . Pa
r agr apho un i co. O subsidio, um a vez fixado, não poderá ser au
gmentado ou elimi nuiclo du ran·te o peri oelo ele c1uem e peucel1er . 
At·t . 32 . Os ascendentes, descendentes, ü·mãos ou cunhados clu 
gove m ::telor, dun~r:te o cunhadio, não poclem ser eleitos pa ra 
exer ce1· es te car go, em sua substituição . Ar t . 33 . O govel'llndor 
e o vice-govel'llaclor não podem sahit· elo ·terriLorio do Es·Lado por 
ll~a·i s de oito dias , sem l icença, so b pena el e perda do cargo . Ca
püulo li - Das a ttribuições do P oder IJ:xecutivo - A1•t. 34. Ao 
go vernador elo E staclo compete : § 1.• I ns tallar a Camara por 
meio ele mensag~m que ler !L, na c1ual dar!L con ta da siLuaçi.io elo 
Estado , do modo porque foram cumpt•idas as disposições or ça
menbarias , iuclicanclo-lhe as providencias e r eformas urgentes ele 
que careçam as leis . § 2 . o P r oum lga t· e fa7,e l' publicar as l eis e 
resohtções da Camara . § 3. o Expedir decretos, ins trucções e ra
gulamentos para sua [i el ex:ecução. § '!. 0 IJ: xecutar e faze t• ex:e 
cutar as con s tiLuições e le is federaes e elo Es tado. § 5 . ° Convocar 
extram·dinariameute a Camara c1uanclo o bem publico exigir. 
§ 6 . o Organisar projectos de or~amen·to ela r eceita e despeza elo 
l!Js tado, r emettendo:os á Camara no começo de suas sessões . § 7 . 0 

Appli car as verbas des tinadas pelo P ode<· Legislati vo aos cli
veL·sos r amos do servi~:o publico . § 8 . ° Cont mhir em pres ti mos au
torlaaclos pelo P oder Legi,~ lativo . § 9. 0 P roviclenci al' sobre venda , 
an·endameu·to e adm inis t t·ação dos bens elo Es tado, na f6rml 
eleliber ada pela cama, r a . § 10 . Manda t· proceder á clesapropl'iação 
]lo t• necess idade ou utiliclaele publica , nos casos decretados pelo 
!:'oder Legisla ti v o, precedendo indemnisação. § H. Organisar pr o
Jacto para a fi xação de força publica e cUspor delta , como for 
conven iente, a bem ela ordem, segura nça e tranquilliclade do Els
taclo e dos muns., em casos e!traordinarios . § 12 . Velar sobre o 
ens ino pu bllco . § 13. Nomear, suspender e demitti t• emp1•egados 
publicas, na fó1;ma da lei. § -14. P r ovidenciar sob t'e obras pu
blicas, estradas e navegação interior elo ffi s taclo, ele accorelo co m 
o clisposto nesta e na cons tituição federal. § 15 . Remetter ao 
Congt·esso Nacional cópia a uthentica de todos os ac·tos legisla tivos 
promulgados . § 16 . E • pedir ordens pa ra serem eU'ec tuadas , nos 
dias de·ter minados, as eleições do E stado . § 17. Celebrar com 
outros Es tados, meeli ante aatori sação legis lativa, aj ust es e con
venções sem car ac ter politlco . § 18. R~qui s i tat• a i 1lterve nç1io elo 
Governo 'Federal para o r esta beleci mento da Ol'Clem 'tl' ;~ uquilli.dade 
no Estado, dando á Co,mara conhecim en'to dos mo tivos que cleLer
minaram seu pt·oceclimento. § 19 . Recla mar coubra a invasão elo 
poelet· federa l nos negocias pecu li ar es ao Estado . § 20. SoliciLar 
do governo ela União, em caso ele calamidade publica, os au xilias 
de que tra tD, o arU . 5o ria Constituiçãe F eder a l. § 2l. Representar 
ao gover no federal contra os funccionarios federaes resi d~ n Les 
no Estado . § 22 Representa i' o Es·~aclo nas suas r elações offi ciaes 
com o governo da Uni ão, e com os elos IJ: sbaclos . § 23. Decidir os 
conft ic bos ele jul'i.sdicção en tre as autoridades adm inis trat ivas . 
Capi tulo HI- Da responsabil ida de do governaclor - Art. 35. O 
govet•naclor ser á subme·t tido a processo e julgamento, depois que a 
~amara j ulgar pt·ocedente a acc11sação, pet•a nte o t ri bun a l de 
Jus tiça, nos crimes communs, e pe1·ante a mesma Camara , nos ele 
responsabi lidade. Paragra pho unico. Decretada. a procedencia 
ela accusação, ficar á o govel'!lador suspenso das snas fun cções . 
A.1·t . 36. Um a lei, que se t'á feita no primeit•o anno da legisla btu·a , 
cle lln irá os ct·ilt1es ele r esponsabilidade elo go1•ernaclor e regul a rá 
o processo, a accusação e j ttlgameutro dos mesmos . Capi·tulo [V 
._ Da eleição do governador e vice- governador- Art. 37. O go
vernador e vice-governador ser ão eleitos por sufli·ag io di recto e 
lllaol.'ia absolut a ele votos . Art. 38 . A eleição se fa,rá no dia 7 
de abril elo ultimo anno no per iodo gove l'llamental, procedendo a 
Camara á a p 1ração get•al dos votos r ecebidos e a purados nos 
lUU IJ.icipios. § i, o S.inenhum dos votados houver alcançado maior ia 
absoluta de vo tos , a Camat·a pr ocederá por vo tação nom in<tl á 
eleição entre os que t ivere m ob-tido as cluas votações ma is ele va
elas na eleição clirect a . § 2 .o No caso ele empate des tra eleiyão, 
cousielerat'- se-ba eleito o cancl icla t0 que na eleição popular Ltver 
obtido maior munero ele vo tos, e, quando nesta tiver acon tociclo 
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o mes mo , set· á pt·efericlo o mais velho . § 3 . 0 Só se co ns illar ar ã 
constitu ída a Cam nra pa ra proceder-se á vel'i ilcação dess <~ 
eleição, com a pr esença el e don s terços, pelo menos, elo numero 
to L<ll de seus membt•o s. § 4. 0 Nenhum membro ela Ca ma 1· a po
derá a bs tet·-se ele vota r , no caso elo § 1• sob pena rl e pet·cler o 
ma ncla~o . § 5 . 0 T odavia, por força maiot·, poeler á re tit·ut·-se da 
Camara, comta ut1 q11e deixe o seu vobo pot· escri pto . § 6 . 0 O 
processo ela eleição e aptu•ação ser á regul ado por l ·i orclinari a . 
Ua!J itu lo V - Das secreta r ias elo E sta do - Art . 39. O gove t·· 
u aelo r se rá a u x: il iado pot• sect·et::trios el e illst ado, ag·entes el a sua 
conr1.auça q tte l hes s ubscreverão os ac tos, e pt'es icl ir á cad a um a 
u ma das r apar tições e m que se cli vicle a ad ministração . Art. 40 . 
Ha verá t t•es secl'eLarios ele EstadJ- a elo gover no , a da fazenda 
e a ela polieia. Arb. 4t . Os secre t:ni os do E;batlo não poderão 
accu mulat· o exercicio el e OLt bro empt·ego ou fun cç1io public :1, 
n em ser elei Los govern ador ou vice-go vemador, deputado ou se
naclot• de illsbaelo ou ela Uilião . Ar t. 42 . Uma lei cl e linir á a com
pebenc ia. ele cacla uma elas secl'e tarias e a s a ttl'ibu i ções elos res
pec·ti vos sem·e ta l'ios . Art. 43 . Os secre tarias el e Es tado não ser ão 
r esponsa veis pelos cons2lho s que derem ao g o1'ern:1clor : 1·espon
cler ão, porém, pelos s?.us actos como funcciona l'ios publicas pe
I'ante o t l'i b1tn al de justi ça. i::lecção I[[ - Capitulo I - Do poder 
j udicia rio - Ar~. H . O poder jucliciwio é consLituido por u m 
tribunal de justtça , tendo sua · séde na cap.ital do Es tado, po1· 
ju[zes de dü·eito, juizes districLaes e j ur ados . Art. 45 . O Tt'i
bunal de .Ju.st iça co mpõe- se ele cinco desembargadores t ir ados 
dentre os ju i ~es de clirei :o elo l];s tado que tiver em mais de 12 
a n nos ele formados e mais de qua·tro ele exer cício na magist ra 
tura, e dentre os cidadãos graduados em direito , de no·tavel 
saber e reputação, que possu írem as condições de elegibil idade 
p ar a o Senado Nacional. Ar t. 46 . A pr imeira no meação elos 
desembargado1·es ser á feita pelo govem aclor do Es tado, ele modo 
que ~t maiol'i a delles, pelo me nos , seja de magis tt•aclos . Art. 47. 
Uccor renclo vaga. ele desembargador o t ribuull de j ustiça orga
nisará uma l ista dos cinco j uizes ele cl ereito mais autigos elo 
Estado, d o. n t t·e os quaes um será escolhido pelo g.w et•naclor . 
Ar t. 48 . O Tt·ibunal ele Jtts ti ça clec idü-á, em segunda e u ltima 
ins ta-ncia , todas as causas civis, commerciaes e crimin u.es, que a 
l ei s ubmetteJ' ao se u conhecimento ; compelindo-lhe tambeiU o 
pl'ocesso e julgamen to do governador nos ct·i mes commu ns, dos 
secretal'ios ele Estaclo e d0s juizes de eli reilo nos crimes com
muns e nos de r espon sabilidade. Art . 49 . Ao ·tribuna l dtl jus Liça 
compet e lambem na ausencia da Camara co nceder licença ao 
governador e vice-governador para sahil·em do Estado po1• mais 
ele oito dias . Art. 50. O Tribunal eleged . annualmente pres i
clen·te um dos se us membt·os conforme a lei prece i·tuar . Ar·t . 51.. 
Organisaclo, este t ribunal se r eger á pelas leis e m vigor, r el a·tivas 
aos t rilJunaes de r elação, em quanto outras não forem decretadas 
pelo pocler competen te . Art. 52. Os juizes de clireito serão n o
meados pelo governaclo1· de n t.re os doutor~s ou bacharei s em di 
r eito que tiverem exet•cido cargo de j ustiça ou ~, rlvocac i a durante 
q tmtl'o annos, pelo menos . Paraar apho unico . P ar a eftectuar a 
nomeação de jui z de d ir eito, o 1?ribunal de J us·tiça organi&a rá 
uma l ista ele cinco cloutot•es ou b t~.chat•e is em direito, n as cou
diçõe> deste ar trigo e a. env iará ao govem aclot· par a clentt·e e'tes 
escolher um . Art . 53 . Os magis t t·ados são incompa tíveis para 
qualquer ca t•go ele eleição popular. At·t. 54 . O j ur y conhecer á , 
quanto ao l'act o, elos ct· imes cujo conh ecimen to a lei lb e tL·ttr ibuk 
Ar t. 55 . Só se cons ielemm mag ist nJ.d os os m0.mbr os do 1\·i bunal 
ele J'u st i ~'a e os j uizes ue dir eito. Uns e outros são vi•alicios, não 
podem ser ser suspensos nem [Wi vados de seús car gos , sü1.<'i.o nos 
casos pt·e visbos por lei e em vü·Lude ele se n tença forma,! do T l'i
bunal . Ar t . 56 . A suspensão, mesmo nos casos em qne fo1· per
mi ttida, não póele ·ter Jogar si não pa ra ser o m ag is·tr ado suuJne t
·ticlo immed.ia:tamente a proc~sso. Art. 57 . Os juizes de direito 
são inamoviveis . Só pocle t·ào l'er removidos· a pecliclo, ou para com. 
de en t1'a11Cia super ior, on em vir·tucle ele processo, elo qual li c1ue 
pro~·ado sc t· pern iciosa ao serviço publico a, perma11e11Cia elo jui z 
na co1u . Aet. 58 . O processo para r emoção do jui z de di1·eiLo co
meça rá por iniciativa do procurador ge ral elo ffi s tado. A~t .. 59. Pro~ 
nunciando- se ó Tribunal ele Jus~ i ça pela remoção, o JUI Z. ficara 
avul so at é que, vagando al$'ttma com. ela mesma en~ran cw, l.h~ 
possa set· desig na da . Art . 60. A vagil deiXada em V l ttude d~ 1e 
mocão ou por OtttJ•a clttalrluet· causa se rá. preench1da nos .tet mos 
elos· ar ts . 52 e 63 . Ar t . 61. O juiz ~le cl ire!Lo ~la sede ,~: 
com . prepat•ar á todos os processos cJ v1s, com1:1et~' aes e . c 1"' 
minaes cujo ju]n·ament J lhe pertença em pt•,mell':J. ms tancla . s 
'[.o F óra da séclg cb com ., serão esses pr ocessos pt·eparaclos pelo 
'ui z clistric tal om exercí cio a té a pronnu c1a e JUlgamento exc1u
~ il•e. § 2.• O jui z cl istrictal uão profel'irú. despacho de que catba 
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aggnvo nas causas cujo ju'gamento em pt·i meira ir1s tancia pet•
·tença ao juiz de direi to . Art. 62 . Pat·a o logar de jui z cli st ri ctal 
seri nomeada pessoa idonea. Ar t. 63. As coms. elo E ; taclo se rão ele 
chtas e rrtrancias, e o principiodc ant. ie niclade JDL"evalecer· á ptwa o 
acceaso do ~ juizes. Art. 6t Os memb1·os elo Tribunal ele Jus Li ç<l. e 
o pt·ocut·aelor geral elo Es·aclo, nos c rimes communs e ele re>pon 
sabi l idade, serão processados pot• um '1'1•i brt nàl especia l, que se 
comporá elo p1·es ielente ela Camara, elos memlJros elo Tribunal ele 
Justiça não envo.lviclos no cl'im~ , e ele c ir1co cidadãos no taveis pot• 
sua repU'tação e saber, eleitos annualmente pela Caman.t. Para
g raphJ tmico . t,)uanclo ma is ele ur~ clesemhat'S"aclor .. est ivo1' onyol
vtdo n o ct"lme ele que se trata , senw chama ·Jos, na, i01·ma el a le r, os 
juizes .I e direi to precisos pa ra eo.mp le ta r - se o Tribunal. Ar·t. 65 . 
O secreta l'io e escl'ivão do l'l'i buna l de Just iça, e os tabelli ães e 
escL'iv ães üo jttcli cial se l'ii.O n omeados . a Li Lu lo viL<JJiicio iJelo presi
dente elo mesmo T l'lbu.lla l. E xcepto o sect·etario, ·todos os outros 
serão medi a nte corl~ ut· so . AL't. 66. O 'l'l'ibunal ele Jus t iça to 
mal'á assentos pa t• a regulal' isnr a aclm·inis tt·acão ela jusuiça no 

. l!:s taclo, em t·elação aos po nt~s duvidosos ela legis lação civil, 
c t·iru in a l e proceasual, envia ndo-os ao poder compe tente pant 
inte l'prebaçiio elas leis . Ar t . 67 . l~m su q. pl'im ei ra ses~ào a nnttt~ l , 
o' '.1'1·ibuna l organi>adt a list:t elos j uizes ele cli l'eito mais antigos 
elo J!l st cr do e l'ar(t publica!-a . Art. n) . A lista dosjuL"ados se rá 
co nfeccionada p ?lo Conselho Muni c ipa l na primeit·.r. ses>ào tle 
caclq. an no e logo enviada ao juiz clfl clit'eito ela comar·ca § 1. 0 Pe
rant e o m.esmo juiz L"equer.,r á o ot·gão elo minis ter io ;l ublico, put• 
meio ele pe tição' documentada, a ex<-lttsào elas pessoas indev ida
mente co n·temphclas na li s ta . § 2. 0 Tambem por máo ele pe ti ç<i:o 
cliJcumeutacla poderá o cidadão injusLamerrte ex cluiclo l' equel'el' a 
s ua inc lu~ão . § 3.o Da cleci.são que julgat· improc'Üente are
clainaçfio elo min istel'io publi co haverá recu rs necessar ro pat·a 
o Tribunal ele JusLi ça e volunL<t ri o nos outros casos. Ar•t. 6\J. 
P ara desempenbat· a sfttncções cle jru·a clos e mis ter i I. H.esieli t• no 
ffi\tn. h a ma is ele um anno i H. ::ler ma i"'' ele 21 an nos i Ill. s , r 
eleitor e a char- se no goso ele ·tocl s os clirei'tos civ is e puli ticos 
Art . 70. E ' fac 1ltaclo, semp .·e que nisto convi et·em as iJartes, o 
julgam~nt .J elas cansa,~ civis po t· um arb itro escolhido a a pl'azi 
mento ela,~ m esm as, não sendo os interessados menores ou in·t3r
clic t.os. O juiz, porém; mat·cat' <Í. prazo rasoavel, improrogavel 
Pi1 ''a cl e ci .~.ão, e a homologará ou profer·irá a r<qlle l'imen to cb 
parte, S l o arbiLro. não o tiver fei-to dentro elo dito prazo. Capi 
tulo li- Do minis·te l'io publico. At·t . 71. E ' cveado o min isLerio 
publi co para r e,presentar o I!:s tado, seus direitos e in tere~ses. os 
da just iça p\tbl ica, elos in terdic·tos e aus ~ntes, pe t·an le os ·tl'l lJ'l
naes e juiz ,s. Sua orga'nisação se rá fe/t<l por le i, 1Jasean do -s~ no 
seguinte: I. O procurador garal elo E s·t·r elo ~erá nomeado pelo 
govemaclor .deu·tre os cié~a cl ãos not.avais por sua reput rção e 
sabel', ou dentre os juizes ele dit•e ito elo EsLaclo. T e rá a ca·tego
ri a e ve ncimentos elos membt·os do 'J.'rib ·rn a l de Justic;a e sua 
nom eação será a titulo dt,,li cio . § 1. o O proctll·aclor geral cl 
E stado exercar á acçã~ e proraovel-a-ha a té ftn a l ern causas ela 
competencia cl ~ tribunal de jus t i~a. § 2 . • Funcci onar í1 como 
r epresen·ta nte elo Estado, e, e m ge t·a l, officiará e dirá ele direi ·to 
nos fei·tos submettido> á juri;dicçiLo elo tribunal. § 3 . o Velat•á 
pela execução das l~ is, cleC1·etos e regulamentos que elevam se1· 
applicaclos pelos juizes do !!;stado. § 4 . • Defendera a jurisclicção 
do "t l'i ounal e dos ma is jui zes do l!; sLado. § 5 . o D'ornecer á instmc
ções e conselh os <\O> pl·omoLores publkos e re'Jolver á as co nsnltas 
destes sobre mater ia concer rl Ptlte a administração da jns tiça elo 
Estado. II. Os pt'OII)OLores pul ·lr cns, com as attr ibui ções ao tuaes , 
as.cle denunciar, nos casos ele injuei a e calumnia irrogadas aos 
cTe positarioo; ela arttoeicla cl e publica em raz:w do carg ·, as elo pr·o 
Clll'adot• dos feitos da fazenda elo gstaclo e as dos curado l'es gerae> 
dos or·phão'J, intuclict·Js e ausentes e pr·omotot·es tlos r ezic1uos, 
ser:lo nomeados e clemitticlos pe lo governador ; clepcnclendo, 
p·arém, a n omeação de pt•Jposta elo pl'ocnrador ge t·a,l clfl ffi s Lado. 
Titulo li- Dos mur1icin ios. - Al't . 72. O mur1., autOJlO OJ o e i nele· 
penden·te e rn tuclo quanto rP.s pe i ta no seu .pecuJiat• in ter esse, é a 
base do r a[!' irncn P.olitic;> elo Estaeloclo Pia uhy . Ar t. 73. E' man
·tida a elivi~iio actua l do t erritorio elo Estado em cit'cumscri ções 
u1uu ic ipaes, em ClL~a n to nã ~' J'ot• alterada por lei . Art. 7-1. A 
a lteração só pede ter logat· mediante rept·eseu·taç,iio elos habs . 
elos m tms. intet·essaclos e que estiverem no goso elos cUrei tos po
li'ticos ou por imp"ssi liclade em que o mu r1 . se ache ele iJrovet· ao 
seu serviço . Ar t. 75. O poder municipa l é con l'er·iclo a um 
conselho, que legislaní sobre a mateda ele s :ra comiJe"tenc ia e 
a um in·tenrl ente, executo~· de suas clelibera~.ões . Paragrapho 
unico . O Conselho Munrç rpal e o lllbendente tem compe
tencia para deliberar sobre -todos os serviços que importarem 
á viclw econo mica e adm!nistr·ativa elo num . não con tra -

vi ndo ;ls leis e reg ttbmenbos iP.dcr aes ou do lils ta r.lo, e para or
çat· sua r ecerl a e Glespeza, et·ea ndo conLribuiç es que J1àO o. fl:'ec
Lem matel' ia priva l•ivame nt' Lr ibuLavel pela r.Jniào ou pelo Es
Laclo e não f·>rem incompa tíveis com os princi'p ios es tabelec idos 
nas l'PSpectiv a~ co nstituições . Art. 7G. As postul' as e delibera
ções elo> conselhos m'micipaes só poderão Se t· an nulladas prhl. 
Cama ra : I <J.ua nclo conL I'arifuent as leis elo EsLado ou as f~cle
raes; H Qu a ndo oltimclerem 05 rlire i ~os el e o rt tro mun. ; III 
Quando creal'em contr·ibuições manites tamen te excessivas, ha
vendo re]Drese ntução ele 5Q contr ibuintes, pelo menos . Art. 77. 
N,áo es Lanclo reunida a Cwm ara, ao g·overaado r· compete srtspen
cl et· ·taes pos tun1.s e deliberações. se rlClo obri gado a levar a s tts
pan sào ao eunhec·m ento daquella na sua pl'imeir·a re uni ão . 
Al'L 78. Os consel hos munic ipaes enviat·;io ao gow l'll ·•clor e á 
cama r· a, se rn e~ tr alme n te , CÔ iJia ela todos os seus a c tos legisla tivos. 
Art. 79. Na lei or·g·<.tlica elos muns., o pocle t· Jeg is la·tivo elo J!; s· 
·tQ.do estabelec;erá o numero ~los m erubr·os elo> conselhos mun ici
paes , o num ero e o modo das s~ssõ ·s deste , S lt :l.S aLLribuições e 
as elo inte nclen te executot·, as subs tituições el os m emll1·os do co n
selho e a do in rc ndenlr· , os ca>os de su,pensiio elas l'uncções dos 
me>rnos, e qual a a utoridade com pe te11 Le pat·a cl ec t•e ttt l-a . 
Al't . 80 . A suspen>ào ni.i:o terá loga r s inão para scg uil'-se pro 
cesso de re~po n;;:l. l , tli clacle. Art . 81. Nas eleições municipaes os 
esLra ng,"i ro., r e.> iclentes nos mun.s. , po1· ma is ele tres a nnos, se r· ão 
e lei tol'es e e!egiveis preenchid as as co ru lrções elo ai is·Lam" nto. 
Ar·t . 82 . NiLQ iJ Ocle t• à se t· e le iLo membru elo conse lho munic ipa l: 
I Qnem não for ele itor· i Il O irü e rcli cto ; TII QLLem não fo t· t' éSi
clenre no m nn. Al'b . 83 . Náo lePão as~,·nLo r1os conselhos muni
c ipaes : pae e filho, a·.- í') e ne·to, sogr o e ge nro .- Ti blt lo IJJ. 
Dispos ições ge,.aes. AL't. 84. ,O ~;l~rl o. elo P.i auby, no.s 1 imites 
ele seu iJOcle t· gove!'namen ta l , Jam eflect r v a a r u vrol a btl rcl acle dos 
clire ibos concel'llentes á li l;erclacle, á segu.r ançGl. intlividu <J, l, ;); 
pl'Ob t•i erlade, pr·ocl a,ma•'las e ga r·anticlas pe la co nsti tu ição fede
r a l. Ar L. 85. Todos us funcci oJla r·i os publ icos se r·ão rMponsa
ve is p.dos abusos e excesoos el e a utor·i cla rle, oru i osii•J e pPe\'ari
cação fJUe c•,mmettet•em no e:xe:c ic io elo seu ca r·go e pe la incl ul
g-encia em não l' es'jlonsabi lha t• seus sHba l te:n os, pela fórma 
clev icb. Ar··t. 86. Nenhtuna l ei será feita s inão por mo·tivo de 
ntili clade publica. Ar··t. 87. A obr iga tori edade elas leis depen
derá, na capital , elo facbo ele sua publicaçáe na folha onicia l. 
Nos demais pontos elo Estado as leis s6 ohr·i ga r·ão depois ele 
deco n ·iclos 45 rlias claquella publicação . A t·L. 88. E ' ga t· a n·bicla 
a di vida publica elo Es!acl ·J . Ar·t. 89 . A constituição ga t·ante 
os soccorTos publicas . Art . 90 . Con·tinuam a obri gar :1~ le is 
em vig.or cn1 quanLo não fo rem ~evogacla. s . Art. 9L Os l'uncc io
nat•i os admini str·abiv09 clem issi veis, inclepencleu tc de sentença , 
não sã.o eleg·i ,·eis membros d•> po .ler leg is lat ivo . Art. 92. Es t.a 
consti ~ni ção só pol1<> r·~ ss t• r e l'ormarla med iar·r te propos ta dfl ca
mara, approvada por dous ·tet·ço> ela totali dade ele seus me mbt·os, 
em duas 1egis la tums success ivas, em vi r tude el e t'e lll'esen·tação 
ele m a is ch metatle elos conse lh,,s nmnicipags. At· b. 93 . Os de
putados e funcci ona t· ios p rb li cos ele qualq11e t' categor ia se obri
"'~ l'<io , no aclo ch posse, por com [.H'Omt,so solemne, ao curniJl'l
~lenlo dos seu s deveres legaes. Art. 9±. SómenLe no caso ele 
i nv aliclez serão co ncedidas aposerüadol'ias aos l'unccio naú os 
pnblicos q•te Livet·e rn mais de 20 a nnos ele bons set"liços , fazen
do -se preciso q ne ·tenham pelo menos 10 annos de eftect ivo ex 
erci cio no emprego em q ue se qu izer aposen ta r. Art . 05, F i
ca m ex tiuct-cs as aposentadol'i~s co ucedida s or t dadas po r· qual- · 
quet· nlírtivo a fttn ccionarit.s publi cns que não t en ham pr·ee n
chiclo o nnmero ele annos cln ser·vi ço exig ido no minimo pela 
lei em vigo t· a:o tempo ela aposen·t:rçiio. Pa r·agraph:! un1co. Set'i\o 
rev isias todas as aposentadorias para q 11e se estabe leça a pro
pot·cio nalidncle elos ot·clcnaclos elo tempo ele s ·r viço pra sLaelo. 
Ax t . 96. Qua ndo no tempo pt·cpl'io n ão fot· dec re tada a le i or
ça mBnta ri a., vigorar á a do exerc icio an rel'iol'. Art. 97. A ca
ma ra , em caso de convocação extr·ao l'din a l'ia, s6 deliber· t~rá 
sobre o assump to qne honve t· determ inado sna reuni ão. Art. 08 . 
Fica in st ituiclo, com sécle llt\ cap i·ta l elo Estado: um tribun a l 
ele co ntas , para 'liquida t· as co nLas da rece ibtt e clespez::t. elo Es
raclo e vel'i li ca t· a sua legalidade autes rb se rem prestadas ;). 
camat"a . Pa rag- t·nplro Hnico Um :t lei or·cl ina l'ia r eg- rla l' á a su<t 
orga ni sa<;ão . Art. HV. O l~staclo só t·<conb eca v i tal.icieclacle ele 
c;\rgos ]l lti>licos a dqu irida em vil'tude cles tà con~ . i t uiç. ii.o e ele 
leis pos•t e ri o r~ s a ella. A L' L '100 . Os ve ncime rltos d0s magistra .
dos , um a ve7, fi~aclos pela camal'a, não poderão set• cl iminniclos . 
A1·t. '101. Os e molumentos tlos m ngistt·ados, el o procurado t· ge
r al elo Es tado e dos pt·omo·tores publicos , serão co bt·aclos co mo 
renda elo Estaclo. Art. 102. Os escrivães elo jttcl icial, onde houvet· 
mais ele um, escrever ij;o em L·JClos os feitos por clistdl.mição, 
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eKceptuados os do j ut•y e os offidaes elo regi s·tro hypolheca1·io. 
-Disposiçõ es trans iLor ias : - Art. i. Pi·omu l .~a cl a es ta consLi
·tlüção, a cama ra elegeni em seg11icla, por maioria absolu ta ele 
votos, na primeira vot·1ção, e, si n inguem a obt ive r, por maio
ri a r elativa oH. seguneb, o gover nador e vi c ' -go vel'll aclor do 
Estado . A t· t , 2, Con cluicla a el eiçii:o do govel'naclo t• e vice-go
vet·naelot· , n camat·a dará p8t' lermi nada sua missão constitni nte 
e en t!·ará no exercicio ele suas funcções normaes . Art. 3. E leito 
o gove rn ador assuminí immeel iatame nte o exe t•c icio elas f mc
çõe ; el o seu ca t• g-o o o de ixará no dia 1 ele jnlho ele 1806. Ar t. 4 . 
Occ·ol'l'enclo vaga por qn alquet· modo do governado 1· ou vice
govem ador eleitos na lot·m a elo arb. ·1, S3r ;t cll a pt•eenchida 
por eleição ela cama t•a que porl erá sa1• con vocada ex ll·ao rclina 
rJa!nen te ca.Jd niio es te,ia f'un ccionanclo. Art. 5. O go vernadot· 
t e~·a os mesmos venc imen ·bos e va n·tage ns que o se u a nlecessot•, 
nao podendo S3t' augmentados O'l diminuiclo'l . Al't. 6 . Os depu
tados actnaes ve11cerão o subs id io clia1·io de 10'· e lerão uma 
Ítldemnisação para despezas rle vhtgem calcula da na r a~iio de 
3;$ por legua, clen·tro do Es tado. Art. 7. Os actos. legis laLiv<JS 
cl us di versos governado res elo Es·baclo, desde a procl ama~ii:o ela 
Repttb li ca a té a promul gação desta e que não lhe fot·em cou 
tl•a t' tàs, serão lei ~ elo Estado , em c1ua nto não r evogltclos lPlo 
pocle t· competente . At•L. 8 . DenLro elo pt·a zo de clou s annos serão 
organiqaclos a lei e o pt·ocesso ele itoraes e no mai ' br~ ve pr:tzo 
deverão ser promul gadas ns leis uoncet•nen teR: I A org:tn isação 
Jllcll ciaria; Il A. r e~ponsabil iclade dos l'tmccio nari ns publicos; 
II! A o1·ganh'\ação municipal ; IV A in s·tl'llcçã·> pc.p•Jlar. Ar t. 9. 
Os mágist.melos , che fe de poli cia , promotores publico> o os ele
mais fun cc.i onal'ios publicas gosarão das vant;•genR pecuniari as 
que .iá percebem, emqu a nto S<! us. re<;pect ivos vencimentos não 
fot·em fixados em lei cl <L camar a . Art. 10. Emqu1n to nào for 
pt•omu lgacl a a lei organi ca elos conselhos mun ic·ipaes , continua
r ão as actuaes iiTtendenc ias ~. ser reg id as pela lei em vin-nr. 
Al'L 11. Um a lei d isct·imin a rá as rendas elos conse lh8s m~n i-· 
cipae.> e cle te•·min a l·á os en cargos dos m~smos. Art. 12. P a ra 
a e lei ção do govern ador e v ice-governador de que tra t:t o art . -1 
não haverá incompaL ihili :lacles . Pa ra!~T~pbo nnico . Si os ele i: 
to..:~• gover n~clor ou vitJr -govern aclot·, fo1•em empregados pn b'li cos 
nao perdel' ao os ca t·gos ; m as ser -·lhes -IH vedado s6mente a 
accLtmu laçi'io elo exe t·c icio, e aos mesmos vult·<r:io, Ondas as 
fnncções ad mini strativas. Art. '13. F ica antu ris1tclo o gov• rn a
clor a l'eorgatli scH' a m~ g i ~b t'ff ttu·a el o Estado, as seet·eta ri as. e 
a pol ic ia . a f.a zet· as J)l·imeirns nomeaçõ•s elos se l'Vetltnal'ios c[ o 

justiça e· a proceclPl' [t o t·gani ~ação judic iaria e á rliv iRã<> ci vil 
e j1trl ic ia ri a . P .11·agt·nph 1 unico. :\la nrga ni s·1ção da m ag istra
tura, o g •ve l'n aclu r no m e~tl'li. o~ membt•os do 'tl'ibun a l de jnstiç.a, 
nos t ermos do art. 46, o 01 jui zes el e clit·eito ac·tn aeo e os t•x
jnizes muni ci raes. r\rt. i •!. Em at.t• nção aos re l P v ·t nte ~ ser
v iços pre. tarlos pelo (',. ll ecido Dr . S im plic in de Souza Men rles 
ao Estado, fica concerl icla á sua vinva g filh as sol teit·a~ e v i >~ 
va s uma p nsão ~t nnual de :1. :2.)0.:·, que sot·:l. dividi da em partes 
1guaes. sendo um a 1 a t• a a primeit·a pe n s io ni ~ La e a ontl':l para 
as demais, propol·cio n<tluv nLe . At•t. 15 . Appt·ovaela es ta Con 
stitui ção S' I'<Í e lla p l' omul gacla pela mesa ela camat·a e as 
s ig na ela pelos mem b.t•os desta . Manda mos, po t·t<t. n te>, a todaq 
as anC~ ricl .a cl es a quem o conhecimento e a ex~cução elPs·ta 
Const itu ição per tencere m, que a exec ·1 tem e faç<t m ex
ecut;u· e obse rvat· fie l e in 'e inune n te eomo nell a se co ntém. 
Sa la ri as ses•ões ela Ca ma1·a Co nstitninLe, na ciclarl e rl e 
T heres in a, em ·13 ele junho ele 18~2 , C[lla r •o cl f). R Ppubli ca . 
R~ laçâo dos cidadãos que tem governado o Estado elo P iauhy 
ele '1 808 a Lé 1897-Cad os Cesar Btu·l amaqui (~ot·onel), govem aclor 
esteve em exerc icio cles,.le H:l06; Fratlcisco ela. Cus ta lhbello 
(coronel ), governado1· inberino . Nom ·aclo em 29 de a •wsto rle 
1810 - P osse ele 20 rle ou tubro cl 1810; Lui1i J osé de Oli veira 
(ouvidor), Luiz Carlns ele Ab •·eu Bac•ll a r (coronel) e Severino 
Coe lho Rocl ri gnés (ve t·eaclor), Junta govot•n aLiva em ·13 ele julho 
el e 1811; o mes1:no ouvid O!' . João Lr ite Pe1·eira Castello B•·anco , 
(benenLe- coPonel) e João Gom~s C;nu inl1 a (vet·eaclor). Junta go-· 
veJ:nat iva em 18 13 ; J oão da Silv a Fn r baclo (ouvidor) e Francisco 
Manoel ela Cunha (v ~<reaclor) J un'ba governativ:> em 1813 e 
1814; Ba·Uhaza r ele So ur,a Bo tolb o el e V<tscnnce llos (coronel), 
!l'Ovemador . Nomeado em 28 de ja neiro ele 1813 - Posse a l r.l e 
Janeil·u ele 1814; JD1 ias José R ibe iro ele Car va lho (co t·onel) , go
verna dor. Icl en;t em, i el e ;,gnstn ele 181i\ - Posse a 1,1 rl e jnlho 
el e 18'19; FrallcJsco Z11za r te Mencles B •r1·ebo (doutor) , pt·es irle tlte; 
Manoel de Souza Mat·tbJs (br igadeil'O), 1•ice- pres iel ente : Ma lltlas 
P erei L•a ela Gos ta (vi gat·io ge1·al), Jusé Antonio Ferreira (sar 
genL"o-mót·), Agostinho Pit'es (capitão), Migue l Pereira de Araujo 
(capitão) , Caetano \fuz Portella (capitão) c Francisco de Souza 

Mendes, secre tario. Junta governa·tiva eleita em 24 de oubnb1·o 
ele 1821- Posse a 26 ele o:ttubt•o ele '182±: Mat h.i as Pere ira ela 
Costa (vi gario-ge1·al), pres idente; Francisco cre Souza Mendes 
(capi tão) . secretario; J osé Arrtonio Ferr~ im (sa rg-~uto-mó l'), 
Mi!Uel P e.r eiL·a de At·auj o (ca pi·tão) e C~tetano Vaz P ortella 
(' argento- mót·). JnnL<t. p t•ov isoria , oa fó nna ela lei el e 1 de 
ontulJro ele 1821 - Posse a 27 de abr il de !182,2 ; Ma noel ele 
S~uza Mal'lins (bl'i gacle iro), presicl en le ;. Man oe l Pinheit·o ele 
Miranda Osorio, secreta l'io ; Ignacio F1·ancisco ele Araujo Costa · 
(capitão), Mig uel José Fet·i·ei l' ..l. e Honora to t.l e Mo1•aes Reg-o 
l teu enl e), Membt·os ele ito$ ela junta p1•ovisori o., na fót·ma el a 
lei de 1 de oulnbrJ el e 1821 - Po. se a 24 ele janeiro ele 18.23 ; 
Malloel el e Souz'l. i\1a t•tins (bt'ig·a,leit•o), C. elo Gover no, na 
fó1·mn da lei de 2) ele outub1•o ele ·1823 . !~ leito como pt•esidente 
tempo1·ario em 19 ele se·tembro de 18N- P osse a 20 'de setembro 
1824; M11noel de Souza Martin s, 1•• pt'esiclente, C. l . de i ele 
dezembro ele 1824 - Posse a 1 ele maio ele 1825; Ignacio Fran 
cisco de Araujo Cos·ta (benente-cot'(lnel), C. do Go vemo (Lei de 
20 el e ou tu bm el e 1823) - Posse a 9 el e dezembro ele 1828; Ba rão 
da Parnal1yba (bri g-aeleit•o Manoel el e Souza Mal'tins), _p t·esi
denle t ··mporar io -Posse a 13 el e feve ire iro de 1829; João José 
Onimwrães e Silva, 2o preside llte. Nomeado em 16 de agosto 
el.• 1828 - Posse a 15 de feverei ro ele 1.829; Ba rão ela P arn ahyba 
(l •rigacle il·o Mauoel el e So uza Mat·tins) . C. elo Gove1·no (Lei ci
ta' la, 2• vez) - Posse a 17 ele fevet•e it·o ele 1831; Barão cl_e P a r
na hyba {bt• tgadei ro Man oel ele Souza Ma t·tins), 3° presidei1te 
13a vpz). Num eaelo ·em 1 ele jullio ele 1832 - PossH a 1-l el e agosto 
ele 183·;; J o·é I!defon3o ele Souza R amos (bacl1arel), 4° pt•es i
clcnte, Idem ern li ele set embt·o ele '1843 - Posse o:t 30 ele dezem
bro de 18-13; Conde elo R io Pardo (Thomaz J oaquim P ereira 
Valente), 5° preside nte . IJem em 10 ele julho ele 1844 - P o3se 
a 9 de s Jtembl'o ele 1844 ; Fra ncisco Xader Cerqueir.l (ba
cha rel), :2" vice-pres irl en ~e. Idem em 22 ele fe ,·ereii'O ele 1845 
- Posse a 20 ele j 1nho de 1845 ; Zacal'ias ele G6es e Vascon
cell os (dou tor), 6° prc<idente. Idem em 4 ele ab ril de 1845 -
P ossea 28 cl,, jfl tthocl e 'l845; Mar·cos Antonio el e Macedo (ba
chal'el, 7o pres idente. Idem em 23' de junho ele-1 8 .17-Poss ·~ a 7 ele 
se~embro de :l847 ; l?ra nc isco Xav iet· Ce l'q'le il'<L (bacharel), 2o 
vi e -pl'e;iclente (2a vez). Idem em 22 ele feverairo ele '1845 -
Pns;;e a 1,1 de março ele ·18,18; An,e l mn Fra ncisco Peretli (b;l 
charel). 8• p :·eq i rl~ nl e. I <le m emiideabril dei848 - Posse a 
:l l de ju.l !t o ele 1848; Ig •tacio Franc i ~co Silvemt da Mottf.l. (ba
cifare l) 9" pre · i cle · • ·t ~ . Idem em 31 ele ofltflbt·o de 1849-F'osse a 24 
de dez·•mb ,·o ele 1849 ; J,sé A nton io Saraiva. (bacha rel), 10° pre
siden te. Ide111 em 19 de junho ele 1850 - Po%e <i 7 ele se tembro 
ele 1850 ; Sintplicio de Souza Mendes (clouto t·) , 5° vi ce· p residente . 
Iclem em 27 ele jalle i t·o ele 1851 - Pos~e a 12 de ma1·ço ele '1853 : 
l, •tiz Carl .. s cl~ Palva Te1xeira (ba.chà!'el'), 1° v ice-p' r ·· s irlent~: 
J([ m em 24 ele janeiro de 1853 - P os'e a 2 de ab1·il rle 1~53 ; 
Antonio F ·a o cisco Pereit•a rle Carvalh o (ba.cbare l), H o llresi
cletrts . Idem em 1 ele outubro ele 1853 - Posse ;, 5 ele dezembt·o 
el e 1853; !Grn es to J osé B~trt i s la (cot·o nel), '1° vi ce-pr<>siden te . 
Tclem em 6 ele ou·tubt·o ele 1854 - P1•s~e a 9 ele agns•o ele 1855; 
Ba ld uino José Coel ho (tenente-coronel ), 30 vicê- pl·es iclente . Icle.m 
em 6 ele out!thro ele 1854 - Posse a 10 d . se lemb1•o de 1855.; 
Freder ico ele AlnlPicla A.1buquel'que (comm e nelador), 12o presi 
dente. Idem eill 15 rle se tem b.ro r.le 1855 - Posse a 1 ele dezem 
bro ele 1855 i LourPnço F ran cisco de Aln1 e icla Cat,•nho (bacha
re l), vi ce-p t·es iden le. Idem em 27 ele ;~gosto ele 1856 - Posse a 
8 cl~ outub ro de 1856; J uão José ele Olil·e ira Ju · qu~ ira (hacha
rr, l ), 13o presidente . Id em em '14 ele marco ele '1857 - Posse a 10 
ele ju nh o de ·1857 ; Simpl icio ele Souza Mendes (dolrto r),.4° v ice
[Jl'esirlen·te (2a vez) . Jclem em 'lO cl ~ ma rço ele 11:>53 - P osse a qO 
ele de1..embro eL 1858 ; J osé Ma t· •ano Lus to;;a do Am·aral (ba
ch a rel), ·t o vice-p1·esielen le . I(lem em H ele a bl'il eje ~858-Posse 
a 1 ele j an~> iro ele 1859 ;. Antonio Currêa el o Con to (bacharel), 
'[4o pres idente . Idem em 10 ele n ovembro ele 1858 - Posse a 24 
ele j a neit·o de 1859; Ern esto J osé Ba p·bista (commenclado r), 2° 
vice-pr esidente (2a vez). Idem em 9 ele a gosto de 1855 - Posse a 
27 ele junho ele ·1850 ; José Mal'iano L"sUosa elo Amaral (ba~ 
cha1·e l), 1o vice-presiden te (2a vez). Tclem em H ele alml 
ele 1858 - P osse a 26 ele julho el e 1859; Di ogo Vdbo Ca
vn. lcant i ele AlbuqtlPrque (bacharel), 15° pt·es iclenle. Idem _e rn 21 
de jull •o ele >1859 - Pos•e a 5 ele novPmbro .de 'l859; ~rne~to 
.José Baptisba (comm andaelot·), 2" vJ ce-pt•es telen te. (3 vez). 
Jcl m em 9 de agosto ele '[855 - Posse a ·16 ele ma~ o ele '1860. 
Malloel Antnnio Duarte ele Azevedo (doutor), 16" .Pjb'61 clc~:1te.i8~g: meado em 9 ele maio ele 1860 - Posse a 13 de JU. o . ' 
José Mariano Lustosa do Amaral (bacharel), 1° vJce-preSI~en ·te 
(3a vez). l.clem em 14 de a lll·il de 1858 - Posse a 15 ele afm l ele 
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1861 ; An~onio de Brito Souza GD.yoso (bacharel) 17• presiclen'té . 
Idem em 2.) ele fevereiro ele 1861 - Posse a 13 ele maio ele 186! ; 
Jos3 Fernandes Mo1·eira (bacharel), •18" pt•esiclente. Idem em 16 ele 
abril ele 1862 - Posse a 13 ele junho ele t 862 ; Pedt•o Lei\o Velloso 
(bacharel), 19° presidente . Idem e;!! 22 ele abe il ele 1863 - Posse 
a 30 ele junho ele 1363; Antonio ele Sampaio Almendt·a (bacluuel), 
2° vice- pres icle:Jte : Idem em 5 de novembro ele 1863 - Posse a 11 
de cle~embro de 1853. F t,anklin Americo ele Menezes Doria (bacha
rel), 20° preslelen~e. Idem em 20 elo fevereiro ele t864 - Posse a 
28 ele maio ele 1854 ; José Manoal ele PreiLas (bacbat•el) , 2° vice
presidente. Id em em 27 de j unho ele 1866 - Posse a 3 ele agosto 
ele 1866 ; Aclelino Anton io ele Luna F1·eire (bachar·el), 2-to presi
den~3 . Idem em 27 de junho ele 1866 - Poss~ a 5 ele outubro ele 
1866 ; Jose Manoal ele F1·eitn.s (bacharel) , 20 vice-presiclen·te (2·• 
vez). Idem em 27 ele .i unho de i866 - Posse a 5 ele novem llro ele 
1867 ; Polydoro Cezar Burl amaque (httcharel) 22° preside•\te, 
nomeado em 2::! ele novemhro ele '1867 - Posse a 9 de novembro 
de 18G7; José Manoel ele Fr·ei~a.s (bach~re l , 2• vice- p res idente 
(3"- vez), idem em27 ele junho clP 1866 - Posse a3 de março ele 
11'168; SimpUcio de Souza Mendes (doutor), 'J o vice-pt"es iclen·te (3a 
vez). Idem em 3 1 ele julho de 1868 - Posse a 2-1 ele agosto clé 
iSGS; Augusto Olympio Gomes de Castro (bacharel} , 23° presi
clen~e . Idem em 20 el e julho ele 1868 - Posse a 28 ele agos ·~o 
ele 18138; Simplicio ele Souza Mendes I doutor), 1" vice- presi
aen~e (4·• vez). Idem em 3 1 ele julho ele ·186.3 - Posse a 
3 ele abl"il de 1869 , Theotonio de Souza Mendes (coronel), 
i 0 vlce -pres iderrte. Idem em 6 ele abril ele '1 86\J - Posse 
a 21 ele maio ele '1869 ; Luiz An·~onio Vie ira clz Silva (ba
charel), 2'1' pt·es iclente . Idem em 20 de outub1·o de 1869 - Posse 
a 6 de dezembro ele 1869 ; Domingos Monteiro P eixoto (bacharel), 
vice- presidente. Jelemem 2·1 de abri l ele 'l869 - Posse a 9 de 
abr.il ele 1870; Luiz An·tmio Vieira ela Sil va (bacharel) , pres i
dente (reassum iu o exercicio) . Idem a 20 ele orrtubro ele '1.869 -
Posse a 22 ele ttbril ele 1870 ; Manoel José Espioola .Junior (/la
chat•el}, 'L c vice-presidente. Idem em 26 de março ele 1970- Possé 
a 1 de maio ele 1870 ; Manoel elo Rego Bart•us Souza Leão (ba
chat·e l) , 25o presiclen·te . Idem em 20 ele outn lmq de 1870 - Posse 
a 25 de dezembro de 1870; José Amaro Machado (~enen'te-coro
nel), 4° vice-pt·esiclente. Posse a 27 ele fevereiro ele 1872 ; José 
Thoma:ll ele Aquino Caotanhecles (ma:jor), Pr~ siclente ela camara. 
Posse a i 7 ele março ele 1872 ; José l?rancisco de Miranda Oso
rio (coronel), 6" vice -pres iden te - Posse a -L9 ele março ele 1872; 
'l'henton io ele Souza Mendes (coronel}, 2° vice- p1>es ielente (2" vez). 
Nomeado em L ele maio ele 1869 - Poss?. a 18 ele abril ele 1872 ; 
Ped!!O Affonso Feneira (bacharel), 26° pt•eaielente. Idem em 30 
de clez•mbl'O ele 1871 - POdfle a 23 ele abri l de 1872; Jos6 Fmn
cisco ele Mü·ãnda Osor io (coronel), 6° vice-presidente (2" vez) . 
Idem em 19 ele março de 1872 - Posse a 1 ele fevereiro de 1873 ; 
Gervas io Cicero ele Albuquo1'que Mello (bacl1arelL 2·1o presi
dente. Nomeado em 13 de novembro de ·1872 ~ Posse a 22 ele 
fevet·ei r o ele 1873 ; Aclolpho Lam enha Lins (bacharel) , 28o pre
siclen~e . Idem em 21 de n~arço ele 187-1 - Posse tt 27 ele abril 
ele 187-J.: Odorico Brazilino ele Albuquet·que Rosas, v ice-pt•esi
denbe . Idem em '18 ele jane iro ele 1873 - Posse a 27 ele novem
bro de 1874; Delftno Augusto Cavl).l cante ele Albuquerque (ba
charel), 29° presidente. Idem em 20 ele fevereiro cln i 875 -
Posse a..28 ele ab ril ele 1875; Luiz Euganio Iilort11 Ba!'bosa (ba
chat•el), 30° presidente. Icl"m em 21 ele junho de 1876 - Posse 
a 4 ele agos·to ele 1.876; Graci liano ele Paula Baptista (bacharel) , 
31o presidente . Idem em 30 el e novembro ele 1876 - 'Posse f1. 2 
de janeiro ele 1877; Francisco Bet·n ardi no Rodrigues Silva (ba
charel), 32° presielen te. Id em em '1 ele julho ele ül77- Posse a 
13 ele agosto ele ·1877 ; Barão ele Campo Maiot·· (Augusto da. Cu
nha Cn s~ello Branco},3° vice-pt·esiden te. Posse a 22 ele novembro 
ele 1877; Ray nmnd oMenrlasde Cal'valho,2° vice-pr(:lsiclen ie. Idem 
crn 2-J. de novem bro ele '1877- Posse a 9 de jan eiro ele 1878 ; 
.losé ele Amuj o ·cssta (coronel) , 2° yico -p resiclen~e. Icl"m ern :l~ 
ele J:l11el t"o ele t878 - Posse tt 27 ele feve reiro ele 1878; Sn.ncho 
rle BaL"l·os Pim_en -~el (bachat·el), 3:3'' presidente. [cl em e rn \)de 
fevereiro el e 181 8 - Pos>e a 15 ele abril ele '1878: Co ns-tan·tino 
Lu iz ela S1lva Monua, 4o vice-pves ide nte. 1rlem rll11 '1\J de .iane it•o 
ele 1878 - P.Jsse a '1 3 de clezem bro ele 'l878 ; .José Mariano 
Luslosa do Amat'!Ü (desemba~·gaclo r ), i" vice- pt·esiclente ('la vez). 
Idem e rn10 de .Janen·o de 1878 - Pos;;e a 19 de dezembro ele 
1878; F it•mino ele Ronzn Marbins, 3o vice-pres.idenLe . J!lem em 
19 ele Janeiro de ·1878 - Possa .a '18 ele março de 1879 : João 
Peclt•.J Belford Vieira (bachat•el ), 3-!o presidente. Idem eni O ele 
ja neir·o de 1879- Posse a 7 de abril ele 187!~; Manoe l Jlde fonso 
~l e Souza. L imá, 40 vice·pl·es i4enbe. Jelem em 25 de ou tultl'o el e 
1879- Pos~e a ·I L de dezembro ele 1879; Sinval Oelorico de 

MoUL"a (bacharel), 35° pt•esidente . Idem em i7 · ele janeit•o ele 
1880 - Posse a 4 ele março ele 1880 ; Manoel Ildefonso ele Souza 
Lima (bacharel), 4o dce-presiclen·te (.2" vez) Idem em 25 ele ou
tubro ele 1879 - Posse a 15 ele abr il ele •ISSO ; Firmino ele Souz::t 
Mat"tins (bachat· ~l), vice- pt•esielonte (2 3 vez). Idem em 18 ele ou
~ubro ele 1878 - Posse iL 1 ele mnio ele '1 880 ; S inva l Odot•ico ele 
Moura (bacharel), vollou ao exerc ício. Idem em 17 ele janeiro de 
1880 - Posse a 7 ele feve L"eiro de 1881, M!tlloel llclel'oqse ele 
Souza L ima (bachaL"el}, 4° vic~-pr e s i rl en·~e (3• vez). Idem em 18 
de outubro ele 1::i70 - Posse a 31 el e clezemi.Jro de 1881 ; Miguel 
Joaquim ele Almeida e Castt"O (bachare l), 36° presidente . Iclem 
em 25 ele fevere iro ele 1882 - Posse a 12 ele maio el e 188.2 , 
Fi.rmioo ele Souzn Martins (I.Jachare l) , vice-presidente (3a vez) . 
Ide m em iS ele ou tub L" o ele !1.878 - Posse a 5 ele a bril ele 1883 ; 
Torquato Mendes Via nna (bacharel) , 37o pt•esielente. Id em 
em oO ele j.utlho de 1883 - Posse a 6 el e se·temb t"o ele 1883; 
Manoel Ilde[o nso de Sou~a Lima (hach11rel) , 'lo vice-pt•esicletr~e 
(4° vez). Idem em 25 ele outubro ele 1879 - Posse a 18 ele ou
LubL"o de 1883; Emygdio Adolpho Victorio ela Cus~a (bacharel}, 
330 presidente. Idem em 2.2 ele se tembro ele !l883 - Posse a 
6 de dezeínbL"o ele 1883 ; i\fanoel llclefo uso ele 'Souzft L ima 
( oacha t· el }, 4° vice-~resiclen te ( 5n voz ) . Idem em 25 ele 
outttbro -ele 1879 - 1 asse a 8 de seLemuro ele ·~884 ; Ray-
111tlndo 'l'heoclorico ele Castro e Silva (bacharel}, 39° presidente. 
Nomeado em 9 ele agosto de 1884- Posse n ·1 ele ou tubL"o 
ele 1884; Manoel Ilrlefonso ele Sou~a Lima (bacharel), '1" vioe
pt·es idente (6a vez) . Idem e m 25 ele OQtubro ele 1879 - Posse a 
!L ele setemb ro ele 18~5 . Raymunclo ele A t·êa Leão (bacqare1}, 
vice-presidente. Idem em 1~ ele setembro ele 1885- P osse a 14 
ele ouLu bro ele 1885; Manoel Jos é ele Men ezes Pt•nclo ('doutor), 
40• presidente . Idem em 1.2 ele setembt·o de 1885 - Posse a 1G 
ele outubro ele 1885; An ~onio Jansen ele Mattos Pet•e irQ. (btt
chare l), '11 ° pr ~:> i clen~e. Idem em 7 ele agos lo ele 1886 - P osse 
a 7 de se~embt•o ele 1886; Ft·ancisoo Vieira ele Casür o (bachare l), 
:12° pres iclen te . Idem em 3 ele junho ele 1887 - Posse tt 6 ele 
JUnho de 1887; Firmino Li cinio ela Si lva Soares (bach ~ re l) , 
vice- pres idente. Idem em 19 de julh o ele 1886 - Po&se a 27 ele 
julho ele i888; Raymnnelo José Vieira eln Silva, 43o pres idente . 
Idem em 18 ele agosto el e 1888- Pos~e a 26 ele setembro ele ·1888 · 
Fit·mino ele Souza Mat•tins, 2o vice-presidente (4" "ez). Iden{ 
em 15 de jnnho ele 1889 - Posse a 27 el e j ·111ho ele 1880; 
'J'heoph il o Fernandes dos Santos (bacluu·e l), tlt[n pt•es jden\e. 
Idem em 18 ele julho ele 1889 - Posse a 23 de julho ele 1889; 
João da Cruz Santos (Barão ele Urnss uhy), 5° vice-pres idente. 
Idem em 10 ele julh o ele 1889 - P osse a 10 ele Olli ttl.lro ele •1889; 
Lourenço Vn lente ele Figueiredo, 450 pt•esiden~e. Idem em 9 ele 
outu hro ele 1889 - PossA a 12 ele outubro ele i889; Dr . Gabriel 
Luiz Pel"l•eit·D., eleito govet•naclor a 27 ele mnio de 1891, posse 
no dia seguinte; deixou o governo a 21 ele dezembro ele 1801. 
- Jun·ta Govern ativa ele 21 ele dezeml.lt·o ele 1801 à 29 elo mes mo 
mez. - Coronel João Domingos Ritmos ele 29 ele dezambt•o ele 
1891 a 11 de f~ve rei ro ele i892. - Capi ~ão Coriolano ele Cat•va
l ho e Si I v a, acclamaclo gover n1.1clor e empossado a 11 de feve
reiro ele 1892; ele itd govet•nador pelo Co ngt•e~so em 13 cl~ junho 
ele '1892. - Dt· . Raym1.1nclo Arthu t· de Vasconce llos, posse a '1 
ele junho de 1895r 

PIAUHY. Pov. do Estado~cle Sergipe, n o mun. elo Lagarbo . 
PIAUHY. Log . el o Estado ele Minas Gernes, no mun. ele 

At•assuahy, com eschola. 

PIAUHY. Serra bastante elevada que SBJJat'/l. o Estado elo 
sett nome elo ela Bahia. Une-se á sevra elos Dous Irmãos. 

P l!AUHY . .Rio elo Estado elo Püwhy; nasce no te. t•mo ele 
S, Raymunelo Nona to, na La gôn elo MtL'Iito, atravessa o Estado 
em uma gt·anele extensão e r eun e-se ao Ca.ninclé . Recebe di
versos tri bs ., en Lre os qunes o Poções, Itttcoal.ia ra, Fidalgo e 
'l'vanrtueiras pela mfl. l"lj'e·m 'dir., S. João, Bom Jesus e FLin clo 
pe la esq. Banha os muna. ele S. B,aymu nclo No nato, S. João 
do Pia uhy, nlém ele muitas ou~ras povoações . 

PIAUHY. Rio do Estado da s AlagôJs, nasce na com . ele 
Anacl ia, recebe o ~lar i tuba e o PePocaba e desagua no S. Ft•an
cisco aba ixo ela cidade elo Penedo, n n bana. elas Laran}eil>as, 
Lendo unpropL"iamente o nome claquell e seu pr.imeit•o alnuente. 

PIAUHY. R io do Es·~aclo de Sergipe, nMce na se11ra dos 
Pa l rna~·es, no lagar denominado Cm·1•a l elos Bois (Campos elos 
Bo 1s, segunelo outros), separa o num . do Lagarto elos do Riachão 
e Buqnim, banha o el a E)stan~ia, e desagnn. na mtlllgem esq. 
elo v1o .ReA.I. Corve nn cllt'ecçao NS . e cl ep01s para E . RecelJe 
pela ma,·gem clir. o Gravatá, o Ara.uá, o GuaraNma, além de 
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outros ; e pel a esq . o Malh ado, Jaca ré, Machado, Piauhy
tiuga, Fundo, alem de OLlbt•os. Seu leito é hastanle largo. JL' 
caudaloso no invern o e cor t·e sobre um terreno peclt•egoso até á 
cachoeira da E stancia. Suas ma1•gens são proprias pa ra plan
tação ele canna e de toelos os cereaes propt·ios do paiz. Do ·mun. 
do Buq uim no a infot·mam nascer esLe rio na fazenda dos Pal
J?lare~, recebe t• os atrs . Arêas, R iachão é Cipó e te r da Ol'igem 
a cachoeira da Estanc ia 80 kils. Silva Lishôa, em sua Cho,·om·. 
ele Se,•gipe, dá os seguin·tes affs . Buril, Areia, Gravatá, Man
gues, Pau Grande, Ul'u bú, Agua Bóa, Vacca, Gar nahyba e 
Motumbo. O Dt•. Laudellino .l!'reire diz lançar- se este 1•io no 
Oceano, no es tuario elo Mangtie Secco, depois de um cm•so ele 
90 ki ls .. e recebei' os seg uintes afl's. Machado, Piauhy·tinga, 
Caissá, Cabocjo, P<!u Grande, G1·illo, Mom buca e Agtla Bôa. 
, PIAUHY. R iacho elo Estado de Sergipe , banha o mun, de 
Paca·tuba e clesagua no rio Poxim pela margem esquerda . 

PIA UHY. Riu do Estado ele S. P::tulo, b::tnba o nnm. ele Gua
l•abinguetá e elesagua no rio Parahyba. Os antigos moradores das 
margens desse rio o denominam Piaguy. «O rio Piauhy, escre
vem-nos claquella cidtide, é form~do ele duas granctes ver tenteey 
qne nascem ele 11m elos pon'tos P levaclos ela serra cl<t Mantiqueira 
e vem se juntar no Ioga r Piauhysinho. Depois desta j uucção 
e de -ter recebido divei·sos riachos, o rio Piauhy bipal'te-se, 
correndo uma parte para o Estado ele Minas e ou tt·::t nara este 
mun. Aqui pel'COl're uma distancia de 28 kils. mais ou menos e 
reunido a outros ri achos desagua no Parahyb~, com um bam con
sidet·avel volume de agua . " O Dt·. Theo,lol"O Sampai.o diz : « O 
val!e superior do Piaguhy é todo paulis·ta. Num socalco ela serra 
qtie desde o Cerco alé além do Cayru apPese11'ta como que duas 
a restas cot·rendo parallelamente : uma mais baixa e c)istante da 
outra cerca de 3 kils.abre-se o valle do Piaguhy cuja corrente mais 
funda vem dos campos!clo Paraíso, passa em frente da fazenda 
Galvão, na direcção ele Nordeste a té o ponto em que a estrada o 
tt•anspõe, volba bt•uscametlbe para Leste c01·Lando os campos do 
Rio Abaixo donde despenha-se pela encosta alcan'bilada da set•t•a 
en1 bellissima cascata de 45 a 50 met ros ele alL<u·a, que tivemos 
oocasião ele obse1•var ela opposta escM·pa do Clemen·te. Depois da 
caa~ata 11ecebe o Piaguhy o carr ego da Rapadura, o ri beiro elos 
~tloes que ·traz as aguas do co tTego do Cer co e pene·tl'a na varzea 
Ja liVl'e elas vi.olenci as ela sel'l'a que lhe dá um curso cheio ele con
·torsões e ele bruscos decliyes. Neste valle elo P iaguby jazeJll la
·ten·tes os germens ele riquíssimas ind u str.ia~. A fo1·ça hyclraulica 
ahi profusamen·te clis·tribuicla nos está lembrando á toda hora 
essa phase do nosso futur o quando a nação apesar ele h1clo, tão 
pob1:e ainda enve1•edar pela senda real elos seus destinos. » 

PIA UHY. Ar mio elo Estado elo R. G. ela Sul ; nasce na serra 
de Santiago ou S. Tbiago e desagna no Oambuiretan, ·trib. elo 
Camae1uan, que o é do rio Uruguay. 

PIA UHY. Rio do Es·tacld ele Minas Geraes, aiY. da ma1•gem 
dit· . do Jeqpitinhonha. Saint-Hilail'e affirma "ter encontrado nesse 
rio mui·tas chry sohtas. A-travessa a estrada çle Arassuahy a Santo 
Antonio do l tiuga. Ayres de Cazal diz : «Si é verdade o ·teste
llll!nho de um sertanista, com quem converse~, o PiFtlthy principia 
na ·Jagõa Doirada e recolhe as suas .aguaa tl'ansbo l'dan·tes na 
estação das chuvas.» «Nasce na sel'l'a elas Esmeraldas e a·travessa 
mattas povoadas de caça. E lle e seus ail's. abundam em chryso 
lttas, saphiras, chrys·taes, pingos de agua e outras pedras ln·ecio
sas. E' muito r ic:o em peixe. " (Inf. loc.) 

PIAUHY. r~agôa do Estado do Ceará, no mun. de Mecejana . 
PIAUHYTA. Log. elo Estado do Maranhão, no nnm. ele 

A.kautara. 
PIAUHY-TINGA. Rio do IJJstado ele Serg ipe; nasce nologar 

Moendas, no mun. elo Buquim; corre sobre um ·terreno pecll·egoso, 
fal'J11anclo diversas cascatas, que oJTerecem um bello e pi~boresco 
quacl ro. Divide a cidade ela Estancia em dous bairros, que se com· 
municarn pOl' mna ponte, e vai desag·ua.r no Piauby. E' caudaloso. 
SeLt curso e ele cerca de 45 kilt~. Recebe á esq . o Pau Grande. Da 
ft•eg·. do Buqui m nos inl'orman nascer este rio no siti o Pau Gra,ncle, 
receber os afl's. Grillo, Mombuca e Agua Boa e ter 55 kil~. ele 
cut·so, 

PIÇACA . Rio elo Tilstarlo elo Pará, afr. elo rio Villa Nova; no 
mun. ele Macapá. Recebe o P iquiá. 

PICADA, s. ?n. caminho estreito aberto em matba e sempre 
etu linha t'ecta, tanto qmwto o permib bem os accic!e ntes elo tel•
t·eno, ·tendo por fim fucil i tar os trabalhos ele exploração para a 
construcção de estracllil.s, colloongão ele marcos clivisol'ios entre 

propriedades diversas, e fin ::.lmen·te par a encurtar <t distancia 
itin eraria que vai de um a outro si~io . Moraes e Lacerda 
mencionam este >oc. como perfeitamente pot•tuguez i mas 
Au le·te, no seu artig·o Picada, não o comprehencle nas suas 
defin ições com a sign ifl.cação que lhe tlamos no Brazil, o que 
me faz pensar qne não é vu lgar em Portugal. (8. P"oban. 
IJicc. ci t.) 

PICA DA. Log. do Estado el o Maranhãp, no mun. de Ana
jatuba. 

PICADA. Distl'icto do termo do Ceará- mirim, no Estado do 
R . G. elo N,orle. 

PICADA. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no clist. do Ri
beirão de Sant'Anna . 

PICADA. Serra do Estado do Ceará, no mun. ele Santa 
Quitaria .. -

PICADA . Serra do Estaclo elas Alagôas, no muu. d13 Anaclia. 

PICADA. Serra elo Estado ele Sergipe,, no mun. elo Laga1·te , 

PICADA. Ilha no rio S. Francisco e Estado de. Bahia, 
en·t1·e a foz elo rio Parami l'im e a cidade ela Barra elo Rio ' 
Gvande e proxim<t das ilhas denominadas Car-ai·bD,s, Timbó, 
SebasUões. 

PICADA, Riacho do Estado do Parahyba do Norte, no te1·mo 
de Bana11ei ras. 

PICADA . Rio do Estado de i.\Jiuas Geraes, desagua na 
ma1•gem esq. elo S. E'l!ancisco, ent11e a foz elo r•io Jequi e do 
Bap•eiro . 

PICADA. Carrego do Estado de 1\'linas Geraes, aff. ela margem 
di r. do l'lbeirão da Res,o.qui nha. . 

PICADA. R ibeu·ão . elo Est(J.do ele Minas Geraes, banha o 
m nu. . elo Curvello e clesagua na margem esq, elo rio Cipó, aff. elo 
Parauna . 

PICADA. Ribeirão elo Estado ele Goyaz, na com . ela Boa 
Vista do Tocan~ins. 

PICAD.I\. _Lagôa elo ~~tac!o ela Bahia, no mun, do l3t•eji~ho, á 
ma1·gen1 do 1't O Parámn•J m. 

PICADA ANDRÉA. Log. do Es·taclo do R. G. do fil ul, no 
mutl. de Santa C1· uz. com uma esch. publica. 

PICADA BQM JESUS. Lo!l'· n,o mun . d~ P ejot{irs do Estado 
elo R . G. do Sul, com uma esch. publ. d~ ~ns~. piimarip,. 

PICAPA DE S. PEDRO . Log. no mun. de 8. SebMtião do 
Cahy do j]]stac\o do R. G. do Sul. 

PICADA DO CAFÉ . Log . no mun, ele S. ~eopoldo doEs
·tado elo R. G. do Sul. 

PICA D4 DQ ENGEN~O . ~og. no ·terrpo de S. João Ba-
ptista élo Camaquat;L do Estado elo R . G. elo Sul. . 

PIC.I\bA DO HAR;i:. Log . no mun. de Santa Ghristina do 
Estado do R . G . do S ul; com uma egreja Emngeli ca . 

PICADA DO HERVAL. Log . no mun. de S. Leopoldo elo 
Estado do R . G. do Sul. 

PICADA DO HORT EN€JIO . A Lei P1'ov. elo R. G. elo Sul, 
n, 1•12 dll 18 ele julho de 1848 desmembrou, am seu art . l, da 
freg, ela vi lia do Trinmpho a Picada do Feli~, a ela ele San t.' Anp.a 
el o Rio dos S i11os as clepominadas Nova, elo Hortencio e dos 
Quatorze ; e em seu art . II determinou que e&sas quatt·o P.i
caelas constituis;e m a freg. de S. J osé do Hor·tencio. Vide 
Hortencio. 

PIÇ~DA DO RIO . Log, dp E!>taclo elo :)i.io- G, do Sul, no 
mLil1. do R io Pardo . 

P:j:CAPA DOS DOUS IRMÃOS . A Lei Prov. n. 358 de 
17 de fevereiro de i857' en1 seu art , nr elevotl á cn.tegovia ele 
parochia a cape li a ele S. Mignel na Picada·dos ÜOlJ.S Irm ãos, rquo . 
de S . LeopolLlo, e a de n. 221 de 22 de novem~ro ele 185.1., em 
seu a l' t , Il elevou a cu rada a cape ll;t ele J\1 . S. ela :Piedade, sHa 
naqnelle mun., na costa ela Se t"ra, no log>t r clenomi t1aclo Eil
tra tho da l) icacla dos Dous Irmãos, no .!ilstaüo do fl,. G. c)o Sul. 

PICAD-A. DO UMBÚ, r.,og. no mun. ele Pelotas elo Est?-do do 
R. G . elo Sul. . 

PICADA FELIZ. Log. o o !JlUO. ele S . Sel:Ja,stiãQ elo Ca~y do 
EsLD.do elo R . G. do Sul; com uma esch . m1xta publ. cle111st. 
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pt•imaría . Ahi acham-ae 1200 colonos , q,ue cultivam feij ão , mi
lho, bata Las, -trigo e vinha . 

PICADA FRANK . Log. na freg. ela Teutonia, mun. ela 
Estrella e Estado elo R. G. elo 8ul. Projec·ta-ae a construcçi.i:o 
ab i de uma eg t•ejn Evangelica. 

PICADA GRANDE . Arro io do Estado elo R. G . elo Std , 
aff. do ri'o Pardo . 

PICADAS. Log . elo Estado do Parahyba elo Nm·te, no mun. 
elo Pombal. 

PICADAS. Pov . elo EsLaclo de Minas Geraes, no mnn. ele Sete. 
Lagôas. 

PICADA VEL;HA. Log. elo EsLaüo elo R. G. do Sul, no 
mun. elo Rio Pa rdo ; com uma esch. de inst. primaria . 

PICADO . . Arra ia l elo. Estado da Bahia , com uma capella 
ftlial da ft·eg. ele N. S. cl'Ajucla elo Bom Jard im-. Foi ekvac\o á 
cura to pela Lei Pro1·. n. 2.082 de 14 de agosto el e iSSO. 'IPm 
uma esch . pu b.l. ele ins·t. prim., Cl'eacla pela Lei Pt•ov. n , 1.553 
de 23 ele junho de 1S75 . 

PICANÉ. Serra do Estado do Amazo nas, no Rio Branco 
( Ara ujo Amazonas. l 

PICÃO. Pov. do Estado das Alagôas, na costa elo Oca~ no, 
entre a ponta Verde e a barra. elo Camaragibe . E' pouco habi
·tacla e na~la offe rece ele notavel. 

PICÃO. P ov . elo Estado elo E. Santo, no mun. ele Anchieta, 
com uma e;;ch. publ. de inst . prim., ct·eada pela Lei Prov. 
n. 20 ele 2S de julho ele 1862. 

PICÃO. Pov. do EsLado Minas Geraes, no clist. do Bom Des
pacho, na margem elir. do rio Picão. Foi elevaü11 ;í, rlist. pelo 
art . I § I da Le i P t·ov. n. 1.'lS7 de 2i de julho de '1864, que 
consti tuiu-o com u ma parte do ·terri"tol'io claquell e clist . 

PICÃO ( Fm··te elo ) . Forte, tambem denomin ado elo Mar, 
na cidade elo Recif~ e Es tado de Pernam lm~o . Parece c1uasi 
cerbo que sua existencia é ele data anteriot· á inva-ão Hol
l a ncleza, e isso porqu~ em 15 ele fe vereiro ele '1630 feZi elle fõgo 
soure a esqua.clra hollancleza, quancl·o, pl'etenclenclo desembarcar 
gente no Pau Amarello, 12 ki1ome tros ao N. de O li nela, I1 ng ia 
demandar a barra elo Recife, para me lhot· encobrü· o seu 
a taque . Quando esse fac·to não bastasse para ::rttes tat• su<t ex is
tencia em ~poca anterior áquel la inv<~sãn, lembra ría mos ai11cla 
que foi elle entregue a 2 de ll1at·ço de '1630. Et·a então conhecido 
pelo ·nome ele forte ele S . Franc isco ott ela Lagem . Hoje es tá 
em completo abandono. Nelle ha um phal'ol , a 8° 3' 30'' de 
La-t. S . e 8° 15' 'lS" Long. E . do Rio ele J a neiro; é g4rante, 
branco e v et·melho ; catop·Urico ; alcança '15 milhas ; accesso 
em 1819. 

PICÃO. Serrote muito alto na freg. ele San·ta Quiteri-a e Es
·tado elo Ceará. Cos·tuma nos an nos invernosos atrder por alguns 
dias, fazendo uma Jucerna c1ue se avista a mais ele 16 Jeguas. 
(Pompêo) . 

PICÃO. Riacho elo Estado elo Rio de ·Janeiro, banha o num , 
do Pirahy e desagua no rio deste nome. · . 

PICÃO. Al'!'oio elo l~stado do R. G. do Sul ; nasce na serra 
Geral e fa·~ bal'l'a na margem oriental do rio dos Sinos. 

PICÃO . Rio elo Estado de Minas Geraes, banha o ·teái torio elo 
clist. elo iVIol'l'O ele Gaspar Soar•es e clesag-ua na margem diL· . do 
Santo Antonio . 

PICÃO. Rio elo Estado ele Mi nas Geraes · atl'avessa a es
·tracla d~ Abbaclia para Pitang·uy e cleaagua na' margem esq. do 
r 10 Para . Nasce no d1st. elo Bom Despacho no Jogar clenomin;~do 
Garça . Recebe o Capivat·y de Baixo, ribeil·ão dos San·tos, do 
Raposo, col'l'egos da Area, Fazendinha, Buri'ty, além de ou·tros, 

PICÃO. Pequeno rio elo II:staclo ele Minas Geraes, an'. da mar· 
gem esq. elo r1o das Velhas, ·~ rib. elo S . F1·ancisco. 'l'em uma 
poate no logar João de Souza . Banha o ·termo do Curvello. 
Nasce na serra do BoJacleH·o ou morro do Guará. Recebe os 
corregos Pedras de i\mollar, S . Gonçalo Sacco Pr·eto Mlrtuca 
Capim Branco, Sum idout•o e Massacará . ' ' ' 

PICÃO DE BAIXO . . Log. do Estado de MinJs Geraes, clis
tan·te cerca de 24 ki ls. da cidade do Curvello. 

PICAi!? ÁO. Serra do Esl;aclo elo R io ele J aneiro, no mun. de 
Macabú . 

PIC 

PICAP ÁO. Sel' t'a do Estado ele i\finas Geraes, no cl is t. do 
Parauna e mun . da Conce ição . 

P.ICAP ÁO . São assim denominadas dive t·sas ilhas que se 
encontram no aHo Jatapú, pouco acima elas Iages elo Urubú. 
Nesse ponto o rio espraia- se n'uma serie de cacheeit•as po1' 
Lodos os lado:s 

PICAP ÁO. R iacho do Estado do R. G. do Norte, nasce na 
sel'l'a ela Gamelle ira, banha o mun. de Trahiry e clesi~gua no rio 
deste nome. (In f. lo c .). 

PICAP ÁO. Rio do Distl'icto F ecleml , nasce na se l'!'a elo 
Machado e clesagua na lagôa ele Jacarépaguá . 

PICAPÁO. Cachoei ra no a l to Yatapú ou Jatapü, ·trib. do 
Atumá. F iça en·tt·e as cachoeü·as denominadas Parauá e I ui. 

PIÇARRA. Log- . no elist. ele Port?iras e Estado elo Ceará. 

PIÇARRÃO . Log . do EJs·tado de S . P aulo, banhado Jlelo 
rio do seu nome, na es·tracla de ferro de Mogy- guassú a Casa 
Branca . 

PIÇARRÃO. Anligo dist. do Es·tado de Minas Geraes. Pm·
deu esse nome pelo de N . S . ela Gloria em vi t• tuc!e do art. ·r, 
§ H ela Lei Prov . n. 2.145 de 2-1 de outubro de 1857 . Vide 
Gl01·icb. 

PIÇARRÃO. Rio do Esl·ado de S. Paulo, rega o m1in. ela 
Casa Br·anca e clesagua no .Jagu:wy-mi l'im. 

PIÇARRÃO . Rio elo EsLaclo ele Minas Geraes, rega o mun. 
da Bag-agem e desagua no rio P aeanabyba . 

PIÇARRÃO . Rio do Elstado de Minas Geraes, a.ff'. da mar
g·em clir· . do rio elas Velhas . 

PIQARRÃO. Conego do Estado de Goyaz, afl:'. da margem 
clir. do rio F artlll'a, no caminho ele Goyaz para S . José ele 
Mossameeles . (Baggi. O .F'ttr-vVest do lJ•·a.zl l). 

PIÇARRÃO. Ribeirão do l~s·tad•l ele Ma·tto Grosso; suas 
aguas vão engt•ossa1· o rio do Paredão, gall1o do Manso ou das 
Mortes. A:tt·avessa a estrada para Goyaz enLre os riachos da 
Porteira, do qual cJi s·ta 14 kils., e o do Pan·tano a dons kilo
metros. 

PIÇARRAS. Pov.do II:staclo da Bahia, no mun . de Lenç6es 1 
á margem clir. elo rioS . José. 

F I ÇAR H. AS. Log . do EsLado ele Santa Ca·tbarina, aobt·e 0 
rio R.at·•nes, na estt·ada Pn tre os d •sts. de t:lanto Antonio e São 
Francisco de Paula ele Cannavi eü·as, mun. ela capital. 

P IÇARRAS. Ponta na Cos·ta do Estado de San·ta Cathr.rina, 
no dist . ela Penha . · 

PIÇARRAS. Rio elo Estado ele San·ta Ca·tharina. banha o 
dis·t. ele Santo Antonio elo mu :1. ela capital. · • · 

PIÇARRAS . Rio do Estado de Santa Ca.lhairina, no clist. 
de HapoCOl'OY. · 

PICHAIM. Morro do Estado da Bahia, a menos ele dous 
kils . do l ado occiclental ela margem esq . elo rio :::; , Francisco, 
pouco abaixo ela foz do S. Onof're. ( Uall'elcl ). 

PICHANNE . Ribeirão do II:stado ela Bah ia, banha 0 rnun . 
do Prado e eles<Jgua no Oceano . 

PICHECERY. Log. elo Est1clo de Ma:tto Gt·osso, no muu . 
de N ioac, e!l~ baixo da serra elo Maracaj tt. 

PICHOÁ . Rio do Estado de Goyaz, affi. da mnrgem esq. elo 
rio das Arêas, ·trib. elo Co nunbá. Recebe o ribeil·ão da Con
tagem . 

PICHORÉ. Pov. do ~sLado elo R . G . do Norte, nomnn . de 
San t' A nna elo Mattos. 

PICHUNÚ-ASSÚ. Lag·o do Estado do Maranh ão entre os 
rios Meat·im ·e Grajahú, a poucas leguas do Jogar d~nominado 
L:.tgem Grande . ( B1·e·vc noticia sobr·e a l'rov. do Mcb?"anlu'io 
1875). . 

PICIMGUABA . BaüTo do mun . ele Ubatuba do Est~ do de 
S . Paulo ; com uma esch. publ. ele insL p.t•imaria . 

P ICIMGUABA. l~nseaela na extrem:;>. do Estado de São 
Paulo (com o elo Rio de Janeü·o) entre a ponta cia Cruz e a 
bahia de Oba hunü-im . ' 

PICIMGUABA. Rio elo lllsLado de S. Paulo; nasce na serra 
do M:.t.r , corre no mun. de Ubatuba e elesag-ua na enseada do 
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seu nome . Sm·.re de divisa aos Es~ados de S. P aulo e R io de 
Ja nei..t·o . 

1 
PICO . Log. do És tado elo J.tio de J <\neil'o, no cli s t. de S. J osé 

l <~ Boa Morte . 

. ~ P.I CO. F orte si tuaclo no lado or ienta l da bahia de O 11a na ba l'a . 
fsla assente sobl'e 1un a a o mon·o qne domina con<pl e b <tm en~e a 

1°1'~~-leza ele Sa nl:1 Cruz, ela qua l é a chave . F oi cons ~nti.do em 
7G ~ pelo marq uez elo Lan acl io . . 

C 
PICO..: Sel'l'a elo l!;staclo elo P a l' abyba elo Nor te, no mu11. ela 
oncetçt\0 . 

P I CO . Set'l'J. elo Estado elo P a1·ahyba elo Nor te, para llela V. 
eotracla que, ela vil la elo Ba ta lhão seg·ue P''''a a ele Patos . O 
s;~~ nome vem ele uma _en ol'Jn e 1·ocha g1·aniLica s im ilhanle ao 
I ao ele Assucar e ele ma1o1·es propol'ções 1alvez q ue se e leva el a 
t )lapacl<t da sel'l'a . « Em principio de 18S9, diz b Dt·. hi neu Jof
ely, achando-m e a negocio mt vi ll a elo 13 ak1lbão emprehencl i 
~om o Revm . vig~rio C. Ramos uma excn1•sKo {t S ~l'!' a, cl is t:111 te . 
.'·e~ leguas da r el'e l'iela vi lla . O accesso é cli fl'Lcil e v:té perigoso, 
e .so con segUI a lcançar o cimo depots ele g rande es forço, e tiem
p~ e ammado e [101' vezes a mparado por meus dous g uias , in Lre 
[ltelos ser taneJOS . O meu compa n.heiro nKo alca nçou ma is CJUe 
lll ei ,~ mot1 Uanb a e ahi cleixo11- se llca1· extenu ado ele corpo e Lle 
n ~u_mo . Quando firm ei- me em pé em cim a ela immensa mole gra
nt ~J C:t, grandioso es pec·~a c 111o se m~ a presen to u em 'Lodos oa 
qua tro pon tos carcleaes . Av istei ao Sul te r ras de P er nam buco 
e !ilo H.io Gr a nde elo Norte; e em um raio ele vi nte l eg uas ·tin ha 
ct
1
ebarxo ele minhas vistas gm n·.le numet·o el e se i'l'as , clesbacan

c o- se ele todas e !las, pela sua g l'ancle elevação, o J a bre ao 
P0etTte., 

.PICO. Se 1· t·~. elo Es tado ele Pem a mbuco, no mun . ele lnga
zeu·a . Do lll 'LIL ele Grava ~á nos fazem me nçã<J ele uma o .1tra 
serra co •11 esse nome, r.un i fi cação ela elas lt ussa> · e elo cli s t. 
ele Jacal'arâ. ( mu n. rio Brejo ) el e um a ou tm' do mesmo 
nome . 

·. PICO . Ser ra el o ~staclo elas Alag-oas , pl'oxinB elo S . Fran
ct~co ., à m~ rgem esq. elo r io Craunan. 

d 
PICO . Sen'<t elo Es·tado· ele Se ,·g ipe , enb•e os cl is ls . el e C<tmpo 

.o Brtlo e ele Sa n to Anton io e Almas ele Ita ba iana . 

1 
PICO . Sel'l'a el o l~staclo elo g , Sunto, no mu n . elo Cachoe it•o 

c o I tape m idm . 

PICO . lVIo l'rO elo Estado elo R io el e Janeiro, nas divisas elo 
tnun. rle Capiva r y . 

PICJ . Mor ro no cli s t . ela· P a l ma e Es tado ele Goyaz . 

PICO. Il ha n o l' io S. F rancisco, abaixo el e J onze it·o . Oca
m i nhq entre a m a rgem esquerd a elo rio e essa ilha é ext1•ema 
n1en te pet·igoso, em conseq lténc ia da g1•a ncle vtJ locicl a cle co m 
que a hi COL' rem as aguas . . 

PICO . I lha elo F:s·taclo elo Rio ele J aneiro, clef,•onte ela cos ta 
<I,ue fi ca e n~ re a en5eacla de Pa1·a ·ty o a p1·aia d tl Mambucaba . 
~rox 1 m as li •Jam -l he as i lh as do P acl ,·e, Compri da, Ven Lura e 
üGclonda. Segundo Mo11chez tem 8Qm ele a l t-l ra . 

PICO. Ipoeira no mun. . el o R emanso elo J!.: s taclo da Bahia. 
Tem uma ex·bensão ele 4 ntilb as. ffi ' abunda n te em peixe, pri n
C t pn l rn e nt ~ em s ur ub ins , dou i' :J.clos , cul'ima tás e c ut'l' inas. 'f em 
e1n um elos laclo8 um g t·o. nele m oi'I'O ele pedra . (Iut:. loc. ) 

PICO. L agôa elo Esla cl o ele Se t·g ipe, no mun . el e Itraba iana, 
no alto el a s3rra . · 

.. P ICO . L~g·ôa do Es tado ela Bahi a , ent l'e R ema nso e Se nto 
t:ie . Dá p .:~ ixe em gl'a nde a bunclanci a . E ncos tado as s uas aguas 
es tá o serrote elo P ico, quf se compõe el o quar·~zo e ferro ol i
g ts-bo , e elo lado elo N . co meça a m ui e levada sel'l' a el o P ico 
corn o morro du Chil'1•a . « No CUL'50 des ta legua (222·• ), d iz 
Ha lfdc1, enlr a pela ma l'gem esq , cl n S . F rancisco o sa ngl' a
clonl'o .cla 1Jan ·cb elo P ico, que vem ela lagoa elo P ico pa ra o l' i0: 
du1·a nte as agmts mais crescidas :> abe d aq11t'lla l ag-ôa um s<~ n 
gra d rJ uro, CJile ént!·a para uma outra lagô<t a trÚJ ela i lha cl ~ n o 
nlloacla Pcm c~ 1Jiq11e, q ue e.d stie cle fl' onte ela pov . ele Cc•rctpina-s ; 
~ te l're no qu e, em ta l occas ião, é cercado po 1' aquelle sangra
{ our o, Lem tg ua lme n te o nome el e 1lh a el o P au a pique >> . 

PICO AGUDO. Bai n o elo mun . elo P oua hybun a, no Es tado 
de S . Paulo . 

P ICO ALTO . Log . elo Es tado elo Rio el e Jan eiro, no mun . 
ela Barra elo ::; , João . 

P ICO ALTO. MoL·ro do Es ta do ele S . P a ulo, no mun . ele 
,'\ va t·é . 

PICOAN. R io elo g s taelo elo]~ . Sa nto, afl' . elo Benevenbe. 
(lnf. Joc . ) 

P ICO DAS CA NNAS . Log . no mu n. elo Mar tins elo Es tudo 
do R.. G. elo None . 

PICO DO AY U Á . Se r l'ote elo Es tado elo Ceará, no mun . 
Ll e S<tnt'A nna . (I nf. loc .) 

PICO DO CARDOS O. Lao·i)a elo E stado ele S. Pa ulo, no 
mun. el e Canané<t . (In!'. l o c ~) 

PICO DO DI A.BO. Lo.; . na E. ele F, elo Pa ra ná , no Estado 
deste nome . Ha a hi 11 m Lunn el no kil. 64 .9Jl e na a l.tut·a 
de 6.29m,33~ . 'l' em 13i3m,80 ele comp t·im ento. 

P IG:! O DO J ARDIM . Log . do Es laclo ele P er na mbuco entre 
Altinl\o e Caruarú. · ' 

P IC GAN. Rio elo Estaclo elo g _ Sa nto , clesa o- ua na margem 
mel'i cl iona l do Iririliba . b 

PICOS . Cidade e 11111n . elo Estado elo Ma1•anb ão, oécle ela 
com. do Alto ltapecur ú, ;i margem cl ir. elo r io des te nome . 
Seu mu n . cumprehencl ia u ni c~ mente a pa t•ocb ia ele S. Se basÚão 
el a Pa~sagem Franca, ct·eada pela Lei P 1• ov . n . 13 cl·e 8 ele maio 
de '1 83:> . ~1 lla na P?V . ela Passagem p,·an c'.r·, e com e~ ta 
cl e n ~mt n açao , pela Le1 Prov. n . 67 ele 23 ele j un ho ele 1-838 . 
lTixtlll cta pela ele n . 386 ele i!O cle junho ele 1855 que tr a nsfe-1• io 
sua sécl e _p a ra a pov ._ ela Mctn,~ .L . _ Resta urada' pela ele n . . 512 
ele 29 cl~ JUlho ela _i 8:>8. Tt•a nster 1ela sua séele pa l' a Pioos pe la 
el e n . 6::>8 el e 6 de J \I Ib~ ele 1863. fo i esH ,cl ieposição r evogada 
l!~l a clen. 696 de i ele JU lh o ele -1 864 . Apos lautas 1Jassagens , 
ío 1 a Yllla ela P assagem F ra r.ca suppl'imida pela ele n . 879 de 
•! el e .Jllnho ele 1870, Cl'ea nclo-se então a vil la ele Picos e ll'a ns
fel'inclo - se pa ra es ta a sêele claque\le mu n. Em 1834 , a Lei: 
P.l'ov. n . 1. 305 ele '18 ele março elevou {I vi !la a pov. da Pas
sage m F t·anca ; e em 1886 a el e n. 1.388 ele 28 ele maio creou a 
freg . ele N. S. ela Co11S >!ação, cuj a sécle é a vi !la el e Picos. 
Pertencem- lhe os povs . denom in aclus : P resid i o ele Bn ixo Ma
•·avilha, J en ipa peü:o , F lot·es ta , J aguar auna, P eixe, a lén;t ele 
out ros . Per tenceu a com . ele Pastos Bons, sendo incor po l'acla á 
elo Alto Itapecurú pela Lei P t·ov. n , i. 052 ele 1i ele j1who 
c! ~ 18H. T em 3 eschs, publs .. ele inslntcção pr imar ia . lí "'encia 
elo Col're io . Sobre suas d ivisas , vide, en tre OI Itras a Le ibProv . 
n. 870 cle4 de junho de 1870 (a r t. V) , a ele ri . i. 0.2-1 ele i8 ele 
JUnho ,cle 1873 ; a ele n . i. '177 de 17 ele ju nl10 ele 1878 .. Foi el e
vada a c tch1ele pelo Dec . n . 7 de 10 de a bril. ele 1891. 

PICOS . Cidade e mun . elo Estado elo Pi auhy, na .com. el e 
se U: nome, si'tuacla á ma l'gem clit·. elo r io Gu o.ri bas, em um vali e 
~spaçoso , amen.o e bor·daclo ele exLensas vat•zeas, que na estação· 
1nver t1osa produzem excellente pastagem. Consta ele ,,mais ele 
cem casas cobertas ele lel ba , mal cons'truiclas e alinhadas · além 
ele um grande numero el e choupanas. Tem u m vastó e el ~gante 
·te mplo, r econsbnüclo em 187·1 pelo pacl l'e Dr. J osé Antonio ele 
Maria Ibiapina, sobre a antiga e _arr uinada capella que exis·tia, 
o qual sel'Ve ele m<l'trJz, um cenu ter io ao Jaclo. cons-tru i.clo no 
mesmo ·tempo; casa el a camara e j ur y i um peqtteno mercado. 
F ica a 72 kil s. ele Jaicós, 420 ele 'l' he~ezina e 300 ele Ama.r:wte 
As ·~er1·as do município são, ·tal vez, a'S que mel hm·es condições 
el e pastagens e ou tl'as van·tagens ofl'er ecem , em ·todo o i!::staclo, 
para qu alquer criação . Essdncialmente agrícola , ele um solo. 
l'erti lissimo, t em uma lavoura em grande escala, em sua melhor 
par~e feita pot• tra ua tliaclm·es liVl'es, r esentinclo- se , porém, cla
quelle gráo ele aperfe içoamento q ue é el e desej ar , e aind a mais 
pela impossibilidade ele um a gTancle expo1·ta(~ão elos procluctos 
pelas cliffi culcl acles e clispenclios de ·tram porte , feito por m á.s es ~ 
·traclas e em cos la.s de animaes, para Oeil'as e outl'OS ponlos mais 
clistan·tas. O município produz principalmente o milho, feij ão, 
a l'roz, fal'inha ele mauclióca, ·Lapióca, canna , cebolas , alhos e 
ou ~ros generos proprios ela wn a tropi cal. A incl usk ia fabril é 
nul la , e apenas existem a.lguns t eares gl'osseiros, e~ que ~e 
fabl'icam pannos ele algodão ele in fim a qu a lidade; a indus:tpa 
pas toril. que é feiba em gr a nde es~al a e co nslitue a · pl·mctpa l 
fon te de r iqueza elo municip:o, segue a r egTa commu~, tsto é ,. 
a i nda é feita como nos tempoB p;·imit ivos do Estado, ha dous 
secu los cassados ! O mun icipio é cor~aclo por ·tres pequenos 
r ios : o G11aribas, que ban ha a çiclatle, a~é onde é correo·te e ye
r enne ; o Ri acb Ko, que clesagua no Gua1·1bas a 4 legua s -ac1ma 
ela. cida de i e o Ha uer a , que !'ecebe as aguas claquelles clous a 7 
leguas abaixo ela mesma cidade, e é alguma eousa p1 scoso. Es tes 
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clous rios são de immensa vantagem, e p1·estam grande utili
dade á criação e lavom a do mun icípio, pois as suas terras são 
suj eiLas ás seccas, quasi per ioclic'.ls, que flagelam o visin ho 
Jt:stado do Coará, cuj as zonas se confundem e são ela mesma 
nat ureza . O clim a elo m tmicipio é pouco salu!Jt•e, e n a estação 
invernosa reinam as febres in·termiLte trtes; na estação calmQsa. 
as s:w.s co ndições éle salubridade a inda peioram, faz n111 c<ÜOl' 
excessivo, appal'ecenclo então as febres bil iosas, quasi sempte 
ÜtLaes. A it1clo le elo povo é boa . Orcleito, ·Lrabalhot· e mui to re
lig ioso, resente-se, porém, ela falta de i nstrucção, o que em 
geral é peculi al' ao povo elo centro elo pai z. O habita nte dessas 
re.,.iões, repl' esenl.a, Cl ttas i sem elisCl;epancia, o typo elo verda
deiro sertanejo: frugal, igrwrante, relig ioso, não ru ro s upers
tici oso e ingenuo, porém sincero, co rtez, de pal avt•a e carac ter 
bon eslo e sisudo. Pal'a elat· mna icléa da boa inclolc desse povo, 
basta nota1· que se passam :tnnos sern que se insl.aure um só 
processo cr ime, e em que não h a sessões do jul'y no m~niciplo: 
Orago N. S. dos Remeclios e diocese do Maranhao. I! 01 
creacla fl'eg. pela Lei Prov. n. 308 ele H ele setern bl'O ele 1851; 
yiJla pela de n. 397 ele 20 ele novembro de ele 1855, s2ndo in s
tallada en1 '1 3 de julho ele 1.859 ; e cidade pelo Dec. n. 76 ele 10 
de abril ele '1891. Tem duas eschs . publs. ele instr. prim., 
cruadas pelas Lei> Provs . ns . 255 ele 5 el e agvs to el e 1850 e 600 
ele Q ele outubt·o de '1867 . Agencia do correio. Sobre suas di
visas, vide, entre outt•as, as Leis ns. 594 ele 6 ele agosto el e 
1866 ; 92.3 de 30 ele julho ele ·1875 . Foi Cl'eada com. por AcLo 
de 26 de junho ·ele 1890 e classificada de i a ent 1•ancia pelo 
Dec. n. 553 ele 5 de julho do mesmo anno. 

PICOS. Dist. elo t ermo ele Sousa, no Estado elo Parahyba do 
Norte. 

PICOS. Morro do Estado elo Ceará , no mun. ele Quixaclá. 
PICOS. Senote elo Estado elo Cead., no mun. ele Sanla 

Quiteria. 
PICOS . Serrote do Estado do Ceará, no mun. de San·t'Anna 

(Inf. Joc .). 
PICOS. Sen·a do Estado elo R. G. elo Norte, no mun. de 

Acary ,Inf. loc). 

PICOS. Serro·te elo Estado elo R. G. elo Norte, no mun. elo 
Martins. 

PICOS. Se rra do Estado da Bahia, no mu n. do Bom Jesus 
elo Rio de Contas. 

PICOS. Riacho elo Éstaclo elo Maranhão, a!I'. do rio Corda, 
que o é do Mearim. 

PICOS. Rio do Estado elo Maranhão, aff. do Manoel Alves 
Gt·ancle. Con·e entre S. Peeh·o de Alcantara ela Carolin a e N, 
S . de Nazaralh el o Riachão (Lei •191 de 6 ele julho áe 1858). 
Recebe o,ribeirão Fouce . fia que o dê como art. el o rio Sa reno. 

PICOS. Lago do Estado ela Bahi a, no mun. da Casa Nova. 

PICOTES. Bairro ela cidade ela Christina, no EsLaclo ele Minas 
Geraes, com u ma escb . publ. creaelo, pela Lei P r ov. n. 3 .641 ele 
31 ele agosto de 1888. 

PICÚ. Dist. do Estad.o el e Mino,s Geraes, no mun. ele Pouso 
Al'to , banhado pelo rio Capivary. Orago 1;;, J.osé e diocese ele 
Mar ianna. Foi creaclo parochi a pel a Lei P ro v. n. 1.059 çle H ele 
setembro de 1870 e annexaelo ao mun. de Pouso Al to pela ele 
o , 2 .079 ele 19 ele dezembro de 187·1. «No meio ele fertil pla nicie 
que se prolong-a ent1·e as sinuosidades ele ten enos ligeiramente 
onclulaelos, po t· quem os ye do alto da grande serm, está a ü·eg . 
de S. José elo Picú, que se alonga pela margem eli.L·. elo rio Ca
pivary. Fórma uma bacüt ele bellos co n"to1·nos, abab:anclo-se 
ac1ui, elevando-se acolá, para oflerece1· em seu a8pecto phys ico 
e geographico um pa no t·ama. secluctor . O seu terreno é fert il, 
proclnr. e;(cellente fmno, acclimanclo-se n'e)le perfeitõJ.rnen be toclas 
as anores e ft·ncLos ela l,!;uropa, espcc.ialme1rtc as vinhas que dão 
ele um moelo espantoso.» Tem duas eschs . publs . ele ms~. w·nu. 
uma das quaes m·eada pela Lei. Prov . n. 2.317 de 11. ele JUlho de 
1876. Agencia elo coneio. Além ela ma;tl·iz possue uma cape lia 
consagrada a S. Francisco elas .Chagas. Os ·tel:r enos elo. cli~·t . 
são bastan·te montanhosos, cobertos ele mattas e muito Jerte1s. 

PICÚ. Log . do Estado elo lUo ele Janei'l.·o, no elis t. ele 
Campo Bello e mun. ele Rezende. 

PICÚ. Serra elo Estado elo Rio ele J aneiro. Da estação ela Boa 
Vista, na E . ele Ferro Central elo Brazil, par·te uma es~rada , 
que é coJ··tarla pelo ribe irão elo Salto, e vae ao alto el'essa sena. 

PICÚ. Se1·t·a do Estado ele Minas Geraes . Vide B'·ur1tc~s, no 
supplemenLo do III YOL 

PICUÁ . P equena peça ôc•t cylitlclrica, ele chifre ou de qmtl
quer onL1·a mate1·ia, em que os mitteit·os costumam g uardar os 
diamantes que e;(Lrabem. 

PICUERA. Pec1ueno rio elo Es twclo ele Pernambuco, banha 
o IJ.!UU. ele Bom Conselboeclesagua uo Riachão . (Inf. -loo.) 

PICUHY. Vi !la e uwn. elo EsLaclo elo Pa1·abybõJ. do No d e, 
ex-parocbi a elo mun. ele Cu ité . Orago S. Sebastião e d iocese elo 
Parahyba,. F oi creada parochia com o nome ele T riumpbo, pela 
Lei Pt·ov .n. 4<10 de 18 dezembro ele i 87l. Por suas divisas corre 
os rios Acauã e Picttby e fica a freg· . elo Ac:H·y perLencenLe ao 
l~s taclo elo R.· G. ([o Norte. 'l'em d uas eschl s publs. ele inst . p1·im . 
Sobt·e limites vide Leis P1·ovs . ns. 440 e 565 de 28 ele se Lembt·o ele 
i87-J. Foi elevada á vil! a com o nome ele Piculiy peh\ Lei Prov. 
n. 876 ele 2G ele novembro ele 1888 . Fica 7 leg tlas além ele Cuité, 
á margem elo rio Acauã, ·tr ib. elo Sel'icló. 

PICUHY . Serro ta elo Estaclo elo Ceará, no mun . ele San·ta
Anna. 

PICUM. Riacho do Es tado da Bahia, no mun. elo Remanso. 
(Inf. lo c . ) 

PICUSINHO. Bairro ao S . e a 6 kils. elo clist . elo Picú, 
no Estado ele Minas Geraes. 

PIEDADE. Villa e ruun. elo Estado ele S . Paulo, na com. ele 
seLJ nome, á marg·em esq. do rio Piraporai sob1·e o suave declive 
de uma coli na, no do rso ela qual estenc em-se cinco espa~osas 
ruas com mais ele cem casas e clous largos pittorescame n te arbo
risados ; di s tante 90 kils. ela capital elo ffistaclo, 30 ele Sorocaba, 
24 ele Ona, 50 de Sarapuhy, 42 elo Pilar e 120 ele lguape. Suas 
ruas anLigas são ·tortuosas e largas : as modernas, rectas e conve
nientemeD·te niveladas por atel'l'os. Seus ecli fi cios principaes são : 
a egre.ia matt·iz: em rui nas e que eleve ser substi tuida por outra 
j á eru construcção; a capella elo Coração ele Jesus, erecta no cimo 
de um monte, a 500 m>tros ela vi lla ; a casa ela Camal'a e cad~a ; 
e o edilicio pertencente ao Club Lit teral'io Piraporeuse. Sob1·e o 
rio Pirapm·a e na princ ipal rua da villa ba duas pontes ele pe
dra. A pov. teve começo no principio do seculo actual pela 
ag;glomeração ele lavradores, el'en·tt·e os quaes um Vicente Gar
cia que, tendo achado mna imagem da Senhora ela P iedade, 
resolveu logo eri gir-lhe urua cape lla, fazendo doação ele um 
·tel'l'eilo p3ra pa trimonio e sendo n'isso auxiliado por outros mo
radores como Manoel l\iencles Ribeiro, fallecielo em 1tl70 co m 
11:1 annos ele eclacle, capi'tão José Francisco ela Rosa, capitão 
José Joaquim ela S ilva e ·tenen te Demetrlp José Machado. Foi 
CJ'eaela parochia pela Lei Pl'Ov . n. 16 ele 3 de março ele 1847 e 
elevada à villa pela ele n. 8 ele 24 ele mat·ço ele 1857. 'l'em agen
cia elo corre io e eschs . publs. ele inst . prim. La.voura de a lgo
dão, c.a fé. f'um o, vinho, milbo e feij ão . Foi desm embrada da 
co LU. ele· S. Roque e incorpo~·aeht á ele Sorocaha pela Lei 
P1·o' ' . n . 66 de 14 de novembro de 1880. Elevo,da á com. 
pela I,ei ll . 80 ele 25 ele agos Lo ele 1892 . 0 nmn. é bas laute 
monta nhoso e cobBr to ele espessa.s ma·ttas. i11e~acle elo t erJ:i to rio 
ai nela é sertão, pm·te elo qual devolu ta . Numerosos rios s ttlcam 
o ·Leni torio em todas as direcções, fert ili sando-lhe ,o só lo. As 
principaes elevações elo terl'i"torio são as sen as de S . .Fhtncísao 
e N eg,·a, e os morros da Boc~ TTista , Caetezal, e ela B<Lrt·a. Os 
principaes rios elo mun. são ; o Sorocaba, PM·urú.,· S'airapuhy, 
Ribeirão Grande, Poainho, Onças, Tw"vo, Bonito, Turviii'T}w, 
Claro Pira1Jora, Cotianos, Orti~~<, Barrcb, Lavras, J~tqt~iát
guuss~í, P eixe, QI<Mis, .htq~áá- mt'rirn , Braaacheta, J1trLblJU1:á, 
etc . A pop. é ele 7.000 habs. Sobre sua d ivisa vide entre 
OU'tras as Leis P rovs . n. 37 de 29 ele abl'il cl 1858; n. 5 l ele 
10 ele abl'il do 1872; n. '1 6 clr. 16 16 março de 1873; n. 26 ele 29 ele 
março ele 1883. Comprehenele os bain ·os : Sm·apuby elos Gocl inhos, 
F nni.l , Orbizes, Oliveiras, Bôa Visbõl. . AmoJ ~ Faca e PeriL~lb õt . 
Do lil'l'O A p,·ov. de S. Paulo (L888) ·tu·amos o segmnte: 
«DiYisas . Ao N . confina este mun. com o ele Sorocaba, pela 
sel'l'a ele S . Franci sco, e com o ele Una; õl. E. com o ele Una, 
por esht·aelas que seguem em cl irecção á Serra elo Mar ; 
ao S . com tet·ras do littot•al da pro v. , pela menci onada. Sen·a 
do Mat·, conhecida no mun. c.om a clenominação de Serra 
Nen-ra: a O. cam o mun. ele Sarapuhy. (Vide Leis P1·ov s. 
ele '29 ele abl'il de 1858 e 16 ele Jlla..l'ÇO de 1873). Aspecto ger a l. 
E' o mun . bastante montanhoso e coberto de espessas mat·tas. 
Metade elo herritorio a inda é Sel'tão, pal'te elo qua l clevoluto. 
Numerosos rios sulca,m o Dl11n . em ·todas as d irecções, ferhi
lisanclo-lbe o s6lo. Serras. As pt·incipaes elevações elo tet·-

37.lü1 
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1·i tor io são a seu "' ele S . Francisco que a travessa ao nor·te o 
lllUn ., e a sena Negra ou Sena elo i\Ia1· que cli ri ge-Re par a os 
lados ele .\.piahy . Rios . Os pri nc ipaes rioll elo mu n . são o elas 
Lav ras , o Soroca ba, o Ribeirão Grande . o Tul'V inho. o Tm·vo 

·o,Cl,t·o, o Boni to, o Jur uparA, o Sa1·apuhy, o dos CtÚianos e ~ 
l11·apor a . nenh um dos quaes é navegavel. Sal ubridade . Get·al-
111ente s;J htbre, gosa o mun. ele clima bene Oco, sem sentir ri gor 
em estaç.ão algum a elo ~ nno . Não ba moles tias enclemicas . Mi
neraes . Cn ns·ta baver min as ele om·o e pra ta para os lados elo 
sertão, mas ninguem ainda o vfl rificou. Existem boa pedra ele 
conslrucçiio e bal'rO ele olaria . His·tor ? .. A data da fundação do 
J?Ov . r emonLa aos principi as do seculo ac Lual , época em que 
J?1'an1-se ;, h i agglomer a ndo di versos lavradores de outras loca
hdacles, e n tre os quaes Vicen·te Garcia, que, ao ÍG\zet· uma cler 
~·ubaela ju n·to á ma l'gem elo rio P it•apor a, ahi en con tr ou a 
unagem venera.da hoje como padroeira elo Jogar . A todos os 
maLteil'os. denominação est(t que se app licava aos habitantes elo 
sertü.o, dirig i u-se Vicente Garcia, cheio ele zelo religioso, a 
pedn· onEn·endas para a er ecção cl.e uma capella, dando-lhe para 
]laLrimonio um ·terreno que áhi possu.ia . Pam eRsa co nstruc .ão 
concon rr am tambem valios iss im amente ~lanoel Me ndes Ri beil'o, 
CJ.ue l'a lleceu em 1870 com H 'i a nnos ele idade, Francisco José 
111oreü·a, ·capitão José Franci sco da Rosa e tenent; Dem e~rio José 
Machado. Foi creacla ft·eg . por Lei PL"ov. de 3 ele mar ço ele 
1847 e elevada á villa por Lei ele 24 ele março de 1857 . Topo
gTaphi a . A villa acha-se si-tuada á margem esq. do ,· i o Pira
]Jora, e JYL t·c O. e OSO. ela capita l ela pt·ov. Suas r uas a 1Tt igas são 
tor·tuosas e largas; as moderna<, rec·tas e convenieu·temente ni
veladar ';:>or a terl'OS. Os princi paes predios são : a eg l'eja matriz, 
'jH;L~Ila do Coração de Jesus, situada sobre a collina do morro 

do he1:ueh·o e um grande ecl iJicio pertencen·te a sociedade Club 
LiLl~1,~ 5 ·.· i~,Pil'aporens e. Sobre o rio Pirapora, na ~s trada que se 
·d i r· Jlz-, • '' a, ha cl 11 as pon tes ele pedra . Populaçao . A pop. do 

. JUu~ge . <!~ ~;,~ 068 babs . Agricultura e. pecuaria :_ Os principaes 
Íll·oel :tc~o~ 'l'l'ad'h·:woura cons·ta m ele 1mlbo e fe 1.1 a~, com que o 
mun . 1~am, ·turn ai! [Uel'cados dc;,.~orocaba e Ytu, . exportando 
tambem~1)oclo . - Sa.h~b,~&-c:.al ' o 11 da pr ov . Cult1va-s~ t am
bem· aD ''çÕe> pPr ni ciosa; não só eh A méd1a da proclucçao an
nual 

0c1?;s~~s blag·ôa, que em cer tas é ;,~ fe,, -15.000 k.i l~gr . , Hlgodão, 
45.000. fttmo. ·:;'1. esvm·cl inhacla em pu.*t ros . A 33 .k 1 l~_. da ~ov. 
existe· "'rancle, ~er li vremente Yarrv.evoluLas, J?!OprJ as pau o 
vlant io" de cafe 1 r einam pelo verfn ser vant~] osame nte apr o
veitadas para 0 eb, cm·so pela co!Ii b co!o~as . Possue o . mun. 
e - 11 . ,, vezes ass ~~ü, a cnaçao do gado a1ncla é 
xce entes campos, ..llercio e inclustl'ia Ex1s tem no 

fei ta 1)etluen a esck<t qne se · · 
em . · ommerciaes sendo cinco lojas de fa-

mun. 28 es tabelecnn!' \! u23" armazens cl~ seccos e molhados. Ha 
zenclas e armarwl"v~ . . . . 
di · 1 , . .-. ecllne n"tos tndu"·tl'laes ele somenos 1mporta ocJa . 
,.,_."~~~~aá(~c~ naburaes . Existem grandes cachoeiras, das quaes a 
mais no·ta ,·el é a elo rio elos Cut ianos, a meio kil. da pov. Dis
~ancias . Dista es ta villa 102 kil s. ela capital do. prov. ; 28 de 
o:>orocaha; 55 de Sarapuhy e 26 ele U na,, 

. PIE DADE . DiAt. elo Es tado de Minas Ger aeS, no mun. ele 
i\'hnas N ovas, proximo do pequeno rio Sa nt o Antonio . Orago 
N · S . da P i ~dade e diocese de Diamantin a . Fo i creaeto parochia 
Pela Lei Prov . n. 184 de -1 3 de abri'l ele -1840 . Fi.ca a 18 kils . ele 
Minas Novas . Solo fer til . Cultura de cereaes e canna . J<; n·tretem 
algrun commerci o com os dists . visinhos . T em duas PSchs . 
Publs . de inst. pr im. Agencia ri o c0rreio. Sobre suas divi sas vi de, 
entre OULTas, a Lei P l'Dv. u. 3 .331 de 5 ele ou t\tb t·o de 1885 . 

P IE DADE (N. S. da.) Dis· . clo EsLaclo ele i\linasGei·aes, no mun. 
ele Leopoldina. em lagar alLo, eu tre clous grandes mon os . Di ocese 
~e Marianna . Fo i essa pov. , em pl'incipio, um cut·a to tlo mnn. ele 
1
1
I
0
at· ele Hespanha , o qual o a1··t. I § V ela Lei P rov . n. 533 ele 

de outubro ele 1851 elevou á elist. e a de n. 2 .027 de 1 ele 
clezen1bro ele '1873 á categoria ele paroclli a. Foi anuexado ao mnn. 

S
ele Leopolclina pelo a r t. III ela ele n. 666 ele 27 ele a bril ele 185 L 
obre suas di visas v11le a r L. V ela Lei Prov . n . 533 ele 10 rle 

ou tubro rle l85L n . 3 . tJ4Q ele 23 de OLtbnbt·o ele -1882 e n. 3 . ·171 
de 18 de OllL itbt·o de -1883, (a1·t . I V). Tem agenciado correio . Duas 
eschs . pubJq. ele in st. pt·im . !!'oi f1mclaelo o pov . pelo l'a Ueeiüo 
D01nmgos lienriques de Gusmão. Alem ela matl'ir. Lema egt·eJa 
elo ltosat·io e um a capella no cemiterio. E' a Lravessaelo pelos r ios 
Novo e Pare1o e pelos r i beirões S. João e Pit-es . Lavoura rle ca l'e, 
canna e l'nmo. Ct·i ação de gado . Expo1·ta ·seus p l'od uctos P!l;ra 
as esbaçõeq ela Leopoldina e ~ ·ataguazes , clis 1.a n tes elo arr·atal 
Cet·ca ele '18 kils . A pop. ele ·todo o clist . é el e 7000 a lmas. 

PIEDADE . Po v. assús habitada, no liLtoral do EsLado de 
Pernambuco, errbre o cabo de Santo Agos·tinho e a bal'l'a e porto 
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elo Reci[e . Della avis ta-se a traves elos coquei..l'aes, .i 'mto it beil·a
ma.r. um an tigo conven to. obra elos padres jesuítas, e na. summi
dacle elos montes denomin ados Guararapes descobre- se a egreja 
elos Prazeres . 

PIEDADE . Log. elo EsLado de Per nambuco, no mun . de 
Jguarassú . 

PIEDADE. Arra ial do Es·taél,o das AJ agôas, no mun. de 
Paul o 1\ Jl'onso. Ha ou·tr·o log . elo mesmo nome no mun. ele S. Luiz 
ele Quituncle. 

PIEDADE. Log. elo Es tado elas Alagôas, no mun . ela Ma~ta 
Grande, á margem da estrada que co=unica o ce ntro do Estado 
com o de Pel'llambuco, na juncção do riacho da Serra com o 
Craunan . 

PIEDADE (N. S. da). Arra ial elo mun . de Maragogipe, no 
Estado ela Bahia, com uma esch. publ. ele ins t. prim. creacla pela 
Lei P rov. n. 2 .106 de23 de agosto ele 1880 . 

PIEDADE. Log. do Estado elo Rio de Janeiro, no mun. ele 
Magé. no fundo da bahia ele Gua naba t·a. com uma capella e ·uma 
esch. 'publ. Dahi parte a E . de. F . ele Tb erezopolis . 

PIEDADE. Suburbio do Di.stric·to Federal, na .ü·eg. ele 
Inhauma, com uma pequena capella si tuada em um pequeno 
outeü o e uma es tacão da E. cl F. Cent ral elo Brazil. A estação 
fica entre as denominadas Encan tado e Dr. Frontin (Cuper·tino). 
Dista 13 k ils. da cidade e está a 34m,840 sobre o ni vel elo mar . 
E ' logar muito povoado, muito salubre e pittoresco. 

PIEDADE. Bairro do Estado ele S . P aulo, na cidade de 
'raubaté, cam o collegio do Bom Conselho e uma egreja . 

PIEDADE. Pov. do Estado ele Minas Geraes, no mun. de 
Pont e No va, com uma esch . publ. de inst. prim. Agencia elo 
correio. fi'oi et·eada parochia pela Lei Prov. n. 3.442 ele 28 de 
setembro de 1887. 

PIEDADE. Dist . ela fi·eg . ela Madre de Deus elo mun . do 
Turvo, no Estado de Minas Ger aes, com duas eschs . publs. de 
in s·t. prim . crea.clas pela Lei P r ov. o . 2 .680 ele 30 de novembro 
ele 1880 . 

P IEDADE (N. S. ela) . Dist . do mun. de Ouro Fino, no Estado 
ele Minas Geraes . 

PIEDADE (N . S . ela). Pequena pov. do Estado ele Ma·tto 
Grosso, na margem esq: do Ar aguaya, no local onde passa o 
caminho ele Cuyabá a Goyaz. (B . de 1\Ielgaço.) 

PIEDADE (N. S . da) . Arraial hoje extincto; existio na Cha· 
pada, cet•ca ele 42 ki ls . de Cuyabá, no Es tado ele l\Iatto Grosso. 
(B. ele Melgaço.) 

PIE DADE . Serra do Estado do Maranhão, no mun . de 
Lore·to . 

PIEDADE . Ser rota no muu . ele Quixeramobim, no Es·ta.do 
do Ceará . 

PIEDADE . Gargan·ta na sel'ra de Valença, mun . deste nome 
e IT:stado do R io ele Janeü·o. Sua al tura é de 708 metros acima 
elo nivel elo mar . 

PIEDADE. Serra elo Estado ele Minas Gerae&, nos muns . de 
Sabará e elo Caeté , DiL ol'igem ao ribeirão elos Cor!'êas que. com 
o Pimenta, forma o ri o Vermelh o que atrave~sa o elis t . de Roças 
Novas . l~m seu cimo acha-se collocaclo o celeb1·e Sanctuario elo 
seu nome e na sna base o Asylo de S . Luiz e a cidade do Caeté . 
O Dt·. C. Mendes marcou- lhe 1783 metros acima do uivei elo mar. 
Do seu cimo avis·tam-se Roças Novas, Santa Luzia, Lagôa Santa, 
Mon o Vermelho e Cattas Al-tas. 

PIE DADE Set•ra do Estado de Minas Geraes, no mun. da 
cidade elo Machado . 

PIE DA DE. Ilha elo EsLado rlo R io ele J aoeit·?, no por to ele 
Angr a elos Reis , pro :;: ima ela ilh a üa Gipoia. 

PIE DADl!.. Lago do l~s taclo de Goyaz, a -13 .736 l<i.t s .. ele S~o 
José elo Aragt1aya e a alguns met1·os el o. l.ogM' onde eXJs t1 o o ~~.~~ 
sidio ela Piedade. ele que nenhum veslag10 r es ta hoJe . Desao 
na margem di r. elo r io . \raguaya . 

PIEDADE . Lagôa elo Est ado ele J\linas Ge1·aes, no mun. do 
Rio P:ll'clo. proxima ela serra elo Grão- Mogol. 

PIE DA DE. Porto ela cidade ele Magé, n_o EsLaclo elo Rio ele 
Ja neiro. Po1· occasião da vasarrte ela ma_ré, ní!-o permrlite que as 
bo.1·cas chegem até alli , occasionanclo assun o mco= odo ele uma 
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ha ltlc::tr-ão aos passageiros, que Lrm de HLil ísarcm --sc Lln 1un 0 l'an
ele boLe ele fnnclo chaLo . a que Llenom in am caiqw•. A 7 de de~em
bt·o ele l8:!.2 !oram inangurarlos o.> ·tra ba lhos ele cons t rucç>10 ele 
uma 1~ . d 3 l!' . tlue, pál' Línclo el 'esse porto , S3 dit·i ge a Th et'e
sopolis . 

PIEDAD I~. Porto na marg-em elír. elo rio Araguaya, cer ca 
ele '10 kils. :.~baixo da l; nr ra llo r io elo P eixe e 30 aci ma cb elo 
r io Ct·ix<i.s. N'esse sitio h a te tTcno snpe ·ior (ts maiores enchen
Les. « !!;s te terreno Lem a va1üagem de cons tar de barro mistu
rado de ~p·és fel'l' ng iuoso e ele seixo mindo q tte o ·tm·n<ml enx u to 
c <tp rop1·iaclo para x·ece iJet· cons Lmcçôes , e nào pócl e ficar i lh~clo 
na c poc ll a elas maximas e rtchen·tes po1·que conLinúa a set· a l·to 
para o i nLerior. Nos a t·redores csL<lo l indos campos ele excel 
l ente pu.s L:H'ia onÉr'ora clesl'nwlacla em pr o rei Lo ela Fazenda Rea l. 
l~stes campus Lot·nam- se de su bido va lor pela c it·cumstu.ncia le 
estarem a 3 Jeg trus do por1.o os L ·n enos em r1ue lJ1·oLa o sa l 
gemm a, que não obs tante a imperl'e ição elos meLltOclos ele purifica
ção s' r ve para os u •os cn lina rios , para salgar e paea a criação 
de gado n1ccum e cavo.ll a r . " 

PIEDADI<.. . Riacho elo l~s L:.ldo de Pm·n <~ mbuco, desag-ua no 
rio Pajcú . ::ló tem a g-u a elmanLe o i 11 ver no . 

PIEDADE . Rio elo l!: s tarlo do Rio de Jane i1·o . nasce nas 
solTas ele S. J o:'io Mat·cos e clrsag-ua no mun . ele .ll a;Igari Lib;J. na 
enseada ela Praia do Sncco, depois ele um curso ele m a is do 24 
kil s . te ndo roce iJiclo o ri o elo Sapê e ns cach oe iras ele Lourenço 
Alves, el o Beng·ue ll a, de Sanl.o _·,ntonio e a Caeboeira Gl'ancle . 
E · ta miJem clenom i nado ri o elo S . eco . 

P!J;!;DADE. R io do IT.starlo elo Par;J. tÜ ; nasc) na. sel'l'a ela 
Prata e clesagna no R ibeirão, ·Ll'ib. cln. ba.h ia ele l:'aranaguá . 
T em 8 kil s. ele curso. At.mve ssa o nucleo Alexandra . l!:ntre 
clle e o 'l'orá acha- se s i tuaela a estacão A lexand1·a ela Estrada 
ele Fel'l'O ele Paranaguá a Cury tiba·. T em uma ponte de 5m ele 
vão e situada no kil. 15502, 1. 

PIEDADE. Rio elo fi: staclo de Minas Ger:les, elesagua n a 
ma1·gem cli r. do rio elas Velh as, tl'i b. elo S . F ra ncisco . 

PIEDADE. Ribe irão elo Estado de Minas Geraes, afl'. elo 
rio P a r::mahyba, corre entl'e Monte Aleg1·e e Abbadia. l{ecebe 
o P assa '1'1·es. 

PI.r!.DADE . Rio elo Estado de Minas Geraes, banh a o elis·t. 
da Bocaina elo mun . ele Ay uruoca e desag-ua no rio Grande no 
logm· chamado Soberbo 

P IEDAD.r!. A THEREZOPOLIS (Es~racla ele ferro el a ) . Ko 
Es-~aclo do Rio de J a neiro . P al'te do porto el a P ied· ,cle, na bahia 
elo Rio ne J aneiro , passa por i\l ag-é e sub indo a se rra elos Or
gãos, vue Let· a Therezopoli s, dividida em 3 secções. Na ta secção 
foi ence·tacla e proseg-ue com g t·ancl e impulso a cons tr 1tcção. O pri
mitivo con·trac to foi celebrado a i ti ele junho ele 1890 com o barão 
el e iVlesquiLa e Domingos MouLinho para a constnwção ele um a 
via- l'errea eles ele. o li Ltoral de N y-terõi até á senu, do Capim 
p assan do por Therezopol is. E s te co ntt·ac·Lo, que ro i adqnirido 
pela companhia E . F . Tbe t·ezopo lis, fo i n ovado pelo govet·no elo 
J1staelo pOl' AclO de 7 ele julho de 1894. A estrada eleve Ler "' 
extensão provavel ele 35 ki ls . Os trabalhos ele construcçiio da 
ia secção ela Piedade ao Bananal Liveram início a 20 junho de 
1895, inau g-m a 11clo- se essa secção e começando a f uncciouar a i 
de novembt·o ele 1H9G. T em ·tres es tações : P orto elü P iedade, 
Magé e Ba na nal. 

PIEDADE DA ARMAÇÃO (N. S . da ). Di s. elo Eslaclo 
de Santa CaLharina . Vide Armação, 

, PIE DADE DA BOA ESPERANÇA (N. S. da). Dis t. do 
Es·taclo ele i\ünas Ger aes . V1de Boa 11sper a nça. 

PIEDADE DA CAPJ!.;LLA DOS CORRÊAS . Bairro do 
mun. de I indamonh a ngaba ; n o l!;staclo ele S. Paulo ; com 1uua 
esch. publ . ele inst . !Jl'imaria. 

PIEDADE DA LAGE (N. S. el a). Dis t. elo Estado elo Rio ele 
Janeiro, cr eaelo parochiapela Lei Prov . n . 225 de 21 ele novembro 
de 18G1, ne mun. de Itaperuna . Foi clesmemlmt clo elo mun. el e 
Campos e incorporado ao de S . Fidelis pela L ei P1·ov . u. 1.598 de 
16 ele novembro ele 1871 ; mais ·tarde l'oi inc01·poraelo aos mnns . ele 
Santo Antonio de Paclua e de Ibaperuna. Sobre suas div isas vlcle 
Lei Prov . n. 1. 308 de 29 de d ezem bro ele 1865. (Vide Lage). 

PIEDADE DO BARREIRO. Log·. elo Estado ele Minas 
Geraes. no clis t. ele J a lJo·ticatubas e mun. ele Santa Luzia elo Rio 
das Velhas. 

,. 

PIEDADE DO B.\ R U EL. Baii'I' J do m•1n. de i\Iogy citt> 
C1·m,:es ; no ~s ~ado ele S. P aulo. Tem lll.ll J. esc lt. publ. da ins L. 
pt•iJII ,tr ia . 

PIEDA DE DO ESPERA (N . S . dn) . 1\.ssim c1 e. nomin ava-s3 
o c! is o. ela !3o:t E oper a nça , n r:> Estado ele i\lill:t'> Gee"es, 
v.n Les ela L e i P r o v. n. 1. 380 ele H de novembro elo 1866 . 

PIEDADE DO RIO ACIMA. Ba irro el o !nun . ele Guara· 
tingueLÍI e Es tado de S . Pau lo . 

PIEDADE DO RIO GRANDU: (N . S . da) . Dis t. do mun. 
do T urvo, no E:rt:tclo ele i\I in as Geraes. 

PIE DADE DOS GERAES (N . S. da). D ist . do B>Laclo de 
i\l inu.s Gc•raes, no m u n. ele l3um Fim . D ioc~ se ele Ma l'i an na. 
Foi c rea11o paroehia pelo ar L. I § [ela Lei PrO l' . n. ·18-1 de 
3 el e a br i l rle -1 840 Sobre suas divi sas vide. en L1·e outm;;, a 
L ei Pt·ov . n. 3 . 181 ele 18 ele 01rtnbro ele Hi83 (arL JI}, n . 2.570 
r! e 3 de .i an e iro de 1R80, n. 2. 722 de ·J 8 el e eleze m br o ne -~ 8()0, 
n. 3.391:) ele 21 ele j ulho ele 1886 e n. 3 .4'12 de 28 ele se tembro 
ele 18o7. Tem cb as esch s. ptt!Jls. ele in st. prim. Agencia elo 
Co n·e io. 

PIEM. P ov . do E>taclo elo P a 1·anú, cli s L~ n te ela c idade elo 
R io :-.!egt·e> ce rca ele 5,1 k il ;; . Te m uma capella da invoc.1ção ele 
, ·. Bent.> . 

PIEM. R i:) elo Estarlo do Parn.ná, Lrib. ela margem elir . el o 
ri o Neg-t·o. E' ins igni l i ~ante par a. <t na vegação . 

PIEMONTE . Uma rlas secções do ·t~rceiro terl'i torin el a ex-
colonía. Rio Negro , n o Estado elo E . Sa nto, ~.Ororúu-

PIL ÃO. Log. elo termo ele Bananeira~ do Es tado cl~.''rcaba. 
hyba elo None . ?, Su' .ra-

PILÃO. Ponta n a Ilh a Gmn.l~ , mun . el e Aon·ra .-1 CO!' . 
K;taclo elo Rio ele Janeiro. 

0 
""paes Rei s e 

_ , _ . ,ücla por 
FILAO . rravess<to no t:J O Ar ag 11 ayc ~" us , erecta n . . 

e trtee a i tba ele Sant' Anna. evih.fQ~ ._.! I ·casa ela Camat·a e c;!.nanl1ns, 
Goyaz. !b Li t teral'io Pirapor e nse. 8-'sltt elo ele 

P ILÀO. Pequeno rio c[ç'Ua ~_a vílb h a duas ponte 
sope ela serra elo Guilh ern·0 , P11 ~01 P 10 do seculo itco ; nasce no 
Goi t:í. Não é uaveg-avel , ch,cl e~ tt e 08 qu~es um i d a •Gio t~~<L de 

_ magem ela enho1·a ~nle 0 ver ao . 
FILA O. L ago elo Es·tado c. cape lla , faze ndo à . , 

- . · •· -·1· 1 , no Jurua. FILAO. Pol'"to no rw ConP.- !llsso al~xi 1ac o · . 
el o rio elas Au·tas , en·t1·e o porto tJ_t:o, Jallec1clro ele Goya·r,. A~nna 
Corum bá ap eese nta urn pon lu m1n~ô n<',' SCO e o elo Salta -Pao , o 
ch·eiras fronte iras, nma em cada m a rgem, 1 tel' essa1Yb9_: dtHLS pc
meio elo rio , ah i j :i largo, n a a lLura mais ou · r\Jlo.n tam- se pa;·a 0 
d' agu a, ficando separadas por um a dis tan c ia apen M"19S _-'Ç\;,t I !Ilha 
ou cjnco m e·tros, paeece nclo proposito.lmen te n.lli e' tendidas piil1a'·~ 
occuHa r a espaçosa caviclacle que ü ca em ba ixo clel las; o r io, 
que ·tem a h1 um gmnde vohtm e d 'ag u:.t, passa e n·tão mnru
lban clo por baixo dessa especie ele po1He na·tuea l. i n·terrompida 
no m e io. Esse Jogar, pro vave lmente p or cauú ela pequena 
distancia a que se l'i!duz a l argtu•a elo ri o , ·tem o n om e eleVa
radoul'O . 

PILÃO ARCADO. V1lla e mun. elo Estado ela Bah1a, ex
parochi a do mun. do Rem~nso , n a mat·gem esq . tlo n o Siio 
1"1·an cisco. Orago Satrto A n t:m io e cliosese arc hiepiscopal ele 
:::; . Salvadv~ E' Jreg . e vi l la a nt iga, tendo si do creacla pela Carta 
régia ele 18 de jane it•o ele 11:l l0 e s apprimicla pe la Lei Proy , 
11 • 650 ele H cl tl dezem bt·o ele 18õ7 (a t' t I § I V). J!:m 18ô9, <t 
Lei P r ov . n. 2 .(i96 ele 2.2 de julho elevou-a de novo á categ-oria 
ele ü-eg . co m a in vocu,çào ele Sa n·to Antonio e o Dec. ele 31 ele 
otrtubt·o de 1800 :1 ele vllla . Foi c reacla com . pela Le i n 2 .682 ele 

.1 de julh o d e 1889 e class ili cada ele r[a entra nc ia pelo Dec . 
n . 80 ele 23 de cle~emuro elo mesmo a nno. Annexacla a com. elo 
R em a nso por Acto ele 3 ele agosbo ele rL S0.2 . Comprebencle os 
elists . ele Sal inas, Brejo ela Serra e Sant3 Tllereza . "Si
·bua_cla (I margem esq. do rio S . l' r an isco, clu a'3 leguas aba ixo e 
def l' onte el a foz do r1 0 Verde. ·16 a lJa ixo el a v illa elo R emanso e 
30 da cidade ela Bacr a do Rio Gr a nde, em be l la posição vista 
el o rio. E' el e edificação geralmente m~. exce ptttanclo tt:Ua ou 
otrtra casa que é de peclr ::>. e c~l. ij'o rmú n Sitas casas o ibo runs 
e duas_p raças . E m um ~o. cl ellas, a ela Matri z, ach a - se a egreja 
p aroeh!'a l de N. S . elo Llv t· a me n Lo, o seu melho t· Acl ifi cio . Os 
habs . elo mnn. cn am a lgtun gado vaccttm e cavallar, e em 
p arte occ upam- se ·tambem com '~ lavoura ele cet·eaes em pe
quena extensão, dura nte a vasante, n as ilhas, que, livres elas 
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seccas, s;'ío ele grande fel' tiliclnde, FaLt•i cam a lg um a aguat•clente 
c entt·eLeem comm ercio com todo o val le do ri:) a lé o 11s tado ele 
~li nas e com o Pü1u hy .» 

PILÃO DA ONÇA . Arra ial elo E:s t11clo das Alag·úa;; , no mun , 
de Tra ipú . 

PIL ÃO DA PEDRA. Cot'l'ego do Estaelo ele S . Panb, enl·t·e 
S. Jo>e lo$ Campos e. Caça pam. 

PILÃOSINHO . Log . elo Estado elo P<1rabyba do ·?\arte, no 
mun. de Guarabiru . 

PILÃOSINHO. Log. no mun. de Votuve rava .do Es Laclo elo 
Paran:í . 

PILAR. Cielacle e mun. elo JJ:staelo elas Alagoas, sede ela: co m. 
du >eu nom e, a sse nte parL~ em sólo baixo, a o longo d >l enoeacla 
q ue apresen ta a lagôa i\Ia ngua iJa em su a ex•re mielacle septen 
tl'ional, e pa l'tc em só lo r1ue d' ahi , e va i elev~ndo pel a encosL:t 
da a l ta collin é\ que lhe rtea adjacente em d irecçiio ao nol'tP e no
roes te .ci. men"S de 1tl1l kilometro ao sudoeste, clesag:ua na mesma 
enseada o rio Parahyba; e quat.ro 1·iachos (Bonga. Açúcl·, Unrbú 
c Btr[uinh:1) ('armados pelas vertentes que broL~.m da col lrna. 
c~rtam algumas ruas, ou correm parallelarnente aos fundos ela~ 
casas ele outras cu,i oR quintaes alt•a vcssam e ba nham . O aspec to 
physico ela cicbde é o ele um gt·ancle amph i theatro a quem a 
observa ela Jag-ôa, a cel'ta clis·tancia, des tilcanclo- se no centro clel.le 
a e~ reja matriz e os dons ·trechos mui to elis ti ne tos ela ing r·em9 
ladeira, ca lçada de p~ clra~ . qu e se elel'a a um a aHum ele 200 
metros sobr·e o nivel clM aguas ela mesma lap:ôa . A~ cllversas 
r tras, que sito f'ot•rn aclns por cer·ca ele 900 a 1000 casas , sendo 
mai s ele metade el e tqlha . muit ·1s outras constr u icl ns lic sólida 
ahena t'i a , e alguns sobrados. são em ge r·al sin nosas, clesalinb :tela.s 
ou estrei\<\S 1 hare nclo, perém uma vas l.a e boni ta praça. a ela 
Matriz. qne vir·á a ser· mui r o elegante, q rranel o se realizar: o pro
Jecto ele se:1 111 vela meu to e calçamento , e si det· e'igoto ás agu as 
clP- enxul'l'aelaque pelo inverno el"sce m el a collina e por ell a se 
rlet't'ama m, ·tornando- a Jumaçosa . es~ot·t·egad i ça e de ·tra nsito 
incommocl . - Sa.l~&b?·iclacle - ~o J it t'l r·al, devido provave lmente 
á:s em11naçõe' perni ciosa; não só elos charcos ou alagados. como 
·Lambem la lo gôa, qu em certas épor.as se cobre ele uma e<tmarl<\ 
ch R~tbstancia esverclinhnela. em putt'ef'acção. c a i nel a porque não 
pócle a cidade ser· livremente Ya tTida pel,,s bt'izas elo norte, q~te 
ot·clina l'iamenLe l'einam pelo verão , visto r1ne ._:lo el lns inter 
ceptadas em sen curso pela co lli na que demora ele · te lado; e a 
]JOt;ntlui:ão muitas v ~zes ass ediada por le bres i tlLermittentes on 
palus tres , maq i.JasLit que se tmn sponha a ladeira, para encon
·Lrar-se n;t chii, ·tabol iros nc!jacentes e ai nela para o centt•o elo 
mun. um clima brando. amen iss imo e eminet1'teme n·te SOJnclave l. 
- Rios e ?"ic&chos -Alé m elo rio Pat•ahyba, qne nlit'av8ssa o nmn, 
pela pal'te occiclental, desde os seus li m ites com Alalai." até á l'oz 
na lagõ ~t i\Iangua ba, o qual é navegavel pol' canoas alé 6 kil s . 
ac im a ela mesma foz, e elo SaLuba , C[Ue pela parte do norLe sel'l'e 
ele exLrema com o muu. de Santa Luúa elo Nor te, contam-se os 
segu intes ri achos : dentro mesmo da ciclaclG, o Bonga, o elo 
A9ucle. o U rnbú, que por cletl'az da rua elo Commet·cio , r ecebe o 
Btquinha . São ·toells de pequeno cur;;o, po is naseem ela mon
tanha adjacente. Ainda ou·tros exis t;em no mun . elos quaes 
meucionat·emos apenas, pot· mais imporLantes. o MucamlJlJ , o 
Paranga ha. e o Camarã r; - Comm ercio e inclnst .. icb. -A locali 
S:l.\~ào ela c i clarle no extt·ern o norte cLt lagi)a Manguaba, em s i·ti o 
~ [pte vem ter a es·tracla por o nele se comm un ica v um com a. ca
prtal Lodos os muns . e povs. do valle elo Parahyba, deve elhc o 
J•apido Ct'<Scimen·to que ·teve, n desen volvim ento e prosperidade 
commercia l a que che.zo u. Importa nLes ca as ele neg-ocio se 
estabelece t'é1ll1 alli , em a lgumas elas q rt aes os r ?spec·ti vos pt'O
PL'Ietarios foemar a.m consi(\eravg[ fonuna em poucos annus. 
0 .> agricul tot•es do mun. e do ce ntro , que ·Lt-az ~m pa ra o.s 
l1le1·caclos elo 1 ittora l 'lS generos ele sua prod ucçâo ag ri co la 
acham no Pil ar não só compradores para o mesmo genéro 
e cptasi sentpl'e melhor preço, mas tambe.m es tabelecimentos 
hem providos em que se abastecem elos art ig-os ele q ue pr·eci
s:~m . Com relação. pol'ém , ás artes méchanicn8 e incl \tsr,riaes, 
nao tem ha>ielo a lli egua l dese n vol vimento, pois ale m elas pe
quena;; ollicinas ele sapateiro, aH,•iate, marcen niro e out r·as , 
bem como dl!- pesca nas aguas ela l ·1gõa , limita -se ao pre paro 
ela aguardente e alguns outt·os proelnctos alcoolicos, exi s~ i nclo 
apeuns um a fabr ica para el istil lação de ag·uarden ~e . em pon to 
grande e a vapor.- Agl"ic"lt~wa c pccua,·ia.- E ' a pr im eira, 
a. maior font de riqueza elo mun. que possue ·be t'r e~1os ube t·~ 
l'1mos e impot··tantes e ngenhos ele assucar; se nd o, porem, qua~1 
nulla :'1. criação de gado bovino, pois en·tre todos os .muns . elo 

Estado e es te o de que menot· at•rr..caclaçã.o se faz no bocan be ao 
imposto elo di?.imo elo n·aclo .- Yic&ção. - Co ns iste nas es\I'aclas 
e c·>minh os orcl in ar ios,"p los q uaes Oi habitantes do m>tn. se 
commnnicam ror tel'ra com os Jimi 1rophes e com o ce nLr·o; nas 
canôa~, ba t·caças e vapores cl~ . companh ia ele n::t.reg<Lçào elas 
Jagôas, ,-ebicnl os ele rt·a nsportes ele geaer•os e pztssage tros pa~tt 
o por to ela C<1pital ebs A lagoas, ha vendo na cidade um a es.taçao 
eb. linha telegntphica n acional.-Eg1·~jc~s .. - N>\ cidade _e:uste a 
matr·iz, vasto e el egante ·templo rle sol tela const ru cçao, e as 
cape lias fili aes ele N . S. elo Rosario e S. Bênedrcto, e um nr 
cho el e 1 • S. ela Graça; fó ra ela c.ielacle, <t ele Santo Amaro, 
no pr>,-oaclo elo me,;mo norue: uma cap1ll inha na Chii, on tro uo 
povoad o P edro rla Crn z, alem elo ~d gnm as pa ~·ti.crü at·e s,. nos 
e ng nlv>s Novo , Lnm·1rã:J . Gnrjahü ele Bt\rxo, Gm·.J allu ele Cuna, 
'l' et·,· a No•:a e outt•os . - Populc~çito . - 01·ça a elo m nn. pot• cerca 
el e 13.000 alm as : a ela cidade e suburbana de 5 000 a 6 ooo. 
lfis t01"ic~ .- A loc<tliehde sobre que h oJa pompe<t e flol'esce a 
c i ela ele h a meio seculo nio é rn mais que um pequeno nggt'P.
garlo ele habiLações, resiclencia ele pescadores e simples 
por to orule embat·ca vam os viajant~ s e os pl'Oeluctos que das 
povo{tçõ •s do ce rtt r·o, pri nc ipa]mente as ribeirinhas el o valle 
elo P<trahyba., de mandavam a ctd ac\e d;,s .-1..\ agôns ou a 
capital no tra feg0 de sen commercto, setldo antes drs.>o a 
situaç ão de um en::;enho mov:do por a ::; u<1, elo qual a tncla 
r estam v e.>: ig ios. perten.cen le ao ant igo propl'i e tar)o ~osé. ~le 
Menclonç<t Alarcão Ay da, um elos an tepassaclos ela la rmlt a 
elo uctu:1l Barão rio Mun lahú . No clecurs; ele poucos a nn os t'oi 
c :·esce ndo e mPlhor anclo a ecl ifi caçãn, cstabelece ncto-se a lgumas 
pequena~ cM:\s el e n gocio e avolumando-se a população ~e 
nrodo qne já em 185·Uoi r econhecida ''· necessidade dn. creaçao 
ele uma freg . naquelle pov. , <L qua l efl'ectivamcnte fo i creacla 
pol' dispos ição el:J. Le i u. 250 ele tl ele m :1 io ele 1854, ob tendo a 
confirmação canotli cD. sob o m·ago ele l - S . elo Pilar. Mais tarde, 
pelo r ap iclo incremento que J'oi tomando no desenvolvimento ele 
suas r elações c i vís e soci aes, f'ez-se creclot·a cli>. graduação ele 
vi llrt que llr c foi conl'er .i cla pe:tt Lei P1·ov. n. 321 ele i ele maio 
ele 1857, conLinuanclo o ·ter mo a faze l' par le da com . elas 1\. la 
"'Ôas. ela qual roi separado pela Lei n. 359 ele il ele JUlho ele 
l859: passando a f:t zer parte ela com. cl<t A-talaia. Des~a foi 
desligada novamente por· disposição da Lei n. 624 de 16 ele 
março d e 187.2, que o e levou á ca ~ego 1·i a de com., a rjl re se an
nexou o termo de Santa Luzia do Norte, clesrnembmclo ela com. 
eb cap i·tol. E fin:d mcpte, ta l foi a imporLanc ia !' excel!en tes 
ceneli ções ele pt·ospericlacle commercial e prog.t·esso material a 
que chegou. qne se l'ez digna ele goza r elos f'ór·os ele cidade, os 
quaes lhe f,>t·am outorga dos pela Lei n . 626 ·t:uubem ele '16 ele 
1:na r ço el e 1872. E' com ele segunda. entr., c lassificada pelos 
Decs . ns . 4.9H ele 3J ele abl' il e5.079 ele 4 ele seLembl'o ele 187.2 . 
- Povococlos . -D~pois ela c idade os mais importanles são: 
Snn·to Amaro, Chã elo Pilar , Mangaheira. Pedro ela Cru1. e 
Chi elo 'l'angil. Agencin do corl'eio . Sobre suas divisas vide, 
entre outras, o art. 2° ela L ei Pro v. n . 9S3 ele. 23 ele junho 
ele '1 886. 

PILAR. Villa e mun . elo Estado elo Parahyba elo Norte , na 
com . do seu no me, a 72 kils. ela capiral. Diocese elo Pat·ahyba. 
F u:i croa cla pat'ochia pel \.lvari1 üe l ele outubro ele i765; ele
YRda á categoda de villa com o nome ele Pil a r e m 5 ele j an~ iro 
ele 1765 em execução elos Alvar(ts ele 8 ele maio e 14 de setem
bro ele -1758. Fo i t•r.m., vi.cla pua a pov. el~ ILa baiuna com a 
clenomin n.çiio el e Itabaia na elo P ilat· peh\ Lei P:·ov . n. 7.24 ele '1 
rle ouLubr·o ela 188 l. disposição esln r1ue a Lei Prov- n. 8JO ele 
8 el e ou tu hro ele ·1885 revo"'ou . 'l'em duas eschs. pnbl s de inst . 
pt'i lll. Agencia elo correio. "No di. ~ 26 de se tembl'o ele :1.895 teve 
lo'"ar a benção solemo e ria noYa mat1:iz. O mun . , alêm ela pa
t·o~llia da v il la, compt·ehencle ma is a ele N. S. ela Conceição 
elo Gur inhem e o clist. da Se t-rinha _ Sobr e suas cl.ivisas vide. 
f.JO tre otttras as Leis Pwvs. n. 12 cl?. '17 el e abr.il el e '1 837 ; n. 34 
r! r. 28 de setembro ele (\e i8ô.l , n . 184 de 1<1 de agosto ele 
1865 . ~ · com . de 111 e nLr_ ct·e1.cla pelo nl't . 3° ela Lei Prov. 
n. 27 ele G ele julho rle 1851 e classificaria pe los Decs. 
ns . 1..645 ele 29 de setemiH·o de 1855 e 5. 070 ele 4 de satembr·o 
ele 1872 . 

PIL AR . Villa e mun. elo J~ s ·ta do ele S. P au lo . Foi Cl'eada 
paroch ia p~Ja L ei Pro·;. n. 57 ele 12 de maio de 1877. Ora.go 
N _S. e diocese de S. PaHlo . Por su~s divis~s corr·em os nos 
Bonito e 'l'trrvo. Sobre suas divisas v1cle : Ler Pr·ov . ~ · 70, de2-
rle ab r· il ele 1877, n. 26 ele 29 de março ele 188§' n_ 1~0 ..,e 2~ 
ele abr il de 1880: n. H el e 2.2 ele março ele 1819; u. o7 de H 
ele ma io ele i877. 'l'em duas eschs . publs. _ele 1nst. pnm. Agen-
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cia do correio. Foi elevada á villa pelo Dec . n. 168 de 12 
ele mar ;o ele 18\ll. Gomprchcnde t•s bairros Tur vinho, t\ legrc e 
Ribe irão do Pilar. Fica na com . de Sarapuhy. 

PILAR. Vill a e tnun . do Es·t,.do rle Goyaz, na com, elo seu 
nome. 8'oi creada. J.elo IJec. de ti clJ novembro ele 1831 e in
s·ta lLtda em 7 de janei!'o de 1833. lncoqJora'ia ~com. da ,Ç a~ 
pitD.l pelo ort. I § 1 ela Le.i Prov . n, 19 ele 6 de Julho ele 18;:>0 : 
á elo R io Maranhão pela ele n. 2 ele 29 de julho ele ·1852 ; reJ n
~orporada á da Capital pelo art. I da de n . 1 de 18 de setembt•o 
de 18M; á do R io Maranhão pelo art. I da ele n. 3<ll ele 1t:> ele 
ele clezPmbro ele i862 ; á. elo Rio Tocatins pelo art . Il da de 
n. 370 ele 10 ele se tem b1•o de 1864 e art. II da. de n. 385 de 11 de 
agosto rle 1866, que den â com. a denominação de R io das 
Almas. Creada com. pela de " . 682 de 28 de agosto ele 1882, 
foi declarada ele ia en·tr. pelo Dec. n. 9.299 de 27 ele setembro 
ole 1t:>84. Passou a clenominat·- se Rio Tocantins pelo Dec. de 9 
ele j aneiro ele 1890. Cunha Ma·ttos em seu Itinerario diz : 
" En·trei no arraial elo Pilar, assentado em uma profunda cova, 
cercado de mort·os elevaclissimos : foi muito ex·tenso o povoado, 
e tem varias ruas bem calçadas . Alguns edificios mos·t1·am a sua 
antiga opulencüJ., mas agora acha-se o arraial granclemen·te de
teriorado pela clfficuldade da mineração elo ouro, unicas espe
ranças elos seus illudidos ltabi·ta.ntes que a inda prefer em as minas 
á agricultura ... no arra ial ex iste a belb egreja p;<rochial ele 
N. S . do P illar, em que ha 7 altares : a Capella-mór é 
a causa mais ric;~ que tenho visto em Goyaz. He para la
mentar a decadencia em que se acha este arraial, CUJOS 
habitantes pela maior parte são tão pobres, e tem tan·ta 
falta de numerario, que se servem ele novelos ele Cw ele algodão 
pa t·a fazerem as compras miuclas... Es·te anaial é cabeça de 
julgado : o seu -primeironome foi arraial da Papuau - recebido 
de uma qualidade de herva que aqui existe muito bôa para SLlS

tentação do gado. O rio Vermelho elo Pilar passa pouco dis·tan\ . 
elo arl'l'aial; e as Ires montanhas qae fórmam o profundo va ll e 
onde se acha a povoação, chamA.m- se Moq uem ao S. ; BoA. Visba 
a L ; e Pendura a O. As casas elo arraial são 246, dispostas em 
·tt·es ruas e varias travessas ; e ha aq LÜ 60 teares ele algodão 
gTosso . As montanhas do Moquem e Bôa Vista foram abundan
Lissimas de ouro, " Tem duas eschs. pu bls . de inst. prim. O. 
mun . além da parochia da villa, comprehende mais as ela Con
ceição de Crixás e a de San·to Antonio elo Amaro Leite. 'l'em 
agencia do cocreio. «Município de Pilar. Descoberto em '1751 
por m ineradores de ouro, açh a- se a viilla do Pilar, o1rt'rora 
flor escente e hoje em completa rui na, nos extremos ele uma serra, 
que part indo a pouca distancia, ao norte de Goyaz, segue em 
linha recta a"té ac1uella povoação, em dis·tancia avali ada em 30 
laguas . Tinha Pilar da sua população, empregada em mineração, 
1(:}. 000 al mas, não se fallando na que se empregava n a cultura 
ela terra, commercio etc. que se presume ser pelo menos egual 
á que ftca menci0nacla . O fôro elo ·termo do Pilar em a chronica 
local, man·tinha sufficietl'temen·te 10 a 14 a dvogados exclusiva
mente dedicados ás lides forenses. Isto prova que o commercio 
em P ilar era florescente, e que flm·esce ntes ·tam bem eram as 
industrias, que o a lime n·tavam. Tinha a villa ele Pilar 5 ruas bem 
alinhadas e calçadas de alguma extensão, 4 ricas egr~j as, hoje 
reduzidas a duas, e assim mesmo a:rrninadas, um bom chafariz 
na praça municipal ; um aqueiluc·to soliclamen·te feito e cana
lisaclo na distancia de um 'l. legua mais ou menos, uma pequena, 
mas solida cadeia . O seu extenso territorio, regado de grandes 
ri os, alguns elos qaes navegaveis como o 1·io elas Almas, 
Cl'ixás, ~ . 1'hereza eLe., rico clP. extensas mat"tas vi rgens, e de 
vastos campos, proporciona riquezas colossaes para cen·tenares cie 
immigrant es, nacionaes ou estrangeiros, que quizerem a lli re
s idir e ·trabalhar, explorando-as facilmente, c1uerno r eino ve
getal , quer no mineral. Nes te encontra- se o ouro, o crys ta l, o 
marmore, excellente ferro, e ·tal vez muitos outros que a i nves
·tigação scientifica e a.r tis·tica possa descobt·h·. Nac1uelltJ, encon• 
tra se g rande cópia ele arb L1stos, arvores e raizes procut·adas 
n as phD.rmacias ahi vendidas por a ltos preços e trazidas do es
·trangeiro ; quant idade eno rme de madeiras 1~ara constl'Ucção e 
para moveis. As suas vws terrestres, que .J asem em est~clo 
las·timavel, podem ser melhoradas e wrnar facil o Lrajecto dos 
la'Vl'adores que se destinarem ao me~·cado cl~ capitaJ. O~ seus cau
dalosos rios, quas1 todos navegave1s, SI ate ho.Je nao sao serv tdos 
de pontes nem canôas, nem butças, ofl~recem franca navegação 
em lançh~ a vapor· conduzindo facilmente os prod uctos agricoi <ls, 
quer para Goyaz, por via elo rio das Ahuas, Sucur.y, Uruhú e 
Canastras, quer para o porto c!~, Leopoldtna po r. met? elos ~-ws 
Grixús e Thezoura, c1uer para [ ocantllls pelos l'lOS S. Patt'lClO 

e S. 1'hereza. Tan·tos elementos de prosperidade para a in
feliz comarca de Pillu,!' .i •\7-~tn iner·bes e no mais criminoso cles
cniclo aclmini.stra·tivo. A Camara municipal , c1nc raras vezes se 
r eune para discuLit· e propot· medidas a ttin n·tes ás necesúdacles 
elo muuicipio, p trece C[L1e descon hece completamente a let or
ganica cl~?ss<L corpo,·ação. assim como oumts mui tas, CJ,Ll lhe 
in1põern importantes rlevpres. Des' a crimin osa tnoliflerznça 
pela causa publi ca. r es rüta para o munic ipio i nc1ua I iflca·vcl mi
sel'ia, em que se d~ ha·ttl um;t população de -J .000 a l<D i.\S ·. :\ s a uto
riclarles policiaes e juclicii.\ri as sem !'orça para cumpnr os se us 
deveres, veem -se !orçadas a ligar·- se com c~·lmJn osos , que tmpu
nemenLe, infestam as rua.s. Existe uma so escola le men1nos . 
O município decadeu Le ele Pilat·, porém, converter-se-ha em uma 
impot·lante . e populosa c 'Jmarco. si os seus o.bundanles rios, me
dian:te commoda e fac il naveg,t ção, co nsti.tuirem para os seus 
mo1·adores em escoadouros pat•a os proclu ctos agricolas, que o tra
balh o .iniellig·en\e e ac Li vo reali za <' , o que deixará de Set' ll ffi bello 
sonho s i a all minis traçiio deixar apolittcagem, encar i.\t' seriamen te 
os neg·ocios publicas, e munir-se do pt·eciso criterio . illsLe muni
cipio e talvez o ma is rico elo Es·tado, pois que no seu teL'l'Cno, 
onde n asce espontaneam ente o cafeü ·o encontm- se ct·ys·tal, pedt·a 
calcarea, fet· t•o, mesmo o ouro, Cl ue a bunda em quasi todas as 
vertentes de seus grandes rios e r egatos, mar more e outms pedras 
preciosas. O seu vasto ·tel'l' i torio, que confina com os elos muni
cipios da capita l e ele Porto Nacional, ainda na maior par~e 
desconhecido, prectsa de ser estudado SClentJ~camen:te para 
patentel\.l' a l'iqueza colossal C[Ue encerra em seu selO. Porem essas 
extensas e exellen'Les matLas de cul'tura. onde se encontra grande 
quantidade ele madeiras de primeira qualidade, como púu l!razil, 
vinha·tico, peroba, aroeira e se bastião d'arruda e muitas outras 
especies, oleo de copahiba, carnauba e ,;rande numero de plantas 
meclicinaes·. A cac:a e abundante em suas ma·ttas ; os seus rws, na 
maior parte caudalosos, ·teem excellen·tes peixes . Nos seus inter
minaveis campos puclem·se apascentar numerosos rebanhos ele 
gado bovino, cavalla1·, menormino etc. A canna dá-se a hi muito 
bem, e produz excelleu·te ass rwar, o cafeeiro é nativo no so lo, 
onde vege·ta espoo·taneamen·te " . 

Pilar . Dlst. clol Estado ela Bahia, no mun. ela Cap ita l. Orago 
SS . Sacramento e diocese archiepiscopal de . S . Salvado r. Foi 
fundado paro.:hia em 1720 . Tem as egrejas de S. F1·anc.isco ele 
Paula, SS . Tl'inclacle (Ordem 'l'erceira), hospi.cio ele N . t> elo 
Carmo e seminario dos orpbiios de S . Joaqu.im . 'l'em eschs . 
pttbls . ele inst . prim. Monsen llor Pizarro diz que essa parochia 
fo i creacla em i718. 

PILAR. Dist . do Es·taelo elo Rio ele Janeiro. no mun. de 
Iguassú . Orago N . ::lenhom e diocese ele N y ierõi. Não é 
bem conhecida a época <.la creação des te dist . Combinando-se 
a escrip·tum de doação ele terras J'ei-ta por Domingos Nunes 
Sat·clinha e sua mulher Maria ela Cunha, á ermida de N. S . 
das Neves com a infor mação de v i si't~.uor Araujo em 1737, co
nheceu-se que a freg. fo.i erecta, pouco mais ou menos em 
i 612, fuuccionanclo a principio na refer.icl<~ ermida (hoje com
ple·tamen·te arruinacla) situada no al'to do mono elas Neves, 
fazenda do C.;,ngullo ; sendo pot·ém pelo ~.nno ele 1G06, ·tra ns(e
rida para a nova egreja, sob a invocação de N. S. elo Pi
lar. JJ;m 1702 e t7ll4, Ma noel Pires e ~na mulhe1· Catharina 
de Senne, doa t·am terras ao padre vigario, necesB>\l'ias pat·a a 
freg. do Pilar· do Guag- uassú, nas ma.rg-ens elo rio Morabahy 
an·tiga denominação elo rio Pilar . illsta pov . conta acLual
mente 10 ca:sas em estado regular e 28 em máu estado. das 
g uaes 13 são ele sobrado, c1 uasi todas habitadas e em pesai
mas ponclições hygienicas . Alem d is6o existe a egt·eja sob a 
invocação de N. S . do Pila,r . bem conservada e a estação ela 
E. de 1<' . Leopolclin a . A não set· o cholera que em i85 -l clisimou a 
população, nenhuma ouka epidemia a ·tem asso lado . A miJ.l a 
l'ia é endemica nesta zona . Outr'ora o trafego elos clous rios, 
Pilar e fgllassú, era t'ci to pot· gra nde numero ele barcus, pos
suindo a lgumas casas commerciaes tlumet·o superi01· a 10 uar·
cos, porem ac tua lmentP. com a clecadencii.\ ela zo na ficou 
reduz ido o tt·aiego a 4 barcos , que l'aze m o ·tl'anspor te ele le
nha das mar·gens elos rios lg-uassLi e Pilar. O estado de 
obstrucção desses dous rios é ·tal, que actualme nte um bar co 
navega com clilliculclacle, devido a g,·a.nlle q uantidacle de vege
taçãu que existd nos mesmos, ao passo que an tigamen te clous 
barcos se ct·t tzavam folgactamen te em qua lqtLer· clelles . Sobre 
sua fu nda ão, apenas encontt·amos em Pizano ( Mcm. hist. 
Tomo li . pag. 122) : « l~xistindo o I relaclo Abol'im ·Leve ori
gem a fl'eg . cleclicada a N. S. do P ila1·, em Iguaçl!f dist. 
d~ Rec nca v o da cidade, estabelecendo-se o C um to na capella 
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da invocação de N. S. da.s Neves, si·ta no mesmo ·territorio. 
A~ém da ascriptura ele \) de junho de 16•12 pela qual Do
nnng·os Nunes Sardi 11ha e sua mulher Maria da Cunha doa
ram 500 braças ele tenas em quaelt·o á essa ermirla , ~ollo
cada em logar proximo ao r io JagLw.ré, nenhum documento 
MPpareceu que fl·rme a epoca elo seu principiO. o Santuario 

ar1ano, ·trata11elo da presen·te Creg . no tom . 10 li v . 3 tit. 50. 
nada disse sobre o seu cumeço, entt•etenclo- se apenas em aclver: 
tn· aos parochos que clev.iam reecl ificat• as egrejas, por pet·ce
berem avultada~ rendas, proven ientes elas snas acLninistmções 
e . do negocio dos mincil'os, C[Ue naquelle porto parava m no 
gu·? das Minas Ger aes . O Dr . Araujo, na in l'ormação da su;1 
VJsüa ia elo iJ i><pado em 1737, relatou esse facto pe lo modo 
segutnte ; -Esta freguezia foi creacla ha mui·to mais ele cem 
annoa e servia ele capella curada a clf, N. Senhora das Neves, onde 
se faz iam os Sacram en:tos e as l'uncções pa rochiaes ; e haverá 
~O para 50 anoos que se lündou uma capella com o ·ti·tulo elo 
l
1
tlar, pouco dista nte ela Matriz nova, que hoje se acha. e para 

e la veru o reverendp capelliio cu1·arlo o paelre J oa.qui rn Mo 
re ira exercer as luncções de parocho, passando para ella o 

N
titulo ele parocbia, C[Ue até então estava na dita capella elas 
Jev~s. Crescendo os an:Ios, e o povo, depois rtue se abriu o 

camtt<ho novo das Minas se fez a Matriz existeute para a 
qual. •• - Combinando a noticia sobredita com a doação re(e
l't cla ele Sardinha e sna mulhet·, certifica- se a creação do Cu
r a;to n a capelia das Neves, pelos annos, mais ou menos de 
16'12, e a f'und~ção elo prim~iro templo dedicado a N. S. elo Pilar, 
ou antes de 1696, ou nessa mesma éra, em c1ne Manoel Pit•es e sua 
t:nulher Catharina de Senne, ·tendo permittido o tert'eno, redu
ziram a doação a escriptura publica em dias elo mez de agosto, 
e construido o eclificio em termos de servir ele parochia, prin
ClplOU a tet· USL•, depois de beuúclo pelo provisor Thomé ele 
Freitas ela Fonseca, no dia 3 do mez di to e anuo ele 1697 » 
Levarrtaclo o templo com materiaes pouco duraveis, o povo tra·tou 
ele cons-truir nova egreja, nas margens elo rio Pilar , para o qne 
concorreu a fazenda Real com um>~ insignificante quantia . 
En·tt:ou essa egTej a na classe das collaclas por Al vará de 18 
ele )anell'O ele 1696. Pertenceu in terinamente ao te1·mo ele 
Nyterõi 11elo art . L ela Le i Pt·ev. n. 10 de 7 de maio de :1.836; 
l'eincorpol'acla ao mun. ele Iguassú pelo ar-t . IV ela ele n. 57 de 
10 dezembro elo mesmo anno ; annexada an lermo ela Estl'ella 
pelo art . II ela de n. 3\17 de 20 de m aio de 1846; ao de 
Inbomirim pelo Dec. de 9 de maio de 1S9 l e ao ele lguassú pol' 
Dec . de 28 de maio ele 1892. Tem duas eschs. publs . ele inst. prim. 

PILAR. Capella elo mun. ele Taubate, no Es·tado de S. Paulo, 
fundada em 1 de dezembro ele :1.747. A Prov isão, que a creoo, 
é a segtlinte ; « - O E xm. D. Bernardo Rodrigues Nogueira, 
por mercê ele Deus e da Santa Sé Aposto lica, p rimeiro bi spo 
de S . P aulo, elo conselho ele S. Magestade .. . Aos que esúa 
nossa pl'ovisão virem, saúde e bençam . B'azemos saber que 
atte ndendo ao fJUe Thimoteo Corrêa de 'roleclo nos represen tou 
por sua pet ição, dizendo que para maior culto e ' 'eneração da 
11Uagem de N . S . elo Pi lar ela villa de TaubaL<i , queria fazer-. 
lhe a .capella no rocio ela mesma villa, fazendo a despeza pela 
quuntta ele 500$ que hav ia em dividas a~ quaes elle ·t inha leito 
segurar além ele 92.$ que dous devoto~ queriam clat· de ( smola, 
e do mais que pretellclia tit·aT pelos lie1s para erecção ela dita. 
capella, pedindo-nos pol' fim a conclusão elo seu requeri mer.to 
nos cl1g·uassemos mandar passar provisão pal'O. o eTiLo ell'eito, 
~oncecle nclo ao supplicanLe a aclmilústração ela mesma capella . 
l1 sendo por nós visto o seit requerimento e as infol'mações 
que. sobre elle vemos, e a ttenelendo ser tão pio e para 
~alot· honra e culto da mesma Senhora, h"vemos pot· bem dar 
1aculdacl e c 'ncedet· licença para que se possa l'unclat' e erigi t' 
a capei la. cleclicacla á N . ::> . do Pilar como se nos suppli ca, 
com clausula que sera no Jogar mais alto para decencia de lla 
e COJnmoclidade elos l:re~ uezes, cuja eleição fará o reverendo · 
Parocho com o supplicante e as pesso:J.S pl'incipaes ela frei., 
ele que fará ·termo por todos assignaclo, que será r emetticlo á 
llossa camara e manda.mos sob pena de excommnnhão maior e 
duzentos cruzados qne nenhuma pessoa eccles i;ostica nu secular 
ronba escudo ele arma~ Ol l qLLaesquer OUtraS insign ias OU le
i':el l'OS nos portaes, paredes ou em outra pa rte ele dentro Oll de 
ora da dita cap >lla, com especia l. licença noss;t ou de no sossiiC

cessores, por escl'ip·to. - Dada nesta ciclacl de S . Paulo, sol) nosso 
81gna;l e se li o a 1 de clezem bl'o de 1747. + Be.-nardo, . bispo ». 

PILAR. Pov. do Estado do Parahyba do Norte, no mun · 
ele Habaiana elo P ilar ; com uma estação Lla I~. ele F . Conde 
cl 'Eu, no kil. 5•!,88•!m .(elo r amal). 

PILAR. Pov . do Estado de P0rnambuco, no mun. ele 
Goya nn a . 

PILAR. Pov . elo Es·tado de Pernambuco, sécle da l'reg. de 
l'í . S. da Uooce ição ele Itamaracá, com e ·cho la . 

PILAR . :i.ntigo cl ist. ela freg . do CUl'vello, no Eslaclo ele 
i\1inati Gerae>, aune~aclo á pal'och ia da Immaculada Conceição 
de N. ::> . elo Mon·o ela Gar ço. pela Lei P r ov . n. 1.272 de2 de 
j ;tne iro de iS!ili. 

PILAR. Pov. elo ]<jstado de Minas Get·aes, no muu. ele 
Patos . 

PILAR (N. S . do). i.VIinas e al' r a ia l elo Jflstado de Matto 
Grosso, situados na escarpa ot·ien tal da Ch'.I]Jacla dos Parecys . 
Dist.;tva m seis kils . do a rra ial ele ::lant'Anna, 18 do de S. ll'ran
cisco Xav iet· 0 66 da cidade de l\!a·tto Gt·osso . As minas foram 
descober tas em 1741 pelo capitão Jo<io ele Godoy Pinto da Si l-
veil'a e melhor explor adas em 17-JS. · 

PILAR. Estação da E. de F. do Norte, 110 ]!; s ~aclo do Rio 
ele Janeiro, a 28 kils. ele S. F l'ancisco Xavie r , 110 Districto 
Federal. l<'o i inaugurada a 27 ele novembl'o de 1887 . 

PILAR. Pon t;1 na ilha de Iiamaracá, no Estado de Per 
nambuco. 

PILAR. E ' assim tambem denominado o morro de Gaspar 
Soares, no mun. da Conceição e l!:stado ele àiinas Geraes. Vide 
Gaspar Soares. 

PILAR. Rio elo Estado do Maranhão ; va i para a uahia de 
Cuman . 

PILAR. Rio elo Estado elo Rio ele Janeiro ; va i desaguar no 
rio Iguassú pela margem esquerda. ~ra denominado antiga
mente Morabahy . 

PILAR. Rio do Estado ele Mínas Geraes, no mun. ele Lima 
Dutcr te : nas~e na serra da lbiLipoca e clesag ua uo l'io Grande. 

PILAR DE OURO FINO (N. S. elo) . Dist. do Estado de 
Goyaz. Vide Ou 1·o F ino. . 

PI.LAR DE OURO PRETO (N. S . elo) Dist. do mun. de 
Ouro Preto, no Estado de Minas Geraes. Vide Ouro Preto. 

PILAR DE PITANGUY (N. S . elo). Dist . do muu . ele 
Pitangny; uo Estado clGJ Milias Geraes . V ide P1tanguy. 

PILAR DO MOR RO DE GASPAR SOARES (N. S. do). 
Dist. elo Estado ele Minas Geraes. Vide Gaspar Soares. 

PILARES . Log. elo DisLricto Federal, na ft•eg . de Jnha uma, 
na es trada nova ela Panma, a travessado pela E. ele F. do R io 
elo Ouro. qne ahi t em uma es ~ação e pot· um a linha ele boncls . 
Tent uma capellinha e e percorrido pelo riacho Falleiro . 

PILARZINHO. Nucleo colonial elo Es tado do Parao~, nas 
imm ediações de Gurityba. ~·hoje um ~1opuloso a l'l'abalcle ela capi
tal; possue uma capella ela invocação ele N. S. do Pilar; e um a 
esch. pl'im . , paga pelos cofres estadoaes . SeLlS habs., a llemães, 
francems e polacos , plantam centeio e batata. E ntrou desde 
muito 110 regim en commum. 

PILA TOS . Log . do Est ado de Pernambuco, na freg. ele Afo
g·aclos e m nn. da capital. 

PILATOS. Vide Portão ele Pilatos. 
. PILÕES. Villa e mun. elo Estado do Parahyba do Not·te, ex-

parochi a do muo. ele Areia . Orago SS. Coração ele Jesus e 
diocese do Parahyba . Foi cr·eacla parochi a com a in vocação ele 
s~nho t• Bom Jesus peht Lei Pro v. n. 579 de 7 de Oll t llbl'O de 
1874 e elevada á vil la pela ele n. 755 de 4 de dezembro de 1883 
e Le i 11. 26 ele 2 de m;wço ele 1895 . Perdeu aque lla invocctção 
q ue fo i s tt hstituicla pel a actual em vir tude elo art. I ela Lei 
n. 610 ele i de julho ele 1876 'l'em duas eschs. publs . ele inst. 
pt·im. Ag·enc ia elo correio. Sobre suas divisas vtde Dec, n: 6 
de 20 de janeit·o ele 1892 e Oec. n. 11 ele IO de feveretro 
ele 1893. 

PILÕES. Log. do Estado d Pernambuco, no mun. de 
A.maragy. 

PILÕES. Log elo ]]]staclo ele Pernambuco, no nmn. ele Qu,l 
papá, cerca ele 12 kils. distante dessa villa, atravessado pela E . 
ele F . do S . Francisco . Ha ahi mn tuonel. 

PILÕES. Log. do Estado da Ba hia, uo mun. ele Campo 
Formeso. 
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PILÕES. P ov. do Eatado do R io de J a neiro, no nmo. ele 
Ita bora. hy, corn uma eschola. 

PILÕE S. Log . no mu n . ele P or-Lo Fe li 7. elo EsLado de S. P:1.ul o . 
PILÕE S . Bairro elo mun. el e Gua rat in g- ueLá, n o EsLcldo de 

S. PMd o, co m um a eseh . publ . ele insL. pri ma ria . 
PIL ÕES. Dis L. c t·eado pe la Lei Pt·ov. n 3.052 ele 26 ele ou tu

ln·o ele 189.2 na !'reg. ele Pat·acatú do EsLaclu el e i\I in as Geraes . 

PILÕES . Sert•a el o Es·taclo das Alagõa o; , no mun. de S . José 
ela Lage . 

PILÕES . Ser.ea do Es tado do E. San Lo : sepat·a as agu as do 
rio Nor te Ii:squeedo, afi!tten Le elo Itape mel'i m, das elo r1 0 P reto 
depois I ta bo.poana. 

PILÕES. Ser ra do Estado de San ta Cathari na, nas di v i sa~ 
occide n tae;, eb ft·eg·. do Cambot'iú c prox ima das sereas denom i
n adas i'I'Iacacos e 'l'apet·a . 

P ILÕES . Se n·a elo Estado el e Mi nas Ge t·aes , no mun. ele Pa
racatú . 

PILÕES . Co u ego el o l~s tado ele Pemambuco , al t• avessa el o pela 
:r; . cleli'e rro elo Recife ao S. F ra ncisco, en tre Qutpapá e ,igua 
Bt·anca . · 

PIL ÕE S . Rio elo EsL~do de Serg ipe, afl'. elo rio deste nome · 

PILÕES. Riacho el o 8s tado ele S. Paulo; des ~ gua n a marge m 
esc1 . elo l'lbeirio ele Monte Alegre, tl'ib. elo rio Mogy -guassü . 

PILÕES. R ibeir ão do 8s·taclo elo S. Pau lo, ail'l . elo P i ~gny 
ou P ianhy . P..ecebe o correg-o elo Ceeco. Ban ba o mun . de Gua
r aLingueLÍ1 . 

PILÕES. Rio elo Estado de S. Paulo, nasce na· se rra el e Pa-
ra napiaca ba e clesagua no rio Ber L.ioga . · 

PILÕES . R io do Estado de S. Paul o, a fL ela ma t·gem esq. elo 
R ibeil·a de Ig nape. ALrav ess1. a esLt·ada que vae ele Iporanga a 
Xiri ca . S ua ex tensão e de 55,5 ki ls. ]J;' f'o n naclo pelos r ibei l'Õe> 
elas Moeles. San La R i·ta. e Sant.'An na . Suas margens ai nda con
se r va m ves tigios elas lavras ele onro , que alti m inel'Ou-se em 
ou tro tempo . 

PILÕE S . Ri bei1·ão elo Estado rle Minas Garaes; nasce n a 
Ee t•t•a ela Anibacla, no mun. el o iVI<ll' ele HespanLa. a-tl'avessa 
pa rte desse mun . , toda n. pa l'ochi a elo Ch.i ado t· ale o Jogar ele
n ominado Fazenda ele~ Barra 1\!/a•?Sr;, . onde l'ece be o r ihe iriio ele 
Sa 11to An tonio . In corporados então vão desaguar no r io Pa
r ahy ba elo Sul com o n ome ele Y.l' ac nco . 

PILÕES. Corre[\'o elo Es tado de Min as Geraes : cl esagua na 
m arg?m esq . elo r io elas ll1o l'Le> proximo aos c01-regos el o F un
dangome e elo Mar mello, e ntre a ba l'l·a desde rio e a es·taçã o ele 
lbiturun a , 

PILÕES . Carrego elo Es tado de Min as Get•aes, na"ce nos 
Mat tos ela Ver eda, ba nhfl. o territori o ela fl' eg . ela Lagõa Santa e 
desagua no ri beirão ela Ma·tta (lt1f. loc .J 

PILÕES . R ibe il'ão do Es·taclo de Minas Geraes, no cl is t. ele 
Ser ra nos e mun . ele Ayu r uoca. 

P I LÕES. R io do IJ:stado de Goyaz, afr. do ri o .Cla ro ou 
Di amantino, que. o é elo A t·aguaya . Recebe o Fa!·tut·a e o 
:::;. Dom in gos. I!;' usR im cha mado de qunLr o pi lões q11 e ah i e n
cont rou Urba no do Cou to , em 1722, a o paRRar pela ta per fi. <> lli 
fu ndada por Ma noel Pe t· eira Callla maro, cunhaclo do 2" Anh a n
guer a . T a mbem o clcnnmin am Aray<:\s . « Legua e meia :i 
JUsan te ela pov. do R io Cla ro, di z o Dr . Bsg::; i. desagua pela 
elir. ~rio P ilõe&, cuj a ]a,·gurfl. e volturJe c!'ngua siio um p /Juco 
~upenores i1 me·tade do rio Clar o. D<i. o P il ões va n Deri "'oso. e 
ad imit te canôas na passagem cl n es u·ada que va i de~ ta gapi·ta l 
(Goyar,) :i pov. do H. i o CI aro. Corta- o a es·trada ·tre~ IPguas 
ac i ~11 a ele sua Cú ofl ue ucia; h avendo cach oei ra~ fl.C ima e aba ixo 
elo fJ OJl'to po1· onde se o passa . Na s~cca dá o P ilões vau f'ea nco 
em qualque t· par te de seu curso . Compõe-se o P ilões elo S . Do
m ingos e elo Fartura .» 

PILÕES . Cachoeira do r io Tie·té ; no Es·taclo ele S. Paulo ; 
e nlre a elo Beijü e a el o Garcia . 

PILÕES . Cachoeira .no rio Sapucahy- mít·i m. pou co aba ixo 
da conftue ucia elo ribeirão dos Oul'os ; no J!:s·taclo de Minas 
Ge raes . 

PILÕES . Cacheeil·a no rio Grande e Estado de Minas Geraes. 

PILÃOSIN .H O. I' o v. do Esi;a clo do Pa1·ahyba do Nol'te, no 
termo de Gua l'a bi l'a, ao poeuLe . 

P ILOTO. Serra do Estado elo R io de Janei ro, no mun, de 
Mangara ti ba . 

PILOTO. Igar ape do Estado el o Amnzonas, no m un. ele 
Coal'y . 

P lLOTO . Igat·apé el o Es t:1clo elo Pará, no dist . ele Bem fica 
e mun . ela capi'tal. 

PILOTO. R ibait·ão elo Es tnclo do R io ele Janeiro, no mun. 
el e S . J oão Marcos . Va i pa ra o mar. f~ ' tambem denominado 
Lapa . (In f. lo c . ). · 

PIM ARI. R i beiro do Esbado elo Amazo nas. no r io Içá, enl.re 
o Icote e o Jurupar i- paran:i. (;i l'au jo A mazonas) . 

PIM BUE L A . Vi de Pingt~~lcL . 

PIM ENTA . D ist . do Es tado el e Minas Get·aes, no mun. elo 
Piumhy, nas abas mel' idionaes el a serr~l das Vet•Len·t s . ahi com 
o nome ele P iumhy . Ot·ago N. :::; . el o Rosa l'i o e d iocese ele Ma
ri anna . Foi c t·eaclo pa rocb ia pela Le i Pl'Ov . n . 1. 307 ele 5 ele 
novembl'o de 1886, s upprim tcla pela ele n . 1.'122 ele 24 de clez
embl'O de 18-:i7, res tanracla p~ l <l ele n . i. f:i67 el e 11) ele setem bro 
ele 1870 . Lavo llra ele cer aes e de can na . Cr iação ele garlo . 
g• cor tado pela estrada ge t• tll que ele Fo t·miga Sf' ll iri g·e cL Pi 
umby e Uberaua . ]~' povoação bo tlila, ftot·escen·te e co mmercia l. 
l<'az s•u pri nc ipal co mmerc io, ele importação ele sal e ex por tação 
ele cer~ae s, pela naveg·ação elos rios CapeLi nga e Gr ande com a 
c icl a rl " ele Lav t·as. Agenc ia elo con eio. Sobre snas di visas d ele 
Lei P t·ov . n. 1.4813 ele 9 ele julho ele 1868 .. T em duas esc h~ . 
pul.>ls. d t1 Jnst . prim. , uma Cl' eacla peln. Lei Prov. n . 3 .3::16 
de2 ! ele julho ele 1886 . 

PIMENTA . Log . do Estado ele P ern am buco , no mun. elo 
Cabo. 

PIME NTA . Log . elo Esbaclo do R io ele J a neiro, no muo . ele 
ilia gé . 

P IMENTA . Log . elo Estado elo R io ele J ane iro, no d ist . 
de N. S. ela Conce ição elo .Frade. 

PIMENTA . Bairro no mun . elo Porto F eli z, no Es tado ele 
S . Paulo. 

PIM ENTA. Log. elo Estado de Minas Ge t·aes, no te rmo el o 
SaiJal'á. 

PIMENTA. Serra elo Es tado ela Bahia, no mun . el a Cas:J. 
Nova . 

PIMENTA . Ilha cht pl'ov . el o R io ele Janeiro, no mu n . de 
Angra elos R eis . 

PIMENTA. R iacho elo Estado do l\bra nhão, no clis·t. el o 
Bmity e mun. elo Br ejo . 

· PIMENTA. R ibeirão do Estado ele Minas Geraes banh a o 
an aial ele seu nome e a·travessa a es trada que vae pa't·a a li'or 
nl iga. 

PIMENTA . Rio el o Estado ele Minas Geraes ; nasce da 
sel'l'a ela Agua Limpa e, junto com o ri beirão das Canôas, forma 
o rw Ver melho, q11e a-travessa a ü·eg. ele Roças Novas. 

PIME NTAL. Pon ta si tuacla n a margem esq . do rio Tocan
·tins; é a ex tremidade N. ela enseada elo Cou <la; no J!:s tado do 
Pal':í.. 

PIMENTAL . Igarapé elo l~staclo elo Pari ; clesagua na mar 
gem esq. do 'l'apajoz pouco abaixo ela cachoeil'a Uruá . 

PIME~TAL. Igarapé elo Es·t<tclo do Pa.t·à , na ci rcumscripção 
elo Areão e com . ele Bai ão. 

PIMENTAL . R io elo Es tado elo Pará, aill. elo Gur upy ; banha 
o mun . ele Vizeu. Po t• elle communwa-se o igarapé Cauiclly , 
a!ri. elo Capi m, com o Gurupy . 

P I M E N T AS . P ov . no cl isL. ela C<:Lpella Nova elo Be tim Es
·taclo ele Minas Geraes, com um:J. esch . publ. mixla ele i ns·t. prim. 
creada pela Lei P rov . n . 3.396 ele 21 de julho ele 1886 . 

P I MENTAS. Pov . elo Estado ele l\iinas Geraes, no elis·t. ele 
San·ta Luzia e mu n . deste nome. 

PIM ENT AS. R iacho do Estado do R . G. elo Nor te ; banha 
o .mun. da Sen-a Negra e desag·ua no r io Esp inharas, affi. elo 
PHanh.as . 
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PIMENTAS. R io no mun . de Vianna, no l!:slado do Espi
rito SanLo . 

PIMENTAS. Co l'reg-o do Eshado elo Rio de Jane1ro, b:1nlla o 
mun . de l'dacahé e cle';agua no r1 o elo Frade. Tol'na- se cauda
loso na occasião elas grandes chuv :~.s . 

PIMENTEIRA. IncUos elo Estado elo Pi auhy. No 1• Boletim, 
Tomo II ela Hev. da Soe edCI.(le de Geog. elo Rio ele .Janei?'O 
acha-se p11blicado um clocume11'to sob o titulo « I nl'ormaçilo dada 
por Dom ingos Dias Soares, fil ho do ex-conquishador de inclios 
José Dias ~oares, sobre o selvagem Pimentei?·c& , de que tem co
nhecimento por acompanh:1r o di lo seu pai em todas as con
qui stas, na qual le- se : ,, O inclio selvagem Pimen·te ira existe no 
·tllt'l'eno que medeia das cabeceiras elo h auhy acima procura11clo 
o~ sertões de P ernam bttco, o qual, sendo persegui do pelos chl' is
·taos, a quem a tacavam r ou bava m e matavam, se recolheu ao 
cen·tro. uninclo- s~ com outra nação selvagem, e ha desconfianças 
que elles proj ec tam im•aclir o ·teneno que se lhes ba tomado; a 
sua inclole é má e insensível. Só com muita moderação e ·tra
balho se dom am <tos cos·tumes humaH os, ]lO I' i soe que a icléa que' 
el les concebem elo rigor e múo tr:lbo que até aqui se ·tem ]ll'a;tl
cado, em su as conqui stas, e lles se refug iam aos ma~tos ontle 

· v1vem em ple11a liherclacle, satisfazendo ·tão sómente as necess ida
des na·turaes e por ess t causa l'azem suas pla n tações de legumes 
de caroço e fazem suas caçadas com que se sus·ten ~<t m, procu
rando sempre os terrenos mais ferteis, que, sem mui to tl'abal ho, 
possam cultivar . As suas icléas sao li mi ·tacbs e CO JJI ·traba lho 
colhem a lgum as in sinuações que se lhes faz j· todavia r econhe 
cem mn ente supremo e, enke si, guardam l ei~ e celebra111 for
mal idades, como sejam a elo casamento, qu~ para efl'ectua r· se 
arm am duas r edes, uma em cima da outra, nas qu aes deitan
do-se o mal'iclo na de ba ixo e a mulher na ele cima os pais l hes 
fazem euLrega dos seus do·tes ; a saber : cabaÇas, cuias, arcos e 
Rexas e algumas cousas indispensaveis para o provimen to ele suas 
necessidades nat 11raes . Aca iJaclo es te acto sol<> rnne j ul gam - sa ca
saclos, com dir·eito 1m1 a outro, o morrendo algum elos esposos 
tem preferencia ao seg•mdo clespo:;orio o c·1nhaclo 011 cunhada . O 
meio mais favoravel a conc iliar com os cbri s tãos e de os cidli
sa t· é co nfi ar-se- lhes no logar ele suas habitações, mui propr·io 
l?at·a seus aldeamentos, aq uillo qu e ell es julgam set· ut1l rara 
forn1a1·em um meio ele sua su hsistencla. como ferrament.as para 
cultival'em as ·torras e dar-se-lhes roupas para cobr irem a nudez, 
ftnuo e aquillo de que elles mais gostarem, franqueando- se a 
comm unicBção com ell es ; ·tudo cleba1xo dao ' 'istas ele um dire
ctor capaz, ttne gose elo mesmo indul'to que Sua i\Iagestacle o 
Senhor D. João de perpetua memorla, conferia a José Dia8 
Soares des·ta província, a saber : o pos to de capitão de inf<u11a
ria aclclido ao esLaclo-maior do exercito. com o soldo e cava lga
duras precisas para es'le fi m, for necenclo·-se gado e farinha para 
sustento ele lles no pr incipio dessa a lcleação emqu an to não fazem 
suas planl ações. Na ribeira elo P iau hy ex iste m seis incli as 
g l'andes e der. peque nas ela dita nação Pimenteim, ,j á domes t i ca~ 
elas, e um chr istão denom inado Jose Dias Brabo que foi cd aclo 
com os gen·t ios e pr is ioneiro pelos chrlshãos conquis tador es con
·~ra c1uem elles pel ~j avam, de fendendo o tetTeno dos seus ecltlcaclo
res, a qnem j ulgava per~encer, vis to elles o ·terem ca. rr •g·ado 
para o mat·to ele menor idade .- Oeil'aS dn Piauh y, 22 ele março 
ele 'l82"?.- Ba•rão ele& Pa;rnahyba, Presidente . 

PIMENTEIRA. Log. no Es·taclo ele P er nambuco, no mun. de 
1'ilnbauba. 

PIMENTEIRA. Log. elo Es tado elas Alagoas, em Viçosa, 
VJCtorla e S. José da Lage. 

PIMENTEI RA . Serra do ffistaclo ela Ba.l1ia, no num. elo 
Remanso. Dizem ser inaccessi vel. 

PIMENTEIRA. Riacho elo Estado elo Cef!,rá, banha o mnn. 
ele S . Beneclic·to e clesagua no riacho deste nome. . 

PIMENTE IRA. Arrai al elo Estado elo Ma1·anhão, à margem 
edsg . elo rio Pamahyba, cinco kils., pouco mais oa menos, abaixo 

o Remanso . 

PIM ENTEIRAS . Log. elo Es tado do Ceará, no ·termo ele 
S. Benedicto. 

PIMENTEIRAS . Ilha elo Es·tado ele Malho Grosso, no !'lo 
P arag·uay, en tre os Castellos e a cidade de Corumbá. (Dr. S. da 
F onseca. Dico. oit ) 

PIMENTEIRAS. Corrc"'o do Est ado elo RIO ele Ja,.neü·o, 
banha o clis t. ele Therezopob ;' e cle,~~\gua no rio Paquequer . 

PIMENTEL,. Log. elo Estado ele P el'namlmco , no muil. elo 
Cabo . 

PIMENTEL . Rio do Estado elo Pat·ahyba elo Norte, entre 
Brejo le Arêa e P.ila l'. Atravessa a estrada ele Alagôa Grande a 
Gurinhem. 

PINA. Assim denominou-se por algum t empo o mo rro de 
S. Diogo, situado na Capital F ecle1·al. · 

PINA. Ilh a na costa elo Estado ele P ernam buco, na parte dessa 
cos·ta s ituada en·tre o cabo ele ::>anto Agostinho e a barra e p01·to 
do H.ecife. E ' separada da ilh a elo Nogueira por um a cambôa. 
Nella exis te um lazare to des tinado :i qnarentenas ele estrangeiros 
e nacionaes, para as épocas epiclemicas. 

PINAJ APON. Cachoeira no rio Urari cnera, no EsLado elo 
Amazonas, logo acim a da ele laranjapon e prox ima elas elo Afo 
gado e :'>ruca imã. 

PINARÉ . R io elo EsLaclo ela Ba11ia, no mun . de Camamu; 
corre para o ma r·. (lnf. toe.) . 

PINAUINY. Lago e fu.t·.:> elo Estado elo Amazona~ , no mun . 
ela Labrea . O Jazo tem communi cação com o Ca in aan e com a 
margem esq. do ~Purús. 

PINDÁ . Serrota secca no termo ele Canincle do Estado elo 
Ceará . 

PINDÁ . Lago no mun. ela capital elo Estado elo Amazonas . 

PINDAHY. Vide Santo ChrlsLo . 

PIN DAHY BA Ilha no rio S. Franci sco, E stado ele Minas 
Geraes . Fica entre as ilhas elas Bal'l'ei..t'as e da i\I~:rencla. 

PINDAHYBA. Ribeirão elo Estado ele S . P aulo. aff. ela 
margem clü·. elo Jacu piranga . · 

PINDAHYBA. Corrego elo Estado ele Goyaz, a fL do rio 
. Pre·to . 

PINDAHYBA. Col'rego elo Estado de Goya7., banh a o mun . 
ele Santa Luzia e clesagna na margem cl ir. elo ri beirão Alagoinha, 
·tl'ib. elo Alagado. 

PINDAHYBA (Rio). Uma das c~beceiras do r io MallSO, ao 
qual fó.l'ma ao confluir com o Ja·tobú, ambos nascidos na serra da 
Chapada; no J!:stado de lVIa'tto Grosso. 

PIND AHYBA. Cacl,10eira no rio do Sul ; no mun . elo Prado 
e Es·taclo ela B<1hi a . 

PIN DAHYB A GRANDE . Carrego elo Estado ele Minas 
Ger aes, banha o mun. ele Mon·bes Claros e clesagua no rio S. Fran
cisco . 

PINDAHYBAL. Corrego elo "Rs·taclo ele Goyaz, nJt'. el a margem 
clir. elo r i beirüo Mesqutl;a. t rib. elo rio S. Bartbolomeu (Inf. loc.) . 
O mesmo inJorman·~e faz-nos me1lçilo ele um outro conego desse 
nome, afl'. da margem eSC[ elo rlbeirilo Alagado. 

PINDAHYBAL . Ribeirão ou corixa que desagua {t margem 
esq. elo Itiquira, per to já ela contluencia des te no S. Lourenço ; 
no l];staclo ele MaLto Grosso. Atravessa a estrada do Pec1uiry. 

PINDAHYBAS. Dlst . el a freg . cb Venda No va elo mun. de 
Sabará, no Estado ele Minas Geraes; com duas eschs . publs . 
ele inst. pr im ., uma elas qu<\es, a do sexo fem.inino, lo i cread;1 
pelo art. 11 el a Lei Pro v. n. 2 .765 ele 'l3 ele setembro ele 1881. 
Agencia elo correio. Sobre suas divisas vide art. IV ela Lei Prov . 
n . 3 .170 ele 18 ele outubro ele 1883 . 

PINDAHYBAS. Pov. elo ffistaclo ele i\'linas Geraes. no cli st . 
elo R io Preto, mun. ela Diamantina. Por suas divisas !)assam os 
rios Canna Brava , Capão Gt·osso e J equitinhonha. Foi elevada a 
clis t . peb. Lei Prov. n. 3 . 451 ele 1 ele outubro de 1887. 

PINDAHYBAS . Arrabalcle ela ü·eg. de Pequi, mun. elo Pa.rii 
e Es tado ela Minas Geraes. 

PINDAHYBAS. Log . elo Estado ele i\Iinas Geraes , na ú·eg. 
elo Pau Grosso, ·termo ele San·ta Luzia. 

PINDAHYBAS . Corrego elo Estado de Minas Ger~es,_ e_anb<t 
o mun. elo Curvello e clesagua na margem esq. do l'.lbeu·ao do 
Boi, a íl'. elo ri o S . Francisco (fnf. loc .). 

PINDAHYBAS. Conego aff. elo rio P1·eto, que o é do Para
hybuna, e este do Parahyba elo Sul. 

PINDAHYBAS. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, nas 
divi0as do clist . ele N . S. elas Dôres ele Santa Jul 1ana . 
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PINDAHYBAS. Corrego do l!;stado de Minas Geraes, a (f. da 
margem di l' . elo rio Pouso Alto, Lrib. elo Pal'a.una . (Inf. Joc.) . 

P INDAH YBAS. Cort'ego do Estado ele Goyaz; desagua na 
lagôa Feia. 

PINDAHYBAS DE CAL ABOUÇO . Pov . do Estado de 
i\linas Geraes, no dist . ele Jequitibá e mnn . ele Sete L>gôas. 

PIN DAHY BAS DE M ANOE L ALEIXO. Corrego do Es
Lado de Minas Geraes banha o m~tn . do Abaetê e elesagua. na 
margem esq . do l'io S.' Francisco . (lnf. .loc .) . 

PINDAHY -MIR IM. Estação da E. de F . ele Bagé á_ Ul'U
guaya na , no Es tado do R . G . rlo Sul , entre as estaçoes de 
Toro-passo e U m guaya na , a 76m , 7 ele altura . 

PINDAHYRA . Log . do Estado de Pernam buco, no mun. 
ele Igu <H'a ssú. 

PINDAHY TIB A . Ba ir ro elo mu n . ele Guaralin gne Lá, no 
l!;stado de S. Paulo com uma esch . pnbl. cl'earla pela Le i 
n . 101 de 24 de s~tem bro ele 1892 . l?ica a uns '18 kils. ela 
cidade . 

PINDAHYTUB A . R i bei rão elo Estado de lV!atto Grosso, 
aiL d ir . do rio Manso ou das Mortes, entre o elo Peixe e o ela 
Lage. 

PINDAHYTUB A. R io do Estado ele Matto Grosso . Tem 
as suas origens prox iroas ás do Guaporé e Juruena e clesagua 
na margem esq . do Sarar é, t l' ib. elo Gnaporé. Suas margens 
são na ma ior pa rte, al agadas e seus mattos excell entes [ a t·a ,, 
mais pingue cul tu ra . 

PINDAHYVAL . Log . do Estado ele Matto Grosso, en tre 
os rios S . Lourenço e P iquiry, no dis t . de Santo Anton io elo 
P.io Abaixo, muu . ela ca pita l . 

PINDAHYZ. Duas pequenas i lhas entre as do Bom J Ps us e 
Fundão, qu e se d istinguem por Pinclahy ele cima e de baixo. 
J'iias Cartas de Ba rrai e ele Cand1do Mendes aquella tem o nome 
de Ilhota e esta de Outra Ban1ta. (Fausto de Souza . A Bahia 
elo Rio ele Janeiro). 

PINDAMONHA NGABA. Cidade e mun. do Estado ele 
S . Paulo, sede ela com. ele seu nome, aos 22° 58' ele Lat. S. e 
2° 19' ele Long . O. elo R io ele Janeh·o, a NE. ela capital do 
Estado, ela qua l di sta 155,5 kils . , á m.at·gem esq . do rio Para
hyba , a·travessada pela E . de F. Central do Braz il , ligada a 
S . Bento do Sapucahy, ao Es tad ele Minas e a ontros pontos 
do Estado ele S . Paulo por estradas vic inaes . Sua egreja matriz 
Lem a i nvocação de N . S . elo Bom Successo e depende da 
diocese de S . Paulo . Foi fundada pelo padre João de l<'aria 
F ialho, que: nella ed ificou egreja e clptou-a com pa·tl'imonio pelos 
fins do seculo XVII. Foi e levada a vJll a pelo desembar gador 
João Sat·aiva de Carvalho, que segui ndo em_ser viço para o R io 
ele J aneiro e a lli ch egando, r ecebeu elos h abl\a ntes va liosos pre
sentes pa l'a que elevasse o pov~a~o áquella ca tegoria . E m uma 
n oite esse magist t·aclo fez ele1çao para offic1aes da Camara, 
levantou pelou t' inho e l qclo clispoz ele sor Le que ao amanhecer 
elo dia segtlin Le deixou, ao partir par;c o Rio ele Janeir0. a 
povoação erecta em v illa e os offtciaes ~l a Ca ma ra emposs:tclos 
ele seu;:; r·esvect tvos Jogar es. Esse acto 11leg:1 l fot perdoado por 
S. M. F icleliss im u, que por Provisão ele 10 de Julh o ele 1705 
con fir mou a villa de Pi nclamonhangaba . Ped t·o '11aques diz qtte 
lambem for a m runcladores dessa villa o a lcaide- mót· B t·uz 
Esteves Le me, se't ir mão Antonio Bicudo L me, se'u fi lho 
Man oe l ela Costa Leme e Pedro ela Fonseca MagalhãP-s, por 
isso que foram elles q ue alcançaram de D. João V approvação 
elo ac to illegal el o ouvidor Sar a iva, apezar ela opposição que 
faziam os moraclot·es de T aubaté . Foi el vacla ú cidade por 
Lei P ro v. n . 17 ele 3 ele abril ele '1 849 . ]~ ' com . ele pr imeira 
en tr . , creacla pela Lei P r o v. n. 16 ele 30 ele rna r ço cl~ i838, 
supprimicla pela de n . 61 ele 20 ele a bril ele 1866, r es ta urada 
pela de n . 27 rle 7 de maio de i 877 e class irtead:t peb Dec . 
n. 6.689 de 19 ele setemhr ele 1877. Dista '122 kil s" ele lVIo:zy elas 
Cruzes 79 ele J acareh y, 5.2 de S . José dos Cami'O'>, 50 de São 
Ben·to ;lo apuc:•hy-mir i m , 39 ele Gnarati nguet(~ e 17 ele Ta u
baté . A c idade tem a matriz, que é grande. com cluus tol'l·e . 
5 jaoellas ele 1reu·te, Lres portas s um g radil ele ferro; tem 7 
altares : o altar- mór corn a imagem da padroei ra e aos l>1dos 
as iroa,.e os de Santa Cecil ia e S . Roqu e. o do Sacr ai!lenLo, o 
~le N. S. do Rosario, o el o Coração de J es us, o dn i\Iã i elos 
Home ns o de N, S. das Dôres, e o elo Co t'ação de Mari a . No 
alto do' crucifi xo ha 11m quadro com a Sagra da F amília. A 

egl'eja elo Rosa t' io, tarobero coro duas ton·es, em 1't·ente a u ma 
pequena praça ajardinada, sobre a qual et·gue-se um CL'uzeu·o . 
A egr~j " de S .. Jvse ao lar lo da Gamal'a M•tn ieipaL: e as capel las 
d~ Sa nt'Anna e Sa nkt Cntz . Os erl tllc tos mats 1rnpor ban Les da 
cicl·tcle são : os palacetes das Viscondessas de Itapev<L e ela 
Pal meira, o theatro. n'uma gra nde p raça, o Me l'caclo, na pL"aça 
i5 ele Novrombt'O, o Ba nco Mun icipal Pinclamo nh a ng bense, o 
Gntpo gschola t·. Possue ruas lat·gas e compridas, casas ele 
eegtllat· app:trenc ia e clous .iareli11s, nm no l a rgo .cl<) Rosa rt o e 
011 \ro na praça Corne li o Lessa . A c1clade, que e atravessada 
pela E. de F. Cen tral , é mais ou menos pla.n ,t, não ten~o 
mo n·os . Cl ima mtlito bom. N<t cidade fi ca m os arrab<tldes RI
bei rão, Boa Vjsta, Gallega, Lava-pés e Soccorro . E ' ban hada 
pelo rio l?arahyba, pelo R ibeirão e pe lo carrego Lava- p~s . 
A pop. da cidade é de 2.000 habs . e :c elo mun . 20 .000 . E o 
be L" çO elo coronel Mo t·eiea Cesa r. Lavollt":L ele café e canna; 
criação ele i!aclo . Comprehencle os bainos denom inados MaL-to 
. •entro, Alto, Ribeirão , F igue ira , Piraquama, Campo do 
Galvão, Sapucaia, Gallega, Barranco Al to, Campinas, Vargem, 
Mandú, Mombaça , Pe11quera, Tabt't, Bom Successo, Al va
ren '!a . '!'em coll egios paJ•ticulares ele i nstrucção secundari a 
e diversas eschs. publs. de insb. prim., uma das quaes 
creacln pela Lei Pt·ov. n. 8 ele '15 de fevere iro ele 1884. · 
Agencia elo correio. O fallecido poel a A.ugtts"to Em ilio l'-aluar , 
em StHL Peregrinação pela Provmcia de S. Paulo (I860-186i), 
assim clescreYe essa e leganl.e cidade : «A 60 leguas pot1co mais 
on menos elo Rio de Jane.iro, seguindo a estl'acla ge1·a l de 
S. Paulo em d.it· cção á capita l desta p rovinc ia, e 7 l eguas 
arl iante ele Guarat inguetá, encontra -se sobt·e uma vasta emi
nencia, iormada por 11ma larga ondulação do lerreno, e como 
assentada no regaço ele verdejantes cil.mp inas, a fo rmosa cidade 
de Pinclamonhangaba . O rio Parabyba, em um <L ele suas in ü
nitas e capl'ichosas c ircumvol llções, passa docemente, espre
guiçando-se em uma vo l uptuosa cttna, e parece, segtmclo a 
phrase elo Sr. Homem ele Mello, imprimir nas orlas da cidade 
um osculo de amor ! .. . O log.Lr para sécle rle uma povoação não 
podia, pois, se t• melhor, nem mais poet icamente escolhido, 
A natureza cal ma, mas opulenta, destas i romcnsas planíc ies, 
qne se recham no hor ison te aos pés das duas grandes serras ela 
Mant ique i l">t e Bocaina, ~em um aspeclo magestoso, e , contem
plada aos r a io3 elo sol poen·te on ao reflexo p<tlliclo ela l ua, f6r ma 
um painel anebat~dor e sublime I O sólo. como o Oce<lno em 
calmari :t , desenrola- se em ondas de ve rdura, e ele vez em 
quando, no seio ele suas do ':11·as esmal·tadas, al veja ao l on!l'e uma 
casinha pi Ltorcsca q.ue a vista a lcança a 2 ou 3 leguas de d is
tancia, e é uma fazenrla isolada no e1·mo, que sor ri como uma 
mansão ele pàz e um asylo de felicidade. O fi rm amento arque ia-se 
puro sobre este painel encantador, e no hor isoll'te immaculado 
estampa- se o vulto irr gula r das set'l'an ias azuladns e transpa
rentes como as co llinas ela Ital ia e as montanh as ela Grecia . 
O poclet· elas icléas qu_e o sopro ela civil isação espalha nas azas elo 
progresso tem germinado fructos abençoados nes·ta ·te rra , de 
preclilecção . Ao larlo ela pom p<t de llllla natureza luxudan~e 
accele.ra- se o desenvolv imen to matet' ia l e brota como espon 
taoeo o ·ta lt<nto e g>nio ele seus filhos. S d a curioso o esLuclo 
ela i_nfluencia que os Jogares exe rcem, não d igo já sobre a irn ag i
naçao elo homem, o que n tng-ue m clesco nhecP mas ainda sobre a 
Stta inelole e car~t ctet· , sobre as S t ta~ ·tenclen'c,as a sobre o seu 
empenho na> conquistas da mat~ r ia pela i n tel!ige~c i a e espi rito. 
P tndamonhangaba e tuna. elas ctclaeles do 11orte ela prov incia. ele 
S. Pau lo ~m rJ u~ estes [>~ctos se tot·nam, por ass im d izer , vis ive is 
e pa lpnvets , E prec1so aehnt rar a poet ica arch itecttlra ele sua 
m:ttl'i'-, concep1:ão gl"andios<t ele nm art i ta quas i ignorado, cujas 
flechas se levantam ao céo em linhas puras e suaves, como s in
ge los pensan1envos ele piedade e de fé; é preciso ver as constru
cções arListicas dos bem acabados preelios qae adornam as la rgas 
e (ot·mosas rua da .:icla,le ; é preciso gosat· da confratel'nidade 
amaveJ elos seus habitanLes. aprec iat· a sua socia biliclarle, conviver 
com os dislii ncLos talen·tos.qu e a en nobrecelll . pa t·a justificai' uma 
·theor1a que ao menos aqu1 e amp lamente realisacla • . . E türe os 
edific ios q11é mais temos a notat· aqui, eleve co llocar-se em pr i
meira plana a maLri11, qn~ era ; una ~greja ele gosto antigo, vasta, 
I?Orém sem arch tteci.Llra. Em ·l ~4 L cl_erbacam abaixo as par edes ela 
l t·eo·te para levantar- se novo :ü:onttsp1cw e reconstru ir - se o tem
plo. Em i::l-!2 lau~aram - se os primci1·os alicerces ela monumental 
fach~cla que hojedesaU~ a atten ão do viajante. E' uma peça ele 
ar ch1tectura dor1ca, CUJ O l'lSco é devido ao b abil e intelli n-en·te 
artista Antonio Pereira de Carvalho. li'sta obra foi exch~~iva
mente feita á cus ba dos fie is . . • Além da mMri.z ainda ha em 
Pindamonhangaba ma1s ou·tr a eg1·eja , a do Rosario,' capella aldeã, 
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edificada pelo ajudante José Homem ele Mello. e a egreja ele 
S. José, pequeua, mas bem acabada, co rn uma f'achnda s1ngela e 
elegante. Foi este nltimo templo con tr niclo pela famili a Gocloy. 
A quatro leguas da cidade, segui mlo a est rada de Taubaté , ex is te 
uma ou tra capella com a i nvocação de N. S. elo Soccol'l'o, notavel 
pelos seus mila~res .•. »Sobre as divisas do IllUil . consul te-se a 
Portada de 22 Cle fevereiro ele J83il e en tre outras a~ Leis Pr ovs . 
n. 7 ~e 9 ele fevereÜ'Q ele 1842, n. 4 de 22 de marco ele 1851 ; 
n. 2<1 de :3 ele maio ele 1854 ; de '12 de março de -L855; n. 12 
ele 18 de abril ele 1863, ele 2 ele abr il ele 1868 , ele 18 de 
abril de 1870; n. 60 ele 2 ele abt·il ele 1816 . No li vt·o 11 Pr·ov. 
de 8. Paulo, (1888), le-se : « Divisas - Confina este mun . 
a.o N. com a prov. de Minas Geraes ; a [!;. com o mun . ele Guara
"binguetá; a SE. com o de Lagoinha ; ao S. com o ele TaubMé ; 
a O. e NO . com o ele S. Bento elo Sapucahy. As divisas com 
a fl·eg . de San·to Antonio elo Pinhal. mun . ele S . Bento elo 
Sapucahy, constam elas Leis Provs. ele 23 de mat•ço ele i S6:L 
e 18 ele abril de 1.708 ; c·omo m1111. cleTaubatédapor taria 
do governo ele 22 de f'ev@reiro ele 1848 <> Leis Provs. ele 9 
de feve1·e:U·o ele 1842, 22 ele março ele 1851, 3 de maio ele 1854 
18 de abril ele 1863 e 18 ele abril de 1870; com o mun. de 
Lago inha ela Lei Prov. ele 2() ele março ele 1866 e Resolu
ção el e 2 ele abril de i 8G8 . - Aspec to geral~ A.o N. e::> . e o 
·terri"borio montanhoso; a 0 .. L . e centro estende-se a vasta pla
ni cie, mais ou menos ondulada, por onde serpe ia o magestoso 
Parahyba.- Serras - Duas são as pl'incipaes elevações elo solo 
no mun. a serra da Mantiq"ei1·a, que passa ao N., ·traçando di
visas com a prov . ele Minas Geraes e lançándo contra l'or··te > para 
o valle do Parahyba e a serra elo Quebra- Cangalhas, que passa 
ao S.-R ios- O rio Parahyba corta o mun . na clirecção de O. 
para E., recebendo pela margem dir. os r.ios Una e Pirapitanguy 
e os r ibeirões Borba, Carapautuba e Ypiranga, e pela ma1•gem 
esq. o rio Piraquama e os ribeirões ela P onLe Alta e Grande, 
além ele cliveJ•sos corregos e regatos. O rio Pa rahyba corre no 
mun . em leito baixo, de modo a vedar que, ainda nas maiores 
enchentes, sej am inundadas as pla nícies que o mai·geam.
Salubriclacle - E' geralmen·te salubre e gosa de clima puro e 
agraclavel, motivo que o lorna procurado por enfermos e con
valescentes. Parte dos afamados Campos do Jorclão , situados no 
cimo ela serr a da Man·tiqueü·a, ai nela pertence ao 1nun . Ahi 
gosa-se ele clima purissimo, sem oscillações bt·uscas . A es tas 
circumstancias principalmetrte a·trtribue-se a smL intluencia be
nefica na cura de aJJ:'ecções pulmouares.- HisLoria. - A po''. J'oi 
fundada em ftns elo seculo XVII pelo padre João ele Faria Fi alho, 
C[Ue nell a edi ficou egl"e.J a, clo\ando-a de paLrimon io. Ahi esia i.Je
lecaram-se diversos habi Lan·tes de Tauba·té, entre os q 11aes o 
alcaide-mõr Braz Esteves Lorne, seu irmão An·tonio Bicudo Lemo. 
seu filho Manoel ela Costa Leme e seus clous genros João Corrêa 
de Magalhães e P edro ela Fonseca Magalhães, irmão clesle, -todos 
lavradores abastados e pertencentes á l)l'imeira nobeeza ele 
S. Paulo. Sob a influencia destes homens desenvolveu-se rapi
clamente a nova pov., qu , simples bairro ele Taui.Jate , já con 
sicl•rava- se com forças sufficien·tes para, sepat•a nclo -so dessa então 
vtlla, consti·tnir-se sua r ival. Nesse senlido empregaram os mora
dores da nova pov ., mas sem resultado, os maiores esforços, quando 
deparou-se- lhes occas ião ele satisfazer ~ us desejos, comqua nto 
d . modo violento. Pa.sava pela pov . o clesemb<ugador José Sa
r?.lva de Carvalbo, 2" onvido.t• e con~gedm· ela com. ele S. Pau lo. 
Instado pelos pr inc ipaes moraclo1·es para qu e er igisse o pov. em 
Vl!Ja, deixou-se levar pelo grande donat ivo ele dinheiro q;,e lhe 
f01 fei·to e sa·tisfazer ác1uellas i nst11nci as , crendo sem duvida q 11e 
esse ac lo. por isso qne falhava-lhe a a utor iclacla necessaria 
para pratica l-o, nenhum valor teria . Em uma no ite ct·eou o 
desem bargador Saraiva juizes e olliciaes para a camara. no meon 
empl'egaclos e fez levantar no si lencio ela noite u pelourinho, 
ern blema da jur isrl icção muni cipal, de moclo quo no dias gui n te 
estava a pov . erecta em villa. Co ntra esta illegalidacle r ecla
maram os morado1·es de Tanb·tM a D . João V, a qu~m recorre
ram tambem os de Pindamo nh a ng:tba . Por car·ta 1·égia de LO d~ · 
Julho ele i705 foi a vi lla consid rada acclamada. sendo perdoados 
os cnmpromettidos narl'1ell a et"ecção. Por Lei F' rov. ele 3 lle 
abril ele 18-!9 foi elevacl<t á cidade, seudo boje cabeç<t ela com. 
de sen nome .- Topograph ir: - Acha-se a cidade ele P inclarno-
11hangaea <t N IJ: . ela capi\al da Jll'Ov., á margem dil·. do do 
P.arahyha, reclmada sobre uma collina vet·cle.i a tl"te, de onde a 
vrs·ta espraia- se por vasti ss tmo llorisonte . I m· sua opulenc i ~. ' 
l'enome é uma elas mais importantes cidades cl! pro v. O aspecto 
elos ecliflcios, assim publicos como particular es, revela pe!a sua 
nobreza a a bastança elo Joga r. Possue os seguintes templo~ : a 
egreja matriz, vas·ta e imponente construção, concluida em 1860, 
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CI Ij as obras importa,·am em 130:000.S ; a. elo Rosario, edi ficada. a 
esl'orços pdncipalmente elo ajuda n·te José Homem ele Mello; a 
ele S . Josi'. construi da em 'l8~8 p~lo padre João ele Godoy Mo
l'eit·a, a ux ili ado por m~mht·os de sua famil ia; a Lle Sa u ta Cruz, 
fôt·a ela ci dade, e as capellas ele N . S . ela Concei ção, ele N. S. 
elo Soccorro . cl ~ N. S. ela Piedade e de San Ln Ri t;t . A camara 
rn uni cipn l fnncciona em espnçoso edifí cio, em cujo pavimento 
terreo ach.t-se a cadeitt. Conta a c idade um bom theatro. I-Ia 
clous espaçosos ce!'llitet·ios situados ex·tra-mu ros - o municipal 
e o elo SS. Sact·arne n·to, em cada um elos quaes ergue-se nma 
elegan te ca pella . T em tllll hospi·tal ele car,clacle, luncc ionanclo 
regularmente.- Poptlla~ão - A pop. do mun. é de 17. S l! habs . 
- Agricul tut·a e pecnari a - As terras do mun. são geealmenle 
fertets e presta m-se perfeitamente á cultura elo ca fé, cereaes e 
ca nn a de assu car. O caré é, porém u peincipal produc·to da 
lavoura do mu n. : o cultivo ele cel'eaes e leito exclusivamente 
paraabastecet· a poJl.; a cu!Lura da cannil ele assucar, outr'
Ol'a pl'Ospet·a, acha-se hoje muito reduzida . A média da 
j) roducção annual do café é es timada em 3.000.000 de kilo
g t·ammas; a da aguarden te de canna em 8-1.000 litl'Os . 
O mun. não é cr iador; cria, com tudo, atgum gado vaccum e 
s uino pat·a consumo. Commercio e industria. - 0 movimen·to com
mercial e industrial é mantido pelos seguintes estabelecimentos : 
32 loJaS ele f~zendas, ferragens, armarJ nbos, chapéos e calçados : 
125 armazens cleseccos e molbados, i ho·tel , 2 casas de bilhe·tes 
ele lo·teria, 6 ele jogos lici·tos, 6 armazens ele consignações, 3 
açougues, 3 pbarmacias, .12 kiosques e botequin s, 2 padarias , 8 
ola ri as, 2 typog1·apbias . i fabrica de cerveja, 1 ele licôres, 2 
ele canos, 3 engenhos a vapor pat·a beneficiar café, 1 loja ele 
cabelleireiro, 3 ele barb ir o, 6 sapa·tarias. 10 alfaiatarias, 4 marce
narias, 21·elojoari as , l ferraria , 3 oflicinas de set•ralb eit·o, 2 ele cal
deireiro, 8 funilarias e mais 44 officinas industriaes de somenos 
impo rtancia .- lns·t rucção.-E m 1886 funcciona.vam no mun. 6 
eschs . publs. pr imarias para o sexo masculino e 5 para o femini
no. Naquellas achavam-se mat ri culados 182 alwnuos, dos quaes 
eram freque ntes -l52, o que produz a média de 25 ft·equen·tes por 
esco la; nesta achavam-se matriculadas 204 alumnas, das quaes 
eram Creq uen"tes 192, o que produz a média ele 38 f.t·equen·tes 
por esc:ob. Cada esch. publ. prim. do mun . corresponde a 
4 .1H9 h<tbs . O ensino prlvacloconta3 collegios para o sexo ma
sculino e 3 para o feminino. O programma ele ensino abrange o 
cm·so priruario e materlas elo secundar i o . Ha di versas associa
ções entre as quaes um club litLerario que ffifl11Lilm uma bi blio· 
~beca com cerca ele 2 .000 .vo lumes. Publicam-se ne local idade 2 
jornaes hebclomaclarios. - Di visão ecclesiastica .- 0 município 
con·t"t a penas uma parochia, sob a invoca ão ele N . S . do Bom 
Succeslo de Piudamonha ngaba . - Dis tancias .- A cidade ele P in
elamonhangaba dis ta da capital da prov. 171 kils . ; da cidade 
de T aubaté 17; ela cidade ele Guaratinguetá 32 ; ela villa ele 
Lagoinha 30 .-Viação.-0 mun. é servido pelafeno-via S . Paulo 
e H.io de Janeir·o e por d iversas estradas de rodagem, entre as 
qu aes duas imporbantes- a eleS. Paulo ao Rio de Ja neiro e a 
que elo sul ele Minas dirige-se á cidade ele Pinda monhangaba» . 
O Sr. Beneclic·to M. Homem de Mello pttblicou ha a unos a 
seguinle noticia : - Pinclamonhangaba 1. - O ·tenitorio que 
cons&itue hoje o m11 11. ele Pinclamonhangaba, era, ai nda em 
princi pios elo secttln XVII, simples bairro da villa de Taubaté, 
um a elas mais an tigas ela capitania . Ahi se haviam estabelec ido 
por esse Lempo, em lavoura.s afastadas, os moradores ela prime i
ra nobreza ele S . P aulo, Braz Esteves Leme, alcaide mór, seu 
filho Manoel da Costa Leme, e seus dous genros Joã~ Corr~a ele 
Magalhães e Pedro da Fo nseca de Magalh ães, irmão des·te . E:ram 
esles pau lis tas oriundos da nobre casa de Manoel Pereira de 
Vasconcellos, senhor e morgado da Villa ele Sinfães, em Por· 
·tugal . A' . margem clit·. elo rio Para hyba, em uma ex·h·ema pla
nicie, a tres leguas de 'l'aubaté e trinta ela cidade de S. Paulo. 
erigüam est s moraclo1·es uma modesta ca pella para ahi ouvirem 
111 issa, e a stm ·teve começo a pov. de Pinclamonhangaba. 
Desenvol vendo-se es ta, acclamon- se em villa e separou-se vio
lentamen·te ela sujeição ás j usbiças de 'l'aubaté . l~ i s co_mo o chro
nista Pedro Taques rel'et·e este impOL··tante facLo : « nao querendo 
es·tal' s ujei·ta a j ur iscli cção ela villa ele Ta1tbaté. se co_ng1·~~~ram 
em um co rpo pa t·a hospedar ao desembargador Joao a.raiva 
ele Carvalho, segundo ou viclOI' geral e corregeclsr ela comaiCa ele 

' Finda, nnzo l, rnonhamgaba, fabrica A 221 55 " de Lat. austral. 
(Satumino). 
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S . Paulo, q ue po r ot•dem r eg ta baixava. ao Rio ele J a ne it·o, e 
t endo che.gado :i. ea pell a e s itio de Pillclamonha ngaiJ J , se cleixolt 
llO t't'omper com vileza ele an imo ele um gm ncle dona ti vo ele di nhei
ro , qu e os ·taes p rincipaes lhe deram para forma r em vi lla 
aquella povoaçiio; c como sempre fui poclel'Oso es te inim igo, se 
fucil iLou o d ito desembargador Saraiva para obrar um at tant:J.clo, 
porqu e em uma noHe creon juizes e ofíiciaes pa ra a camara, 
levan to u nelour inho no silenc io ela m esm a no i te. e nel la. t ·1clo 
cl ispoz, ele' sorte qu~ , am••nh ecend o o d ia seguinte, 'es·tava Pi ncla
monha ngaba J'eito v• ll a; e o clito minist:·o segttiu ,i ornacln. a 
clem:l.llCl:J.r a sel'l':t de P<~raty . De ~ la in so lenc ia se queixa ram os 
da v i l la ele Tauba té a Sua Mage~tacl e e ao mesmo senllot· recor 
r er::un os ela no va vil! a ele P inclamo nhangaba . E l-r ei, porén1. com 
a sua p:tternal clernencia. perdoou aos cnl paelos, e usando ele 
stm r ed grancleza, houve a clit:J. vi lla po t· ac ·Luuaela, como se ve 
na Cal• ta regia el e 10 ele j ulho de ·1705, t•e gistmr]u no li n o 1" LIO 
reg istro das ordens r eaes cln 01rv ieloria ele S . Paulo., 1 Soure a 
fund,, ção ela primitiva cvpell a e p<•v ., escla rece o l'espectii'O iivw 
de Tombo , a bono pelo viga l'io Anton io Gonçal ves Chaves, em 10 
ele jt!lho el e 1641, ~;omo Se segue : 0 « A igl'Pja des ta freg . e ela 
iln-ocaçiio de Nossa Se nhora do Bom Saccesso , hav <' r iÍ. quat·enta 
a un os , em 11ntes ma tt·i;o; e cape! la do i;;e nhor S . José . E'' Je.iLn. ele 
t:n pa el e pilão, e co lJeJ·t a ele madeira de ripa e coberta ele tellw .. 
'.l' em um a ·torre ele madeira com dou' s inos. Tem sac hd s ti a e pia 
bapti si1 ual ele pccl t·a lixa . T em qua 11·o irllland ades, a sa · er : a tio 
San·tissimo Sacramento, a ele Nos-a Senho r a do Bom Succe;;so. a ele 
:Nossa Senhora elo R osar io elos Pretos. a de S. i\Ii!!'uel elas A.l!m 3 

Em" 1 ele Lle,emb:·o ele -18'!7 , o bi spo ·elo R io ele J a neiro, cL f'r e i 
Anton io Guaclalupe, pel'COl'renclo a sua diocese, visitou a vil la de 
P) ncla mon h s. ng:J.ba e m allClou que -« no i lltar 1Haior se collo
casse HllHl. imagem de S. Jose, a qnem ded icava, para que dah i em 
clea trte ass im se i nLitule . »A imagem devia ser J'e ita com esmo
l as q11 e o v it•ttwso pt·e laclodeixava emm ü.o lo ca1Ji L:io Manoel ela 
Costa Le me. T eve ni nela " P in.clamoub wngaba. a honra de s3r 
v i si tacla em 3 ele otrtubr-> el e 1782 J.lelo bispo ele_ S. P ;:L td o, d. l<'ran
cisco Ma noel cb Resurt•eiçiio , e em julho ele 185-± pelo eg'l'egio 
bi spo ela mesma diocese, cL Antoni o Joaq uim r! e Mell o. t<: , em 
1 7ft pelo actua l bispo cl. Li no. r\ ugmentn nela se mpre "'' n pop: e 
r iqueLa a vi.lla de P inclnmo nhan gaba, a Lei P 1·ov. n . 17 ele 3 de 
a ur i l ele 18119, conl'er it: - íhe os fórus el e clcl:J.cle . Fica es ta collocacla 
{, ma1·gem clir_ do rio Parah y ba, em um:t extensa p la ni ci e, acima 
elo nive l elas ~ guas do rio , em a J·tura tal , qu e a preserva ele ~er 
inundada, a inda nas ma·is extraordinariJ.s enchentes , A nolJL"eza 
elos edilicio.> publ ic :s e pa l'tllllli a res em Pinclamonha ngaba, cle
l1lluci.a ao v~<• j aJYte, ao prim eiro l ance ele vistH, a a basta nça elo 
logat· e o gráo ucleantaclo ele sua cl vi lisação_ A egt·eja matriz, 
cuja l'econsLrucçiio ·terminou -se r ecen·temen ·te (1860), e talvez o 
primeü·o tem pio elo J~r, taclo por sua esp lendicla arcb i·teclut•ae a t' n:J.
n1entaçã.o inter iOL'. Em 18:11 ainda se v ia nes tg n1esn1o loct.d a 
a n ti;\::t matriz, egl' ej a aldefi, embora vasta , de clesagracla l'e l appa
rencia. Nesse mes n1 o anno clerr ibOil- se a sua l't·e nte, e em 18-12 
lança ram-se os fu ndamentos elo novo l'eontispicio , o qua l con
cluiu-se em 1853 . Prosegui r~-se na reconstr ncção elo r esto elo 
t emp lo, cnj as obras l'ot·am tel'm inaclas e m 1~6~, ,impor ta ndo a 
clespeza l,nta l n a somma ele cen to e tr.int;"L contos el e réis, ro cb 
obt ida por pres·tações elos fi e is, sem o m i nimo aux il io Cios col't·e~ 
íJUb li cos . O plano ela obra l'oi ot·ganisaclo pel o eminente <ll'cbi-

1 Redsta do Instit uto IIist ol'ic~, iS47, pags . 451, a 455 , 
" l"olhas 2. 
" Em um assento exarado no mesmo li vt·o do Tombo 1 fl . 20 e 2 l ) no 

anno de 1 7~j(j se deci!Lr-a o. ~eguinLH: « Foi estn. freRue:da des111en dJt·nda. 
da. f regu_e~ta de ~ · 1; ~·anct sco d:1s Chng as. de Taubaté, se ndo pl'i·neiro 
c;~pella. ti l tnl da clttn; J 1 ·egu t! ZIL\ ~ Fo 1 funrlaoa :.t dita ca.peUa po t· Antonio 
Btcudo Le:ne, ha 80 nunos ll1<.1 1S ou me u os sendo então esle ton·a.r sitio 
ele m~1·nda do ditr

1
• tund ruJoE·· . . Gonst;t. ~sta. freg uezi a. de 3l2°fogos e 

de 18 10 pe:-:soa~ ce confissan e communha..o no temp o prese nte . !-'arte 
po.r un1a pa.r·t e com a de 'l'aub,a té ~ pru:nres tc tem uma legon. de distdcLo 
ate a p:tssag·e ;n c ha.madn.-11DI'il!-'guen•u; pot outra. p!!l'lo com a de 
G u::tl'aLwgueta: que tem de d1stncLo Lrc~ legoas a té a passage!U cha
mada - r'eJ·apiLtngu_y. 

« Nes ta fl'eg~ez1a q_nnsi todos mol' rem .. i~1tes tados, po r se i' e m po b1· es. 
4 Tem estu. lreguez 1a duas capellas !limes a. esta mn.tt·iz, que ,·em a 

ser a. do "en hot· S . .I o sé. Outm a de ~ossa Senho t·a do R osario do Rw 
. A baixo, tt·es lep;o :1s pou o ma is ou 111enos distante eles ta. f'reguezia, 
fundada po t· J osé Cot'l'ea Leite. " 

• Livro de CapHulos de v isitas, fo lhas 2 a r, . 
ü Livro de Capitulas de visitas , folhas 28 , 

te c to por Lu g uez, Francisco Antonio P erei t·a ele Carvalho; auto c 
cl ~ t oclas a;; construcções elegantes que se encontmm em PJO
damo nhangaba . Além ela matriz, existem na cidade as eg l'e.ps 
elo R osario, eclil'ic<J cl a p r inr.ipa lmente a esforços elo a,iuclanle 
Jo~é Hom em ele Mel lo. e a o clu palriarcha S. José, concl uicla em 
18,18 pe lo p ch·e J oão do Gorloy i\lo reÜ'a, a uxili ado pe los mem~ 
br as el e sua importa n te fami l ia . Esta eg re,i a subs·t i tu iu a otrtra 
capelln. mais antifra, ela i nvocação ele S . J osé, qu e se cle mollu por 
ter cahi.clo em r ui nas . Era sitaao la rgo ela P t·in ceza Impe r ia l. 
Es lá P.ITI construcção já bas LanLe acleantacla nm espaçoso edilicio 
para as scs;ões ela camara. ll'ltlnic ipal ,· ser vindo o pavim ento 
tel'l'eo rle caclêa civil. gxiste em Pi ncl a monhangaba um excel
]ente 1heatro constl' uiclo coni'orme todos os pt·ece i·tos ela arl.e : 
es tá por acabar exler iormen te . Ha no mun. tres escs. pÜbls. 
ele pr ims . le tt t·as para o szxo masculino, as quaes teem matri
culados 160 me nin os . 'l'em duas eschs. publs. ele pr ims. lel tras 
pat·a o sexo l'e menino, Leuclo maLt·iculaclo 87 me ninas. A lém 
destas escs . ha Lre; coll efr i o~ ele m eninos , nos quaes ensinam-se 
desde pl'ime in ts lr Ltns até os p repara tot·ios precisos par a a rna 
l.ricula nos cursos Stlpet·iot·es elo imperi o, co m 82 menin os . 
Dous collegios ele menina>, com o numet·o ele 7±. alumnas. Fó r a 
elo mllll. , ha ce l' ca ele -lU e>tuclantes e m ctu·sos s n perlot·e~, e 
·ta mbem cer ca ele 50 men inos q ue apt•endem pl'im eiras lettras 
nas roça~ . Eleva- se a pop. esco l;i. r elo mun. a 492 aht m nos, que 
fmqu en·ta m esco las . Desde mu ito tempo os ente r t·n.mentos em 
Plnela monhangaba, fazem-se i'ó n< ela cichtcle, em ce m.ter!o 
ap ropri ado . Ul&im ame nte ap romptou-se novo cemtterw, ma ts 
yao;·to ·~situado a maipt· cl is·tuncia ela cidade, t endo no cent l'O 
uma ele.;;tnt3 capella . l!,; stá em co nstl'lrcção o cemitel'io do SS. 
Sact·amen ~o . O t·io Pamb yua parte o mun. ele Pinelamonl!an 
gaba enJ duas zon as quas i lg-uaes, ::nubas notaveis pe la uberclade 
elas tct'l'as ; a ela mat·g-em di t· ., lechacla a I!,;, pel a sura ele Queb ra 
Cangalhn, e a mais f er 1il e apropri ada a todos os generos ele 
cultura: a zona ela margem esq ., l'echaela a O. pela grande cad ' a 
ch i\lantiquei t·<•, é mais i'r ia., sendo ele q ua liclacle infer iol.' as 
te t· r us junto ús l' ra lclus cl ;t sel'l'a . No cimo des·ta lica m o~ extensos 
campos ele c t·inr, notaveis pela a men idade, cl0 cli ma, par·te elos 
CJilaes pertence a inda ao mun. de Pinclamonh nngaba.. O al-to 
cle;tes campos rtea 1912'" acima elo n ive l elo mar; fLcOtnelo o laga r 
cle nomin aclo - lhtat"cla , 1223m e o meio ela serra 965 111 confo rme 
ob;e r vacões barome tl' icas feitas e m abri l ele -1875 . Devicle est~ 
com Tm-tbit "é pe l:J rio Una, :1 ponco ma is el e legua d<t cidade e 
cott t Gttamtinguelá pe lo rio Pe rapetinguy, a ·tt·es leguus ela 
me;ma . A Clthnra principal elo mun . é o caf~ , de que se te m .iá 
expol'taclo a quant i.clacle ele cltnentns m il a r r obas, repeesenta nclo 
o pt·oclncto ele nma s:i sa fra. i< mneram- se como qua r en·ta f.t
zenclas, qne colhe m mais ele mil arrobas aunua lme nte. Faz-se 
igual me1;te n. cnl tut•a cl~ ce~~!l.e::<, cl es tin<tclos exc lttdivame n te ao 
collstun.o elos h ab ita ntes. Nes·t. cul'tura em pt·ega-se h"l.:a nele parte 
ela pop. liv t·e, a qua l leva todos os domin gos os seus ·~e ne t·os á 
quitanda, para Oil manifesta t· e venclfn·, cos tume q ue fi cou elos 
t empos passados . Cri a- se lambem gado vacc um e suíno par<t 
consumo . A Cl.tllnm ela canna , que ontr'or a se fa~. i a exl:ensa 
mente, es tá hoje qua.s i abandonada.. A pop. elo mun., pelo senso 
aplli'aelo em 1874 é ele 1'1.636 i nciivicluos, dos quaes 3 .718 siio 
esct'<J.vos. Monsenhot· Plzart·o. esCl'eYeuclo em p1·esença ele docu
mentos autltenLicos. el;', em1822, á Plnclamonhcl.ngaba uma pop. de 
5 .025 allllas . .I!.:m 17li6, se!;'nnclo os assentos ela. pal'Ochia, era ele 
1. 810 pessoas adultas J Cl lSLrJbruclas por 312 Jogos. A benJgut
llacle Llo clima , e a l'ertil iclacle elo solo e consec\uente abast<tnça, 
·teem contl'i lm ielo p <~.ra, essa expa nsao ela popu açilo , que ·tende 
a iacla a augmentat·-se ele ma neira se nsi ve l. Em Pinclamo 
n h:mgab:J. cruzam-se duas es tracl<~.s geraes, ele gmnde importa ncia : 
a que vai da capi tal ela pro v. >Í. cor te, e a que vem elo su l ele 
i\Jl.inas a es ta . P ar a o R io ele J a neir o eram exportados em ·tropas 
os proclnctos do mun. pelo porto ma is Yisinho, que é o ele Uba
tuba . Presentemente esses generos em SU:J. quasi ·toLali clacle. , vào 
·Ler á côr te pela es Lação el a Cachoeira, na es trada ele ferro ele 
c!. Pedro li. Pot· es La cidade pass~. a estrada ele fe t'l'O elo Norte, 
destinada a li gar a cidade ele 8. Paulo á cap ita l elo Imperio ; e 
espera se que sej <~. entreg ue ao ·tl'úfego em pouco mais de um a rmo. 
O commer cio na cidade e muito limitado, r eduz-se ~' venda ele 
generos Lle cons :mo nos domingos, e ao :rrúugoaclo lr a Oco entre
t ido por vinte lo jas ele útzenclas seccas, elas quaes apenas oito 
pertencem a nacion ues . l~x i ste nes ta cidade uma typographi a . 

• 

1 Livt·o do To:nba ll s. 20. 
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P ossue um hospital de caridade fnncclon a ndo r egularmente <? 
Prestando bons serviços ao municipio. A gt·avidade el e caracter 
elas l'amilias de Pi nclamonb a ngv.bu., e uma circunwancia , que 
·tem s ido notaclu. por m· is el e um. esrripto1·. O presbyter o Ayres 
Casal, o pu. i da geographi a lll·azileii' U. , esc"evendo em 1817, cli r. o 

' seguinte : « eus b u. bitantes tee m rama de homens prudentes e 
comedidos., 1. M.illi et de Sa inL Adolpile, dir. pos iLivomenLe 
que os habita ntes ele Pindamonha ngaba passam 11elos mo.is ·1 rn
clentes e honrados ela prov in cia . 1\. incla. 11o je co nservam-se na 
classe ricu., em Pi.n clamonha ngaba, tenchi11cias a ri s tOC I'a licas 
mun e caractel'i saclas, e sentimen tos ele fi dalguia e r e11ome nas 
fam ili as . 1!: a classe in l'eri or da população acc€' il a e'pontanea
men te essa superi oriclu.cle, e a r econhece sempre. Mes mo nos 
·temp los es tá, ele ·tempo immemori al. recebido o u so , que se man
·teem inalter avel, ele occupa l'em a pessoas gradas o belo clu·ei·to 
elo u. lta t· mó1·; os c1e contlição menos nobre 10mam o ou tro lado, e 
11ão se mistm·am com os pr imeiJ•os . Term inamos es te a.t· t.igo, 
kanscrevenclo as pa la vras do nosso pl·ilno i·oso chronisla Pedr o 
1'aq 1es, so bre o funclaclor el e Pinclamonhangaba. " Manoel ela 
CosLa Leme 2 fo i ele,empenho g lorioso de :;ens nobres ascen
den·tes pe las mo raes v irtudes de que se ornou. T eve um r espeito 
igual aos sens gra ndes merecimen tos. e sempre pr imeüo vo·to 
nas m<.~. terias ela r epu blica. ta nto na vil.! a ele 'l'aubu.lé, como ele
pois na ele Pinclamonhan gaba. que elle i'o.i o que com grandes 
ca!Jed a~s , concoJ•t·eu para e> ta e 1·ecção e obtevlf cl a r ea l clemenc.ia 
de el-r ei d. J oão V a approvaçii.o ; se m embat·go el e se ter accla
maclo a cllLa v ill a sem ordem sua e só por a mbição el o desem
bargador J oão Saraiva el e Ca rva lho, 2° ouvidor geral de 
S. P aulo, que accla.mou ,.iJ]a o l0gar e cape i la ele Pindamonh:tn 
gaba, onde a nurio t· pa r te ela no brr~a de 1'anbaté e S . P aulo se 
aobava estabelecida , sendo na.qtielle tempo Ma noe l ela Costa 
Leme o mais potentu.clo e ' 'enerado ele todos . Casou na matri7. 
de S . Paulo a 13 de a bri l el e 1693, com el. i\1u.ria Domin g·ues , 
filh a ele J oão P aes Doming ues e ' le sua mnlh er cl. Cm·todia Di as . 
Em tit ele ]Jeteme. » 3 • Pindamonban~aba dista. el e S . Lui z, 
sete leguas - Cunha., 10 - S . Ben·to, n~ve- T1·em embe, nm a e 
ll1ala - Lagoi nha, cinco- Uba'Lnha, i8-Gua ra Lin g 11e·t(1, seLe 
Campos do J or dão, c inco - T a1tuaté , tres. Lista elos vi garios 
de P incla monbu.nga iJa : i o F1·a nci sco Garci a Bapti sta, eru. 
' ' igario a 1o ele dezembro ele 1727. 2 ." i\1z.noel Lopes 'l'a iba, 
eva viga t·io a 2G de Olrtubt·o el e 1731. 3.0 Lui r. F1·a ncisco 
Nunes, e t':l. vigarlo a 8 de fer e1'e1ro el e 173G . 4." Caelano 
Gonçalves Cha ves, em vignri o a 26 ele julho de 17-!5. 5. 0 João 
el e i\lol'aes, era vi ga rio a 7 el e setemlu·o el e 1752, e entre
gou ao 6.o Salvador el e Cam ,ug·o Lima, que 'Lomon con ta a ' 7 
ele setembro ele 1752 e entr<gou ao 7.° Cae t:!.l\0 de Araujo Fil
g ueira . que tomon con·ta a lô ele n~ar ço el e 17~5 <?. entregou ao 
8.o P eclt·o ela Fonseca Canalha, q11e tomo u conta a 'l7 ele j a nelro 
de 1757 e en·tregou ao 9.'° Fi 1·m in o Dias Xav ie1· , r11Ie tomou conla 
a 26 de j unho de -l762 . '10. 0 'l' im oL heo Corrêa ele 'l'oledo, jfi. era 
vi gario a -1 8 ele sete mbro ele '17G4. 11 . o Antonio Luiz ~l encles , 
j á era ;> ig ,Hio a 30 ele nove m b1·o ele '171}7. 12. o Snlvaclor r! e Car
' 'a lho Molem, já era v iga !'i o a 2 el e novem bro ele 1770 . 13 .o José 
ele Andrade e S ilva , ja era vi ga rio a 30 ele onLu br o el e 1782, 
entregou a egTej u. -ao H. o Manoel Marques ele ~lira nela a ·15 el<J 
junho de -l783. '1 5 .o Ltt i ~ Justino Velh o Colnm hre iro, (collaclo) 
era vigal'io a 15 de dezem bro el e '17~10 . lG.o Fmncisco de Oli
veira ·carvalh o. (coll ado) er a vi gar io a 23 el e ja.neiro ele ·1828 . 
17 . o A.ntonio Manoel Cesar, e1•a vigario a 6 de fevereÜ'o ele 
1836 . i 8 . o Antonio Mor eira Cesar de t\lmeida . .. ·IQ.u Conego João 

i Ay res Casal, io, 2'Lo, 1817. 
'.:! li' J·ancisca l:tome ira Velha Cabra11 natul'al do S. Prntlo, caso u c om 

An tonio Bicud o L eme 1 denominado o 'ia~sac ra 1 irm ii.o do a.lcuid e-m ó r 1 

Bra" Esteves Leme. un.lu1·nes de S. Paulo . Leve oito ti lh os: 
1. u 1\ía.rgarida Bicudo H.omei l'a . 
2. 0 Maria Bicudo Cab rui. 
3 .o ]) , F rancisca Romeirn. Velha Cn.bnd. 
4 .0 D. Helena. do Prado Cabral. 
5. 0 Jznbel Bicudo. 
o.o ll1r ei Serttfin-: de Santa Ros.a . 
7.o Antonio B1cudo de B1·ito. 
S. e Ivfanoe l dn. Co::itn. Leme . 
Nobliarchia Pauli• tan1. por Perlro Ta~ u e > ele Almcidn. Pn es Leme, 

Ulanuscripto que f -i publicado pelo Inst1tuto Histo1·ic;,o, de ·!8(;9 o. 1872 . 
J Teve dous filhos: .J oiio Paes Doming ues, c;.tson e m Tn.ubnté a 

30 de Jane iro éom d. Tzabel Pedl"osa. . D . Franr. isca l{ omeira Velha, 
caso u corn Antnnio da Cunha Pol't0 1 d 'el-rei 1, tenente-co ronel das 
ordeuadças de l!ind amonb angabn e •raub:üé . 

Nepomuceno ele Ass is Sa !gado, (c.ollado) passou a 20 ele clezem b1·o 
ele ·18-!G. 2o. o Con ego Tobias da Costa H.e~R nde , maio el e 1868 . 
]!;'o que consta el os l iv r os de visitas e do T omb9 , com excepção 
elo ulti mo . Pinclamonhangaba. - BE:>~ED!CTO M . I-lO)lE~l DE 
MELLO. 

PINDAMONHANGABA. Estação ela E . de F. Central elo 
Braúl, na cidade do se u nom · e Esta1 lo àe S . Pa1Jlo: entre as 
esta~õcs el e R oz2il' a e T au baté . Foi i!l<'l.U"'U t'acla a 18 de, j'a ne:iro 
de 1877 . 

. PINDARÉ. Coloni a elo Estado elo Maranhão, cre:tcla em 
·18±0 e s itu ada á margem clir. el o rio Pinclar é, na l'l'eg . de 
S. Franci sco Xav ier e mun. de i\Ionção. E,. ele se is luls . a área 
elo ahleamento. Orago S. P edr o. L:.t ' o 1ra ele mand ioca . 

PINDARÉ. Rio el o Estado elo Maranhão : nasce naserra da 
Clnt:t, banha en ·tre ou tr o~, os mun s . el e Mon ção e Pe,nalva, 
e el e'l agua na ma rgem esq. elo Mearim. Em suas marge ns fica 
a colo11ia Pi men tel. Recebe entre ou Lros , os rios Carú e 
Ma ra.cú. 

PINDAUV.A . Baii'l'O elo mun . ele Jacupiranga, no Estado el e 
S . Paulo . 

PINDAUVA. Rio elo Eslaclo ele ' . Paul0. banha o mun . ele 
Igua pe e desagua no Guar ahú, a fl'. elo Jacupii·anga. 

PINDAUVINHA. Rio do Es1aclo de S . P aulo, aff. elo Gua
rahú, que o é elo ,l acupiranga, no nnm. ele Iguape . 

PINDIUCA. Rio elo Estaclo doE . Sa n·to, na freg . de S . J osé 
elo QuPi mnclo. 

PINDOASSU. Ilha do E s t,aclo do Maranhão. na bahia de 
S . J osé, proxima el a :i Ih~. do Meio e elo canal ou rio elo Mosqui·to. 
No a·tlas de Lom ellino de Carvalho es t{l. mencionada com o llome 
ele Pinda ussú . No mappa ela illla elo Maranhão elo coronel P ereira 
do Lago (1820) é fi glll'aclu. com o nome cltl Pimloassú. 

PINDOBA. Pov. el o Estado do Maranhiio, na com . ele Caxias, 
cnm uma esch. publ. ele ins t. prim. creada pelo a rt H ela Lei 
ProY. n . 'l. 2G4 el e 22 de maio de 18:32 . 

PINDOBA. Pov. elo Es tado elo Ceará. com uma capella f1li al 
da ma tri~ · cle Co i'té. Orago N . S . cb. Conceição . T em uma escb. 
publ. de inst . pr imar.ia . 

PINDOBA. Log . cl0 Estado ele Pernambuco , no clis't. ele 
Crua ngy, com du as escbs . publs . ele in st. pr im . creaclas pelas 
Leis P1·ovs . n. 1.530 el e 28 ele a bl'il e i. 586 de 21 de junho. ambas 
de i SS l. Fórma nm d is t . el e paz. · 

PINDOBA. Lng cl 0 J<~stndo el e P ernambuco, no mnn. ele 
Palm a res . El a ·O'IL 1·os logs . elo mesmo nome nos muns. elo Pao 
cl'r'\.lho, ;'\azat·eLh e Ipojuca , 

PINDOBA. Pov . no ·termo ele Anacl ia elo Es t:lClo el as Alan-ôas . 
A Le i Prov . n. \HG de 2cl de junho de '1 883 creo 11 ahi uma ~sch . 
mixta publ. de :in s t. pr im. ]~ ' at t•avessacla pelo riacho P aran
g-aba Ha mais log-s . com o m esmo nome nos mnns . da União 
Viçosa, Santa Lur.ia elo :'\o !'te, Plassabussü e S. i\Ii guel dos 
Campos . · 

PINDOB A . Pov. do Es t:.~ clo das AlagOas, na barra elo 
S . .1\l iguel. 

PINDOBA. T'ov . el o Estado ele Ser g· ipe, no mun. ele Villa 
::'\ova . com uma escb. ele en sino elemen·tar mh:to, creael a pela 
Lei Prov. n. 1.2\:13 el e 25 el e abril de 1884 . E' pequeno e es~ú. 
assente 'á marg·e m elo rioS . Fnwcisco. 

PINDOBA. Log . elo Rstaelo elo R io ele J aneiro, no clist. ele 
S . José elo Ba rrr bo elo m 1m . de l\Iacahe . 

jlii! PlNDOBA. Set'l' J elo Estado las Alagoas. no mun. de S. José 
ela Lage . · 

PINDOBA. Ilh a elo g s tado elas Alaguas, no rio S. Francisco . 

PINDOBA. Riacho q~.c cl esv.gua no rio Parnahyba, ·pouco 
a ba ixo elas ilh as elo l<~mpa;·eclu.clo e da cachoeil'a do Cercado, 
proximo el a foz elo riacho Carnahuba l. 

PINDOBA. Riaclw elo Est2.do do Maran'hão, nasce ao N · de 
Caxi as e clesagua no ri o Itapecurú-m il'im. 

PINDOBA. Riacho el o ]~ 5 tado ele Pen:ambuco, a(l'. do rio 
Ipojuca. , 

PINDOBA . Pequeno ri o do Estado ele Pernambu.co, Lanha a 
mun . elo Bom Conselho e de~agua no R iachão. (Tnf . loc .). 
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PINDOBA. R io elo l~staclo de Sergipe, a fl'. do no S. F<·an-
cisco . 

PINDOB A.. Rio do Estaclo de Set·g ipe, a li'. elo r· i o Real. 
PINDOBA. L>egoa do I!; s tudo ue Per·n:1mbuco, no mutl. uo 

Bom Conselho (In f. l o c. ). 

PINDOBA. Lagô<t do E~taclo de Sergi pe , no Lermo de 
Campos. 

PINDOBA DE CIMA. Arra ia l elo E~taclo el as Alagoas, no 
mun. ela União. 

PINDOBAL. Lot;. do l•:staclu de Pernambuco, no mnn. el e 
Agua Pre ta. Ha um outro log. elo mes mo nome no mun. elo 
Pau cl' Alho. 

PINDOBAL. Log. elo 'Estado elas A.lagõas, no mun. ela 
União . IIa um mrtl'O log . do mesmo nome no mun. de Murtey . 

PINDOBAL. Igarapé do Estado elo Pará, banha a ilha da 
A·ta laia e clesagua no Ftn•o do Inferno . 

PINDOBAL. R io do Estado elo Pará. na com . ele Ig-arape
miry . A Lei Prov . n . 923 de 19 ele julho ele 1879 cl'eou uma 
esch. na bocca desse do. 

PINDOBAL. R io do Estado do J>.:t rá ; desng ua na margem 
clir. elo rio Aripec nt•Ü no lo!J'ar em que ex iste a cachoeira elo 
in femo. E' ·tambem conhecido pelo nome ele Penecura. 
Tambem escrevem Pindoval . 

PINDOBAL. Igarapé do IJ; staclo do Pará, no mun . de Sa tl
tarem- Novo. 

PINDOBAL. Cachoeira no Paranatinga, 18 kils. aba ixo elo 
s·tlto T a vares . E' ele quas i nm kil. ele exte nsão. Passa- se á 
meia carga por um canal á esquerda. 

PINDOBAS. Log . elo Estado elo R io de Janeit·o, no mun. 
de Maricá. com esc h. 

PINDOBAS. Lago do Estflclo do Pará, no mun. ele Som·e. E ' 
piscoso e abunclan·te ele j acarés. 

PINDOBAS. Rio rlo Estado elo Rio ele Janeiro, an·. do Ubá, 
q11 e o é elo Parahyba do Sul. · 

PINDOBINHA. Log . elo Estado de Pet•nambuco , no mun. 
ele Iguarassú. Ha out ros Iog. elo mesmo nome nos mu11s. do 
P a u d' Alho e Ipojuca. 

PINDOBINIIA. Pov. no ·termo ele Vicosa elo Estado elas 
Alagôas; tinha uma caele it•a m ixta ele inst. prim .. creaela pela 
Lei ·Prov. n . 92l de 10 ele julho ele '1883, a qual foi remov id a 
r ara o pov. elo C i pó, no termo ele A-tala ia pel a ele n. 948 de 27 
de maio de 1885. 

PINOOBINHA. Riacho elo Estado de Pernambuco, n a freg . 
ele Seri11haem . 

PINDUASSÚ. Ribeil•ão do Estado de S. Paulo, rega o mun . 
ele Iguape e desagua no R i beira de Igu ap e. pela margem di
re ita (Azevedo Marques). 

PINDUAMIRIM. R ibeirão elo Est•l.clo de S. Paulo, aff. da 
margem dit·. do. Ribe ira de Iguape . Col'l'e 110 mun. des·te nome 
(Azevedo M"rqnes). 

PINDUCA. Log . elo lTistaclo de Minas Get·aes, 11 0 mu11. de 
Maria.nna, banh ado pelo rio elo seu nom.l . 

PINDUCA. Rio elo Estado ele Minas Garaes, no mun. de 
Mal'ianna, en·tre Bal'l'a Longa e Cach oe ira elo Brumado. 

PINDUCA. Rio do Es·tado ele Mina~ Geraes. af:l'. elo Feita}, 
que o é de S . Domingos e este do Urucuia . 

PINEL. E' ass im denominada uma li ndissima cascata exis
tente na apr az ível e s~tluberrima. cidade de Nova Fl'iburgo, no 
Es tado do Rio de J aneiro. Ni.i.o ba muito dizi a um esp il'i ·tuoso 
e in telli gen·te folhetini sta da l!'olha Nova : «.\ quelles que ainda 
nfio foram á cascata do Pinel não viram a mais linda pagina 
deste a lb um ele paisagens, 'lue se ch<~,ma Nova Fúbut·go.» 

PINGA. Log . rlo EsLaclo da Bahia, no dist . dos Remeclios 
e mun. ele Minas do R.io ele Con·tas . 

PINGA. Ser1·a elo Estado ela Babi "• cot·re parallela á ser
rania elo Sincorá e do Cocal. Nell a eleva- se, sobre ~odos, 
um mon·o deno minado elas .-\. ]mas . coberto sempre de nevoa; 
dell e nasce, pelo lado do S . , o rio Tac1un.ry e pelo lado do N. o 
Paulo, os quaes vão desaguar no Brumaelo. 
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PINGA .. R iacho elo Estado elo Par::thyba elo Norte, banha o 
mun. ele P;ancú e retme-se com o l'iacho das Bruscas. 

PINGA. H. i o do Es tado ele S . Paulo, :111'. elo Pir acicaba. 
PINGOS. Ribeirão elo l!;st;do ele Minas Geraes. reune-se 

com o dbeit·iio Cb t·ywl i L~.s e juntos vii,o elcs o.~·um· no. ro~.t·gem 
clir. elo rio Americn no. [;t·ib . do Prelo. que o e de Mucury pe
CliiCilO . (Cbt•ochatb ele Si. i\lloppa ele Minas Geraes.) 

PINGUELA. Pov. assente na margem elit·. elo rio S. Fran
cisco. aba ixo da villa rlo Chique- Ch ic1ue e pwxima clo.s denomi
nadas AlLo Grande e i\Iatto Grosso. 

PINGUE LA. R iz.cho do Esôaclo do M:1.ranhão, aa·. do rio 
P8,rn o hyba, clesag-ua proximo das ilb as clenomiuaclas Garapa, 
Jacmutú e Manclacarú . 

PINGUÊLA. Corrego elo Estado do E. San-to, afi' . elo rio 
Iconha pela mat·gem esq. 

PINGUELA. Riacho elo Estado ele Minas Geraes. banha o 
[;err i·tol'Ío elo clist . do Coqueü·os elo mun. de S . Miguel de 
Guanhães e clesagu<~. no l'io Santo An~onio. 

PINGUELA. Cot'l·ego do Estado de Goyaz. afl'. ela m&rgem 
esq. do l'ibeüão Descoberto elos Montes Claros (Inf. loc.). 

PINGUELA. Riacho do l~stado ele Ma·tto Gt·osso ,cu;jas 
a"'uas vão tet· ao 'l'acmat·y- mlr.im. largo de oito metros com um 
r i~ profundidade. Vac.eavel, nas seccas, impetuoso com qualq tler 
chuva, ·tem. na est t·?.da do Rio Verde, a qual a·travessa, 37 
palmos ele r'argttra, quatx·o de f1.mclo e qua·tro e meio ele veloci
dade . E' de margens altas e quasi ver·ticaes, cobet·tas ele bos
ques; seu leito arenoso . Cor ta aquella estl·acla enbre o Barro 
Branco e o Banaunl. 

PINGUELA. Riacho que sabe no rio Galet·a, entre o elo Vai
vem e o elo Seixão ; no Estado ele Ma·tto Grosso . 

PINGUELA . (Ri ach0 da). Denominação dada em 1783 por 
Caetano Xav ier de Almeida e Sou za, quando in ves·tigou a posi
ção do rio Igurey. a um riacho entt•e o I!!l.tatemy e aquelle r io, 
do qual dista 2G ki ls . Desemboca entre altos paredões de rocha, 
mais alcan·tiJaclos na margem sep·tentrionaL E' mui"to ·torren·toso 
e eu cacho eirado . 

PINGUELA. Lagôa elo Estado elo R. G. do Sul, une-se á 
tlo Palmi tal pot· um estt·ei"to formado en·tre a pon·ta ao Morro 
Al-to e á co•·ta oppos t.a . 

P INGUELINIIA . Corrego do Estado de Goyaz. banha o 
mun. de San·ta Luzia e desagua na margem clir . elo ribeirão 
Al3goinha, all'. do Alagado. 

PINHAES. Vide Jose elos Pinhaes (S). 

PINNHAES. Rio elo Estado elo Paraná, afl'. elo Jordão, que 
o é elo Iguassú . 

PINHAL . Cidade do Es·tado ele S. Paulo. Vide Gcwlos elo 
Pinhal (S) . 

PINHAL. Cidade e mun. do Estado de S. Paulo, sécle ela 
com . ele seu nome, ao N. ela Capital. Drago Divino Espirito 
Santo e cl1ocese ele S. Pattlo. Fo i creada dis·t . pela Lei n. 3 ele 
24 de mat·co ele 1860, parnchia do mnn. ele Mogy-mil'im pelo 
art . IJI da Lei Prov. n. 6fi9 ele 24 ele março de 1860; elevada 
á villa pela de n . 17 de 9 de abril de 1877 ; e á c i clacle pela ele 
n. 14 ele 10 de março ele ·1833. Com. pela de n. 62 ele 28 ele 
fever·eit·ó de. 1881 e n. 80 ele 25 .cle agosto de 1842; classificada ele 
2" en·tr. pelo Decr. n. 9.295 ele 27 de se·tembro ele 1884. Tem 
6.000 ha bits. Agencia elo col'l'eio. Lavoura rle café e cereaos. 
Uma estrada, que é atravessad a pelo rio Mogy-guassú, liga-a 
á Penha do Rio do Peixe ; uma outra communica-a com Mogy
mirim. Sobre suas divisas vide : Lei Prov. n . 49 ele 14 ele julho de 
1869 ; n. ·25 de 22 ele março de 1870: a rt. V da de n. 49 ele 2 de abdl 
de 1871. Os riqs que a·trn.vesRum o mun. são os ribeirões dos 
Porcos , da Balêil , Area Branca. Ot·issanga, i\iogy-gua~sú e o 
Jaguary; e as serras ela Boa VisLa, elos L imae e ele Caldas. 
q ;e prenelern·se .. á cadea elo, Caracol. A sua lavoura principal é 
o culttvo elo cale. A unrca E. de F. C[Lte possue é o ramal des·ta 
cidade cons~l·ui clo pela Coll1panhi a Mogyana. Dista 48 kils. de 
Mog_y-mirim. 30 el e S. João ela Boa Vista. 30 da villa do Ca
t·acol o 18 ele San·to Antonio elo Jacutinga. Os s LIS edificios 
publicas são : a ~anta Casa ele Misericorelia, a Cadea e casa da 
<:amara, o Lazat·e tn, o Mercado e a Ma·triz. Comprehencle os 
bainos do S: leuLer io, Villa elo Monte NegTo, Vllla Vlcen·te Gon· 
ç2 lves, Sertãozinho , Mot'l'O Grande, Catingueiro, Barreiro 
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~rande, MaL-ta, Jardim, San·ta Ceuz e Morro Azul.- Origem e 
h~1dação do IT:spi rito Santo do Pinhal: De uma car ta L:o Label
li ao r . Francisco Per·eira i\Iachado . dirigida d S. João ela 
Boa Vist,a n.o soli ci.ta.clor Ma.noPl Cu.1·los ele Moraes Pessôa. ex
trahimos os seguintes apo•ltamentos soh•·e tL ol'igem e ru11clação 
ela anLig.1 cap~lla, hoj e. cidade elo Espir ito Saulo do Pinhal; 
« Che:;-uei para aquell e logar no dia 25 de ag·os to de 185L para 
ali i fazer mln ha r es icleucia, vindo tam lwm comrnigo meu Ilnado 
p:te ~la.noe l Pet·eit·a elos .Re is, nossas .f"milias e escra.vos. Ti
vemos po •· mo•·ada., poucos mezes. uma cbacara :iquem da ca
pellu, cba cnra essa. eu·tão de Joaqnim Cot·r·ea Gomes, na es
trada elos Bragauceiros para a capel la . O loga.r onde se a.chavam 
fi ncados seis este ios para a edificação da capellasinha. estava 
amda, por traz do ouLão fi.rtm·o ela mesma, •odo em m~.ttas, 
capoeir.1.s e pinh eiraes . O l urgo todo da capella (ho.re cidade) 
estava juncado de madeiras derTibadn s na queimada, 'tendo 
apenas um caminho que, cb casa de José Jnsuino de Toleclo 
(lnspector de quar leirão daquelle ·tempo, que servia de capi~ão
mór·) , Sltbia para os lados da fazenda de Romua.ldo de Sou~a 
Brito, e dal i pa1·a Ouro Fino, e·tc. Tinha apenas as casas prin
cipiadas seguintes : a ele Romualdo de Souza Bl'itJ, fM;enclo-se . 
estava por barrear-se ela qual era officia l ca.qnnteit·o Domingos 
de Soma F t·eire. irmão do don o ela casa: ainda uma casinha 
peque na , abaixo · cles·ta, que era do finaclo Pedro Xavier, onde 
morava Jor·ge Allemão, ferreiro; Joaquim Cor•rêa Gomes :iá 
·tinha li ncado os esteios da sua casa, no fundo do pa teo, sem 
te1• ma is bem[eitoria ; ~10 lado direito. descendo . tinha uma 
casa da venda de Rita Cardoso, irmã de Francisco Mendes. 
valentão elo baino, e para baixo só tinha o inspector José 
Quin·tino de Toleclo . No fundo ela capella, estava pt·incipiado 
o engenho ele ser ra que faz ia José An·tonio ele :Souza Bri to, Jeito 
pelo machinista. Eleuterio de Oliveil'a Prestes . Tambem tinha 
urna pequena casa (aba i s:o do largo hoje), que era de Luiz Bri-to, 
na q•tal casa morei dous a ·tres mezes; bem como Joaquim Pe
rlroso eslava Íi1zendo uma casa elo lado clii·eito, subindo para o 
pateo. Eram as casas que hav iam nesse lempo, e mais uma 
pequen<\ perto de José Justino, em cg1e morava Manoel da Silva . 
ao pé do ribeirão . Logo, Ro mua lclo, Joaquim Corrêa e Jo~e 
H.omualdo , qne eram os protect.ore~ ela c;~pella, est.ando a fincar 
os es~eios dell:t, empreitaram a sua fact11ra , isto é. po·: Jinhns 
travas, e•rt•·ebeit•al -a com ca ibros, •· ipal-a, abalclramal-a, as
senL:;n- pot·t~ s e faze r um ~.Hn r pt·ovisor io, com o official Eleu
tel'io de Oliveira Prestes por 2 Oi;;, e ele facto este deu princip io 
á obra. cobr·iu e a baldramo•t a capella em roda até meiados ele 
novembro 011 dezembro. e parou co:n a obra. Já di~se que o 
largo da capella eslava juncado de páos da derribada., sem 
limpa algum a . Nes·te tempo, teaclo -se meu pae mudado da 
chacara elo Corrêa para a casa do Romualclo na cape li a (a qual 
ja es tava barrea.da, e até já r ebocacla parte della), por causa 
de incommodas de minha mãe, não tendo alli qua.si t'ecLu·so 
algum, e muite menos de sacr amentos, por· se1· clist.ante de 
Mo.g-y-g uassu, constou ao patl'iarcba Romualdo ele Souza Brito 
que em casa de D . Luiza, mãe. de um tal serolote, no Aberfi~.o, 
se achava o padt·e Manoel José de Faria, que e1·a parente dell a, 
e que ·trazia or namen1os para dizer missa . Veio o patriarcha 
Bri to á casa. de meu pae, convidai- o para irem a.oncle se 
achava o paclre , aiim de ''et·em si esoe quel'ia dizer missa no 
dia 25 de dezembro de 185L até o dia de anuo Bom de 1852, 
e caso elle acceitasse, para •e ajunta •· o povo afim de limpal' 
o lar go das madeü·as que alli estavam, e se fazer com as ta
lmas que estavam em redor ela igr •·j ~• .um cerco. •w capel la
zrnha. Ll!D soalho prov1sor io, para a ll1 o padre d1zer as m1ssa.s 
qtle desejavam .fossem ditaR. De fact:), fcram os dous velhos 
aonde estava o padre Manoel de Fal'ia, vulgo Chc~péo de Junco. 
Este acceitou o convite , e veio na vespera elo Natal, arran~ 
chando- se com meu pae. Logo que vol-tar ;un os velhos com o 
padre, trataram de co n 1·iclar o povo elo redor para a h mpa elo 
Paleo e ao cet•co cl;t capella, Junto o povo, uns cortavam os 
páos, outros car regavam os cor tados, e os que não podiam sc,r· 
canegndos por pes~oas, eram al'l'ast ados por bois, limpo o 
pateo Lodo, que hoje tem a cidade . Foi feita a cruz gr·ande 
que hav ia aUi, ele um cecl•·o dado por José Garcia, e fe i ta, pelo 
carapina Joaquim S.:n'l'ador, á expensas de meu pae; foi afin
cacta na vespera elo NataL Jj;u e José .Romua ldo, com o ümao 
Luiz, nos importamos uom o cerco da capella; cercamos clella 
o preciso para o nichn, fizemos um assoalho a l to, e alli_ se 
edillcou o alt;or pr·ov isol'io , <\Onde o padre Manoel José cl:t FarJa_, 
de saudosa memoria, disse as prime iras missas, nos dtas 2o, 
as 3 oiL<was daquelle tempo, 26, 27 e 28, até o dia 1° de Ja
nei ro de 1852, sendo ajudadas as missas por mim, E' preciso 

dizer-se, e com verdade o que é, e por isso . tendo dito. a ver
dade, resta-me mais esta : A erecção da capella é devida a 
.Rom ualdo de Souza Bt•ito, não só porque deu as ter·ras, como 
porq11e muito conco1-reu com clinheil-os e o mn.is que era pos
si vel, ajudado por José H.omualclo, que se p1·es tou de co•·po e 
a lma, sempre em ajudar a obra da cspella, tendo lambem 
r,:a.rt ·neste serv i co Joaquim Correa G"mes, que se pre~·tava igual
ment'- Eis o> primeiros principias da Capella do PinhaL hoje 
cidade ! ! ! Quando veio residir ·para all i o prime ir·o sace •·clote, 
que foi o pa.clt· e José Bento, trazido por· Joarl'•im .Ruivo, então 
boiadeiro do logar , e homem assás conce ituado, antes ele 
ch gar a !li mandou a visat· ao povo que elle tt·azia um padre 
ernboa,ba novo pa•·a o log·ar, e que s lhe fizesse uma recepção. 
JunLo va.e <t cópia da esc l"iptura da doa~.ão do patrimonio cl~ssa 
cidade. para se r· archivado na camara elo logar, si acharem 
que valem alguma cousa estes apo n·tamen·tos his·toricos, e omros 
que a inrla p ,c]erei fornecer· elos tempos passados . S . João da 
1:3oa Vista. 30 ele janeiro ele 1887, Francisco Perei ra Machado. 
Cópia .. - Livro ele notas n. 4 a fls. 52 e v. IT:scl').ptura publica 
de doação de terr as que fazem Romualclo ele Souza Brito e sua 
mulher D. Tbereza Mar ia ele Jesus, ao Div in o Espírito Sanbo, 
na fazenda clenomin'lcla-Pinbal-, ele quaL•enta alqueires rla 
ter •·as de culturas como auaixo se declara., pa t·a patrimonio da 
c:1 pella do mesmo Divi110 EspirHo Santo . «Saibam qu antos 
este publico instrumento de escriptura publica de doação de 
terras virem, que, no anuo do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil oitocentos e quarenta e nove annos, vi
gesimo oitavo da Independencia do I.mperio elo Brazil , aos vinte 
e se·te dias do mez de dezembro do dr 1 o anuo. nesta fre o-uez1a 
de S. João da Boa Vista, te rmo ela cidade clé Mogy-mi~im e 
província ele S. Paulo, em casa ele morn.da ele Romualdo ele 
Sou1.a Bri'to, onde e11 escrivão de paz e tabellião Cu i vindo par a 
passar a presen·te escriptura , ahi estavam presentes os ditos H.o
mualdo e sua mulher Thereza Maria ele Jesus, ambos de mim 
conhecidos pelos proprios ele que ·trato, e dou fé, e po~ elles 
outorgantes, marido e mulher, foi dito perante duas testemunhas 
abaixo assign11das. que elles ou tot·g .. ntes são senhores de duas 
partes de ~e r· •·as cl\3 cultura. na fazenda denominada - Pinhal, 
cabeceira do Ribeit·ão dos Porcos, uo districto da freguezia de 
Mo;;y- guassú, de cuj as duas partes ele terras fazem doaçã.o ele 
quo ~·enta alqueil·es, -para serv ir ·de pa trimonio de capella elo 
Divino Espírito Sa.nto. que se intenta fundar no dito logal', cuja 
doação tle quaren ta alqueires ele. terras fazem muito ele suas 
livres von·tades, sem constrangi mento a lgum, nem elles e nem 
seus het'deiros poderão der•r•ogar ou annullar essa doação em 
tempo algum, e eUes ou to rgante•, doadores, declaram que em 
dito terreno elos quarenta alqueires de terras, que ora dão para 
o dito patrimonio, r sen•an;t para si cento e v1nte palmos de 
fi·ente e seus competentes fundos, para seus edificios em qual
c1uer logar que lhes for da mais commodo; bem ass im, re
servam mais sessen·ta palmos de frente e seus competentes 
frmdos, pal'a se edifrcar u. ma mor ada ele casa para o vigario que 
alli for resiclir e todos os mais mor·adm·es q ·•e alli se quizerem 
arranchar pagarii:o o foro de cem réis pot· braça annua lmente, 
sendo applicado para as despezas claquella ig•·ej a, e protestam 
de a todo o -Lempo f('le se mover alg-uma duvida em dito tel'
re 10, delles outorgantes doadores, faze r boa, tlrme e valiosa a 
dita doação, liv r·e e tlese.nbaraçada ele qtralquet· dLtv icl a qrte por
ventura se mova . I~ de como assim o disseram e ou toro-aram. 
pe.liram a mim iabell ião que lhes acceitasse sruts outo ,:"gas, .c 
lavnt.sse. a presente . em minha llO"ta; eu,_ como pessoa pub.lica, 
lhes acette1 e l avret a presente, que ltda acceitaram e i\Ssi
gnar am, sendo a rogo da doador·a 'l'herez<L Maria ele Jesus, 
Manoel José Gomes de Abreu, sendo tes bemunhas presentes José 
Luiz ele Andrade e José Garcia de Oliveira Fil ho, depois ele 
lida por mim Jose Antonio ele Abreu e Silva , tabellião, que 
esorevi em publico e r·aso. Em t estem unho da ver dade (es
bava o sig na l publ ico). O tabellião, José Anton io de Abreu e 
Silva, H.ornualclo de Souza Brito, Manoel Gomes de Abreu, José 
Garcia ele Olive ira l<'ilho, José Luiz de Andracle.-N. 1°, 160 
réis.-pagou e sello 160 réis- S . João da Boa Vista, 27 de de
zembro de 'i8-l9.- Andrade . - Desta 240 réis . 'l't·aslaclacla do 
livro retr o mencionado, vae cenf01•me o seu 0rigin al, ao qual 
me r .pOl'LO e dou fé . Cidade de S . Joã_o ela Boa Vista, 30 _de 
de jane rl'O ele 1887 . mu, F1·anc1scn Pere1ra Machado, tabelltao . 
escrevi e "~'igno em pnblico e raso . Em ~estemunho ela ver
dade.- Franiseo Pere ira Machado» . 

PINHAL. Villa e mun. do Estado elo R . G, do Sul, na 
com. do seu nome . Orago Santa Christina e diocese de S. Pedro 
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d o R io Gt•a.ncle elo Sul . A Lei Pro v . n , 96 de 25 ele novembro de 
18n creilu uma capella com a in voçação el e Sa n"ta Christ i na no 
centro do zc di stl'. do mun. ele S. Leopoldo, no logo.r denomi 
n ado Pinhal, á m<.~.rgem esq. rl0 r io elos Sinos ; a de n. 404 ele 
18 de dezembro de 1857 elevou-a 6. fl' eg . a nnexando-a ao mun . ele 
P orto Alegre; a ele n . 1.251 ele ;14 ele junho ele 1880 elevou- a :i 
categoria de vHia e ele com . ; o Dect· . n. 8 .7Ci± de 18 ele no
vembeo ele 1882 classi[icou -a com . ele 1n en·trancia . Tem agencia 
do corre io e eschs . publs ele instr . p1·im . 

PINH li. L. Dis tr . do E s·tado ele S. P aulo, no mun . el e São 
Ben·to d o Sapucahy elo qual cUsta 22,2 kil>. Ot'ago Santo Antonio 
e d iocese ele S. Paulo. J!' oi creado parochia peJa Le i Prov . n. 2 
ele 23 de ma 1·ço ele 1861, suppdmida pela ele n. 9 ele 4 ele março 
ele 1876, restaurada pela de n . 13 ele 16 de m ar ço ele 1880 . Sobre 
suas di v isa~ vide Le i Prov. n. 2 de 23 ele março de '[ 865, n. 41 
ele 12 ele julho ele 1869 e 18 ele abri l ele 1870 . T em 200 habs . 
Agenc ia elo corre io. La vou ra ele café e cereaes. A ins tt·. p r im . 
é dada em 2 eschs publicas . Está si'tus.cla no a i to dn Se t'ra ela 
Manúique ira, nas cabecei ra~ elo rio Sapucahy·mil'im. 

PINHAL . Di s tr . crendo no nnm . ele Santa Mari a el a Bocca 
elo Monte elo IJ:stado elo R. G . elo Sul pela Lei Pt·ov. n. 1. 350 de 
24 ele abril ele 1882 . Ora.g-o S. José e diocese de S . P edro d,o R io 
Grande. 

PINHAL Bairro elo mun. da L imeira e Estado ele S. P aulo, 
com uma esch . creacla pe la Lei n . 378 de 4 de setembro el e 1895. 

PINHAL Bait'l'O no mnn . de Jacarehy e Estado de S. Paulo . 

PINHA L Bain ·o elo mu n . ele B l'agan ça, no Es·taclo de S. Paul o . 
com Ullla esc h. publ. de instl'. pr im . cre,Hla pe lo avt. I ela Lei 
P ro v . n. 18 ele ·15 de fevc rei ro ele 1881. 

PINHAL Bairro incorporo.do ã freg. elo P ila r pela Lei 
P rov. n . 70 de 2 de ab l'i l ele 1887 ; no Estado de S. Pa'.l lo . 

PINHAL . Log . no mun . de Por·to F eli z elo Estado ele São 
Paulo. 

PIN H AL . Log. nomun. ele Ita pet in i nga do Estado ele Silo 
Paulo. 

PINHA L. Bairro do mun . de Santa I zabel , no Estado ele 
S . Paul<•; com um a eõr.h . publ. ele instr. pr im . cr·eada pela 
L ei Pro v. n . 33 de 2-1 ele março ele 1876 . 

PINHA L . Ba ir ro elo mun. de Ita·tiba. no Estado de S . P aulo : 
csm urn a esch. puhl. ele in s tr . pr im., creada pela Lei Prov : 
n. 52 ele30 de março de 1876 . 

PINHAL. Bait' l'O elo mun . ele Guar a·ti ngue·t<i., no Es tado de 
S. Pau lo; com umn. esc h. publ. clP. in sLL" . pl'im . , ct·eada pelo 
art. I § IV da Lei Pro v. n . 50 ele 22 de feverei ro de 1881. 

PINHAL . Bail•t•o elo mu n. de S , 8ebaoüão elo T ijuco Pre to, 
no ffis~aelo ele S . Paulo; com uma esch. p ubl. de insLr. prlm . , 
creada pela Lei P t' ov n. 81 ele i 7 de junho ele 18tH . 

PINHA L. Log . elo Estado do P ara nú., no nmu. de Votu-
vel'ava. 

PINHAL . T'ov. elo Ea·tado ele M in as Geraes, a no1•e k i ls . 
da ft'eg . elo Cat'lllO elo Campo Grande ; no mun . ele Tres 
Pon~as . 

PINHAL. Bairro na freg. ela Virgínia, mun . cla . ChrisLina e 
Esta elo de Minas O era.es. 

P INHAL . Log . do Estado de Minas Get·aes, no clistr . ele 
S . João Nepom uceno elo mttn . ele Lavras. 

PINHAL . Es tação ela E . F . ele Santa Ma ria á Cruz Ali><"~, 
no Esbaclo do R . G . do Sul , e ntre as estações de ::>anta i\Ia ri a e 
Colonia . 

PINHAL . Ramal ela E. deF. Mo o-yana no Estado ele São 
Pau lo . Começa na estação ele Mogy-g~assú ~ vae a ffi. Santo elo 
Pinhal. 'l'em as seguin~es estações : Conselheit·o Lanl'i nclo, 
Nova Louzan, Malta Paes e JTI . Santo do P inhal . 

PINHA L . Serr a do EsLaelo ele S . Paul o, no mun. elo Soe
corro (In r. lo c) . 

PINHAL. (Serr[l. do) Uma das ramificações da l'ertiliss ima 
serl' <J. cln Fa1·tura, que_ e~Lenrle-se n ~ margem esq. elo P nrana
pa.nema desd e as pt·ox inucla cles de l<·ax t.na a ~é ao Salto GL"ande 
e constitue a imme nsa sé l'ie 5le collinas que possuem 'tanto 
renome ele fe r tilidade e que estao alé hoJ e na sua mini rr.a parte 
cu l tivadas . 

PINHAL. SerracloEstado elo R . G. elo Sul , faz l:Jarbe ela 
Set•t·a (1 et' a l . 

PINH AL . l\Iert·n el o Est 'l elo de Minas Geraes , n <.1. freg. ele 
Alag·ua e mun. ele Aym·uoca (fnf. loc .) 

PINHAL . Ribe i ,.ão elo l~staclo ele S . Paulo, a fll . elo rio Ja
cal'é, que o é elo :i.'tiba ia, no mutl. ele Hati ba . 

P I NHAL. R ibeirão elo ERtado ele S. P aulo, banha o num . do 
Amparo e elesagua no r io Cm11a ndocaia . 

PINH AL . R ibeirão el o Es tado ele S. Paul o, ba nha o ·ter
r i tot·io elo cli st . el e SatYbo Antonio ela B3a Vi s~a e clesag· tta na 
m~l'gem elir. do r io do> Carra patos . (Inf. loc.). 

P INHAL . Ribe il'iio do Estado ele S. Pau lo, corre para o 
Apiah.~ e.es Le pa t· a o Paranapanema . . 

P I NHAL . Ribei.l'ão do Estado el e S. Paulo; col'l'e para en
gr ossar o rio Jacaré -pe pit·a-a~ ~ ú , ·t l'ib. do 'J.'i eté. 

PINHAL . Rio do l~s tado ele S . P;~nl o, aJL do Piracicaba, 
que o é elo TieLe; entre os muns . ele Campinas e L ime ira. 

PIN H AL. R ibeirão do ].i; s·tado ele S. Paulo, no mun. ele Ja
car e hy . ( In i'. loc.). 

PINH A L . Corrego elo Estado el e S. Paulo, banha o mun. ele 
A vare e el esagna no r ibeirão S . João . 

PINHAL. Rio elo Estado elo Pa l' a ná, banha o m nn. ele 
Campina G1·ande e clesug ua no Cap i va ry- miri m, a fi:'. elo Capi 
var y- Gr ancle . (In f. loc . ). 

P I NH AL. Ribe irão elo Estado elo P<1raná, aiT. ela mal'g' <' lll 
esq. elo Pamnapanema prox imo á foz elo r i bei t•ão do ÜUl'O. 

PINHAL. At·roio elo E ' tado elo R . G . elo Sul , r eune ·s?. com 
o arroio Lag~acl o elo Pi iY~ado e juntos vão cles tl o-u ar ua margem 
di l' . elo rio Pardinho, brib. do 1·io Pal'do . " 

. ~INH AL .. R ibei rão afL elo Mogy-guassú ; corre p r oximo ;J.s 
cltn; as de iVllnas com S. Paulo. Recebe o Bõa Venlul'a. 

PINHAL. P ec1ueno rio elo Es tado de Mih as Geraes, passa a 
uma e meia leg ua ele elis·tancia ela freg. eleS . Carlos elo J acuhy . 

P INHA L . R io elo E s·taclo de Minas Ge1·aes, a fL do r io 
Bananal, que o é elo rio PL"e·to. 

PINHAL. R ibei rão do Es·taclo ele Minas Gerae~, aff. ela 
l]lÓ.t·gem clir . elo rio Grande . 

P I NHAL DE CIM A . Pov . elo mun . da Limeirn. no Es·taclo 
ele S . P au lo. · 

PINHAL D O P ICO AGUDO . Bnin·o elo m un . ele Parahy
bun!L do lj;staclo de S, Pau lo ; com uma esch . publ. ci·ead<1 pel a 
Let Prov. n . 8 ele i5 ele fevereü·o de 1884. 

PINHAL ZINH O. Ba il'ro elo mun . do Hapeti ninga, no Tilsbaclo 
eleS. Pau lo; com urna esch . P.u bl. el e i ns t . prirn., creaela pela 
Le1 P1·ov. n. 51 ele 2 de ab1'1l de 188.1 . Agenci!L do correi o 
ereacla pela Portal'ia ele ·13 ele setembro ele 1SiH·. ' 

PINH ALZINHO. Bairro do mun. elo Cunh a, no Es-tado ele 
S . Pa ulo ; com uma esc h. publ. ele i nst. pri m a r ia . 

PINHALZINHO . Bairro elo mu n . ele l.Dl·ena, no Es-tado de 
S. Paul o ; com escholas . 

P I KHÃO. Log . do l<:staclo elo R. G. do Nol'te , no mun . elo 
l11a r Lins, •• co m nm açude . 

P I NHÃO . Log . elo E stado de P el'nambuco, uo mun . do Bom 
Jat'clim . 

PINHÃO . Log . elo Estado elo Rio ele Janeiro. no clist . ele 
S . . João Bap·tis·ta elo mu n. ele It.ab'lr ahy; com (lu as eschs . · 
pnbl s . ele inst. p1·im .. et·eaclas pelas Leis Provs. os. 1 .855 ele 29 
ele maio ele 1873 e i .759 ele 30 ele novembro ele 1872 . 

P I NHÃO . Log . elo Estado elo Rio de ,Tau~iro no clisú ele 
S. J oão Baptista elo Arrozal e mun . elo Pirahy. ' 

P I NHÃO . Log . no mun. ele Magé e l~staelo elo R io de J a 
neiro , no It·i ry . lia ah i uma fonte ele boa agua . 

PINHÃO. Bai rl'o elo mun. de 'l'aubaLé, no Estado de S. Paulo ; 
com uma esch . publ. ct·eacla pela Lei n. 10'1 ele 24 ele se tem bro 
ele 1892. 

PINHÃO. Dis t. do ·termo ele Guarapuava no E s·taelo elo Pa
raná . T em uma esch . publ. , et•eacla pe la L~i n. 221 ele 15 ele 
dez em bt•o ele 1896. 
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PINHÃO . Rio elo Estado do Paraná ; nasce nos campos ele 
Guarapuava, e desagua no rio Jor dão, afL do Iguassú. Att·a
vessa a es~nJ. cla que de Guarapuava vai ao Por·to da União. 

PINHÃO . Carrego do Estado de Minas Geraes, rega o mun . 
de S. João cl'El -Rei e clesagua no ribeirão elas Vaccas. Col'l'e 
pelas clivisad ela freg . elo Caj ur ú . 

PINHÃOZINHO. Rio do Estado do Paraná; sabe dos Campos 
·'{' de Guat·apuava e desagua na margem esq. do rio Jordão. 

PINHEIRA. Ponta na costa do Es·taelo de San·ta Catbm•ina. 
. PINHEIRAL. A'rroio elo Estado do R . G. do. Sul, afl'. do 

1'10 'l'aquary-mirim. 

PINHEIR INHO. Bairro elo mun. da Redempção e EstJelo 
de S . Paulo. 

PINHEIRINHO. Ba irro do E~tado de S . Paul o, no mun. 
ele 1'auba·te . 

\ 
·Q PINHEIRINHO. Capella do mun. de Pa>sa Qua·tt·o e Es·tado 
P\~ Minas Get·aes: com Ltma esch. publ . , creaela pela Lei n . 106 

1 24 ele julho ele.189±. 
RIPINHEIEINHO. Rio do B:s tado de S. Paulo, banha o mun. 
>e Brotas e elesagua no J aca t·é- pepira (lnf'. loc.) . 

PINHEIRINHO. Carrego elo 11:staelo de S . P aulo. Fornece 
agu<t ao abastec1111en·to ela cid ade ele Araraquara. 

PIIifHEIRINHO . H.io do Es·tado ele San·ta Ca·tharina. aff. elo 
Ara t·anguá . · 

PINHEIRINHO. AtToio elo Eslaclo elo R . G. elo Sul, na 
colonia J a.guat·y. Col'l'e para o rio eles ~e nome. 

PINHEIRlNHO. Rio elo Estado ele ji,Jinas Geraes. banh a as 
p:n·uch,as ele S . Doming·os e Sumidouro elo te l'mo ele Ma t·i anna e 
clesag11a no Gun.l a xo . 

PINHEIRINHO. Corrego elo Estado de Minas Ge l' aes , afl'. 
elo l'ibeit·ão Passa Qua tro, trib . elo rio Verde . 

PINHEIRlNHO. Rio elo Es·tado ele Minas Geraes, na estrada 
que ele Monte S[Ln to segu e para :::; . i::lebastião elo Par<.üso . T em 
uma po ~tte uo loga l' denominado Boa Vista . 

PINHEIRINHOS. Baino elo n11m. ele S. Roque, no E stado 
ele S. Paulo ; com duas e3chs . puh.ls. creaclas pe as Leis 11. :1 O 'i 
ele 24 de se tembro ele 1892 e n. 25\J ele 4 de setembro ele 1893. 

PINHEIRINHOS. Log . elo mun. ele Conchas , no Es·tado elo 
Pa,ra ná · com uma esch . publ. ele ins ~r. púm., creacla pelo art . I 
§ I ela, Lei Prov. n . '150 ele 6 ele a br·il ele 1876 e uma capella ela 
·invoco,ção elo Senhor Bom Jesus. Dista ela vi lla ele Conchas cer·ca 
de cinco ki lom etros. 

PIN'HEIRINHOS. Pov. üo Es-tado elo R . G. do Sul, no 
l11Lul. ele Santo A.ntonio ela PatruLha; com uma esch. pub l. de 
Jnstr . pr im . , creada pela Lei Prov. n. 123 ele 14 ele abril 
ele 187 L. 

PINHEIRINHOS. Po,·. elo Estado el e ~J:inas Ger aes, tt t8 
lúls. ela cida de ele S. José elo Paraíso; com umu. capella e ma is 
ele 20 casas . · 

PINHEIR INHOS. Arra ial novo elo Estado ele Minas Geraes, 
banhado pot· um aft'. elo rio Anga.lly, com a alLu ra approximaja 
ele 93u me·t,·os . Estava s.iL ttado em más condições ua marg-em elo 
Angahy ; p01·ém, por iniciativa ele f<tzencleiros, mudaram-o para 
Plnbeiri nt,os, oncl~ edHica t·am uma eg-reja, uma casa para esc h. 
e caso.s ele morada, form a ndo ruas alinhadas. E ' o antigo Angahy. 

PINHEIRINHOS. Ribeirão elo IJ:s tado ele S. Paulo, a fL ela 
lllargem d ir. elo l'i o Tieté. 

PINHEIRINHOS . Rio elo Es·taclo ele S. Pa.nlo, ·nasce no mun . 
ele l\azare·th , e entra em teniLorio ela ü·eg. ele Juquery, onde· 
toma este nom e . 

PINHEIRINHOS . Ribeirão do Estado ele i\linas Ger aes , 
banha o mun. ele Caldas e clesagua no rio elas An·tas (Tu f . loc. ) . 

PINHEIRINHOS. Corregos elo Es tado de Minas Geraes , 
nasce na Ma n·tiqueira e elesagua na margem esq . elo rio B•m
cletnuh<i, a!t'. elo rio das Mortes . 

PINHEIRO. Vill a elo ~stado elo Pará, no mu;1. "rela capiLul. 
Tinha por Ol'ago Santa Isabel. P ercleu a denominação ele i::lanta 
Isabel elo Pinheiro pela ele S. João, em vit··Lucle ela Let Prov. 
n. 1. ·167 de 16 ele abril ele 1883 . T em duas esch. publs . ele 

in>t . pri m . , uma das quaes creacla pela Lei Prov . n. 032 
ele 19 ele julho ele 1879 . Fot elevada á cat egoria de villa pela 
Le1 n. 32-l ele 6 ele julho ele 1895. O Jogar onde es tú. hoje I ' i
nheu·o chamou- se a nt1gamente Ponta ele i\Iel. O go rernaelor 
in te t·mo 1enente-corone l Fernão Ca t·rilllo concedeu a SebasLiào 
Gomes de Souza em 1701 a sesmaria el<1s Lel'l·as que eon·em elo 
igarapé Paracm y ate a dita ponta . Fundou o clou atario nesta 
uma fazenda , que chamou Pinhei1·o, nome que se estendeu ao 
logar. 

PINHEIRO. Vi !la e mun . do 'Es tado ele Maranhão, na com. 
elo se u nome, Orago San·to lg- nacio e diocese elo l\ümmh ão. l<oi 
prim iti"am nte um a leleiam ento el e inclios . Creaeh' paroch1a do 
mun. clt> Guimarães pela Lei Prov. n . 370 ele 26 maio ele 1855 e 
elevada f1 ca tegoria ele Yill <' pela ele n . 439 ele 3 ele setem!Jro 
ele ·1856. Creacla com . pela de n. 1.3:33 de 8 de maro ele 1884 e 
ctassiftcacla ele 1~ enLt·ancia pelo D·JC. u . H1 ele '10 ele 
JRneiro de '1890. T em duas escbs . publs . cle inst. pr •m . Agencia 
do correio . A pop. e ava liada em 1500 ha bs. O rnun . ao 
N. e a L. é gera lm >. JTLe plano; compiie-se ele ex·tensos campos 
que ficam in unelaclo:> na estaçãq invernosa e eles. eecam pelo verão, 
tica nclo um ou outro l"'go; ao S . e a O. compõe-se ele capuei ras 
e bosqnes ; e ao cen·t,·o contem ma tlas em t et'l'enos monta
nhosos. E' banhado pelos r ios Ribe irão, Pastos Bons, Pacas, F'or
·ta leza , Santa i\ia ri a e alguns outt·os . Os min em es mais usuaes 
qtte encont t·am-se ahi são a pedra ele construcção, peelt·as de 
amolar e ba rro de a lad a ; consta qu~ possue minas ele ouro . 
Cuhura ele a lgodão. mi lho , art·oz, fe ij áo, c::mna ele assucar, 
ca le e a lg11 m r'umo . Cri ação ele gado. O mun. é geralmente salu
bre, appm·ece nclo •oclavia n.o principio e fun das c.luwas fe bres 
intemli'ttentes ele facil elebe llação. Compt·ehenele os povoados 
Piri cum a n e Gama . Sobre su as divisas , vide entre outras o,s 
leis T'rovs. n. 557 cle3 l elo maio ele 1860; n. 959 ele 28 de junho 
ele 1871; n. '1.031 de 17 ele julho de 1873 ; n. 1.15'1 ele 29 de 
agos Lo de '1 876 : n. i. 2 l8 ele ·12 ele março elo i SSl ; n. L287 ele 
25 ele julho cb 1883; n. L359 ele 5 ele maio ele 1885 ; n. 1.368 
ele 13 ele a bril 1886 . 

PINHEIRO. Dist. elo Es tado el e Minas Get•aes, no muo . 
do Püanga . 01·ago N. S. ela Sau ele e diocese ele i\ lat•ia.nn a . S.im
ples cl!st .. foi · incorpont clo á paroch ia e mnn. elo Piranga pelo 
art. XXVI § IV da Lei Prov. n . 472 el e 31 ele m:tio el e 1850. 
'l'ol·no :t- se sede da ü·eguezia do Sumiclnlll'O pela ele n. l.3\J7 ele 27 
de novemb t· o de 1867: clispo > i ~'ão essa que l'oi revogada peb ele 
n . 1.680 eis 21 ele setémbro ele 1870. Desmembra.clocla parochi a 
do Su:n i clom o e incorporado ú. elo Pira oga pelo a l't . V § I ela ele 
n. 1.998 ele i4 ele novembro ele 1873 . Foi creaelo parachi a com 
a invocação ele Sam'Auna pelo art . J[ da ele n. 2 . '1 39 ele 28 de 
outuht· o ele 1815. Sobre su <t s divisas vide : art . I ' c\ a Lei P ro v. 
n . 2 .308 ele H ele julho ele 1876; n. 3 .387 ele 10 ele ,inlllo ele 
i 886 (a rt. V) . Do an·a ial pa t· te uma estrada que vai ao ela 1'a
p~ra e ela h i á cidade ele Vi~'osa ele San·tn. Rit[t. Agencia elo 
coneio m·eacla pela Portat·i a rle 18 ele março ele 1885. T em 
escbs . publs. de inst. pl'im . Comprehencle o pov . 'l'aquarassú. 

PINHEIRO. P ov. elo l~s·tac\o ele i\Ii nas Get·a es, no m un . 
ele Diamun·tina.; com dua s esch>. publs. ele .ins•. prim., cJ·eaclas 
pelo a rt. I § I ela Lei Prov. n. 2.470 ele 23 de ou tubro ele 1878 e 
a t·t . I § II cl<J. ele n. 3 .395 ele 2i ele julho ele 1886. 

PINHEIRO. Estação ela E. ele F . Centl'al ela Bah ia, no 
ramal da Feira ele Sa1H'Anna, no kil. 18, a 248 metros de a l liut·a 
sobre o ni1 e lelo mar . 

PINHEIRO. Ponta na cos·ta elo Estado do Pa1·á, a sete 
milhas ao '3 . do (;hapéo V lrltclo. E' de ·terreno ba i ~o e bem 
conhecida, não só por serdr de gu.iu. pa ra a ll<lve.:açao do r1o 
Parú. como pela ant iga casa. que a inda nella se Ye, destmacl a 
outr 'ora para hospita l dos Lazaros. 

PINHEIRO . J lhacloEslaclo do Parú. no rio Xingú e muu . 
ele ouzel. (lnl'. lo c.) . 

PINHEIRO. Ilh a montanhosa , fronteira á pecl t·a elo Tll i
baú na cos ta ele Iohaímu L. ela IJllal e separada por um ef;t·e ' 1° 
cal1'~ 1 Na cal'ta ele Can.dicl o Mende s é cles tg-nada por 1 a c e 
11Ia;w~l Lt•iz e na ela Ma l'inba , levantada em ·J Sl~ .. t em 0 Ro~e 
de ~ i lha de I n haúnub (F'a us·to de Souza . fl bama ao · e 
J'M~e i?· v .) 

PINHEIRO. Uh e elo Es·taelo elo P!lraoá, no mun . ele Guara-
kessava. 

PINHEIRO. Sel'l·a do Estado elo R io ele Janeiro, no dist. ela 
S. José do Ribei rão. 
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PINHEIRO. Rio do Estado elo Pará, banha o mtm. de Bra
gança e el esagtta no rio Cae té pela margem dir. (fnf. loc.) . 

PINHEIRO. Rio do l!Js·tndo do Ceará; tem ot•Jgem no termo 
do Tamboril e rlesag tut no Poty ·\buixo da villa de CamhLeús 
no lagar Sa nto Antoniú. Recebe o Bôa V is·ta . 

PINHEIRO. Riacho do gs·tado elo R io d e Janeiro, ;dL do 
rio Pieahy. 

PINHEIRO. Rio elo Estado elo Paran~, aJJ. do Itararé. 
PINHEIRO. Rio elo Es·taclo ele Minas Geraes, no mun. ele 

Diaman·tina . Recebe o rio elas Pe eiras, Calde irõ~s, o carrego 
Morrinhos. E' formado pelos conegos Gu·inda e lj eri-13ed e 
desagua no Jequitinhonha. 

PINHEIRO. Ribeü·ão elo Estado de Minas Geraes, nasce 
em um con·traforte ela serra de Santa Rita, em tetTenos ' ela fa
zenda elo Pinheiro, toma a clireccão E. O. indo clesagu><r na 
margem esq . elo rio elo Peixlo', -trib. elo rio das Mortes, p1•oximo 
ao Capão Comprido . 

PINHEIRO . Cor rego elo Estado ele Minas Geraes, vai ou é 
um elos (armadores elo ribeil·ão elo Bom J arclim, a1L elo l'io elas 
Mortes l'eq ueno . 

PINHEIRO . Carrego elo Es·taclo ele Minas Geraes, a li'. da 
margem esq . elo ribeirão Alberto Dias. 

PINHEIRO. Co r rego do Estado ele Goyaz. aJl'. ela margem 
esq. elo rio das Almas. R ecebe o conego elo Guerra ( Cunha 
Mattos). 

PINHEIRO. Conego elo Estado de Goyaz, a1l'. da margem 
dir . elo l'ibeirão Alagado, ·trib. elo rio Corumbá (Inf. loc.). 

PINHEIRO. Ribeirão do Estado de Matto Grosso, desagua 
na mar·gem dir . do Cuyabá, pouco abaixo da freg. ela Guia. 
E' tambem denominado lLamaracá . . 

PINHEIRO . Lago elo Estado elo Maranhão, na po v. do seu 
nome. « Todo o lago do Pinheiro, dizia o coronel Pereira do 
Lago, é coberto ele um forte ·teciJo de C<.tpim á suptOrficie, 
chamado arroz bravo, e ele um arbu Lo aquaticu, que cum 
tal união se entr~laçam horisontalrnente suas mizes, e a ·tal 
ponto ele con sistencia, que por cima se anela ele pé, impe
di nclo a livre COl't'ente das ag-uas, a necessal'ia navega.ção, 
raltanclo o peixe, c augmentanclo só pt·ocligiosamente o nu
mero ele cobras, jacarés, e mui tos clifl'erentes . bichos ; a té se 
vê uma ilha, a que . chamam Ambu lan te, de 200 braças de 
comprimento e 20 de lar~ura, e uma grossura J e terra de 4· a 
5 palmos, o que observei mettendo uma vara, e onde ha j á 
arvores, a que chamam fa.veüas, de tronco ele 5 poll ega clas de 
grossura, e com 20 palmos de alto; este nojento e perigoso 
charco se at t·aressa por um canal a-travez claquell es baleeiros, 
apenas ele 'lO palmos, tanto quanta de boca tem uma canóa. , 
Communica com o lago '.rnriL·a. 

PINHEIRO. Lagoa cio Estado do R. G. do Sul, n a costa elo 
oceano entre a do Capiu Alto e a da Xarr1ueaua. 

PINHEIRO. Porto no rio Mogy- Guassú, 1nun. do Ribeirão 
l'1·eto e gst!Lclo de S . l''aulo. (lnf. loc.). 

PINHEIRO. Cachoeil·a no rio Ul'ug uay, a 31<,t:lti9 a baixo ela 
cnchoeit·a do Cet·ne . 

PINHEIRO GROSSO. C111ngo elo Esiétdo rle Minas Ger.,es 
ali'. do ribeit'ão elo Campestre, que o é dJ rio das Mortos. H/ 
ce!Je o Uua1•da-mór. · 

PINHEIRO MARCADO. Sel'l'a elo Es tado elo H.. G . do 
Sul. Faz par·te ela Sena Geral. 

PINHEIRO RALO . Aldeamento do l!:staclo elo R. G. do 
8_?-l,_no dist. ele N . S. ela Luz, num. elo Passo l<' ~tndo. Conta 
2::>4 111rl10s, sendo 1o:l homen; e iUl LUttlhercs, elos quaes 90 bap~i
sados, e sabem ler dous . Plan~am milho. feijão, arroz, etc . Oc
cupam-s tambem na Ja briCaçao do herva-maLLe. 'l'em um di
r ec tor (Relat. da Agl'iculL-ura. 1885) . 

PINHEIROS. Villa e mu11 . do l~staclo de S . Paulo, na 
· com. ele Qttel,tz, en t lerreno elevado, i 1nurgem PStl . do J'ara

hyba, >.L N. E . ela Capital , clüta.nte 16,ci kils. d, t-,lneluz. 71,1 
ele Bat·rei t•os, 33,3 de Al'éas e a lUU llo 13anana l. Ten t 3. 723 
habs., cuja maiol'ia cultiva cale e cereaes. Orago S . Franctsco 
ele Paula e diocese ele S. Paulo . Foi ra·earla pat·ocbia do mun. 
ele Queluz pela Lei Pro v. o.. 32 de 13 ele março de 1t:l46 e elevada 
â ca·tegoria de villa pela ele n. 87 ele 27 de jtmho de 1881. 

Insta llada a 8 ele j aneiro ele 1883. Tem duas eschs. publs. ele 
ins·t. prim . Ag·encia elo co eNio. Uma estrada liga-a a estação 
de L av l'inhas. Sobre suas divisas vide: art . Vl t.la Let P1·ov. 
n . :H ele 10 de al~t·i! ele 1t:l72. Cotnpl'ehetlrl e os ltait·1·os do J ,,c(t e 
elo l-tio Claro Es·te mun. confina a•• N . com o l~stado de i\ünas 
Get·aes pela sel'ra da MantiquPira; ao S . e E . cout o mun. de 
Que luz pelos r1os Claro e Parahyba; e a O. com o d11 Ct·uzeit·o 
peltl rio elo Lopes . O t erri'torio é quasi ·boclo montanhoso, sttlcaclo 
de bellissimos rios e coberto de densas florestas . E ' aLravessacln 
j)OL' clifl'e!'entes L'arnificações da serra ela ManLirtueit·,a, e pelos 
rios Parahyba, Claro, J ae1!, Lopes, Jacú-mirim ,. do Braço. 
Lavoura ele caf'é, fumo e cereaes. A pov. fo.i ct·ea cla p·imiLiva
men·te por Mauoel Novaes ela Cruz e J:Ionorio Ficlelis do l!Jsp irito 
Santo . 

PINHEIROS . Log . do l!Jstaclu elo Rio ele Janeiro, no dist . 
de ::; . José do B.io P1·e·to. 

PINHEIROS. Log. elo Estado elo Rio de Janeiro, no mun.do 
Pit'ahy, á margem elo rio Paraltyha. Cultura de café . Ahi f:ica 
uma estação da E. de F. CenLral do B1·a zil (ramnl de S. Paulo' 
inaugnrada a 25 de março de ·18'71, distante 13Uk,058 ela Capi·t: 
"''eeleral, a 365m,5S5 ele altul'a sobt·e o oivel do mar e entre· 
estações da Vohét R Pclonela e Vargem Al~gre . Tem agencia , 
corre io e estação belegr ap hica . A parte dessa es~1·ada da Va t·geJ 
Alegre a Pinheit·os (t:l 1<,273) foi inauguraria a 25 ele março c!, ' 
1871 e de Pinheires a Barra .Mansa (23k,t:l25) a 16 ele setem-· 
bro elo mesmo anuo. A Lei P1·ov. o. . 2.795 de 1'7 ele novembro 
de 1885 creou ahi uma esch. pt!bl. ele ins1 .. p1·im. para o sexo 
feminino, além ele uma ou-tra para o seculo masculino. 

PINHEIROS. Baino elo muu. ele Xiririca do Es·taclo de 
S. Paulo. A Lei Prov. o.. 60 ele 2 de a bril ele 1883 cr·eou ahi 
uma esch . prim. para o sexo feminino. 

PINHEIROS. Bair'!'o elo mun. elo Bananal, no l!Jstado ele 
S . Paulo. 

PINHEIROS. ( Sanla Gruz elos ) Bairro elo Es tacl o ele 
S. Paulo, no mun . ela Natividade, com eschola . 

PINHEIROS . « Aldeia. de indios da nação G~u~vanc~o; 
oute 'ora existenbe á margem elo rio que lll e dá o nome, creacla, 
segundo a ·tradição, pelo VPneravel padre Jose ele Anch.ieLa. 
F ica. a 1 V., legua, ou 8,3 kils . a Oeste cht Capital (elo l~s tado ele 
S. Paulo). 1<:m tempos an·te1·iores foi alli m·eada uma pa1·ochia, 
supprimicla depois por Decreto ele 2i ele março ele 1831.. Este 
logar é hoje um pec1ueno anai al da parochia ela Consolação, no 
qual existe creada uma cadeira ele inst. publ. prim. para ambos 
os sexos.» (Azevedo .Marques. Dicc . clu, Prov. ele 8 Panlo.) 
Foi e~sa esch. Cl'eada pela Lei Prov. n . 10 de 15 elo junho 
ele 1869. 

PINHEIROS. Po v. elo Estado do R. G. elo Sul, no mun . 
ele S. Leopoldo; com uma esch . publ. ele inst . prima1·ia. 

PINHEIROS. Dist. do mun. do Pouso Alto, no Estado de 
Minas Geraes. . 

PINHEIROS. Ba.iuo elo mun. elo Carmo do R io Claro, no 
1.\:stado ele Minas Geraes . 

PINHEIROS . MolTO elo illstnclo ele S . Paulo, no bair1·o do 
Pau Gt·anele . 

PIN HEIROS . Set'l'a elo Estad o ele Minas Geraes, no m u n. 
elo Cat·mn elo Rio Clal'D, a·tt·avessada pelo t•.io Sapucahy. 

PINHEIROS. Mo1·ro elo Bstado de Minas Geraes, no dtst. 
do Carmo do Campestre. 

PINHEIROS. Corrego elo E stado do Rio ele .Janei ro, banha 
o mun. ele Thet·ezopolis e clesagtta no Guuveus pet·to ela '!at· g·em . 

PINHEfROS . llio do Estado ele S . PLtulo, afl'. ela mat·gem 
esq . elo Tie-te. « 'l'em or igem. liir. Azevedo Mat'Cl'Les, nos montes 
a poente ela cidade de S. Paulo, pela qual pa sa a pouco mais 
ele legua, on 5,5 kils. ele clisLancia, na clüecçii.o Sul. JDm 1empu~ 
m ti to an Ligos foi conhecido com os nomes ele Rio (iJ"ancle e 
Geryb1tiba. Corre ua clirecçâo mais gera l. de 1~. pam O. e na 
altura <.la frogttezia ele S . Bernardo curva-se um pouco par >L 
NO., e rega os mu ns. da CapiLal e ~anbo 1\maro. , 

PIN HEIROS. Rio do E:staL!o <le S . Paulo, ·t,·iu. elo r1o Lou
renço Ve.l h o . Corre na direcção mats geral de E. para O. , no 
mun. ele Ubatuba. · 

PINHEIROS . Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, no mun. elo 
Bom Succesao ; corre para o Para,napanema. (In. L loc). 

37.575 
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PINHEIROS. Corrego do Es·tado de S. Paulo, banha o mun . 
-ele Avaré e desagua no ribeirão da Boa Vista. 

PINHEIROS. Rio do Estado elo Paraná, b·tnha o mun. ele 
Guaratuba e clesagua na bahia deste nome. (Iní'. loc). 

PINEIEIROS. Rio elo Es tado de Sn.nta Catharina, r ega o 
mun. elo Bom Jesus elo Paraty. A Lei Prov. n. 803 de rJ.O de 
abri l ele 1876 autorisou a abet•ttu·a de um canal que désse livre 
navegaçã0 entre a lagõa da Ct•uz ele Itapocú e esse rio. 

PINHEIROS. Anoio do Es·t.tdo do R. Grande do .Sul. aff. 
da margem dir . elo Botucarahy. · 

PINHEIROS. Arroio do Estaclo do R. Grande elo Sul, trib. 
Ol'Ietrtal elo rio Ta qnary . H!t um outro arroio do mesmo nome 
aff. do Forque·ta, trib . do Taq,<ary. 

PINHEIRO SECCO. Pov. do Estado do Paraná, no mnn. ele 
Ttbagy, ele cuja séde dista 6,6 kils . e elo pov. da Penha 13,2. Em 
1887 ·tinha 38 fogos e 248 habitantes. (lu f. loc). 

PINHEIRO SECCO. Rio elo Estado do Paraná ; nasce' a o .. 
da serra elos Agudos e desagua no rio Ti1Jagy, aff. do Paraua
pauema. 

PINHEIROS RALOS. Log. no mun. de Lages do Estado de 
'Santa Gatbarina , 

PINHEIRO TORTO. Ar1·oio elo Es~ado do R. G. do Sul. ba
nha o mun. do Passo Fundo e desagtta no Jacuhysinho . 

PINHEL. Antiga pat·ochia do illstado do Pará, exti ncta pela 
Lei Prov. n . .:233 de 21 d P- dezembro de 1853. Orago S . José . Foi 
incorporacl<t ao mun. de Brazili<t Legal (depois Haituba) pela 
Lei Prov . n. 266 de 16 de outubro ele 185-.L Tem duas eschs. 
publs ele instr . primaria, tu:n n elas quaes creada pela Lei Prov . 
n. 842 de 19 ele abril ele 1875. Fica na margem esq. elo Tapajoz, 

·cerca de i5 kils. dist ante ele Santo Ignacio do Boim. E' a antiga 
aldêa de S. José elo Matapús, l'unelada pelo padre jesuíta José da 
Gama, em 1722. Pertence ao mnn. de 1\veiro. Foi elevada á 
pov. pela Lei n. 324 de 6 ele julho de 1895. 

PINHEL. Pov. do Estado elo E. Santo, na estrada que elo 
Cachoeira de Santa Maria vae encontt•ar a de S. Pedro ele AI
cantara . Foi um quartel estabelecido pelo governador Rubim 
em 1817. 

PINHO . Log. do Es·taclo ele Minas Geraes, no mun. da Pal-
myra. · 

PINHO. Ribeirão elo Est.ado de Minas Geraes, aff. do rio 
Preto, que o é do Parahybuna. 

PINHO. Rio do Estado d Minas Geraes, passa pelo mun, ele 
Palmyt·a e elesogua no Piau. Recebe o Posse, e nasce na fazenda 
de Manoel Maria de Sá Fot·tes. 

PINHO. Pequeno rio do Estado de Minas Geraes, banha o 
terri'torio do dist. de Dattas e clesagua na margem esq. elo rio 
deste nome . (Inf. loc.) 

PINHO. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, aff. do rio do 
Peixe elo Serro. (In f. lo c.) 

PINHÕES. L0g. do Es·tado de Minas Geraes, no dist. de 
Santa Luzia elo Rio das Velhas . 

PINHÕES. Carrego do EsLaclo de Minas Gel'aes, banha o mun. 
elo Caeté e desagua no rio Sabará, atf. do rio das Velhas . 

PINHOS. Log. do Estaclo de Minas Geraes, sobre o rio Novo. 
no clis~. elo Descoberto do mun . de S . João Nepomuceno , H a ahi 
uma ponte. 

. PINIR Y. Rio do Es·taclo elo Amawnas, clesagua na margem 
cln·. elo Puriis entre os rios Catraquiry e Cuial'ian. 

PINTA. Log. do Estado elo Rio de Janeil·o, no dist. ele 
S. José ela Boa Morte. · . 

PINTA. Serra elo Estado elo Maranhão, no mun . de Vianna. 
PINTA. Igarapé de mstaclo do Mat·anhão, no mun , de Vianna. 

No mesmo mun . ha. um outro igat·apé denominado Pinta,inha, . 

PINTA CACHORRO. Riacho elo Es·taclodo R . G. do Norte, 
nasce na gruta do Rangel, banha o n,mn . ele Trahiry e desagua 
no rio eles Ue nome no logar Caiçarinha (Inf. loc.) 

PINTADA. Pov. do Estado do R. G. do Sul, nomun. da 
9apital, á mal'gem dir. do Guahyba . Tem uma esch·· publ. de 
lUst . prjm. ôobre ella escreve-nos (i887) o agrimensor, Alcicle~ 
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Cntz : « Pov . situada na foz elo Jacuby, isto é na juncção do 
Jacuhy com o Guahyba, a dous kils. mais ou menos e ao NO. ele 
Porto Alegre . Conta approximadamente umas 40 casas, muitas 
elas quaes ele madeira, disseminadas ao lo ngo das margens elo 
rio. A' dir . , em Lerra firme, acha-se uma olaria, importan
·tissimo es·tabelecimeu·to pertencen·te a um allemão. A pal'te NE, 
da pov , fica sobre uma ilha muito alagadiça, porém coberta ele 
frondoso arvoredo. Ao S. des ta jJha corre o arroio da Maria 
Conga, pelo qual 'bl'amitlllm qm dias ele g1·ande ventania os va
pores qne ·temem atravessar o largo defronte da capital. » 

PINTADA. Log. elo Estado do R. G . do Norte. no mun. do 
Martins, com um açude . 

PINTADA. Serro·te elo Estado do R. G elo Nol·te, no mun. 
elo Martins . 

PINTADA. Serra elo Estado elo Parahyba elo Nor te, no mun. 
da. Conceição . 

PINTADA. Ilha situada no rio Parnahyba, prox im a das ilhas 
denominadas Sabone·te, Anta, Furo e Muquem (J . M. P. d' Alen· 
castro. Noticia ela prov . do Piauhy . ) 

PINTADA . Pequeno arroio que desagua no Guahyba um 
pouco acima da cidade de PorLo Aleg1·e; no Estado elo R . G. 
do Sul . 

PINTADA. Lagõa elo Estado do Maranhão, na freg . elo Burity 
(Inf. loc .) 

PINTADAS. PoV'. elo Estado da Bahia, no mun. do Camisão . 
PINTADINHO . Log. do Es tado elo Ceará, no termo de 

Lavras . 
PINTADO. i\lorro do Estado do Ceará, no dist. de Areas . 
PINTADO . Morro do Es Lado elo Ceará, no mun. ela Palma. 
PINTADO. Serra do Estado da Bahia, a seis leguas ela v i lia 

ela Conceição do Coité. 
PINTADO. Riacho elo Estado doR. G. elo Norte, no mun. 

de Apocly. Vai para o rio eles·te nome. 
PINTADO. Rio trib . ela margem esq . do Iguassú, afl'. elo 

Paraná. Sua foz fi.ca entre a elos rios Areia e Cachoeira. 
PINTADO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, banha o 

mun . de Ilaquy e desagua no rio Uruguay. 
PINTADO. Corrego elo Estado de Minas Ge raes, banha o 

mun. de Sabará e desagua no ribeirão Bento Martins, depois 
Sarzêelas. 

PINTADOS . Rio elo Estado ele Goyaz, a ffi. do Crixá- assú, 
que o é do Araguaya. 

PINTÃO. Ribeirão do Estado de S . Paulo, no mun, ele Bom 
Successo. Corre para o Paranapanema (Inf. loc.) 

PINTÃO. Lago do Estado do Pará, no mun. ele Oriximina. 

PINTA-OCA. Igarapé elo Estado elo Pará, na circumscripção 
ele Alcobaça e com. de Baião. Desagua na margem dir. elo 1·io 
Tocantins, 

PINTAS . Serra do Estado de Minas Geraes, no muu. da 
Conceição (Inf. loc.) 

PINTO. Log. do Es\aclo de Pernambuco, no Il).un. do Ganho~ 
tiQ.bo, em Paquevira . 

PINTO. Pov. do Estado de i\>Iinas Geraes, na freg. de Bello 
Horison·te, antigamente do Curral d'El-H.ei. 

PINTO. Morro bastante elevado, no mun. elo Joazeiro elo 
Estado da Bahia . 

PINTO. Morro no mun. de Magé e Estado elo Rio de Janeiro, 
na Piedade. 

PINTO. Morro no Diskicto Federal, no dis·t. ele Sant'Anna. 
E' muito habitado. Tem uma capella. 

PINTO. Ponta; na costa do Estado do R. G. do Norte, na 
parte compt•ehenclida entre a pon La dos Buz;ios e a barra elo R. 
G. do Norte . 

PINTO. Ilha do Estado de E. Santo, na bahia deste nome, 
abaixo da foz do Cariacica. 

PINTO. Ilha elo Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 
Angra dos Reis. 



PIN -226 PIP 

PINTO. Ilha do Estado do Par3Jná, no mun . de Guara
kessava. 

PINTO. Praia na lagôa Rodrigo de Freitas, no Districto 
Federal. 

PINTO. Riacho elo Estado do R. G. do Norte, no roun. de 
Caicó. 

PINTO. Rio do Estado do E . Santo, aff. do Itapemirim· 
Liga-se ao rio Novo pelo canal do seu nome. 

PINTO. Ri o do Estado do Paraná, aff. do Nhundiaquara, 
pela margem dir. Na sua confiue~cia acha-se o nucleo colonial 
denominado- P,io do Pinto. - Nasce na serra da Prata a ·tem 
um curso de 30 kils. Em sua. margem dir. acha-se a povoação 
de Anhaia. 

PINTO. Ribeirão do Estado de Santa Cathar ina, aff. da 
margem dir. do rio do Braço, trib. do Tijucas . 

PINTO. Conego do Estado de Goyar., banha o mun . de Santa 
Luzia e desagua na margem esq. do ribeirão Ponta Alta, trib. do 
Alagado (Inf. loc.) Do mesmo mun. nos dão noticia de um 
ou!.ro carrego aff. da margem esq. do ri? Corumbá. 

PINTOR. Rio trib . do Siriry, M JJ:stado de Sergipe. 
PINTORES. Pov. elo Estado ele Minas Geraes, no mun. de 

Inhauma, ant. Santo Antonio elo Monte. 
PINTOS. Log . do E5tado do Ceará, no mun. do Jardim. 
PINTOS. Arraial do Estado elas Alagôas, em Piassabussú. 
PINTOS. Pov. do Estado de Sergipe, na1freg. de N. S . da 

Conceição do Riachuel0 do termo des1.e nome . Tem duas eschs . 
publs. de inst. prim., uma para o sexo masculino, creada por 
Lei P1·ov. n. 236 de 15 de março de 1849 e outra para o sexo 
feminino creada por Lei Pro v. n, 73l de 15 de maio de 1865. 

PINTOS. Nucleo colonial no mun. de S. Christovão do Estado 
ele Sergipe. Foi creado por Dec. n. 44 de 12 de maio de 1890. 

PINTOS. Bairro do Es~ado de S . Paulo, no mun . de S. José 
elo Parahytinga, com clua3 eschs . publs. Cl'eaclas pela Lei n. 217 
de 4 de setembro de 1893. 

PINTOS. Bairro do mun. de Itatiba no Es·tado de S . Paulo, 
com duas eschs. publs. ct·eadas pela Lei n. 10 l de 24 de se
tembro de 189.2 . 

PINTOS. Um dos quarteirões ela cidade de Uberaba, no Es
tado de Minas Geraes. 

PINTOS. Log. do Estado de Minas Ge~·aes, no mun. de 
Oliveira . 

PINTOS. Pov . no dist. da cidade de Christina e Estado de 
Mi.nas Geraes, com uma esch publ. de inst . prim. creada pela 
Lei Pro v. n. 3.217 ele H de outubro de 1884 . 

PINTOS. Pov. do dist. do Pi1•angussú, mun. de Itajubá 
e Estado ele Minas Geraes. 

PINTOS. (S. Sebastião dos). Pov. do mun . do Peçanha e 
Estado de Minas Geraes. 

PINTOS. Set·ra do Estado ele Minas Geraes, no mun. de Juiz 
de Fóra. As ag11as que della mauam vão pat•a o Parahybuna. 

PINTOS. (Chapadão dos) No mun. elo SS. Saçramen~o elo 
Estado de Minas Geraes, 

PINTOS. Rio tt·ib. elo Paramopama, no Estado de Sergipe. 
PINTOS. Corrego elo Estado de S . Paulo, nas divisas do 

mun. de l\Ionte Alto. Desagua no ribeirão da Onça . 
PINTOS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes affi. do rio 

Manhuassú. 
PINTOS. Corrego do Estado de Minn.s Geraes, affi. do rio 

Dourados, que o é do Paranahyha. 
PINTOS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha o mun. 

de OliYeira e desagua no rio Jacaré, ·~rib, do Grande. 
PINTOS. Corrego do Estado de Minas Geraes ; nasce de uma 

ramificação ela serra ela Onça, banha a f reg . elo Empoçado e, 
após n m curso ele cerca de 7 kils . , clesagua no rio Pomba. 

PINTOS. Rio elo Estado de Minas Geraes, afl. ela margem 
clir. do Lourenço Velho, que o é do Sapucahy. Parece provir da 
Garganta elo Capistrano. H.ecebe pela margem esq. o S. F~:an
cisco e o Negreiros. 

PINTOS. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes. affi. ela mar-~ 
gem dir. do Alberto Dias. Recebe pela margem dÚ·. os corregos 
ela Cachoeirinha, e do Conclé. 

PINTOS. Corrego do E8·taclo ele Goyaz, banha o mun, de· 
Santa Luzia e clesagua na margem dtr. do ribeirão Descoberto, 
trib. do rio Corumbá. ( Inf. loc.). 

PINTURAS . Rio do Estado do R. G. do Norte, affi. do rio 
Piranhas; nas divisas da freg. ele Jucuru tú . 

PIO ( S . ), Log. elo Estado de Minas Geraes, no dist . do Rio 
Preto e mun. ele Paraca·~ú; com uma es~h. publ., creada pela 
Lei n. i06 de 24 de julho de 1894 . 

PIOCA. Vide Ipioca . Na então vllla éJ.esse ;J.Ome nasceu a 
30 de abril ele 1839 o henemel'ito marechal Floriano Pe ixoto,. 
falleciclo a 29 ele junho ele 1895 na esbação ela Divis:1 ( fazendt~ 
do Paraizo ), no Esbdo do Rio ele Janeiro. 

PIOCOBGÊ. Rio do Estado do Maranhão, aiJl . ela margem 
esq . do rio Grajahú (Atlas de C. Mendes ). No Atlas ele Lo
mellino de Carvalho acha-se escripto Piscobyé. 

PIOLHO. Carrego elo Es·tado de Minas Get·aes, banha o mun. 
de Sabará e clesagua na mn.rgem esq . do rio das Velhas 
( inf. loc.). 

PiOLHO. Nome por que tambem é desig11aclo o rio Guari
teré ou Coari'teré, trib. ela margem oriental elo Guapore ; no 
Estado de Matto Grosso. 

PIO NONO. Parochia do Estado elo Piauhy, m·eada no mun. 
de Ja icós pela Lei P1·ov. n. 1.078 ele 13 de julh" úe 1883. Orago 
N. S. do Patrocínio. Diocese elo Maranhão. Tem uma esc h. 
]Jnbl. ele inst . prim. para o sexo masculino, Cl'eacla pela Lei 
Prov. u. 1.079 de 14 ele julho ele 1883. Tem clous tem plos. um 
cemi'terio e um açude. E' uma pov. pt·ospera. Fica a 150 ki ls. 
cl? Jaicós e nas proximid ades elo Es·taclo do Ceará . Foi elevada 
á villa com o nome de Pat1·ocinio pela Lei Pl'Ov. n. i. t93 ele 9 
de outubro de 1888, 

PIOQUINHA. Riacho do Estado das Alagôas, clesagua na 
enseada formada pelas pon·tas dos P1•egos e S. Gonçalo . 

PIORINY. Lago do Estado do Amazonas, no dist . de Bar
cellos. 

PIPA. Pov . do Estado elo R. G. elo Norte, no mun. de 
Goyaninha . 

PIPA . Log. do Es·tado elas AlagíJas, no mu11. de Paulo 
Afl'onso. 

PIPA. Pov. do Estado de Minas Gemes, no mun. do Pa1·á. 
PIPA. Serrote no mun. de Juiz de Fóra do Esbado . de Minas 

Geraes . 
PIPA. Ponta na costa elo Elstado elo R. G. do No1·te, 17 

milhas ao N. por 11° NO da barra do Guajú, ao N. da. bahia 
Formosa, cujo extremo N. é pot· ella formad a, na lat. S. de 
6° 13' 24" e Long. de 8° 1' 48''. E. do Rio ele Janeiro . Apt·e
sen·ta pelo lado do N. um a pequena enseada. «Essa ponta, di~ 
o prat1co Philippe, é alta e ·tem pelo lado do S. uma barreira 
cleft·onte da qual esti, á beira mar, uma grande pedra. que ao 
longe assemelha-se a uma pipa, el 'onde lhe provém o nome .» 
Na enseada acima referida ha um porto que ofl'erece abrigo a 
pequen as embarcações . Pat·a entrar-se nessa enseada dá 
aquelle pratico as instrucções seguiu tes : «Costeie-se a pon·ta elo 
Pipa o mais proximo possivel e quando descobrir-se toda a po
voação orce para. o S. e logo que confrontar coro as primeiras 
casas do N . da mesma, e que a terra do S . s~ houv.et· occul
·tado toda pot· aquella ponta, dê fundo, devendo enco ntrar 
nesse ancoràdouro 9 metros d 'agua (+ 1 / • braças) . <<A ponta · 
ela· Pipa, diz Vital ele Oliveira, é um alto e g1·ande outeil'o ele 
fórma. oblonga coberto de a rvores que ao longe Hglll'a umv. 
pipa deitada e em grande d istancia uma bola .» l!.:m frente á 
pon·ta ela Pipa, diz, o Sr. Colia·tino, ha uma pedra do tamanho e 
configuração de uma pipa ele cabeça para cima; d'ahi derivou-Be 
sem duvida o nome d'aquella Ponta, assaz assignalavel. , 

PIPAUÁ. Lago do Estado do Pará; des:1gua na margem 
esc1. do rio Maecurú. (H: Smitb). 

PIPEIRA. Log. do Estado elo Rio de Janeiro. no IDilll. ele 
S. João da BaL"ra, ciDm um esch . publ. ele inst. prin~. 

PIPIRIPÁU. Log. do Estaélo de Minas Gera~s, na freg. 
do Bom Jesus do Lambary. 







PI R -227 PIR 

P IPIRIP ÁU. Rio do Estado de Goyaz:; reune- se com oPa
:ranauá e jun·tos formam o S. Bar·tholomeu, trib. do Corumbá. 

PIPOCA, Serra do Estado do Ceará ; no termo da Indepen
dencia. E' secca, mas produr. nas es·tações invernosas cereaes e 
bom algodão . E' elia umn continuação da serra da Joaninha, 
que passa a 30 k ils . ela villa com o nome de serra das Pombas. 

PIPOCA. Serra do Estado de S. Paulo, no mun. de Uba
tdnba. I!;' uma ramificação da Serra do Mar. N'ella üca o pico 
o Frade. · 
,PIPOCAS. i\1ol'ro do Estado da Bahia, no mun. de Poções. 

E bas·tante aHo, tem àous formidaveis picos e fica á margem 
do no ele Contas. 

PIPUACA. Ilha do Est1do do Amazonas, no rio Madeira, 
abaixo de r~raretama (Araujo Amazonas). 

S 
PIQUARAÇÁ. Serra do Estado da Bahia, entre Monte 

anto e Geremoabo, á margem dir. do Vasa Bat•ris. 
PIQUES . Log. do Estado de S. Paulo, no mun. de Sorocaba . 

l 
PIQUETE. Villa e mun. do Es·tado de S. Paulo, ex-parochia 

c o mun. de Lorena. Orago N . S. e diocese de S . Paulo . Foi 
·c reaJa parochia pela Lei Prov. n, tO de 22 de março de 1875. 
Tem duas eschs. publs. de inst. prim . Agencia do correio . Foi 
'(l'eacb vil la por Dec. n. 166 de 7 de maio de 1891. Comprehende 
O\;! bairros elo Pas~a Qua·tro, Limeira, Itaquera e Godoy, todos 
com escholas. E' separado o mun . do de Lorena pelo rio do 
Ronca . Sobre suas divisas vide Lei n . 481 de 24 de dezembro 
de 1896. 

PIQUETE. Pov . elo mun. ele S. José ela Lage, no Estado 
das Alagoas, com uma esch . mi:l:ta publ. de inat. primaria. 
Agencia do correio, creada pela Portv.ria de 23 ele julho de 1884. 
E' séde elo distl'icto elo Roçaclinho. 

PIQUETE. Rio do Estado de S . Paulo, banha o mun . de 
~oreua e clesagua na margem esq. elo Parahyba. Vem ela Man
ttqueu·a. 

PIQUIRA. Ribeirão do Estado de Mat·to Grosso, aff. dÓ 
Pequiry. 

PIQUIRA. Lagôa elo fiillshado ele S. Paulo, no mun . de 
lUogy-guassú. 

PlQUIRY. Vide Pequú·y. 
PIRÁ. Cachoeira no rio Uaupez; no Estado do Amazonas. 
P IRÁ . Rio elo Estado elo Amazonas, ali'. da margem esq. do 

Apaporis . 

PIRÁ-ASSU'. Mol'l'OS situados na costa do Estado do Pará, 
na parte comprebendida entre a barra elo CaeM e a pov. de 
3alin as . Prolongam-se acompanhando a costa e vão terminar á 
Jeu·a-mar. 

PIRABAS. Pov. elo Estado elo Pará.. no mun. de Cintra, 
sob1•e o l'io de seu nome. Orago S. José. A Lei P1·ov. n. 939 
1e H de agoeLo de 1879 creou ahi uma esch. publ. ele inst. pri
.marta. 

P!RABAS. Pov. do Estado de Minas Geraes, no mun . de 
Salinas, á margem clir. do rio de seu nome. Tel'reno alto, 
?lttoresco e saudavel. Fabl'icas de cal. Esc h . publica. 

PIRABAS. Ilha do Estado elo Pará, no mun. ele Sa.linas, 
•n tre o Inajá e o Pirabas. Deve mediT sete ki ls. ele NO . a SE., 
hrn:Jando uma figura conica ao correr para dentro das duas 
\ah.tas. Apresenta uma linda perspectiva e uma encantadora 
~ra1a muito piscosa e com uma grande cambôa de pedra para 
~ega1· peixe. 

. PIRABAS. Rio elo Estado do Pará, banha o mun . de Sa
lnas e clesagua na babia elo seu nome, onde ·tambem clesag ua o 
"-XJUdeua. 

PIRABEIRABA . Log. do Estado de Santa Catharina, no 
nun. ele Joinville, sibuaclo no Yalle do rio Cuba·tão, á margem 
eq · ' .estendendo-se até o valle do rio Pirabeiraba . Exi~te ah i 
ltna 1mp01•tante fabrica de assucar. 

PIRABEI RA BA. R io do Estado ele SanLa Catharina; nasce 
~n uma elas 1·amilicações ela serra do Mar (serra elas Tres 

a·ras ) e lança- se na margem dir. do rio S. Francisco. E' la1·go 
e 11u.ito fundo . Recebe diversos tribs . e na foz abre-se em uma 
.gJ•;ncle bitcia . E tlCOnb ·a- se t·ambem escripto Pi?·abeirava e 
Pi·abiraba .. 

P I RACABA . Lago do Estado elo P ará, na com. de Monte 
Alegre, a O. da foz elo r io Maycurú, 

P I RACABU' . Pontal na costa do Estado do R. . G. do 
Norte, situado, segundo Vital de Oliveira aos 5° 25' 38'' de 
Lat . S . e 7° 47' 39 de Long . E. do Rio de J aneiro, nas pro
ximidades do cabo S. Roque .. Vital e Colla·tino escrevem 
Pi1·acabú; o pratico Philippe P1•eca~ú. 

PIRACAHY. Rio do Estado do Paraná; desagua na margem 
esq . do rio deste nome. 

PIRACAIMBAUA. Bahia na parte da costa do Estado do 
Pará, comprehendicla entre a foz do Gurupy e a ponta Tijoca . 
O Sr. Alves da Cunha escreve Pinl,caim.Mba. 

PIRACAMBU'. Serra do Estado. elo Ma1·anhão, á margem 
esq . do rio Tury . 

PIRACAMBUÇÚ. Log. no mun . de Porto Feliz do Estado 
de S . Paulo . 

PIRACAMBU ÇÚ . R ibeiro do Estado de S. Paulo, afi. da 
margem clir. do rio Tieté, 

P IRACANÃ . Igarapé do Estado do Pará, no mun. ele Itai
tuba. 

P I RACANGA . Praia nas pl'oximidades da pov, de Mea
hype; no Estado elo E. Santo, 

PIRACANGAUÁ. Bairro do mun. ele Taubate e Estado de 
S. Paulo; com uma esch. Tambem escrevem Piracanguá e 
Piracangag~db. (Relat. elo Visconde ·do Parnahyba. 1866.) 

PIRACANGAUÁ. Rio elo Estado de S. Paulo, a1J. elo Q.ui• 
ririm, que o e do Parahyba. Banha o mun. de 'l'aubaté e atra
veqsa a estrada cleata cidade a Jacarehy. 

PIRACANJUBA. Cidade e nmn. elo Bstado elo Goyaz, na 
com. do Rio Piracanjuba (antigamente Santa Cruz). Orago 
N. S. clv, Abbadia e diocese ele IJoyaz . Simples pov. per tenceu 
ao mun. de Mor·rinhos em vil'tucle elo art 2• da Lei Prov . n. 2 
de 5 ele novembro de 1.885 . Foi creada parochia com a eleno
minaçãio ele Pouso Alto pela Lei P1·ov, n . 6 de 22 de no
vembro ele 1855; incot·porada ao mun. ele Bom Fim pelo 
art. ;jo da de n . 6 de 19 de agosto de 1859; insLallada em 
6 de junho de 1874. Cidade com a denomin~ção de Pit·acanjuba 
pela Lei n. 786 ele 18 de novembro de 1886. Desmembrada da 
com. do Rio Conunbá e a nnes:ada á do Rio Piracanjuba pela 
ele n. 654 de 22 ele dezembro elo 1881. Tem duas esclls . publs, 
de inst. pt·im. Agencia do correio. Dessa localidade enviou-nos 
o Sr. Augusto ela Costa Campos a seguinte informação: «O 
territorio deste mun. é gel'almente plano, Lodo col'tado ele 
ribeiros, orlado ele mattas, conteJlclo apenas algumas peg_uenas. 
serras e possuindo extensos campos em gera-l cobertos de cer
rados. A principal serra do mun. é a ele SanLa Maria e os 
priucipaes rios: o dos Bois, Meia Ponte, Piracanjuba, além de 
outros me11os importantes. O clima é muito saudavel comquatrto 
bastante quente no verão e frio uo inverno. l~ncontra-se no 
mun. ouro e diaman·tes. Esta cidade foi pl'imitivamente um pov . 
fundado em 183~ polo guarda-mó1· Francisco José Pinheiro, por
tuguez na'tura.lisado,.. o qual ediflcou uma capella da invocação 
de N. S. ela Abbaclia. A cidade está edificada em logar alto e 
plano, na forquilha de dous pequenos corregos que a abastecem 
ele abundante e excellente agua e fazem barra no riu Fira; 
canjuba. Contém poucas rua.s sem alinhamonto particular; 
algumas boas casas e uma excellente e espaçosa egreja ma.triz . 
A pop. elo mun. é ele 5.000 almas. A lavoura . c.?nsts·be na 
cul tnra elo fumo, · canna de assucar, m1lho, felJaO. arro~, 
mandioca, algodão, café e trigo. Criação de gado. A mclustr1a 
fabr il consiste no preparo do_ fumo que exporta. em gt·ande 
quantidade, e tecidos de algodao eguaes aos de i\hnas Geraes • 
Dista 36 leguas da cap. do Estado 15 C!_e Bomfim, .12 de San·ta 
Cruz e 9 de .Morrinhos "· Na Collecçao das Leis elo 1886 
10- se PIJIY'acanjuba,. « Paracanj u b~ ~ uma cicl~c)esinha igu~l a 
Morrinbos, suas casas, porém, sao JUntas e edJlicadas,em pi to
resco local. O largo da matriz acha-se em u~ alto, fechado ~.~ro: 
melhor es predios quasi todos de um só panmento. Desta. Pd ç 
parte a r ua prin'ci pal da cidade e u ma <travessa que se:r u~n d~a 0 

declive do terreno vae t erminar em ou tro largo, o da a · . 1 1 ielas e beccos sem Ha a inda mais uma rua regu ar. e 4 gurnas v . é d 800 metr os 
importancia . A a,1tura baro.metnca ~est.e 1lo.gatd fa~enclas duas 
acima do nivel do mar. Existem alil se ts oJaS e ' ' . _ 
bot icas dirigidas por pra ti cos, quatro easas. de m

0
olhaclod io:a r 

rias 1avernas com pra teleivas e gan afas vaztas . povo o o a 
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é bom e agradavel e quan·~o á indus~rias, Paracanjuba caminha 
ele braço dado com as mais localidades goyanas». tOsca r Leal. 
TTic~gem á,s Terras Goyanas. 

PIRACANJUBA. l'l.io do Es~aclo de i\li~as Geraes, banha 
o mun. do Prata e desagua na margem clir. do rio de~ie nome. 
Recebe o Peixe. O Eng. Chrokatt ele Sá escreve PiracaJuba. 

PIRACANJUBA. Rio do Estado de Goyaz, aff. ela margem 
dir. elo rio Corumbá . Em uma informação que nos foi prestacla 
ele Goyaz a respeito desse rio le-se: « Pi?"C~ca?~j(tba, que signi
fica peixe ele cabeça pintada ele i\m:t.rello, é o ma1s exhenso e 
volumoso afL que recebe o Corumbá, antes d9 S. Bartholomeu. 
Nasce no morro Limpo, 10 kils. a E. elo ar1·ais,l de Sant' Anna 
de Antas, e engrossa-se necessariamente com o rio Barreiros, 
que vem elas contt·averten·tes de Calclas, com o ribeirão elos 
Lei tes, com o Jurubatuba (r"ormaclo pelo Salino, que rece be o 
Mosquito, Fundo, Lages, descido do morro do Antoninhol; 
com o Vermelho, cujas nascenLes estão a menos ele 12 kils. da 
cidade do Bomfirn, e outros meno res . Rega o mu11. ele Bomfim 
e, correndo em r·umo de SE., vae cahir no Contmbt't., com uma 
conente ele 138 kils., log-o abaixo ele Montes Claros . Este Pira
cauju ba não deve ser confundido com um on ~ro rio elo mesmo 
nome e tambem trib. elo Corumbá. , Cunha Mattos, no seu 
Itinerc~l'io, Vol. I, pags . 124 e 125 dá noticia do rio Pira 
canjuba e de diversos tribs. que nelles clesaguam. O S1·. Joseph 
de Mello Alvares, em uma informação com que nos obsequiou a 
respeHo do rnun. de Santa Luzia assim descreve esse rio: "O 
rio Pal'acanjuba, aff. do Coi·umba, nasce na chapada elo Pol'
phyro, no mun. ele Bomfim, atravessa parte deste e corta o ele 
Santa Luzia, onde tem os "eguio tas tt·ibs. :i roargP.m esq.: cor
r egos: Agua Clara, Ga briei Conêa, Baixada, Monjollo, Ex
·trema, Homens, Compl'iclo e Brito, que nascem no Plató elas 
Covas e Monjollinho, Canôa, Boni, Fundo, Lage, Santa BMbara, 
Barreiro e Capão Limpo, que nascem n<e chapacla do Deus me 
livre "· 

PIRACÃO. Rio do Dis tricto Feclet·al, banha a freg . ele Gua
raliba e desagua na enseada ela Pedra. 

PIRACEMA. Corrego do Estado elo Rio ele Janei ro, atr. da 
margem esq. elo l'io Macahé, proximo á foz deste rio no Oceano. 

PIRACEMA. Ribeirão do Elstaclo de S . P aulo, rega o mnn . 
de S. José dos Campos e desagüa na margem di r. elo r io Pa
rahyba. 

PIRACICABA. Cidade e mun . elo Estado de S. Paulo, séde 
da com. elo seu nome, na margem esq. elo rio Piracicaba. «A 
primeira sesmaria concedida neste logar, diz o Sr. Azevedo Mar
ques, foi a Pedro ele Moraes Cavalcante pelo capitão- mór Manoel 
Peixoto ela Motta a :l5 êle novembro ele '1639. O pe·hicionario 
alle.,.ou que ia povoar com toda a sua família, <:te uma e outra 
banda do 1·io Piracicaba, fico,ndo o Salto no meio ( Cartorio ela 
Thesoural'ia de Fazenda ele S. Paulo, livro 11° de sesmarias 
antig-as ) ; mas o seu incremento só começou pela agglomeração 
de là vraclores attrahidos pela fertilicla cJe extraordinaeia do seu 
solo, pelos annos ele 1740 e i748, e depois em 1.769 deu-lhe 
algum inpulso o capitão Anionio Corrêa Barbosa pot· ordem do 
então governador e capitão-genentl D. Luiz Antonio ele Souza, 
no intuito de fazer abrir uma estrada que facili ·tasse as cornu1U
nicações com o ·terri'torio ela margem do Paraná. «Foi elevada á 
freg. por Provisão de 24 rle julho de 1770 do general D. Luiz 
Antonio ele Souza, com a denominação de· Santo Antonio elo Pi
r acicaba. Sobt•e a data em que foi elevada á.categoria de villa as 
opiniões são clivei·gentes: uns dizem que em 1821, out ros que em 
1822, ainda outros q11e em 1823. O consciencioso ·trabalho orga
msado p l a secção ele Eseatist ica e que acha-se annexo ao Rela
·torio do imperio ( 1883) faz menção el a daLa 1822 como aquella 
em que Piracicftba foi eJevaela á ca·tegoria ele villa. O Sr. Aze
vedo Marques afl'trma que foi em 1823, tomando enlão a povoa
ção o seu nome primi-tivo, que foi substi·~uiclo pelo de Cons·ti
tuição, nllusivo ~to projecto do pac·to funcla:nental, que nessa 
épocha cliscatia-se na Assernbléa Constitu in te. Em uma noticia, 
que abaixo ·transcrevemos, e que nos foi remet-ticla da cidade 
cre Piracicaba ,pelo.illustraclo Sr. Dr . i\bnoel de Moraes Banos, 
enco)ltra_-se a_ dada '1~2!1. e otrtro o mo·tivo pelo c1~al foi subs1iibaido. 
a denomJ naçao da Cicl!l-de . Pal'ece-nos sel' a ulttma lla'~:t. aquel~a 
que exurime a verdade pelos mo·tivos que o auto1· conhecer:í. 
d'.entrÕ em pouco. A opinião do Sr. Azevedo Marctues devemos 
oppôr a consideração ele que, hão tendo sido sanccionado o 
projecto ele Constituição ela!)or~da pela Const1h~nLe, não _po,clia 
a villa receber o nome allus1 vo a uma Constr ~mçao, c1ue nao e a 

que n0s rege. Acc1·esce ainda o facbo dessa denominação ·ter pre
velectclo o:té 1877, recordando en·tt•etarrto uma Cons·tituiçi1o não 
sanccionacht ; salvo si isso assim acun teceu como uma manifes
·tação hostil ao primeiro imporaclor, pelo acto ' 'iolento ela disso
lu_ção cl'aqueHa assembl éa, o que não é ~cceitavel. O pelourinho 
fo1 er ec.to. em 10 de agosLo ele 1822, conforme consta elo seguinbe 
anto or1gmal: Auto do levantamento elo PeloLtrinho e demar
cação ele ·terrenos pat•a as casas da camara, cadeia casinhas e 
açougue- Anuo do Nascimento d~ Nosso Serthor J~sus Christo 
de mil e oitocentos e vinte e clous, aos dez dias elo mez ele 
agos to do clito anuo, nesta Villa da Constiluiçã0, ha pouco 
erecta, onde se achava presente o Ministro Desembar"'aclor João 
ele_ ~Iedeiros Gomes , Ou vic~or Geral Col't'egeclot·, co~1migo Es
crn•ao de s u cargo ao chan te nomeado, e sendo ahi em um 
terreno t'ronteiro ao Pateo ela 1\Ia·triz, entre a rua Direita e as 
casas ele João Vicente, e para os fundos a rua nova do Conse
lho, foi dema.rcacla uma praça ele cento e oitenta e seis palmos 
ele frente com quatrocentos ele fundo, que vai contestar na clita 
rua nova do Conselho, cuja fl'ente foi clesLinaua por elle Minis
tro para a facLura da casa ela camara, cade ia e casinhas flcando 
n o centro o Pelourinho, o qual achando-se já p!·epartlclo' lavrado 
e oitava do, ele madeira ele cabreuva grossa, e composto c'om qua
·tro braços de feno com seus argoloeus, nas r1uatro faces. ·tendo 
em cima do capi·tel uma astia ele fen·o susLcntanclo um ' braço 
com um cu1Jello, e uma bandeirinha no cimo, havendo-se pt•epaf
rado todo o teneno e o mais necessario para o l evan·tamento do 
dito Pelourinho, com a assistencia ele grande parte ela Nobreza 
e povo desta villa e seu termo, pessoas ecclesiasbicas como 
seculares : mandou elle Ministro a mim escrivão l êr em alta voz 
a aucto da erecção desta villa, e depois éla dita leitura foi por 
elle Minis·tro proclamado vivas á Sua A1teza Real, ás Cortes do 
Braz il, e <~ Consbituição,'nt<lncla ndci levantar ao alto o dito 
Pelourinho, que ficou pos~o no centro da praça, ficando es1;8, 
demarcada com quatra marcos ele páo de P eroba Io.vraéla n1ts 
quatro faces, e em cada urna dellas irnpl'essa a Jettt·a- C -em 
significação elo no rue Constituição, com que é denominada esta 
villa ; concluindo- se todo esle ac~o com demos trações ele jubilo e 
con·tentaomP.nto pelos repet1clos v1vas e aclamações q•1e naquella· 
ac·to se der am. E de tudo para constar mandou elle Ministt•o 
fazer este aucto em que se assiguou com as pessoas pt·esenbes eu 
José Manoel Lobo escrivão da Qu vecloria Geral e Cort·ecçã~ o 
escrivi .- João ele 1\tlecleiros Gomes.- O vi,qcwio Jli[u,noel Joaquim. 
do Amaral (;;orgel .- O Pacl1·e J.l1iguet Joaquim elo Amart>l 
Go1·gel elo Amaral.- O ca1'itão Domingos Soares de Ba?"I'OS . 
(Seguem- se mais 52 assignaturas ele llessoas que tiveram tt 
honra de assistir o levan·tamen·to do Pelourinlio, das quaEll 
ainda vivem nesLa cidade - duas- que são Felippe ele Campo; 
B tleDO e Antonio José da Conceição.) A Lei Pro v. 11. 21 ele 2l 
de abril de 1856 eleivou a villa da Consti'tuJção á categoria ili 
cidade, e a de n. 21 ele 13 de abril ele 1877 substituio esta ultim~. 
denominação pela de Piracicaba, que ainda hoje conserva . E' 
com . de primeira en•tr!lincia , creacla pela Lei Prov. n. 16 de 30 
ele março de 1858 e classificada pelos Decs. ns. 2.187 ele 5 dt 
junho elo mesmo a,nno e '1.890 de 14 ele fevereit·o ele 1872. «Ouça• 
mos, diz o Sr. AY,eveclo Marques, o que nos diz passo:~. autorisacl::t1 
residente, na mesma localidacle:-A cidade é cabeça ela com. cl1 
mesmo nome e tem mais ele 800 casas, e uma população corres
pondente, que não será exagget·arlo orçat· em 5.000 almas . O sel 
plateau é grande, fol'maclo por linhas parallelas que se cruzalll 
de 40 em '10 braças, formando quarte irões de 1. 600 braças d1 
~res kils. quadrn.clos cacla um, e ruas ·todas de 60 palmos d1 
13,m 3 ele largura, ele sorte que é uma elas cidades do Estaco 
melhor arl'Uaclas. A cidade está ediJlcacla, como iica di to, en 
um plateau á margem esq. elo caudaloso rio Piracicaba, posiçl.o 
mui aprazível e pittoresca, queotferece lindissimo panorama per 
q•ualquer ponto ele suas en~radas Nas proximidades ela pOl' 
fôrma o l'io um bello salbo. precipitando suas aguas em toda a 
largura, por sobre clegráos ele pedra, formando como que un 
·tht•ono de espuma; nesLe l0ga.r teem feito alguns particulaJlS 
derivação ele pennas cl'agua p_aora ·tocar moinhos, carretões, (1). 

genhos ele c~tnna, etc . , e m11rtas ollbras se poclém u,incla favt·. 
E' afar:tacla e real a abuncl<~ncia de peixes ~ue, acompanh a,do 
aes'taçaoquente, sobem o Tietê, e!tbram no_liracicaba, c1ue,om 
cldlic1l'lclac[e ·transpoem, e oncle facl.l:nente sao pescados; che1arn 
em car•clumes nos mezes de novembr,, e dezembro e voltarr ele 
feverei r o em dea:n·te . Cerca ele 111,-1 kils. abaixo ela cida(S, o 
rio, c!ep?is de muitas Y!!lltas., · l ~nça-se no Tieté, que agradeido 
por tao H!rpor·tanLe 'brtbultaJrJo, alarga suas margens, mas a na
vegação permanece sempre rlifficil e ·trabalho~a pela frectu<llcia 
ele cachoei ras, o que todavia não impede que se faça em t elas 
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as estações do anno algum commercio fluvial para Saut'Anna do 
Paramthyba, da prov . de lliatto Grosso,, c?lonia ele Itapura e 
.f\vanhanclava e onkos pontos. Como edt ficws publicas conta a 
CJdacle a egre ja matriz, <t da Senhora da Bôa Morte, fundada a 
esforços de Miguel Arcbanjo Benicio Dutra, e a .da Senhora do 
Rosario : a casa da camara e cadêot, e o hospital de Miseri
COt·clia. O mun. tem de comprimento . ele E. a O, , das di visas de 
Campinas a te ás rle Brotas 88,8 kils. e de largnt·a, das divisas 
do mun. do Tie Lé :í.s do l-tio Claro, isto é, de S. a N. 44,4 ki
lometros . Essa extensão de 488,8 kils . comprebende· uma po 
pulação de i6.053 almas . Sua unica industria é a lavot\ra, 
sohre.'ah indo a do café e a da canna de que conba muitas e 
importantes fazendas . Encerra grande pot·ção ele ;terrenos vul
canicos, sobrecarregados de f.n o, que são as uberrimas terras 
roxas , menor porção de ·terras br ancas e arenosas, e mui peqnena 
de campos nativos . A exportação do mun. regula, termo rnedio 
130. 000 arrobas de café, 50 .000 de assuca.r e 20.000 de 
algodão. A cidade dista para E. 22, 2 kils . de Sanla 
Barbara ; 61,1 de Ca m}!linas; 33,3 de Capiv..tt'y : 66,6 de Itú; 
para o N . 33.3 kils. ela. Limeira ; 38,8 do Rio Claro ; 77,7 de 
t rotra3; para' O. 83.3 kils . de BoLuca~ú c 1H,i de Lençóes; para 
o ~. 50 kils . da cidade do Tietê . O principio ela povoação f01 
servi r ele degredo ; os capitães -móres de Itú e Porto Fel iz, 
quando a lgum dos Eem su bdi·tos lbe~ cahia em desagrado, fa
zi am-n'o embarcar em Porto Feliz, descer o rio Tietê a'té l\ foz 
do Piracicaba. subir por es te, e larga l-os em Piracicaba, então 
denominada Sértão . O ultimo capitão-mór de Itú, Vicente da 
Cos·ta Taques Góes e Ara nha, no1avel por sua administração 
despotica, <•i nda mandou gente pa ra alli. Mas um desses des
graçados, não conformando-se com o seu destino, e calculando 
que, apez:w de longa a viagem pot· agua, não devia estar muito 
longe ele lbú, e mpeehendeu rom per o degr edo, me·tteu-se nas 
bre nhas nessa direcção, e ao a vi s Lar do ~ai to de Samambaia a 
sua terra querida, deu um brado de satisfação. Pe los traços 
deste deiif{raçado, fui ~be r·ta a es·trada de ltú para essa locali
dade. e de en tão em diante foram ahi sendo dadas se~marias ele 
lado a lado». Em novem bro ele 1883, o correspondente elo Jornal 
do Comme?"cio, que acom panhon SS . AA , Imperiaes ao Estado 
de S. Paulo, escreveu o BPguinte a respeilo dessa cidade : « A 
povoação primi'tiva de Piracicaba fo i estabelecida na margem 
direita do rio , pouco abaixo do Salto, n o logar onde actual
men·te é o pasto ela fazenda do Sr. Dr . Estevão de Rezende ; 
seus principaes, sinão unicos edificios, eram uma pequena ca
pella, a casa do capellão e um grande telheiro debaixo do qual 
os moradores se reunião para esperat• a missa . Parece que a 
povoação perma neceu neste Jogar bem pouco tempo, porque, em 
obedicncia á ordem superior, no dia 31 de julho de i784, pre
sen'tes o capitão -mór de ltú Vicente da Costa Taques Q_ó~_s 
Aranha e capi'tão-provedo;• An·tomo Corrêa Barbosa, se diri
giram com o capellão, depois de ouvir missa, para a margem 
esquerda do rio e ahi, no centro da planicie que se eleva entre 
o corrego Itapeva e a margem esquerda elo rio Pir·acicaba, de
marcaram uma. área de 46 braças em quadra para nella ser 
edificada a nova egreja e assignalaram aos lados dessa át·ea 
logares para os moradores construi~em suas casas . Em execução 
do plano dado por Nicoláo Perei ra de Campos Yergueil'O, o 
alfe t•es Jose Cae·tano Rosa, fallecido em Piracicaba a ~ de 
dezembro de 1871, fez o arm amen"bo· da povoação, cruzancl.o-se 
·todas as ruas em aogulos rectos e formando quarteirões de 40 
bra,.as . Esse plano fez ele Piracicaba uma das povoações 
melhor arruadas da provínci a . A povoação ele P iracicaba foi 
elevada á freguezia em -1810, e o seu desenvol vimento foi tão 
rapiclo q11e em 1816 os babitan·ees reclam avam a elevação á 
villa. Aoezar de serem as informações as mais favoraveis, só 
foi cleferi.da a petição em i82i pelo governo p!·ovisorio da pro
vincia o qua l mandou erigir a freguezia de Pir acicaba em 
villa.; porém, em vez de ~ar-lhe o nome ele ~illa :Joán_nina, por 
d!!rivação do· augus to nome de S . M. b l- l!te1 D. J 0ao VI, e 
em sua perpe·tua memoria., como haviam pedido seus habi
tantes, deu-se-lhe o nem~ ele TTilla Nova da Constitttiçã.o para 
perpetuar a memoúa da Constituição Por·tugueza, promulgada 
nesse a nno. Em 1856 a Villa ela Cons\ituição foi elevada á 
cidade, r estituindo·se-lhe em 1877 o seu antigo e popu·lar nome 
de Piracicaba, o qual do Salto se estendera a t odo o rio e 
clabi á povoação fundada em su as margens . Piracicaba é 
u rna paiavr a guar any composta de pira, pei'xe, e cyoaba, .fim. 
O que quer dizer que aqui pára o peil:e. O nome fo1 pi•J mi
·tivamen·te dado ao Salto e depois .á ci~ade . A' prop?rção que 
a estação do anuo T a t se tornando mais quente os peu::ee.vee~ 
aubindo elo sertão pelo rio· T1eté, cheganáo á barra do l"lT!I.Cl-

cnba, to mam-no por encontrarem melhor fundo, se ndo o Tieté 
ahi baixo e espl'aiaclo, razão pela qual o Salto desta cidade é 
muito mais piscoso que o de Itú. Em outubro , novembro e 
dezembro chega o peixe ao Sal'to, onde pát'<1 impossibilitado ele 
continuar a su biela, tenta ndo Yencel-a aos pulos, ahi 
pr incipalrn ente deixa- se apan·har ern grande quanilidade . De 
fevereit·o em diante começa a ·torna:viagem para o sertãie afim 
de fugir da és·tação fria . A cidade é uma elas mais bo
nitas da provincia. Assentada em uma alta esplan"da, que 
declina branda e longamente a'bé o rio, ofl'et•ece por todos os 
lados as mais lindas paisagens e vastos panoramas . Sobre
sabe pol' sua belleza ex:cepcional a vista elo Salto, que ele
''a -se em degráos, espraiado, imitando um gigantesco throno 
de prata. E ' magn'iflca a ponte sobre o rio, logo acima do 
Salto, com cerca de 200 met ros de extensão, assen·tada sobre 
treze pilares de pedra e cimento. Cus·tou eMa 85 :000$, foi 
feita po1• conta dos cofres provinciaes e po1· esse preço baixo, 
graças ao Sr . Dr Es·tçvão de Rezende, que se poz á ·testa ela 
administração até concluil- a . Logo abaixo do Salt.o est.á a fa
brica d'e tecidos elo Sr. Lu iz Vicente de Sbu~a Queiroz, que 
foi visi:ta:da po1· Suas Altezas , sendo offerecld<tS a S. A . a Sra. 
Princeza Imperial algu·mas peças de tiras Lordaclas feitas na 
fa br ica. Suas Albezas ainda visitaram a chacara e fazenda do 
St·. DI'. E. de Rezende e fot·a m admirar o Sal to, vistu de 
bai:to para cima, o que é encantador. Suas Altezas partem 
hoje para Itú e clath i a Campinas.» Em 22 de setembro de 
i883, r emetteu-nos o conspícuo cidadão Ma:noel de l\>Ioraes 
Barros a seguin:te C<k>' ta : «IT!ste munici,pio confina a L. com 
o de Santa Rtroa·ra, ao N. com os da Limeira e R io Claro ; 
a O. com oe ele S . P edt·o e Botncatú, e ao S . com os elo 
T1eté e Capivat·y, a bram~enclo uma área de 50 leguas quadradas, 
mais ou menos . DesLa area é insignificante a parte occupada 
por campos e cauascaes, imprestavel para a lavoura . A sua 
quasi 'to·taliclade é cobe'tlta de uma vegetação luxuriante, e 
consta dessas tão afamadas ter ras roxas em extensão de leguas, 
de terras barrentas de pederneiras ou calcareas, e de t erras 
arenosas, que ·todas J)restam- se no cul tiro do café, quando altas 
e l ivres de geadas, e sempre ás de generos à li!11enticios, de que são 
muito productivas . Ainda existem algumas ma~tas virgens tão 
frondosas, que não é raro eueontra.r-s·e ne!las jequi bibás de dous 
me·tros e mais de diame·tro. Este aspecto geral das tert•as do mu
nicipio con'trasta singulat'mente co m o de ou·tros, aliás muito 
importantes por sua producção de café, como R io Claro, S. Carlos 
do Pinhal, Beth! em elo .Descalvado , Pirassununga, Casa Branca, 
cujo aspecto ge1~al é de campos e carrascaes , e só por excepção 
alguns espigões e seno1ies de terras lavrad!ias. O resultado é 
que a producção de generos alimen ticios aqui excede de muito 
o consumo local, e é exportado para S. Paulo, Campinas, Itú 
e Rio Cl aro, Corram mais algumas cl.ezenas ele annos e Pi
r acicaba será o celleh·o da vizinhança, excepção feita. de Ca
pi'vary . A grande, a principal r iqueza do município e a la
voura ele café . Sna producção não deve ser inferior a 300 
mil arrobas de i5 kilos, segundo um calculo muito modesto 
da colheita de cada plantaclOI'. A despeza total de uma arroba 
(i5 lú los) de café , vendido em Santos, pagando duas commis
sões, é de f$-lOO a 1$300, confor me a clis'tancia da fazenda . 
A producção ele assucar estava muito d'ecadente ; porém agora 
vai reaairnar-se com o estabeleetmento de um engenho central 
com um capita l tle 750 contos e capacidade para 80 mi l ar
robas, o qlla l já esbá funccion a ndo em frente á cidade, l ogo 
abaixo elo Saho, por cuja agna é movido. A proclucção· do 
algodão, out·r'ora muito a'•ultada, é hoje i'nsigni'ficante· e in
suificiente para arl in'lentar a• fab ri'Ca S . Fr<llncisco. do Sr . Ltüz 
\Ticen·te de Souza Queil'oz, e que representa: um 'capital supe
r ior a 300 contos . Além do engenho central e da fabl'ica de 
tecidos, eús·te mais um.a fabrica de co1·tnme, 11111a de sabão, al
gum<ts de cerveja, a lgumas sel'rarias movidas po t· agua ou a 
vapor, sobresahinclo entre es·tas a ela A_qtt(J) Branca, com um, 
capi&al superiot· a 60 contos, duas fabricas de cal, etc . O m~J!:l · 
communica com oa de Capivary, IndaiatLJba, J undiahy, Sao· 
Paulo e Santos por meio das estr adas de feno Ituana (rao;al 
e tronco) e ~ngl eZ'a; e por meio da. navegação fluvia l dos ,. ,~~ 
P iracicaba e 'P!eté com os mumc1ptos ele S. Pedt·o, Dous C01 
regos .1a!b.ú · Bo tucatú e Lénç6es . Esta empreza dispõe de tres 
vapo·r'es-reb~c!lldores, 'es~ando já encommendados _mars .dous ~ 
o seu perc u·rso é de 35 ieguas, sendo de 2i a dHit~nc~.a poi 
terra des ta cidacle lí. bar ra de Lençóes. Eá4a navegaçao onter
rompe-se durante al<>uns mezes do a nuo po1•' falta de agua no 
rio P iracicaba: e de ~apores apropr iados. No amlo .de 1882, a 
interrupção foi só durante o• n:tez de novemb1·o . Esta em co n-
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·s tt·ucção por conta da Companhia do Engenho Cen·tral uma 
linha de bonds a té o C:ma l Torto, a duas e meia Jeguas da ci

·dade, podendo dahi para baixo considerar-se desembaraçada 
a navegação fluvial até pouco aba ixo de Lençóes . Acha-s~ 
ainda em explorações a contiml~-ção da es trada de ferro a te 
S. P edro, passando pela fazenda do Paraiso, do commendador 
Luiz Antonio de Souza Barros . O clima é secco e quente : o 
t.het·mometro raras vezes desce a zero ou sobe além de 32• cen
tiç;rados, e ainda isso por poucas horas. O terr.en_o do muni
cípio é sempre ondulado, elevando- se a lguns esp1goes bastante 
para ficarem livres de geadas. A N;O . e a 5leguas da Cidade 
corre a se rra outr 'ora dl'ta de At·araqua ra, depol ti de Bro·t:ls, 
e hoje de S.' P edro, divid indo este município do. Rio Clar_?, 
freguezia de Itaquery , e con·t_muando pelos mun!ctptos ele, Sao 
Pedro e Dous CD1Tegos, terrumando entt-e es·te e o do J ahu em 
altos espigões, que cons tituem o bairro do Banharão. A SO. 
e a 3 Jegnas di1 cidade existe um grupo de montanhas, deno
minado - Serra do Congonh al-, notavel pela sua fertilidad e, 
onde existem não poucas fazendas muito productivas de café . Ao 
S. cort·e o alto espigão do Serro·te, tambern ele excellentes ·terras 
e com fazendas impor :antes. Entre a serra de S. Pedro, {L d lr. o 
Serrote e '1. do Congonbal, á esq. corre o rio P iracicaba, formado 5 
Jeguas acima da cidade pela r euni ão do J agua ry e A ti baia, e vai 
lançar- se no Tieté 14 leguas abaixo do cidade. Seus ads . mais 
importantes no município são : {t esquerda, os ribeirões do Bar
bosinha, que serve de divisa entre este m unicipio e o de Santa 
Barbara, o Tijuco Preto, o Piracicá-mirlm, o Bernardo. Congo
nhal e Claro; á direi·ta, os ribeirões d' Agua. Santa, Gu:llmium, 
rio Corumbataby, o ribeirão elo Limoeiro que separa este mun. do 
de S. Pedro. Nascem neste mun . e desaguam no Tie'té os ribei
rões da Gi boia, Anhumas e Muquem. Depois de desmembrados 
eles te mun., o de San·ta Bar bar a e o de S . Pedro , só ficaram-lhe 
pertencendo os segu intes nucleos ele população : a cidade. a ca
pella üe S. João Baptista da Serra Negra e a povoação do Rio 
das P ed ras, esta~'ão ela est rada de ferro.-A cidade de Piracicaba 
é uma das mais bellas da província . Assentada em uma alta es
planada que suave e longamen to es·tende-se alé o rio, offerece 
por todos os lados aos olhos do observador encantado as mais ri
sonhas paisagens e vastos panoramas de uma verde-negra vege
taçiio. Sob~·esahem, por sua mara vilbosa belleza, a apr·azivel 
v1sta do SaHo, que eleva-se em degráos, semelhando um gigan
;tesco Lhrono ele pr·ata : a do R io Abaixo. em que o rio, ha pouco 
revolto e ir<J.scivel contra as pedras que lhe impediam o transi·to, 
cleslisa agora manso e ser eno por uma vas ta e magestosa cttrva, 
orlaria pelas alvas casinhas da rua do Porto ; e a do Alto elo Ce
mlterio, que domina todo o valle elo rio, ·tendo ao longe, em 
frente, a serra de S . P edro, correndo para o poente, pa rallela ao 
rio. á esquerda a sel'l'a do Congonhal, e ao pé, em baixo, a ci
dade estendi.cla. Computamos hoje as casas da cidade em 1.200, 
sendo que para o lançamento do imposto pessoal em n ovembro 
de 1871 foram contadas por sua numeração e achadas em 
numero ele 855, não incluindo as construídas denl;ro elos 
quaeteit'ões . Estão clistribuidas por 28 Tuas; todas r ec tas e 
com 60 palmos de largura, parallelas ou bransYersaes em ang ulo 
recto, formando quadras de 40 braças por face . A pop ttl ação 
urbana , tomando por base 5 babit a t1 tes para cada casa, é 
ele 6.000 almas . O recenesamento, manifestamente deCtciente, 
dava-lhe uma população de 4.126 almas para toda parochi<•, que 
hoj e só por si cons titue omuu. 15,783. Possue ·tres egr ej as : a 
.matriz, que é decente, Boa Mor le e S . Benedicto, ambas em 
construcção, paea lysaclas ha mui·tos annos; extra-muros um 
vasto cemiLeri o, com um:t parte reservada para os acatholicos ; 

-um feio e não acabado thea tro, ·todo de t ijolos, com 130 palmos 
de f":lndo e 80 de largo ; casa nova da camara e cadeia coa
s·trUida por 36 contos á expensas do cof1•e provincial sobre piao ta 
·teaçada pel o Dt·. !!;lias Faus·to Pacheco Jordão ; 6 eschs. publs., 
.sendo 3 para o sexo masculino e 3 pára o feminino. diversas 
partlC~lares. E s·t:.i. quasi concluiclo um elegante ediJl.cio para 
nelle 1nstal1.ar-se o Collegio Piracicabano, excellent e es tabele

.. cJmento de 1nstrucção primaria e secundaria par a o sexo femi
nino, custeado por uma associ ação de senhoras dos E stados 
Unidos, e que j á funcciona ha clous annos, sob a direcção de miss 
Martha Wath. Acha-se igualmen·te em construcção, proximo á 

"egreja da Boa Morte, ~tm gra nde edificio pa ra um collegio de 
Irmãs de Caridade, filial ao do Patrocínio de Itú. As 6 eschs. 
publs. vão ser dotadas com especial e apropriada mobilia, graças 

. a uma subscripção particular a que se procedeu, uma vez per
·dida a esperança de ob·tel-a do Governo. Existem na cidade duas 
typographias. a do P.iracicabano, que é publicado duas vezes por 

,semana, e a da Gazeta de Piracicaba, que sahe tres ve:z;es. - A 

cidade es·tá a 5i7m aclma do nivel do mar. Dista, pelas estt•adas 
de ferro, 45 kils. de Capivary, 90 de Ita icy, entroncamento para 
Itú, 133 de Juncliahy, 193 de S. Paulo, 272,2 de Sa ntos, 177,5 
ele Campinae. Dis·ta , pelas es tradas de rodagem, 33 kils. da Li
meÍl'a, 39,6 do Rio Claro e de S. Pedro, 72.600 de Campinas, 
105.600 ele Botucatú, 52.800 da cidade do Tietê, 26.400 de Santa 
Barbara. - E ' bem nova a ex is tencia desta povoação; entre tan·to . 
não se pôde precisar a da La. de sua fundação. No secu lo passado 
o rio Tieté er ;t frequen tado pelas monções, pa1·tidas de Porto 
Feliz, as quaes en·tretinham as relações commerciaes entr e es·ta 
e a capitania de Matto Grosso. Parece que na segunda metade 
deste seculo, uma dessas monções, descendo pelo Tietê e che
gando á ban·a elo Pirac icaba, ~·esolveu explorar· este rio e por 
elle subiu até o Sal·to , então povoado por indios, attr ahidos pela 
pesca abundarrte . Feita essa descobe rt a os capitães-m óres de Itú 
e P orto Feliz, entendendo ser imposs ível sahir- se claqtti a não 
ser por m eio dessa longa e difftcil navegação fluvi al , ap roveita
r am-se desta cit·cumstancia e começaram a degradar para cá to 
dos quantos por l á cahiam-lhe Pm desagrado . Especialmen·te o 
celebr e e clespo·tico V icente da Cos ta 'l'aqu es Góes e Aranha. 
que denunciou em 1820 e 1821 o padre Diogo Anton i o Feij ó 
como homem p erigo·o e cheio de icléas criminosa-s de liberdade, 
di zem que mandou para cá multa gente . Mas u ma dessas vi
c limas elo despotismo, sertaneJO clestem ido, embrenbou-se pelos 
mattos em direcção a Itú, e, vencendo os maiores obstaculos, 
conseguio chega1• ao alto, denominado hoje do Samamba ia, de 
onde, avistando o seu querido Itú, cabin de j oelhos e re!1det1 
graças ao céo . Pot• essa direcção foi aber ta, primeiro, 11ma pi 
cada, e pela picada uma estmcl·t , sendo logo deriuw"aclas ses
marias em üma e omra margem des ta . Assim perdeu este logar 
a grande vantagem da incommunicabilldade,qne o tornava apto 
para degr edo. Log>t t' ele degredo ! ei s o que fo i P ir11cicaba em 
seu berço; mas ta mbem o vasto pa iz de que faz parte não teve 
mais hont·oso começo . A povoação pl'im i ~1va foi es tabelec ida na 
margem di r. do r io, pouco abaixo do Stüto, no Jogar onde é 
ac·tualmente parte da fazenda do Dr . Estevam de Rezende, pro
ximo ao engenho; seus eclificios consisti a m em uma pequena 
capella, casa do pach·~ e um grande lelhe iro, debaixo do qual o 
povo espera"Va a occasião ela mis"a · Ao que parece, pou co ·tempo 
permaneceu a povoação neste Jogar, porque em rlata de 7 ele 
julho ele 173-1 o capitão- general Francisco ela Cunha Menezes, 
at tendendo á representação dos mor?.dores da nova povoação. 
ordenou ao capitão-m ót· ele Ht't, o mes mo Gomes At'anha, que 
com o capitão Anto nio Cor rêa Barbosa, d povoaclor ela mesma, 
auxiliado pelos que se quizessem pres ta r, mudasse 1u a povoação 
para a margem esq. do rio, pouco ll.baixo do Sal'to, pot· se r ahi 
o terreno mais apropriado á sua si tuação e dese nTolvimen·to . 
Em cumprimento dessa ordem, .no dia 31. do mesmo mez de julho 
de 1784, presentes os mencionados cap itão-rnót·, capitão povoa
dor e mui·tos moradores, depois de ouvirem missa, dirigiram- se 
com o padre para o logar designado, e ahi , no ce nt ro cli1 espl a
nada, çpre se eleva ent t·e o corrego do !ta pura e a banancn. elo rio, 
demarcaram um pateo de 46 braças em quadra para. nelle ser 
edill.cada a nova egreja e ass ignalaram os l ados desse pa teo os 
Joo-ar es para os moradores construi rem suas casas . Esse serviço 
dg deHneamen·to da nova povoação terminou a 2 ele agosto se
guinte, como cons·ba do respectivo termo. O tel'l'eno em qtte se 
estabelece u a nova povoa<;. fio foi doado pelo ca,pi tão- povoador 
Antonio Corrêa Barhos:t e abrangia as ·terras desde a barra elo 
Jtapura, po uco ac ima do Salto, até sua cabeceira, e dahi a rumo 
até a ba rranca do rio . H: m exec ução do plano traçado por Ni
col:i.o Perei ra ele Campos Vergue iro, o respeitavel alf'et·es Jose 
Caetano Rosas , fa llecido aqui a 9 de dezembro de 1871 , fez o a t·
l'Uamento ela povoação, cruzando- se t odas as ruas em .ang ulo 
r ecto e formando quarteirões de 40 braças , como j á disse . H:sse 
plano fez de Piracicaba uma das povoações mais bem acab;tdas 
da proviocia , tendo -en tre suas ruas uma com o nome ele 
Vergue iro e outra, com o do a lferes José Cae tano, justa h ome
nagem prestada á m.,moria claquelles dis·tlnC'tos ciclaclãos. A po
voação de Piracica ba foi e levada á freg ttezi a em 1310, e o seu 
desenvol vimento foi tão rapiclo, que j á em 1816 seus bab itan·tes 
r eclamava m a elevação á villa . i\. r epr ese n·tação que para esse 
ftm dirigiram ao capitão- general conde da Pa [ma e o at· 
testado com que a lnstruit·am são docum entos in·teressantes 
pelas informações que minis·tram sobre a fertilidade e ex
tensão elo terrl torio da freguezla, sua cr escen te lavoura e 
população. Por menos extenso transcrevemos só o attestado: 
- ·Manoel Joaquim do Amaral Gurgel , vigario collado da fre
g uezia de Pü·acicaba e Domingos Soares de Barros. capi tão
commandan·te da mesma, attestamos o seguinte : A freguezia de 
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Piracicaba está si t uada em uma planície elevada sobre o rio do 
mesmo nome, onde es~e faz um iormoso e gmnde salto, do 
qual facilmente se conduz •agua para banhar um lado da 
fre~juezia e tocar ·todas as mach i nas possiveis. :Se11 teni-torio 
es~a parte do dist . da villa de ltú, d'o nde d ista 14 l eguas, e par te 
n? da villa de Por~o Feliz, d'onde d ista i2 leguas, ficando estas 
Vlllas ao S. A L. confin a com a villa de S. Gados, que dista 
i O legttas. Ao N. ·~em moradoree a-té se~e d ias de viagem, e 
segue adiante o sertão desconhecido que confina com Goyaz e 
Cuyabá . Ao O. tem moradores até cinco l eguas p el o l."io aba i xo, 
e segue o sertão do mesmo rio, do Tieté e Paraná. O t erreno 
é fertilissimo, abun da muito em maçapé roxo, o mais proprio 
para a pr oducção da canoa de assucar . Ao N . tem os campos 
de Ara.t·aquara, de que ainda se não conhece a e x. tensão, multo 
proprios para a criação de gado. Tem ao presen te mais de 
duas mil e duz~ntas almas, não tendo ha cinco annos talvez 
meta.de, e es~á r.rescerrdo de din. a dia com povoadores, que veem 
de fóra, attrahidos peb fertilidade elo terreno . TE'm ao presente 
14 engenhos ele assucar, pela maiot· parte fabrkados de novo; 
quatro ele aguardente e estão se dispondo mais 12, tendo capa.ci
dade para um numero incomparavelmeu ·te maior . Tem 2.2 
fazendas de criar, de que h a oit~ annos só existia u ma . No meio 
de cit·cumstancias tão favorave is, que promettem o rapido 
crescimento desta. pov., sentem os moradores pacíficos grande 
incommoclo e vexação na g-rande d ishancia a que pt'ecisam l"ecor
ret· a procut·a. t· a pr otecção d~ts leis por meio elos magistrados ; 
e por isso nos parece de grande necessicladP. erigir- se em villa . 
Po1· ser verdade lodo · o referido , passamos a presente a~ testação 
por um de nós escrip-ta e por ambos a.<;signacla. Pirac icaba, 17 
de junho de 181G . - Manoel Joaquim do Amar a l Gurgel.
Domingos Soares de Barros. - Sobt·e a r epresentação fo ram ouvi
das as camat·as de Itú e Porto Feliz, e o ouvidor da com . Miguel 
Antonio de Azevedo Banos. que todos informaram favoravel 
mente; mas ella só foi attendida em 1821 pelo governo provisorlo 
desta proviacia, o qual por Por·~ari :J. de 3i de outubro desse anno 
mandou erigir a freg . de Piracicaba em villa; porém, em vez 
de dar-lhe o nome de Villa Joannina po1· derivação do augus~o 
nome de Sua Magestade e em sua perpe~ua memoria. como pedia 
a represen·tação, dos habs., deu-lhe o nome de Villa Nova da 
Constt~uição em attenção e para perpetuat· a Constituição Pol·
tugueza, p1·omulgada nesse anuo, e que aliás tão pouco durou. 
E m execução dessa Por taria o ouvidot· ele Itú. João de Medeiros 
Gomes, tra nsportou-se para esta pov . e no dia 10 de agosto de 
182~ a erigiu em villa no meio ele g l'ande concurso de povo, CJ.Ue 
mostrott g1·ande. alegri a pelo facto, como attesta o respect tvo 
Auto . Em segu ida, e com asslstencia de gt·a nde par~e ela no~reza 
e povo da nova vi lla , o ouv idor maudou levantar o pelounnho, 
como signal de j urisdicção, alçada e respei to á jnstu;a, da ndg 
llE'ssa occas ião v ivas a S . Alteza, ás Cól'tes e á Constituição, 
0omo consta do Auto, que por todos foi assignaclo. 8ntão 
C?ntava a pov . 104 vi zinhos, sendo a pop. esparsa por S3 U exten
Blssimo Le1·ritorio de 2 .200 a lmas . ,. O mun . , a lém da parochia 
da cidad~, compreheude mais a de Santa Maria , creada pela 
Le1 Prov. n. 42 de 2! de fevere iro de 1881. Sobre suns divisas 
v ide :Leis P1·ov . ele 1.2 de abril de 1864, de 14 de mat·ço e ele 
12 de abril de 1865, de 16 de março de 1866, n. 48 de 17 de abril 
de 1867. 15 de junho de 1.869, art. li da de n. 38 de 9 de j ulho 
de 1869, n . 92 de 15 de maio de 1876. No mttn . ficam os 
bair ros da Xarqueada, Bail'l"o Alto, Se·~e Barras, SauLo Antonio 
do Ibica~ú, Pau d'Alho, Baptista, Tanquinho . Tem agencia 
do correio e diversas eschs . pub ls. de i nst. prim., duas das 
CJ,Uaes c t·eada s pela Lei Prov. n . 8 de ·15 de fever i ro de 1.884. No 
hvro A P>"OV. de S. Paulo (1888) lê-se o seguinte a respeito 
desse mun . : « Divisas - Confina este mun. ao N. com os de 
Rio Claro e Lime ira; a E . com o de Santa Barbara, pelo ribeirão 
do Barbosinha; ao S . com os de Capivary e Tieté; a O. co m os 
de Botucatú e S. Pedro, pe lo ribe irão do Limoeiro . (Vide Leis 
P r ovs. de 12 de abril ele 1864, 14 de março e12 de a br il de 1855, 16 
de março e 1.7 de abril ele 1866, 15 de j unho e 9 de Julho de 1869.) 
Aspecco geral- O mun . , que abra nge uma área de cerca de 50 
l~guas quadradas, é, em sua quas i totalidade, cober to de esple n~ 
~h da e Iuxttriante vegetação, sendo ral'os os campos nati vos, 
l mprestaveis para a lavouea. O solo compõe- se da p reconisada 
·ter ra rõx.a, em extensão de leguas, de terras bar ren tas e de 
'terras arenosas, t 0das as quaes, quando altas e livres de geada. 
!'restam- se ao cultivo do café, e sempre ao do algodão, fumo e 
genet·os aliment icios . Existem a inda mattas virgens, tão fro n
dosas, que n ão é r aro encontrar em-se nellas j equitibas de dous 
e mais metros de cl iame~ro e perobei ra de 16 a i S metros de 
comprimento. O ·ter reno é accidentado em ma nsas Olldulações, 

elevando-se alguns espigões mais ou menos considerav~lm.ente·. 
A NE., S. e Sffi . é o terreno montanhoso . I lhas - Existem• 
algumas pequ enas e i nsignificantes ilhas no rio Piracicaba. 
Ser eas - A NO. e a 33 k ils. da pov . , co t'l·e, na clirecção maiS' 
geral de Sl!J . para NO ., a set•r a denominada outr'ora de Arara- · 
quara, depo is - de Brotas, e actu~lme nte - de S. Pedro, nome 
da villa que lhe fica quasi nas fraldas. A SO. e á distancia de 
20 kils. da cidade, existe u m grupo ·de montanhas . conhecido 
com a denominação de serra do Congonh al, notavel pela sua 
uberdade, e onde existem m u i-tas fazendas elo café. Ao S. correm 
os al tos espigões elo Serrote e da l'viilbã, cujas vertentes es·tão 
dentr o do mnn. Rios e l agoas - Entre a serra. de S. Ped1·o, á 
dir ., o Serrote e a do Congonhal, á esq . , cor re o rio Pira cicaba, 
formado, 33 kils. acima. da c idade, peb confiuencia cln Jaguary 
e At ibaia, indo lançar-se no Tieté, 92 kils . abaixo da cidade . 
Seus afl's. IQ.ais importantes no mun . são : á esq., os ribeirões 
do .Barbosinha, Tijuco Preto, Piracicá- m i rim, Bernardo, Con
gonhal e Claro ; e á d it•. o da Ag ua San~a. o G t::uuium, o 
Corumbatahy, o elo Ceveir o e elo Limoeiro. O ribú rã o Corum
batahy nasce nas montanhas existentes entre os muns. do Rio 
C rar o e Belem do Descalvaclo, rocebe á clir., nes~e m un., o Passa 
Cinco e l ança-se no Piracic!lba, (),6 kils . abaixo da cidade . 
Existem nas margens elo P ü acicaba, e alimentadas por este, 
algumas lagóas sem importanci a . Salubridade.- O clima é· 
em geral temperado e secco :· o thermo rnet ro raras vPzes desce 
a zero ou sobe a 32° centig. no verão, não h avando. pois, 
e:-:cesso de frio ou ele calor. O mun. é mu ito sulubre, desde que
tomem-se precauções contra as febres intermitten tes , principal
mente nas proximidades de cet·t o'i rios . I-listaria - Remonta 
á segunda me~<tcle do seculo XVIII a ép.:>ca em c1ue começou a 
ser povoado o mun. Pouco abaixo do Salto , á margem do Pll·a 
cicaba, no Jogar onde é hoje o pasto da fazenda de S. Pedro, 
do Dr. Estevam de Rezende, e proxi:mo ao seu esgenho, foi esta
belecido o pri mei ro nucleo da pov., que apenas consistia em 
uma. pequena capella, sob a invocação de Sallto Anto11io, a casa 
do padre e um telhe iro , sob o qual o pOI'O aguardava a hora ela 
missa . Parece qu e pouco tempo perma neceu a pov. nesse logar, 
porque já. em 7 de julho ele 1784 o capitão- general Francisco da 
Cunha Menezes. a·ttendendo á rep resentação dos mot·adores, 
Ot'denou ao capitão-mór de Ytú, o celeb1·e Vicente da Cost:t 
Taques Góes e Aranha, que, com o capitão Antonio Corrêa 
Bar bosa, appallidado o Po "oador, e au :dliado pelos que se 
qulzessem presbat·, mudassem a pov. para a margem clir., no 
lagar em que se acha, m.,is apropriado a seu des•a nvolvimen~o . 
Em cumprimento dessa ordem, a 3t do mesmo mez e anuo. 
present3s os mencionados capitão-mót·, capitão-procurador, é 
muitos moradores, depo is de ouvirem missa, dirigiram-se elles 
com o padre ao Jogar designado e alü, no centro da esplanada 
que se eleva entre o carrego do ltapira e a barranca ·do rio, 
demarcaram um pateo de 16 braças (101,2 me~ros) pot• face, para 
n elle ser edificada a no1·a egreja, e ao lado de;;se pa teo os 
terrenos para as construcções pal'ticulares. O t erreno (oi cloadG 
pelo cap itão povoador, e abrangia as ~e1·ras desde a ba rra elo 
Itapeva, pouco acima da pon.te, _por este acima, á d ir. , até as 
suas cabecei ras, e vo lvendo ahi, a dir., até ?. barranca do rlo. 
O novo pov. foi el evado a freg. em 1810. ~s ta informação har
monisa- se com o que diz ua sua obra Geographia d ., P•·ov. de 
S. Paulo, pag. 83, o brigadeiro José Joaquim Machado de Oli
ve ira; mas não está de accorclo com o que escreve i\1. Til . de 
Azevedo Marques em seus Apontamentos. Desta ultima obra 
t.ranscrevemos o seguinte trecho, d'onde l'e~alta a clesbannonia 
citada: «Foi c reada fl'eg., sob a invocação de Santo Antonio 
de Piracicaba, por Provis<Lo de 2-! de julho ele 1770. do me<mo 
governador (refere-se a D. Luiz Antonio de Souza), e e levada a 
vi lia, etc., Segundo referem alguns, em 1816 os ha bs. recl a 
mavam em represemação dirig id a ao conde de I alma, que a 
freguezia fosse elevada a vil la, com o titulo d~ Joann in a. 
Ouvidas sobre es·ta representação :1s camaras de Ytú e Porto 
Feli2l e o ouvidor da comarca, Miguel Antonio de Azevedo Bar
ros, qtie informaram p essoalmente, foi ella attenrlida pelo go 
verno provisorio da prov . , o qual, por Portaria ele :31 d outubro 
de 1821, mandou erigir a ft·eg. de Piracicaba em vdla, m a s sob o 
nome de Villa Nova da Constituição, pal'a perpetuar a memo
ria da constituiçiio portugueza. promu •gad<t nesse anno. Es~~ 
data ·tambem não ·está de accor do com o que cUz Aze.vedo Mat 
ques em cuja obra se lê qne a freg . foi elevada a V> Ila com do 
titul; que ora tem, d~ Constituição, por um d~c•·eto do unnocu~ 
1823, allusivo ao prOJecto do pacto funda~ental, 3ue s~. dls 
·tia na assembléa constüuinte. A verdade e que a I ortatl:l. man
dando erigir a f l'eg . em vi !la é de 31 de outubro de i82 L, e qu e 
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a dita erecção foi realizada em iO ele agosto de i822, pelo ou
vidor de Ytú, João de Medeiros Gomes, ' que levantou o respe
<:ti v o pelourinho. A Lei Pro v. de 24 de abril de i85õ a eleveu 
a cidade e a de 30 de março de J858 creou a com. ela Consti
·tuição, comprehendendo· mais os te1·mos de Capivary,. Porto 
FeUz e Pirapora, hoje Tiete. Actualmente consta a com. de um 
só termo com tres muns. - o da cidade, o ele Santa Ba1·ba•·a e 
o de S . Ped.ro. A Lei P1·ov. N . 2~ ele ~3 ele abril de 1877 re
strtui u á pov. oprimiti v.o nome ele - Piracical>a, qu!l segnifica: 
legar onde se junta o peixe. Topogr·a.J?ltia. A pov. acha-se. st
tuacb entre NO. e SNO. da cap ttal , 11 margem esc1. do 1'10 Pn·a
cicaba, formando bellissimo panorama. Tem_ cerca de 1 .300 
casas, distribuídas po•· mais de 30 ruas, que sao rec tas e com 
13 metros de la rgura, cruzando-se em angulo~ 1·ectos , e for
manrlo quarlt·as de 88 metros por face, ele modo que e uma das 
cidades melhor arruadas da pro v. A planta foi dada pelo finado 
senador V<:rgueiro e ex:ecutacla pelo venel'ando paulis·ta José Cae
·tauo ela Rosa . A cidade e uma elas mais bel! as da pro v. Possue 
·tres eg.tej <J.s -matriz, S. Benedicto e Boa-t\1o1··te; um vasLo ce
mi'tel' iO ext l'a-muros , com pa.r·te reservada para acatholtcos; um 
·theatro não concllüclo; nova casa ele camara e cadeia; o ecü
.ficio err: que funccioua o Collegío Piracicabano; tlm vas·to ed i
ficio que se des<.iua a ur;t collegio sob a clirecção cl.as _irmãs de 
S . José, filial elo de Ytu; o Importante precl to da fahnca ele te
cidos S; l<'rancisco ; o elo engenho ceu ht'al de <tssucar; uma 
praça de me t·cado; . as importautes obras fe it~s pox uma empre~a 
particular pl'!vllegtacla para ab~stemmen-to c! agua, duas gran
des pontes so bre o Piracicaba .e um J a~dim no largo cta matrtz. 
Popnl9.ção . A. pop . elo mun. e de 22.1::>0 ltabs. Agt'1Cttltura . Os 
terrenos do muu. são ele espantosa fertilidade e importantíssima 
é a sua lavoura ele café . Além desse genero, que é o principal, 
produz o mun. grande quantidade de assacar. e generos :dimen
ticios, que são expor t.ad•JS para a capHal, Ytu, Campmas e Rw 
Claro .. \ pl'Oducção média annnal do café é de 4. 5UO . 000 kils.; 
a elo assucar 1.050 .000. kils , Commercio e indtts tria. O movi
mento cnmmercial e indus·trial do mu11. é bastan·Le activo e re
presentado pelos seguiutes estabelec imentos: 23 lojas de fazendas, 
calçado e armariuho ; 1.70 armazens ele seccos e molhados, 6 
restauran·tes e botequins, 7 açougut;ls, 6 c.asas ele commissões , 
2 ·typographias, 1 confeitaria, 5 depos .. tos de cal, . 3 de ma
chinas de costuras. 3 boteis, 2 hospeclanas, 3 paclar1as, 6 phar
machias 1 refinação de assucar, 6 relojoarias, 8 sapatarias, 5 
funilari~s, -1 foguetaria, 3 lojas de coUL'o e arl'eios, 1 chape- , 
laria 5 fabricas ele cerveja, 3 fabricas de ·torrar café e descas
car ~rroz i fabrica de tecidos, 1. engenho central, 1 fabrica de 
louça ele barro e outros es tabalecimetl·tos menores . Curiosidades 
naturaes. Além de algumas cachoeiras, mais ou menos impor
tantes, ha, pl'Ox:imo ela. cidade, o famoso Salto, formado- pelo 
rio Piracicaba. Em ·toda a largura elo rio precipitam-se as 
aguas por degráos ele pedra, dese nhando fo1·mosissirna perspe
ctiva. 01stanctas. Dista a pov . ela cap1tal ela prov. 1.98 klls.; 
da cidade elo Rio Claro, 46; ela cidade de Limeir·a., 34 ; da villa 
de S . Barbara, 26 ; da cic;lade ele Capivary, 46; da cidade de 
Tietê 59; da cidade ele BoLucatú, 99. Viação . A cidade é 
servida pela ferro-via Ytuana . Pela navegação fluvial commu
nica-se com os muns. ele S. Pedro, Dous Corregos e Jahú, na 
margem clir.,e com os muns . ele Botucatú, S. Manoel e Lençóes, 
ua margem esq . Po1· estradas ele rodagem, mal eons!')rvaclas, 
comrnunica -se com o RIO Claro, par a OJlcle e:us·te u ma llnha 
ele trolys com Limei r· a e com Tiete " No .<llmanak lit terllff'io 
encontra-qe a seguitlte noticia ; «Piracicaba. Apontamentos his
toricos . E' bem uova a existencia des·ta pov., entretanto não 
se pócle precisar a data ele sua fundação. No seculo passado o 
rio Ticté era frequent·ado pelas monções partidas ele P orto Fe
liz. c1ue entretinham r elações commerciaes entre e>t a e a 
capitauia ele i'vlatto Grosso . Refere a tradição que uo fim desse 
seculo uma dessas monções, que descia ele Porto Feliz pelo 
Tieté, cheiauclo á barra do Pi1;acicaba , r esolveu e:s:plorar es te 
rio e subiu por elle até o Salto, eu·tão povoado por inclios. 
attrahiclos pela abunclancia de peixe . Feita essa expl ,)ração, os 
capi·tães-múres de Ytú e_ Porto Feliz,. entenclend? ser impos
sivel sa!11r-se claqu1 a nao ser por meto dessa diflicü e longa 
via o-em f! t.rvial, a pt·oveitaram-se dessa cü·cumstancia e come
çar~m a degradar para cá as pessoas que por lá ni'io lhes ag1·a
clavam. Mas uma dessas vicbimas elo despotismo, sertaaejo 
desnimiclo, emb t·enhou-se pelos mattos em direcção a Ytú, e, 
vencendo -todos os obs·taculos, conseguiu chegal' ao alto, deno
minado hoje cio Samamba~, don~e a dstou ~ pov . , que o de
gl'aclára. Por essa dtl'ecçao abrm-se um pteacla I e po.r es·ta o 
camiuho que fez este legar pel'der as vantagens, que o tol'llavam 

apropriado para degredo. Logar de degredo:- eis o que foi Pi· 
1·acicaba em seu ber ço ; mas tambem o vasto paiz de que faz 
parte, em seus primi·ti vos tempüj, não ·teve melhor sorte . A 
pov. primitiva foi es·tabelecicl>J. ua m ·u·gem clir. elo rio, pouco 
abatxo elo Salté>, no Jogar onde ac bualmente é p·tsto ela Ltzenda 
elo dr. Estevão de Rezetule ; seus priucipaes, senão unicos ecli
ficios, consistiam em -uma pequena capella , casa do padre e 
urn g1·ande ·telheiro elebaix:o do qual os moradores se r euniam · 
para esperar a missa. Ao que parece, bem pouco ·tempo perma
neceu a pov. nesse loga1•, po1·que em data de 7 ele julho de 1784 
o capihão-gelleral F1·ancisco da Cunha Meuezes , attende ndo á 
r ep1·esentação elos moradores ela nova pov , ordenou ao capitão
mór ele Ytli, Vicen·te da Costa Taques Góes Aranha, que, com 
o capi tão Antonio Con·ea Barbosa, po voaclo1· ela mesma, e auxi
liado pelas pessoas que se qnizessem p.restar, mudassem a pov. 
paHa a maJ:gem esq. elo rio , pouco a ba ixo elo Sal:to, pnr ser abi 
o ·terreno mais apropriatlo a sua situa~ão e cleseuvolvimeuto. 
Em obecliencia a essa ordem, no dia 31 do mesmo mez e ~mn.o, 
presentes os metlcionados capitão-mó r· e capitão povoadot' e muitos 
morador es , depois ele ouvil' missa, diri giram-se, com o p Hl l'e. ao 
logat' designado e ahi. no cen1ro da planicie que se eleva ettt re o 
corrego I&apeva e a margem esq . do rio Piracicaba, clemarc:J. 
ram um pateu ele 46 braças em quadra pa ra nelle ser edifi cada 
a nova e!j'reja e assignalaram, aos lados desse po:beo , loga 1·es 
para os moradores cons·tl'ttivem suas co.sas . IJ: ss ~ Sel'viço elo deli
ueamento da nova pov . terminou a 2 de agosto ele 1784, como 
consta elo resp ctivo termo . O beneuo em que se delineou e esba
baleceu a pav . foi doado pa l'a esse fim pelo capitão povoador 
:\.ntonio Co1'1'ea Barbosa, e abt·a ng ia as tet'l'as desde a bar ra elo 
Hapeva, pouco acima do Salto, a·té sua cabeceira e clahi a rumo 
até a bal'l'anc ·~ do rio Piracicaba. E m ex:ecução elo plano dado por 
Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro, o r espei'tavel alferes José 
CaeLan Rosa, falleci clo a.clui a 9 de dezembro ele 1871. fez o 
arruamento cl8. p!lv., c1·uzando-se todas as ruas em angulos rectos 
e fo1·rnando quadros 011 fJ Uar tei rões de 40 braças. Esse plano bem, 
obsel'vado até hoje fez ele Piracicaba uma das povoações melhor 
an uadas ela pro v. te11clo entre suas ruas uma com o nome ele 
Vergueü·o e ontra com o elo Alferes José CaebatlO, jush, embora 
modesta homenagem pr·estacla aos serviços e á memoria dac1uelles 
disti tlctos cidadãos. A pov. de Piracicaba foi elevada a freg. em 
18!0 e o seu desenvolvimento foi tão rapido, que já em 1816 se u 
habitantes, cujo numero crescia por causa da ttberclacle t!e seus 
vastissimo ·territorio, r~clamavam a elevação a villa. A represen
t ação que para esse üm clirigi.ram ao capitão-general Conde de 
Palma e o a·tbes·tado, com que a instl'Uiram, são documentos inte
ressantes porque ministram informações sobr!l a fertilidade e 
extensão elo territorio que constittüa o districto da freg ., sobre 
sua crescen·te lavoura e sobre sua população, por isso os tt·anscre
·ve rnos : -<dllm. e Exm . S1· .-Dizem os moradores da fr·eg. de 
Piracicaba que, ·tendo a felicidade ele occuparem o t e1•reno mais 
fer til conhe-cido e ele verem cada dia augmen·tar o numero de 
cultivadol'es, achando -se já levan·tados dezoito engeuhos ele 
canu!Jos de assucar e mais doze em disposição ele se levaubarem, ' 
com 22 fazendas ele cl'iar, das quaes ha, cinco aunos só existia 
uma e elos engeuhos mui poucos, lhes é summamente doloroso 
verem que a população não póde crescer ao pon·to que promettem 
suas favo raveis circums·tancias, nem com aquella di sciplina que 
convém á boa ordem soc ial e serviço de Su::t Magestade, emq uanto 
não houver naquella fl'eg. Jnsti ças que faça m observar as berr e
ficas leis e mantenham o socego publico , o que jámais se poclel':i 
obter sem que sej<t el'igida em v ilJa. A attesbaçã .J Uirt<.~ mostra 
que o numero elos habs. excecleJ'á a 2.200, que metade ela fl'eg. 
pertence â villa Lle Porto Feliz, e onde dista 12leguas, e a 0utra 
me·ta'le a de Ytú, ele oude dista 14, sem conta t· a cli~'tanci "' de 40 
ou 50 legtLas em que para o outro lado estão espalhado; os mo
radores . Estas distancias e a rnist ·n·a das duas jurisclicções (que 
tambem occas iona g1·a ves iuconveuien·tes) mostram com evidencia 
a necessidade de villa, para a qual j á bas ta o mumero elos babs. 
A erecção desta villa ·tel'á. ·tambem grancle iufluencia nos inter
esses geL'aes desta capitania, ele Goyaz a Cuyabá, porque facili
·tanclo o roteamento do sertão desconhecido enbre as t1·es capi
t a.nias, fará um dia e não muito ·ta rde, mais cu1··tas as suas com
municaçõe>, para o que . .i á se ·tem avançado muito no roteamento 
elos campos de Ar a;1·aquara . E' por tão po11lerosos motivos c1ue 
os Stlppli canteg desej am implorar a Sua Mages tade a mel'cê rle 
manda1· erigit· em villa a di-ta [reg .. supplicanclo ao mesmo tempo 
a me1·cê ele a denom inarem-.Joanina - por ele ri v ação do .i.ugt1sto 
nome ele Sua i\hgestade e em sua perpetua memoria . Sendo 
p01·ém ele ·tauta justiça e de tauto iuberesse publico a causa elos 
supplicantes elles se encon·tl'am sem meios ele 1eva1-a á augusta 
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presença de Sua Mag·es·t;tcle em razão ela grande dis·tancia e ela 
falta ele t•elações na côrte; felizmente conltece1n os supplicant ' s 
o constante e acLivado zelo com que V. Ex . se rve a Sua Mages" 
tacle e promove os interesses desta capitania e por iss~, nas cir
cumstancias ponclernclas, não duv idam merecer n. me lin.,,ão ele 
v_. Ex . e m objecto <JUe t >ca a tantos iuleresses dignos rle atten
cao; é nestes sent i meu tos que os suppltcaq tes recol'l'em ,, pedem 
a V. Ex . seja servido levar á augtts·ta preseu a ele S u;o ~1ages
tacle a pretençfto dos supplicautes, pm·ecenclo-lhes dig-na ela 
mercê q ue im ploram. 1~. receberão mercê . >> O attestaclo que 
acompauho11 esta represeu'bação e a que a mesma se refe t•c foi 
concebido nos tei•mos seguintes: - « Manoel.Toaqnim · rlo Amaral 
GU1·gel, vigario collaclo ela fi•eg. ri e Piracicaba e Domingos Soa
res ele Ba t·ros, cap itão-commanrlante ela mesma, att stamos o 
segui nte :-A freg. de Pirecicaba r•s'tá. situada em <!mil. planirie 
elevada sobt•e o l'io elo mesmu nome, onde este faz um formMO e 
g1·ancle sal lo, elo qual Ü>cilmente s C•· n l •tz agua par<• banhar 
um lado cln fi·eg . e tocar ·todas as rnachin:ts p nss iveis . S>u tor
ritori o esta pHJ"e no distric ' o ria villa ele Ytú, donde dis~a 14 
leg uas , e pade na ela villa ele Por .o Feliz, doilcle clist·1 12 lenta~, 
ficando estas vil! as ao sul. A lcs·te con li na com <t vi lia t.le São 
C:n·los (Campinas) , que clisr.;t ele:~ leguas . . o nort' t,em mot·a
clores até sete di as ele viagem e segne :>clianLP o serliio desconhe
cido q ue confina com Goyaz e Cuyabá, .\o oe'ne •em moradores 
até ci.nco leauas pelo rio ab •ixo e sezue o ser tão elo mesmo r io, 
do 'l'ieté e Paraná. O terreno é fertilissi mo. 'lbuncla mui to em 
maç>lpé rôxo, ou mal'Ue o mais proprio para a producção d<l 
canna ele assucar . . \o norte tem os campos de Ar arM1uara, de 
que a inrla se não conhece a extensão. mui Lo proprios para a 
criação ele gado.>. Tem ao presente mais de 2.300 almas, não 
tendo h a cinco aunos La! vez il. metctcle. e esM. cresc'nclo ele clia 
com povoadores que veem ele fóra attr·ahiclos pela ler·tiliclacle elo 
terreno. Tem ao preserl'te H ' ngenltos de assucar, pela maior 
parte fabricados de novo : '! ele agual'flenle e estão se dispondo 
mais '12. ·tendo ca paciclade para um numero incompa ravelmente 
tuaior . Tem 22 fa1.eudas de cr·i:ü, de que ha nl'to a nnos só existi" 
uma . No meio de circumst t ncias tão favorareis, que pi'Oillettem o 
l'apido crescimento tles ta povoação, sentem os morado t· ;; s pa ciJlcos 
gl'an I e inco mmodo e vexa ·ão na g l'ancle d is tanc ia {t que precisam 
recorrer a proa rrar n protecção tias leis ror meio dos magis
trados; e por isso nos parec.· de gTancle necessidarfe erigir- se 
em villCI . Por se.t· ver.lil.de todo o referi do passamos a p1·esenLe 
a~tes·tacão por um de nós escrip·ta e ro r ambos assignada. Pira
Clcaba, 'l7 de junho ele i 8lG .- \lanoe' Joaqf/11?~ elo ,[maral a~:r
gel.-nomingos Soa1•es ele Ban~o~.» Sobre estas representaçoes 
foram ouvidas as camaras r! e 'Y tu e Porto Fehz, e o ou nclor da 
comarca Mignel A11'tonio de Azevedo Ban·os, .que informara m , 
em sen·ticlo favoravel; mas, ella s fo1 <t"tlenclrda em 1821 pelo 
gov rno"rrovisorio des ta proví ncia, o qual, por pol.·t:\l'ia ele 31 ele 
ou·tubt·o desse :1nno, mandou erigir a freg. de Piracicab <t em 
vi]] ~, porém, em vez ele dar-lhe o nome ele - Yilla J ormninha 
- po1· detivação elo a~•gusto nome ele Sue• Alagestacle e em s~HL 
lJBrpet~•a memori.L, como haviam pedido seus habs., deu-lhe o 
nome de - Vil/a Nova deu Cons tit~tiçéio - em :or;~tellção e para 
pet•pe·tuar a memoria ela Constituição Portug·ueza, promulg;tcla 
nesse anno, a crua! o.liás bem p"'uco dnrou. l!Jn1 execução de.;sa 
Pot·tat·i a, o o·tviclor ele Ytú, J oão ele i\Ieeleir·os Gomes transpor
·tou- se para esta povoação e no dia LO de agosto de 1822 a erigi ·r 
em vil la com a clenominaç:io ele - Villa Nov«· de• Constitu içiio 
en1 presença cl grande concm·so d~ povo. convocado po e edi lal 
e C[Ue mos\rou gra nde fl] gr ia c 'a~isl';tÇi'\o peb er ecção ela vil la 
c sua denomina,.ão, como oru·h2sLa o rctc t· icle 0\>rto . No mesmo rha, 
0 ?m assis·be nc ia ele grande parte cht nobreza e povo rl<t novil. 
':llla, o ouvidor mandou levanLa.t· o f'elo~•>'L1~ho, como si[p1Ctl ele 
J"!-risclicçéin, alqacla e respeito ás )'L•stiçc•, dando pot• essa occasião 
vrvas i Sua AILeza Real, ás Côrtes e á CotHtit tti ção, como consta 
do au·to que se lavrou e [ fJ i assig·nado pelo ouvidor, vig·ario e 
01llras pessoas. Eleita e emp .:>,sa cla a primeira camarada >nlla, · 
no d ia -1 3 ele agosto do mesmo anno, o ouvidot• e a camara, em 
obs~rvancia ás ordens do govHno provisorio, clemat·caram o 
l'octo da villa ·tomando como cent.ro o P elourinho e medi ndo 
CJua·bl·o t•umos ele um qn a rlo ele le ? ua cada um, em cujas e:Úre
n:nd~tcles fincou-se um marco. T emlo o roc io abrangido ·ter ras 
Possuidns e cultivadas rlc um Iael~ pel a f'amil ia Al'l' >da Botelho d do outt·o pelo tenenL'·coronrl Tbeuho. lüo tl::t FonsecCL c Souz1, 

aht nasc·>ram entre e. tcs e seltS successores e a camara on o 
i;ovo in numeras f!Hestões, as '1 !l ::ws ce~saram b:ot poncos annos . 

d
01' occ~~ião ela elevação á vtlla_a pov . ele Pü·acicab~ constava 
e 104 v1sinhos sendo a pop >laçao espa1·sa pelo seu cüstt"lCto de 

2.200 al mas. o' mun. ele Pil'acicaba tomotl parte activa na r evo-
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lução ele 1842, fornecendo um con·ti.ngente para a columna revolu
cionaria da Venda Grande. Em 'l856 a villa ela Constituição fo i 
elevada à cirlade, com o ruesmo no ne e o. Lei PL"ov. ele 30 ele 
março ele -!858 creou a comal·c~. ela ConsLi'Lução, compl·ehenclenclo 
o termo desta cidade e os ele Cap ivat•y, Porto Feliz e Pira ~ora . 
Ac·tualmeul.e a comarca consta ele um só termo . Não obsbaute 
a~ pGas e a~ innumeras cliffteuldades oppos't ,J s pela centt·a l isação 
que eru nosso po.iz vai ao ponto de extinguit· a a 'l'tonomia mu
n icipal , t' tJcluzindo-a á verelarleiro simulacro, a po v. tem cres 
cido, suas .erlificações tem melhorado e o mnn. figura enlre os 
mais impor·tantes d'Oeste ela provincia, tan·tos e ·tão poderosos 
são os elementos rle prosperido.•le, r1• re encerra, os quaes vão se 
de~envolvendo. em IJora 1 n tamente. Para promover o seu desen
volvimento, o mun . conta actnal m nte com clous poderosos auxi
liare> : a estrada de fel'l'o, que ahi es tá erG llrafego desde fe,·e
J•eit•o rio corrente anno, pondo-o erit r apida commun icação com 
a capital, n curte e o por·to ele Santos, e á naveg.1ção fluvial a 
vo.po1· , cujo serv iço regular é prome~ticlo para breve, e que o 
p >r a em con tacto com os muns. ele Lençóes, Jah(t e OU"tros ribei " 
rinhos do Tietê . IG convém notn· qu J para :t r:on;;lrrtcção ela 
estrada ele fel.To, este mun . fornece 1 á Oompan h ia Yt11ana ceroa 
de 600:000$, sem gar antia ele juros por par·te elo govemo; is>o 
qunudà nem uma estrada se construia na p rovinçia sem essa 
garantia. A direct'lria claquella companhio. disse ans piracica
hanos crte traria um r amal ele sua es·tl'acla ele ferro atP. esLa 
ci rlacle, em 18 mezes, se elles constribuissem com 600:000$; os 
pirac icabanos, movidos por s i ncer0 enthmiasmo pa·triobico, pro
moveram uma reunião em ahJ.·il de '1872 e só nessa reunião sub·
screveram a quan·tia que clelles se reclamava como condição pa ra 
dotar o S" U mun. com aquelle grande melhoramento . A est •·acla, 
e111 vez de custar l. 20G:OOO~, como então se calculava el'!'acla 
menLe, cus tou cerca ele 3.000 :000$, em vez de concluir- se em '18 
m ezes, como á hespanhola, se promettio., só co ncluiu- se depois 
rle nm:t longa espectahiva ele mais ele r1uaiíro annos, e isso mes mo 
graças ao auxUio pres·taclo pelo governo ela província á compa
nhia . . . .\ Lei Prov. n . 21, ele !3 ele abril elo corrente anno, 
attondenclo á justa r epresentação ela camara municipal res·tituin 
á esta cidade o se·1 ml'tigo, popul a t· e acer·tado nome de Pir;lci 
cab >,o I]Ual- elo SalLo se estendera á todo o rio e ela h i. á pov . 
fundada em sr1a margem, e ~ue fôra em 1822 s tbs~ituido 1 elo 
nome convencional ele Coast it ttição . Ter m inamos aqui estes 
l icreiros apon·tamento>, que poelj).rão ser aproveit •elos por algue rn 
q-âe se proponha á escrever a histeria cle>te mun . P iracicaba, 4 
ele se·tembro ele !877. - P1·uclente ele iVlo>·aes . >> 

PIRACICABA. Dist. elo Estado ele Minas Geraes, no mun . 
ele Santa Barbara, banhado pelo rio do seu nome . Orago S . Mi
guel e diocese ele Mal'ianna . Foi. c~·eaelo paro chia pelo Alvará 
ele 3 ele n 1vPmbro ele 1750 . Comprehencle os povs. de Bicas e 
Carneil'inhos com eschs. publs . Sobre suas dividas vide : 
a1•t. XXI ela Lei Pro v . n. L 'l90 de 23 de julho ele - i 864 ; 
n. 2. 242 de 26 de junho ele '1876 ; n . 3. 219 ele 11 ele outubro de 
1884. Foi incorporado ao mun. ele S. Domingos elo Prata pelo 
Decr. n. 23 de 1 ele março de -1890 e r eincorporado ao m un. 
ele Santa Barbara pelo ele n. 196 ele 29 ele setembro do mesmo 
anuo . A Lei P1·ov. n. 1. 925 de 'l9 ele julho ele 1872 c t• ou ahi 
ttma esch. puhl. ele ins&r. prim. part o sexo fem inin o. Tem 
mais uma para o sexo masculino e uma noc·tuma, esta creacla 
pelo art. r§ IV ela Lei Pr·ov. n . 2. 'L62 de 18 de outubro ele 1883 . 
Dista 24 kils. ele S . Domingos elo Prata e 36 d a cidade cl'e 
Santa Ba1•bara. 

PIRACICABA . Pov. do mun . ele BaPpencly elo Estado ele 
Mina~ Geraes . Orag" Santo Anlooio ele Lisboa. 'rem uma esch. 
publ. ele i n.~tr. prim. Sobre sua fundação esct·evem -nos o se
guin·te : « Dous frades j ~sui-tas, provavelm ente retirados elo con
vento que ·tinha no Rio ele Janeiro es ta Ordem, a temorisaclos pela 
per seguição que contra el la movia o Marquez ele Pombal, refu
g iaram- se nesta pov., cujas ·tel'l'as emm de propriedade elo .co
ronel Henrique Dias, portuguez. Pro·tegjclos por es·te fazendeH·o. 
construi.l'am uma capelli nha coberta de palbas, onde celebr ar a m 
por algum tempo, até que, em 1792,_ cons trui t·am uma c<~pella 
maior, coberta de telhas, que attrahm mo>·adore~ ao lo~a r '.uni 
dos quaes deu- lhe um paLr i;uomo em ten:as . cU.)O ''alar a~tufe 
é de -[:200$.» Foi elevada a cl1st. pot· Ler Mnm c;pa l n. c 
7 de nbt·il ele 18!?3 . 

PIRACICABA . Antiga com . ele segunda e ntr . _no Estado ele 
Mio as Geraes, ct·r acla e clasf:tlico.cla peJa Itesoluçao
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fcf 4~4 · <tlho cl • f829. Leis Provs. ns. 171. ele 23 de n;:arço c e ' 

~]e 22 ele abr iÍ ele f8'50, 719 ele 16 ele maio cl~ i8o4 e 1. 7~0 ele_ 8 de 
outubro ele 1870 e Decrs . ns. 687 de 26 de Julho de 18o0 e o .049 
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ele 14 de agooto ele 1872 . Compt•ehenclia o termo el e lbabira e o 
muu. ele Sant' .\. nua dos [i'CJnos. 

. PIRAC ICABA. Rto elo l•:,laclo ele S . Paul ,, fon nado pe la 
JUncçào elos r ios \Li bai a e Jaguur; , reg;t o mun. elo seu uome e 
~l esagua no Tie té . ::le tts <Lfl's m a is im p<> rLante,; ueRse mun. s;io 
a .e <.C[. os ribeirões elo 13arbnz inha, o 'l'ijuco Prdo, Ptracic;i 
m trJm , Bet•n;~rdo, Co ngonhal e Cl" t·o; ;). elit·, o Agua Sa nta , 
Gtw.m ium, rio Corumbatahy, ri beirõe.; elo Ceve iro e elo Lim oe iro . 
Sua navegação é es to t·vacla er tan clo o rio e,·Lá büxo, nos pri 
m eiJ·os kils . >Lba ixo de Pi1·acic>tbeL, pelas cot·rede im s clenomi
n <tch s E nx ofl' e, Algo loal, Ond as, Ita pocu - mit·im , l t<~pocú· g · w. >sú, 
H a pi1·ú e Can<~ l T udo a ce1·ca rl e 9 k il5. ela c id ade : dahi por 
ele ante a uav ·gnçãn póüe s~ r cons ider ada des'>llí uar açacla pa1·a 
va pot·es <L ]Jl'Oprlaclos aLe l.Ln pou co a ba txo do rl beit·ào ele L -·nçóes . 
O il ' us tra do maJOr de en ge nhe it•os Jacque' Ourique diz: « IJa 
cidade de Pil'ac tca ba até á sua foz n o Tiete tem e$te rio (Pira 
cicaba ) l59 kil s . de extensão . Sua lat·gura vm·ia ent re 9 e 150 
m etros . Sna prll !'ttn cl iclacle ge t·a l na estiagem e ele um metro. com 
excepc;ão ela~ Col'l'ecle ii'O.S on de desce, alg11m:;.s vezes, a O,m·5 . A 
veloc trlacl · g:e t·tl el as agun.s é ele ü, t" 64G pot· S•'gll ndo, att i ng in clo 
nas cot·r···cl· lras a l m,9. No port•J ele P irac icaba, onde " vel oc i
dade é dcl Qm,270 , o di ~ pendi o, oa ma iot· secea , e, ·todavia, ele 
23m 3 ,709 pot· seg tnclo; p r ro ela contluenc ia co m o Tietê esse 
volume u ttinge a 59"' 3,689 . Suo~ clu·ecção g~ 1·al é de O. S . O. lj;m 
'Locla oRLa J.l<t t·te elo se u cm·so, cl,•sct·eve o Pir;JcicOcba urn a linlw. 
mui sinuosa, cuja s cu rv11 tur<tS nilo obsr.;r m a navegacão . Ovo
lume das aguas é unido e pou cas veze5 itl'terl'omp ido pot• ill ~as 
Oll co1·ôas de a r eia . NesLe t rech" ·tom o le.ito romtaelo ele rochn, 
peclnt sol~a, a re ia e at·g illa preclomi11ando, quasi sem pl'e, a pri
m ell'::L. Su •s barran c:~s . el e egu.rl natul·oza, su sLe ntam uma 
g rossa ca m ael::t. de t ~rra, ouc\e ct·escem veget •es ele gt·a ncle porte 
e onde to lo ogenero ele cnHura encontra seivaa bun lau L- para 
desenvolv et·- se. D e Pil'ac icab.• ao Tie té não ·tem salto alg 11 m e , 
só men l.e , 15 cort·ecleir<LS, on·le a ve locidade attin "·e a lm.9 na 
e ... liage m . J~:;; ·te rlo, comq11a nLo de vel oc lclad e pnuc~ tLnif'orin e e 
de n1u itos log. r e> po "'o prol'undos , é muito snw ptivel ele me
lbon.lfnentns, q ·te lh e J'ac tlüem a n a v ·gal; iliclacl e em ·todas as 
csta;ões elo anno., L-I a um a c >111 J•anh ia tluv ia l que ftz o s<·t· viço 
ele tra 'spo :·te n esse rio ~ no T.ieLé em vapores, CJ II e só de ixam 
ele 1uncciOilar nos m ezcs denom in ados seccos (ele <lg·os to a 
novembro) , nos quaes é o m esm ser,·iço fe ito em ba 1· cas a 
vat·a. 

PIRACICABA. Rio elo Estado de Min as Get·aes : na sce na 
e ncosta. or ie ntal de 11m contt·afol'Le ela se 1·t·a elo G·ti·,· al'<lo, pOl' 
con·c o cli s t. elo lZosario ela Lagoa e o nutn . de l3aepencly, onde 
cle,agu " no r 1o S. P edro pe la margem clir. Rece be, entre ouLros , 
o cor rego da Pra ta. . 

PIRACICABA . Rio elo Eslaclo ele Mi nas Geraes . aff'. ela mar
gem e ;q . elo lJoce . Ba nha os muns . el e Santa Barbara S. Do
mingos elo Prata, Ita iJ ;,.a e div ersos outro'<. Rece be ~ Pt·a·Ln 
Alfié , Onr;a Grande e Peqlleno, Alegre, S anta 13H rbat·a . Sã~ 
Franc isco, Tm·vo G 1·ande, 'l'urvos inho, Caxam blt Cobras ·ca t·
u e irinhos, Cnt'UI'Ú, Peixe. Seu cm·so é calt:ulaclo e~n 25"1 k i' ls . 

PIRACICÁ -MIRIM. Rio elo Estado el e S. P aulo , b.tnba o 
mun. el e ! i racica ba e desag;ta na margem esq. tio rio el e:s Le 
n J m e, ·tt·ib. do 'l'ieté. 

PIRACUHIM. D ;'io os incl ios est e nome à conserv a elo peixe, 
que prepar"m elo segnmle modo : Depois ele bem coz ido, en
chugam o pe ixe c o levam Jl •r a o J'ô rno até ficar bem secco . 
Assim pre pDr arlu , cou s e1·va- ~e por muitO Le mp" e de ll e f'azem 
li SO P '' l' el!l•et:saR formas . o piracnbint mai s apreciado e o rio 
l)e lxe Luc ·tnare . Na ult1ma e xp0s iç;1o Li e P<\ri z l'ol e.;\a conserva 
t1da como a ntelbor . (Conego F. B. ele Souza, L cmbt•. e Cur. 
elo Valle elo Amaz~ n us.) 

PIRACUHY· L og . elo Estado elo P a J•(t , n , nutn . cl0 Gurupá. 

PIRACURUCA. Ciclaele e mun . el ú l~>laclo elo Pi a 11 1ty . sMc 
ela com . cln :: eu,n ome, á margem clir . elo rio P i racut· uc;.a , em' unHt 
extensa phn tele a 3\lJ ktl s. d<t c:~ pi~a l e a 72 ela Bat:. lh a. Ora;so 
N. ::> . do Carm~ e cl 1ocese elo i.\1<11\l n b il.o . Foi, em pr incip io, Utn ét 
peque:1a pov . lnnclarla e m 17'13 pelos do ·. s ir miio.> por tu g ue~es 
Jllanc•c l Col'l'êa Dantas e J ose Corrêa D "mtas , qu e 'b cl nclo cahido 
em p Gcler ele s ,• l rage:ls _anthropophago~, prome u eram n N . S . 
caso se snl n tssem elas maos cl aquel:.c.s ge ntios, quo er i .~iri a m un ta 
ca pe ll a. Real tz:tclo o md~ \l're , e,ltftc:o.ra m dles o Le :npl o, que 
a m Lla hoj e serve el e matrtr.. A pov. lot elevada ;;, cate<>orh ele 
villa por Dec . ele rj ele j 1tlho de 1832 ; i iiSiitl lada e m 2J de' de 
zembro elo m esmo anuo; elevael<t á c idade por Dec. ele 2<l de 

clezemb1•o el e ·18il9 . ill' cnm. rle pr ime ira en LI'. crea rla pela Lei 
Pr .. v. n . "132 de 9 de jul lto de ld:íi e cl:c<, ific;;tla pelos De~~ 
n 2 .. J.l2 rle 8 •le ,1111111>! ele 18íQ e 5.UiiS de 2 ' tle a ~·o~t · > cl" l tl72 . 
lj;111 l d8l cono;t vam- '> e n•t c iLlad · :3 1a.rguse t 1· eze r ua s, cgrej a 
maLr1z, casa da Ca. m 1r a e cem i·Lel'i o. Lavoura de cru1nH de 
ass ucar e cereaes . Cri<tção cl · g.telu . A pop. ela ciLlacle é ele 
1. 000 babs , e a elo m un. el e 50UO . T em dllaS esc h• . publs. de 
int. pri•n. Cl'eadas p l a~ Lei'5 Provs. ns , 198 ele '1 ele outubro ele 
1::3<1'5 e 324 ele 2 rle a~· osto ele '1352 . Agenc ia do corre io Cerca ele 
2-1 kils .. cl 1s ta nle ela cidade e~ i s1. em diversas ped m:; que , uniJas 
1.111H< S as OUL t•as, Romelh :llll CaSetS, templos . l'or ta le7.as : cha ma
Se a esse logar Sete- C tcl atles . O J or ual Pirwhy ele lli de 111 aio 
de 187U pub lic:o u o seg-uinte : « 1 v i ll a ele l0 1racm·uca , des ta 
provínc ia , acaba el e soffr ,· r uma ·Lerr i vel CH tas tt•oplt e . O t'iiJ Pi
t·ac ut·ucn, q tte p as'a muilo per to da villa, ench e u este anno 
e~t l·aurtlina riame1rte , e ass in1 se conservou~ ;1 Le qtte no 
ci ta 28 el e tn arçn, r ecebe ndo novas. asuas, ex·tnHaSO ll, i nun
dandO ·toda a v tll a, cups c tS~.s pr1n cJpHtra n1 lon-o a desabar. 
A in!'eliz populaçii.o eb Yil l:l ficou atenacla e c~• n l'us<t. di a nte 
ele semelh·t nle cl •··~g l'ap, e de ixava Ollv ir g ritos ele cleses pet·o e 
aogusL ia . Toda eHa se r •· fugioll para o ponlo mais el eva do do 
l c,g·,tt• onde a in da se eonse1·v a ~bl'igada e m a lgumas casas que 
esca p trarn elo clesast l' e . Fol'am Lres 110i t s ten·h·e is pat·a os ha
b ü;~n l es ele Pi r ~cuntca essas ·tres noiles d e iuunclaçáo , em q tte 
os gr i os e o J)l'an·to el a populaçii.o se co nl'uncli am com o m edo
nh o e'ta mpiclo elo desaba r elas casas . Ruas inLe iras !oram 
levatlas pela enc hen·te, clent t•o ela Yill a '13 ca sao licaram comple
L;:;mentes aniq ui larias , se ndo 37 ele le lha e 6 ele palha . Arnti
nal'tt lTI-se 2-i, se ndo de lell.ta U. Os a t• t·aiJalues da villa s o f~ 
l'rera m, C''ffiO era na tur al , perdas imm e nsas : quat1·o casas ele 
·telh a !'ot'fliTt alliCjll ilael.ts e arr11 inacl:ts qnatr de pulha .» O S t·. 
F. A . P ereira ela Costa . descre vendo essa c iclaüe no seu traba lh o 
~ Noticia sobre as co.marcas ela 1rovi ncia d o Pia ., !;y , 18d5) 
ct iz: (< A vilht ele P i1· acur aca esbú. s iLu ad:.1. em umo. extensa ~ 
bella plani c i ~ , á ma rge n1 di r . elo t•i o elo m esmo nom e qu e se e3-
lentl e de N . a N. 1~ . , tlemora nd o a 30 lcg uas : . t iJ~ixo el e s ua 
na<Ce trte e :.t 8 ac im a ele sua foz no L ongá . A vdla cons ta ele 
tlllHlS ·12·) Cfl.sns cobertas el e le lba e ele <~ m g t'>Lnde nll llle i'O co 
berLus ele pa lha , ~en clo aque llas . em geral , ele edt fl caçáo boG . 
soli cla e elegante, clispostaR em ruas e praçus a linhadas e r ec·tas · 
a!'bori saclas e illumi n a rl as a kerose'11e, [t expensas cl ;t muuici~ 
p::dicl aclo . Os seus ecltficios pulJiicos sil.o ; a egTeJa maLTiz. beiJ o e 
m agnífico templ o, o paço el a Cama1·a Mun ic ipal , que compreh e ncle 
kllnbem a cadeia , qu ar1 e l e snla ele n 1cl iencias e 1ury. YasLo 
eelificio l'tt nclaclo em 1833 pelo padre José IllonLe iro i:;(L P~.lacio 
vigari o que foi ela l'reguezia até u;,13; a casa elo me.reaclo ; a casd 
ela pohorv. c o cem i·terio publico, COII t um a capella, fundado 
>em 1857 e augmentaelo em 18tl2. O terreno elo mu11ic ip1 0 e plano e 
sccco, e coberto el e r icas pas\:t gens propr ias para a Cl' iaçii.o de 
toda espec ie ele gaclo, cuj inclu <tria , em g r ;wcle escala, co ns ti 
tue o pr111c1pal ga nero ele Lraba lho e l'lqueza local. A lavoura é 
in ~ i g nili cante e mal chega pa.ra u.bas ecer o 1nuni c ip1 0 ~ e o con1 -
mercio, em peque na ecala , e fe ito pot· 11 m as 16 cnscrs d e seccos e 
m~lhaclos, c uj os gen er os imJ' ort<llll ela P a rnab yb" c Mar anh ão, 
a le m ele um g rande num er o ele negocl a ll'tes a mbu.l a ntes que en
l !'a>n co m J'a zenrl:t~. ,café_. agnar clP trbe e ou Lros generds ela vi
:-lllha pt·uv tncta elo Cear a . U cl 1t !1 a e Ralubre, rnas U<L es tação 
1n ve1·nosa costumam ap pH ece r·as Jeb,·es 1nt~rmt ·t tentes e di versus 
nut1·as . A vi lla li c a a 45 leguas ela capi·ta l e a 28 ela Pur nahybJ, 
o l!lntla-s<J com as prov1nc1as elo Ceara e Ma r .mh iio . n:t extensão 
ele 30_1eg tlal, pouco mai s OLL m •nos, c? m ns coma.rcas linritrophes , 
C[U e sao :- V1 çosa pe lo Ja clu elo Ceara, e B reJO pe lo el o Maranhão. 
A claln cl::t. cl'eação ela J'reg . ele Pil·acuruca é i ntei ramen t ~ cles
co » hec lc1a. No entre tanto j:i n e ra em '1760, pois nes Le a n no fez o 
go verna c! 1' a n oHteaçúo ele J osé da Costa Uli veira para o loQ":tt' 
de ea pit:i.o el:t s ordenanças ela eompanlt ia da f~reguez t:t de Pií·a-· 
cu ·uca, como cun~ La c[., a1·chivo eh sect•ç tari .t c[ ., <>ov ern o. A 
fnn d:v;il.o ela rgt"j<L crue se rve elo ma triz, e a imm ed i a t':\ edtlic:l.çâo 
da povoa<;(io que a co nt ,H'n:t , pt·enclem-se a 11111 facto . q ne é ass im 
na l'l'aclo ; « í\la1loe l D:t nlas Cor rea e seu irm ii.o · .J ose D>Lnlas 
Co~·rêa, _ a n1bos poru g 1ezes e bns La nLe l'ico3 , e np ·ehencle ndo e1n 
pnnc tptos elo seculo passado um a viage m de explo ra~ii.o ao i nle 
rtOI' dP.sta pr.JI' IIlCta , cah1rn.m pt·t swnc iros dos indios C[l te habi
t.ava m o 11ttoral; e r eco olt ece ntlo a sorte qnc os aguardava, 
ftz eram um votn a 01'. S . elo Carmo de erlicar a m- lhe um sum
ptn i1SJ ·templo no I?_ro p r io Jogar em q :te se achavam pr ~ sos . se el la 
os lt v 1· as~e das mao; dos IH rba · os. ind tgenas . Ou vicl•J tiio j11 s to 
rt ppel lo, e r ecobr a da,"' S11Sp;mda l1b ' l'cl a -.le, deram-se presoa os 
Jrm :w s Da n·tas Correa em cumpr1r o voto ; e ele facto em 
i743 começr. t• am a con struccâo ela egt•ej a ele N. S. elo ca'rmo, 
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ac·~ual mal1·iz da f t·eg .. 11 111 dos ·tem plos mais IJ P. Il ~ s I' cnstos 'J~ 
que _ pus<mA Ps ta prol'inci ·t , A egreja m e le :19 me ~ t·o s de ex
t · n~ao snbt·e 18 rl e lat·g ul'a, P é t •ria at•mach, ·tatlLv inter n:·t 
com., ex ternamente, ele e leg,\nt • co llurnn a tas de p Iras la 
''l'adas. que f,,.nHtta na r; n tracl t. um bell per isLyl lo . Co11stt n do 
ele ll'es Cêtpella~ e c inco al·ta r cls e leganL ·s e ar Li>tic .tme n t ~ 
cl tspostos. prima ntlo peb e3c ttl ptm·.t , pinbLH·ê\ ele t·. nl11a, noL;un-se 
a mi a mtü to'> ou tr· os <• bj ·e los Ctt >t ·•sos e elA snbielo m er ec itt1 o to 
anist ieo. como a pia bapli'<ma l, t> pu ' p i to , ttm ' "·i' ntorio ele 
nl ar tno re , a lam padas ele prata e o ·ttl' , o bj ec tos c pat·amen os 
cltg nos ele nota . Os tt·m:ios Da ·• las Correa não pottptll'att1 rl ef' 
pez:l.s nem sacri fi~ i os na constnte;ão de Lão 11eLo monllnw n t >, 
e. p1r s n:t. mo r te 1 •g-a,·am odos os se ts b ·ns p tt'.t o pall'itnon in 
ela eg- l'ej a . a in la h"je t·eq tÍ89Üll 'l e avulLado. !)ata pot· C ' >t1 ~ 
&,111n te de C'l rn eç0s d o sec ttlo pa<saclo >< povo>tçiio rlc P tt•acuruc:t. 
l,<;m 1807, j á a llOvoaçiio IJ av ia atti ng iclo a muito deseuvo lvi 
rne tTto, e ta n tn, que o g .1ve m ado l' Cat· los Ce;a t· Bud~tn ta rque 
propoz ao g .wer •o d' meLI'opole a swt lent,,ào á vil la , elizen lo : 
- ·tem um 111 •g ~t iflco t · mjJio e mui los mot•:>clol'es , ,, sene ele 
esca la Llo n egocio que a villa ela Pa t•.t:thy ba f,,z C'ltU o s ••· lão 
Ntlo Cai , pot·én •, c t• UCP.Cli la semelhante graça, e s' mais ·tarde é 
Que f11 i el .•vacln á caLegor ia de vi lla pot· Dec t· ato Imperh1 ele 
Gele j ·dho c] ~ 1 83~, e rn vi !'h t. le ele pt·oposta d ·> Colls , l tto G'.> l'il l 
da Pt•o vincia , ele 30 el e j 'neil'O cl• 18;31) : roi i tHL'Igu t·arla paio 
pt·esid en te ela c ·t m a ra lllliJÜcipal cltt P.trnnhvba. S impli c io 1 ty
munelo Di as da S iha , em 23 de clez.embt•o d J 183:3. s~ n t.lo a sua 
pl'i rne i ra cn.ma•·a compos ta elo;; v t> r eaclo1···· s•gtunte : :1 lbin o 
l3 <tl'"' 'S Lea l, l~' t·a n cisc? J osé c!" Rego Castel :o Bn nco, Vicente 
Pet·~i ra elos San tos, M;1.noel R •Jrlt·igu ·s de Carvallto . A11 t o· lio ela~ 
ll le t·cês an t i:tg!J, Pedro ele B l'iLo Pas~os P. La:l isláo ela Costa 
P ol'tell a » . So bt•e s 1as d ivisas v ide . entl'e ou lr aa. <LS L flis PL'Ovs , 
n. 32;) ele d e a gosto de 1852 ; n . <JÚ 1 rl\'l 3 ! ele dezem bt·o ele 1855 ; 
n. 6 5 de 15 ele agos·to ele 1870; n, 80! ue 15 ele junho de 1875, 
e de 13 de junho de l877 . 

P I RACU R UCA. Rio do Es tado elo Piauhy, na sce na s el'l'a 
de Il1i a paba (Cear·à) banha o mn n .. do s•m no ne e c:esagua no 
L o ngá, 5 1 kils . cl i s l an~e claquel la c idade, no mun. da B.ttt l ba. 

PIRAGIBAHÉ. Log. elo Esta elo de Satrt<c Cath a dna, perto 
da cidade elo IJestel'l'o . 

PIRAGIBÚ . P ov . elo l~s taclo ele S. P au lo, banhado pelo d o 
~lo ss tt nome, no mun, ele Sol'ocaba, com u ma esch . publ , ele 
ltlst . pri·marj a, 

PIRAGI BÚ. R ibeirão elo Estado ele S . Pnulo afl'. da mal'gem 
esq. elo ri o So t'ocaba. Con·e na d il'ecção mai~ gera.] de E. para 
O. pol' en tr e os muus. ele '.Roque e Sorocaba. At Lt·avessa a es
tt·a rLL el e , Ol'oca '•a a Ilú. Aze vedo l\I al'qtte3 e r mclame n te o 
consid e t• a como afl', elo 'l'ie té. 

P!RAG IBY , Log , elo Es·~ado ele Pernambuco, no m un. ele 
Agua P1·eta. 

PIR c\HAUYR A. Mol' ro do Estado el e S. P aulo, no mun . 
da Conceição cL Hanhe\cm (InC. loc.). J~m nm~. out ra inC. que 
l'ecebemos elo mesmo m un. le- se Pt •·nhanc~1Jra. i\ o livl'O - .\ 
Prov. ele S. Pau lo - ('1888, pag. 35')) le-se P!n~hxny•·c~. 

PIRAHÊ S . Pont' tlO fim ·la, praia cb ~I:t nlipe, aos20o 16'50'' S . 
e 2°55'.J7" ]D. (Mot~ch e~. ), ll t> E~t · tdo elo E . 'anta. Fo i asoi m 
cl nom inada pelo a l mirante R Jllss ill .. ]~' La m bem c i• a •na"la elo 
'l' uba r.to . J~sta pa la vr a vem da l in gtu t upi 1m·á pei~e o Me doe , 
saboroso , não salgado . 

PI?.AH.EM . P eque no ri o elo EsL::tdo do E . San to, banha o 
llluu. clu Nova Almeida e v<1e par<.L o oceano. 

PIRAHUBA. P uv. elo IJ:staclo cl1 i\Iinas Geraes, n o mu n, do 
Pomba. Orago S . Seh11st ião. Foi el evada. á cllst. pelo Dec. n. 89 
ele 4 de junho ele 18\JO. 

PIRAHUBA. Estaçã'> el a E . ele F. Leopol dina. no Estarlo de 
Minas Get•ae~, no ramal cb. Sel'l'a ria. Foi inaugurada em 1885. 

PIRAHY ( t•i o elo peis: ) Cidade e m •tn . elo Esbado do Rio 
cl_e J aneit·o . ~éde ela com . elo seu nome, s iLuacl<t á marg·em elo 
1'10 Pirahy,' cuj o n ome ·tit'OLJ, e entra 1·i so nhas e veru <'j <ultes 
lllont•nh as. eu clima é mtt i S<tu lave i , No alto el e u ma collma 
e dominando a citlael · e~ Là a i\I:ttt·i z, templ•1 e l " ~ant e el e tlec'>
r ação stmples e supel'ior a mu itos .cla Cu,p i ta l l"ecl ra l. E' um 
el os Ina is ri cos tnu ns. c .d'ee i t·o~ elo J.<;slaclo . . \ exp'lt'ta ,,ii:o el e ~~ns 
procltt cb•JS pa ra o gr ande met•caclo ela C:tpita l Federal é 1ert t 
TJe las estac;ões ele San t' Auna, B:trr a do Pirahy, Va rgem Al egc:e ll 
Pmheit·os ela E. de F . Centl'al do Braz ll e pela E. de F. Pll'a~ 

hyenRe , que ahi ·tem uma es&açiio . Ot•ngo Sant'Anna e diocese 
de Nyte. t· õ i . n'ni l'nn tla la, pe los mol'atlo re ; em 1770. teve pt• ovt
mento de ca p lia crmtcla 'IOt ' P ro,isiiu el e 15 el · ou t ubt·o de l Sll 
e p 11· \I ''at·ú el 17 ele nuLubt·o de 1 ~ l7 l'oi e t·ecta em l't·erruezia . 
V i lia peio. Lei Prov . n. ~lô ele t) cL dezem b t•.J ele 1837, in stailaela. 
em H ele n'lvem lJI'O ele 1()3.\ . Ciclaele por Lei P rov. n . 2 .0.[[ ele 
17 cl' ou tubt·o ele l874. E' C)m. d seg· Jn tla n Lr. Cl'e::tcla pe la 
L 1Ji l'l'ov. n. I .637 rl c·.' 30 el e n ovembt·n de -L87l e c lass ifica la pe lo 
Dec. n. 4.8 i8 ele l9 ele .i a neit•o ele 1872. A pa t' •c lt ia tl ;t c~clacle 
tem elua~ eschs pub ls. de inst . pl'im. Age1cia elo co t' t'e to. O 
mun. ;.\em ct., tli st . ch c i.d >tel•\ comp t·eh encle m a is os cli sts . ele 
ti. J •1sê do 13om Jat·clim e '. J ão Baptist., elo A. t'l"Oza l e o< povs. 
rl··t1 0tninad <>s -;,José c! s Thomazes, l\Iat to IJ,>nt•·o, Fe liz Re tiro, 
l{osa 1\Ja ·barlo, .T acti, P inhei l'os, Rancho :l.legr e e App·11· cicia 
ch Rum0, ;tl ém ele outr os . E' r egaria pelos ri ns Parahyba , 
P iYahy, João Gongo, ~!i nhacas, 'l'tu·vo e clitlet·eutes ouLt· or. . 
Sob r·e sua .s d i viscts vide Le i;; Pt·ovs. n. 96 de 6 de cleze mbt·o ele 
1837, n . . ~83 ele 2 ele maio ele ·18 .!3, n 532 ele 16 de OLt lub t·o 
d 3 'l85 l (aet. I), n. 670 de 29 ele o<~L ubt· o d"' 1853 (art . li), 
n. 858 ele 2G ele a ,qosto ele 185..i (a r L. l i.) 

PIRA H Y . V il la e rn un . elo E s tado do Paraná, n a co m . ele 
Cast ro . en tt· e os r ios P .rahy e Pit·ahys inho . Orago Sen h ot• M~-:
tti no D ' "se di ocese ele C·tt·y li ba . F" ' c t·eaJa pa l'och ia p ·la L e t 
P l'ov . n . 329 de 12 de abril de l872 e ele;·acla á categ-o t·ia ele 
v il'a pela ele n. 63 ! de 5 dP. rna t'Ç0 ele 188 1, ins tall acla em 2,1 ele 
jttlbo ele 1 ".32. 'l'ern e.schs. publs. ele inst. pr i m . Ag~nc i a elo 
CO L'L'L'io. Sob •·e stws d ivisas vide e •1lre outt·as , as L eis P r ov. 
" · :3G2 el e l9 de abr il ele !873, n. 75 i el e n d e n nv embro ele 
·18.33. Dista ce •· ca ele 3G ki ls , de Castro , 45 de Jaguaryaltiva e 60 
ele 'l' il>agy. Cul tma ele ce reaes e cr ioçiio ele gado . 

PIRA.HY . B :l it• t•o elo mun . el e ltapeva da F o.x ina , no Estad o 
ele ti Paulo; com uma escb. pub . cld jn s t. primaria . 

P I RAHY. Bai.t·t·o elo mu n. do J ambei r o e EstaLlo de São 
Pau lo . 

PIRAHY . Log. do E s t;tclo ele S. P aulo, no m u tt. de Cabreuva . 

PIRAHY. Bait·ro elo nnl11. de 1tú, no Estado ele S . Paulo . 

PIRAHY , Log . do Es tado ele lllatto Gl'Osso, n o cli s t. de 
' an to Ant:~n i o elo Rio Abaixo. 

PIRAHY. Estação ela E . ele F . de Satrt'A n na, no Es ta do 
de R io ele J aneiro, a 18 ki ls . da estação inicial , entre as pa~ 
r adas elo Engenho Centrn l e Balla V ista . 

PIRAHY. i\Iorro elo Estado eleS . P a ulo, n o mun . ele Itú. 
PIRAHY Ilha no r io Cuyabá e Esta lo de Malto Grosso . 

J az, segtwdo Ricat·clo Franco, na lat . de 16·•, 18' e 5.'211
• O Sr. 

BMã" ele Me1gaço s itúa- a e n t,l'e 16• 12' e JG • 2g• , 

PlRAHY. Iga rapé elo Estado do Maranhão , nasce nas mattas 
elos inclios em Vianna, percorre o campo de Aquiry e ·entra n o 
l ago elo meuno nome . 

PIRAHY. R io rlo Esbn.clo elo Rio ele h nú ro ; nasce na 
Sel'l·a do lllar, na'< dil, isa~ el o mun. ele A ng'!'a d os Reis, perco i'L'e 
a l't ·eg . ele S :J. n to .\.ntJ ni o elo C 1piv :1ry, parte da " illa elo Rio 
Cl;u·o e o mun do s 11 nom~ . Ant 's elo at•t•a ia l rio Capiva t·y r e
ce b ~ o r io el as P e'l m s e no a rt·aia l o r jo Capivary. Dahi para 
baixo t•e.:eba cl i vet·sos l' i b~ irõ ,,s e C01Teg· 1s, e:ür . os c1uaes os 
d nomi mcl•>s : Cl:tro, I t•óca, Bt·aço , Va .. gem, Cachac;as, Passa 
'1\·e.~, L·tra nj al, Picão, 01·ato t'.io, Sel'l'a, Pedr.ts, P inhút·os , Ca
ri oca , P i rac~mn , Divist , S . Fel ix e SaC L'a Famili a . Desllg.na na 
marg-em <.li r . do r io Pa rahy 1J:I do S tt1 n a cidade da Ban a elo 
P irahy . T em um• ponte qne co mrnunicn a sécle do mnn . elo 
P il'ahy c,Jm a estação ela E. de F. ele Sant' A tlna, ela Com panh ia 
V iação Ferr .•a Sapu ·ahy, uma outt'a em fre n te á cida de ela 
Barr a elo P 11·aby e um cc outt· a junto ás estações ele Sant'An oa 
ela E , cl Ir. Centra l elo Braz il ll da ]:<;, ele F . ele S :tnt'Anna 
ela Companh ia Sapu cahy. 

PIRAHY . Pequeno ú o elo E>tacl o ele S. Paulo, banh a o 
m ttrl . llo Jambe iro e clcsagua n o l'tO Cap iva ry. 

P IRAHY . Ribe il'ão do Estado de S. P a ulo, ali'. el a mat·gem 
e~Cl • el •J J tlndüh \' . Col'l'e na d irecção mais geral de SE· pa.t•a 
NO . , e·t~t· e. os muns. de H 1 e Ca bt·euva . 

PIRAHY. R io el o Eo;tado elo Paraná, ba nh a o mun . ele seu 
nome e cl~sagu ·t no Yapó. 

PIRAHY . At't'Oio elo E s t<lclo do R . G . d o S ttl. affi . do rio 
C<thy . 
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PIRAHY. ,\rrolo do Estado elo R. G . rlo Sul fo1·matlo pelo 
Sanduy e P irahy-ch ico, que descem cl;t serra ele San·ta Tecl a 
, 'l'o.pes) e rlesag-n:t n a ma t·g·em rlit· rlo r io Negt·o, ponco acima cb 
l'oz do~- Lui ~ . 

PIRAHY. Braço do rio Cuyabá, no nmn . elo Livramento e 
Estado elo Matto GL'osso . 

PIRAHY. E" asoim denomin ado pelos Guaycul'ÚS o rio Apa, 
aff. do Paragnay. 

PIRAHY ACIMA. BaüTo elo mnn. de ltli, no Estado de 
S . Paulo, com e,cholas . 

PIRAHY- ASSU, R io do Estado do Pa ra ná, nfl.Sce na se tTa 
das Furnas e desag tta na margem dir.clo Yapó, a!!'. do Tibagy . 
Recebe o Tijuco Pre·to e Pü·ahymirim . 

PIRAHY-.ASSÚ (Rio), Urn dos formadores do rio Negro, 
\rib. do lguassú e este do Pa ra ná . Recebe pela margem esq . o 
ribeü·âo ela Ca mpina e pela dtr. o Duas Fon·tes, Biboc;\ e Pieahy
mirim. 

PIRAHYAUARA , Ribeirão do i\lnnclurucan ia, na margem 
di r . do rio Madeira, entr e o lago Munwuluba e o ribeiro elas 
Frechas. (Araujo Amazonas). 

PIRAHYAUARA. lg<n·apé elo Es tado do Pará; clesagu·t 
na ma rgelll esc1. do rio Capim, um pouco ao N. da confluenc ia 
do igarapé Jacu ndá . 

PIRAHYAUARA . Lago do Esta do do Amazonas, na mar
gem esq . do ri o Purús E' 1·egular e tem, no in ve t•no commu
nicação com o lago Hyap tá . 

PIRAHYBA. Igarapé do E s tado do Pará , no clist, de Bem
fica e mun . •'a Cap ital. Va i 1 ara o rio Maguary. 

PIRAHYBA. Canal formado pelos bancos denominados 
Corôa elos Ovos, na hahia ele Cum<\O e Es·taclo elo i.Vlaranhão. 
Vide Oconal ela Ptrahyba e Can al ela Pedra . 

PIRAHYBAS. Log . no mun, ele Manicoré e Estado do 
Amazooas. 

P I RAHYBAS. Ilha elo Estado do Amazonas, s ituada no 
rio Madeit·a . E' mencionada no Relatorlo que, sobr<" esse rio 
pu blicou o Sr. S. Cou·tinbo, em 1861. Em uma clescl'i pção ela 
capitania ele Matto Grosso, esrripta e m 1797, faz-se menção dessa 
ilha mas com a or thogl'apbia segu inte - P i t·avybas. Fica ella a 
tres leguas de dis·tancia das ilhas Arraias. 

PIRAHYKE. Bairro do mun. de Villa Bella, no Estado de 
S . Paulo, com duas eschs . publs . de insL. primaria. 

PIRAHYK É . Rio elo Es tado ele S. P aulo, n asce ela serra da 
Cubn:tão e clesagua no rio deste nome. Tem quatro a cinco kils . 
de ex·tensão . Tambem é denominado - Perequê . 

PIRAHYKÉ . Rio elo E s tado de S. Paulo, banha o mun. de 
Villa Bella e desagua no mar. 

P I RAHYKÉ. Vide - Pet·equê . 

PIRAHY-MIRIM. Bairro do mun. de Castro, n o E ~ tâdo 
do Paran á , com uma esch. publ. de lnst . pr im. cr·eada pelo 
art . I § Ill do Lei Pr·ov. n. 450 ele 6 ele ab l'il de 1876. 

PIRAHY- M I RIM. Rio do l.l:stado do Ptll'aná , <.~íl'. elo 
Piraby-assú. Rece be o ribeü ão ela Cachoeira . 

PIRAHY-MIRIM. Rio do Es tado ele San·ta Catharina, aíl'. 
do I irahy- pira.nga . 

PIRAHY-PIRANGA. Rio do Estado el" Santa Catharina. 
all'. da margem esq. elo ri o Itapocú . Recebe, ent l'e out ros o Una; 
D . Cht·r s·tma, Cardoso, P irahy-mirim, Qua·ti, Anta, Camp inas, 
Preto e Bonllo. 

PIRAHYS (Sant' Anna dos). Pov. elo Estado de Minas 
GJr aes,. no termo de Leopoldicla, n1. margem dir. do l'io 
Prl'.,pltwga. 

PIRAHYSINHO. Rio do Estado do Pat·an;i, nnsce na serra 
elas Furnas, banha o m 1m , elo Püahy e clesagua no Yapó Suas 
aguas são aproveit telas por quasi toda a pop. ela vil/ a . E' lam
bem denomi nado Pirahy-mit.>im e Gua rarema . 

PIRAHYTINGA. Rio do Estado de ::; . Paulo, all'. da 
margem d ir. do TieM. 

PIRAHYUAR A . Ilha elo Estado elo Amazonas nn rio 
Japurá, entre as ilhas Tamanduá e Poera. Encont~·a-se essa 

palavra escripta pot· modos d i versos- Pira -Iauara, Piraya
uara, Pirájauara e Pirnhyauara . 

PIRAHYU ARA . ltio do ms~arlo de .\ mazonas, clesagua na 
margem dü. elo rio Ma de irá, em fren~e a ilh t\ el o seu nomr . 
(Vide Püahyauara.) 

PIRAJ.Á., s. m. aguaceiro acompan hado ele vento, que se 
manilesta [t· eq uen ·temente na par~e ela cos~a do Braz il cornpre
hendlcla entt•e os Abrolhos e o cabo de San~o Agostinho. Em 
ger al , o· aguace iros se a nnunciam po t· nuvens densas ele côr 
escura, que sob. m rapidamente do hol'izon te. Na c"sta do BI'az il, 
porém, o P iraja é apenas precedido per uma nuvem el e singela 
appat·encia, que illude o marinhe .1·o o mais experimentado, e 
Lol'lla · se por i sso pe l'igoso . (Dicc . l\Iar . Braz .). 

PIR.kJ Á. Dist. do Estado ela Bahia, no mun. elu. Capital , 
ligaclu á es ta pela E. ele F. do 8 . Fmucisco . Orago S . Bartho.lomeu 
e diocese arclliep .scopal de S. Salvador. Fui creado paro chia em 
1608. Occupa e~sa localid ade u m logar de holll'a na historia elas 
luLas paLl'ioLicas em prol ele nossa liberdade, pela vigomsa t'e l s
tcncia que fizeram os brilzileiros commanclaclos pelo g·eneral La
baLuL ás tropas porLuguezas. No templo, ha um Lumulo singelo, 
com a seg>~in Le in scl'ipção : -Restos mo l'taes elo g~neral Pedro 
Labatu·t com mandante em chefe do exe rcito l'acilicadot·, fa llecido 
em 4 ele t:;e·tembl'O ele 18J9, com 7-! annos ele idade . Tem cerca 
de 3000 ha bs . Na sede ela pa t•ochia ha duas escbs. r.le ins t. p1•im . 
Compt·ehenlle os povs. Perypery e 1'1·aia Grande . A Lei P1·ov. 
n. 2.080 de 14 de agosto ele 1 t>.:lO transfe ria a sêde:clesstt freg- , para 
a cape lla lle N . S . da !1scada, na mesma ü:eguezia . 

P I RAJÀ. Log. a tres kils . mais ou m enos, da capi tal do 
Estado elo Piauhy. Ahi existe uma casa particnla t· que se!'Ve 
de pa iól de polvora. 

PIRAJ Á . Log. elo J1s·taclo ele Pernambuco, nos muns. de \.gua 
Preta e Ipo,juca . 

PIRAJ.Á.. Log . elo 11stado elas Alagôas, na Branca . 
PIRAJA . Pequeno rio do Estado ela Bahia, rega o cli s t. de 

seu n ome e desagua na ba hia de Todos os San·tos. 

PIRAJÀ. Arroio elo JTistaclo elo R. G . do Sul , a(l:'. do ri o 
Cal:ty (W leuth . Camargo). 

PIRAJAHY . Ribeü·ão atl'. dir. do P araná, entr e o de Ma
racahy e o de Mat•ttm by . Sahem todos em Ü'ente á grancle ilha 
do Salto. 

PIRAJARARA. Igarapé elo Es tado do Pará, no dis·t . ele 
Sant'Anna do R io Capim, tuun. ele S . Domingos da Boa Vis·ta. 
Desagtm no rio Capim . I ecebe o J utahyteua , o Umiry, o Aria
kaná, o Pa·taua teua, o Anauá, a lém de ou·tros . 

PIRAJÚ . Villa e mun. elo Estado ele S . Paulo, na com . 
de seu nome, i margem esq . do rio Paranapanema, na eneosta 
ele um pequeno mono . Omg·o ::; , Seuas tiáo e diocese de ::ião 
Paulo . A pov . , que primitiva mente pel'Lence u ao mun. de 
S . João Bap·tista tio lUo Verde, loi fundada por Joaquim de 
Arruda . Foi com o nome ele 'l'ijuco .!:'reto Cl'eaela parochia 
do mn n . do Rio Verde pela Lei f'rov . n . 23 de 16 ele março 
ele 1871 e e levada á categu1·ja de villa Jlela ele n. 1Il ele 25 de 
a br il ele 18d0. Foi desmemb t·acl t da com. Lia Faxina e inCOl'
pot·acla á ele A vare pela de n . 3 de U ele Iere1·eiro de 1882. 
Creada com. pela Lei n . SlJ ele 25 de agos ~o de 1892 . 
Perdeu o nome ele 'l'ijuco P1·eto pelo ele Púajú pelo Dec. 
n . 200 ele 6 de j un ho de 1891. Ao N. e !!: . é o tel'l'iLoriodo 
mun . ondulado e formado de chapadas com decli ve sttave para 
os rios P<u·a napanema e seus aJJs . l!;spig-ões de fraca eleva
ção separam as verten tes dos rios que per tencem ao systema 
hyclrogr<:Lphlco elo Paranapanema . Ao ::i . é o Len·eno elevado, 
n rrtando-se. ahi a sen a ela F<trtura, q ue separa as aguas elo 
Parao apanema das do Itarar é . A O. é ·tambem montanhoso 
Todo o territot·io é cobedo ele vasLas tlores Las ; exist indo apenas 
um peq ueno campo á ma1·gem esq . J.o l'to 1'aquary . O num . 
é, aLravessado por cli ve1•sos contrafortes tla ser ra de Botucatú 
e pelas serra do Barão e da l<'arLura, . E sLa serm tem g1·anlle 
elevação e é exLt·aordin<~ri amente proprüt pa ra o cu!Livo do 
café, assim pOt' sua uberdalle, que é pl'Odigiosa, como por 
acha1·-se livre de geadas. O Lenltodo é S1 d cado por dlvecsoa 
rios, dos quaes os mai~ importanLes são : o l'aranapanema, o 'l'a
quary e o Harare . Lavo u.t·a ele ca l'é, J'u1t1o , canna e cereaes . 
Dista 39' kils . ela capital do !!:stallo, 39 elo l io Novo, 4d de 
~anta Barbara elo R io Pardo e 52 de :Santa Cruz. Tem eschs . 
e agencia de correio. Comprehende o b<tino e capella do Dou-
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radão. Sobre suas divisas vide Leis P 1•ovs . ns. '14 de 30 ele 
março de '187'J, 5 ele 7 ele fevereiro ele 18.3± e 497 ele 7 de maio ele 
1897 . Uma estrada liga.- a i Arêa Branca e uma. outra ao R io 
Verde . 

PIRAJÚ. Ribeil·ão elo Estaclo ele S . Paulo, afl' . da mat·gem 
di r . elo rio Par<mapauema . 

PIRAJÚ. AJ.•roio elo J!:s·baclo elo R . G . elo Sul, clesagua na 
margem eliJ:. elo lbicuhy-grancle, a fi. do Uruguay, entre a foz 
dos nos r-tu e Taq Ll ary. 

PIRAJU. Salbo formado pelo l'IO Paranapauema, na sec ; ão 
CO..nlpt·ehendicla en·t•·e a cach oeira elo J ur ú-mir 1m e o S:tlbo 
Grande. E' ·tambem cleuomi n<tdo S . Sebas·tião (ffing-. Th . Sam 
paio). 

PIR AJUB A. Ponta na costa elo l!:otaclo elo Maranhão, entt·e 
Alcan·tara e ltacolom im, ao N. tla pon ta ele i\1oute Alegre . 

PIH.AJUHlA. Dist . elo ~:starlo da Bahia, no mu n. de J .J
guaripe. Or ago N. 8, da Madre ele DeLLS e d iocese archiepiscop •. 1 
de S. Salvador. Foi creaclo pawchia em 1717 com a inroc ·t~~o 
que hoje tem. A Lei Pl'úv. n . 1.23; de 17 ele junho traust erio-a 
para a capella ela E iütrn ação, uom eBLil iuvoc ,~ão . ]!;ssa dis
posiçãofui,pot•ém, ,·ev,Jgacla pe l a Le i l'rov. n. 1.98 1 Lie :.:5 clJ 
Jnuh o de 1880. Tem cltws eschs . publs . de inst . prim.; uma 
das quaes creacla pela Lei Pro v. n . L.856 ele 17 de se·temuro ele 
1878. Agencia do correio . 

PIRAJU.l:IY. Lug. elo Esta,lo de Pe1·nambuco, no mun . de 
Ig uarasaú . 

PIRAJUSSARA. Morro elo Estado ele S. Paulo, na es
trada ela Co tia i Jaguaraé . 

PIRAJUSSARA. Ribei l'ii.o do ]!;sta cl > de S . Paulo, ali'. do 
rio Grande, que o e ela nnrgem eB·l · elo Tie·te . 

PIRAMA. Igarat 'é elo E~taclo do Pará, na cum. de Gueupá. 
Banha as povs. de Anayo ll os e Bom Jar ,lim . 

PIRAMANGA. Ilha uo Estado elo Pará, no l'io Tocantins, 
no m un. ele Baião . 

PIRAMANHA . lgampé tio g ; taclo elo Pará, na ilh a elas 
Onças e mun. ela carHa l . 

PIRAMBOI A . Estação da E . F , S"rocabana , no E~tado de 
S. Paulo, com eschola. \ 

PIRAMBÚ . Pov. elo E>ladu ele Sergipe, no mun. ele Japara
tuba, na foz do rio clest~ nome . E' mui·tl) concorrido na estação 
dos banhos ele mar. (ml'. loc.) 

PIRAMBUÊ. Pequeno 1•io elo Estado de Serg ipe,i'_atr. do 
PJauhy. 

P I RÁ-MIRIM . F uro qtte, pa cti udo do ri o AmazJnas, vai 
desaguar na margem cl ir . elo r io Urttb ú. 

~IRÁ-MIRIM. Bahi a n~ costt do Est _tclo do Pará, ontt·e 

C
a foz elo Gurupy e a cidade de Belé1n. ( A. l ves ela Cunha, 

hor . cH. ). 

d PIRAMUJARÚ. I ,;·arapé elo Estado elo Pa1·a, uauha o mun. 
e Muaná c cleoagua 110 t' IU deste nome, 

PIRANÁS . Art'd ial elo ffistaüo <i<\S Alagôas , no mttn. da 
Vic·toria. 

U
P!RANÁS . Arraia l tlo Esta•lo das Alagô:t> , no IIlUn . da 
Jltao. 

13 
PIRANCHIM . Log. do Estaclo ele S . Pa ulo, no llltln . do 

a nanal. 

d· PIRANDUBA. Iga,·apé do Estad o Jo Pará; I.Ja :tha o mun . 
a capi tal e dess.gua no ri o Guama . 

S PIR~NE. F uncleacloUJIJ em Novrt Almeiclu, íGsy·1do cl<J E. 
auto, a cln·. ela barr<~ do l'lo :'-/ovo ou 'l' 1mbuhy, :1 oO braças ela 

costa· Tem ele 8 a 30 braças de fundo ; ab l'igJ do cb iodos os 
"Ventos, menos do E., vento. pouco ft·eq11ente 11essa parte ela costa. 

d PIRANEMA. L og·. do E'ta·l o cl >Rio de Ja11eit·o, no d ist . 
e S . Francisco Xav1er de [t tguahy, uom escola . 

c ~IRANEMA. Igarapé do Itstado elo Pará; banha o mun. ela 
ap1tal e clesagua n o rio Guajitrá. 

P IR;ANEMA. Rio do Estado de Sergipe; r ega o ma11. da 
Estanc1a e limita o dis·t . elo Sacco elo H.io Real. Recebe o Far 
nan-va]. 

PIRANEMA . Carrego do Estado elo Rio de Janeiro, atr. da 
margem dir. elo rio Guanclü. 

PIRANEMA. l-tio elo E~taclo ele Matto Grosso; suas aguas, 
unidas ás elo Bento G0111es, denamam-se no p,antanal de 
Poconé . O SL' . llarão de Melgaço cltz: «Ribeirão ou escoa•t te 
que atravessa o ·caminho de Cuyab;í. a P oconé, e que na pas
sagem, ou ainrla acima della, desfaz-se em Ulll extenso pan
·taiiO, completa mente se eco na estação propria, mas de clifficil 
transito na ela~ aguas, por ficar todo alag<trlo. As aguas vão 
r o:Jun ir- se ás do Bento Gomes.» 

PIRANGA. Cidade e mun. elo Estado ele Minas Geraes, na 
com. ele seu nome, á margem do rio Piranga. Orago N . S . da 
Conceição e diocese tle Marianna . O Alma, na h ele i\linas publicou 
em ·1863 a seguinte noticia a t•espeito dessa cidade : « A pov., 
que fo t·ma ho~e a vitla cloPiranga, foi outt··ora denominada pelos 
inclig· ~nas ·- Guará·Py ,·anga em razão ele bandos ele passaras 
aquaticos uôr de barrv, gue se euco~ka,,ão nas margens do 
rio c1ue a~ravessa a povoação. El la roi elevada á categol'ia de 
pa t•ochia ct 16 tle fevereiro dP 1718. I ~' uma das pr m >it'as povoa
ções d sta pl'ovincia, como se ve ele nma inscripção qu se en
con·tra em sua matriz, datada de 1754, sendo es~a a sua segunda 
m .,tl'Jz, segun 'o as tradições rio povo, uo nfümaclas pela: ossadas 
h 'llllanas que fot·ram Pncon·traclas no Jogar onde se construlo a 
ca~a da cam na municipal. O arr ., i:tl de Guad-Pí l' a.nga foi no 
princ ipio eles te seculo um dos mais florescentes elo impeeio, 
devido ás suas i·icas mio as de ouro , ainda bem pouco explot·a
clas e á. cul"tllra do café, que abas·tecia as povoações v izinhas, e 
er·a ·tambem expo r·taclo para a côrte. A sua população era ·tal 
q11e se con ·tava mesmo den·tro ela povoação 2J sacerdotes. Com 
divet·sas clescober·tas nesta pal'te ela provincia elenominaclaMatta, 
como sej iLo Ubi. Pre.:;itlio e Muriahé, ella enLrou em seu período 
ele rlecadencia; operou-se então uma emigração clo'l aven tu
reiros emprebencledo1·es para us te rranos devolutas . A um de 
seus filhos, o commendaclor Francisco Coe .bo D:ta,·te Baclaró, 
ella o deve ·ter-se conserva elo no pé elll que hoje se G\Cha. I<' oi 
ess clistincLo e sempt·a lembrado cidadão que, prevalecendo-se 
de sua influencia, obteve para el! a os fóros ele v11la em 1o ele 
a bril de i84 l , comprehenclendo aft·cguezia do mesmo nome, as 
da B~rra do B tca lhão e d -• S. José do Clwpo·tó e os distl'ic-tos 
elo Pinheiro, Co nceição e Dores do Turvo . A vi ll a do Piranga 
Lem uma casa de camn1·a e cado ia para prisão dos l'éos, con
fo1·me o pl ano cte·terminado pelo governo. 'l'em uma g rande 
matl'iz soli damente constru ida sob a invocação de N. S. da 
Conceição; a capella de N. S. da Boa i\llorte e a de N, S. 
elo Rosario, tambem solidamen·te constl'Uida ha um anno . 
Tem alguns predios elegan·tes e snas ru~s calçadas de peclt·as. 
O seu termo hoJe compõe-se das fl'eguczias ela villct, Oli~ 
veira, S. Caetano, S. Jooe do Chopotó, Espera, Dôres do 
Tmvo e dos clistrictos da Conceição, elas Dores, Braz Pires, 
Tapera e Calambaú, e dos arraiaes de .Manja-Jegoas, Mes·tl·e 
de Campo e Bacalháo . Este é notavel pela · sua ca pella de 
N . S. do Bom Jesm de Mattos iohos, onde se faz jul::ileo, que 
começa no dia 29 ele novemb1·o a contar 15 dia, P.m virtude de 
um brev P. clu papa. Ha g rande romat'ia. A capella e um l'ico 
Lt•mplo. A sua populaçrio orça por 35.000. 000 almas. Sua pt·in
cipal inclusLria consis·te na cultura cb canna e elos cereaes, tam
bern se cul t iva o lumo, algodão e algum oafé. " Foi creada 
parochia pela Provisão de 16 de fevereiro de 1718 e e; evada á 
villa pelo al't. I §LclaLeiProv . n . 202cle'i 0 de abril ele -11141.; 
snppl'imida p'ht de n. 1.2-±9 de 17 de novemb1·o de 1865, restau
rada pela ele n . 1.537 de 20 ele j ul bo de 1868. Cidade pelo art. I 
da ele n. '1.729 ele 5 de outubl'o de 1870. E' comarca de prim eira 
entrancia, creada pelas Leis P rovs. n. t. 740 de 8 ele outubro ele 
1870 e n. 3.273 ele 20 de outubro de 1884 e class i fica ela pelos Decl'e
tos n . '1.648 ele 26 ele dezen1bro ele t870 e 5.049 de 14 de ago~to 
c[ .• 'L S72 e \cto cle22 de fever~ i ro ele 'i892. Uma est rada liga essa 
cidacl · n. Marianml: uma outra, atrave-;$aCia ~elo rio Pira nga, 
li ga- a a Ubi,, e Jlln ,, outt·a, atravessada pelo rio Pi1·api"tinga, 
ao Ca lambáo. Ainda é ligada á Olivei r:t e á Barbacena. O 
mun icipi ,, alé'll ela parochia ela cidade, comprehenelia em_i892 
mais as segu i o tes: N . S. ele O~iveira, N. S . da Co;tceJçao, do 
Turvo,S 1JlbO Antonio do Bac·llh<to, Santo A.n·tonw eloGalambao, 
N S . ela Sa 1cle do Pinheil'o, 8ant'Anu' elo Guat•acJalJa, t'<. JS. 
elo Po1·to g .,n-uru e os povo e\ dos denominados Mestre .ele Ca~ I o.' 
Varz~a . S. Domingos, Dl'az P ires. Sobr~ sllas.<\';1sade ~ScG~ ·. 
art VH ela Lei PL'ov . n . 1 190 de 23 rle I" 0 J 1 ' 
:wt · VI ela c1' n. 2.1135 de i de dezembro ele 1873; :'~60 1~1~a SO 
11 • 2. l44 de .29 Je outubro de 1875, art . I da cl~ n. · de se tem 
ele novembt·o d ~ 1880; art. H§ I ela de n. 2.79::> de 19 • 
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bro de 1881 ; n. 3 .219 de :11 de ou tubro el e 188 1 e n. 3.272 ele 30 
cl? outubro de 188-1. Tem 2 eschs . publs . el e in st. pt·i m. Agencia 
do corr eio . 

PlRANGA. Log . el o ] ~s tarl o elo l~at ·á, á ma rgem elü . elo ri o 
'l'apaj oz. Pt'OJe<.:ta - se u rna es trada d esse logar a B ., bUt·é . 

P -RANGA . Lo g . ch Estado elo Pa t·a byln do ;\or ~e , no cl is t. 
de J11coca do lll !ln . el o. Capita l. 

PIRANGA. P eq nena pov . no m un . elo Tl'i tun pi!O elo l ~s~a·l o 
elas A[;,trôas. com unu !' ape lla cl :t inv . J~ <tção ele S . J osé . lia um 
ou tro log . com o mesm o nome em Anaclia . 

P I RANGA . Pov . do IJ; starlo elo Rio ri o Jane iro, a um k il. rl<t 
ca pela el e N . '. clct Gu i<t , a t re; k ils ele Ma nU. ; c•>m nm a e~ch. 
F ic:t na foz elo ri ach o elo mesmo name, ·t"JU nn s 400 llabs . , que 
occnpam -sa em fazer b n lia . 

P I R ANGA . P uv. e morro do Es ~acl o ele ~lina s Gen1es, n o 
dist . ele P ü·a ng uss LL e mu11. ele l t ·tj nba . 

P I RANGA. Igara pé elo E;t •elo el o Alll aw nas, arT. ela ma l'
ge m d ir . tlo l'io !\l a t·al'.Y, kilJ . el o Pacl ;~ ui • · y, e es t . elo N('g t·o. 

PIRANGA . R io el o IJ;s t:t do elo R io ele J anei ro, banha o 
d is t. de tll a l'a picü e el eóagtta na m a rgem esq . do GLia nel ú. 

P I RANGA . Ri cloEstaelo do Ri u de .T anei t·o, clesagn:J. n a 
ba hi:t ele Gna.nabara, em fl' ente á t lha elos Limões, e ent l'e o ri•J 
E s trella e o ri ac ho el a Gui a . 

PIRAN GA. R io el o Es tado da S . P aulo, no m un . el e Cana
nea. Nasce nase n·a ele nonü n:J.cb. Mancl ir á . E' de peg uJ no CLt t·so 
e só n avegavel po t· ca nôas . l:Leceue o Pimng .tinh :J. e cles~ gna no 
r io das Mina.-; (I n f. loc .) 

PIRANGA . R io elo p; ,taclo ele S . P a ulo, ba nh a o mu n . ele 
Jg m•pe e desagua no r io J 11 qu i<Í. . 

PIRANGA. Ri o do E ; taclu elo P ara n ú., a!Il el a m a1·gem d ir . 
elo Guar akessav:1 . 

P I RA N GA . R io elo E s tado el e Minas Geraes; é um elo' for 
m a lo res el o l't O Doce. Nasce com o no me ele P 11·anguinba no 
term o el e. Bal'bace na , na ser r a el a Ma n tiq re ir·a , nas pt·oxi mr clatles 
do mon o Queimttclo e re~L" be, e n tr·e o n ~1·os, os 1·ios l~a l m i La l , 
Bacalháo, Vau-assú, Ora tol'io, Carrn o, P apnga io, Brej:ihnb;c, 
Mrrtuca, Ca l'l·apie ho, Guaral'á, Agna SLt;a, A raçás , Lamim e Pi
r apit in g-a . 

P I RANG A . Ri beil·ão elo Estado ele Minas Geraes, no mun. 
ele S . Gonça lo do S;.t,pncaLy, con e p:J.r:J. o r io des te n-ome . 
(Inf. loc . ) . 

PIR ANGA GRANDE. L ago el o Es·tado elo Amazonos , no 
mun. cl Bor ba e el is t. el a s Ar aras . I-l:J. a h i um o,tt t·o [ao-o deno-
m ina•i o Piranga Pec1ueno. 

0 

P I RAN GASSÚ . Serra elo IJ;sLaclo elas Alagoas, no m u n . ele 
A nacl ia . « Subindo-se a o ma is elevado C:J.beço d e seu p lana lt0, a. 
d uas leguas ela villa, descoJ• t ina- se, nas ma nLãs clar as, e n as 
·t" r des rle verão, um bel lo pa norama : e a fi La azn l d o ocen no e 
os nil' eOs l.ençóes ele :J.l"Pi a na co~ ta do F t· a ncez, ao s nl el a capital , 
que l he fi c:J. a vinte leg- uas ele d istancia .» ( .·ilmanak do l!;staclo 
elas Alag-oas pa ra 1891. ) 1!:' k unuem denom iluda l pi r a ngassú . 

PIRANGUINHA . 11s Lação el a Co mpa nh ia Viação Fel'!'ea Sa
p •t ca hy, n o ll1l lll . ele Ita.i u bá e l~stotdo ele Mi na5 Ge r·aes . Fo i 
i naugut· a cla a 19 ele ab l'i l ue 189.2 . 

PIRANGU I NHA . R io do l•:sta ' lo ele S . Paulo, banh a o 
mun . ele Can:J.néa e clesagtw 110 rio Piranga, ::dil. elo 1·i o elas 
Minas . ( l tll'. loc . ). Ou tro i ni'urman te d iz- nos it• e5se l"i o eles
a guar n~ rio elas Min:J.s . 

P I RAN GUI NHA. R io el o Estado de i\I inas G r:J.es, a ffi. elo 
S :J.pucaby , pela mnrgem esq. N:J.sce na se t• t·a elos A n tunes e 
banh a o elis t. do seu nome . 

PIRANGUSSÚ. D ist.. elo Estado ele Minas Ge1·aes . n o 
m u n . ele ILaj ubú , no sopé ela ser·ra ele Po uso F r io . Orago N . S . 
ela Co nce1çn.u . Ftn ele va do a el is t. pe lo a r t. I cl<t Ll'i Prov . 
n . 1,6G8 ele -!7 ele se tr. mb1·o cl' ·!870 e <i c:J. tegor ia ele parochi a 
pela cL n . -l.789 ele 22 ele sa·tembt·o tle 1871. 'l'em 3 OUO h a bs . 
e d m1 s esc hs . pu bls., swrlo a do sexo masculino cr eacla pel o 
ar t. I ela Le i P rov . n . 2.0G ~ de 17 de c! '7.ernbt·o el "' '1 87-L S ·crun clo 
inform ou- nos o vip-ar io dessa pa rocbi a, é imponente o l .. gar em 
que se ach , ed ificada a matn z. ele CUJ O ves t1bulo goza- se ele ~m 
!indu pa n ora ma, clescorL lllanclo- se o magestoso m orro J o P eclmo, 
per tencente á freg . el a Pecl!·a Branca, e outros mo rros e serras 

não men~R impol'Lantes e em ma ior di s ta '1c ia . As casas es tã o 
dt ~Sellt l ll:J.cl:J.s pelas ver tentes In. col li na e m q ue se acha con · 
str uiti:J. a 111a tt'1Z. A c ltu .-a rio f'umo é :t ma is us •cl:J.. pla n · 
·t:tn lo se la mbem, n. ém rl e cet• e ;~es, ca nna e cafe . A m :o ·tr iz foi 
f'u nd a• la :i es fut·ço~ elo cidadão Fe liza rclu Rii.Jeiro Cardoso . 

PIRANGU SSÚ . S •l'ra elo 1\:sLacb ele Min as Ger aes, no mun . 
ele Itaj ubtL. A Pnxta l'ia elo 17 ele abl'i l ele 1858 es ta b ~ l e ce u -a como 
di vis" entt·e as ft"clg'S . ele Itajn bá e Soleclacle . L iga- Re á sena ela 
Cande lar i ~,. 

P I RAN GU SSÚ. Ribeir-ão elo 11staclo el e Minas Get · ae~ , vem 
da sen·a elo P ouso Fl"io e cn tm n:J. margen:t esC[. elo Sapucahy, 
a l •· es k ils. rle Jl aj ltbii. l ~eJe be pPl a l11 fL l" ll:ell1 cl it•. os r i b•irões 
.\. nh tun:J.s e elo Pottso F ri o, e o co n ·ego cl:J. Bo:t Vis ta . Ba nha o 
cli st tl-o seu nome . B; rn al o;um as Ccwie~s le-se P it' a ng uassLL 

P1R ANGY. Log . n:J. freg . ele N . S . da Lapa e P ias cl il São 
i\I ig·t te l, no E~taclo el ' Ma t·anll~'lo . CuH rr a el e a lgocli1o , anoz e 
ou tro> generos. 

P I RAN GY . Pov. el o Estarlo elo R . G . elo Nor ta, a 2-! kil s . 
el a v illa ele r a pary, a cujo m un. p ·r te nce . !TI ' separaria el as 
fregs . ele i'\o;~a Sen hm·a elo O' ele Pa pa t·y e ele t:>a nl' .-\.nntt ela 
cielaclc r[,, S . Joséd" Mipi hú , p >l o rio l '.it·angy, qno cl esa;nt:J. no 
ma1·. Te m u rna ca peUa e um a esc h . publ., Cl"eada pe la Por tarJa 
ele 23 de tlOvPm bro ele 186J . T em bom pot·to ele pesca ri a . 

P IRANGY - Log . elo EsLarlo el e P er nambuco, no mun . ele 
Agu·a P re~a . 1:-I:J. outr o I Jg . do mesmo no:ne no mun . ele P al
mares. 

PI R ANGY . 'Po nts, na coo ta c1o Es tado elo R . G. do Nort~; 
ao' 6" i ' :36" el e L at. S . e 7o ':>8' 2-t! ' ele Long . !TI . el o R io el e Ja
neir ' · An N . cl" !la Gs tão sit"aclas as ln n eir<tS elo Infer no , e 
ao N. cl es ttts a ponta t'\egr·a . 

PIR ANG Y . lU o elo ~ s Laclo elo Mar anhão , aO'. cl:J. m a rge m 
dir do Itapeeul'Lt. (0 . Mendes) . 

PIRA NGY. NotavP I cnr•·ente elo E sta rl o el o Cear á : nasce ela 
ser ,·:t Azn l , con·e " L. e elesa!·ua no lll a r depoi s de ' um curso 
ele '1 50 ki ls . a 3J k ils . ao \0 . ela barra tlo .J agua • ibe, fornut nclo 
peq ueno es tei •·o nn. sua f oz . Hecebe o l'i !tflho F eijã o . Ba n ha os 
muns. el e B·>bed lte e CascaveL 

P IRANGY . R io do Es tado elo R . G. elo Norte, clesag na nv. 
r nseacla el o seu nome. E' tam ln m eleno mi n:J.clo Caj up it·a ng,t e 
J a p ' ca nga . 

PIRANGY. R iacho do E õtaclo ele P et·na mbuco; nasce no 
logar Ca chimbo , d istante 2-1 k il s,- cl it v ill a ele Qu ipapá , d ir ige
se ele N . a S . , b:J. nha Qui pa pa, S . Be neclt c to, Pun en ~e 11· as ; 
recebe as ag nas elos l' iacbos Qui papá , F e1·ved or , Marmo\a . Cobr a, 
Arêas. Boi, Grava Lá •• Inh a nnu1s e R\ach o- secco e des peJ a mt 
marge m m e l'i cl ionu l él o l"io Una . O seu cut·so é vi olen to e con 
saL·va agua todo o a nno. 

PIRAN GY . R iach o elo IJ; ~ t s. clo ele Serg ipe. a !l'. elo rio A t"au á. 
P IRA NGY . l-t io el o ~~~la lo el a Bah ia , banh a a co m . elo 

Co nd e e clesagua n a 111arga111 e,;q . elo r i·J Ha pecmú. E ' n a ve · 
ga vel em r equ •na ex tensão por· mei o ele ca nó:1s . 

P IRAN'GY . mnseada na co, La elo IJ;s tarlo el o R. G. do No t"te ; 
possue b liTt ancoradout·" co m C<lpac icl:J.cle pa t'H n a ,· i os rl e :.<ra nele 
calado. O pmtico P h ili ppe. cl:l as seg-ui n tes in stt•rt cç-es pa t· a 
demanclal'- se es ~ 1 en scaelél : « OLs11·ve-se um a mc~lba ve1·melha 
q ue vlsivel me tlLe mos ll' :J.-se na. ·tet'l'a g ro,sa , lllll pouco ao N . , 
co nhecicb pe lo nome de - Cú elo Boi- , e ~:J.m be m ha u ma ba r
r e it"a qu e e~ . ú. a l~e ira-m a t· nm pouco ao N . ela .fuz elo ri o ; 
pt·oj ccte -se a po uta S . el a b:J.neira com a mencion acl:J. m:J. Iba, 
e com esta ma r ca navegue- se cl it· ec·tamenLe pa ra a ·ben a , e logo 
qu e e ncon tr a r l'undo su lfic ie n Le la l'g ue fen o». O Sr. Co ll a t ino 
~I arq < tes ele Souz;t di z : «Na pon·ta tio P il' a ngy enco n tra-~ e um 
lJOnl l'un cleadouro, o qual fi ca pelo N . des ta vort la, e p:1 t' a ele
ma nda i- o el eve-se l'azel- o ela manei ra seg uin te : pr oc•n·:J.- se 
avis t:J.r e cl is ti ngu it· ped;~ i t" rn enle u ma g ,, r reira Vermel ba e 
cit'Cil la t•, q11 e exis t no cume c!o mol'ro. elo P irctn ""y, na m en
c ionacl:t pon ta, c !J a ma cl a Olho ele Boi, e logo que esta Barr e it•a 
fi ca r p H' c irna el e cu tm m a is :10 N ., e q ne ex i s t~ no corel .:ío ela 
cos i a , p mx i ma á povn:J.çã•> do P ir a ngy, gov<' r ne-s · di rei · o pa t·a 
e! tas :J.tj en con tl'ar - se o t'narlo de q 11atro br·aç as d 'ugu:t . Ass i rn 
naveg<tcrrlo , se fica rá por rle n ~ro de dou~ rec ifes , que existem 
neste l o,g "l', u m ao N . e outl'O ao S .»« V•~a l de Ol i veit· ~,, fa 
zendo menção des~a e nseada, di z : « O r ec rfe que borda :J. en 
seada do P i rangy cont inúa par a o S. sempre pL"oxi mo ela cos·ba , 
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a ümnin ar pelo S . d a ponta el os Btlsios , indo rlepoi.s appa l"ecer 
cercand o a pnn ta rio T a iJa·ti ·• gn. . Jnn·to elas pecl l'as ellcontra-se 
24 e 32 p:1lmt•S cl' aif1\", e a pequ e lln e SPac];, ti os Busios a. 
'l' a ba ti11 g" é limpa e fu nda . Pe l11 N . d ell a cos ll!ll la m ancora r 
as e mba t·cações d e peque na ca boL<•g·em » . i'\esoa e11sea d a des
agua o rio elo mesmo n um a. 

PIRANGY DA P R A I A. Um d os quat·te irões (' 111 qu se 
div ide o mun . ela capita l elo Esta do elo H .. G . elo NOl'te. 

. PIRANGY DE DENTRO. 1.l m ri os qua t"te lt' Ões .e m q tte se 
cl!v tcle o J1111n. da capita l tio I!; s tado elo B.. G . elo Nor te . 

PIRANGYSI NHO. R iacho do Estad o de P erna m bueo, Lt·ib . 
elo ri o Una . 

PIRANHA. Log. do l!:s ta cl o ele Sergipe, no m •tn. ele S il'ir y. 

PIRANHA. Di s ~ . Cl'eaclo no m u11. da· P omba. 11s ta clo ele 
Min as Geraes , pelo Dec. n. 57 de 7 de maio ele 18\JO . 0 1'ago 
S. Sebas tião. 

PfRANHA. Igara pé elo Es la rlo do l' a rú., na. ilha i1Iaraj6 e 
nnm. de Bt·e ,·e;; ; cleaugua 110 úo Jaburú. 

PIRANHA. lga r<JJ]lé do E s·taclo d o Pará, na f1· ~g. ele Barca
t·en a ; desagua no Ba cut•y e PStt> n o Mucuru .;:i. . 

PIRANHAS. Vi ll a e mun. do E s tado elo P ar a hyba do Nor te, 
na com. ele Cajasáras. 0l'ago S. José e d iocese do l-'a r>thy bn. De 
stmple3 capella fili a l da rreg. ele N. S. elos R emeclios da vi li a ele 
Sou-.a Joi, pc 'a Le i P1'11 V. 11. 13 ele iU ele 11ovemln·o el e ll:lJO, e le
,.acla :i pnochia com a d enomin açãa ele S. José de i ira ob as ele 
Cima, e ainda uma vez cortfi J.""' a cl" n es s;~. ca;tegorüt peh ele n. '15 
de 7 ele otrtubro cb 18-IS. F oi i ncot·porada ao 11 1un. el e Ca ja se iras 
pe lo at·t . li ela ele n. 92 de 23 ele novemb l'o ele lt'63 . IJ: Ie vada á 
vi !la pela Lei Prov. n. 79 1 ele 2<1 cl" se tem hro ele 1885. Es tá s i
tuada it margem elo t·io P1ra nil as, na d is ta ncia ele cinco leguas 
ao S. ela ci da.ele de Cajaseir'as e 10 ao SO. ele ou1:a . 

PIRANHAS . Villa e mun. elo Es ba clo ela s Alagõa• , tet·mo 
da com. elo Pã o ele Ass uca ,·. Para os q uc elos s tõ es ele P e ,·
n_ambuco , Bahü t e otu. ,·;,s ~mrles ela rc·gi ão banhada pe lo aho 
1'·1'0 S. Frandsco. tinha m cl vi ajar p•rtt o IHtor al e ri ce -v ~ rsa , 
Foi sempr e o porto d~ Pll·a nl 'a' o escolhido por es a ncia ott en 
·tt·e posto onde tel'lni navam <tS j ot•n a(l:~ s pot• Ler l' :t el os que des
ciam, e as vi og t:ns por agua clus qu e suiJi a m, vi s to ser d' a ld qu e, 
cn1b·•ra uão cl<' tocl <t elesempeclicla, come.; a a s er prat icaw l " 
navega,:ão elo ba ixo r io. De v ido a isso foi es ta local i d ~ de , e n Ire 
as que demoram á marll"Cl\1 elo caud a loso ri o, le P enedo para 
cin1a. uma das prim eira~ crue tomou conside :a.ve.l e im porta nte 
clesenvolvimento commercial, ai ., cla me .. mo nos tem pos em que 
limitacli ss imo era al li o nucleo ele pop.: O es t <~ b - l ecim enlo da 
naveg·<lção por va pot· no ba ixo rio. a qual t eve começo em agos to 
ele '1867. fa z · nclo os vapnre, da t·espec tiva eom pa1, h ia ou em pt'ezil 
uma v iag •m t· ecloncla por ~emana elo por to el o P enedo ao ele P i
ranha s , e ·toctt ndo nos ela esca i:J. em allluas as marg·ens el o rio, 
lrouxe a inda pa1·a es ta pov. m a ior clesenvulvimento el a s r elações 
e .gy ,·o ele seu comm er eio ; e novas ca ~ as clu negocio esta bele
ceram-se ali i creanclo- se tambem um ;.t l"e irn. mu l'tu co nco rrida . a 
qua l, pe la Lei P t·ov. n. 096 d e 15 ele maio el e 1875, foi lra nsl" r· ,cla 
elos sabbarlos pa•·a a s q uarlas-te iras ele cada sem<t ll a, po1· serem 
es_tes os cliuq em que al li ch egam os ' ' apares . Bnt1·etanto a pov. 
n~o crescia na m esma iJl'Oporç<i." de sua impol·ta nci a commerCIIJI; 
~ao havia esp·, ço su l'ftcie nle e com modo para es·te11cler- se a ech 
hcação de casas . E nt.da lo anLre a ma1·gem tlo rio e a mon lan h a 
]leCireg-osa e íng reme CJU·' da mesma mar gem eomeç:~ logo a et·
~uer· -s' . havendo a]Jenas um a eshreila e a1·encsa prain. em uma 
ayea ele poucos me-t•·os quaclradox, que dura te as enche n·tes elo 
l"lo li cava faze 11eln pnrt · elo seu le ito . nã o •·estava 11e uhn m lu cal 
apl' '' lll'ia<lo pa 1·a o leva n·tam Pn to ele hab 1 tnções , a mi. • se t· ,· m a s 
apet·taclas. gal'gantas e peque nas cont1·a - escarpas da serra. P ol' 
lo ela pat·t um só lu i ng t·a to, este ri I e a ritlo, roch e los de g .·an1 to 
e Penhascos in a ccessiveis, o!· la d os pela fl ta cerulea das aguas, ·a 
r emoinhat'e '" por enLre os l't•agued s sl\l,mer sos, L:ll era o aspecto 
Jlhys ico de Pit·nnhr.s, hn 20 a nn os passados . ~la s ;~. conslr nq:ão 
ela fel'l·o- via de P11Hio A fl'on so, pela qu a l es tá ho je li ~aclo o a lto 
~o ba1xo S . F r a ncisco, com o p >rcu,· so el e liG kil s . en·tl'e o. porto 

e Piranhas e o ele Ja 1o bá, no l~ stad o ele Pernambuco, vew re
mo~er em g•·anele parte os ob; tacn.los creaclos pela na lureza , e 
abyn mat'gem pHra o a la rgame11Lo claquella loc:didad e. No J.n
t tuto c1e dar occupaçâ.o ut il aos r etirantes Ll a gella los pel a gr a nde 
secca que assol ou o lllll'l e do pa iz n"s a nnos de 1876 e segu,l ·tes, 
os quaes para a li! affiuiram {ts deze nas ele milhares em busca ele 
soccot·ros elo Estad o, mauelou o governo imper ial, por Dec. 6 . 941 

ele 19 ele ja neit·o ele 1Si8, procede ,· aos es tudos e coustl'ucção da 
dita estra da . E m Bgo,·to claquell e a nnl! tiveram começo C'S tra
ba lh oa ele explo t·açà o e a 2J de out •bt· seguinte emm solemne
me ote ina 'lguratl os o; ele con , trucção . E m 25 ele fev l' reiro d e 
ü lS l i nau g u nw a-Ee o tl'afego entt•e P irau has e a estação mais 
p t·oxim;c lo Olho d' Agua , ua extensã o de 28 kils., e em 1883, 
tHrninaclos os tr a bul hos de cons tl'ucçie e co llocaçiio elos trilhes 
em tocla a l inha, foi ell a en·treg tte ao trafego de cargas e pas
sageiros . A po1•. el e Piranhas tomuu e ntão cunsicle ravel incl'e
m en t•J ; boas casas tel'rea s e ele sobra ria, pittorescos e el egantes 
cha le ts r,ram co ns truidos e a pu v. em breve tempo t omou novo 
e a Lbt• :dlente <•s pec w . Se ndo egua lm en te levalrt ;,cla u ma boa ca
pe i la sob a i nvoca ção ele N. S . ela Saucle e cons trui do um ce
llli te r io.aLet Pro1•. n. 964ele 20 el e j ulh o de 1o85 cre ou alli 
u ma rreg . l!Jm L:l87, por disposiçào ela Lei ll. 996 CIB 3 d e junho 
foi a pov , gracluach\ com os f)ros ele v.illa , cuj<t in stali>• ção Leve 
Jo gar nesiie mesmo anno com a eleic;ão e posse cl<t respec·tiva 
Ca ntam Muni c ipal , 111as só e m 1S9 l por uc·to elo goTe ,·nador elo 
E ti Lado, el e '1 6 el e abt· il, fo i nell a i nstiLuido" foro ci vil.-Dev iclo 
á naturezll. e Leril elos terr enos , nff.o ha p ropr iamente indu~ ·tr·ia 
agr icula p •r es te nnm. , e apenas Hlgumas pÜ\Iltações ele algo
cl{io e peqt1e :~ as lavoUt·as ele ·mandincG, a l'l"oz , milho e feiJão 
n os pou~os Jog a res, que a i s>o se Jll'es tam ; h a , porém, alguma 
cl'iaçilo el e gado bovino, muar e lan igt•ro em diversas fazendas . 
- 0 mun . dispõe d e faceis meios ele communicação com o in
·te l"lor p la li:, ele F . ele P~.u ' o .Ufonso, e com o litwt·a l pe la 
navega çii.o ele l'apot·ese em canôas .- 0 mun . é at1·aves3aelo por 
clill'eren·tes ri<ICh"s, ali; . do S . Francisco, e por diversas 
se t·ra s , entl'e a s au aes a s el o Olh o cl'Agua, ele Craunnn, da Ca 
ça mba e d o Taborda. - Al é m d a vi lla , que se div1de em dous 
ba il'ros , o de Pir •n l,a s el e Cima e " de P1ra nhas de B;•ÍXO, onde 
ha 1111la ca pel l inha ele Santo .~n tonio, com 5:JQ fogo. , co mpõe- se 
o mun. clns st>g11intes p ovs.: U::ntt'e illon·tes , qu e ou t•·'ol'a se de
nominou Ar1 ua ze m, duas legtta s a ba ixo ela villa , na m ;u·gem elo 
rio, ·o m e liücaçáo t·egll la t· e L1· es cape.llas, a de N. S, da Con
ceiçã o (qne é <ttuaio1·), a de N. 8 . elas Dnres e a de S. Gon 
ça lo d o Amarante; .e ndo no t• e sp~ c·t i vo podo um grande rocb•!do 
el e g mn iLo. qu tl<L ma•·g m prolonga -se para dentro do rio, 
~ e r v inclo ela e ncos ta ás can oas que a ll i vão ancora.r; Jacaré duas 
l ~ gu:ls acima ela •ill:l, ll u tavel sóme nte pore1ue nella t ermina a 
se,·ie de casca tas q11 e succeclem â jttsanLe ela cach veinL de 
Paulo Aíl"onso, e pol' Ler alli ha vido uo com eço do seculo XVIII 
uma fabr1ca d e salitl·e : tem urn a peque na capella sob a invo
cação ele Sa nto An tonio; Olho cl" r\ gua elo Cas •clo e Talhado, 
oncle- es táo s it1t adns a s d uas pl'imcil'as estações ela. J1' . el e F. nos 
k ils . 28 e 41. - c\. pop. orça por 5 a 6 .000 haLs. Tem duas 
eschs. publs ., <•gencia do eot·reio e es~ação ·telegraphica. 

PIRANHAS . Log . elo Es tado elo Ama7.on as . Ahi ·liocam os 
va pores ela linha ele J\ohnáos a Hyuta11a han no rio Pur [ts . 

PIRANHAS . Ilha do Es tado elo Amuzon<tS, no rio Sol imões, 
·emt·e a l"o-. do Jap11rá c <t elo Juntá, p.t·ox.ima ela ilha Vnranapú. 
Nu rio Japurú. ba uma i] h"\ ele egua l n ome s i·tuaela logo acima 
ela clenom in ~' da A r u cauuim. 

PIRANHAS. Ser1·o·te elo Estado elo R. G. Llo Norte, no mun, 
el o Pa tú . 

PIRANHAS. Jgara r é e l ago do Estado do Amazonas, no 
mun , ele Ca ntrktma.. Vão parau rio Abul"at·y . 

PIRANHAS. Rio do E s to.do elo Piauhy, aillue nte do P.ar
nahy ba , 

PIRANHAS . Col'l'eg<J elo Esb:1 clo elo Ceará, junto ela cidade 
elo Acat·ahú . 

P I RANH AS . Riacho d o JJ:s tado elo H .. G. elo Norte, banha o 
mun . elo iiia l't ins e desagua no rio Uma1·y , aLI. elo Apocly. 

PIRANHAS . Rio elos E s tados elo P ar ahyln e B.. G . elo 
Nor te, nasce naq 11 elie e d e.m pua no Ocea no com o nome de 
Assú p Jr tres embocaelut·a s d e nom in aclasr ios ela s Co >'rchas,_ Cu -; 
·callos e .clmM'qoso . R · ce~e no E s tado elo Par uhyba o Pw1!co 
pe la m a rg em ri ir . , e o Ca,tole e S Jo~w rem;ieloao rio do :et.:;e 
pela e ,<t ., e no elo R. G . elo Nor"e o Se''}rio, J->-mlloil(b, . qa:w"]~; 
P Cbtaclw e Jo ~:::eiro pela clir . ~ o P arq,kn, a lem ele ~ubr .1,, pe L 
eqq . Ba nha a s cicla chs do Asstt e Jl1cbcao. ~1Jl l1 e~ ele Sa1nt -~do 
phe, no seu « Diccionar io Geog.t·aphico " • e Cos ta F'e :·eiJ.' 1, ,11 ~ 
Sel t « Rol eit·o " cons ideram o rio elos Cav ;•Jlos ~como1 o m.nVs .'t0 ! 

· 1 1~ "illl 1'16 • ta lu mnso e a princ ipa l embocaclltr<L el o r1o r as u •.. ' . -' I r· 
de Oliv eil·a, no seu « Rote1ro " cons1dera corno pr rnc1pa o 10 
Amargoso . 
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PIRANHAS. Rio do Estado el as Alagôas, afl'. ela margem 
esq. elo r io S. F1·a ncisco. 

PIRAN HAS . R iacho elo E&taclo de Mina s Ger aes, no mun. 
de Boa Vista do Tremeda l. 

PIR ANHAS . Rio elo Es ta do r1e Goyaz ; nasce com o nome 
ele P an tá no n ~ s õrt·a des te n ome, toma 30 kils. aba ixo a cle .L o
minaçiio ele S . . João e cerc :1. rle 48 ki.ls., ante' ele sua f'oz, no 
Caya pozi nho, a clqllit·e o nome tl e Pinuhas . Recebe um r io t am
bem deno m inado P a ntà no (Baggi O li'ur-vVes·c; . 

PIR ANHAS. Ribeirão do Estado de Goyaz, no mun. ele 
Boa Vis ta elo T oca n·tins. R ecebe o Rancho Velho e o Branco. 

P IRANHAS . Cot•t·ego vin rlo ela set• t•a ele Mal'aca,jú e que 
clesagu :t no r i-J 'l' ab 1co : no E s tado ele Matto Grosso . E ' tam
bem denominado Pira nhi nhn s. 

PIRANHAS. Lago tlo l!: staelo elo ,\mazonas, na m a rgem 
esc1. elo l'io J apurá . 

PIRAN HAS. Lago elo Est:l<lo el o .\.mazon r~s , na m argem clil'. 
elo rio Pu i'Íts, com o qu al communica p1n' um cana l ele 40 bt·a
ças ele la rgm-a . Fica enlr·e os lagos Xavi ana e Parica tuba . 

P I RANHAS. Lagôa elo E stado ele Sergipe, no mun. de 
Siri t· y. 

PIRAN HAS. Lagôa elo Es tado ele Minas Geraes, à marge m 
esq. do rio elas Velhas, entre a Cot· ôa ela Carioca e o corl'ego 
Bur iL-y P eqne no (Li a is). 

PIR ANHAS . La!:;ôa do Estado ele Minas Get·aes , na!fazencla 
Piraquara, per tenceu te á freg. do Bom De, pa.cho . 

PIRANHA S DE CIMA . Vide Piranhas. 
PIRANHINHA 'l . Alrleamento ele .incl ios T erenas, jun lo ao 

con ego daq Piranhas, form arlo com os que, JUt in vasão pa
ragu ,,ya, puderam fugit• ele Naxeclaxe ; no Estacl1 ele MaL·to 
Gr osso . 

PIRAOÁ. Log . elo Es t.aclo ele Pernambuco, no mun. elo Bom 
J ardim. Vide Pirauá. 

PIRAOBA. Cham am assim os abor ige nes ás chu vas ele ou tu
bro , que os cParenses denomin a m «chuvas de ea, jú )), O illus tre 
poe ttt G . Dias' no sen « Dicciona1•io ela liugua 'l'upy )>, diz qu e 
Püaoba, é a chuva ele agos to que cles·troe as flôr cs elo ca,jú. Co n
tr a esta ·~ra clucvão discorda o Sr. M. A. de 1Vlac, do, que d iz não 
destruirem as chuvas ele cajú as flôres do cajueil•o, m as pelo 
co o tra rio a.s f'l zem clesabr 1char com mais vigôr e conLl'ibuem 
para o t· a.piclo clesen volv imento e maturação elos fructos. Vide 
« Observa ções sobre· as seccas do Ceará» por M. A. de Macedo, 
pag . 30, nota n . i. 

PIRÃO SEM SAL . Sel'l'a elo E stado elo E. Santo, na e31.ra
da ele S . P edro ele Alca ntara e no mun . ele Via,n!!a. 

PIRAPAMA, Log. do Es·taclo ele P ernambuco, no mun. 
elo Cabo . 

PIRAPAMA . Rio elo Estado de Pernambuco · elesa o-ua na 
barra elas Jangad as .Pouco m ais ele elnas legn as a~ N. d'o cabo 
ele Santo Ago<;l inho . Tem Ri ta foz 60 a 70 braças ele lar gura 
com 20 pa lm os el e fu ndo. Segue e lle a clirecção de OSO., fa 
ze ndo o ~eu CLH' SO ele :dgumas leguas nes ta e n n qna rlra n·te 
ele NO ; depois de leg·u:t são suas mat•gens 11m pouco perl re
p<las, tencl" siclo a Lé <' ntão ele lodo e mao g- 1te, havendo na 
margem e~q. nes·ta . clis tanc ia nma I age . so l ta que d P. scubl'e 
na ba1;:a-mar; se u fun do e se mp1•e a t·eaclo, e qua ndo começa 
ser pedreJ:Hlo a ppa recR-la m<.t . Com leg ua e meia da foz se 
cl~ s t~cn. o r<acho elo Junqueit·a , que com meia le!rll'l ele ex t e n
sao fina li sa , se,;; uindo o Pirapa ma mui·to e~ tre ito e

0 
s•cco p~Ha c> 

interi or . E' este rio ele a lguma corren·tez~ , experimentando-se 
agu a cloc: e logo em pequen a clis·tancia da foz. 

PIRAPEMAS. Pov . do E ' 'arlo do Maranhão, no 2° clis ~ . elo 
Co1·natá; .:om uma esch . publ. ele ins t. prim . par a o sexo mas
culi no, creacla pe la Lei Prov. n . 1.. 316 d " 16 ele abril de 1884. 

P I R APE M AS. lga1· ~pé do Es tado do Ma t·anhã o. aff. ela 
mar g-e m clir. elo t•io a apcc nrú.. E' muito piscoso. Sua foz fica 
cer·ca ele 55 ki ls . nba ixo ela villa elo Coroa tá . 

PIR APENDI BA. Ig1ril pé do I!Jstaclo el o Mara nh ão no m nn. 
ele S. Virente Ferrer. Banh <t os c<\m pos elo se u nom~. 

PIRAPITANGAS. Log. no mun . ele Corumbá elo Estado 
elo Ma tto Grosso. Vide P iraputan gas. 

PIRAPITANGUY. Rio ela illstaclo ele S . Paulo, afl'. dó 
Jaguary . Att·avcssa a e s tr~.cla de Mogy <nirim a Campinas . 
Tam bem eset·eve m Pi?"apit ing~t?J. 

PIRAPITANGUY. R io do Estado ele S . P <tulo, prox:imo a 
Hú, 11a estmcla dessa cida de á Cabreuva Dcsa gua na margem 
esq. el o Ti eLé . 

PIRAPIT AN GU Y . R io do l];stado ele S . Paulo, ::t.ff. da 
ma rgem clir. Llu Pnrahylia elo Sul I~' at ravessaclo pela ·E . ele 
Fer ro Centt·a l elo Bt·azil. Baoha o mun. ele Guar·a·tinguetá. 

PIRAPITINGA . Dis t . elo [<; ;; t:Hlo ele Minas Geraes, no 
mun . de !Ylanhtlassú. Orago Bom J esus e el inces9 e ele Mal'ianna. 
Foi creadn p<t rochia pel <t Lei P rov . n. 2 .762 ele 12 ele se'tem
bt·o de 1881. T em duas esch s . pnbl s . do ins b. pt·imaria . 

PIRA.PITINGA. DisL elo Estado de Min a Geraes, no muu. 
ele S . José cl'A le.m P a t• t,hyba, 01·ago S<mt' Anna. E ' banhado 
pe lo r io elo seu t'tnme. F oi crea ·l•l parochia pela Lei Pro v . 
n. i. 2,10 ele 29 ele agosto ele 1861 . 'l'em duas eschs . publs. de 
ins t . pr.im . um a rla • qnaos, crearl a pelo art. II ela Lei Prov. 
n . 2 . 779 ele t7 rle sete mbt·o ele 1881. Agenci a cl0 correio. Sobt·e 
Slt:<s d ivisa9 ·vide , en·tre O' llt·as. a Le i Pt·ov. n. 3 .i 8i ele 'l8 ele 
Olltnbt•o ele 1883 . ill' sen i.lo pela m. ele F . Leo polclina. P ossue 
um co mmerc io r egular e um es tabelecimeu·to pa ra o prepa t·o 
elo café . 

PIRAPITINGA. Log . do ills taclo do R io de J aneiro, no 
clist. elo Bom Jesus ele l labapoana e mun. ele ltaper una, com 
esc h o la . 

PIRAPITINGA . Ba it·r•' elo mun . . do Bananal. no Es·taclo 
ele S . Pa 'l lo, com esch ·,hts, · 

PlRAPITINGA . Pov . si·tuacla nn. base ela ser t•a elo lta 
·ti >< ya . <t o na sce n l.e, sobre a c ll'lpacbt de um m orro, á margem 
esq .. do rio Pi t·a pi tin g3 .. at a·veS9><nclo a estracla qu e pa1•'t indo 
eln. ciclael<e 1\e Rezende con ·lnz á f1·eg. ela Lagôa da Aytn• uoca 
no ill s taelo ele )Yi inM Ge,.aes . Dista da fr egnezia ele Santo An
tonio ela Varge m Gr <tnele, n cuj fL j ,t ,·i sd icção pel'tence, 12 ki ls. 
de pessimo8 cam in hos . Essa pov . principiou em 1872 com ~. 
c1 ns·trnc~ãn de uma peq Len;t , m as b1nita cape1la , dedicada à 
N . S . cl' ,\.pparecicla , a expens·ts elo povo elo Jogar . Con tém, 
no 'tel't' eno elo p f\ tt"im onio, umas 20 cas ;ts com uma pop. ele 
100 al ma~ ; ci nc' casas íle n •go0i o ; tl nas officinas ele fen·eiro; 
uma ele sel 'ei ro, e uma esch . ele meninos. 

·PIRAPITINGA. Pov. elo Estado ele Minas Geraes, n_a 
f reg. ele Cattas AI·tas e ·te l'mo ele Queluz. 

PIRAPITJNGA . Log . elo E stado Minas Geraes, no mun. 
do Car mo ela Bagage m. 

PIRAPITINGA. Serra elo Estado ele S . Paulo, en tre 
T auba'bé e Boqn ira. 

PIRAPITINGA. Furo no rio Juruú, no Es laclo elo Amazonas. 

PIRAPITINGA. Rio elo Estado elo A mazonas, aff. elo U a
·tumá, '10 l eg'IHlS ac ima de sua foz (Ar auj o Amazon·1s). 

PIRAPITINGA . Ri o elo U:s taclo ele Sergipe, no mnn. ela 
ill s t'l.nci a . 

PIRAPITINGA. Rio elo Estado elo E. s ~ n'to; nasce na 
serra elo BatA-tal e cle~ agua na ma.t•gem cli t·. elo rio des te nom e. 
T a mbem escrevem Prepetinga, 

PIRAPITINGA. lüo do Esta cl u elo R io rle Janeiro, afr. do 
P a rahyba , pela m~Jtrgem e~ c1 . B rtnha o mnuici pio ele Rezende . 

PIRAPITINGA . Co1't'ego elo Est~. elo elo R io ele J aneir o, 
af'f. elo rio Paqueque t•, ·trib. elo Parabyha .- Banha a freg . ele 
N . S . ela Conceição elo Paqu equer (Sumi douro). · 

PIRAPITINGA . Rio elo U:s·taclo do R io de · J a neiro, aff. 
elo ltabapoa 1a . Tambem esCl·evem Prepeting a . . 

PIRAPITINGA . R io elo Estad o ele S. Paulo ; n asce na 
serra elo Ramos (ramificação ela serra elo Mar), banha o mun. elo 
Bananal e clesagua no r io deste nome pela ma rgem dire ita . 

PIRAPITINGA. Cor t·ego rio Es tado ele S. Paulo, a li. da 
m<trgem elt t', rl 'l rio 'Pn.ry, que o é elo Para napanema . No 
Bole t im ela Commis ;ão Geor;r. e Geol. elo illstaclo ele S. Paulo 
n. 4 pag . '7, lê- se P irapitininga . ' 

PIR APITINGA . R io aíl'. el a margem esq. do Pat·ah yba elo 
Sul. Nasce em 1Vlina9 Ge raes , onde banh:t o mun. da Leopol
clina e sep:t ra aquelle Es·tado d o elo R io de Janeiro. E' margeaelo 

37.867 
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pela E . de F. Leopoldina . Recebe em Minas, divPrsos tribu·tarios 
como o Pirapiti nga Per:tu eno, o Alexandrino, o Ba na neiras, o 
S . Lourenço, Ma·tLinha e clirersos outros. «O rio P i rapitin ga , 
esct·eve-nos o vigario ela freg . ela Leopolclina, e formado ele 
dous braços principaes . P ir ~pi t inga Gr .t ncle e Pee1ueno ; ambos 
nascem na se rra elo Rio Paru o e t·eunem- se nas pro:;: imidaeles 
da fazenda cl:t Bal'l'a . O Pirapi tinga GL"a nele t•ecebe os corl'egos 
do Soccorro, Aranh<\ e Alterraclo pela marg. clit•. e os Lia Flo
res·ha e Conceição pe1a esq . O r irapitinga Pequeno .recebe os 
corregos Ar ariba, Trimoute e Santa Ur:;ula pela margem elü. e 
o JacutiDga pela esc1. Depoi s da juncção elos dum ul'ilços, cone 
o Pirapüinga para NITI . , recebe11do a. 1 1j2 kil s , ela fazenda da 
Barl'a o ribeirão de S. Lom·e nço, pouco adean te da estação de 
Santa Isabe l o col'rego Alexandrin o peht margem esq . e m<'is 
adeante pel a mesma margeill o CO\'l' ego Lucinclo e o ribeirão 
ela Pedra Bonita e pela marg m cl ir . os cot·t·egos Dons Irmãos 
e Moinbos . Entrando no J!;s·taclo do Rio de J a neiro em fr eu·he a 
um cont1•a forLe da Pedra Bo ni La, passa a dividit· esse U:shado 
c~ode Minas; banha a i mportJ n·tepov . de SanL'AnnacloPiL"api
t tnga, ao S . da q ual recebe, pela maL"gem d i1·. ' ' Vall ão elas 
Bananeiras indo Jinalmeme desagua L" no ri•) Pat·ahyba do Sul, 
após um cur~o appl'ox:im aclo ele tiO ki ls . » Um otrtro itlfor
man·te csc:··oYc-nos : <<O Pi1•apitinga nasce eaLre San ta r ~abel 
e Providencia (estações ela E. de l<'. Leopoldin a) na serr a da 
Providencia, ainda con 11·aforte da do Recl'eio, indo clepoi.s ele 
algu n.as vol-tas vel"tig inosas pocssar na fazen da ela Boa Fé, 
recebendo ahi os ribeirões ela Eva e el a Boa Fé e clah i diri
gin clo-se para o Parah yba do Sul vai banha r a pov . de 
t:>ant'An na elo Pirapi·tinga . Recebe nu. margem esq . o c01-reg ll 
do Vailão elo Suíno e na margem di r . o ribeirão ela Pech-a 
Boni·ta . " 

PIRAPITINGA. Ribeiriio elo Es·ktdo ele Miuas Geraes, 
aif'. do rio do Peix , que o é do Parabybuna. Nasce na serra 
do Monte Verde . 

PIRAPITINGA. l'{.io do I~staclo de Minas Geraes, t·ega o 
muu. ele S . Lourenço de l\Ianhuassú e des.tgua no JequiLib:i, 
aíl'. elo José Pedro . Outros mencioaam este rb desaguando no 
José Pecl.ro . 

PIRAPITINGA. Ribeirão elo E~ baelo el . Min as Geraes; 
banha o mun. elo Pa·trocinio e desagua no rio Quebra Anzol. 

PIRAPITINGA. Rio do Estado de Mi o as Geraes, afl'. elo 
rio Jaguary, no ruun. de Calelas . 

PIRAPITINGA. Carrego do Es·tado de Minas Gen1es, banha 
o mun . elo Carmo da Bagagem e clesagua no rio elas P erdizes 
(lnf. loc .) '-

PIRAPITINGA. Rio elo Es tado de Minas Geraes; n asce 
na se l'ra Redonda, em 'hel'l'enos da fazenda elo Ca pão Redondo , 
e, tomando a dit•ecção S., vai ele aguar no rio das ~lo1·te s 
Pl'ax imo á es·tação de Attrelian o Mou t·ãc ela E. de I<' . O e; h~ de 
Minas. Rece be e11'bre outros os co l'rego~ do F el'l'eü ·a, (ou Fe l'
reiros? ) d'A rêa . S . Domingos, Cascabulho, elo Meio, da Cha-

: cara, 'l'ar taria, Borges, Monjollo e Cos·tus . 
PIRAPITINGA . Ribeirão cio ill s t:tdo de Mi nas Geraes, 

all'. da ma1·gem el1r. do rio Ctt·vo, qu e ·tt·i b. elo rio Gnmue . 
Recebe o Vargem Grande e o CO LTego üo Capão Redondo . 
Tambem escrevem Prepebinga. 

PIRAPITING A. R i beit·ão do Es't::tclo ele Minas Geraes• 
afl:' . elo Indaiá, nas divisas de S. Sebastião ele P J uso Alegre . 

PIRAPITINGA. Rio elo illstado ele Minas Geraes ; na~ce 
na s r ra de Saato J"'nacio, banha os Lermos elo Pinmga e ele 
Q.ueluz e faz lm.na mt"margem esq . elo 1'10 Pü·anga . Tem '1 8 
klls . ele curso . A' su <L esquerda fica o povoado i\lan.1 a Leg ua . 

PIRAPITINGA . Peerueno rio elo Es tad o de i\l inas Get·aes ; 
banha o eli s·t. de Santa Hellena ela Ca bellu .l•t e elesegua no .rio 
deste nom e aff . elo Matipoó. 

PIRAPITINGA . Rio do 1i;staclo ele Goyaz, nasce no mon·o 
d~ Facã·> e desagua no rio Verissimo, a'fr. do Paranahyba . 
(Cunha Mattos. n ill el'ario. l 

P IRAPITI NGA. Rio do Estado de Goya1, banha o d is·t. 
ele Calaças e mun do Cata15o e lesagua na 111 argem esq. el o 
1'10 Vet·i~simo . 'l'em uma cachoeira . 

PIRAPITINGA. R ibeil'ào elo Estado ele Goyaz, banha o 
mun. ele San·tot Luzia e desag-ua na ma l'gem el ü·. elo rio Corumbá 
(lnf'. lo c.) 

DI CC . GEO • 31 

PIRAPITINGA. Cot·rego do Estado de Goyaz, aff. da 
cli r. do l'ibeiL·ão da Onça, que o é do rio Co mmbá. 

P IRAPITINGA DE BAIXO. R ibeil'ãa elo Estado de Mi
nas Geraes, b:1nha o mun. do Curvello e clesag ua na margem 
esq . do l'io Cip1, all'. clo· Parau11a. 

PIRAPITINGA DE CIMA . R io do Estado de Minas Ge-
1'aes . banha o mun. do Cur ve llo e des:tgua na margem esq . el 0 
l'Lo Cipô, h1•ib. elo P arauna. 

P IRAPITINGA PE QUENO . Rio do Es·hado de Min as Ge
raes, alll . ela margem elir elo P irapiti nga. ·trib. elo Parahyba elo 
Sul. E' marg-eado pela E. de F. L~opo ldina a te a es·tação ela 
Providencia ( Kil. 43 ). 

P I RAPITININGA. Vide Pirap~tinga. 
PIRAPO. Rio do Estado elo Paraná. , a til . da margem esq. 

elo P a ranapanema . «Junto ele sua foz, diz Ayres ele Cazal , 
ex istiu por algu ns annos a B.eclução ele Nossa Senhora de Lo
reto, uma das treze que fol'mavam as chamadas provin
cills ele Taiaó }a e Tcú.aty , Lão ineptame n·he des~ripLas pelo 
jesuíta Mont oya, um dos se •s fun dadores, que só nos dá lagar 
~~ suspeitar que exist ia m n o vast.is imo ·terl'i'torio, q ue se estende 
do mesm:> P aranal)anema para o norte . " 

PIRAPÓ. Sal·to fo l'mado pelo rio l bic uby pouco antes de 
desaguar na margem esq . elo rio Ut· uguay; no Estado elo R. 
G. do Sul. 

PIRAPORA. Log . do Estado ele Pemamb nco, no mu11 , de 
Nazare·tb. 

PIRAPORA. Bair l'o no mun. ele Soroca ba do Estado de São 
Pn ulo. A Lei P1·ov n . 16 de 3 de ma rço de 187·1 elevou :i ft·eg. 
a capella ela Piedade clesse bairro . 

PIRAPORA. Ba irro no mun. do Parnabyba elo Estado de 
S. Paulo. Orago Senhor Bom Jesus . Tem duas eschs. p ubls. de 
inst . pl'imnria. 

PIR .-\PORA . Baino no mun . de Una do Estado ele São 
P aulo ; com urna esch. pub l. ele inst. prim. , creada pela Lei 
Pt·ov. n . 8 de 24 ele fevereiro ele 1882. 

P IRAPORA. Pov . el o Estado ele Min as Ge raes , na marg.;m 
clir . elo rio S. F L" ancisco. incorpo rada à parocllia de San·to 
Antonio elo Paredão po. la Lei Pt·ov . o. 2.214 ele 3 de ju nho 
ele 1876 . 

PIRAPORA. Log. do Estado ele l\linas Geraes, no mun elo 
Curvello . E' sede elo clistrido ele S . Gon~a lo. 

PIRAPORA . Nome que toma em uma par te elo seu curso o 
rio Con·enle, afll. el o Longá; no Estado do Pia uhy. 

PIRAPORA.. R iacho que nasce ela s~rra iVIa l' ::mguape, e 
re lmido ao Uavião, outt•o ribeiro, engrossa o rio Maranguape ; 
n o Es tado elo Ceará . Suas ag uas limpidas, frescas e S<Üubres, 
form ando pequenas cachoeiras, são jus·tamenbe afamadas para 
bao bos, e wocm·aclas por toJ.os que visitam Maranguape 
( Pompe~:> ). Informam-nos elo II:sbaelo nascer esse co!'l'ego na serra 
ele Maranguape, de;agttar no riach o Tangueira, aill . elo Maran
gnapinh o, e recebet· o Gavião . 

PIRAPORA . Rio elo IJ:s·tado de S. Paulo, ali!. do Sarapuhy, 
que o é elo , O<'O C<\ba e este elo T ie'té. Gone en·bre Sorocaba e 
Gampo La•·go .Banha a viila ela Piedade e rece be os aills .Co·tia
nos, Ot··tizes, Lavras, além de outros . 

PIRAPORA . Rio do Estado ele S. Paulo, corre pele mu11 . 
elo Paranahylm e clesagua na marg<l m esq. elo 1'iet é . 

PIRAPORA.. R iacho elo ]!; s taclo de Minas Geraes; desagua 
na margem di r. elo rio S. Francisco ponco acima l a cach oeira 
de Pit·apora . E' de i nsignifi cante largura e tem o leito che io ele 
ba11cos ele pedr a e ele ar eia, pelo que não dá navegação a 
canôas. · 

PIRAPORA . Cach oeira elo rio S . Francisco, no Estado ~e 
i\I inas Geraes . Sepam os i. 328 kils., francamente navegavo1s 
desse !'i o ela parte encacboeiracla. «Essa c~cboeir<: e uma verda
clei l' a cascata ainda q•te ele pouca elevaçao e dtVI ciicla em\.. elJ.'f5 

par·tes, qne são separadas por nm remanso. de 600 J?eLro~s ts , nd~ 
faença ele n ivel acim~ e a ba tx, da cacboell'>' é de 6 metr N' - . 
a casca La que Jica m.ais <tbaixo de dous. ~!letws1 dj ~l~uc~ft·e i't~ ~=~~ 
elo lei to as aguas de>1xam- se . calllr, P01801 • Pe, 0 d ompl'im:ento 
lisum-se por um plano 1 nclmado ele 800 n::etros e hc . nd~ 
por onde sobem e descem caoôas na occasJao elas c e tas, qtta 
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a velocidade é de 2•n a 2m,50, passando na es·Liagem D.S canôas 
descarrogadas por en 1rc as pecTt·<~s por llca r eecco o pl a no incli
nado . Abaixo, o tal weg- do rio é profund o e el o lado <~Sq li erclo :1 ·t :i 
confund i t' suas a guas cr•m ns do ,· i o el as VeJ bas. c11j11 foz fica :27 1/2 
kils. abD.ixo c' a l'atlloe ira elo Pit·upor<\ . , A 55 ldls cl esi\<1 cacho
eir:t fica a f'oz do rio J equilu hy e :t 136 a do I' i o Par ac;~ tú. «A. 
cach oei r a do Pirapo1·a, diz Ha lfel d , c' rn 2.410 pa l mos e G,·l pal
legu cl ' s de aH u·a soi.Jr,· o n ivel elo mar. ·t~m entt·e os nivei'l ela 
super fi cie d'az11a no seu começo e fun, 25 palmos el e a lmnt pe t· 
penclicul ar. Ell a é formada por um banco el e pedra de ar~ ia (O rés 
tra umaLico, Gra u wacken-Sandstein) de cor parda r oxeacln , ele 
g 1· iio fino, compacto e duro, q ue ja7. em camadas b ot·i zo Jr~alm e nle 
assen tacl;,s, f, rma nclo pa rallelepipiclos de 3 a 6 palm os ele g·t·os
s ura e 20 a 30 pulmos rle cúmpl' imenLo, em eli recçã.o ele <1 a 10 
gl'i· s de N . a t:;. : é e xcellenle r;eclrn para con s ll'U cçõ~s ele edi Ct
c ics, podendo -se ~it·at· el esLe ma te ria l nwg 11ificos c ·mba es, b om 
brei1·as, co ],;mnn s e escadarias ele Lodos uS tDrnanhos . A mar ge m 
esq . uo lio no l og·3r ela racboeira, ond e es tá o s iLi o de José 13aui a 
e o cul'l'u l de P.i t·n por<~, é um 't::t iJoleit·o a lto e apm~ i ve l n;Io 
expos·to ás ma iores enche n ~es e oll'e t·ece ·~ el'l" P. Il O proprio pnra a 
edificação de casa- pat':l uma povoaçii, ; os bal't'ancos á di•: . do 
ri o são baixos ele G pa lmos tl'~é qua <i ao nirel elas suas ag uas 
ord inal' ias e a marge m pa11 La nosa. O I' i o ·tem no co meço elo. ca
choeira 2.53.2 pnlmus de Ja rg-Ltl'a e eli vide-se em mu i tos braços que 
sel'pe n ·~ei;~m e e ncruzam- se enlre os r oc hedos na ex lensão de 
5.000 palmos a baixo " té ao pé üa cac hoeira, onde todos os braços 
se ~orn am a unir, oqLLe tem Jogar e m fren te do Portn ele P ira
pora. O cana l p1·incipal, com a largura ele 450 a.~é 500 pa lm os , 
co rre encos Laeln aos bat·t·ancos el e pedra nu ma1·gem esq. , com a 
velocidade de 10,7 palmos por segundo; nrw olJs tante isso a lguns 
navegantea t emerat'io s , desse m as suas canôas ca rt·egaclus ele 
ma nl imentos, fumo OLt me,·caclorhs , oute cs as descarreg-a m no 
conwço ela cacho<ir;L, clescell' lo com e: las vazias, menuo pela 
cachoeira, ou ar t·astanelo- as sabre as pedra s 11té ao porto el e 
P i rapol'a; na sub ida seglle-se o mesmo sys tema tornn nela-se a 
cal'!·ega r as canoas na part · supet·iot· da cach oe im. Out'an I e a s 
e nchentes elo rio, torna-s~ a cachoeira ma is violenta. (Raricl nos 
Est·1clos Unidos, ou !:! t tomschnell~ n a All'e man ha ), e mes mo es ~a 
a inda d iminue Ct m a m,, is crescida a ltnrn ela enchente. , 

PIRAPORA. Vide T a bocas . 

P IRAPORA D'ALEM S. F RANCISCO . D is tr. c1·eado 
na freg. elo Bom Successo da Barr a elo Rio das Velhas e Estado 
ele Minas Geraes, pelo art . li da Lei P1·ov. n . 1.-112 ele 1Ci de 
ou~ubro ele 185-l , que o cons·tituio com o ·terrHor io crue se es·tnncle 
desde li. fóz elo r i o elas Velhas no S . Fra ncisco para o in·terim· 
ate i fóz do rio Abaeté no mesmo S. Francisco. 

PIRAPORA DE CRUSÇA. Era o nom e pelo qual e t·a des
ignada a acLual ciclaclc ele T auba té elo l!:slaclo de S. P aulo. Vide 
L ei Pro v. n. 33 de 12 de julho ele 18G7 . 

PIRAPORA GRANDE . Grande e per igosa cacl1oe ira no ri o 
Ti é té e Estado ele S.Paulo . As embarcações ou canõas que po 1· ella 
passam são forçadas a dobrar o numero ele l'eme iros e serem pu
chaclas i sirga . 

PIRAPOR A-MIRIM. Cacboeira no rio T ietê e l!Jslaclo de 
S Paulo; ent re as cachoeira~ de Pirapora e lLagassava- mir im. 

P IRAPORINHA. Bairro elo num. ele S . Be1·narclo, no Es-
~aclo de S . Paulo. . 

PIRAPORINHA . Log . elo E s tado de MaLto Grosso, no di sLr . 
da Gui a . . 

P IRAPUCÚ. Jgarape elo Estado elo P ará, no di~t . de 
Barc<tmna. 

. PIRAPU:N~S. Igara pé elo Estado elo Mara nhão; desagua no 
r to l tapecuru . E' mencJOnaclo no R.ote!J'O ela Vtagem que fe 7. oca
pi ·tào i•'1~a ncisco ele Paula Ri beir o ás ü·on letras ela capi·tania elo 
J\·Jaranhao e ele Goynz no anuo ele '1 815, em serviço ele S . i\1 . 
Fieleli ss ima . 

PIRAPUTANGAS . Ribeirão nascido nas mon·tanb as ele São 
Domingos, da sNra ele Al buquerque, a S !~ . ele Co1·umbá · COl'l' e 
para NO . e lança -se na lagoa de J acadigo; no Estado ele' 1'd a tto 
Grosso . 

PIRAPUTANGAS . \R ibeiL·o das .) Uma elas primeiras cabe
ceiras elo Aqu ielauana, no l~ s taelo ele ~JaLto Grosso . Nasce em 
contravertentes com o rio da Vaccaria , :Seu curso e ele 80 a 90 
kils . e vae desembocar na margem esq . claquelle rio, en·tr e os 
ribei rões ela Cachoeira e StlCtu·ybu , · 

PIRAPUTANGAS . R ibeirão que nasce no tel'l'eno que me~ 
cleia entre os r ios Cuyabá e Paraguay, e com grandes vol'Las vae 
affluit• na ma t·gem cl ir. deste ultimo um pouco acim a do Jogar 
on le passa o caminho ele Cuyabú ao Diama nLino, ·tomando n e,·ta 
passagem o norne do rio dos Nobre~; ; no l!: s tarlo ele Ma·bto Gt•osso 
(B. do i\Je lga.ço) « Peque :1o ga lho elo Cuyabá, se is l; il s . abaixo ela 
cachoei ra elo Pe nclUL·a e pouco au imo. ela passagem ela estrada para 
o Diamantino . Conlluindo com o Senagem, ·t Jma m es clous cu rsos 
r eun idos o nome ele t·io elo Nobre. Na~ce na encosta de 11m morro 
jun·Lo ao Campo dos Veados, a m. da Yill a do Diamantin o e j) l'O
x imo ás or igens do P araguay,, (D1·. S. ' ela Fonseca. Dicv. cit. ) 

PIRAPUTANGAS . l{io elo Es tado ele i\htto Grosso, na 
es tt-ada ele Cuyabi para o Diaman tin o . Desagua no S . Lou
l'enço . 

PIRAPUTA NGAS. E~cnante que sabe a margem cli1•. elo 
P araguay . ·tres kils . aci ma ela fóz elo r io do Cabaça! ; no BsLaclo 
ele il1 a ~to O ros~o , 

PIRAPUTANGAS. Ribe irão elo Es tado de Ma~ to G L'osso, 
afll . esc1. elo rio Miran<'a, e nLre o el a lJivisa e o elas Onças. 

PIRAPUTANGAS. l~scoante cnj ils agu as Yão ter á clta
:11::tela Ba hi a elo Hlo ele Jan eiL·o; no E s laclo ele i\IaLto Gr osso . 

PIRAPUTANGA S . Corren·te que nasce nas proximid aeles cle 
S. Lui7. ele Cacer e5 e vae e ngrossar o rio Novo ; no JJ;s·taclo de 
i\Ia ~ to Gr osso , 

PIRAPUTANG AS. Ribe iro que vae clesagua!' na babia do 
mesmo no me ; no Es·taclo ele Ma-~ lo Gr osso . 

P I R APUTANGAS . Bah1a do Estado el e illatto Gt·osso, á 
margem esq . elo Pamguay, nove a 10 kil l . abaixo do Barranco 
Alto . 

PIRAQUAMA. Bairro elo E <-tttdo ele S. Paulo, sobre o ribei
r iio elo seu nome; no mun. de P inclarnonhangaba, com eschola . 

PIRAQUAMA. H. ioclo Es tado de S . Paulo, desce cltt i\Ianti 
q ueil'a e desagua na margem esq . elo Para hy ba do Sul, entre 
'l' remembe e Pindamonhangai.Ja . Recebe o l p ira nga . 

PIRAQUÁRA, s. m . e f'. (S, P<utdo) Alcn nha com que se de
s igoam os moradores elas mat·gens do Parahyi.Ja do Sul, e cuja 
.induskia consiste na pesca (13. Homem de Mello) Etym . No 
cli alecto guarany , P !·rcujtoá s i ':!" niCtca pel le clut·a e li gu radame1rte 
se app li ca ao homem porfiado, pertlna'l, obs·t inaclo. te imoso; 
qua lidade; e.-·tas q tte c:~ bem per le itamen te aos que se dedicam á 
indus ll'i a da pe>ca. 

PIRAQU A RA . lli s tr. do E:s-tado do Paraná , n o mun. de 
S. José dos P inh a e.L Pa i a hi cr·eado um di s ~t·. po licial por Acto 
ele 22 de janeiro ele 1881 e uma esch. pui.J l. ele ins tr . prim. 
pela Lú Pro1· . n. 74\J ele 8 ele novem lu·o ele '1883 . o,·ago Senll o t· 
Bom Je;ms e d i• cese ele Curi ·tyba. Foi c t•eaclo ];ar ochi a pela Lei 
Prov. n. 8Jti el e 9 de cle~e '" bt·o de 1885 . F oi ele v:' do a v i !la com 
o 110111e de Deodoro pelo Dec ret o de iO ele Janeit·o ele 1890 . 

PIRAQUARA. Log . elo Estaclodo lüo rl eJmei ro , nomun. 
ele Angm elos R eis , com uma esc h. pu i.J l. ele instr. prim:~ ri a. 

PIR AQU ARA . Log . e serra elo Di st l'ic to Fede ral, no cli st . 
ele Campo Grande . 

P.IRA QUARA . Log . elo Eirtildo el e S. : P a ulo, no d ist. da 
P~ nlt a el e Pra nca, ú m:trgem do ri o Ti e lé . 

PIRAQUARA. Eslação da E. da F . ele Paeanag.1á a Cury
·t i ba, no E s l-aclo do Pcu·a nii ; no ki l 87,35Qm (87,300m , seg 11nelo o 
e nge nhe it'O Fc·ança) e na a ltu 1·a de 893.071. Age nci a elo correio, 
creada em I >ve re i t·o ele '1 885 . F 1ca pr ox'lll<\ cb m argem esq. do 
Irabys inb o . E s tação tele,; t· aph ica . 

PIRAQU ARA . Ser nt elo Es·taclo do Par á, no mun. de Villa 
F1·a nca , E' tambem denominada S, Sebast ião . 

PIRAQUARA. Sen·a elo l!lstado de S . S . P aulo, no muu . de 
Ha nhaen, 

PIRAQUARA . Igarape e sel'l' a elo mun. Lle Santarém, 111 
Estado elo P a i'Ó .. 

PIRAQU ARA. (1Jiréb, peixe e cu am, btU"aco) Iga1·apé do E s
~aclo el o Pa t·ú, de>agna na nHu·gem esc[ . do ri o Nhamuncl;i acima 
da l'oz elo Yaual'y- Leu a (d. H.ocl l'i gttes) . 

P![{ AQUARA . R iacho do Eõ·tado do Ceará , banha o mun . 
de S. Benedicto e clesagua no riacho des Le n ome . 
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PIRAQUARA . R io elo Di Sti"icto F eder a l; n a~ce na serra elo 
Ban gú e va i desagu ar no Mel'i Ly . Receln o Mari a ngu á . 

PIRAQUARA. R io do !<:s La• lo do Paraná, afl". da marge m 
esq. elo haby. R ecebe os ri03 Gaigutva, Butiatuva e l\Ioinho . 

PIRAQUARA. Lago elo Es larlo de i\linas Oero.es , no cli s t. 
do Bom Despacho. Fi ca na f'ar.encl <, do m esmo nome e é notavel 
pela limpidez ele suas aguaq e pela g-mncle q tt ~ Ill iclarl.e ele pe ixe 
que co ntê m « Eille lago e rle pPCJuena c·it·cumf'e ,·encin. e aelmi ,·a
''ehnente do laelo ele tres g nm(les olilos cl'agua, que alt in gem a 
uns 40 r>almos ele prol'uncliel aele, onde en oo u tt· a- se peixe em 
gi'<tnde a bumclancia. >> 

.PIRAQUÊ. Ilha elo 1~s l ado elo E. Sa!tto, n o rio Doce , e ntre 
Ltnhal'es e o 'l'utú. 

PIRAQUÊ . Rio elo Dis t.ric·to F ederal, banho. o clist . ele 
Gua:·ati ba. e clesa.gua na ensead a ela Pe tlt• a . 

PIRAQUÊ. P equen n ri o elo Estarlo do Rio rle Janeit•o; a tt·a
vessa a Ilha Gt·ancle e desagua na ens acla el as E s tre ll as. 

PIRAQUÊ . R io el o Es:aclo elo Rio ele Jo.neiro, a ff'. elo Mam
bttcaba, 

PIRAQUE- ASSÚ . Vide Pereqwl - ass(t. 

PIRAQUEMBAUA . Ponta no extremo l~ ela ilha Cajntnba ; 
n o i]; s taclo elo Pari . 

PIRAQUERA. Lagoa elo r:s·aelo de Santa Ca.' h arin a . 

PIRÁRARA. Rio do Estado elo Amazonas, con flu e n te elo 
Mahü : r.Ieeli a n Lemeio clio. ele jom i\cla passa- senelleao H.epunut'l. 
(AraUJ O Amo.zonas). Na Geogr. phvsica ele \Yappre"s (p~gs . 9, 
103 e 10>!) acha- se escr ipto P ir a ra .' Nasce no Li go Amacú . 

P I RARARA. Iha elo Guaporé ac ima elo bga r elas T ol'L'es; 
no l<: st aclo de ~IaLto Gr osso (:3 . cleM elgaço) . 

PIRARARA. !! !ta elo l~s taelo elo Antaz'lnas, no rio Sol imões, 
proxima d a ilha C i potuba e ac ima de Coclujoz. 

PIRAR.:\RA. Furo qu ) va i elo Solim ões, oncl clesagua o 
lago CoclaJaz e termin a na bocca d o lago cl ·t. On ;a . Separa 
a !lha do seu nome ela margem esq . elo 1·iu 'o li mões. 

. PIRARARA. La'jo el a Guyana, nas abas merielion:~es ela co r
cldhe ira elo Ri o B ra nco, com o q ·al conte nl a tv lo- R os ingle;.:es 
pelo seu Parim it. se cle termi ti a.ram á in ,·asão ele 18·12, em so I ução 
ele cuj a penrl e nci i\ clip! oma·tica ficou co ns iderado neutl'O a té 
ulterior cl efiui ·t ivo acco rclo (Ara·,j o A.rnazona.s .) 

PIRAREMA. Pon ·to.na cost.a el o Estado elo i'.la rnnh;\o , enLra 
Alcant~t ra e Itacolomim, ao S . ela ponta el e illonle Alegre. 

PIRARUACÁ Rio elo l!:staclo elo Pará ; nasce elo lago elo 
mes1uo nome,!' e a travessa os muns. ele Faro e Obiclos e) lesag na 
no Nhamunclá « A ol'igcm elo seu nome, escreve-nos o vi gari o 
ele Obio\ os , par ece prov it· ela abuncla ncia el e pit-aru cú quo, em 
cutros ·tem pos, abi houve . (Piranwú-oca ou casa de pi t•a t·ncú). » 

PIRARUACÁ. Lago do Es tJ.clo el o Pará, n o clis l. de F a ro. 

PIRARUCÚ. Jgaravé elo Est:1clo elo Pal'á , no mun. ele C::~
me tá. 

PIRARUCÚ. Igarape elo Estado do Par·á, n o mun. ele 
Mltcapá . 

. PIRARUCÚ. L ago do Estudo elo P a rá, no rio i'l'l upuCI , na 
llha Ma r a,j6 . 

d 
P IRARUCÚ-QUARA. Furo no el is t. ele At:~t{l, no E s·taclo 

o Pará. 

I 
PIRARUCÚ-QU ARA. Rio elo Esta do elo Pani., b t nha o Jl.ntn. 

C e i'llttan á e el esagua, no ri o A'tatá . 

PIRÁS. Lagôa elo Estado ele Ser g ipe, no mun. d e Gararü . · 

PIRASSINUNGA. Cidade e mun. elo E stado de S. Paulo, 
na COJ~ . ele seu nome, enk e o rio t\logy-gtl~\Ss ú , elo qual d ista 
nove lnls . , e a seJ'l'<t que Gc!t á esr1. elo mesmo t• io. a 640 melros 
ac1ma elo n ivel elo ma r e a O . el a cap ita l, rloncle cli s~a 2 47 kil s . 
~el a linha fer r ca . Orago Senbor Bom J esus elos \ffii c·tos e di ocese 
c e . Paulo. Fol'am s ~us l'tlllLl<Lll or es lgnacio P er eira Bueno e 
Manoel Li mn, que, no a nno ele 1823, nzemm doaçáo elo bel'l'en o 
Pa t· a pa Lt·imotüo, ecl ilicanelo p Jt' essa occas iiio uma capella, so b 
aquella in l'ocação onde foi r ezad a primei<' a m issa pelo pa clre 
lJhilippe Antonio 'Barre to Em cm·abo em 1d H . Pé' l a. L ei P1•ov. 
n • 13 ele 4 ele m arço ele 1842 foi eleva da :í. freg . ; p ala. ele n . 76 

ele 22 ele abt•il de 1865 foi elevada á categor ia ele villa com fb rd, 
h avendo a primei l'U au diencia. elo juizo lllimicipal no dia 1 ele 
junho ele 1::\GG; pela ele n . 20 ele 3 1 ele março ele 1879 [oi elevada 
á ctclac!e . 'J'em paço mun iciral; clnas egrejas, a i\Iatr iz e a ele 
N. S. elo I tosa rio ; um·L cape \l a de Santa Crtw. e cl ous cem i terios, 
um muni cipal e um elos aca~h oli cns . Lo.voura ele cafe, canna e 
l'umo. Cri ação r! e gad o . T em c\ in rsas r: seus . publs . de in s t. 
p1·im. Agenc ia elo cot•reio . O nmn. , alem clapa•·ochia elacielacle, 
comprebenrle mai s a de N . S. ela Conce icão ele San la Crm. . 
Dell e fa.zem parte os bn i t· t·os do Cava lheiro, ch Ros:ll'io e elo 
Pires. Uma est rada lig.t- a a Bethlém elo Dcsc, h ael•) . Sobre 
suas divisao, vicie Pntre out r·a R. as Leis Prors . : n. 18 ele 7 ele 
abri l el e 18,19 ; n. 52 ele 12 ele ab i 1 ele ! 865 ; n. 36 ele 10 de 
abl'il de I 856 ; n. 9J4 ele 8 el e .i •t lho e n. \)35 ele 19 el e julho ele 
18G7: n. 48 ele l4 de julho ele 1869: n. 32 ele :23 ele mat·ço el t 870; 
n. 89 ele 18 de a bt·i l ele 1870; 11 . 4'J ele 2 cl a bl'il de I S7 l ; n. 5t 
c1 e lO ele n bl'i I el•J 1872; n. ~2 ele 15 ele m a io ele 187G; n. :34 ele 
10 ele marco ele 1885 e n . 457 ele 2G de novem b:·o ele 1896 . Foi 
c reacla co n1. pe lo Dec. n. 61 ele 30 ele jutlho ele 1890 e classi· 
fi caela ele [a cnt. pelo D"c. n. 51(:) cl ~ 5 ele julho elo mesmo 
anno . 

PIRASSINUNGA. P ov . elo F.staclo elo Ri o ele Ja neiro, no 
cl is t. el a Boa Morte . 

PIRASSINUNGA. Serr a. do ~S\.tldo elo R. G . elo Norte, 1,0 
mun. ele CutTaes NoYOs. I<.:' ·tambem ch nom inacla Iruburanas . 

PIRASSINUNGA . Rio ·~o Estado elo Rio ele Janeiro. afl'. 
ela margem esq . elo Guapy- ass (t, ·trib. elo M::~cacú. Bat1ha o 
cli st . ele S . J osé el a B ;a ~J 01·te . Desce elo morro Queimado. 

PIRASSINUNGA. Rio elo Est :1 clo de S. Paulo, banha 
o mun. ele S. Se lJ<ts:iã~ e clesagua no l'io JLLquery-c1uere . 
([nf. l oc .). · 

PIRASSINUNGA. Cachoeira no rio Mogy-guassú, no E s
· ~a · l o ele S. Pau lo, s i tuada acima ela ele S. Bar tholomeu . 

PIRATAPUIA. A ld eamrmLo el e inc\ios el a t ribu elo m esmo 
nome, n as m a rge us elo t'i o \ Vaupés, trib. elo Negro; no J~s·taclo 
elo Amazonas. 

PIRATARAOA . Uma elas co!'l'ecl~iras elo rio Ti e·te. no Es
tado de S. Pa ul o . Segundo o Dr. L acerda e A lmeida, essa 
pala vl'il é derivada ele pirá, peixe e taraca, estalo. «Tomou este 
nome, pot'C!lD neste Jogar os peixes faz i a~n l'umor como< sta l o~. ~ . 
O major J acq'l es Ourique (Relat . ele 188t:iJ d1z se t· essa correelutra 
"tam bem elenomi nada Travesso. Grande. 

PIRATARACA. Alto. e furmosa cachoeira do ri o Snrocab~, 
o. seis kils . elo sal-to elo V o'tut·antim ; no Es tado ele S . P aulo. 

PIRATEUA. Lago elo E s tado elo Pat·á , no mun. ele Mo
c<:cj ttba, nas cab,ceiras elo rio Icalú e pt•oximo elo logar Ma
r a l'i á . (Inl'. loc . ) . 

PIRATEUASINHO. Jg·<]. r apé elo Esta.lo elo Pará, no elist. 
ele San~at·ém Novo. 

PIRATIBA. Log . no mun. elo R oso.rio elo Eslatlo el o Ma
ranhão . 

PIRATINGA . Vide Preatinga. 
PIRATINIM . Yit.le Pimtiny. 
PIRATlNINGA . P ov . elo Estado elo Ri o ele Jan eiro. no 

cli s~ . ele S. Sebast ião ele Ita ip1t. T em uma capel la consugt·acla a 
N . S . elo Bom Successo e funcl acla por Alber·to Gago ela Cama r a, 
a qual serviu ele ma tt·iz e cura to . 

PIRATININGA (Peix e secco) . Colonia fundada em 1532 
pot· Ma r tim A tl'onso el e Souza {t ma rgem clu rio Pira\lninga, 
nove legu a.s pam o i nter ior, em fe r~il planicie elo outro lado ela 
Serra elo i\la t·, a lli ulteriormente cb amacla elo Cubatão. P .1ra a 
l'tmclacão eles a coloni a muito concorreu Joilo Ramalho, que 
viet•a ·em companhia ele sen sogro T ebil'i çá. em aux.ili o da _co l o1~ i a 
ele S. V icente, a tacada pelo selvage~ . Q:t anclo em 1o33.,i1 e; 
O' t•ess .Jtt Martim Afl'onso a P urtug<tl, !t cou o com mando m" :a 
~h ~~l o ni a ele Pira tinin aa con llado a J oão RHmalho, que re~e ett 
e~lão o ·timlo ele g ttu·da -m6t·. Prosperou in;-me nso afu~cl~~~~ 
confiada a o zelo elo exilado po t·.~uq llez que,d'" ' to .. rl"!f:·1553 . Em 
po v. cl" San·to AnLlré, elev;Hla a qlJa a 8 ~a u c ue José ele 
i55+ porém sabenclll o paclt·e Manoel do. Nobrega q . · l· 
Anchie ta ti~ ar;t ordem ele in sLituir no Bt·az il uma pi ov. c~ 
companh ia ele Jesus e er a o pOl'taclor ela patente que o nomeav: 
p1·o.vincial, resolveu t ra nsferir o collegw ela v1lla ele S . VJCen ~ 
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(.la t•a um Jogar eminen-te en·tre o rio Tamando a·tey e o ribeiro 
Anhangabaú, bres legu <ts d is tante ela pov. de -Piratining a . 
Descle bgo. por ins·tigações do s jebuitao, Ma>•t im ALfonso, Tebl
>·içá e outros chefes do gentio já aldeado rleser lal'am de Pll'a
tininga e fol'am t·es idir junto rio colleg i» chamado de S. Paulo. 
Dahi em lleante os clous nucl ·os coloni aes, ob,ec tos consLnntes do 
zelo e cuidados de João Ramalho, cum' çár ão a definhar. 

PIRATININGA. No DiiJJY'io ela viagem ele Madim A{!'ons0 

ás lel'ras elo B1·az il, escripto pol' se u irm ão Pedro Lopes de 
Souza, que veio po1· comm ttnd a n te ela esqu:.tdt•a , lê- se .que, no 
dia 22 ele j 1.neiro ele 1532 desembat·cou Mart1 m Allo~so em 
S. Vicente e accrescen ta que : " a todos nos p'll'ece u ·tao bem 
estit terra que o capitão Y determinou de a povoal' e dett a 
todos os homens terras pat·a fazet·em fazenda. Fez vill n. na ilkt 

.de S. Vicente e out?"as 9 leguas clentro p elo sutão q~te se 
clwma Pirati1'1inga, e reparlio a gente nes't>ts duas villas e fez 
nellas ofl'tciaes e poz -tudo na bôa ul'Clem de .iustiç,1, etc .. .. » 
Em nenhum elos ar chivos ma is an·ti gos ela S. Paulo, uem nos 
escriptores que ate hoje se ·teem occ upado da hislol'ia el o Bt·~. z il, e 
especialmen1e ela capi ta nia ele S . Vicente, encon tt· amos incl tcios 
ela ex is·tencia ele semelhante villa ele P imtininga a ntes de 1560. 
E' prova l' elmente a. a lclêa ele índio> existenLe nos campos ele 
Piratininga a que se r efere Pedro Lopes ele Souza., a não ser 
apocripha esta par·te elo Diario, que se lhe at tribue (Azevedo 
Marques). 

PIRATI NINGA. CampCl na margem esq. elo rio ela Co•ta 
e mal'gem sul da bah i::t do E~pirito Santo, no Estado deste 
nome. 

PIRATININGA (S. Fr<tncisco Xa vier ele) Fodalez~1. elo 
Estado do E. Santo. Sobre ell <t di z o Dr. Faus·to ele Souza : 
"Ch amada lambem fortaleza, d .• 13a?"ra; fo i constl'uirla em 1':'02 
por or dem do gove1·nador ela. Bahia D . Rod1·i go ela Cos ta, na 
base do mol'l'O ela Penha, na margem mel'idional eb barra., 
co nfront.ando pot· um lado com a pt'Hia que se es·tencle alé à 
rai z do monte Moreno, e pelo outro com o mot'l'O ela Uchar·ia e 
que vae :i Vill a. Velha. Em 1767, foi repant~la, ~_levan tada sua 
pla nta, qne se acha no Ins"tl'tuto H1stol'ICO. E de forma ctrcnh r; 
foi armada com 15 boc 1s ele fogo e em 1857 teve a classificação 
c!P 3a orde m, mas poste riormente foi cecU la ao minis ;er io ela 
marinh a pa t·a servir de at'rLazeos». 

PIRATININGA. Lngôa do Estado elo Rio de Janeiro, no 
clist . elo S . Sehas·tião ele Itaipú. Ayres de Cazal t1 i z : « A lagôa 
ele Pirat.iui.nga, com ·tres quartos ele legua les te oes·te, e .la l'gura 
proporcionacl", fi ca pouco menos ele uma milha afastada do 
sacco ele S . João ele Car ahy. He piscooa, e sepa t'ada. do mat· 
pol' um comoro ele arêa formado pela ressaca, o qual se l'Ompe 
Lodos os invemo~, para não se ~.l aga rem as ·terras adjacentes . 
P erto ele m eia legua a le ~ te ela lagô<t Pira tininga fica a ele Itay
pú». «Em logar pouco dist.ante ela Ma·triz de Haipuyg, diz Pizar 
ro está a lagôa nota.vel de Pil·atininga, ferW issima de peixe, 
e ~ommunicavel com o mar da costa: e lon ge c1uasi uma legua 
dessa, a les te , fica a denominada ele l'ta ipuy , ele grandeza no
tavel e larg ura propot·cion acl<t». 

PIRATININGA (R io). «Em documentos e escr ip·tmas do 
seculo XVI consta a existencia deste rio e o tre a alclêa, depois 
villa ele S . Paulo ele Piratininga e o logar chamado Bol'da elo 
Campo, onde teve assenw a ephemera pov. ele San'to, André. 
En·bt·etan to nenhum r io extste hoJ e com tal nome ; mas, a t er 
exis tido deve set· o ribeirão Ypit·anga 0~1 elos Meni11os e 
Moinho~ que são os ma is proximos da cid ade ele S. Paulo e da 
freg. cl~ S. Bernardo . Algun s suppõem que o Pira·tininga 
dos antigos é o proprio Tamauduatehy, porem cles·te j:í. 
f"llam escripturas t ambem muito antigas que compulsámos . 
O erudi·to f r. Gaspar ela Madre de Deus, em suas - !IIem
orias para a his·to1·ia da capitania ele S . Vic~nte - afrlrma 
que o 'l'amandua·tehy é o rio Pira·tiui.nga elos ao:t igos. Cremos, 
porém, que b a nis·to enga11o, e que a-té nunca houve rio 
com o nome de P ira:tininga . O trecho de uma sesmaria que 
e11cou·trámos no a1•chivo do Moste iro ele ~. Ben·to mais corrobora 
a nossa opinião l!; il- o:- Francisc? ele iVlora·' s, cap i tão ,e ouvidor 
com alçada nest a cap1tama de S . V!cen·te, pelo Sr . ,\1Iart1m 
Aflonso ele Souza, capi·tão e gov~rnaclor dell a pot· l!:J -Rei :"losso 
Senhor, e el o seu consel ho, e·tc. l'aç? sa.ber a quantos esta mwha 
carta ele da ta ele ·terras ele sesmaria virem e for mos·tl·acla, e o 
conhecimen·to della com di l'ei to pertencer, em como por An·tonio 
Pinto escrivão de orphãos e tabellião nes·ta villa de San·tos e 
nella 'morador ele 20 aunos a esta pa1·te, com mulher e filhos, 
me enviou a dizer por sua petição em como elle não ·tinha 

ter ra para roçar no campo, e me pedia um capão, que es·tava na 
enLn\cl:t de Pil'a• i.ning[t, que parte o dito capão ele u ma banda 
com o ma·tto que eR tá à entrada ele l'iratin inga, que é da banda 
do nor ·te, e ela banda elo sul com os campos c1ue vão sobt·e o Ypi
ranga., e ela banda ele sucloesLe com o campo Gel'abalé, e el a 
banrla ele l\ ot'cleste, parte com o campo que está da. banda elo 
Tamancluatehy. que pócle se c meia legua ele terl' as, e tc., etc . 
Dada nesla villa de ·Ra.ntos, sob meu signal e sell[tda com o 
sel lo das at·mas elo di to Sr. govet·n[tdOI' , que nesta capitania 
manda servil· . Hoj e, 22 ele setemb,·o.- Antonio Hod t·igues ele 
Almeida, escrivão elo meu cargo e chance.ller em ·toda esta capi
·La nh, pelo d i·to senhor a l'ez . Anuo ele 1559 elo nascimento ele 
JS'osso Senhol' .Tesus Cbl'is to. - Ji'?"ancisco ele Mor a es .-Rio ele 
P il·atin.ingp., eis a phrase que en contl'am os em mais de um 
documento antigo, pbrase qu e signifi ca. apenas c1ue por Pira
tininga pr.ssa um rio, que pócle ser o Tamandua·tehy, como 
qualquet· dos ribeirões seus an·s . Vide Santo An clré. (Azevedo 
l\larques . ) 

PIRATINY. Villa ~ m11n. do E9 tado do R. G. el o Sul, sécle 
da com . elo seu nome. sobt•e a emin encia de um sel'l'o escabro
so, á m argem elo rio Pira. tiny, 20 k ils . mais ou in enos ab'lixo de 
sua nascen1e. Suo.s t·nas são ·tortuosas; co ntem un s 100 pJ•eclios, 
elos quttes ;;e is elH stibrado e um ele sotéa, coos·truiclQs de peclt·a, 
tijolo e telha, na maior parte an·tigos . 'l'em egt·ej a ma·tl'iz, cem i
te t'i o com um ·1 cap •llinba de simples a<'chi·tectlll'a. Sobre o rio 
Pira l.iny, na cli stancüt ele 52 kils . ela vill a , encontra-se uma 
ponte de ah·enaria e cantari a rusticn, cons·truicla sobr a cinco 
pila res e dou~ pegões na a l!.ura cl P- 9 metros, ·tendo 12íl de com
pr:.imen·topn r 7 ·J p~ ele largura.<< P ira·tiny, di z Her bert Smith, 
é um pov. ele bo111 tama nho, bellamettLe s icuaclo em uma pequena 
chaJ•acla, aiH·igado pot· coxilas mais altas ao S . e a O. Vistas á 
distancia, as casas b t·aq cas ele telh~s vermelh as são admiravel
mente pi t torescas . São cos·teaclas por urna linha de eucalyptu s, 
que Rlgumas pes -l'ms emprehe11 rleclot·as introduziram e no meio 
elo pov. vem-se as tol't'es meio al'l'uin adas_ ele uma egre 1a antiga . 
Es ta egreJa e ou·tt·os eehfi cws do logar sao de grande in·teresse 
hisl.ori c.o, pois P .it:a tin y, cl11 1'ante IU~itps :.tnnos, foi a capital dos 
r evolucJonar1os rt o- gra ndenses, a sede de su a l egislatura repu~ 
blicana. e, nomin;tlmente pe lo menos rle Reu pt·esiclente » . Ora
go N. S . ela Concei ção e dioC ' Se de S . Pe,lt·o. Foi essa villa pri
miti, amen le uma po v. creacla por -18 ca~aesv inclos elo archipe
lago dos Açol'es, aos quaes em n ome de S . i\1. Fielel.issima a 
Raínba D. Maria I•, o Vice-Rei elo l!:staclo concedeu ·tres leg uas 
el e ·terras, ·tocando a. cacla um 750 braças de fl·ente e ou·t1·11s 
·tantas ele fundo. Esses povoador es edificaram na á rea ele suas 
·te rras uma cape! la com a invoçação ele N. S . da Conceição, de
nomina ndo o pov . uo s Capelü• elo Parr;,liny por ficn s ituado 
nas proximidades cln.s cabeceit·as elo rio desse nome, e outros 
fJa)'ella elos Casa~s em razão ele seu s primeüos povoaelor s s~ . 
r em chefes de tamtha. Es·te pequeno nucleo ele pop . !!Jt·trahio 
novos mot•adores, que prospe ,·a.vam pela excellencüt dos campos 
para a crütção de g·ad•• vaccum e pela fer·tilicl acle elo solo para 

agr1cultura, espec1a lmeu te pat'a os cet·e8 e .~ produzindo reau
lal'mento o. trigo ele 30 a 50 alqu e ires pol' semestl'e, se~ clo 
es~e o a l"b1go q tte constrbm[t a mator riqueza ele então. 
l?oi creada parochia em 3 ele abri l de 1810 e elevada á 
C'l tegol'ia ele vil la por Oec. ele 'l5 ele dez mbro ele 1830 
sendo insta ll ada: em 7 ele junbo rl e .1832, quando separou·s~ 
elo mu n elo H. to Grande, a q•1e pertenCI 'l . Foi algu n1 tempo, 
clu1·an te a ,,revolução elo Es tado, a capHal e resiclencia elo Go
verno R epublica no que, po t· Al vará ele 6 ele abril ele 1836, ele
vou-a á cabeg·oria ele cidade com a denominação de muito leal 
e patrio·ti ca, pret•oga tiva ele que gosou a·té á pacificação em :Lo 
de ma "ç0 ele 1845. I~ ' com. ele segtllld a en·tr . creacla e classificada 
pela Res . elo ConcelhO Geral da pro v. rle 11 ele março de 1833 ; 
Decs . n s . 687 de 26 ele julho ele 'l850, 5 .080 ele 4 de se·temht·o ele 
1.872 e 5.178 el e 16 ele elezemuro do mesmo anuo e Lei Prov. 
n. 779cle25 cleou lubt·o ele :1. 872. A villa !.em pel"to ele 1.000 
h • bs., agenci a elo COJ.'l'eJo, eschs . . pnl?ls. ele i ns·tt·, prim. e um 
gabw ete li t~erario l'un dado e 111 JaneHo ele '1882. O mun. é ele 
t.el'l'eno mon·tanhoso e ele a lta~ campinas onduladas e pedregosas, 
abu nda nte de r·,achos e ~'lterlla·t, vamen·te cober·to de pequenos 
roa·ttos, esp1 nhe~t·o s , aroeiras e 0U'tl'o;; vege·taes Ien b osos . Sepa~ 
ranclo as a 'l'u as dns t·ws Pu·a t.m y e Camaqua n, é :J.travessaclo em 
·toda a sua lat·gueza pelaCox1l ba Gl'ande que, es tendendo-se por 
um:J. e oubt·a ~x·trem tclad e clo_mun .. ra mifica-se por ta el o o Estado 
tomando val'la~ clenom1naçoe_s locaes . A maior serra que possue 
é a elas :1Spe1·czas, CO JYtlOuaçao ela ela Buenv, e oriuncla ela dos 
Tapês, que, alongando-se para leste, ·toma os nomes de serra das 
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Aleg,·üx,s, do Velleda e outros. Além destas tem a do Pedregal, 
dos il{a.drugas, do R. San to, além de outras. Seu tert•ltorio é 
regado pelos rios Pi?·atill y, Ca"'aquan , Pi?·atiny de 8<~n ta 
Ili«da, tl 11 tunes , S"lso. C..t?'?"OS, !iioa. IJ '>"oio G?·ancle, "lloin ha, 
Hata llu11. Peclregc~l " diverso~ outr s. O c li ma do m nn. ci sa u
da,·el, ain da que no verão se manil'es·tem algunsca<;os ele typho 
O ft·io é in·teu so, cle tet•m in anclo geadas e ma1.ando mui·t .l s vezes as 
plantações. Os m1nera es ma is us uaes siie a rech·a ele con stl' ucção 
e bal'l'u ele olaria; h a vendo t amll'm " gatha, gra niLo e pecl!·a 
mal'more. Consta que In ferro, chu mbo e nHrato ele po·tassa, 
sal gemma e on ix. A lavoura cons tste na cnll;ura do milbu, 
feijão, tri go, cevada, bala las, berv ilhas . "menclo i m e favas; 
cultivam-se tambem divel'sas especies ele legumes e fl'ndas, 
Con·~,t es1e mun. urna eropre;m exclusivamente rlcstinc\('ht :i 
cultm·a elo arroz . A g•·an<le cr iação consisle em gado vacctlm. 
cavdlar e la ni gero. ;\.. inelustl'ia fabril consiste em obras ele 
a lfa iate, sapateiro, ou rives, ren·r i ro, ca rpin 'e i t'O . marci neiro , 
ft:nile iro, padeil'o, selleiro, col'rieiro, conume, telha, li,j,Jilos e 
V t ~hos de uva e ele laranja. A inclustt•ia ela ~etla apresenta-se 
<tnimaclora. A expor·taçiio limita- seaal'l'OZ, coll a , COUl'<' secco . 
cabello, là e gado vaccum, sendo es te a. maiot· riqueza do mun. 
O~ ge neros são ge t· al me n te ~ xpo•·taclos pa ra Pelotas, rle onde 
v ao quasi todas as mercadorias importadas . O transpot··te é fe i1.0 
em carretas, ta 1rt·1 pfll'a rlentl'O como para f6ea elo mun. A vi !la 
clist a 320 kils . ele Po l' to Alegre, 39 de Cacimbinhas, 46 de Can 
g11ssú, 165 de Caçapava e 132 elo .\rl'oio Grande . O mun. Lem 
un s 16.000 hahs. e c•, m pl'eh eNle, além da pal'ochia ela villa, 
mais o Cm·ato ele N S, rl > Soccol'ro. Sobre suas div i
sas vide : Lei Pt·ov. 11 490 ele -I rle janeiro el o 1862, n. 97' ele 
8 ele a bril ele 1~75, n. ·I .282 ele 3 ele maio de 1881. O 
Al.nanaok elo H. . G . elo S il (1893) publicou a seguinte noti cia . 
Piratiny - NO't ic ia hi s torica - O mun. ele P ira tiay ·teve a 
sua or i ~·em nos ·tempos coloniaes e per·tenceu acl:n ini strat iva
mente ao termo elo H. . Gr and e, elo qual fez parte inte.g;rante . 
Começou do seguinte modo : Por ordem ela Rainha D Ma ria I. 
o seu governo permutou com José An toni o Alves tres leg uas ele 
campo, que es·~e possuía pot· concessão r égia nas pont~s el o rio 
Pll'atiny, p la mesma ex tensão na coxilha ele S . Sebas1ião, no 
m u n . ele Bagé . Essas ·~res Jeguas foram di v i cl i las em 48 dat as 
ele egual ·tam anho, e em nome de S . M. · Fideli ss ima e ordem 
do vice-rei elo ~s tado do B t·~z\1 concedidas pelo eoronel com
m~nclante elo con·t1nente elo H.. G . elo Sul, Joaquim José Ri
bel!'o ela Cos·ta, em 6 ele j11lho ele 1789, <t 48 ca ·aes de ilhéos 
açorianos, com a condição ele ahi res idirem e trabalharem e 
de a~ não venderem an·t · s ele se•·em passados cinco ann os . 
Esses colonos erigiram uma capella filial á malriz da então 
Vtlla de S . P ecll'o elo R io Grande, iÍ. expenoa suas e em t e\'l'eno 
doado a N . S. ela Cunceição por Antonio José Vieira Gui
marães , sendo seu primeiro vi gari o o p<tell'e Jacitlto José Pinto 
Moreira, collaclo a 17 ele abril ela i StO. De capella foi erec·~a 
em freg. po1· Alvará de S . A. o pl'incipe r egente D. João, em 
3 ele abril de 1810. Foi elevada á ca·tegoria de vil! a por Dec. 
de 15 ele dezembro de 1830 . F oi installacl a f1. villa em 7 de 
JUnho ele 1832, pelo con~elhe iro ouv idor get·a l e conegedor da 
c
1
om. Dr. Antonio Rodrigues Fernandes Bra

8
o-a, sendo presi

Cenbe da rounicip: lict acle Vicente Lncns ele liveira. O jura-
11u3en·to elos vereadores, posse e primeira sessão tiveram lo~ar a 

ele junho elo mesmo ann o . Ignora- se a data da installação 
elo foro. Co nsta, por ém, elo mais a n·tigo protocol lo do prime To 
cartono de orphãos, que a p1·ímeira auclie ncia elo r espect ivo 
.IU•zo real izou- se em 25 de junh'l de 1832, sendo juiz Seralim 
;osé da Sil_vei1·a e escl'ivão João José Dia' da Cruz i\1irancl~. 
1
°1 es·ta Vllla, duran te algum tempo, no decurso ela revoluçao 

c e 1835, ca pi'tal e residencia elo govem' t•epublicano. Nesse 
anuo, a 8 ele outubro. nelht entrou em ordem e fiem a menor f0sistencia, o pt'ÍP1eit·o grupo de r volucionarins, em numel'o de 
J O homens, sfl b o commando elo ca ,>itão ele m ilicías Antonio 
.osé ele Oliveira Nico e do !)aiRano Domirrgos de Souza Netto, 
~azeuclo a deposição elas au·burlclacles locaes que não ;1rl he1·iraro 
a revol ução . Con·tava- se entre estas o juiz ele dir. ela coro. 
Dt·. Antonio Vieü·a Braga, que, sendo i1i·timado para de ixar o 
cargo, ass im o fez no mesmo rlia, passando a .J '•risdicção ao 
~eu substrtuto legal e retirando-se. Nenhum dos histol'iarlores 
. a l'epublica rio-gr·anrlense menciona este acotrtecimento, e pm· 
Isso deixo .aq11i consi goado. A 6 clP novembro ele 1836, perante 
a camat•a municipal, em sessão ext l'aO l'dinal'i~., achando-se pre
sente_s os pr.incipaes chetes da revolução. Leve aqui togar a 
elelç <~o elos primeiros magistt-aclos da Republ ica. Es tando p•·eso 
~o B;to ele Janeiro o presi clen te eleito, coronel Bento Gonçalves 

a Stlva, o seu substituto capitão José Gomes de Vasconcellos 

Jardim, nesse mesmo dia prestou juramento e entt'DU no exercic~o 
do cargo. Mencionando estes clous factos, t enho por fim rect•
ficar '' et'l'O em que muitoo; teem incorrido, elando-os como re
al izados em 1837. P ol' Dec. el e 6 de :dJ•·i l dest e uHimo annu, foi 
0sta vil la elevada á ca tegor ia ele cidade pelo gover110 d<1 Repu
bli ca, com a denominação ele mui·to leal e patr iot ica, preroga
üra ele que gozou até á pacificação ria pt·ov. em i ele março 
de 1845. Em 16 ele dezembro ele 1837, ás 11 h ·t·a ela manhã, 
pel'ante a rotulicipaliclade cJps·ta vi li a, p1·estou juramento e as
sumiu a presicle ncia o general Ben to Gonçalves ela Silva . ;\lo 
dia 18 ele novembro de ·!889. reunida a camar a municipal em 
Sessão ext raorclinaria , a convite elo S('U presidente, O autOl' destas 
li nhas, aclheri 11 , por un a nimid ade de seus membt·os presentes, 
á proclamacão da republica dos J!:stado~ Unidos elo Brazil. 
Pop.- O ultimo l'ecenseame•1to, que teve logar em 31 de dezem
bro ele 1890, accu sou a exis tenciá de 8 .859 habs. fl.s si rn arl'olaclos: 
i " cl is·tricto 2.5-10, 2 clistricto 4.099, 3• distl'iclo 2 .220 ; t ot a l 
8 .859 . Dent t·o elos limi tes urb ' nos vel'iftcou - oe existirem 751 
h abs. O l'ecenseamento JH'Ocdielo em 1 ele agosto ele 1872 
indicou o resultado ele 6 .893 a lmas . Ve-•e, portanto. qne 
em i S a nnos o auo-m en to foi ap nas ele 1.966 almas, dando 
pouco mais ele 11;"2 o;o elo cresc imento a nnual, que parece 
deficiente, erobol'a tenha <> mun . Iicaclo estacionaria, vis to 
como não recebeu co otin genle a lgum ele immigrantes . O 3o 
di sL que, depois el o ulti mo recenseamento, foi d ivi dido em 
dous, pol' ser o m~ iol' ele todos, é o que eutretanto acc usou 
menos pop . U:sta circumstancia por s i s6 é bas·tante para 
convencer que o trabalho não foi fei'to coro a clev icla exacticlão. 
Usos e costu111es - Os usos e costumes elos habs. do mun. 
são simples, e no geral, com poucas excepções, são morige•·a
clos e Lrabalbaelores, são hosp italei r s e têm em grande con ta o 
amor da patria e o valo•· cívico. São oriundos elos por~ugtlezes, 
c por conRegui nte ch raça latina, predominando esse el~roento, 
qnet· elo cruzamento com a raça aborigene 011 ame •·icana, que 
se pôde consiclel'ar ex Lincta, quer coro outras r aças, que aq•li se 
encon·tram em insignifica nte ntultel'O.- In s~ rucção . Possue o 
mun. cinco aulas publicas de inst . pri m., sendo du as na villa., 
uma ele cada sexo, e tres , ·todas elo sexo m·tsculino, localisaclas 
nos 2o, 3o e 4o c\is~rictos, achando- se toclasin te irnamenLe pl'ovi
das. En sino secunclal'i o não ha . Pela r esol ução do gover no 
gera l ele 14 de jandt·o ele 1820, fo i a1ui creacla a primeil'a es
cola regia para o sexo m;·, sculi no . Esta escola só começo•• :1 
funccionar em 1837 com o professor Migue l Luiz Vie tra, p.:mco 
depois subsLituiclo por · João José de Abreu, ambos nomeados 
pelo Govemo ela Rep ttblica . Pela Lei Prov . n. 44 ele 12 de 
maio ele 1846 foi Cl'eacla a eschola do sexo feminino e pos~erior
m trte as outt·as . A freq<tencia actu al ele todas as roen cionaelas 
au las não excede ele 130 alumnos . Exis tio n esta villa um ga
bitlete litte1·ario, fundado pot· meio ele ass ignatmas em 2 ele 
janeiro de 1882, chegando a possu ir 700 volumes . Durante tres 
annos teve viela animada, a'bé q11e, escasseando os r ecursos para 
seu custeio, a pezar de funccionar em um compa l'timento ·ela casa 
ela camal'a, gratu itamente cedido, ficou abandonado, achando
se actualmente todas as suas obras e mappas dispersos por 
va l'ias mãos, existindo s6me•lLe alguns moveis e uten sílios em 
poder ela junt.a municipal. E' ele lamentar que ~ão util quanto 
agraclavel as~ oci ação baqu easse a·nte o i n rl iiTerentismo pubhco, 
o mais pel'n i cioso inimigo ela pros pet•-i dacle dos povos e ele toda 
a ordem de progl'esso. O mun. só ·~eve até hoje um orgão ele 
publiciclaele den omi nado O Povo, jorn al poli ti co, li ttel'ario e 
ro inis·tel'ia l ria Repub1ica R io-g•·a nden se. Tenho á vista o 
n. 36, ele 2 ele ,janeiro ele 1839. Delle transcrevo o que se lê no 
encaheçam ento: « r;ste periodico é propriecJr,cle do Governo. 
Se ptlblica n a qual'ta-fe ira e sttbbaelo de cttda semana . Ven
ele- se em P iratin im na casa do redactor, onde tambem se rece
bem assignatut·as a 4." em prata, cada semestre, pagos a rlian
tados. Folha avulsa 80 réis . O poder c1ue dirige a revol11cão 
t em que preparar os aniroos elos cidadãos aos sentimentos el a 
fl'aternidacle, ela moclestia, ela egualdacle e clesinter t:ssado e 
ardente arool' ela patria. - Joven Italia. Vol. V.» - F.ol'ça 
publica. A for.;a p11blica elo mun . é rep t·e,entacla pela po11r.Ja 
e guarda nac ion;d .Te m nroa secção po :icial ele 2a c l a~se , com
posta ele 'lO praças com roa ndaclas po •· um alferes. _r em tt:es 
corpos de cavallaria rle o-uarcl<~S nacionaese um batalh_ao da Ie
ser va, sob um comma;l., supet·ior, que tem sua se~e ne~ta 
vill a e a bt•ange os dons tesmos da comarca.- P~srçao a_s ttd
nomica . .-\ v i lia de Piraliny está coito cada a Bi 0 26 de l~t1~ e 

l · -2o 26' 21" ele longitude occtdental elo me•Iclrano austra e .t ,) . 1 G "" 
elo Greenwich, ,100 met1·os acima do n•vel c o mar .- eo,u:-
phia physica. A villa <Jstá si'tuada sobre o cume de un1a coxr-



lha escabi'osa, á margem direita dos rios Can:w.q'uan e Piraliny, 
entre clo us galh o.q ci Ps le . Conta 122 precli os dentro elos limi·tes 
tu·banos, compreh en clielos os ed iO c i o~ publicoe, estando, po •· ém , 
sujeitos ao imposto el e d- cilll " urbana sómmrLe '1 119, no valor 
locativo semes tral de 929$700, saneio sois ele •ob l'aclo e um ele 
so léa. Entre seus eclili cios s:\o notaveis ns c:~sas ela cama t• a e 
cade ia, f01·ma nclo ambas um Cj ltil clro el e 1,10 palrn?s ele fl' e ~te em 
cada fac e . A eg..-ej <' , e cl ific io a n tigo e de vastas dim e nsoes em 
r elação á l ocalid ade, acha-se co m o corpo e f't· ontes pici o em 
reco nstruc~ão por uma n ova planta, j á estan rl o promp tas as 
pat·ecle> la·teraes e havendo ern ca i xa cinco contos e ·ta nt.o y ar a 
o proseg uimento elas obt·as, con·tanclo nHl.lS com o ben e hcto ele 
uma l.,.teria, que a inda não foi exLl'ahiel a -Obl'aS municipaes . 
Possue as casas ela ca mara e cnd e ia, d11as !o 111.es com a bol•acla 
e um poç'l constru ido em fó!'ma d alg ib.> , fu t·necenclo b• a e 
abundante agna ; um grande cami terio tudo mlll'aelo ele tij olo 
e com um bonito por Lão de fe l'ro, ten rlo ao fundo 11 ma pequena 
capell n pa r a deposi to de urnas e ado ração cl 0s fi eis . So bre o 
rio Piraliny na divi sa de;;ta mun. com o ele Cangussú, encon
tra-se uma ponte ele a lve na•· ia e <.:a n •ari a l'U Sti ca, con&truieb 
sobre cin co pi.lares P clous pPgôes .. a al-tut•<J. ele no,· e melros, 
tend o ·128 ele colltpt· imento po t· 7.50 ele lat·g ut·a A vi lb e5Lá 
collucacla em ter reno ele propri Pcl arle pat·ticH i n t• , par : e elas tres 
Jegpas que fot·am dividiri as pelo'l seus l'u nLiad or cr,, sendo a 
doada pot· Antonio José Vi ?i1·a Guim a •· ii~s uni ca mente o espaço 
comprehenclldo pela rgrej a ma-tt·iz e pel a praça ac·tu almetüe 
clenominad:t 7 ele SPtembt•o. Nii.e> ·tem log t· a cluuro pn uli co, por 
não lh e ·tet· sido concedido kn~no algu111 pnr a se a p :~ Lt·i
monio_, cnnt'orme se fe1. p ' t' :l outl'as pov oações, de accol'do co m os 
r egim ens gu;~ rcla clo s nas cal'tas ele s,;smar ias . Aspec·t J ge ral
O muni cipi" ·tem a figu ra de ••m quaell'i l on~o jl'rep; •• l ·• r, e todo o 
seu ·teni ori" é al t" e accid~ nlado , formado de coxilhas e cer t•os 
peclregosos, abundante cl~ !'i nchos e alte r no:tivamente cob' t' l.o ele 
pequenos mattos , espinh eil'os, aroeil· as e oul l' OS v. ~·e t. oes le
nh osos. Serra~ -0 mun. é tlbntve <S sado pe la se l'l'aClos'l'apes, 
nell e dPnom i nada elas As pe t·ezas. a C[u al, a lnn ganclo- s~ para 
oes le, toma os nome5 el e Ale !! r ias, elo Ye ll ecla e ouUros. Po,sue a 
se rra do P edrega l , a dos :i\IJ.clt·ll gas , a el os Bar bosas, a elos 
Du:ras, a dos Ga l'cias e a elo lespiri •o San·o. que nascem e 
mo nem no m u n H i os - Na linh a cl ivi so t·i a do mun. cort'2ll1 
em rat·te os ri os Piratiny e Comnquan, CJH 9 pa~so "' descreve r : 
Piratiny - Nasce neste mun . , 20 ki lomett·os . mn i ~ ou m ~ no s , ao 
norte ela villa,jllnlo á coxiJ]l ;, de Sawto An toni o e pouco «cim a 
do Jogar denom ina do Copão elos Corv r s, prox imo ao passo elo 
Med in a; co n·enclo na rlire cção sul, r ec •be Yal'ie>s t ri buta ri as , e, 
após um curso el e ·132 ki lo me•t·os. vai l ança l'-se no S . Gonçalo. 
Sua na,-ei!ação é acc"ss ivel a botos e canoas a lé ce rcn. ele tiO 
kilome lro~ ac im a ela fur. Hi!::u·io Ribe iro . Pm sua "Ge<•g t·apbia 
ela província" n fto f0i bem .i nfnrmaclo. da ndo a na•cente cle~ te 
ri o na ser :a elos Tape· . Carnaqnan - Na,ce na serra de Santa 
'rhecla e rlesagLut por <~inc uoccas nn lagôa elos Patos, ela qu ·d, 
depoi s do Jacuhy . é o ma is imFoJ·tante Lrit•ula rie> . Em seu es tado 
natural é francame1Yte navegave l pa•·a navi os ele pPqueno calado, 
desrl e a f'o1. ou ban·a el o Vi a nn es até á CO L'I' eeleira ela San"'a 
Escunt, na extensão el e H 9.5 kil ometl'oS . Sau cu rso é calculado 
em ma is el e 250 ktlom e Lros. Em 1887 foi explorado wté á clita 
villa. AL'l'o ios - 0 territol'i0 cl<• rnun . é n ·g .. clo pelos nrt·o·os 
seguinl es: Maria Antonia - Nasce na c0x ilh a el e SanL'l Anton io 
ao sul do cem i lerio do Conto, em f't·e nte i). cabecei ra el o Ped r e0 a l , 
e recebendo em seu cu t'SJ a> nguas elo Bueno e o11tro, latwa- se 
no Ptra tiny- mirim. Bue no - '!'em sua n ascente, na cox il ha 
de Santo Ant011io, qunsi em ü·en te á ca bece ira el o Camat·gu i nho, 
e clesagua no Maria Antonia . P iraliny-mirim- E' o pt·io c ipal 
r a mo d o rio Pi r a liny, n o me qu e ad quire po 11co abaüo do passo 
denominado Maria A n to ni a Corre a se is kilome t•:os desta ,-i !la, 
el o lado lés te, lin.i ta ndo pela marge m clil' . com as 48 clal as de 
t erra concedidas a eg tLa l numero ele eo lonos açorianos. B:.üall1a 
,..--Nasce perto ela eoxilb a de Sa nto Ani.!Jnio, n<t tape t·a da 
Ca·thal'i na Camnr ge>, a lés te elo sen o do Diouys io. P, depo is de 
pequeno cmso, desemboca no PiraLin y-mirim . Guarú -'!'em 
Rua n a~cente na coxilha de S •nlo An LO n io, proximo ao se n ·o 
elo Di on ys io e cleE<ag ua no Bat·racão. i\Ioinho elo José de :i\IaL·tos 
-Lança- se no Pira l iny- c h i co e tem su as cn IJeceiras na coxi lha 
de Santo Anton io, correndo acnrta di s:anciaaoés·te desLa viiJ a . 
Piratíny-cltico- Te m sua ot·i.ge m na coxi lha ele Santn A •rt•mio , 
no Inn-:ot r cle nom i nado Passo~ r1 nho e cle.sagua no rio Pil'ati ny . 
E s te ~rroio, a lé m cln n om e co m que o n• enri ono, e qu e é o 
clesi"'n>~clo uo mappa elo mu n., organi <.nrlo em 1860 sob•·e os 
il' ab~lhos doa enge nheiros J. M. P. el e Campos e Phi lippe de 
Normann, é ·tambem conhecido por arr oio dos Ga rcias, Pit·a-
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liny-menor e Pll'at iny no Norte . P.iratinyzinho- Corre na 
cliv is·t elo ca m p•l elos h el'rleit·os do finado Clemen t t11 o Luiz el e 
Fl'e i tas e lv.nça-se no ri o Pil'a liny . Moinho elo José Joaquim
T em s ua orige111 jun to á cas:.1 elo flnado t\la noel José Madeira e 
clesagua n o Pit•atinyzi nh o . Machado ou Co rreias-Nasce na 
base norte ela se :·ra elas Asper·ez(ls e la nça- se no Pü·a biny·cbico. 
Piratiny Orque ta ou Sa nta Maria - Nasce :i pouca dista nci a 
elas C:! ueceit·a• elo 'l'aqunl'a e cles, gua no ri o P ira\ iny. Antunes 
- Teibul a rio elo P irali ny ela 0l'queta OLL ele Sanla Marj a . 
S>~l so - Afl'. elo AnLLtn es . Carros - T em sua ori gem pt·oxim o (t 
nascente elo Salsa e cl e.>agua no Machado uu Co rreias . P eclt·egal 
on Goulat·tes - Nosce na coxilh a ele Santo Antonio ao n ot·te elo 
cem i terio elo Cou to e, r ecebendo agu •s el o Camargo ou Cnm ·•r
gni n h o, ·toma o nom3 ele Bica e .lança- se no Camacptan. • C:J
margo c5u Camarguinl10 - Te m s tta nascenta na cux..illta de 
San to Antonio e nella pouco a baixo ela s· ta clila origem o el e 
passo elo i\Iecl i na, indo fazer b;~rt· a no Pedreg •l ou Goulartes. 
E' aclua lnwnte ma is conhecido por arro io el a \ape.l la otr do 
Domin gtt•'S . Mei o - Nasce nu. c ~chi l ha ele Sa nto Antonio e 
cle, aguuno Pedregal o n Uoula r tes. Olaria- T em sua cub~ceira 
na set·t·n el os Dutt·as e !'az bat'l'a no Camaquan. Bat'l'acão - Nusce 
na cox il hll. ele Sa n·o Anton i o, e n·tr e os campos elos !i nados 111. 
R. Barbosa e P~clro Va7. el e Alme ida, e desagLla no Ca1naquan . 
Povo - N;~sce na sen·a elos Garcias e vai lan•;a•·- se no Ca maqtutn. 
A 1Toio C' ?'uncle - 'I' em su;L origem na coxilha ele Sao to A t;
ni o, pro-x im u á cabeceira elo Piratiny -ch ico e desemboca no Ca
m aqnan. Ilhas, lagos e curiosidades nalut·ues - N:io ha no 
mun. FJora - No l'ein o vege ta l e ncon lit' c.t m-se i nnum era s es
pecies, J1o•·em pouras marl•·i r.<S de lei. EnG t'L' as J•lanlas m eel i
cin aes, nãr> cultivadas, exi s ~e111 a ipo, a r nica, altéa. avenca, bar
clan", Lajcu ni. cipó "hum ho , calaguala.. ca mbani, C<t momilla, 
cicnta. ca rr .•pich .. . Snn-ta Helen a, card o san·to, ce lro vermel ho, 
rarqueijr1, e.c:: ·trarnonio, goiaheü·a\ gervãn, h 'l'V:t formigu -a ira, 
h erva t ~ rres t 1 · e, hel'va ele Santa M>.1ri a, her va lance ta j a uo•·andy, 
japecanga l11·anca e amn r·ell a . ma mo no, p >~r iparo b :.c, p• ·ta ngné n·a, 
p.•ai:l , JJC"'.i <l, .hol'lelã pimenta, sn lsa parr ilh a. soitacuvallo, su
çunya, Ralsa motu·a, ·tajujá, rhuiba•·bn, b erva moura e h en a 
canceroso.. Fructas - Entr·e as cultivadas a bundam a l::t mn.J a, 
li ma, li mfio, m a nnelo, ma~ã, pecego . fi go , uva, ameixa, cidra, 
l' OJUã, a.nanaz, noz, morango e ab:Jbora. Fauna - O reino 
anim al é i mmenso e el e tiio gr ande v:ll· ieclacle que ser ia enfa
donho clesc rever . Heferit· ei unicamente a par ·te co ncet·neate (t 
cl'i açÕ t; S. A grande Cl'iac_:ão con si s e em gado vaccun1, ca~~al l ae 
e· lani gero, se 11 clo a r aça vaccum a mais imporlatYte e numerosa . 
A peque na cl'iação limi ta - se a ga lo m11al'. cab rum e suíno, 
co m0 to. mbem a aves domestica . Mineralog.a- O mu n. é almn
clan ' e em peclra de co ns·trucc:i.o e ba n·o ele olat·i a . havendo 
tamt em ag .. lha e peclt· :t marmot·e. Cons·ta ex istir ferro , chumbo, 
nil.ra to ele po tassa, sal gemm a . onyx e outros pJ.·ocluc·tos elo 
reino min eral, a i11da não explorados . l!: s·trudas - As est radas 
municipaes e as es·tacloaes que >1travessam o mun. são gera l
mente pess im as 11:-x Le ncle ndo·se por te l'L'e no acc icle•rtado e ex
clus ivamen·te abertas pel us patas elos an imaes e vehiculo< ele 
r odagem, essas esb t· .das, com pequenos inte•·v <t llos, dependem 
ele mu i Lo> co ncer·to> e ol,r as ele a l'Le no se nLiclo ele as melh o t·a t·. 
Não ~ó pela natureza cltJ so lo, co mo ·tamue m devido ús tap;.t
gens el e g ra ndes extensões ele te t'l'enos mal'g in., es. es trei tando e 
mudnnclo e m muitos loga t·es o le ito ela s es tntclils a a !'bitl'io 
dos int •ressacl os. ·teem -se t ul'n ado ellas cada v ... z ma is emba
r açosa.s ao tr~ n s.i \ o puíJli co . Ao E~ ·ta clo e ao mun, na parte 
qu e Jh , s ,Col'l'esponcle, cumpl'e prov idenci a r ele modo a sel'em 
r eiv ind ic:aclos os sens clil'ei'tos e realizados os melhoramen·os 
ma is urge ntes. Geo~ rap l • ia poli ica - O mun. é calcul ado Let· 
em seu mai or cumpr.imento 1.1 8 kils., e em sua maiol' largura 
52 kils., e ele úrea supel'ftcial 7.422 kil s . quaclt•aclos ap proxi
maclame nte, ou 7 .'122 .200 . 000 melros L imita - se, no sul , com· 
o mun. do [-l ervnl, pelo arroio Pira·ti ny ela Orque to. ou el e 
Santa l\1at·ia; HO norte, com o ele Caçn pava. pelo rio Cama
qu a n; a l este, com o el e Cangussú, p?- lo l'io Pit·aliny e arroios 
Maria Antonia e P eclegt-.11 ou dos Goulades; <3, a oeste, cem o 
ele Cnci mlJinb as, pelos a tToios Ant-unes , Salso, 'le l'·tente dos 
Alves, a l'l'<• ios Machado e Pil'aliny-chico ac ima, até um re~ato 
que nell e cl esag- ua , e pot· r,s le até sua nascen·te e clahi pelo 
1\t't'oi o Gt·a•·•de . A v illa el e Pir.• t iny dist a, pot• tel'ra., ela ca
pi-ta l elo Estado, 330 kils . ao nor J:e, e ebs pov~. li mitr ophes 
nas SPgu intes di stanc ias: A' v il la el e Cac imbinbas 33 kil s., <i. 
i'reg. elo Ce t·ri'Lo 4') kds, á vill :t ele Cangussú 53 kil s., ;i 
freg. eLo Boa V ista 79 kils . , á cidade ele Caç<tpava 165 kils. , 
a villa elo Herval 92 kils . Do primi·tivo Leni'torio do mun. 
teem sido desmembrados , para consLiluiL· novos termos , em 
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i849 o ela pat•ocbia de Bagé , abt•angmdo o rincão elo Con-tt• ato , 
que não lhe pel'lencia; e m 1!!56 o elas parochia~ de Cangussú 
e Oerl'i"to; e , p~ l:J. Lei Prov . n . U49, ele 1l de maio de Ii:íi8, o 
ela pat·or.hia el e Cac imbinhas. Como ·termo !'<' Unido, acha-se o 
ele Cacim binhas , sob i\ jurisdicçi'i.o eJl"ectiv;t elo jui zo ' munic ipal 
de P ir;rbiny, ·tendo juizes suppleutes que funcc iolutm COH IO 
Sllllples p c·epanHlores em ·todos os fei ·tos c . iminaes e civis. A 
cotua1·ca el e Pit·atiny ·tem sna s<lde Hes la villa, e con~põ~-se 
actualm ente cl 'ls cluus referidos t erm os un idos, tenclci a ella 
pertencido, não só a circumscripção len· itorin l que hoje i'únua 
os muns. ele B.1gé, Cangussú e Cacimbinllas, como t;. m bem a 
ele Jagua rã o. A vil la ele Piratiny es Lá e m 26• lagar na o1·clem 
ela lmportanc ia jJred ial, ent.re as 55 cidades e vil las qne co nta 
este E s tado, seg melo o IJalanço definitiv o ela cobr a np do impos·to 
da elecima urbana em '1889 O mtm. ·Le 111 a iis Laclo H.u~3 eleilores, 
Hleht>ive 273 s 11 pp.hnenlares . Div ide-se o mun . em qu11 tro clis
tt•,ctt•s ele paz, qu e o são tambam policiat"S , em ,17 qua rte irões. 
Pe:rcnce á d iocese ele S . P edro elo Rio Grande elo S 1l e circum
SC I'eve-se a uma s6 freg . , sob a direcção de um pa rocho, r: u e ,j-G~m .. 
bem o v1gar io da r a ró. eccl esias ~:ca. ::ialubridacle. O cli111 a elo mu o. 
é ameno e temperado, não se conhecendo molestias e ncle micas. 
A e;tação invernosa, que outr'ora se apr ese nta va com inte nsi
dade, chegando O thel'illOmetro, em Jogar <tUl'lg~clo, cilll'ante O 
eli a, a 5" e 2o de calor, e nas uoi tes a J. o e Qu, e ni.'ío r aras 
vezes cahillllo f'l' ocos de neve, geando todas as noites e ge!a udo 
a~ aguas ; nestes ultimas ano os, comq ua u to a i nela faça ba s
tante fl'io, não Lem sido ele lan Lo rigor, e parece que, ao per
passar do ·tempo, vai - se tornando cada vez men<'s se nsivel, 
não o bs tant~ a indacah ir geada e ás vezes ma"ta1· alguma., plan
tações. - - R endas- tiS rendas el o mun . r egulam a nnualm ente 
pel o seguinLe : Co ll ecl.o ri a geral, li :QUO~ ; collec·t l'i a estacl oal, 
6:0.: 0:~·; junta munici pal, 4:000.;;; cs·Laçiio Lelegr a phica, -1: 200~ ' ; 
correio, 400. . As r en().as mnnicip aes, depois ele 1ta ver - ll1es a 
a_ssembléa [Jl'Ovinci:d, pela Lei n. -i 403 ele 9 ele junh~ ([e 'l882, 
In• •do o peda g io ri a pont •. ele P i ratiny, Jlcaram recl u~iclas, 
como SJ ve, a exi ;.m a quanüia . - Çommercio: Os r a m• s de ex
purLaçào do nmn , limiwm-se aos seguintes : ar roz, s ... Ja , CO tll'OS 
~eccqs, cabell o, lii e gaclu vaccum ; o co tn mercio de gados é 
llllpOI'tan te, sendo o mu 11 icipio ainda con siderado pastoril. A 
llll[lOJ·haçiio consiste em i'az~ndas, f·l'l'ag ·ns, vlcl<OS, louça, dro
gas, ca lçado e obj eclos de armarinho, assim con:o café, vinho , 
<~g11 arde n 1 e, ass uc11r, s.1l e Ollti'OS genei'Os ulimenLicios. O trans
p rte é fe ito em carretas puxadas a bois . Nào é clependet1·t" 
de de· pachus a impot· ta çiio·e exportação, sendo por ioso imros
s tvel precisar os r espec tiros valores. Conta o rnun . -munas 
cas.t s d~ nenocio ·tendo s 0te na villa; tem esta duas bobJCas, 
lt:m h o tel, u~ aç~un·ue, tres padarias e val'ias o f\1 ci11aS .- In
clustria agt·ic o la-l!J~ Le mun. pos ~ue terrenos l'ertilissimos para 
lllullas culturas; entretan·to limita-se a. elo milho, feij ão, 
t•:tgo, at·ror., ln l:a·tas , ervilhas, amendo im, f'av as , outros g t· àos 
e varias üuctas, predommanclo a inda o espiriLu ro·tinei ro. 
Conta uma empreza ~xc lusil'amen e destinada á cult ·,1ta elo 
at·roz, mun tadr~ por uma sociedade brazi leit•a- a llol1lã, e h nJe 
Pertence l,·te a Domingos Ri beiro ela Cunlla. Este esto.bclec i
~en to possue um<J. mach in:t ela fot·ça ele oi to carallos , servindo 
"lllOlo1· pa1·a, a pouco mais ele n1 eia fo rça, dar movirnenlo a 

eng<nhos para trilh a r, limpar, deseascu e po iil' o arroz. JJ:m 
llr ~ g\L ordinar ium en·Le cinco trabn .baclot·es e de S) a 90 no tempo 
Co. co lh eita, tellrl o s ido esta no ul t im o a11no de 3.500 alqu eü-es 
e i .SQQ accos . -In dustri<t fab :·il-A inclustl'ia fabril lllllita - se 
a ohras ele al f,Ji ::l.le , sapateiro, oul'ivcR, i'e!'l', iro, carpinl eil'0, 
~.a 1·cenei1·o, i'uni leiro, lJadeiro, sel leil'o correciro. cOt·Lume, ·tolhas, 
1Jolo e vinho. A viticult11ra tem dado os m elh ores rewltados, 

e. comc1uanto se conserve ainda es·baciouaria, de \'ido á ignoran 
Cia el e uns e a o in t!ifle r eutismo ele 01rtrcs, será f'trtur~mente um 
dos ran1os ele o·1·ancle d esenv ulvim~ ulo e lucros incalculavei-; ; 
a Vicleim se ;sten ta aqui .:om reben tos e fecu ndi dade ex lra
~t·elinal'ia, produzindo exce ll~ n·te v-inho; as ten a s da m argem 
en· . do Camac1u ii, nesle muo., pela sua ube rdaele e ~emelhança 
~0111 as do AJLo Dollt'O, desci •· Cjlte <L inicialiva individua l appa· 
~ça. ou se cl eaellvolva o espirito de associaçiio, apt·o,·eitando- as n,: cultura da vi11ha, seri'ío um el os pl'iocipaes elem e ntos ele 

Jlto s per1dad~ indus·trial no municipi•J. A ind11stria serica , 
outi'O l'Umu de i mmensa vantao-em [•ara todas as cla~se s sociaes. 
adapta -se pel'feiLa mente ao cli~na elo mun., a oP.de já foi e nsaiaclR 
~Seu [lroclucto pre :11ittdo nas exposições nacionaes ele lSB e 1875 

0lll llleclalhas ele pra ta ele -[a clas, e , 11a ele Vienna em 187J cvm 
~lençã•J h om·o.m e na de Philaclelph ia e .~ , 1875 com medalha 
• 0 lllertto, Apresentando este clespre tencwso trabalho, so v1so 
a ll~liiclade que clelle póde acl v ir ao publico e especialmeJl'te aos 

meus co n·tennneos. -Fevereiro de 1892 .-José Bernardo Gomes 
de Freitas. (Pira:tiuy.) 

PJRATINY. Rio elo IJ:s·t8.rlo clu R. G. elo Sul; nnsce na 
Scrm Geral e desn gua na m urge m esc1 . elo rio Urugnay ,em f1·ente 
á exhincLa [.Ovonção el e Conceiç.ão . Recel~e o lnhacn pe·tum, 
o Peceg-u ·i ,. o, Chun y. Hú, Sa11'ta Barbara, ::'anta Ros:t, Cllim· 
burú, P i rajú, Cambnhy, Taquaran<:him, G uararah~. e ou·tt·os . 

P JRATINY. Rio do E s tado do R. G. do Sul : nasce ao 
N ela villa elo Eell n cme , j01nLo á ooxillla de Santo Antcnio e 
pouco acima rio l Jg-ar denominado Capão doa Corvos, proximo ao 
passo elo Mecl i11 a; corre para o Sul. e a pós um cnrs • ele ·132 
kil s. va i lançar-s ~ no r io S. Gonçalo . E' na,ega vel a té 86 kils. 
acima de sua r,z, a i· o pa;so elo Ricat•clo. T em como tribs. os 
arroios Alegrbs, elo Meio, das Ped ras, ~ J aria Gt•mes, Palma, 
Set·rv Chabo, Pira tinysinho, Pira·tiny-Chicc, Pmttiny-Mirim, 
além ele outros. 

PIRATINY- CHICO. Al'l'.•io elo Estado elo R. G. do Sul, 
afl:'. da margem dir. do rio Piratiny, que o é do S . Gonçalo . 
E' tambem denominado rios GarciaR. Reune- se com o Pira·tiny 
ela OrqueLa . Recebe os a1To ios J\jachado ou elos Correas e do 
A.l fa la·t·. 'l'em sua Ot·ig-em na coxilha de ::iat1to A ntonio, ll •J 

locar cl enon1in a ·lo P assarinhos . 
PIRATINY DA ORQUETA. A.l·t·oio elo Estado elo R. G. do 

Sul, no mun. do Püati11y. Reune-se com o Pira tiny-Chico e 
.brmo. o fundo do rincã'l da Orque ta. R ecebe o AnLunes, 
o T amanduá e o H er l' a l. E ' tambem de nominado Santa Mal'ia . 

PIRATINY- MIRIM . !!:' o principal ram o do Piratiny, 
nome que <td~11iJ·e pouco abaixo elo pa>so de nominado i\Iar1a 
Antonia; no Est ado elo R . G. elo Sul. Cot·rc o. seis kils. a 8 . ela 
viDa do l~ i l'a\ iny. R eceue o Mari a Antonio., e o Ba1a :ha. 

PIRATINYSINHO. Arroio elo i::slaclo elo R . G. elo Su i, ali'. 
do rio Pira tiny, que o é do S. Gonçal o. R ece be o Moinho do 
José J oac1ui m . 

P JH.ATIVA. Igarapé elo Esto.do elo P ara, al1'. do Cul'iaü, no 
mun. ele i\Iacapá . \Iuf. lcc.) . 

p ,RATUBA. l-tio elo EJs·Laclo elo Pará. desag-ua no oceano a 
1"31'30' ' de La t. N. e Ô0 -.16' -JT ' el e Long·. O. E' um dos qual'e~ta 
cursos d 'ag-ua que, se !{undo a explot·ação f,·ita em 1791 pot• 
J\Ianoel J oaq uim rl e A.bl'eU, con·ta m-se en~re a ponta Jupa~y e o 
cabo Nvr te . S ua foz lica .en·tre a dos igarapés SucurUJÚ e Ara
quiça ua ou Jra -quiçaua. 

PIRATUBA. Igat·apé elo EsLaclo elo Pará, na i lha Marajó, 
ban a o 111 11 11. ele PonLa el e P edras e d esagua na marg-e m clit·. do 
rio Marajó-assú. (Inf . loc . ) . 

FIRA TUBA . Lago elo Estado do Pad, perto do cabo Nort€ ; 
delle uasce o d o elo mesmo nome que clesagua no oceano. 

PJRAU Á . Log . cloEs Laelo ele Pernambuco, no mun . dó Bom 
Jardim . I-Ia mrtros logs . elo mesmo uome no mun. ele Palmares 
e no clis·t. ela Vi cencia . 

PIRAUÁ. Pequ eno rio elo Es·tarlo de P ernambuco, nfl'. elo 
Capibaribe. 

FIRA UAIA, Ilha do Es tado do Pará, n a uabia elos Bocas. 

P1RAUARA. LDgo elo l!:staclo elo Amazona~, n:J. margem esq. 
do rio Pttrús, o nele cl~s<~gua aba ixo ela foz do Alml'ary . · 

PlRAUBA . Di t. areado no mun. do Pomba elo Estado ele 
Mi 11as Gemes (.elo Dec . n. 89 de 4 ele jttllho de ·1890 . Sobre 
suas divi sas vide lJec. 11. 431 de 2-l de março ele 189 1. 

PIRAül RA. Set•rote do Estado elo Rio de Janeiro, a·tra
vessaclv pel a es Lracla elo Commercio, proximo elos ri os da Vargem 
e elo Secretario. 

PIRAUlRA. Rio elo Estado ele Pernambuco, no mun. elo 
Limoeiro. Desagtta no CapibarilJe . 

PlRAUtRI. 1\u-tiga aldeia adminis tr11cla pel ,.s jesuitas . E' 
hoj e a ft·eg. de S . João Baptista do P cmbal, no Es·tado do 
Pará. ' · 
. PIRAYAUARA (peixe cachorro). Jlba no rio Negro, nff. do 
Amaz~ n as, no l~s tado deste nome, en~re as ilhas clenomwaclas 
Cacatomo e Assahy. 

P IRERA . Jga;·apé do EsLad>J elo ,\mazonas, _aff. d ~~; 11t 1·g:m 
e>q. elo rio Paclaujry, ·L1·i b. elo ~egro, entre os 1garapes naJa e 
Mirity. . 

p 1RES , Log . elo Estado elo Ceará, no ·termo de Aquuo.z. 
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PIRES . Bairro na freg . do O' perten cente ao mu n. da capital 
do Estado de S. Paulo, com uma esch. publ. de in st. prlm · 
cr·eada pelo. Lei P ro v. n. 99 de 24 de abl'il de 1880. 

P l RES. Bairro no mun. da Limeira e Estado de S Paulo, 
com escho la. 

P IRES . Bairro uo mun . de Pir assiuunga e Est ado de 
S. Paulo. 

PIRES. Log. do Estado ele Minas Geraes, 110 termo ele Sete 
Lagôas, no dist. do Ta boieiro. 

P IRES. Log. el o Estado ele Minas Geraes, nas immecliações 
da es·tação de Bemüca, na E. de F. Central elo l3raztl, no mun . 
do Juiz de Fór a . 

PIRES. !'o v. no dist . de Candêas e mun. de Campo Bello 
do Estado de Minas Ger aes. 

PIRES. Pov . do Est ado de Minas Geraes , dist a nte cerca 
de sei s kils. do dist . dd S , Bra z de Suassuhy . 

PIRES. Log . do Estado de Minas Geraes, no mu n . de Ou~o 
Preto e tlist . de Congonbas do Campo, com uma esch. munl
cipal. 

PIRES. i\ior l'O do E taclo do lUo de J a neiro, no mun. ele 
Nylerõi. H;;~ ahi uma caixa cl'agua. 

PIRES. Serra do Est ado ele Minas Geraes , entre os m uns . · 
de Jagm ry e S. José elo ParuisJ , Dão-lh<~ t am bem o nome de 
San·ta Luzia . 

P I RES. Serra do Es·tado de Minas Geraes, se pcü·a as aguas 
do rio das Velh as lias do Paraopeba , 

P I R E S, Ponta n,t lagôa. de Rodrigo ele Fre it as , no mu n. 
da CapiLa l Federal, entre as praias ela Pi ta ngueit'a e Funda. 

P .i.RES . Riacho do Es tado elo Cear{L, no m11n . ele SanLa 
Quiteria; desagua n o rio Acat·abú en tl'e a foz do J ac u1·u hú e 
a do Macaco . ( lnf. loc . ) Um ou·tro i nfut·mante mencion a esse 
rio como alfl. do Jacul'utú. 

PIRES. Corrego elo Estado de P ernambuco, banha o mun, 
ele Bom Conselho e clesagua no Papacacinba, a!l'. do rio Para
h yba . 

P I RES . Riacho elo l!;s taclo d <L Bahüt, afl'. do rio Paranil
rim, que o e elo S. Francisco. Banha o mun. ele Agua Quen·te . 

PlRES. R io do Estad o da Bahia, atL da margem septen
trional el o l'io ele Con·tas ( Ayres ele Casal ). 

P I RES. Rio elo J.iJ~·taclo elo E . Santo, entre os cli s·ts . ele Man
garahy e Cariacica. 

PIRES. Ribeirão do 'ffis Laclo ele S. Pau io, a Jt' . ela rio Tietê, 
n as divi sas elo mun. de Piracicaba . 

PIRES. Corrego do U:stado de ll'linas Geraes, a fl'. elo rio 
Dourados, que o é elo Pa t·a nahyba. 

P i RES . R ibeirão do Es·tado de Minas Geraes, nasce na 
serra elo Descoberto, banha o elis·t. ela P iedade da Leopolclina 
e elesagua no rio r\ ovo. 

PIRES. Lag·ôa do Es~ado do E. Santo. no mun. de Ca d a-
cica. 

PIRES. L agôa elo Estado do Rio de Jo.neiro ; une-se á elo 
Jurumirim e es·ta a ele J agoroa ba. Recebe o rio J erivil. . 

PIRES. Lagôa elo l~st:telo de Matto Gt·osso, j u ·11o !Í serra 
de~- Jeronymo. Tom ou o nome elo famige t·ado sertani sta. 
Antonio Pil'ea ele Campos, que, at ncl ;,. tnen tno viera com se u 
pai, e .\nbanguera , na conquista de inclios e clescobel'·ta ele mi
nas, en t l'e a s quaP.s as dos Madyrios. l~sLava es tabelec id o em 
S. Paulo, quan do mudou-se co n, toda sua fanli lia e depen den 
t es pal'a junto dessa Jagôa . 

P l RÍ , s. m. (Par ú) No1 11 e c1ue dão a cel"tos brejos em que 
se desenvolve a vege tação ela herva Pi,·i. No Maran hão US!WI 
clesLe vocabulo no plUl·al : Piri.oes I Etyot . Pery, eomo es 
creve o Dicc . Po•·t . IJ?"UJZ . ou Piri, como o fdz Monloya. ~o 
nome ·tupy ele uma 0 .1 mais especie_s de junco, que cresce nos 
ala,.aJ i ços e é aprovelt ' elo pam a labricação ele esLe iras e ou
tl'os"' mister:~ s . ( B. Ro lm11 ). Vide IJery . 

PIR i Á. Pov . no mun. de V1zeu do Estado do Pu·á ·sobre 
0 l'io elo sou nollle. A Por·taria de 30 de Mat·ço ele 1874 c t·eot t 
ahi uma esch, publ. dé rost. primada . 

PIRIÁ . Dist. elo mun. ele Miritiba, no Estado elo Mar a
nhão. Or·ago S . Jósc. Foi cl'eaclo fr ·g. pela Lei Prov, n . 13 ele 
8 de maio de '1835 . Encontra-s~ lambem escdp"to Periá e Preá.. 
V id e Jll[i>·itibl~ e Preá . 

l:'IRIÁ Se l'ra do J.iJ staclo do P::~. t· á, no mun. ele V izeu, H!' 
noLave l pe la sua elevação, que ó obse rvada á grande di stanci:J. 
pelos navegauLes aos qu::~.e s serve ele guia . 

PIRIÁ. R io do Es·tado elo Pará, no mun. elo CUl·ralinho. 
Corre proximo ao ~lutua.cà e desagua na bahla dos Bocas. 

PIRIÁ . R io e porto do Estado elo Pará, no mun. ele Vizeu. 
Tem alguns lm ncos. Quasi n a barra desse rio ha a ilha ele r-ta
cupim. lni(Jl'mam-tws do l~s ·taelo te l' esse rio origem em uma serl'a, 
onde nasce o Coroacy-paraná e ser seu curso de 150 kils. p <J r 
entre campos e ma tias abunclan tes de macleh·as preciosas . H.ecebe 
o Piriá-·toró, 

PIRIÁ. Rio elo Estado do Pará, na ilha Marajó , Banha o 
mun. elo Cltl'rali uh o . 

PIRIÁ-JUSSARA. Nome ele um l.Jraço ele mar ao lado cli
re!Lo elo rio Munim, no JJ.:stado do ~laranhão; bastante l a L"go . 
Estende-se por mais de 12 ki ls . internauclo-se com clirecção ao 
Rosad o, tendo e111 certa aHura um pequen o igarapé d e 201) a 
30tl braças ele comprimento, l[Ue ,'ommu uica com o tgal'apé 
d~nominado San·ta Quiteria ou elas Caixas . « Dizia o rinaclo 
Antonio Joaquim Lopes cl!t S ilva que, vindo-se da villa elo Ro
sario, sempre pelo rio iVlunim, e t1'tl'a•se no igarapé elas Caixas 
e sahe-se uo Pir1á- Jussara» . An·tes ele sahir-se do igarapé 
Piriá-Jussara ba ou·tro furo do lado esquerdo pot· onde passa-se 
para o rio i\1uuim. 

PIRI ASS U' . Iga rapé elo Es~aclo do Pal'á, n o mun. ele 
Cintra . 

PIRI Á- TINGA. Bahia mt cos ta elo Estado elo Pará, en·tre a 
foz do Gurupy e a ponta Tijoca. 

PIRIÁ-TORÓ. l:Uo elo li:staclo do Pará, afl'. ela mar gem esq . 
elo Piriá. 

PIRIÁ-UNA . Bahia na costa elo Estado elo Pad., en·tre a 
foz elo Gurupy e a pon ta 'l'ijoca. 

PIRICHASEINE. Rio ela Guyana, na m argem esq. elo 
Waupez, entre o lviari e o Bul'i'tasú (Amujo Amawnas) . 

PIRIOINIM. Lago do Es·taelo elo Amazonas, no mun. ele 
Coary . 

PIRIPAU. Set•ro·Le do Estado de Minas Geraes, perto das 
Aguas VÍI'tuosas elo Lambary. E ' um con·trafol'te ela seL'l'a de 
Santa Cathal'ina, que com os nomes ele P iripáu e CaJ'undó 
separa as aguas do do Lam bary elas elo Sapucahy . 

PIRIPAU . Rio elo Es tado ele Goyaz, ali. elo Parnaná. Re
cebe o Meslre d'.\rmas, o Sobraclinbo e os cot'l'egos QuaLy e 
Rajadinha . 

PIRISAL . L agôa elo Estado elo P ar á, no mun . de Salinas, 
na ilha Atala, ia . 

PIRITUBA. Vide l:'uitz~ba . 

PIRIUNY. Lago á margem esq. elo 1·io Suli mões, perto elo 
Coary . 

PIRÓ. Log. elo ILstado elas Alagoas, no mun . ela Palmeira , 
á m arg •m do Traipú. 

PIROCA. Sel'l' <> elo Estado el o Pará, no mun-. ele Santa rém . 
E' inteit· ame n"te elespiclu de at·vol'~s, mas tudo coberto !e uma 
tensa gTami nea desde a ba. e a·té o ponto mai s alto . 

PIROCABA. R io elo Es·taclo do Pará, banba o clist. t.le Beja· 
e clesagua n o ri o Toca nL ius. 

PIROCAU A. Balda si ·tuacla ao S. cl<t foz elo rio Gul'Upy, no 
EsLaclo do t\l<H·anbão. Nell a ba uma ilha, em c 11jo ce 11 Lt'O 
ergue-se um pequ •no mol'l' u d;t mesm a. denominação. P1·oxim a 
á essa bah 1a lica a ilha ele. ' . J oãus inho. 

PIROUP A V A. Bairl'O do mun. ele I g-uape. no Estado ele 
S . Pau to ; com uma esc: ho l>t . 

PIROUPAVA . R io elo li:s·taclo el e S . Paulo all' . da mat·ooem 
c~q . elo H. ihe ir~ . · O Sr. DL Gocl oy, no seu tl'abalb o ;! /],·o 
H11CW de S . 1 c~?llo , esct·eve P~rupaba. No ltelat. elo Visconde 
do Parnahyba (18,86) l ê-se Piropava . Recebe o B1·anco, Capinzal, 
Areas e Oaprvaru. 

38.050 
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l?IRI { TTUBA. T'ov . d o r<: s t ·•dll do Para hvb1. d•l Norte, no 
term o d•• Ou a ra bil'a , com um di s t. ele pa z, e· 11111 a esc h. pu\, ! . 
<le tns t. pr iln . , Cl'eada pe lo Pot·La ri .• d .2 1 de feve rei r o de 1cl li8 . 

PIRUANH ANGA. Pov . do U: s t~.d o cl rt Bahi a , no tUl tn. de 
llhens . :í ma •·g' m es:1. " ''rio flabipe . (ln f. luc . ) : 

. P IRU'::A . Tgat·a pé do Es tado rlo Amazonas. a ff. d a margem 
dtt· do •· io M .. rary, Hb. elo Parlaui i'.Y e esLe do Negro . F1ca 
entt·e O'> igal'apés lap ic.:i e Tamv.macá. 

PIRUH !NY . Lngo do l~ s tado dn Amaz 1 n a ~ . no mun. el e 
Co laj :i s . li ~arlo ao <l e !Jarl a.J OZ pelo igara pé do me~mo nome I~' 
tal vez" mai or elo 1111111., muito 1•i sco~o e cel'caclo de impor tan
tes ~ et• i ngaefi e Ca tanh •es ; e sezl)na tiC•>. 

PIRULEIRAR. Bai rro rl e mun . de Jacareh y. no E sLaclo de 
S. Panl r> . com eschola . · 

PIRULEIRAS. Mnt' t'O do fi:s t :~cl • > el e S . P a ulo, no 111 11 n. ele 
~:tcat• <i hy. com um tunnel q ne é a L!'av e< s :~d n p·, la E . de F. ele 
S . P <•ulo :.o Rio de Jilneiro, hoj e Ce ntcal do Bm zi !. 

PIR URUCA. Cor rego do l ~ st I elo Cln ~j i nas Oe•·ae ' · 11 o· elo rio 
Grande . Seu nome p:q·ece s r deriva.do ele un s sa ibros gro >so~ , 
Clat·os, q e s · apa nham no lei o elo cnrrego e q ne e 111 lingua
"em ele rninc1·ação se chama pintl'HC ' · 0 .< ar e ntureÍl'OS elo se
cuia 17o quando . em bn sca el e out•o, cheg.u·am a esse co•·t·ego 
det•:.tlll - lhe o nome de Pello~trinho, de :~ Oill l llação que consat·vott 
por muito tempo e que se e nc •nt a nos papeis a nti gos ela 
ar! min istração cl iamant in:>. [reli zmente por em, a denom to.tção 
primi ~ i va a inch é co 11 e •·vacla . 

P SA-BEM . Ribei•·:'io ·r.l o Es t<tdo de Min as Ger acs, aff. elo 
Cui e te que o e do t•io Do~e ; nu m nn. ele iiL1nhuass ú (lnf. loc.) 

P ISA-SAL. Riach•l el o Es tado do R. G . rlo No l'l.e : clesa,.ua 
na ba •'l'a d e .i g• ta inaré . O l"'a t ico Phi lippe escreve nÓ seu Ro
t~iro f'es a- <cbl ; Vita l de Ol•vP.u·a cRc,·evll LL PiH-ml . No ,\ltlo.s 
ele l'.obin é seguida es t:t u ltima denominação . 

P I SCAM S A. Col'rcgo 'elo g stado d e Goya r., ban h<t. o mun . 
cl ~ Santn. Luzia e des<tg11a n:t ma rgem clir·. elo rio S . Marcos 
(In f. loc.) 

PISCOBYÉ R io elo ffistarlo elo M·n·anltão. aff . ela mat·gcm 
esq . do rio Grniahú . (Atlas ele Lom ellino ele Cal'valh o) . No 
Allcbs ele C. i\Iencles le- se P ioc~ bgé . 

PI8TOLA . Peque1to rio elo Estado ele Thli nas Get·aes ; banha 
o ·teri ·torio elo dist. ele Dattas e desag-ua n:J. margem clir. do 
rio deste ·nome (InC. loc.) 

PISTOLA . Pequeno rio elo Est ado ele Goya7.; nasce na sel'l 'n 
Dout•acla em um bLtri tysal. e <~.pós um curso d e 1 ~~ kils . cles
agua no ma•·gem esq. elo ri bc ir iio anto Anton io, que , r eunido 
no Roncnclor. forma o rio B:~ gagc m, trib. elo Vermelho (O Fw·· 
vVesc elo Bm zi) . 

PITOLA. Cnch oeira no rio Balsas , alf. elo Parnah yba ; no 
Estirdo do Mara nhão. 

PITA. P ecptenn eclesab ita d a ilhn, no m e io elo nrchipeln g·o 
no sul de Paque tá, na b.1 h in. ele Gunn a ba t\1.. 'l'::unbem a eleno
InnJanJ Pitan,qcbs . 

G 
PITAGOARE. Log . el o Estado de P ernambuco, no mun. ele 

>oyanna . 
PlTAGOARY. P eqnen1 pov . ao pé ela s ·t·ra ele seu nom e , 

do :nun. de Ma t·:.m gu" pe elo Esta lo do Ceará , ri.gado pelo riacho 
f e seu uome Orago Santo .\.ntoni o. Fo i ela PoLiguares que Ee 
Unclou essa povoação. 

PI'tAGOARY . Sel'l'Ot3 elo g rupo d<t Ar·ataaba, no l~ st 1 clo 
do Ceará Tem cer·ca ele t ··e3 kils. ele ex tensão e é Ins tante culli · 
"ado. F ica e11tre Puca~ubn e Mat· :J.n gu <~ pe. 

d
PITANGA. Log. elo ffistnclo elo Ceará no mun. d e S . Bene
tcto . 

r l?l T ANGA . Log . elo Estado ele P er nambuco, nos muns . de 
15' <tarassú e Nazat·etlt . 

~ITANGA . Pov. elo Es tado de Ser g ipe, no tN·mo ele S . Chl' is
tovao com urna esch. publ. ele ensino m ix ~o , creada pm· Lei Pro v. 
n. i. 288 ele -l7 de abril de i 884 . 

. l?TTAN GA. Al'l'ai:J.l elo mun . ele Valeuça elo Jl:sta tlo da Ba
hta, com umaesch. ubl.cle inst . prim., crearla pela Lei Prov. 
nl. l. d5G ele '17 de se tembro de 'l878 e uma capella da invocação 
c e San·to Antonio . 
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PITA NGA . Pov. no di s·t . ele r·ara pina rlo Es·Laclo elo E. 
San to. com uma esch publ ele ins t rrimar ia, Cl'eacla pela Lei 
Prov n. :21 de 13 ele novembl'o ele i88J. 

P IT ANGA Um a eln.s estações el a I •~ . ele F ela Bah ia ao São 
Francisco, entre ns eq tn,·ões ela .\1a ~ ta e el a P oj1.tca . 

PI't ANGA C<. i acho elo Es tado de Pernambuco; clesagua no 
rio Jg nar as, ú. 

P I T ANGA. Rio elo E~tacl o de . er g i pe, a·tr·avessa a estrada 
que rle S. Chri s tov iio va i a A1•acajú . Naqce na a ld (•a cl ' Agua 
Azeda. no mnn. eleS Cnri~to v ii. 'e el e~emboca no r io Pox1m. As 
a : uas des te ri o si o co ns i derada~ as m elhor es elo l ~ staclo 

PITANGA . Rio do ii;s taclo ela Bah ia, ·trib . da babia ele T odo; 
os Sa u tns . Defronte ele sua foz acha - se a ilh a ela l\laré 

PIT 'I. NGA. Rio rlo l~s taclo ela Bahi a . no mun. da Matta ele 
s .foão 1·:· ele mat·genq fe r·Leis e ser ve a divei'SOS e ngenho~ . Se
gun rlo uma i n formaç;i.o que l"ecebê mrn, es. e rio clesagua na 
margem e~ q . elo Poj ucn; segundo uma outra, desagna no Ja
cublpe. 

P I TANG \ . R io elo Es tado el a Bahia . hanh <t. o mtul. eleVa
le nça e desagua na margem elir. do Una 

PITANGA. Rio elo l~ s taclo ele Santa Cathari na. affi. elo rio 
elo B1·aco. ·tl' ib utar io elo Tijuca~ T em "Sse nome (dizem- nos) por 
·ter sido descoberto, ctua ndo o Dr. Olympi u ele Souza l'itangn., 
aclmini~ Lrava a colonia Prin.cipe D. P edro. 

PITANGA . La•rõa do !Lstaelo elo R io ele J a neiro, perto ele 
Cabo Frio. T em m eia legua ele comprim entJ. 

PITANGAS ('ia nto Amaro de). Dis t . elo t ermo ele Abrantes 
no li:s tado el a Bah ia . ' 

P IT ANGA<:. Pec1uena e eleshab i tacla ilha , no meio elo arcbi 
pelago sul ele Paquc tá , na bahia ele Gua nabara. E' ·tambem cle
nomi nada Pita. 

P ITANGAS. R iacho elo Estado ele Minas Geraes. banha o 
mun . el e S. i\l iguel de Gua nh iies e clesagua no rio Sn.n ·o Au
·tonio . No lo.Q' at· de11ominado Fun il , esse rio some- se por entre 
peclr •S para r eapparecer <~ah i a 100 metros abaixo. 

PITANGUEIRAS. Vill a e mun. rlo Estado ele S . Pau]'), ex
parochi:L elo num. ele Jnbot icaba l. O.rago S Seb·,stião e d iocese ele 
S. p ,,tllo. Foi creada eli s t. e p:u·ocbia r:ela Lei Prov. n. 138 de 1.7 
ele julho ele 188 l. Tem duas esc hs. publs . ele ins t. prim. creaclas 
pel a~ Lei; Pl'uvs. ns. 19 ele 17 e 37 ele 30. ambas ele março ele 
'188.2. F ui elevada á vil la pela Lei u '152 ele 6 de julho ele 1893 . 
Di sta dous kil s. ela ma rgem elo Mogy-g •nss ú, onde a Cr mpanhia 
Fluvial 'tem um por to bastan·te frequentado e ele grande com
m erc :o. Lavnul'a de cafe, canna e cereaes Criat;iio de gado . 
E ' servida pela 1 in h a fluvi a l ela Com pa h in Pauli sta e pela 
es tracln rle ror! a gem ele J al ,otic~.bal. Dista 30 klls . ele Jahoti.cabal, 
2-± do Bebedouro, 48 elo l{i beirão Pre to e 60 elo K San·to ele 
Ba talaes. Comprehencle o~ povs. Cachoeira e Viraclr>r. Foi in
corporada á com. elo Bebedouro pela Lei n. 487 ele 20 de cle
zembr·o el e 1.~95 . 

PIT ANGUEIRAS. Log. elo Estado ele P e rnambuco, no mun . 
ele S. Lourenço da Matta . 

PITANGUEIRAS. Log. rlo E s tado elo R io ele .ra ne:ro, no 
clis t . ele N . S . ela Conceição elo mun de Rezende . . 

PITANGUEIRAS. Baino elo nnm. de Bragançl!,, no Estado 
ele S. P au lo ; com clua~ eschs . publs. ele ins t. primal'ia . 

PIT ANGUEIRAS. Ba i ri'O no clist. ela Borcl<t ela Ma lta elo 
mun. ele Pouso A len·t·e , no E~taclo ele Minas Ge t·aes. 

PITANGUEIRAS. Bail'l'o elo mun. ele Monte Sa nto c Es
tado ele i\l i na~ Uel'aes . l~noontn i tambem escripto P i tan
gur i t'OS. 

PITANGUEIRAS. Ilh a elo E st Relo el e Matto Grosso, no 
lvinheymn, cinco kils . aba ixo elo Santa Maria. 

PIT ANGUEIRAS . Conego elo Estado el e S . P nulo, afl'. ela 
m ar g·' m es1. el o rio .\Iog·y- gu·1 ssú. 

PITANGUEIRAS . Arroio rlo l!;staclo elo R. O. do S~l, . a.~·. 
ela mal'g •m e~q. elo rio Jbi cuhy, entre os a r ro1os Santa 'i lCtmra 
e L11ue ir L e <'!.Cima ela foz elo :-;anta Mal'l a . 

PifANGUE[RAS. R ibei1·ão afl". ela m~!·gem esq . elo r ibei
riio el a Bat•t·e i•·a; proximo tlos limites dos J1staclos ele S . Paulo 
e Minas Ge r· ne; . 
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PITANGUEIRAS . Rio do Estado de Minas Geraes; des
agua na margem esq. do Ayurnoca. Parece nascer ela serra Tra
hituba ou Tr·eituba. Banha o clis·t. ele S. Vicente Fet'rer. H.ecebe 
o Serra elas Bicas, o dos Car-neirr,s, o da Prata, o 'l'ijuco P I·eto, 
pela margem eSC[ . e o Espl'aiaelo e o Sesmaria pela di1·., além 
de ou·tt·os . 

PITANGUEIRAS. Carrego do Estado de Minas Geraes, aí[ 
da margem dir. elo rio Turvo Pequeno. 

P!TANGUEIRAS . Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, 
banha o mun. ele Caldas e desagua no rio Capivary . (Inf. loc.) . 

PITANGUEIRAS. Nome ele uma praia situada na ilha elo 
Govern ador, na bahia ele Guanabara. 

PITANGUEIRAS. Porto do rio P ardo, mun . elo Ribeirão 
Preto e Es·taclo de S. Paulo (Inf. loc.). 

PITANGUINHA . Rio do Estado ele Sergipe, a.a·. elo Irapi
ranga ou Vasa-Barris. 

P lTANGUINHA. Rio elo Estado ela Bahia, banha o mun 
ele Valença e desagua no rio Una . 

PITANGUINHA . Rio do Estado da Bahia, banha o mun. ele 
Valença e clesagua na margem esq . elo Sal'apuhy. 

PITANGUY. Cidade e mun. elo Estado de M;nas Geraes, 
séde ela com . do seu nome, a n·es kils. do rio Pará, a 19• 21' ele 
lat. e :338• 15' ele long ; estende- se pelas encostas ele dous mon 
tes de suave declive. No Almanak de Minas de 1873 encontra-se 
a respei-to desse mun. a seguinte noticia, que foi ministrada 
pelo cidadão Luiz Antonio ela Si lva Gomes; << Ha tradição ele 
que em 1709 vieram alg uns paulistas elas par·tes de t>abará e 
Caetbé em demanda das terras C[Ue nos ficam ao poente, aonde 
suppunham exisLir ricas minas ele ouro . Pem:ntando nas ma,r 
gens elo carrego, que en rão chamava- se CarurL~ e hoJe Lavapes, 
·üveram a desdi La de perder o guia que concluz1am em uma rede 
por ve lho e enfermo, mordido ele uma cobra . Appat·eceu por isso 
o desalento, e, pois, só cuidaram em vol·tar seguindo as mesmas 
pegadas que haviam traçado quando entraram . A poucos passos, 
porém, encontrou o sujeito que vinha aclian·te, em um buraco ele 
·ta·tú, no morro que hoj e se chama Batata], na ·terra que aquelle 
animal havia a pouco lançado para fóra um pequeno gl'ão ele 
ouro . Kx:aminado por isso o terreno, acharam-no rico e fertil, 
e daqui começara o descobrimen·to . Era es·te logar naquelle ·tempo 
sertão incul'to e despovoado . Em 17!1 com a noticia claquelle 
descobrimento sobre o Batalal entrou o primeiro povo. O ouro 
era copioso e de facil extracção, não só no Bata·tal , como nos 
c01·regos e ribeiros clutmaclos Ht•umaclo, S. João , Onça, Guardas, 
S . Joanico e ou·tros muit os . A principio trabalhavam os homens 
nos logares onde cada um se a utecipa,,a, sem reparbição judicial 
e s6 pela procedencia que c 1 ela um tomava : pois as primeüas 
concessões e posses conferidas pelos guardas móres ·ti v eram 
principio em 1719. Discensões que se orrgiuaram cles·ta manei ra 
de fazer posse, ·trouxeram mortes e rui nas, prevalecer1Clo o Pvde1· 
da força contra a razão e a justiça . Em 1713 vendia-se oitava 
e meia de ouro por uma mão de milho (quar·ta pade ele um al
C[Ueire -L. 1° ele Nottas á folha 4, v.). Do rio Pitanguy, que 
na lingua vulgar do gent io da tena quer dizer rio ele crianças, 
proveio o nome ele l itan guy para estas minas, por se i· em desco
bertas em suas margens e haverem ns primei ros conquis tadores 
encontrado nellas uma pequena a lclêa de imlios · IJ.ravos com 
muitas crianças. Este rw chama-se hoje o Pará. Houve em 
1714 o p~·imeiro tabellião ele no tas para as escripluras e 
mais papeis desse officio, e nelle se denominava esta ·Let•ra 
por minas de Pita11guy, freg . ele N . S . do Pilar, a-té abril 
ele 1815, em que já se denominava pot· vllla ele N. S. 
ela P iedade de Pitanguy. Em consequencia disto elevemos 
entender que já então lhe fôra, por Sua Magestacle FJcle
lissima conferido o titulo ele Villa , supposto não se ·ter encon
trado a carta ele mercê e nem memoria a lguma clella . N o·ta vel 
omissão de nossos maiores I! P ocler-se-hia com razão duvidar 
da concessão ds.quelle titulo e de sua legitimidade, se cartas 
régias dirigidas a esta Villa desde aquellt data a não denomi 
nassem - V1llacle N. S. ela Piedade de P i tanguy . Os prune iros 
Juizes orcl ina rios elei·tos 1oram - An·tonio H.oct.ri gues Velho e 
Bento Paes da Silva ; Ve t·eadores, João Cardoso, Lourenço Fra11co 
do Prado, José P11·es Monteiro, o Procurador Antonio Ribeiro 
ela Si lva , os quaes se1•vn•am .em 1718. A ell es são dir ig1clas 
muitas cartas elo Exm . Conde D. Pedro ele Almeida e P u1•tugal, 
que governava est a Capitania, encarregando-lhes a cobrançu 
elos 1·eaes quintos e ·tambem o governo pol it ico da ·terra. Em 

17'19 houve nova eleição ele Juizes e Ofliciaes, e fo1•am- Mano~! 
de Fin-ueil'eclo Mascarenhas Antonio Leme do Prado, Estevao 
Paulo
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de M .llo, e Procurador José Rodr igues Lima . As per
niciosas cliscensões que reinava m. como acima se d isse, acoro
çoadas por alguns poderosos desconLentes que m R·t1gavam as 
pessoas elo povo a fazer sahit· ela tol'l'a o BI•Jgadeu·o ele Aux i
l iares, João Lobo ele Macedo, que com o cargo ele Reo-en te e_p 
viára em 1718 u Exm. Conde Governador para compÔr as clts
corcl ias ·tomaram vul to e de·terminarHm o assass inato ele Manoel 
ele Fig~eit·edo Mascarenhas, Juiz ordinario em 1719. Fizeram:se 
novas JustiçHs para o an no ele 1720,. foram Jlilzes orclmanos 
José ele Campos Bicudo, e Miguel ele Faria Sudré - Vareaclores 
Francisco elo Rego Barros, João Henrique de Alvarimga, e José 
Rodl'igues Betim e P rocurado r João Velloso ele Carval ho . Est~ s 
homens· todos banes~ os, amig·os ela paz, c! o real ser v iço e .do b~m 
publico, deram f<~vo r ao Con·egeclor cht Com: Bet·narrlo Pet·eira 
de Gusmão, cuja cmtrada na Villa os sediCIOSOS unpeclnam a 
mão armada, para qne aquelle a pudes se. etfcctnar e cot·ngty as 
cliscorclias. Curo as 1a chegada e começo ela devassa elos cr1mes 
commeltidos, fugiram os revoltosos internando-se para os serLõ~s 
ele Goyaz. Era um dos princ ipaes r evo!·tosos Domlllgo.; l'1odn
n-ues elo Prado homem poderoso, ele mu1ho va lor e expenenc1a 
~m penetrar o; ser·tões e descobrir o ouro. Foi el_le que em 17'15 
deu motivo a c1ue fosse enforcado e:n ~ffig1e o ou l'lclor pot·tuguez, 
quando o povo, achando excess1vo o 1mposto ele 36 a.• de. ouro 
lançado sohi'e os povos ele Minas p .r conta dos reaes CIU Jil·tos, 
pegou em armas, e, elo campo da t• evol'ta, recusava-se ao 1~ag!L~ 
men·to . Com a sua a usencia ficou a herra em paz. A populacao fot 
crescendo . A necess idade do pas·to espir itual resolveu e edifica
ção ele Capellas COillO a da Conceiçãu do Pará, San~' Anua da 
Onca, S. Joa nico, S. Gonça lo do Brumado (esta~ duas nao ex istem 
mais) Espi ri Lo Santo da Itapecerica e Se na Negr a, N. S. do Bom 
Despacho Santo Antonio ele S . João Ac ima, Sam'A nna elo 
mesmo r i'o, S. Go uç~lo elo Pari, N. S . da Piedade elo Pataflt!o, 
todas filiaes da de N . S. elo Pilar, que é a Ma·tt·iz, além de o·r
tras mais capell~.s dentro da villa, como são a ele N. S. da 
Penha- no Batatal - a elo Senho i· Bom Jes us na Paciencia, e 
a ela N. S. elo Rosar io elo~ Pt·eLos Havenclu parado, como se 
disse a lJandeira dos Pauli s·tas com a morte do guia e desco
ber-ta' elo our o no Bata·tal, os mol'aclores da villa mrtriam a 
esperança ele encon·tt· at•ricas minas nas ·terras do poente; e por 
isso muitos paulistas, moradores neste c!J.st ., empehenderam 
clescobl'i l-as. Então Antoniv Rodt·igues Velho e seu sogr o José 
.ele Campo Bicudo penetraram os sertões elo rio S. l<'ra~cisco 
e os c!' alem e 86 trouxeram muitos iocli os bravos que, clepots de 
mansos, v i ~·eram por muitos anuas nesta. terra . Depois Baptista 
Maciel , tambem paulista, sah iu des·ta v_Illa com o mesmo de
si<roio e fez rocas e lavouras ele mant1men ·os nas cabece1ras 
do
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S. l~rancisco para com mais faci lidade explorar o sertão. Os 
negros fugidos e calhambolas , que por aquelle tempo eram se
nhores desses sertões, em que viv iam em grandes qtulombos, ac
commetteram ao dito Baptis·ta em uma. noi·te e o mutaram com 
muitos de seus companheiros . Poder am escapar 18 oLt 19 pe$soas, 
~ue muitos feridas e mal11·ata 'las, vie1·am e111 canôas pelo São 
1< rancisco a curar-se nesta vil la. Este aco rrtecimerl'to teve losar 
em l750. Os negi·os, cada vez mais a udaze. , costum<tvam sanir 
em partidas a oil'ender e roubar os m raelo1•e;; des te dist., che
gando até aos mot·adores dos ·termos elas Villas do Sabar·á e 
S. Jusé do R.io das lliorte>. L•;m 1759, k'or ordem elo gxm. Conde 
de Bobaclela, então governador destas iVlin as, con1 auxilto de 
clespezas elas Carnaras, Bartholomeu Bueno do P rado, filho ele 
Domingos Roclri-g res elo Prado, e as ~Isten·te nas mmas elo Rto 
das .M:ot·tes, os cltstrui n e c.mquist,,u. O gxm Conde de Valla
clares foi o que mais se empenliOU em diligend ar aquel le pr~
tenclido descobrimento. Goveruanclo estas mmas, em 1770, fez 
sahir üo Paracatú varias bandeiras para o mesmo fim, e em ·177.1 
fez sahir dds ta vi l la o capitão Juão ele Godoy Pint~ ela S ilveira 
e o capitão Caetano José Rodr1gues, ~1ue de_pois ele. cinco mez.:s 
de excursão voltaram sem esperanç:L; fez sahu· depo rs o capttao 
In-11acio ele Ol iveira Campos, commanclante da orclenanç<e desta 
v'illa, que viajando á sua custa, recolheu-se em principi o elo 
a nuo ele 1773, diz,·ndo que enco ntram mos·tras ele ouro nas ver
tentes dos rios das Velh as, Pamahyba, e Dolll·aclos,- que esses 
sertões es·tavam em boas pro porções para agric ultura e minera
ção, e que as ·terras eram ferte is e sa• rdaveis, e as aguaõ boas . 
li'ez o mesmo capitão duas roça~ ele milho e ou tt·os legumes com 
seus monjolos para os moer - uma no Ribeirão du Esme l'il , 
outra no dos Pavões . Destruiu um grande quilombo de negr os 
fugidos nos ma·ttos da Se l'l·a Neg r:t, onde tamoem disse que vira 
mostras de ouro: apanhou ma is de 50 neg1·os e entre estes 
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muit os crioulos pagões, os quaes remeLteu a seus senhores 
no P aracatú. 'l'omOLl a Camara posse daquelle ser·tão pel o 
que respeit a á j urisdicçiio ria j ast iça, pondo varias marcos, 
Pal' a memor ia do que se fi zet·am termos. No mesmo ao no 
de 1.773 se recolheu a P or t.,gal o Exm. Conde Vall adares e 
s~spenso o con hecimento e descobl'imento claquell es se1·tõ ·s 
v~s to como os neg1•os fugidos e a má visinhança elo Gen
tEto. CHyapó, que pa·trulhava aquel la terra. impunhão receio . 
• xrs tindo com o alfet·es Ma noel Gomes Baptist a a cópia ele 
um l'Oteiro que se dizia fôt·a de ixado pelo gui a elos Paulis l a~ , 
que morrera picado el e cobra, d rJua l const ava ser ri ca a 
Sltuação chamada dos - Tt·es Irmãos- ; aquelle Ba[Ytist~ e 
o paclt-e Anas tacio Gonçal ves Pimen tel , fazenrl o band eiras em 
1792, se Jntern a ram p:n·a o sertão e clescobl'ira m que o ri o 
A.ndayá - era diamantino. I'Jm um dos braç s do rio Abae·té 
acha l'am o gra nde diamante q_ ·1e pesou 7 oitavns e tan to · e 
0 leva l'a m para a Vi l la Ricn . NPsse mes mo anno foi esta
bP.lec iclo o q1ta1·tel elo Anclayá, cu jo pri.meiro C•> mrnancla r.te 
fot o a lfer es Anton io Dias Bica lho . Em -1798 o Dr . José 
Joaqni m Velloso, na tura lista, que, pot· ordem regia, rtze l'a 
en t~·atla uaquelle sertão co·rn a a r vo re ela quina, e otrtras 
lll ats, descobri11 uma mi na ele chumbo que se chamou de
pois Galena. Nesta mina por experiencia que se fez, achou
se mis·tUI'a ele pr ata . O a nuo el e 1819 foi um dos mais 
est ereis. O d o ele S . FrancisciJ chegon a ta l bai xa de aguas, 
que p rn1i"bt iu a edificação ele um pary no logat· chnmaclo 
-Por to ela Ba ixa Grande. - Co11sta que a povoação de Pi 
tanguy fo i erecta em villa com a denominação de - Nova 
do Infant - pelo governa'lol' D . Bra~ BalLhazar rla Silveira . 
( San·t. Mar ian . L . 3o t it. 77 ) . A sua justi ça foi admin is
trada por j 11 izes ore! i nal'i os, suborcli nados á correição elo 
Ouvidor de Sabará, a-té que o Alvará de 15 de julho ele 
1815 creou a h i nov a magis·tmtura de Jui ?. ele Fól'a do ci vel, 
Cl'i me e orphãos, a que ficot L annexa a provedo ria de de
funtos e ausentes . Ern 1778 os oiiicios ju cl ici aes e de notas 
deram de novos di rei to s, ele terças partes e donat ivos, o to ~nl 
de 1:288$891. Com o t•en climento a n•mal de 1·200:' sus ten tava 
a CHmat•n as c!Pspezas á seu car go . Guat·n eciam o tert· itorio 
da Vill n um regimen·to de cava ll a ria miliciana com pos to 
de 8 companhias - 7 ditas de ordenanças, ot•ganisaclas com 
homens brancos ; 5 ele pardos, e uma de pretos . Em um 
dos rios descobrira m-se aljofares, sobre c11j as amostras falia 
o a v . de 24 de ja nei ro de 1738. 1868. - Ho.je o PiLanguy 
é uma cidade que s torna notavel pela fer ttlt clade ele seu 
s?lo, pela índole pacifica ele seus habi·tantes e p_or sua hos
[ntali clacle , cari dade e 1·eligião . T em um magn1fico templo, 
que fo i nit idamente r ee clificaclo por u ma sociedade creada 
Pelo Dt·. José Xa vier cln Silva Capanema clenom i n ada -
União Pi·tanguiense .- Está quasi concluicla a egreja de São 
Francisco, cujo acabamento se eleve ao finado Dr. Fra ncisco 
Alvares ela S'il va Campos, de sau dosa memoria, que obteve, 
liara n quella egreja u ma loteria, quando depu·tado geral. 
1'em ma is a~ seguintes capellas : - ele N. S . do Rosario, 11a s 
Cavalhadas, ele Senhor Bom J esus , na Paciencia, de S. Rita, 
no Largo da Caclêa, ele N. S . da Conceição, na m a de Ba ixo, 
de N . S . ela Penha . no Bat a ta! , e urna no Cemi·terio. Tem 
um bf) m e espaçoso hospita l ele caridade, !'undaclo pelo falle
Ciclo José Theodoro da Sil va . Tem um cemit et·io em i.denticas 
Fircums·taucias, fun dado pelos miss ionat·ios frei Euge nio e 
~a ncisco . As n1 as pri •1cipaes ela ci dade são : - Rua Di

reita, rua de Baixo, rua ela Lavage m e el a Egreja . Além 
~estas ex istem mais as r uas : - elo Nascente, ele João Cordeiro, 

aciellcia, Calçadas, Bata ta!, Bai acú, S. Antonio, Rosario, 
Al agôa , e r ua Nova . E' extraordin ario o gosto musical 
qu~ altamente se desenvolve nos filhos ele I'Ha nguy . Est e 
Pa1z tem dado gl' a nclas musicas, cujas proclucções faz~m hom·a 
ao lagar que os vi tl nascer, e tem um a excellente banda ele 
~lls ica , cuj o cli rec tor é o cidadão Joaquim Antonio Gomes ela 
o.:nlva J un ior . Alimentam- se pl'ese ntemente nesta ctclade as 
seguin tes associac;ões u·te is : - Uni ão P it an gu iense, que vela 
sob t•e a matriz : - F t•a ter nicla cle Pi"ta nguien.se, que promove 
os in teresses do par t ido l iberal; junta municipal, que pro · 
rnoye qs do pa t··ticlo con ser vador : - Sociedade Theatl'a! e 
j)Cleclacle Amor el a Pa tri ;1. Esta ul"t ima foi fundada pelo 

r. Capanema . Sua i nstal lação ·teve log n a 2 ele fevereiro 
de 1863 para auxili ar o govern" nas questões penclen tes com 
0• governo britann i~o sobre as l'echtmações l'elntivas ao pr in
Clpe of-Wales . Seu fim é reu nil' e concer tar os t"ecursos do 
Il!Un. a fi m ele prestar efficaz e prompto auxilio ao gover~o 
Pa1•a a defesa do Brazil em qualquer emergencia, P or occasiao 

el a; guerra com o Paraguay pres·tou ella relevantes serviços . 
E m 19 de janeiro ele 1865 dirigiu-se ella ao governo, por 
meio do presiclenbH ele Minas, o clesem barg-aclo r Ce t• queira 
Lei te oirerecendo 2 :110. par a as cles pezas do Estado . A 25 de 
mal'ÇO elo mesmo a nuo pal'til'a iU des·ta cidade 52 Volun·tarios 
que ,, sociedade - Amot• ela Pat l'ia - obtivera . O seu digno 
t hesoureiro Pedt·o de Azevedo Souza F ilho tornou-se nes·ta 
occusião ainda mai s cl'eclol' da esti ma publica ele que goza, 
por se u pa·tl'iotism o e cavalheirismo . Foi elle o mais ardente 
na acqnisi(;ão e expedição ri e. vol unta r ios . Hospedou- os em 
sua propria ' casa, e pr om ptificou-os para a pal'ticl a clespen
clencl ') para isso mais de 3 :000.' de sua algibeit-a ; e foi em 
pessoa levai-os á Capital. Sacrificou seus com modos, seu 
dinheiro e sua pessoa ás necessirlades urge ntes de seu paiz. 
O mu n . de P i languy é fertil , espec ia l me nte de algodão e 
cann a , sua maior riqueza ; suas campinas, vastas collinas, 
mattas, serras, va ll es e ribeit·os formam um qun.cl t· o pal'a ver -se 
col)l encanto. Seus rios dão peixe com mu i"ta abun clancia . Ha 
pouco, em um pa t•y na Barra, distl'icto ela A. bbad ia foi ne
cessat'io fechar-se- lhe a por ta para ved ar a entl'acla de 
ma is peixe . O que hav ia cabido foi conduzido em carro . O 
r io Pará presta-se á navegação começando da ponte Mi
ra nda, 3 quartos de legua fóra da cidade até o S. F rancisco.» 
A Realisação, folha lit t el'a ria e noticiosa que, em 1883, publi
cava-se na cidade, d izia no n 33 de 12 de agosto : « ..• Longe 
porém de n6s ·taes apprehensões; nós que habit amos o coração 
de ouro ela província de Mi nas, segundo a expressão de Mr . 
Gorceix, nós que h abi-tamos um p;tra iso con fot·me ouv imos, ha 
poucos di as, expl'imir-se o Sr . Dr . R a nsom, maravilhado ao 
con·t mpla t· as riquezas e recUI'sos de toda especie com que a na
·tureza prod1 gamentEJ nos dotou , temos el men·tos de vida pro
pl'ia, e por conseguinte pouco nos eleve incommodat· o destino ela 
fet· t·o-via . O qne nos cumpre cl"scle agora é não nos conser
va rmos mais na indillerença em que t emos vivido acerca elas 
novas industl'ias : o que nos incumbe é sabermos a proveitar os 
clo·tes com que a bondade ele De os nos cumulou . Larguemos de 
mão o sys tema ro tineiro ela agricultura; .. . A cultura da uva e 
do trigo, que tan to lemos aconselhado, \orne proporções . Estabe
leçam- se engenhos cBntraes nes te terreno em que é quasi nativa 
a canna de assucar e melhoremos a especie desta pla ntação . 
A quina, a jalapa, a ipec!lcuanha , a baunilha, a herva matte e 
mil out ras riquezas vege·taes, que enchem os nossos campos e 
mattas, sejam exploradas e flgu t·em como ou tros ·tantos generos 
ele exportação. Iniciemos· a cultm·a da seda que tant o e tanto 
nos promette . A criação ele ovelhas , com o melhoramento elas 
raças, ·torna- se uma nova especulação. Estabeleçam-se emprezas 
de mineração para aproveit ar mos o precioso metal , q ue deu 
or i ~em a esta cidade, en l'iquecendo os seus (unclaclores, os velhos 
ela l'aipa, e que pullula por todo o nosso t er ri"torio .•. , « A ci
clarle ele Pitang uy, diz Gorceix, Annaes da Esch. de Minas de 
Ouro Preto, vol. I pag . 69, foi começada com a mineraQãO de 
ouro, que era tão r endoso nos seus arredores, que ai nda existe 
hoje o nome de Batatal , dado ao lagar onde mais ottl'O se 
encontrou, e com abumclanc ia tal que assemelhava- se sua colh eita 
á elas batatas . A.ctualmente a mineração acha-se ele todo aban
donada nest a cidade, que, pela sua importancia commercial e 
agricola e pelo pessoai illu st raclo que ahi se encont t• a, é consi
derada como u ma das mais importa nLes elo O. ela província . A 
cidade foi const l'Uida na encosta ele uma montanha ele pequeno 
declive. !!:' grande, mas sem ar l'llamento e ordem. As casas são 
bem edificadas, e algumas ha que assemelham-se a pa lacetes, 
hoJ e basta nte arruinadas pela falta ele conservação. A matriz é 
grande e bem ornada . A caclêa e casa da ca mara es·tão situadas, 
em um largo á entrada da cidade, em u m predio bem construido 
e solido. Suas principaes lavras foram nos cm·regos e rios, in
cluindo o Pará, que é o mais impor tante de sua circumvi
sinhança . Das dos morros a mais no·tavel foi a elo Bata tal , fron
teira e proxima á cidade, a qual dizem ser a primeira que alli 
houve e deu Jogar â sua fundação . Os veieiros foram tambem 
explorados e alguns clelles, ele que extt•ahi amostras, com grande 
van·tagem . f osto que me fosse im possível , na maior pat•te d_ell.es, 
chegar ao corpo principal, com·tudo, o pouco que me foi per m1tt1do 
observar, fez- me c1·er que a ex tracção do om·o apenas teve começo 
ahi onde os veiei L'OS são t ão abundan:tes e ele ·tão grande IJotencia, 
que faz-me suppor comparaveis aos da Califor nia . Formados de 
quartzo escuro com poucas pyri"tes ordina rias, apenas pec1ue':as 
manchas, grande quan·ticlade de oxydo de roang!lnez, .de h rnomto 
e ele lithomargia, teem estes veieiros uma po·tenm!l var1avel ele um 
a tres metros. Per to da cidade, no lagar denoromado BaJatal, o~ 
veieiros são em tal numero que parecem formar um so. Dahi 
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extrah i amos Lt·as el o denom inado La pa Gra nde, pot• m e parece r o 
m e .hor e ma is ::tbor !ave! i!:st e veieiro ·tem uma poLenci;.. de dous 
metros A S I~. da cidade vis1tei u111 a ou tra 11 dna a b:w ic;na •I :J. no 
m orr o do F t·aga ele qua ,··tr.o ne;·1· J 'ttt~~ .!Jem, aco mpa nh ado de P): 
r olusi to, .J,moni to e li tbomarg ia e sem py tTtes . W a inrl a um veJ
e i t·o- ca" ~<J.cla , si·tun,clo en·t t·e ta lci tos a.rg tllosos inclin ados de 60" 
com o hori son·te, levantados pa ra O. e elirig icl os a.ppl·oxu nacla
mente NS. O veie iro-camarb ·te m a m esma clüecçao e Jnclr
nação que os ta lci tos e 1u11a po ·encia variave l en tre clous, e · Ll'e~ 
me tros . A L . ela cicla•le, no l og~ 1- clenomw aclo Cax111go, cl e ll a 
tl is tan 1e 1 n·n a e 111 e ia ex is tem dou s ve ie il·os ex plora vei s ele 
quartzo negro com peqn ~n a qu n.n'Li da cle elo pyl'i tes . O pr ime it·u 'tem 
unu pot c ncia ele 0"',60, ,,erLo do car rego, qne pas~a pelo mes:110 
lo ~ ar. é cliri " iJ o N 10' O, leva n la elo pat·,•. O. e Jnclt nad " de t>Ü " 
com ó honso~ Le . Os encos·tos elo ' 'C ieil·o sáo lOI'lll>ldOs ele arg illas , 
p ro vindo ela decom pos ição elos t alcttos cot•caclos pelo oxyclo ele 
fe t·ro e n1 ver meib o, que 1 a i- se ·to rna ndo canegario ;í. medi da c1ue 
se a l'asLa clu m esm o vei eiro . A' m eia leg ua ·~ este, es t:í s ituado o 
segu 11clo q 11e, confonne um a a n ti ga ·t ,·aclt c\i,\o, é de un ta g t·a ml e r i
queza, no Joga1· de no"' i na do C a pão do Out·o. Co npt•Slo, d a " es ma 
sorte, tle q 11 a ·1zo neg ·o com po cas pyri l.es, gTa ncle qua n ütla tl e 
ele li m <~ nitn nos i11Le st ici .. s elo fJ II a t·tz.,, 1 yro ,us i to e l1thoma rg ta , 
é a inda mu veien·o- t·a•n acl a ;n cl ina cl" ele 8.>0 colll o bori so 11Le , 
lli t· io-ido N. 20° O. e leva n tado pa ra O. e que tem uma po·tenc ta 
i g ala u m me tt·o ... i<;m r es umo, a m iner ação do Olll'O e111 t'i 
ta ngny nos veieiros é t t· ~balho a CO t11 eça r e de gr :.t nde v~n·taqem 
pa ra q ualrptet· e:11preza qne ah t se es·tabelecer , pots . nao soas 
veias parecem r icas como ·tambem não fa l·ta :í l'o t · ~a motri 7,, se ndo 
possi 1 e!, com a l 2um tra b<tllto, cond uzir ás j a zidas a9 ag tw s elo 
r io do Peixe, que passa a qu a tro Jegua9 a L . el a c tola te . Atncla 
hoj e, de pois el a s :;;-rancles c h uvas, encnn-t:-am - se l'o lhe ta~ de "u ro 
no cascalho corl'l ciO pela s a g· uaq _ O De . Mat"Llnho Contage m 
oft'erecen, ~~ara a E sch . el e Minas el e Ouro p ,·elo, u ma r1u e lo i 
encontra ·a cl ep,•is das ult1mas ch uvas ele morço, por um cam t
n ha n te na rua el a P acienc a cl aque:la cicl a el e . \. J'oll te·ta pesa 
ci nco gr s ,38 . A e xolora ção el o cascalho a m·Hero n ão e'i t ;\ 
a inda esgo tada . IJ:' assim qrle, em certos ponLos, o nde a d i lli cHl
cl~.ele ·c1 ~ i'aze1· chegat· a ag- ua n ão pemüt liu que ella fosse ellce
·tacla , co mo pot· exemp lo, a r eg ião denom inada Ca nli'Ú e ot rt t·as , 
se ria ·ta lvez m nt tj o<a a <ll :J. ex ploração. O ·te,- ren o em t o• nr' ela 
cidad e não é tão monta nhoso e .: e se rra~ lão in g-.-e'" es como nas 
minas el e Out·o P r elo . Os seus mon te~ são ucba Lad os , approxi
m uncl o -se j ú. d" plan iciese iso l:t clo.>. !Je Pi-ta nguy em rl r ante co
meça a zona el os soh is tos a rg ill osos e n ;ío se encon tram pa n1. u. 
mais m ine1·ações ele ouro , qu~ term in a m nes·t,· I0g-<.t r . A' L. el e 
P i tanguy es L;í. a ser r a elo Onça . DissP ram - me ser mui·o aurífera 
esra se rra e sc.t· m ine-ra da e111 certos Jogar es co m gr a nde va n ta
g-em " · A egreja m a L ~· i z ela cid acle _tem a i nr ocaçii o ele N . S . el o 
P i lnr e depende el a cl 1ocese ele MarJ anna. O pov. ·t~ re or tgem na 
exploração aurífera . O j ot·nal ac ima citado em seu n . 35 de 26 
ele a "OS o de 1883 d iz « Seg11ndo praciosos docume nt os, que 
eran~ pa ra es ta t· m a is r esgu ardados ela contin genc ia elo tempo, 
e ntra ra m os pr imeiros home ns civili saclos nest as , a te e n
lão desco nhecidas pa1·agen s, no a nn o el e 1709. Comma nd aelos 
pot· .-l.nton io Roch ·i g ues Vel llo, depois co nhecido por Vel ho ela~ 
T a ipas, vinham a lg- uns paul is tas em banclei ro .. como , e c hama
va m a'l ex ped ições uu com.i t ivas ele e,;: pl or aclores , e ·Lt ,·eram ele 
pom ar no Ioga ,· , que hoj e se conhece pelo nome ele Lagôa , na 
r a iz da grande serra que fi ca ao N. da. cidade_. Is to oegunclo 
uns ; seg undo out< os, o pouso elos paul1 s las lot n a ou tra ver 
·tente . no cor 1eg-o do Car urú, hoj e Ln.1·a pés . o q nc não vem ao 
ca•o di scu·t i r. O qu e n in g nem co ntesta e qu e, sahinelo akuns 
paul is tas á l in ha, clepa r· , ra m no m orro con tif!UO ao pouso, com 
·tanto om·o em ten a escavada por w:tú s, que vo iLara m a pa t··tt 
lh ar a alegri a com -toclos el a comi t iv", ·tom ando-se a r ·sol nd to 
ele n in tr em além , e ele Re occup arem na exploração el o ll10l'l'O, 
que ficou clenomc naclo Ua ta lal , por .set· o ouro então encontmclo 
a ll i em pep itas , como ba ta tas. LJ e fe i to, acl"el.l ' s panli s Las se 
e!ltt"egar a m por longos a nnos ao lrabalho do ouro, a q 11 e for a m 
mui Lo > aLtt· a h idos . crescendo a pov . de P i ta nguy e tomando tae> 
pr oporções que, pot· seu i ~;o!amento no seJ' Iiio. teve ele ver erig ido 
u m n-oven1o propt·io, cujas r erleas e1am s>~sten tacl as pot· aq ue!Je 
Velb

0
o das 'l' ai pas , cuja en g ia e cr i·te. io suppl'i a m a lei e " fa zi am 

respe i·taelo com o pa tr ia rc ba elos cx ploraclot·cH. !)e s un. e ne1·gia 1bi o 
·testemun ho r ari as l"es tstencl as ao poele1· cln. MeLr opole e a sen
·te nça que, srm procPsso, deu e execu tou cortll'i.l um a r entll
l'ei r o que a ·trattido pelo dote em 011 r o, com ep-niu illnclil- r> e 
desposar ~ma elas li lhas , sendo que er a ai nda casado . che" a nclo 
ao velll<J 1un portaclol' ela Jl t' lmeJra mulh e r ele SPU genro . m a ndou 

e lle r acha t• ao mei o o bigamo, e E'Dt regou ao en viado me tade, 

d izendo- lh e que a ou·t ra per·tencia á sua filha . E ' ve rsão qne se 
ou ve 1111t i oas vezes a i nda, e ou Lr as ·ta n tu ~ a ppl aud icl a » . i\J on
senh OJ' P izal'l'o , c , s ru• s 1\Iems H ists . 'l'o"' o I X p:Jg . 1 15 cll 1, : 
«A pov. do P i'ta ng y, que ss form . l isa t·a nas JnaJ•ge ns Ol' ie n· 
·Lae'i do rio Pat·[t , e na ' septeotri ona.es elo r io S. Joá•>, cu jas 
min as desco br iu o pau li s ta LJomin gos R ocl t· tg ues elo P1'aclo, (me
moravel por suas cr uelclacles a hi pra·t ica cl as qu e de a n1 m o Li ,-o 
ao crime ele uma s ubl evaçi'i.o, cuj o per cl i'i.o, penn iL·tielo pelo Go· 
ver·na clor D. P edro d e Almeida l'ortuga l , es tra nb " n a C. R. 
de H ele j a ne iro ele 17 19, J·epr ahendPncio- o, por se ha ver int.t·o-
111eL ti elo ~> Wlla ma·te1·ia pt·opr ia de R ega liu Rég ia , · advertindo-o 
c\ue ni'i.o el o via pf1r em pm ·tiea a qui llo pa ra c111 e não ·t in ha .i nri s· 
c ic~:ão, ne m exec:ut3.r causa a lg um a sem dar eontn.); f'oi e t·ec la 
pelo S(l br eel i Lo Govei'D aclor D . Braz Balth azar cl:t ::;ih eim ~m 
Vi lla, com a denomin ação ele Nova el o Jn la n te (San luar . Ma
ria n . L i v. 3, 't it. 77), no tert·eno pla no. e si-tuado nas v isinha u
ças do sc·r tão ao NO. (ou OrO) ele S:>ba t·ú , donde dis ta 29 le
g nas, e el o. vill a cl~ S. Ben l-o el e T ama nd u;l. 29, sob a la t . a u o; tral 
de i 9o cJ ~1 30" e long it. el e 3300 i ô' con Lada da i lha ele F erro . 
.•m que d ia, mez e ann o, 'teve p rincipi o essa fuu rlação , não co ns ta 
cnm li rm el a , por se pet·cler o L i v. I el a C<lmar a, do c111 al seri a 
i'<l c i I ex Lrah ir essa nu ti .-i a : m as 11m a coll <·cçi\o de me mot·i as a n
·t1 gas , e o:·ga nisa cb s e m pa r t tc11 iar ca det· no por André i\Iar ia , 
certi ficrm u es tabe l e~ i me nto ria present e vi lla em 17 15 » . F oi 
Ct'••acl a pa rue hia pel a Car·ta R ég ia. ele 1<i ele r, v.• t·eit·o el e 172-! e 
elevada á ca Legur ;a d e cidade pelo "1··t. I el a Le i l 't•u v. n. 731 
ele i G ele maio d·· -L 8::í5. !<.:'com. d e pr ime ira e nt t· ., creacla peb s Leis 
P r ovs . n s . 7 l9 ele ·16 ele m aio ele ·1855 e j .740 de 8 ~ e ou tu br o ele 
·J 870 e c! assi li cacla pelos Dec re·tos ns . 1.642 cl~ 22 ele se te m bt·o ele 
1855 e 5.0-!9 el e i l ele ngo"to de ·1872 e Acto ele 2.2 de lc ver eir•J 
ele ·18\12. 'r u e!" augm·a a essa ciclacle um ftrtu ,·o a nspi ci •. s .. : s u:l 
po ;;ição, a sa lubr tclade elo seu elima, a uberdacl e elo seu só lo, a 
pure1.a de s 11 as ag ua 'i e a inclo le la hol'ivsa el e se us mu nictpes. A pop. 
du clis t. d "Ye exceder ele 9 .0JO llabs . Ao seu lll t!l'Carl o co nr.o n em 
os segu in bes g ene1·os : tou 1\i nho, cufé , :1 c: suc 1\ algod tJ.t, e m ram~, 
arnz, fa , inh a ,, fubit , fe1jão , mi lho. polvil ho, agllat·clen te , aze ite, 
r:tpaclura , queij os. sa l e l'umo. A Lei Pro v. n. l! ./96 ele 3 ele ou
·tu bt·o ele 1 88 ~ autor iso u o G<~ve1·no P rov. a CO II CC ler pl'ivi le,io 
exc!ns ivo pat·a const1·u cção, uso e gozo, po t· 50 a nnof< , el e u~ a 
es u·ael a ele fe t' t'O c1ue . p:u·tincl o el o pon to m~ i s c" nven ien'Le da 
E s trada rle Fer ro C ·ntt·al elo 13rnil , no valle el o Pa mopeb.t , YÚ. 
ter á ponte elo Mir a nda, na s pr ox imidades el a cidade el e Pita n
g uy . O mun . el e P ita ng ty, a té ·J8\J7, comp t·eben lia , a lém el a 
pa r ochi a ela cidade, m a is as ele Sntrt'Ann .t , el o Onça elo 1\.io ele 
S . Joã o Ac ima , Sa u t' An na de Maravit has. N . S. ela Conce ição 
elo P ompe u e N . S. el a A IJbaclia ; e os clis tl'i l:'tos Cunce ição do 
Pa r·á e Cer ca do . A cidade p ·ssue um elegante lheat .·o e ·t t•es 
escbs . pul.JJs . de i nstr. pr im. Agencia elo cot'l'eio . Uma 
fabl'i ca ele teci dos com eseb . pu uJ. E nt re as es tra el as 
q 11e li ga m- n 'a a el tve rsas povs . do I~R t aelo , not» m-se a el e Pila ng- uy 
a l~a t·a catú e que é a·tra vess .. cJ a pelos rios Mar 11 te llarl n , l ncla i[t, 
Abae'té e Bt•t'l' achuclo . O mnn . ·é ban ha.clo, a lem ele otrtl'os , pelos 
rios Larnua l' .)', t>ara<>pe l.Ja , P~ ix e , S . .Tpão e Pará . Sobre smts di 
vi sas vi de : a t·t . li • el a Le i Pro v. n. 382 de O de o·ttu lu·o ele 
'1 848 ; arLs . XII c X li! ela cltl n . '1.190 ele 23 ele julho ele ·186±; 
a r t. I I de n. 1.635 d e 15 cl-· s~ tem bro ele 1870 ; ar t . V ela de 
n . 1.783 elo :?2 de 'e tem bt· o el e 1871 ; a t·t . I § X da ele n . 2.G85 ele 
30 el e novembt·o ele ! ti u. 

P I T ANGUY . L0g , elo Esta.clo el o R io el e J a neit·o, no mun . 
ele Magé . 

P ITANGUY . Assim cle nom mou- se por a lg um tempo a ci
dade ele P onta Grossa , no i!: s ~a cl o do Pa l'a ná . 

P ITA N GU Y. E'ta çii•J da 1!:. de F . OeR te ele i\I inas , no Es
tado el es te nomP, no ki l. <137, i na•tg ura:la a l de julho ele 1891. 

PITANGUY. lt . ele F . do l~ s ta rl o de ~ lin as Gerae~ , co nce · 
cliclade em vi l't11rle Gla Lei P ,-ov. n . 2.796 ele 3 de ou tubr o clll 
1881, que cl e:t-l he po t· pnnto tcrm i11al a ponle do i\Iira nclt , nas 
proxim idades el e Pi a ng- uy , e mudific ctda peJa el e n . 2. 333 el e 22 
Lle r.u tubro ele '1 88 -1, que permi ·Ltiu tosRe a cidade ele Pita ng 11 y 
o v onto t er mina l . Pa r te cl u es ta çã o d e Cbt·is ti v.no Ottoni , el a E. 
ele F t 'enLt• ,tl el o B raz il e, seg uindo a pr incipio o val le elo r io 
Paraope b~ , pn., sa del_,oi s par a ~ el '.' Pará e m d e man da cl aquell n. 
cHiacle . !!; cess 1ona n a elo pr1vtlegw a «Tbe M inas Centr a l Rail ~ 
WHY of Bt·azil COII IJlany , Jj ,~: i l ecl , q te gc•za el a g tran Lia de jm·os 
rle G% :t O :tl1 11 0 pag-o'< Pm Ottt·o sobt·c> " cap ita l ma xim o el e 
9 . 0 00 :000 .~ . Os t ra ba l l,os el e co ns lrueç<tO foran1 i11 all t< Ut '" dos em 
6 de janeiro ele 1885 . A bitn 'a é ele 1m,o. Estão em cot lSLt· cção 
56 kils . , t•e.>·tan·Jo por estudar cerca ele 1G'!. E' a pr imeira 
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emprezn ele es' r acla ele fer ro . que . orga•, i s1rla Pll1 r air. est ran
!J'eil·", con•egtt iu l evanLar ca pi tae~ ~ p na<> rom a gat·Jnt ta ele 
Jur os do l!: sLn do, e co n·trnc Lu n as ·obms com empreHet ros br a:c i
lei1·os . 

PITANGU Y. Po n-ta n a cos ta elo ~stael o elo R . G . el o :-.:or le . 
proxi':l a á el e PiLLLá -mirim e Geni pll hU . w uaixa e teJn alguns 
coqueu·os. 

PIT AKG U Y . Rio elo Es Laclo do R io de J a ne iro, afl'. da m n,r 
gem d i r. elo J\JagrL 

PITA NGU Y . R i o elo Estad o rlo Pat•aná . ba nha o mun. ele 
P otlta_Gr oss t e dp;agua n a mat·g• m clit· . do Tibagy. R.; c~ IJe O' 
l'Jbetroe; S. i\li g uel e l3 ue nos . 

PITANGU Y . Rio du Est'ldo de i\Iina~ Get·ne1, afL do San La 
Ba rbara , que o é do Piracicaba , e esL do Doce . 

PIT AOCA . Ilha elo Es tado elo Par :í.. pr oxim a da marg~m di r. 
do r io Toca.n Lis . F ica ao S . dn e nseada Cuma ub 5: . 

PITAOCA.. Cachoei ra no rio T oca nL ins. E ntt·e el la e a d e
nominad a Ch icp teit·o desagua o r iach o Puclll·uhy . 

PITAS. Morro d o Ji: s tado el e S . Paulo, a se is kils . da ci d ade 
da Bocai nu, a c ujo mun . pe t·tence . 

PITAS . (i\lo t·t•n el as) . Nome que se da va ao logat· , onde ecli 
r. cou - se a pov. de A lbuqu ·rque, hoõe Conun bi, no E stado el u 
i\Intto Grnsso . Tambem assim s• den. minava n lagar, onde fun 
dou-se V illa Mar ia , hoje cidade ele S. L ·tiz ele Cai.eres . (B . ele 
Mclgaço) . 

P ITAS . Hibe ir:io elo Estado de ~Un as Ger .1es , nasr.P. na serra 
do Sali t re , no cl ist . deste nom•. div ide-o llo dis t . el a B •rra do 
!!: . Santo e desagua n a margem es q. rio r io Par a nah yba . 

PITAS. Rio do E >La do do Matw Grosso . afl'. d i t·. elo Para na 
t inga, ent r•a foz do Ve rde , qua rles••n b ,cc; na ma t·.fr em "PP-'sta , 
e a elo Crys ta l l i no. Su a bal'l'a é de 33 me Lr us . " 

P ITAS . R• a.cho el o Es tado do ~latto G!'O!lSJ , arT. esq . d,, 
J :wrú, tl'ib . do P a rog •ay . 

PITAS . Har t· :t nco á esq. ri o r io Ari n o~ . 11 ') E s tado de l\la t.to 
Gros so, en r e a ca ch ueit·a -lo' P a us e a barra do S um idouro . 
«E <te l "gn r t'ui em Len• po hald ta do porqu ne ll 53 ha via ac hado 
min as de d ia mantes ·le rr ue sà o a bunda n tes as lrtargens p terr as 
do Arinos ; :t S mal.· i ta s, po •·é m, fazem ta nto estt·ag-o nos. que vã o 
mi? era r nesta r egião , qu •' todos t~em desa nimado de fo t·mare m 
a ll t qua lquer es Labe leci me n to " . 

I ITAU AN. Igara pé elo E sta do do P :u á., no dis·t. do l\Ios
queil'o . 

PITAUAN. H. io do Estado do P ar ú, no m utt. elo Mua ná. 

PITEIRA. I lh a no r io T oca nLins . Em sua p n n la m er id ion a l 
confu ndem-se as aguas dos canaes Ca pi tar y- qua m e 1 nfe mo . 

PITEIRA . Ig;H a pé elo I!:stadn clrJ P a rá , ua nha a com. de Ba iã o 
e d~s:tr:; ra no r< o T ocan t tn s peh mat·gem es.1ner la . 

P IT •: IRA . Corrego do l~s L ·•do d,, Uoyaz. a o·. ela m a gem d ir . 
do t'ibeirão Al agado, tTib. do rio Corumb;i.. (Inf . loc. ) 

PIT 1A IÁS . G t·upo el e ped ras na bahi a elo E . Sa nto, Estado 
c~es te nonte . i:;r\ são "' ~ i veis mt b .. Lixa- mar ~ leem s ido por v. zes 
fu taes ás em barcacões costeiras. 

P lTIAS SU Recife Rlt •a clo a rlu ··s mi lh as a o ss ~ doca b? J orc
cema e a u ma milh a e nm qu:l!'tn a E 'E d n. pnnLa ,J ·r lcmu·;t. Tem 
J.Ue ia rn ilb a de rl iame·tro ~ coberto poJ• mei•J mPtt·o tlagua n a~ 
ma rés ba i-xa> li:n tt-e e lle e o conL <ne~ le e n contntm-~c s3Le a oi Lo 
metros e em qualque1· outra d irecção nove a 10 m e t1·os . i\Iouchez 
Situa- o aos i •i0 46' de Lat . S. · · 

PITIGAR ES. Aborig·e nes que domi navam em parte do acLual 
E sta to do P ,trabyba . Vide P oti g ua ras . 

PITIMA N DE U A. Iga rapé do E s tado do P a r á, air. da m ar
gem esq . el o rio Inhung apy, 11n dist . des~e nome . 

PITIM B Ú. An •iga v illa e m ·tn. do E s•a do elo P a r ahyba el o 
Norte, prox i ma elo "ceano e elo E s tad o de P er nambuco . Se u om go 
e : a N . S : ch A~s · tmpçi1o de Alh:Lnclra . F oi cr ea la par nchi t< em 
1758 . Di ocese do Pa r ahyb '· Seu ' ·terre nos si'io mui Lo fet· teis e s ua 
Pop. , c 1111p sta d e iudios e b•·a nco~ , em numer o de 2.tJ0.) h a bs . 
emprega- <oe na pese« e na ag ri cultura. Vi !la com a denomin~çáo 
de Urut Jtahahy a 1 de juu ho e 1765, em execução elo Al va.r a de 
14 ele set em1)1'0 ele 1758 por a cLo do ou v idm· Miguel Carlos Cal-

de it·a de P i na Ca;: Lcllo Braneo . A Le i P1·ov . n. 601 de 16 el e ou 
L'lbt·o ele 1870 consLttn iu em um só nm n. a vi lia ele A lh t<ndm e a 
pov . de P i t im bú ; " Lle 11 770 de 22 ele set miJt·o ele •!1)8-! tl'a. ns -
tm·i n a sede da freg . da Tnq uara pa ra a vi ll a de P iti mbú; e a. ele 
n. 8 19 de 611e scta mbt·,, lle 18 'ô r e b rixon -- a d<t categoria de vi\la . 
l~ ra com . de ;:egu nda ('11\ra nc i a . CL·eacla pela Lei Pt•ov . n. 6:Ji 
el e ·16 ele ou t ubro de ·J 79 e cb ss ificada pelo De~J·e lo 11. 8.1U l ele 9 rle 
julho de 188 1. T em du as esc l1s. p u bls. de in t. p l'i m. O mun . e ~a 
co nsLitu ido p ·las par och ias de PiljmLú, el e N . · . da. A5sumpçau 
d e ,\J !J andra c \ . S . da Concei ~ã, d:t J ac.oca . f\ gencia Llo cor·
r e io. F az hoje pa rte elo mun . elo Conde , b; ' um a gmnde poY., 
du.ts ou mais vezPslllaior d" que apr opri a vi lht cl11 Conde, ri a 
c1ual d is La o;eLe legua' . t•:s ti na JH' aÜt , clua' lfguas ao N . da foz 
elo ri o Uuyanna . á ma 1·gem es l· ele um ribeiro d .J mesm o nom e 
que a hi fo: m a um maceió ou p<1n La 11 o, fóco ele fe bre> pal uslres . ' 
'.L' em uma egrej :t ele . S. elo Bom F im , q ne é hoje matriz , co n a 
mucl:w ça el a séde d a ft•<~g . ela T aqua r a . 

PITIMB U. P o1·. elo ~~ ~ Lado de P er na mbuc ', no ftncl o el a en -
seada do seu nom e, com uma cape lla cle li ca' la ao enbot· Bom 
Jesus . 

PITIMBÚ . Uma rl a~ estações cht E . de F . do Na to.] a No,·a 
Cr uz ; no l~s Lt<do elo R . G. cl ú Not· L~, no ki l. 12. OflO w e nlt·e Na 
ta l e C<tjapü·a nga . 

PITIMB U . Ri o d o Es Lado do Ri o G•·a ncle do Nor te, aff. d<t 
m a rgem esq . do Cajupil'a nga . Nas~e no I oga~· denom :nad o L a n
di r:í.o em ler!'as de ta bolei !'O . 

PITlM B Ú . Po rLo no g s ta clo de P erm mlmeo, for mado pelas 
potlLas el e l,•timbti (Lat. S. de 7o 2.2' 3 1" e L g . de 8o 20'38" 1•:) 
e a dos Co:1uei •·os (LaL . ' . el e 70° 25' 30' ' eLg . ele 8o 2 L' 6' ' E) . 
com m a enseada ele 3 ki.ls. de compr ime ulo Ni:i e out r os ta nL:Js 
de Jargura nv 1ogar mais Ps:rei lo . OO"e rece al>ri go seguro no 
ve1·ii. , porém , é per igoso no inv at·n " , P ll1 conse 1u tlct a dos a. l'l'e
ci fes serem baixos e as mares ua ixas Jlonco cl"sc ·b•·iL·em . Vilol 
de Oli ve ~t· a co nsidera es~a en 'ea da an Le ' u m a urigo do qn e um 
a ncoraclour·o. Ptmen t •l d iz, pot·ém, que el la t3m a ucora Jou1·o p.n·a 
12 náos . Ao pJr !o Lam be .n denomina m F'.J l'tO dtJs Francezes . 

P I T I MBÚ D S B AI XO , Um d os quarte ir ões em que SP di
vid e o n Hl!l . da cap i La I do {!;s t<llio do lt. G. do Norte . 

PITIMBU D E CIM A , Um elos qua!'Le iJ•õe-, em que se divi de 
o m un . ela ca.pi La I do _r~sLaclo do H.. U. d o Nor te . 

PITIM I J Ú. Se!'l'a elo Estado das Alag.)as, no mun . do P ar a 
h yba . 

PIT fN G A, Igara pé do ~sLaclo do Pará ; desa•'lla no t·io Capim 
pela mar gem eS'!· · entre os igarapés T apü·uss(t e Juruna . 

PITI NG A.. Iga l'apé elo l ~s ~ado do P a r ú, a fl'. da m argem d i r. 
do ri o T ocan t ins, na com . do Ba ião . 

PITINGA . Ri o do E~tado d a Ba lti <J. . r ega o mnn . el e Sa nto 
Amaro e reune- se com o i:iubahe MuiLo Lortuoso e csLr eiLo. só
me nte offe:ece ll:J. VPgaç<i.O a Canoas e pequenos SV, VCit'OS a lé O 
por Lo de um e ngen ho de assucar , n ~, exLensii.o ap prox im acla d e 
2.50l! me ros A ·100 m eLros de sua con/:luetlcia com o Subahé . na 
m a rgem esq., es tá a es taç:io elo Conde . pon~o t er mi nal dos Lr am
wa.ys d e Sa nlo Am a ro, cujo trafego cons i~·te no Lt·a nspo l'Le ele 
bagagens e passage it·os que via .J am 1103 va.pores d a linh a fluvi a l. 

P ITI .N GA . Ri o do ~s t:J.clo d a Balüa , no mun. ele P or to Se;)'m·o 
(In!'. loc . ) 

P I TINGA . Ribeirão elo Es tado d o P a ran :í. , afl'. da margem 
d i r·. elo r io Sagrado, que e t l'ib. elo ='l buncl iaqnar a . 

PITI NGUI. Log . d o IJ:stado das .\.lag)as , em San 1a Jphi gen ia . 

PITITI NG A. Log. do I!: s tad o do Cear:í., no eli s tt·. de P ora n 
gaba. 

PITITINGA . Pov . elo E sta do elo R. G. do NorLe , na pnrle 
ela cos ta do \!: sLa do comprehend icla e ntre o cabo de S . Roq tte e -'~ 
ponta d o Ca lca nhat·. ::ieus ha bs . sii.o ass:;.z i neln.~tri oso;~ - « Aqtu, 
di z o pr at ico P hi lippe, ha umagt·amle enseada, JUlltO a qual ~o
t a - se um Lello e cerrado coqueit•a l; n~ ll a ac:ha- se um ~n co r.~ 
clOUl'O com 7 mett·os ele fund o (3 1/.2 braças ), ltca nclo- Jbe a t eu a 

I I S C . , •1.. ••' \E desta en-do !::). e ncob~rúa pe a ponLa c e an ta ruz . • • · · de 9 a 11 seacla encontra - se a bar1·e La d e>Le n ome com fundo · 
mett·os " · 

PITITIN GA . Pon la na costa elo !Estado do R. G . do Korte. 
Vit a l de Oliveira , no seu R otei,·o,r. diz: _« A P0 'L1'\ d::oP~l~~ ~~?; 
fica ma is 4 milh as por 27o NE. elo ZnmbJ , na a · o 
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S. e Long. 7• 46' 15" E. E' um a pon·ta de areia de dunas pouco 
mais elevadas que a ·terra, CJ\l.e a prececle, de um a côr amarellaela, 
e com uma arvore no cume. Pouco ao N . elella exis te u m cerrado 
coqueir'al, e uma grande povoação . A quem vem elo no r te uão 
p6cle confunclit· nunca esta ponta com ne nh uma outr a. pel o co
queiral, que toma q 1asi todo o centt·o ela enseada ; e vindo- se elo 
sul, projecta-se o pontal ele ar eia , muit.o sali eute, que ao longe 
se fig ura set• mais cabo qu e o ele S . Roque. Forma el l a com o 
Zumbi um a enseaclo com gr ande curvatura, porém espat·cellacla ' 
guarnecendo-lhe a ponta a lgumas pedl'as e uma pequena co1·ôa. » 

PITIÚ. Ilha do l~staclo do Parft, na circumscripção da J oroca' 
e com. de Came·tá, a \ravessada pelos igarapés Siriuba e Ca
choeir a . 

PITIUM. Lago do Estado do P ará, no mun. de Mon·te 
Alegre . 

PITO. Log. do Es·taclo ele Minas Geraes, no clis L. ele T aqua-
rassú e m un. do Caeté . · 

PITO. Arrabalcle cln mtm. ele Guanhães e ma tado ele Minas 
Get·aes. 

PITO ACCESO. BaiLTo elo mun. de Tieté, no Estarlo de São 
Paulo. 

PITO ACCESO . Log . do l~stacl o ele Minas Ge t'aes, n o cli sl'. . 
das Ag11as Virtuosas elo Lambary. 

PITOMBA . Log. elo Es tado das Alagôas no mun. de São 
Miguel elos Ga mpos. 

PITOMBAS . L0g. do fi.:staclo de iVIa-tlo Grosso, á mat·ge rn 
esq . do rio Araguaya, proximo ela pov . do Rio Grande. Affirmam 
haver ahi muita ouro. 

PITOMBAS. lUacbo elo Es~ado do R. G. elo Norte, banha o 
mun. ela Serra Negra e clesagua no rio Espinharas, aff'. elo Pi
r anh a•. 

PITOMBAS. Rio elo Estado ele 1õer gipe. a li'. do Real. 
PITOMBAS. Rio afl'. da margem esq. elo Araguaya, ·trib. rlo 

Tocantins. • E' originado, diz o Dr. S. da Fonseca, p0r clua.s prin
cipar.s cabeceiras na sel'l·a elas Divisões, perto elo r)arallel o i 9" .)) 

PITOMBAS. Ri o do Estado de Matto Grosso, afl'. esq . elo 
Cayapó- gr·ande. E uma das suas principaes ca beceiras, contra
ver·tentes com o Pic1uir·y e o San·t'Anna elo Paranahyba . 

PITOMBAS. Ribeirão do Estado de Matto Grosso, atr: elo 
J aur(t, proxirno ao Regis tro. 

PITOMBEIRA. Log . do Estado do Piauhy, no mun. de 
Picos . 

PITOMBEIRA. Log. do E stado do R. G. elo Norte, no 
mun. ele Macahyba . 

PITOMBEIRA. Log. do Estado ele P ernambuco, no mun, 
de Palmares. 

PITOMBEIRA Log. do Estado das Alagôas, no Pilar. 

PITOMBEIRA. Rio elo Estado elo R . G. elo Norte; nasce 
nos limites desse Es·taclo com os elo Parahyba , a·t ,·avessa o m 1m. 
ele Luiz Gomes rle S. a N., en·tra no elo Páu elos Ferr os, n o logat· 
denominado Flecha~, e por elle corr e a'té lançar-se no rio Aporly 
ou Páu dos l1'et·t·os. 

PITOMBEIR A. Rio elo E s tado de Pernambuco, banha o 
mun. do Salglleiro e desagua no Tel'l'a Nova. 

PITOMBEIR ' . R iach o do Egtado ele P ernambuco, aff. elo 
Capiba l'ibe pela margem dire ita . 

PITOMBEIRA. L agôa do matado elo R. G . do Norte, no 
mun. ele Canguare·ta ma . 

PITOMBEIRAS. Pov .. do E s tado do Ceat·á, no mun. ele 
Cascavel; com um clis·t. creado pelo art. 1° da Lei Pro v . n. 1. 733 
de 25 ele agosto de 1876 . Tem uma capella e uma esch. pu hl. de 
in str. prim. , Cl'eada pela Lei Prov. n. 2 .005 ele 6 de setembl'o 
d e 1882 . 

PITOMBEIRAS. Pov. do gs·t·tdo do Ceará no mun. ele 
Sant' Anna : com um a capella (Tnf. loc). ' 

PITOMBEIRAS. Pov. elo Es·taclo do Ceará, no mnn. da 
Granja. 

PITOMBBIRAS. Uma das est ações da fel'l'o-via elo Sobral, 
no Estado do Ceará, no kil. 79.133. Dista da estação de Angico 

35k353 e ela de Massapê 271< [87. E' ele tijolo e cal , coberta com 
telhas, com 18m,oo ele fre nte e9m,40 de fundo , ·tendo 2 portas de 
fl'ente e foi cons ~l'u i da em ·1881. Está situ ada a 4m,OO á direita 
elo kil. 79.t e em ·~e t·t·eno J»rtencente á es~rada, o qual foi obtido 
por doação ele Anas·tac.io ela Si! v a Barros e sua mulher, por es
critura ele ~5 ele maio ele 1882 . T em uma á r ea ele s10m.35 qmt
dl'aclos. Fica a S7m,2/ ·cle a ltul'a, na La·t. S. de 3° 10' 8",28 e na 
.Loog-, ele 211 45'3"60 E do Rio de Ja neiro. Foi in augurada a 2 de 
Julho ele ·1881. 

PITO MEEIRAS . Ri o q ue banh' o mun. ele IpueiL"as e cles
agua na margem di r . clo.Macambira, aff. elo Poty, no Estado elo 
Ceat·á . 

PITOMBEIRAS. R.i acho elo l~ s taclo elo Ceat·á, a ff. ela margem 
esq. elo r io Quixeramobim. 

PITRIBÚ . Log. elo Es tado de Pornambuco, no mun. elo Páu 
ele .-\. lho . · 

PITRIBÚ . R iacho do Jl:stadocle Pemambuco, ·tdb . ela ma rgem 
clir. elo rio r:apiba eibe. 

PITRIBUSINHO. Log elo Es·taclo de Pe m a mbuco, no mun . 
el e Páu cl' Alho. 

PITTORESCO. Log . elo l~staclo ele Perna mbuco, no mun . de 
Palmares . 

PITÚ. Log-. elo ll:sbaelo ele Pernambuco, no mun. de Goyan na. 

PITUÁ-MIRIM . Com e~ te nom e o Sr . C. M. ele Souza faz 
menção em seu Rct ·iro de um a enseada si'tt1acla ao N. da ponta 
de Maxar anguape: na costa el o Es·~ado elo R. G. elo Norte. «Da 
pon ta elo Maxapanguape á Pi·tuá - m irim ou J acuman são 4 milhas 
por 9° SID ., logat• em cr1e se obsel'vam un s meclões de ar êa com 
a lg um ma·~to po t· c ima. Neste e>JYtço ou pequena enseada e pro
x imo á primeira das pon·tas ele~agua o ri acho Muss uapé e perto 
ela st•gun tla u m granclte coque iral e a povoação de Mmibú. De 
Pituá-mir.im" • S . 4 SI!.: . ?om po·1co mais el'l legua ps·tá a ponta 
de P1ta ngu1 (V r~al de Olt veHa) . O pt·a &ico Phi lippe faz menção 
apenas ela ponl·a ele_ .Tacunu"" • e .1tre os morros ele Pilangui e a 
enseada elo Mut·ihú. 

PITÚ-ASSU. Log. do Es·taelo elo Para hy ba elo Norte, no 
termo elo Pilar. 

PITÚ-A SSÚ. l{.io elo Estado do R. G. elo Norte, no mun. ele 
Canguaretama. E' atr avessàclo pela E ele l!et'l'O ele Natal a Nova
Cruz . Vae pam o Curimntahú . 

PITUBA. Pov. do illslaclo el a Bahia , no clist. de Brotas; com 
um a cap2lla em cons ·~rucção . 

PITUBA . Ilha elo Estado ela Bahia, no rio S. Francisco. 
pt·oximo e abaixo ela foz do rio elas Rans. (Halfeld). 

PITUBA. Pon~a l na costa elo Estado elas Alao-ôas uma milha 
ao S . do pon·tal do Poxim, aos 10° 4' <H" ele L~·t . S. e 7o 6' 34" 
Long . E. elo Rio ele ,J;, neiro . E' bastante alteroso . 

PITUBINHA. Riacho do l!.:stado ela Ba hia, afl'. ela mal'gem · 
esq . do r 1o S. F r anctsco, pouco abmxo ela foz elo rio elas R ans 
que é aff. ela ma r gem direita. ' 

PIUB A . Lo.s· . elo Es·taclo elas Alage>as, em P aulo Aí!'onso. 

PJUM . E' um mosq1tito me not· que o oarapanã; morde só
me nte cluran&e o dia e a li me nta-s ··· ele assacú, p'elo que é vene-
noso e produz chaga a sua pi cada . (Conego F. B. ele So 1tza. 
Lemb . e Ctw . elo Valle elo Amaz-on .1s.) 

PIUM. Rib elo l~ s·tado do R . G. elo Norte ; nasce no mun. ele 
S. José elo Mipihú, do qual reza grande parte, e n ·~ranclo depois 
n o elo Natal, onde elesag ll a n a margem clir. elo CajupÍI'anga. 

P l UMA. Villa e mtln. el o E~·tado elo E . Saulo, na com . ele 
seu nome, e m uma planíc ie ele ~res kils ., ma is ou menos qu e vai 
ela foz elo rio !c Jnha até o monte Agbá . ch·cumdacla ele' montes 
pelo l ado _ele ·terra e po t· tt·es ilhas pelo lado do mar seuclo q 11 e 
e ~tt· e a 1lba prim eira e ll ma pequona lingua ele ' ·~ el'l' a, est á 
st ~U>tclo o can al, por onde só passam emba rcações até oito pal
mosde .caiJaelo . Os riosq11eregamom1Jil. são : o lconba Novo 
Itapoana , Preto, Jaraca·ti á, Crubi xá, Pedra cl'Ao-ua Àmeri~ 
cano, Pedra Li sa, Cecilia, Campinho, Mineiro Inb~uma L a
gnardya a Mon ~e Alegre . En ~re as ser ras e mor'ros n o·tadt-se · 
o J a l'aca ti à, 'l'oca.ia, Mineiro, Cour o el' Anta Duas Barras' 
Monte .A legre, ~~dei o a lUchmoncl. ,As ilhas são': as do Gambá; 
do Mew e ele l< ora. Cultura de cate m a ndioca milho e fei jão 
Dista 12 kils. de Anchieta, 25 da B~rra do It~pemirim, 36 d~ 
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Rio Novo e 46 ele Alfredo Ch aves . Contém os segui 10 ·tes povs.: 
Imbetiba, Iconha, Rodeio e S . Jo.aquim. Orago N. S. ela Con
ceição e diocese do E. Sanlo. Fo1 creada parochia pela Lei Pro v, 
n. 14 ele 4 ele maio de 1883, villa em 1892 e com. pela Lei 
n. 153 ele 27 de novembro ele 1895 . Foi em seu princivio um 
aldeamento de Puris. 

PIUMA . Rio do Estado do E. Santo, nasce na ~erra Geral , 
e com 52 kils . ele curso vai desagu:or no mar 12 kils . ao S. do 
Benevente e 24 ld ls . ao N. elo rio I iapemirim. Corre quas i 
para llelamente ao Be neven·te. Oil"et·e.ce navegaçã·, a canôas até 
quasi 12 kils . da foz no Jogar denominado Boca ina . Sua pro
ruad iclacle na barra é, ttrmu médio, ele cinco a seis pal mos, 
porém, em frente á foz exis·tem "tl'es ii bas que formam uma 
enseada e ancoradouro segut·o e abrigado, exc,•pto contra o 
S . violento. Recebe o lconha. O Sr. Amancio Pereira (Gcog?". e 
Hist. do JJ;stado elo E. Sa11to) assim descreve esse r io: «O rio 
P iuma, que ·tem por aiDs. os rios Novo, Iconha e Icapoama, 
banha em seu principio com o nome el e Rio Novo o ex- nucleo 
colonial JI/Iotrte Bello. JTI' navegavel por canoas t res leguas acima 
de sua foz no logar Mesa lhancle, onde ·toma o nome ele rio 
Ieonha. , 

PIUM A. JTi nseada no JTistado ds E. Santo . «E' pequena, diz 
Machado de Oliveit·a, mas arredondada com regularidade desde 
o morro elo N. que se ergue na sua ex·tremidade austt•al até às 
ilhas des te nome, que marcam o seu ter mo ao N. Uma zona de 
areias brancas borda-lhe toda a margem e se prende á ontra de 
vet·dura que guar nece o tel'l·i .ol'io ao or iente ela cordilheira da· 
Ser rã Geral, cujas fõrmas colossaes som brea m ao longe o hot·i
sonte com u m extenso ci n tão de azul clar o. As ·tt·es i l bas ele P iuma 
quasi que se ligam á pon ta ele terra que termi11a o semi-circulo 
da enseada. Entre as ilhas mais extel'iores, o a nc .. radouro é se
guro e abr igado dos ventos elo hemicyclo elo N. ; mas, quando 
reinam as brisas elo sul, convem ev itt.t·-se essas paragens para 
não correr- se o r isco ele naufragar ou dar a costa» . 

PlUMAS. Ilhotas em frente ela foz do rio Piuma : no i!;scaclo 
do K San to. · 

PIUM DE CIMA. Lagôa do .U:staclo do R . G. do Norte, 
a·t t·avessacla pelo r io Pium, afl'. elo Gajupiranga. 

PIUM H Y. Cidade e mun. elo Es·taclo ele Minas Geraes, séde 
ela com. do seu nome, ex-·ter mo da comarca elo Rio Grande, 
situada enke o r io deste nome e o S. Francisco, no logar em 
cllte es·tes dous rios se appro:ximam, ligada a For miga po r uma 
estrada. A po v. é bo niba e es1 á co !locada ao pé da serra do 
Pium hy, Possue duas egrej as, fabricas ele ferro, etc . Orago N. 
S . do Livramento e clwcese de i\Jarianna . Vil! a por Lei Pro v. 
n . 202 ele 1 de abr il de '1841 : inscallacla em i ele abril ele 1842. 
Cidad e péla de n . 1.510 de ·20 de ju lho ele 1868 . Com. pela ele 
11 . 3:122 ele 18 de outubro ele iS83 e classificada ele I• entr. por 
~\c i o de 22 ele fevereiro ele 1892 . O mun . além da parochia ela 
cidade, comprehencle mais a ele N . S . do Ros~• rio da Pimen~a e 
::> . João B~IJlista do Gloria e os povs. denominados Perobas e 
Araujos. 'J.'em quatro eschs. pu ols . ele i nst. prim., sendo uma 
nocturna para adul tos , creaela p ?h~ Lei Prov , 11 . J.ii6 tle 6 de 
outub t·o ele 11383. Agenc ta do curce i<J. :Subrc Si tas cliYisas vide : 
a r t.. 2° da Lei l.>rov . n. 40f.. de ii de uLrtuuro ele 1848; art. 31 da 
tle n . 472 ele 3 l de ma io da 1850; ar t. 13 da ele n. 533 de 10 de 
outubro ele Hi51; art. 10 ela ele n. 1. 262 de 19 de der.embro de 
~865 ; ns . 1.48ô e i. 4l:l8 ele \:) ele julho ele ·18GS ; n. '1.5!.>4 de 22 de 
Julho ele 1ti68 ; n . 2. 001 ele 14 ci<' noveml>r o d e 1873 (an . <!O) ; 
n . 2.392 de 13 ele ou tubro ele 1877; n . 2.484 de 22 ele sdemi.Jro de 
188'1. O mun . é regado pelos r ios S. Francisco, GranrJe, Pi umhy, 
Capitinga, Samburá e corrego do JTingenho. 

P l UM H Y. Log. do .U:stf\t.lo de Minas Gera ·s, nomun. de Queluz, 
no ponto do etrt roncamenLo da estrada de S. João cl'EJ-ltei para 
Ou1•o P reto e ele P i'tanguy pam Barbacena . 

P IUMHY. Rio do Es tado ele ;\'liuas Geraes, rega a cidade do 
seu nome e desagua no rio Grande pela margem elire iLa . 

P I URR AS. llio do l!::slaclo ele San ta Cathari oa, na estrada 
el o H.io Bonito ao Bom H.etir o ; desagua no Ar i oca, ·trib . elo 
Canôas. 

PIUVA . Pov. elo l!Js·taclo ele Mat Lo Grosso. na barra elo r io 
elos Bugres, a!L do Paraguay. 'l'dm capella e "cerca de 800 habi
tao tes . 

PIUV A . Montanha do lTistado de Matto Gr osso , pertencente 
ás serran ias ele Albuquer que, por cujo nome foi antigamente 

nomeada, e que se encon tra á margem clir. elo Paraguay, W kils . 
abaixo da foz elo Miranda . Seu nome actu ·,l eleve-o a uma grande 
anore ele ipê, no Estado chamada piuva, corrupção de ipê
u ba . 

PIU VA . Ribe irão do Estado ele Ma tto Gr osso, nasce na serra 
Azul e clesagua no Paramrtinga . JTI' tambem denominado Ri
beirão Grande, 

P IUVA . Ilha no rio Paraguay, logo abaixo do bracinho elo 
P eriquito . Tem dous a t res kils. ele extensão . 

PIVOCA. Tri bu ind i o-ena, no Estado ele Goyaz. Mtütos dos 
sel>agens de menor eclade, pertencentes a essa tribu, recebem 
instntcção no co llegio Santa Iza bel , fundado pelo Dr . Couto Ma
galhaes no valle do Araguaya. 

PIXI BAS . Rio do ll:staclo elo E . Santo, no mun . ela Barra 
do S . Matheus . 

P IXUNA. Igarapé do ll:stado elo Amazonas, aff. da margem 
esq. elo l'io Paclaniry, trib . elo Negro. E' o aff. mais proximo das 
cabeceiras daquell e rio . 

PIX UNA . Igarapé do Estado elo Amazonas, all'. ela margem 
esq . do r io Marar y, tl'ib. do Padauiry, e este do Negro . 

PIX UN A. Igarapé do Estado do Amazonas, afl'. da margem 
di r . cio Japurá, trib. do Amazonas . 

I-IX UNA. Igat•apé do Estado elo Pará ; desagua no Amazonas 
defronte ela ilha Cav ianna . 

PIX UNA. Igarapé do Estado do Pará, aff. do rio Curuá, 
no mutt de Alemquer . 

P I XUNA, Igarapé do lTistaclo elo Pará, no mun . de Abaeté . 
l'esagua uo rio deste nome pela margem direita . 

P IXUNA. Lagu do Estado do .l.mazonas, no mun. ela ca
pital. 

PIX UNA-QUAR A . Corredeir a no rio T ocantins, proxima 
ás denominada;; Puraquê-c1nara e Pedra elo Jahú, 

P IXU NUSSU ' . Igarapé do Estado do Maranhão, ban ha o 
mun . ele S. Lu iz Gonzaga e clesagua no Mearim. Algu ns es
crevem Ipixunuassú . 

PLACIDO. Ig-a rapé do Es·taelo elo Amazonas, no mu n. de 
Canutama . 

P L ACI DO. (S.). U~a das nascentes do corrego S . Domingos, 
all". ela margem esCJ. . elo no Verde; no gstado ela Bah1a . F10a a 
'15 kils. do Gentio. Em uma par te do ~eu curso denomina- se 
riacho elo Capim (Paulo ele Frontin) . 

P .LANICIE ALT A . R ibeirão elo JTis taclo de Santa Cathariaa , 
desagua no Guabiru ba do Sul , que com o Guabiruba elo Nor·te 
corre para a esq. elo rio Itajahy -mirim . 

PLATAFOR M A. Pov . do ll:stado da Bahia, no elis t. . éle Pi
rajá; com uma esch. publ. de inst . prim . , creada pela Lei 
Prov . n . 2 .357 ele 31 de j ul lto de 1882, e u ma estação ela E. de F . 
ela Balda ao S . Francisco . 

PLATA F ORMA. l!}st.~çào ela E. ele F de Rezencl8 a Arêas, 
no .t>.:stado do H.io de Jaueiw. llu,,ve p rujecto ele uma l inha de 
bonds por tracção an imal entre essa es tação e a elos Campos 
.U:Jysios na estrada de ferro Gentt·a l do Brazil. 

PLAT A FORMA. Ilh .~ elo Estado de Per nambuco, na ensea
da de NO. da ele Fer nando ele Noronh11, de cu,j o grupo faz 
parte . E ' assim denominada pela fó1•ma que ailresenta. Tem 
um lor·te . ]!;'representada na Ca1·tas Inglezas e c1tada no Com
pendio de Hyct r ographia elo con·tra-almiran ie Jul io Cesar de 
Noronha . 

PLATINA . Com este titulo creou a Lei n . 309 ele 26 ele julho 
ele '11394 um elist . na pov. elo Salt inho do Paranapanema, no Es
tado de S . Paulo . 

PO Á . JTistação ela E. ele F , elo Nor te , no mu n . ele Mogy elas 
Cruzes e EsLado ele S . Paulo eu·tra as estações de Guayó e La
geaclo. Tem u ma esch . P<tbl : et·eacla pela Lei n. 101 de 24 de 
setembt·o d~ 1892. 

POÁ. I lhote do Estado do E. Santo, no mar, a OSO. do 
Moreno . 

POA I A . Dis t. do Estado ele Minas G~raes . no mnn . hclo Per
sanha Orago Immaculada Conceição. Fo1 et·eaclo par oc 1": p~a 
Lei Pi·ov . n. 2.831 de 24 de ou tubro de i88i. Tem agencia o 
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correio e d 11 as cschs . p ulJls. de ins t. prim . Tem, seg uncl 0 o u i
l imo t·ece nseamc nlo , 3 13 habitantes . 

POA fA. llh:t do IT: s b~elo elo E. S::wto, no ri o Doce, entre Li
nlia t·es e o Tatü . 

PO AI A . Rio do E stado de Min::.~ G•r:1.es. bonhn o clist. de seu 
nom e e de ;ag LLa no ri t) Suassuh ,v . Em suas c·tbeceiras fica o al
deam entodaim111 ,lCUI::tda Concei ção do R io D,ce . 

POAS:'3Ú. Di.s t. do tel'lno ele Bel monte, n o E s tad0 da Bahia ; 
com esch ola . 

POASSÚ. Serra no mun . ele Bel monle elo E >taclo ela 
Bahia. 

POASSÚ . Canal Cut·mado pelil na tu t·ez.\, que princip iando 
elo J equ iLlflhonh,t, cerca de 48 1-il s . ac1mn ele Bt• l mo 1te entl'fl. 
no r 1o ela Sals <,que pt·ocnr.• o r1 0 Pardo c0m o qna.l s~ con 
f11nel e seis kils . antes ele Cannavi ei1·as, no lis tado cl.t Bnh1a . 
« O can a l Poass ú. d iz o 11 ·ten Pn le ~lanosl E1·n es to ele S<nl!a 
Ft' f\ ll a, co111 e.; a pOI' nmct peque na a.bertuL' 1 feHrt na Cllr vatnr.t 
elo l eito elo J •·qui t inhonha em ' llltlr.a1·gem r s 1·, CJU" 11e;sa p«s i
çiio oflere ~e :1. co nc:Lv i1 1ade á massa ria~ ag u •s ; e li as , portn nto. 
se esca1·am elo t'l « pa1·a o can a l na <liree•·ão de Ll ll ta l inh a, que 
fót·m a um angul « ma:o:· de 9:) ' , e a lJe:··tm·a pat·a a foz, com a 
tan .~e nte á c11rvn ela margem n <> ss .. , ponto, e po t· i s~ o t·ece be o 
c~ n:tl as 11 gna~ cl 0 rio por um efl'ei to na Llll'a l ele expa11sãn -lo 
li qu iLlo em movime nto :·e vers i"o, q •1e não lhe cau sa g ra nde 
percln. nn. ma>s:t elo leito. » 

POBRE. Igat·apé do Ji: :; tado elo A mazona s, no mun. cl l Ca
nutama. 

POBRE. Co t•re:~·o elo Estado ele i\Ii na'l Gentes , no IIIUn. da 
cidade elo Par:J.CêL tú. 

POBRES. ·erra elo Estado elo Cea rá, no rnun. elo R iacho elo 
~ang ue. E' peclregosa e secca . 

POBPvE SOBERB O. Col'l'ego do Es tado ele Minas Ge1·aes , 
no mun . ele E n Lre R ios . 

POBRETÁ . Log . elo Es laclo rio Rio de Janei1·o, no rnun. ele 
An'! ra t.los Rei ~ ; cum uma e3ch . p11 bl de i ns t . pl'imaria. 

POÇÃO (S . J osé cl0). Pequ e no pov. ao brio saptP. ntl'iona l ela 
v i lln rle AU:J.jatub 1. e cl ella elist:mte ce t•ca ele 12 Jcils ., n o E> 
·taelo elo M:).I'D.nhào. 

POÇÃO. Dis t. crendo na com. ele Cim bt·es, elo Es tado ele 
Pem;unbuco, p la L o i Pl'Ov . n . 1.230 de 24 ele abdl elo 18/ti , 
T e m uma capel ln e t scltoln . 

POÇÃO. Log. do lt, ta rlo ele P arnambuco, no mun . ele Be
z~ rros, co111 uma capella ele S . Sebastião. 

POÇÃO. Log. elo I!:s tado ele !l'l aHo Gr osso , no m nn . ele 
S . L uiz ele Cacer es , ít nut:·gem esq . el o rio Par a.guay. 

POÇÃO. Ser ra elo E s tado ele Se :·gip2, no mun. de Campos . 
Ha uma out!'a set·r a elo mesmo no •11e no mun. ele S imão Di as. 

PO ÇÃO. ll ha ri o E~ taelo do Pará , na cil'cumscl'ipção ela Jo
rocn. e com. cl P. Ca me tá . 

POÇÃO. Igarapé do l~staclo elo Pará, na ilh a Cavia.na. 

POÇÃO. ftio.cbo elo l~s ba .do do Pal' nhy ba elo Nm·to ; forma 
com o Ahú o ri o da Ser l'a Bra nca, arr·. do '.J.' apero{~o Tem uns 
30 kik ele Cll i'SO, 

POÇÃO. Riacho do E ta.clo ele P ernambuco, enlre s·. Cae 
·ta. no e Bezer ros. 

POÇÃO. IUacho elo Estado el a s Alagàas, a n·. do S . F1·anci sco, 
quas1 cle f1·onL ~ el a fóz elo riacho C01·iLuba e cln cacltoe ii':J. Ca
be;:a ele Neg t·o. 

POÇÃO. Rio elo l~s tarlo da Bah ia, a fl'. da ma rgem dit·. elo 
S . Franc tsco. Rece be o P op Comp1·iclo. 

POÇÃO. Rihciriio elo Estado ele Goyaz , ai!'. el a ma:gem clir . 
do rio Mara nhão. 

POÇÃO. Ribeiriit) elo E s tarlo de Matto G1·os~o, aff. elo rio 
Vede, no mun. elo D iaman tino. 

POÇÃO . La go elo ll.:stado elo Amazonas, entre Mà tHÍ$ e Ita
con. Lia rn. . 

P OÇÃO . Lago do E ,-tado elo Pará , no llliLn. ele Oh idos. 

PO ÇÃO l O MOREIRA. P nço do r io .T eç111itin honha pouco 
ac ima ela la vra do Ma·ttos, no m un. ela Diamantina. Ac t· ecl i-

ta- se h n.ve r ahi g' l' <l!lcl9 ri qu eza de diamantes. Tem-se feito 
va 1·ias te n t 1tivas . mas inutil mente, pa 1·a lavl'itl- '> : se •1do no
ta vcl, :1 qu e fez se m r rs ultarl o o !Jezemba l'f!aclo •· J oão F 'l'nan
cles ele O li rei t· , , co1rtractaclor de d iamantes no Lempo colonial. 
E s t .:í. na ba se cb sel'l'tl elo Poção. 

POÇÃOSINHO. HL<cho elo KsLarlo ele Serg ipe, ba nha o 
man . Ú 3 .\quid a ban e ele ;a g u a no ri acho 8a lgacl o . 

. POÇ ÃOSINH O. Po!· to no ri o Üt'ancle, no mun. ele Santa 
g1~a do P .Lt·ai.' u elo l~ s t • clo ele S. Paulo (fnL loc,) 

POÇAS. Ribei1·ã o elo Es tMlo ele S . P " u lo, a. rr·. ela marg-çm 
e>q . elo P nl':J.lla panema . 

POQA·-UN A . R io elo IJ:s ta rlo do Pat':l.ll :Í. ; clesagua na mar
garn cli t·. do Tg~t ass ú en 1l'e a fóz tle B<tr i g ~t y e !t elo Ve1• Ie . Fica 
na secção el e Cut· ,Ly lta {, co lou ia milita t· d e Ja·ta. hy. E 11 contt·a-se 
escripto l.ambem PosscHmcb e Poç 1- tllla. 

P0 8HITYS. Ayre~ ele Cazn.l el:í. "obici a desses s ·lvnge. ns 
habitclllclo nas circttnwisinh an t;a~ cl•J ri o Moj Ct; '10 l~s·~aclo elo 
P ar ú. . 

FOCINHO. Log- . el o f~s·ta clo el e P ernamlnco, no cl ist. da 
Lu ?. e man. ele S. Lo11renço el a i\Ia Lta . 

POCI ::-JHO. Log. elo fi;s taclo rio Rio el e J a neiro, no mun , ele 
Va ssoums, :1. t 2 kils. da c iclacl e, com e; cho la. 

FOCINHO . Bairro domun . de Una, no E ; taclo de S . Paulo; 
com escho las . 

FOCINHO. R ibeil'iio elo IT: staclo el tJ 11io ele Ja <t e iro: nasce no 
mor ro do l' a l' ão <:> ele~ag ua no rio Pa1·ahyba t ela lll:t rg.•m d ü·. 
Banha o llllt lt . do l'i1·a h,y e r eceb3 o co t·r ·go da Cacho ·it'a . 

FOCINHO . Carrego do 1\s&:trlo ele S . Paulo, banha o nmn. 
da Pied,Ltle e desag <~ a no rio Sarapuby . 

FOCI NHO. Ribe tl':i.o rlo u: , tarlo rle S<~ nta Ca·thar in ~ .• bo.nha 
o ·territol'la du di st . de S . Pedt·o Apo>tul o e desagua "no ri o 
lta,Jahy . ' 

FOCINHOS . Pov. do ii;s·taclo do Pnrahyl>a do Norte no 
1nun .da Catnp in >t G1· a nde , Re is Ieg u <s ao NO. , col locacla ;.n·tre 
g•·a nct ~s penecli:t s e sen·otes, um n. leg·1a d istante elo rio Curi
mataú . Tem uma~ 40 ca , a•, uma so fl'ri vel eg t· -ja, casa de car i
dade, fundada pe lo padre !bin pina e u111a pec1uen:1 reim semanal . 
ll;m seu di ~·t. nasc·m os ris Illarnn. ng nape, Araçagy , Bocloconaó 
e Snnta Rom . Es'a p01• .. cujo nome é devido aos pequen~s 
po~·os qtt ~ primit•va• ne n te fol'mavam o Reu olb o rl 'agua, conver
tido clt•poi s em açude, pl'i ncipi ou como i'a ze ncltt el e cl'iação, sendo 
de tS-15 a I817 e ·mst nti ela a ~1 1 a cap;, l]a el e N. S . ela Conce içã0 . 
Vide Campina (!.rMvle. Fui. elevacb :\. elist. pela Le i Pro v. n . 5G::l 
de 30 de setembro de 187<1. T em um a esch . ]lltbli.ca. 

FOCINHOS. Log . elo lJ:s·taelo de Minas Gel'aes , no mun. ele 
Caldas, com excelle , .t , s agttas mineraes . 

FOCINHOS . Peq11ena serra elo E stado el o R . G. do Norte, 
nos l i111ites do mun. de Caruubas , 

PO ÇO . Log . do E s ta do elo Pad<, no mun. ele Ourem · com 
uma e~ c h. publica . ' 

POÇO. P ov . do Es tado do Ceará, a 16 kil s . da v.illa elo 
Brejo elos S<1nbos . a cuj o mun . pertPnce. 

POÇO . Log . do Estado de P ern nm huco, no el ist . da Luz e 
mun. el e S. Lourenço da Mn tta. Ha outros logs. elo mesmo nome 
nos m•:ns. rl e Palma!'e~ e Goyanna . 

POÇO. Disb elo t o r mo do Brejo da Madr e de De us, no Es&aelo 
de P ernn.mbuco. Ahi fi ca a egr ej::t ele S. Vicen·te el a Ser r· a do 
Ve rrto . 

POÇO. Log. do Estado elas Alagôas, n o mun. da capital ; 
com duas esch~. pubb . ele in sb. primat·ia. 

POÇO. B<tit•t•o do mun. ela Co nceição do ltanlnem, no Eslaelo 
de S. Pau1o, com eschola . 

POÇO. Arr D. i al el o Esta'lo de Malt1 Gro3so, no mun. de 
Cuyabâ, di stante cerca ele <12 kils. d esta. ciclacle e se is ele San·to 
An t·1ni o . 

POÇO . Nucleo colon ial cr e1do Pm 187.3 na con fluencia elo 
ribeirão Funrlo c ~<m o Bra ';O elo Su l elo rio Una, cer ca de i2 lu1s , 
acima ela col oni a Theocloro, no l<:staclo da Bal.!ia . 

J?OÇ:> . Serrote da E~tado do Cea1·ô, no mun, de Santa Qui
bel·ia. 

38 .274 



r 

POÇ -257 r·oç 

POÇO. Sel'l'de do Estado elo Ceará, no mun . do B1·ejo elos 
San·tos . E' ta mbem denominado Cannabl'ava. 

POÇO. Serra elo Es·tado das Ala gôas, no muu . ele Santa 
Anna do Ipaue ma. 

POÇO. Serra elo Estado da Bahia, no mun. ele Casl Nova. 

POÇO. Um dos qua·t1·o ancoradouros do r;o1·to do Recife, a 
NO. do pharol, :t O. do rec ife co nhecido por P edra Secca e a 
l~. ela for taleza elo B rum. 'l'em fundo ele sete a oi to me tros e a 
exte nsão de 400 m~·L1·os pouco mais ou menos . Eis sua cl escripç;1o 
pelo Sr. Mouchez (pag. 77): " No prolongamen·to ela l'eci fe do 
porto, a uma amarra a NN E. do ph arol , ex iste um plc~ t ea·t~ ele 
rocha isobclo sJb1·e o qual niio ha mais de 2"',5 ele agua na 
baixa-mar. Este plu·teau1orma com a cos·ta 1tma bacia . C[u e pôde 
sel' considera.cla como o ante-p01·to e que se chama Poço. Ahi 
enco11'tt·a- se 6m,o a 6"',5 ele agua na baixa-mar, tunr lo ele arei:t, 
o qual vai diminu indo regul ar mente para a costa. O Peço tem 
duas amarras rle compl'imento e lal'gura egltal. i\. entrad a ao 
N. chama-se Barra Grande (onde não encontl'a-se menos .ele 
7m,o de agua), e Baneta ou Bm·1·a do Pi cão a ent1·ada pelo su l, 
cntt•e o plateau e a ponta do Recife . Esta ultima é m uito estreita 
e_ não t em ma is ele 3111 ,3 de agua na baixa-mar. As c! Lias b~u·t·as 
sao ass ignaladas por ·tres boias encamaclas, indicando as duas 
entradas N. e S. e os baixios, que ba junto á ponta elo Recife . 
No Poço podem ancoml' simultaneamente 18 a 20 na vi o'> em 
duas linh as pa raJJelas á cos·ta fllndeados a qua tro amar l'ns, e 
·tendo a prôa a ESE. Esie ancorado uro só é supportavel no 
ve 1· ão ; é perigoso no inverno, ele março a se tembt·o.~ Con 
Rulte-se o Relatol'io do Sr . Galvão Filho, ele 3l ele outubTo de 
1870; e as es tudes sobt·e as obra~ necessarias ao desenvolvimen·to 
elo porLo ele Pernambuco por Vict•;r Fournié . 

POÇO. En seada no mun. de P araty do Estado do Rio ele 
Janeiro, comprehendida en t1·e a ponta ele Caj:thyba e ~da 
Meza. N'e lla ficam o sacco ela Pavuna e a ilha ltaoca. 
(Mouchez) . 

POÇO. Riacho elo Estado elo Piauby, aJJ. do P a rnah yba. 

P.OÇO. Riacho do Estado ele Pernambuco, ban ha o mun, do 
BreJo ela Madre ele Deus e clesagua no rio Capi bariba . 

POÇO. Rio elo Estado da Bahia, banha o mun. el o Curta 
linho e elesagua no Pal'aguassú . 

POÇO. Ribeirão do Estado de S . Paulo, l.Janha n. vil la elo 
Paranapanema e clesagua na margem esq . de rio el as Alm&s; 
atl'. do ri.o claquelle nome . (Inf. loc.) 

POÇO ALEGRE. Log . elo Estado elo Piauhy, no ·te1·mo de 
S. Joio do Piauby . 

POÇO ALTO. Pov. elo E slaclo de S , P'aulo, no dht, de Ja
cuptranga. 

POÇO AZUL. Log. no mun. de S. João M~ rcoa do EsLaclo 
do Rio de Jan eiro, com 11111 a eschola. -

POÇO AZUL. La gàa do Estado de Sergipe, ao rnun. ele 
S. Chis Lovão . 

POÇO CERGADO. Log. no lermo elo Cabrobó do Eslado ele 
P ernam buco. 

POÇO COMPRIDO. An tigo di st. elo ·termo de Garu nht~n s, 
J1oJ Estado de Pernambuco . Supprimi ~l~;J pela Lei Prov. n . 969 
de 30 dê ma1•ço ele 1SH. 

POÇO COMPRIDO. Pov. elo E~taelo ele Pernambuco, no 
rnun . de Correntes; com um a capella ele N. S . da Conceição . 

POÇO COMPRIDO. Log . no termo de Quipapá do Estado 
dve· P et:n a mbuco. Ha. outro Jog . do mesmo n ome ao clist . da 

1cenc1a. 
. POÇO COMPRIDO. Log . do Estado elo Sergipe, sabre o 

r to Piauby, no mun. do Lagar·to. 

POÇO COMPRIDO. Rio do Estado ela Bahia, afl'. do Poções, 
que o , é do S. Francisco. Na contluencia deste rio com o Ba
runha fica a estação ele Angico . Recebe ainda o Angico . 

1 Poço CORTADO. Logs . elo Es·taelo das Alagôas, em São 
Uiz cfe Quilutlde e Urucú. . 

. POÇO CORTADO. Riacho elo Es·tado das Ala.góas, a lf. do 
l'lo Santo' Antonio Gra nde . 

POÇO DA ABELHA. Log. do Estado das Al agoas , no mun. 
da Palmeira dos Inclios, com urna cape! la de Sa1rt' Anna. 
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POÇO DA CABRITA . Log . do Es~a 'lc de Pernambuco, 
no te1·mo de Jngaz! ira. 

POÇO DA CANOA. Serra do Est1elu el o Parahyhu. do 
Nort9, entre N. S . elo Bom Cons ·lho da Princeza, i\Ji~;e t·i
cor cl ia e Pi uncó . 

POÇO DA CARAHYBA . Log. do Estado da;; A lagóa~, IiO 

mun. da Palmeit·a elos bclios. 

POÇO DA CRUZ . R iacho elo Esba lo elo P ambybn. do 
Nor te; banha o mm . do Gatole do R ocha. Nasüe na serra ela 
Agua Branca e co rre para o Pil·anha~ . E' ·t:tmuem denomi
nado ria cho do Gon 

POÇO DA CRUZ . Lag0a elo Estado ele Pernambuco, na com. 
do Brejo, ú ma 1·gem el o riu Ipojuca. (Inf. loc.) . 

POÇO DA EGUA. Log . no termo de Canindé do Estado do 
Cearú. 

POÇO DA EGUA. Log. no mun. ele Cabn cei ras elo Estado 
do Pm·,,hylJa do Norte, ú margetil do rio Parahyba. 

PO ÇO DA FIGUEIRA. Lng. no mun. de Magé do Estnclo 
do Rio de Janeiro, à margem do ll'iry, com bua agua. 

POÇO D"AGUA. Igarapé ao NO . do do Barro Duro, que fica 
prdximo; ambos desembocam perto ela ilha ch Coroa tá, elo lado 
elo oonLinente, no E~iado do Maranhão . 

POÇO D'AGUA. Rio do És tado de ~Jit1as Geraes, é nm dos 
fot•ma•.lores do Agua Limpa, ao·. elo Arassuahy, no mun, ele 
Diamnntina . (Iof. Ice,), 

POÇO D'AGUADA. Log. no mun. ele Ca ninrlé elo Estado 
do Ceará . 

POÇO DA LAGÔA. Log . elo Estado elas Abgr',as, em 
S. Braz . 

POÇO DA MANDIOCA. Carrego do J~stado do Pará, no 
dist. ele Barcn.rena . 

POÇO DA MATTA. Log . n o mun. ele S. l\lath eu s, no EsLudo 
elo Cea:n\. Vide Poço elo Matto. 

POÇO D'ANTA. Estação ela E . ele F. Leopolclin·a, no 
Estado do Ria ele Jarwiw, no ramal f~ rreo crne segue do Rio 
Bonito para Macahé. Foi in augumclit em 17 ele julho do 1888. 
Fica entre as estações ri e Juturnahy ba e I ndaiassú, clis tante 
1!0'',035 de Nyterõi e \)1<,74 l ele J1rtnrnahyba. 

POÇO D'ANTA. Lpg. t'o Estado elo lfl. Sau·to, no mun. da 
Serra. 

POÇO D 'ANTA. Serra do Estado ela Bah ia, no mm1. da Ji'e'i ra 
do SanL'Ann a . 

POÇO D'ANTA. Rlbci rilío do Estado do Paraná, n asce na 
serra do Pella tlo e vae desag11at· no Piedade. 

POÇO D"ANTA. R ibeirão elo Estado de Min'!,s Geraes , no 
mun. de S . Paulo do l\lu1·inhé, Corre para o r"io cleslc 1tome, 

POÇO D 'ANTAS. Log. do Estado ele Pe1'11ambuco, no mtm . 
ele AgLta Pro ta. lia outro lóg , elo mesmo nome ~ro t'Hün. de S. Lou
re·oço da Matta. 

POQO DA ONÇA. Log . do E s·tado das Alag.la~ , no mn n , ele 
Sant'Anna elo Ipanema. Ha outro l og . elo mesmo non'lo n& IDun. 
de Pau lo Ailonso . 

POÇO. DA PANELLA, Dist. do Esbacla ele Pe~·n a1nbueo , . Fio 
mun. da capiLal, ;i, margem esq. do rio Capib4Tibe, c~rca de seis 
kils. dis·tan·te da c id ade do Recife . Comprehende diver~JS povs . 
(Casa Forte, Caldeireiro, Mon·teiro e Ap ipucos), que sãa· Fi.nctia
simos, aprazíveis e ele muiba vida principalmen·te na estação 
calmosa. cam elegantes predio3. Ora2-o N. S. ela Sa•1cle e cld:ocese 
de üli nda. Foi crcaclo parochi a pelo Alval'á ele 6 de junho de f82t. 
Tem eschs. publs. de inst. prim. e um a pop. apprcximada ele 
6000 babs. Soure suas cliviimq vide enLI'e onl!·ns as Lei s Provs. 
n. 38 de 6 de maio de 1837 (art . I!); n. H7 de 8 de maio ele t 843 
(art. Il) ; n. 173 de 20 ele norembra ele 18~6 (ll>rt. III) i, H . 1.416 de 
12 de maia ele 1879; n. 1. 589 ele 2l ele .JUnho de 18:J1 (011r b. II) · 
Até 1843 fez par:e do mun. de O !inda, seu lo nesse anuo ji)Oia 
Lei Prev. n . 117 ele 8 ele maio incol'porada ao mun. alo Rec1fe. 

POÇO DA PEDRA. Log. no mun .. de Barras d? E~t(!Jdo à~ 
P iauhy . Til' assim denominado por poss\lll' um poço natll a l.' tod ~ 
de pedra , com cerca ele 35 palmos de profunchdacle e uma c1r 
cumferencia de 80 a 90 palmos. 
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POÇO DA P E DRA . Pc,v. do Estado do Ceará, no muu. do 
Brejo ·secco. Pel'tenceu ao ·ter mo de Assaré elo qua l fo i cl eA
memb•·ada pela Lei Pro v. n. 1.350 ele 27 ele novembro ele 1870. 
T em uma esc h . pulJl. ele iust. primaria. 

POÇO DA PEDRA . Log . elo !!:atado das A lagõ .. s, no num. ele 
S::wt'Anna elo Ipanema . 

POÇO DA RITA. Log . no mun . ela Capella do Estado de 
Sergipe . 

PO ÇO DAS T R INCHE IRAS . Dlst. creaclo no m un. ele 
Satü' Anu a de Ipanema, do E~taclo das Alagoas, pela L ú Pro v. 
n . 927 de 10 ele julllo ele 1883. Elevado á parochia com a 
i o vocação elo Martyr S. Sebas ti ão pela Lei P t·ov . n. 960 ele 13 
d e julh o de 1885 . 

POÇO DA VOLTA . R io elo Estado das Alagôas, clesagua na 
margem esc1. do Mundahú, abaixo ela foz elo Capapy . 

POÇO DE DENTRO. Lagoa no mun. elo Remanso doEs
·ta.elo ela Bahia. No mesmo mun . , existe uma outra denominada 
Poço de 1' ónL 

POÇO DE PEDRAS. Lagoa elo Estado do R. G. do Norte, 
u o mun. ele Apoely, ao N. 

POÇO DE SANTA ANNA. Conego do Estado ele Minas 
Ge1·aes, clesagua na margem clir. elo r io Jecruitinhonha, acima 
ela serra dos Aymo rés e entre o rio Piabanhu. e o carrego Chi
nellas. Fica a 117m ele altura (ChrokaLt ele Sá). 

POÇO DO ANTÃO . Log. elo Estado ele PernamlJllco , no 
·termo de Ingazeira . 

P OÇO DO BOI. Lug . do Es tado de Pernambuco , na com . 
ele Garanhun s . 

POÇO DO BOI . Pov. elo Es·taclo das A lagoas. no mun . de 
S. Braz. 

POÇO D O CACHOR RO . Log. do Es·taclo do R. G. elo 
Norte . no mun . ele iVIossoró (Inf. Joc .) 

POÇO DO GAFE . Cachoeira no r io Paraguassú e Estado da 
Bahia. 
. POÇO DO CAPIM. Log . do Estado elo Ceará, no elist. ela 
União . 

POÇO DOCA VALLO. Lagôa do Estado ele Pernambuco, no 
clist. do Peres, em terras elo engenho Uc hôa . . 

POÇO DOCE. Pov . elo I•;sLaclo elo Ceará, no município ele 
Paracurú . 

POÇO DOCE . Log . distaute Lres kils . el a villa ele S . Bento, 
no Es'L<:tclo ele Pernambuco . 

POÇO DOCE Log . do Es·tado das Alagôas, no mun . de Pi-
n~~ . ' 

POÇO DO COELHO . Log . elo Es tado de Pernambuco, no 
dist. do Angelim e mun . de Gar anhuns. 

POÇO DO COSME. Pov. no termo elo Bom Conselho elo Es
tado ele Pernambuco . 

POÇO DO GADO . Log. elo Est ado elo Ceará, no mun. da 
Boa Viagem . 

POÇO DO JACÚ. Log. do Estado do Ceal'lí , no Lermo do 
S a boeiro . . 

P OÇO DO MARANHÃO . Lagôa. elo ll:staclo do R . · G. do 
Norte , no mun. el e Canguare·tam.,. ( Iof. loc .) 

POÇO DO MARCO . Ana ial do Es Lado ·elas Alagoas, no 
mun. elo 'l'rai.(lü. 

FOCO DO MATTO. Pov. elo Estado elo Ceaeú , no mun. de 
S . M:.Ítheus . 

P OÇO DO MATTO .. H. iacbo elo Es l.aclo rlo Ceará, a f!'. ela 
margem dJt•. rlo Cn. ngaLy, t t·iiJil't::l.rio elo rio J a~· u aribe. 

POÇO DO MOCÓ. l.og . do Estado ele T'et·n amiJII co no d o 
Ipojtwa e mu n . ele Gt•n. , aLà . «O ri o fórm <t a hi uma pcqu~n a ca
cboetril. Cl\J:lA ag •tas som em - se para r ea pparecerem pouco 
ad ia nte, cl esn l'le lJU" passa-se a pé <' 11 XIIt J s ~ ln·e a cac hoe ira . » 

P OÇO DO Nll:GRO . Riacho do 11staclo de f ern,tmbuco, no 
m tu1 . ela F lor esLa. 

POÇO DC? PAU. Lo:; . no el is t. elo .Brejo dos San·tos, no Es La
do elo Ceara. 

POÇO DO PAU . Pov . do Estado ele Pernambuco, no mu11. do 
Limoeit·o . 

POÇO DO P I NTO. R iacho elo Estado ele Pernambuco, ali!. 
el o rio Ipoj uca . 

POÇO DO VEADO. Log . elo Estado de P erns.mbuco, no 
nnm. elo Bom Co nselho (lnf. l oc . ) . 

P OÇO DOIS BOS. Log . elo Estado ele Sergipe, no n1u n. de 
Propriá, 

POÇO DOS CA V ALLOS. Log. do Es tado do Cea rá, no mun. 
elo Sobral. 

POÇO DOS CAVALLOS. R iacho do Es Laclo elo Ceará, a ff. 
ela margem elü·. el o BasLiões, Lri.b . do Salgado. 

POÇO DOS F R ADES. Lo g . do Es·taelo elo Espirito Sant o, no 
mun. de Naya Almeida. 

POÇO DOS FRADES. Log. elo Estado elo Rio ele Janeiro, no 
mun . ele S . Gonçalo . 

POÇO DOS HOMENS. Log . elo Estado do Ceará, no mun. 
da Gr anja, ú margem el o rio Camoc im. 

POÇO DOS PADRES. Poço exi,stente no mnD. de Nova Al
meida do Estado elo E . Santo. E' ass im clenomiuaclo por ter sido 
fe i·to pelos j esui Las . Neli e enco n tra- se exce !lente agua po
tavel. O e:.:-imperaelo t• , em sua visita ao Estado elo m. Satl'to, che
gando á villa ele Nova Al me ida e bebendo agna desse poço, cletl 
pa>·a os precisos r eparos dessa obra jesuiüca a quantia ele 500ii . 
H a no mesmo ruun . um outro poco o el e S . Sebcbst ião lVI-il"im 
(nome de um í ndio do seculo passado) , hoje denominado Poço ela 
Conceição, tambem ele excellente agua, roas carecendo ele asseio . 

POÇO DOS PAU3. Lng. elo Estado do Ceará, no mmL ele La
vras, sobre e riac ho elo Meio. 

POÇO DOS VEADOS. Pov . elo Es tado elas Alagôas, n a com. 
da Palmeira , 

POÇÕES. Vi lla e mun . elo Estado ela Bahia , na com. da 
Concleuba, si tuaela âs margens elo rio Poções que a atr avessa ; 
suas ruas siio, em ger al est reitas e as casas mal alinhad as ; 
·tem u ma praça baslan le comprid a, quasi quadrada . onde es tá 
a eg1·eja ma·triz. A' excepção ele algumas casas ultima menLe 
cons tt-uiclas, suas propriedades são ·ten eas e ele má edificação . 
Seus principaes eclificios são : a egreja matri z, que é pequena , 
verclacleira capella, e que não compor ta a grande pop . que a 
ft· equen·ta, e o cemi"tel'io que é g rande e fo i eclilicaclo á expensas 
ela pop . em 1872. O mun . é geralmen·te monta nhoso rlos l ados 
ele O. e E. , sendo cober·to por esse l a elo por immensa fl ores la , 
continuação da elo mun. da V ic·tori a, e que se este nde a"té os 
muns . visinhos ela Areia e Amargosa . Seu ·terr eno no cen·tro 
é on duloso h avendo ao S . muitas pla nicies, erracla men·te lam
bem conhecidas por veredas, e onde se desenvolv e com abu n
clanci fl. a cr iação cavall ar e va.ccu m. A O. no tam-se terrenos 
ele ca lingas , pequeuos bosques ele ·terras fr:1cas, porém as mais 
p referidas pela pop. pa ra a plan·tação ele legumes e cereaes , e 
pela fac ilidade que ha nas de rrubadas elos bosq ues, e peque no 
·~rabalbo no plan( io. Ahi se c l'ia com grande van·tagem a 
raça cavallar, bovina, capr ina e suína . As serras que fo rm am 
a par~e montanhosa do num .. suppõe- se se r um a ra miflcação 
da cordilheira que atravessa o Estado, e que no mun . tem o 
n ome de serra elo Gon gogi. EnLre as set'l'as e mo t•ros ma is 
impo.t·lanLes el o nHm . notam .. se a do Se ntirl o , a elo Pel'iper y, o. 
do Descaeleirarlo , a elos Co.etanos, a ela Mattinha, o elas Pi
pocas e o Agttdo. Os r ios que bnDham o mun. são : o Gongog i 
o Gavião, o de Con·tas . o Formiga, o Uruba, o Cachoeirinha 
o elo Macal'io , o Púo .13t·azil, o Poções, o elas i\1tllheres e ouLros. 
O mun. é mu'iLo S:J lu bre, pl'in cipa lroente nos be rrenos ele 
ca·tingas, Lavenclo, p01·ém, nos ten·enos elas mat'tas, e tlas mar
gens el os rios apús o inve r·no, Jeb1·es ele mau ca t·ac·te r , a·t tri
IJn idas ús exlwl ações mep h i t icas que su rge m ::t pús as in nun
ciações elos r ios. O clim a é t empero.clo, a pop. gosa em ge t·a l 
ele boa saucle e tem boa consbi tni<;ii.o, e dedica- se á l avoura e 
{L cl'iação . Il a no mun . gr:JJnlle numm·o c!e m ine.t· aes, os mai s 
g·eralmentc us tlaes - sfio a peclt·a de constr ncção, o bal'l'o ele 
o lat·i:L, a halmtin ga, o sa libl'e , o fel'l'O. Consta que ex istem 
min as ele di<1mantes as qnaes não esL~io ex plol'a clas . lflx is tem, 
porém, m in as ele om·n no t·.i acbo do Salgado, ele agua saloba, 
d istante lego na e meia ela vi li a ele Poções, e na serra elo Timo
r ante a Ol'i en_te 10 leguas cliS"tanle ela villa, com boa jazida 
desse meta l, tendo j :i sido explorado com provei"to pelo capitão-
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IUÓr Joi'ío Gonçalves da Costa e seu s filh os . Sabe- s9 ·tambem, 
diz Accioly, em suas i\Iemm• ias HisL~t·icas, pag . 160, v . 5 ; 
desde 1808 qu e é s ummamente aunfet·a a ser t·a ela Aruba 
(ali as ) Urtt ba (di st. ela Conquista no ~erL:lo ela Re$sa ca) ~ermo 
h oje ele S . Anl.onio da B:H'l'a), conhoci menlo es~e devido ao 
respecti vo capiLi'io- mór João Gonçal ves da Cos La , rtnando nn.
quell e a nn o pe r~Ol'l'ia ta l co :1 Li nente, comma ttchtnclo. ttma ban
eleu·a con Lt·a os tncl tos selvagens que h avt am hosLt lt saclo algu
mas f'aze ncl as, i<J·no t·ando- se, toda via, o motivo p11' qu cleixo tt 
ele progrecli r em outt·as i n claga~~ões locaes, como lhe !'ora .. orde
n ado em Av, ele 2 ele outubro do mesmo anno, expell tdo ao 
governaclm· desse Es1.aclo pelo mini stro de Es tado, o co nde 
depois ma t·qnez d' Agui a t· , a quem o cap.i tão-mót· h av ia t·emet
·t icto uma amo ·tt·a elo OLL L'O ele sua descoberta, qu e verifi cou no 
Rio de Ja neiro ser d · qualidacle Sttperio t' >>. Ül'ago D ivin o li.: . 
s~ nto e di ocese archi epi scopal ele S. Sal vado r. A vill a ele 
Pocõe~ fo i prim i Livamen te pov. c reada pot· 'l'imo~heo Gonçalves 
da Cos ~a com seua filhos Bernardo e R oberto Go tlçalves ela 
Cosoa, depois da co tH]' iiSt<L dos inclios pelo capitão - mót· J oão 
Gon1'alve1 claCosLa, e seu s filhos . « .J á se riu n a clesc ripção ela 
hi s torh el a Victoria, a cuj o terdtor;o pertenceu es~e mun. , 
a aLliLucle nnerg·ica e pa Lri utica que a~sumimm Jo:lo Gon çal
ves e seus filhos nos pl'incipios deste seculo, na conqwRta d os 
i1i cli os . Neste emp nh o separaram-se, fixando resicle nc ia o c~ 
pitão João Dias ele Mirancht na i\Ia ng·a, c1nco leguas clts tante el a 
villa elos P oções e ao N . ela mes ma ; Antoni o lJias lixou res i
de ncia na Urúb~1, m eia legua di s tante ela Manga, e qu.atro e 
m eia ela vi lla · e o sarge n·to - mó t· Haym unclo nos Morn nhos , 
h avendo-se ca~ado com uma filha de 'l.'imobh eo Gonçalves da 
Costa. Ap is demorado ple i lo juriclico, qu teve de sus ·e ntnt· 
Bemardo Gonçalves cl<t Costa com os fidalgos de Po t·tuga l 
so bt·e as terras h avi das pot· compt·a ao capi·tão BetrLo Garcia 
Leal doou aq uel]e Timotheo me ia l gua de t en·en o em quaclt·o 
por ~scripLura passa da pelo paclPe Vicente ele Arauj o Franco, 
sendo le.lt emunb a José J oacplim Fragata, em 3 ele agosto 
ele 1830, ao Divino Espil'i lo ::lanto ~us Poç_ões, para nel la se 
eclilica t· a ca~a ele oração com essa tn vocaçao . A capel la tnt
ciada po t· J osé Joaqnim elos San tos, ge nro do sa ,·gento·mór 
Rayruunclo fo i ecl ili cacla pelo capitão-mó r João D_ias de Miranda 
em 1842 e ·~el'ln.inada po t· seu sobrlllll o o captLao A n to nt o Co
elho el e S,tmpa io. , A Lei Prov. n. i. 848 ele i6 ele agc·sto de 
18?8 elevou-a á parochia, e a ele n. '1.986 ele 26 ele j1 tnho ele 1880 
á catego ria de villa. Foi in staUacla em 25 ele alJl'll ele 18:83 . 
Sua pop. é calcula da em ol 8.000 almas. A l. tvou t·;:t. constste 
na cu!Lut· a elo caf'é, canm1 ele assnca r , mandtoca , ·t ·.•baco, a lgo
dão m ilh o arroz feij üo. h avendo ·ta mbcm o culttvo ele algu
m~s' especie~ de fr~c·tas . A pri nc ipa l cria ção é de gado cavall ar, 
n1ua t· e vaccum, em que const&ie o ]Jrtnctpa l l'all10 de expot•
·tg,,;ão a lém ela c t·i ação ele gaclu la nt ge t•o e smno p:ll'a con
sumo ' do roun. A inclust ri a ' fabr il consiste em assucar, ag·uar
de nte f'umo l'ari nh:1. de m a ndi oca e mi lho; obras de o.l at·üt, 
como 'sej am louças ele barro, ·telhas e ·ti.)olos . A expor tação se 
limiLa ao café. assucar e aguardente, .Ja extt•abtclos ela ca una , 
j á ela jabo licaba que se pres ta m a ravi.lhosamr nLe para o vinho 
(.elella e elo maracuj á se extrahe ·tamhem bom .. v tnagr e) ; f~1~no , 
fal'i nh a ele mandioca, fe iJãO an·oz, mtllt o, quet.J OS e requet.J Oes : 
gado vaccum , cavalla r, muar e toucinho. Contém os s gu intes 
arraiaes : Areão, Bocca elo Ma'tto , Porto Al egre, Passagem de 
SanL' .\nna Gav i:lo. J equ ié . Mol'l'iuhos e Benguela . Tem além 
ela egrej a ~1aLt•iz , _ as capell as elo Ar eão, clecl.i cada; a~ . S elo 
Livt· <~ mento ela Vo!ta cleclwaela a N. S . ela Ptll'lh cacao, a de 
Motr~e A len·;·e declicacl:t a S. tl ntonio . a das Sali nots elos Cae
·tanos cledi'caZla a Santo A n·ton io, a da Boa Viagem dos Gomes, 
declic~cla a S. José, e a elos Maninhos declicaela aS An tonio . 
Tem duas es\:bs . publs el e ills t. p1· im . ct·eadas pelas Leis P1•uvs . 
n. 717 ele 18 ele novembro ele '1858 e 1.562 ele 28 ele junho de 
1875. AO'encia elo correio . Dis ta ·12 l eguas da Vicwria , 25 elo 
Brej o G~·anclP. 40 el e iVfaracás e 60 mais ou m~nos ele Arêa . 
Po1: Acto de 3 de <tgos Lo ele 1892 foi incorporada á com. ele 
Concleuba . 

POÇÕES . F lor escente e populoso po'f . n a com. el e Cimbt·es 
e Estado de P~ruambuco . 

POÇÕE S. Pov . elo Estado elas Alngôas, no mun. elo Peneclo . 

PO ÇÕES . An·l;igo cl ist . creaclo n o te1:mo do Ar axá do Esta ·lo 
ele Minas 'Geraes pe lo art . J § I ela Le1 Pt·ov . n . '1.198 d~ O ele 
agosto de 1864 . Or a go S. Jeronymo. F oi esse di s·t . surpr1m2do 
pelo ar~. li § H ela Lei Prov, n. 1.713 ele 5 ele outubro ele i ,; 10 e 
restaurado pelo a.r L. VIII ela ele n. 1.009 de H ele no vembro 
ele t 873 . 
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POÇÕES. Log . elo Estado el e Minas Geraes, no cli s t. ele Jequi
Lib{, e mun . ele :Sete Lagôas _ 

P OÇÕES . Log . do Esbdo de Minas Geraes, no cl ist. elo 
Cur ve llo . 

P OÇÕE S . Se. t•t• :í. elo E s tado de i\l inas Geraes, e tltre Gr:lo
Mogol e R io Pardo . 

POÇÕES. Canal s ituado entre os bnncos ele Bragança e o da 
'l' ij oca , tem eluaq a Ires milhas ele lnrgo e 20 n 22met ros cl 'agu<t; 
no Es tado elo P ará. Segnn rl o o pratico P hil ippe faz-se ela s~ 
guinte maneim a entrada desse ca na l : «V indo ele li: . -lo ~o qtte 
·t iver m ontado a ponta elo Pi r ac1uembaua, oiga a O. até que a 
ponta elo Curuçá Jlt c cl emot·e ao SSO . ; esl.amlo n es ta po~ i çiio 
s iga para S O. , procurando a pouta da Tij oc~, , e ass im que eq
Live l' p ·ox imo a esta, s iga a O. a'Lé enft:1r por• cima de nma 
mallt a ele a t·c ia , que es Lá na di La ponta, u ma m oiLa q 1t se 
avista nesse logar ; cheia esta marca, s iga com ell a ao NO ., 
dando r esgua rdo ás nrreben taçõe> elos ba ncos ele Bragança rl 'Le 
a llt se obset·vam. Navegand o com a tLenç:lo , q t~ anrlo ach·n·-se 
f'ronte il'o com a uHima a tTebenta(:iio, on de pul a o m a r , a qua l é 
a co l'oa elo Espacla.l"te, vá costea ndo-a podendo passar proximo 
a el la pelo lado cl :::>0 ., e ass im c1ue a ilh a elas Ga ivotas llt e 
demorar a SO. 4 S, s iga a SO . por já se achar no cana l do 
rio Guajar:í. . P elo SO . cl ·J c 111.3 l dos Poçõc> estão as co t·oaa elo 
Tubarão e Cot•oa Nova, por terra chs quaes temos a Bt·a ; a nça 
Velha e a coroa el o F uzil; por e.ntre es tas e a> outt·as p;t~sa 
o canal elo 'l'a par y, pe lo qual se va i ter a Ba n·a cl'e S. Cae
tano » . 

POÇÕE:S . Riacho elo J.i}ltado elo Piauhy, n asce na fazmrla ele 
San ta i\fa l'ia, banha o m u1t. eleS . R ay munclo l\ona Lo eclesagna 
no rio Piau hy, na fazenda Picada . 

POÇÕES. R iach o do Estnclo do P i;u thy, r ega a com . ele Barras 
e eles11gua no Ma r a tanan. Possu e uma ponte ele m adeira cons
tmicla pelo ant igo governo provincial. 

P OÇÕES. R iacho elo IJ.:s1aclo elo Ceará, nasce ele um a ranü
ficação el os morros ela Forc1uilh a , b:m b a o m un, d e l pu eiras e 
desagua n o rio Acar<thú , 

POÇÕES. R io elo J!;slaelo ela Bahi a , nasce no morro Pr·eto , 
tenclo suas cabeceiras em ma~ta virgem, ci nco lGguas cli s tante rl a 
v.illa el e Poções, a·tt·avessa- a e faz ba rra no rio ela Cachoe irinha 
d istan te uma legua ela v i !la . Seu curso é pec1ueno, de ]lOuca 
profLL ndielacle e ele ag ua. pe~aela . 

P OÇÕES. R iacho elo Estado ela Bah ia, afl'_ elo rio Gavião, 
qu e o é elo r io ele Co n·tas . 

P OCÕE S. R ibeirão elo IJ.:staclo ele Minas Geraes, banha o 
mun. do Cm·1•ello , e clesagua na margem esq. elo rio Bicudo. 
(In f. loc.) . 

POÇÕES . Serr:1 e carr ego do EsLn.clo ele Goyaz, n as divi sas do 
presidia ele SanLo An ton io. O corrego clcsagua no rio elas At·&as 
pe la margem esquer da . 

POÇÕES. R io elo E s tado ele Goy a z, a JL da margem esq . elo 
S . Badltolomeu, qne o é do Corumbá. 

POÇJ ES. Ribei rão do U:staclo ele Goyar., afl'. ela margem esrr . 
cl'l rio Cla ro, trib. elo Arag .:ap . Nasce na serra elo Caynp6-
sinho· corta na secca, chegando e trtretanto mts aguaR u empatar 
passagem e a espra iar- se muito . (Baggi- O Ji'w·- T•Vcst . do 
Bmsil .) 

P OÇÕES . Bah ia a margem dir. elo Gu aporé, acima logo elo 
Gale l'a; no Estado de Matto Grosso . . 

PO ÇO E SC URO. Log . el o Es~aclo el o Ceará, no termo do 
A cara pe . Depende elo Ll ist r . policial de Calaboca . 

PO ÇO FEIO . Log. elo Es·taclo elo Rio ele J ane iro , no distr . de 
S. Pe:.l ro. 

POQO FEIO. Riacho do Estaclo elas Alagôas . Banha o mun . 
de V illit Vi çosa a clesagua n o P::trahyba . · 

POÇO FRIO. AtT::t ia l elo EsLaclo de P ernambuco, no termo ele 
Villa BeiJa. 

POÇO FUNDO- L og . elo Estado ele Pernambuco, nomun. 
el e Agua Preta . 

POÇO FUNDO. L g . do Estado ele Pernam lmco! no mun . do 
Bre 'o ela Madre de Deus; com uma escl1. publ. el~ mstr. prnn. , 
cre;icla pela Lei Pro v . u. 786 ele 1 i ele a lm l ele 1861:! · 
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POÇO FUNDO. Log . do E s ~ado do J1spil'ito. Santo, no mun. 
rl e Via nna ; c1m um a csch. p:~b l. ele 1ns Lr. pnm . ct·euela pela 
R "s. PNs. de 3 ele clezemiJr.J d e I SSO . 

PO;!O FU NDO . L'Jg. ~l:J. E. F . tl ' Campos. a Ç:tranl!olla; 
com unHt • q:re 11~1a tio col'l' e to, ct•eada pela Portal'lu d e 20,dc .JU llho 
de ISJ:i . Fi ca no mnn. de Santo ,\nLonw de Pn::ltl õt do l!.stauo do 
R io t.le J a neiro, ú nnrgc m esq. do rio M<triahé . 1~· o pon to ·Ler
lllina l do ram:Ll do P.ttt·oc inio e dist :t t k,857 da Ch tv J, do. q•tal 
é S<>p:J. t'aelo. pot' aquellH rio . 

PO Ç!O FUNDO. L og . do Estado el o Paran á , á maPf!e m rio 
rio Cubat;'io -mi l'im. 

POÇO FUNDO. Ramal ela E. de _E . elo Carango)a, no Esta• lo 
rlo Riu de J a n·!il'). T e m a s est:~çoc .> el o I 1a penu11., Reltro, 
Lage e Poço Fundo . 

POÇO FUNDO . Sc1·ra th E~ta lo rlc Mina > (fe l'acs , no mun . 
ele S:1n Lo ,\n t .mio <l u ~l:t c ha lo . P::n.>a a 18 luls. do d ~S t . do 
(;()mpes LI'8 . 

PO ÇJO FUNDO. Ri!Je :r:i:J do E~tado Llu PHa1ü, ufl'. do t•io 
Capão das Altna;; . 

FOCO FU NDO. Ribci t·:io tl.! !1sta<lo ele S:1n t t Cath:dna, 
am . do Guabiruua do Nor te, que o é do Ita,j'th y-m il' im. 

P OÇO FUNDO . R ibeir:lo elo l•:staelo . el ~ ~·un ta Ca t '1ari11~ , 
corre paru o Ga~; ar P equeno. J{cr:eue o nbe1rao do Rvcha . 

POÇO FUNDO. Tlio elo Es tado de ~Iin a> Genes , affi. tb 
m arge 111 dir . .i> Andrequ 'cé , t rib. do l 'araun:;, (i11f. loc .) 

POÇO FUND O. Caçho ·i ra no rio Mul'iul!é , t ·ii.J. elo P ur ahyba 
elo Sul , nas d ivisas do Est.telo do H io de Janeiro. 

POÇO FUNDO . Porlo iÍ. margem d ir . do ri o Grande, na 
e · tradu ele Cam po Be llu p:~ro. Dores, n o mu11. ele CUII I]I O B ·!lo, . 
E sktelo ·de Minas Geraes. 

POÇO GORDO. Log. no mun . ~l o Campos do Estado do Rio 
de J a neiro , com u1na e:;c . J,ub. ele tq st. JU'!lllJ ri a . 

POÇO GRANDE. L og. elo Estado elo P.n·atlCI, ID lllUtl. d :t 
P alm eira. 

POÇO GRANDE . Log . do Est:ldo das Abgoa 9, no mun . ele 
S. Luiz ele Quituncle. 

POÇ•J GRANDE. Log . el o Estado elo E. Santo , no mun. ele 
Itapem it•im. fl o. a h.i um va llt'Lo. 

Po :;:o GRANDE. Da irr .:> do mun. de Taubaté do Estado de 
S. Paut o, com um a e ·c . puulica. 

POÇO GRANDE . Log. do l<:slado de ~Jinas G·raes, n o m un . 
ela Po 11 le Nova . 

POÇO GRANDE. L pg. ri o Eslado ele Ü(•yaz, nas mar!!ens do 
rio Ct-i:ds, IIIU tl do Pi t .r . Por A c to de 23 de •nm·ço de i 886 foi 
pa ra a !Ji tramfa1·i da a séle do pre>idio ele Nova Belém. 

POÇO G RAN -:>E. Log . elo Estado ele 1\ofa'tto G.·osso , i mar 
gem dit•. elo r io Cupu.i., n o distr. de S. lionçalu . . 

POÇO GRAN )E. Ri:10 ho tio Es t:tdo ela~ :U agoas, affi. do l'io 
Pa l'nh yba. 

POÇOGRANDTil. H tue it·,'Lo elo r•:sta·J.J el e So.pta Ci.LLh:H· inil : 
dasagua na ma t·gem dit·. do uip l •uj a hy- asali a i>:J.i xo d ~t foz el o 
Gasp:u·. 

POÇO GRANDE DE TREMEMBi . Bai!•t• • ri o m 11n . el e 
Tt·em ?mué do l<:stado rl e S . Pi! ul o ; com nma esch. pJ.tbl. crea tla 
1 eLt Lei 11. ·10 l ela 2 1 ele sa lembro de 1 ~)2. 

PO;!O LIMPO. Di aL I'i cto do. fe .' g . rle Mn.ca hy b:t, n o E s tado 
d·• IL U . elo •''ot·Le ; com uma ··scb. pubi. 111 ixta de ins t. 
p ri m. , ct·en.rla peln Lei I 'rov. 11 . 92ü rle 13 ele mal' ; o de 1 8~4 . 

POÇO MAGRO. Log . elo Estad.J do P iauh y, no t·i o Pu ty. 

POCON.i:. Ci la rle e mun . do l ~stado de o\f a ·to Gt·oqso. na 
Cf\ !11. rl» Sl'U nome, na m·u·gem occ. do t•ebe iUiiO n e ni.O Gomes , 'uns 
lllJ ki1s . a l l:J Lia cup il u l. Or:lgoN . S. doHoAar io e Ll ioceRe de 
r·u yab:.l . F o i r s ~u bel c id a a l' l rl e j ;tne i,·,l rl e 17.- l com o nomo lle 
S. l'e lro d'l~l-llr·i. O seu nom e actual Ih ~ f<; i da' lo em ·18 el e 
dcr.c mhro d e t7ci0 r<· lo g~ n I '~ I CttCCl'eS. l•'o i c :e.td a paroc h i ~L 
jl(•b l: eso l. ele () dll Dgos to d e 18 17, e l ~ va 1:1 ú c"t·go.'·i a de v ill :t 
1 oc ] te :. rle 2·, el e r.utub ·o de lS3 1. e a c tl arl e por L e t Pro1· , n. t 
de 'L dcjnlbo de 18GB. A ' ".:'- 111a1m· l'l f]I! Cza cons.s !e na g' I'Dllrle 
q ' ta nL,daol e el e !'ailn, c llt razao ria naLurez~. rle Ren~ cam ros c d o. 
es:istcncia elas sa lin a~. l'i;io obstan ~ ! e>IO.r s!l;mLda a u ma l ~g u a 

elo exLenso lago P iranema, que secca n o verão , não tem Poconé 
fonte a lg uma, e os seu s ltabs . Eet·vem-se de cacimbas, ou da 
agua elo COI· rego- Ben·to Gome3 . P ossue u11s 2 . 000 habs. Foi c reada 
com. pela Lei P1·ov . u. 598 de 10 de maio de 188.3, que cons ~i
·tniu- o. com o t ermo de seu nome, desligado ela com . de S. Luiz 
d~ Cacet·,·s, e class ificada ele P e ntmnci a pelo Dec. n. '[.] () el e 13 
cle j a n ~il·o ele 1890 . Agencia do corre io., Sob t·e sua-fi divi sa~ vide : 
L ei P1·ov. n. 530 ele 5 el e se Lembro de 188 1, n. 5(10 el e 10 de lll:J. IO 
ele i 883 . E' ligr,cla a CuyabiÍ. por uma es tra da cortada 1:elos r~
beit·ões Agnassú e !?ormigu iros . O mun. é r egado pelos ri
beirões Be n-to Gomes , F1·ei Manoel, Cac uncla , Sa 11graclor Grande, 
Maca~os, l<'l exa~ eout1·os. Tira seu nome dos seus pdmeit•os lt a b s . 
a nação dos Be1·i-poco nés que ahi vivi a . Desco bel't :~s min as de 
onro em 1774, t 1·es a nnos depois, em agosto, fez· se a repartição 
do.s te t'l'il.~ a u ifems ; e em janeiro de i7t!t, de Ol'dem do capitão 
gene;·al Lui"z d' .Uimquel'que, o mes tl'e de campo A11tonio J o ;é 
Pinho ele F ig a eireelo impoz-lhe o nome de At·ra ta l ele S. Pedro 
de [•; 1- H.ei , em hont•a elo t•e i D. Pecl t•o 3 • o que se executou em 21 
des1e mez; tendo então de pop. ma is ele 2. iOO ha bs . 

POÇO P RETO. P ... v . do Est:tdo de Pem am buco, no dist . elo 
N . S. elo Rosario da Varzea . 

Po:;:o PRETO . Log. do Estado das Alagôas , no Pox im. 

POÇO RASO . Cuchoeim n o rio Paraguassú e l!:stado da 
J3ahia . 

PO ~O REDONDO. L1g . elo Estado de P ernambuco, no mun. 
ele G •ya nn a . 

P OÇO REDONDO. ArraiJl elo Estado das Al ug·as, n a 
Drun ca . 

PJÇO REDJNDO, Pov. elo lJ:s·t:J.clo ele Serg ip ~ , no mun. elo 
P .. rto Ll :t !f olha. Criação ele gado , · 

Pó:;:os. J->'Jg. do illstaclo ele Pernam1mco, no m an . ela Ga
m elle ii'U . 

pjços. L ng . do Es~ado ela D:.thia, no mun. ele Campo 
Form oso. · 

PÓQOS . Sel'l'a do Es tado d a Bahia, a cinco legnas Lia vi!la 
da Co ncei\:iio elo Coité . 

PÓ~OS . Ribeirão elo Estado do ParaniÍ., aft'. do ri o ~eg t• o . 
PÓÇ.:JS . Serr.l do Es·~ado el e Minas Get·aes , no mun. de Póços 

de Ca ld i.ls . E ' um ga lho da sena do Caraco l, perteu: e nte ao 
Rys tema ela i\Iantiquaira . 

P ÓÇ03. !ti beirão do gstaclo de Mill:lS Gct·aes, n :1sce na se t·ra 
elo seu nome, no loga r de nominado T eixei ra, pet·corre a pov . 
de P \ços de Ca ldas e clesagua no rio da~ <HÜas. Hccebe o ri
be irilo da Serra e o corrego do Meio. 

PO;!O SAGRADO. Log . do Esta do ele P ern amlmco , no dis t. 
da Luz e mun. ele S . Lom·e11ço ela MaLta,. 

POÇOS DE CALDAS . Pov . do Estado el e ~Jina ;; Gorae~, 
no mnn. de C:tlda.~ , cerca de 25 ki 1s. de3.ta cid tt le; em um a 
immensa bac ia Ot·l ada pot• montes ele pequena ele v;Lçiio e co t>lu
ela pot• dons ri ach os do ch t•yslalli nas ag tu ts . t<lm ft>u:1 ·te ela pov . 
er g tta- se uma gr a ntle serra co berta de hxnl'ianLo v ge tat;üu , 
sob,esullilll o a.s pa lm e ira;; e os p inheiros iio me io das arvot·cs 
secu lares qu e ahi ex istem . Ao longo rio r ibeit·:b, q 11 e pa,sa nv 
ccn trv el a p•• v., ex iste m ~~· es fon tes ther maes, <>onl.t ec iela.s pelos 
n omes el e P.,cl ,·o Botelho , ~l:\ rirJuinhas e i\I;tcacos . N;i:o es tá 
uem ure ri .:;uado s i esln a ag:ua s s:lo 011 nã • sulphlt t•osas, vi~t, n :'io 
te t·ent e lla ~ s ido subm2 ~Li ctas :t um exo.rne c. hymico, (lj nlga r-se 
porém, pe lo che it•o q ·1e el las exh al am, parece co n bet·em su lphnr. 
O q11e, po1·é m, es tiÍ. fit•rt ele duvida é ([Lte e ll :.ts muito up t· ovc i
tam mn molest ias syphiliticaq, rbeuma·t icas e :tté nas d i d pep .; ia~ 
mai.; re be ld es. Form a va antigame nt J um di st. a qu e o a rt . V. 
ela Lei p,. •v. n . 2.085 ele 2~ el e dezembt·o de i S3 l clon c· min~u N . 
S. cl ..• Sa1"l~ elas .·J gnas ele Calda.<. [i' o i vruacla l'l'eg. pe la Le i 
Prov. n. 254~ ele 6 de clezomb t•o ele i. S79 . V ill acJm a clenom i
u~ çiio rle Poço~ de Cald as, L~ i n. 3.659 de 1 ele s · ·~ e m i>t·o ch 18:3.:3 . 
:\ gencia do co t·t·,·iu. O S r. Dr.l!.:it".l S1 em nlll jll Imp ,·e;, õc.<cle 'Via
g~m., publi cadas em abril el e ·18.:!-! no joi'?U.t r/o Commer·oi>, d iz 
o seguin Le a t•espe iLocla9 aguas de Cald as. "Ante;; ele (•Jll. t'::t t' 
na de>c r ip(,;io 0xacla ela dda <lescuiclacla c1ne al li 8C pa ' sa, t.levo 
~ 111 11ln no da v e 1·d~rle. como les~emun h a occ nl a t· , e na qua li dade 
de nwd ieo a l.le5 1a r as v.urtu gens elo 1 ~ l e 111 e nloJ naltu•aeR, ricos e 
c l! c i ,~ ele encanlus daC[Ite lb loca l ; lol'll a nelo - sJ po r is 1.J 11 111 i ~ 
sa l ien t.e a i ncmi a do homem ! A povoação de Pvços d e Ca ld os 
cs 1.ú em nmrt e.l eYjl çRo de 'l. 200 meLn .. s ncima do nirel do mat·

1 
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A sua athrnosphera é pura e n. sun. te mperatura muHo ag t·ada
vel no verão, i~to é, como se diz : temp??·ada . A povoação é 
·toda cercada ele monhnhas algumas peclt·egosas e a maiur parte 
Cuberta de rel va e matto vit·gem. Tem um a grande pt·aça cuja 
arca lalvez se j t ele 3 .500 s ~brc 2.000· me tros , e alg tl llla~ l'lta s , 
ln' nac1uella q'ue se acham os ecl iflc ios pl'incipaec; , occupados pot· 
hoteis e case~s de n egocio. Nestas Lambem se encon l t•am alg- u
mas casas bJas. a t·m a7.e ns, etc . A su:.t população nxa é ele -L .500 
h abila ut~s. N.ã0 poss:Je nenhum Lemplo! Não ha comm el'C io , 
tndustl'ia e nem l avoura. Toda a sua viela clepeucle de suas 
aguas rnine t·aes . Acredit:1-se que a forrnacão daclna lle terreno 
seja de ori gem vulcanica, já co nsolidada pela sua lo nga ex is
tencia . Atravessa o povoado um gmnde rio e um ria~:ho; em 
PP.quena d is·tancia de seu c ntro, ex is te uma bonita cascata ele 
um l:ldo, e do out l'o, junto a uma flol' es ta, nc~soentes el e crys·tal
ltna e pura agua . Predomina em s· tas montan has o g t·antto e 
o cobalto ; em sua supedicie plana a celebre t~t·ra ro :~:a formada 
sobretudo por e lemen tos fet·rug i nosos, e out.t•os que t'esultam 
el e es tudos sé : ios t'e itos pelo professor Gorceix. A sua ri
q:teza e impor tancia nusce·t de suas ag·uas marav ilhosa,, ma
X.llné pela sua ·thermalidade, de inconteslaveis vantagens 
nas mol estias a rti culat•es ch ron icas, rheum aticas, sypbi· 
liticas , esc t·ophulosas, paralysi.1s funcc ionaes, etc . , eLe. e em 
tocll:s em que o pl'incipio sa lular da sudaç~o, .isto é , da illimi.
~açao pe lo suor chs e leme ntos morbtdos fot• tnd tcada : n a~ al
feccões da pelle ele f..í rma chron ica e nas que são cle tet·minadas 
nos paiz-~ s quentes pela. v i c i aç~"io da nulriç<i.o al terando o pig
mento. Se da analyse das aguas dos Poços ela Caldas se veri
fica que e lia> são alcali naq, bt•anda~, c ·n tendo gaz sttl phydrico 
livre e materb an imal, etc ., os seus effei tos sa l utar.;s em ou
tt·o., es tados moc· b:clos como me t· efiri :J o digno med ico elo logat• 
o Sr. Dr. Peell'o Sancbos , como sejam nos c~ t h at•ro s elas mucosas 
em ge t·a l , maximé dos ot·g;i.os r esp it·a tol'ios mesmo na asthm a, 
nos do ulero, no> engo rgitam etl"tos elos o t·gãos abdom inaes (pot· 
etleito mesmo ria ar.çiio pUl'ga tiva) não póclem ser exp li cados 
s~mente pe la thet·ma lidade mesmo p01•que os cl oen·tes tambem 
sao ~ nlnrcl i n ados ao uso i n·terno das aguas. E ' pl'incipio cor
l'e nte qne a ana lysa das aguus mi neraes não aLtin ge Ja111ais á 
sua co mposição int ima . Os seus eleme ntos minera li sador e3 são 
es tudados em separar! o. Determinar a maneit·a por que elles se 
agsociam e o estado ele combinação em que elles se achavam, é 
J>Dss ivel ele um modo a ppl'oxima·t.ivo, em virtude dos progressos 
da sciencia, porém em c·mclições exacL0.9 e seg:tras não nos. é 
cl aclo affi rmar; o mesmo em relac;ão a sua acção sobre o organt s· 
Hio, po is. o corpo do h omem repl'ese n"ta um labora·torio, onde 
associações chi mica< elivet·sas se operam entre os pr incipias 
CO tllpetenteq elas ag uas e o.> ela economi a a nimal. As analy~es 
tenrlo <' lll alta impot·tahcia os princípi os mineraes e sali nos das 
nguas, pottco cons ideram a ma·tel'i a o. nimal, l imitando- se ap -
nas a mencionai-a; no entre tan·to, es tes principias orga n icos 
bat•eginosos (bareg in a. g lerimt, su lfuranBo, etc .), qup existem 
em quantidade, não poderão te r gr ande acção ·the t·apeulica? Eu 
e.n,u dis9o convencido . l ~sta matet·ia bareginosa que observe i 
nas aguas el os Poços rle Caldas , em qua n·ti elaele ·t<i.o co ns iclera
ve l , não pôde se t· clesprczacla, deve psssuir propt· ieclades tbera
Pect ticas uem as9ig nalnclo.s. Dhi a com alguma pal'idacle um 
lll e! li co ver;ado na byt"lt·ol ' g·In, que o caldo de vacca, não dev ia 
a sua pt·opt·i crla•le nutt·it.iva senão à ma·tel'i a anin1al, o não·aos 
sacs f]ue Linha em cli,so luç•lo. Oonti nuatldo a a na lyse Llo estado 
lkesante cle3lfL Jocali rlacle vê-sJ que os e>Labelecimentos balnea
l'IO> l·?om melhot·aclo um pottco . Silo C•Jnstt·uidos ele madeü·a, 
111?lus ivc ;;.s banh ei ras; estas são, porém, in~ufficientds, nfio 
ll le:·ece nclo o co nf •r to e as pt·er.a•tções i llci ispensave is para o u so 
c e bnhos Lhermaes . J~x i ste hoje, em Poços de Caldas, f]Uat t•o 
fotl_t,•s cl'aguas minet·aes : Pall ·o /lotelho, illariqtcinhcbs, Chi
q~btnhr.L e llf<w.w ;s. A peimei ra tem a tempemtum de 45" na 
RU pedicie ·e .J(jo no l'ttndo . As duas ouLl'as ele 4-l e a ultim a ele 
4ln na~ bunh ei ~n.s e 'J.2o no poço Não conheço a ori ge m destas 
denomtnações, a não ser a ela pl'imeit·.•, que parece depender, de \f a lta ·temperatltra, pol' serem as caldeiras do in!'eruo, conhe
CI 'S cn·tre o ntl go pelo nome de Pedro 13otel ho . O uso das 
" l;l'Uas dos Poços é pl'incipalmente em banho . T a mbem se prea
ct_eve •nLe;·nu mente, porém ·tuJo é feito de um modo a rbitra do 
e tncon l'en i ente ; SO t'jlt'eJndeuclo q tte muitas Yer.es não det ~rmin"l 
donsequencias de'l1gt•adare is . Ainda me L mb11o ela inJ enuida
r·e com que Hlll dos aqu 1 Li cos me d isse, que em muitos dias en 
:.a t·a - dons .BoLe]hos - is to e, ·tm1ara clo us ha tlhos de L' l1l pe-
1.altu·a de ,16 > ! O illu; Lrarlo medico elo logat•, o Sr. Dt• . Pedro 
Sanche9 , n:;e refirio que, não obsLanLe os se 11 s co nselhos aos qne o 
CmsuHaram, fa~e :-tdo-lh es senbir a necessidade ele methoclo e 

r e&im en no tra tamento, via que para a maiot· parte dos doen tes 
·tucto isso et·a inutil, porque e lles faziam o que en tendiam. As 
aguas dos poços j ii cle!>eob L'tas, e que são aproveHaclas, otfere
cem á bum an idade sofl'redot·a ele men to3 thel' apeu·t icos de se
gura efficac ia pal'a a cut·a de mui las moles ti a9 e a llivio de ou·tms 
tndo clcmons:raclo e m fa. cbos que se repe tem ha muitos annos, 
Jllto obstan te o seu liSo c a ppli c;1ção não set·cm l'eitos ele um modo 
conv eniente <1 scie tr ti flco . 13;u expe l'i men Lei e9 te$ clesagraclavcis 
r esultados, porqu" tentei tomat· a lguns Lanhos sem a menor 
precaução . Quiz apenas obsel'var a tempe ratut·a, a sensação 
elo ag raclavel principio bareginoso; tet· o estimulo ele que o 
ot·gan ismo se r esqnte com este; banhos therm aes. Não obst ante, 
.tê l-os usado na Em·opa em \;y·ilclbacl, em Vichy e·tc . Qttiz co
me~ar pot• o nele ·todos aca.bam, pe lo Peclt·o .Botelho, porém, renun
c iei e m ' 'ista elo conselh o que me de.u o empregado doz banhos, 
C[Ue me propal'ou uma banhe ira dize ndo-me ser fonte Botelho 
Jnnior , i sto é aq nella primeira modificada. Entran do no ·ta l 
banho, jul >~ uei-me escaldado, não obstan·te, procmei mergtültar 
a cabeça . U:s te ultimo e imprudente acto, auxiliado pelo calor 
do sol (2 horas ela tarde) c1ue abafava o tal gabin ete de madeira, 
cle tet•minou-me um affl uxo de s:t.11gue pal'a a cabe~\a e uma 
·ta l c! yspnéa que pu lei como gato passando sobre brazas. O pd
meiro impeto f ,i ele sabir em n.cto continuo da t a l ga iola; po
rem , o juizo n<i.o ti nb a ele tudo desapparec i1l o ; a lém disso 
urn abundante suot' sobre veio, cleri ya nclo toda aque lla fluxão 
sanguín ea . Preparei-m~ e sahi leve e ft· csco . A' vis ta do 
occot'l'ido mudei ele pLtno. Pu i á fonte Macaco por onde ·todos 
come~am, ·e a inda ass im fiz baixar a ·temperat:ll'a a 36 rrd.os. 
Tomei este banho ás 3 ·l f2 h.)ras cl t Larde, qua ndo o tb~rmo
m etro ma r~ava 15 gráos. Depois de uma immersão de 10 se
gtllldos e repouso com alguma transpÍL'ação de meia h or a vo l
tei para n. minha t'es iduncta se m a menor cautela, recebendo um 
fr io glac ia l! ReHt!tou- me um a f01·midave l a ngina que me poz em 
aput·os clllrante alg lln s dias. O bi sto l'i co des·tas mi11has explicações 
é uma! içiio paL·•t o; que fol'em nsal' claCJuellas ag ttas não pt•ocede- . 
r em da mesma fôrma. S i succ.•ssos mais clcsagraclaveis ~d nda não 
·tem occorl'i do nos imprudentes, não estão pot• isso livres clelles " • 
O Dr. Pedro Sanches ele L emos pn blicou IH\ R ev. elo Ar chivo 
Publico Mtneiro ( .\. nno I, Fasciculo li) a seguinte noticia a 
respeito desse mutL: « Es·te mun , que unicamen te compt·e
h ende o let'l' itut·i o da ft· eg . e hojeVilla cl ' Poços de Caldas, esta 
si·tuado a SO . elo l<:s tado ele Mi .tas , ent re C:tlJ as, CampesLr e, 
S. José elos B cJtelh os, Caconcle (S . Paulo), Sapecado (S . Pau lo), 
S . J oãõ ela Boa Vista (S : Paulo) e a Villa do Caraco l, a 2 1/i 
Jeguas da se t·r a limHrophe com o l~staclo de ::i . Paulo; a área 
da vi ll a, g t•a tu itame11te cel ida ao a ntigo govemo ela Prov . ele 
Minas pelo p ropri e tario Ju nqueira e st ta familia, no dia Gele 
novembro ele 1872, c1nsLa de 96 hectares e oito cleci mos ele ter
reno . As di visa; do dtst. com a pat·och ia ele Caluas começam 
na ba l'l·a elo ribeirão elas Campinas co m o l'io Pardo, poli 
aquelle acima Sltblnclo pelo COl'rego do Mat·ibonclo, e ela .cabe
ceira de>le em li nha r ecta ate o rio das Antas e por es·te 
abaixo até f<tzct• ba t• t•a com o rio Pardo, donde segue rio acima 
até a iJal' ra elo rib •inlo das Campi nas , oncl·~ as div isas ·ti
ve t·am pr i11c ipi o. «.i. v·illa, escr eveu o Or. l~zequicl Corrêa elos 
Santos , está ass~ n ta ela sobt·e um lat·go valle fo t• manclo uma :írea 
ele tet'reno pet·!'eitamcnle plano , c ircnlacla pot· um :t li nha ele 
mot•t•os , em gemi 1\penas cobertos de r elva, entre os quaes se 
nota um a co llina pedl'egosa, comple tamente despida de qua l
q net· v egcta~.ão, de cuj o cimo se divisam pat·a todos os lados 
magnifi cos pano t·ama~ . Do lado opposto existe uma SB"r ra 
ma is elevada, serra dos Poços, em c11ja base se v!l uma bella 
maLLa 1 • O ·tert·etlO sobl'e o qttal as ent:t. a pov. ci col'tado por 
um p ~quen1 t·io, r i be irão do.; Poços, que cort·e mniLo proximo 
ás font•s thet·maes, qnasi encostado a ellas e em cuj<J :eio cles
p j a m estas co nsta ntemenLe o excesso de s11as aguas, se mpre 
a lnnd a ntes: h tt., n.lém deste, do11s Olltros, o ri beH'ãll da Sena 
e o carrego do ~ l eio, afl's . e tl'ibutarios elaquelle.» Oomo o ri 
bei1·ão do.3 Puços ca he no ri o das Antas e este no · do Pardo, 
que clesagua uo rio Grande, podemos dtzer que es ta vilh está 
siLua,.la n o val le elo rio G1·anele e na baci\ tio riu da P1·ata . O 
ri IJeirão do Poços , q 1e nasce na sen·a dos Poços, a . '~.a i ~ . ~e 
duas legmts elo pa·t. ,. imoni o, no ponto clenom lll ado 1_ ctxeto a., 
pet·corre tod:t. a :'tre:t da povoação el e nuscenLo a ruentc, >n>lo on-

1 f!! ::; L:t mnil:t r1ut'! Si qna dcsnpp:t l'ccen hoj ot p :H' a.mot· do 1:1t1C hado 
0 do rogo, npeza l' do~ noSSOS {11ltl/S ! \·ehOU1':11tCSJ j)i'OlcstoS. I\qU(:n ::\C 
v tu nuLio1' doRpt•ol::io pelos cnn sclllllfi cln hygwne. 
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contrar o rio das Antas á pouca clis·Lancia da villa. A Sllt"r a de 
Poços é um galho ela sel'l'a do Caracol, e esta perte nce ao sys
"tema orogt·aphico da Ma nt iq11e ' t•a. A pov. , hoje v1lla de Poços 
ele Caldas, começou em março ele 1873, época em que o e nge
nheiro Honorio Henrique Soares elo Couto, pot· ordem do ex:
senaclor Joa.quim Flori ano de Godoy, então presidente da a n
t iga Pt·ov. de Minas , clil'icliu em l otes a pat·t~ elo p<~. tri m on i o, 
que foi primi·tivamente ed ificada; antes de se execuLt r aq uelle 
sat·viço, só exis ti am aqu i CJmür·o casas cobe l' tas ele telhas: 
qu em vinha usar as agu :ts thermaes ou mandava construa· 
r ancho ou ·traz ia bal'!'aca ; disto posso dar tes temunho , JlOI'fJUe 
me mndei pa i' a Poços naquello anno. Es ta pov. foi elevada a 
dist. de paz, sob o nome de li·eg . de N. S . el a Saude elas 
A,qnas de Calda<, pela lei n. 2 .542 ele 6 ele dezembro el e ·1879, 
e elevada á vi lla em 1890 pelo en·tii:o govel'naclor de Minas 
Dr. João P i nh eiro da Silva. Os in tenden·tes - Dr . Oscavo Corr ea 
Netto, pr esidente, coronel Agostinho José ela Costa Jnnq ue ira, 
capitão Manoel .Jtmr1ueira, Am·eli a no ele Campos Camarg e 
Anton '1o F erreüa Rodrigues for· a m nomeados por ac·to ele i\:1 ele 
maio daquell0 an no e a vil la installada no sobt·ad0 ele res icl en
cia elo ciLia cl ão Francisco .Joaquim P in-to, no dia 30 elo mesmo 
mez. O progresso ele Poços ele Caldas, q >J e se pócle da tar rio 
éUa 22 ele outubro ele !886, porr]ue nafjllel le d ia se i nangu t·ou D 

r amal ele Caldas . pe rtence n te á linh a Mogyana, com a assis
·tencia el os soberanos do Bmz il , naquella época, t em sido ex
·traor dinario, e, podemos cl i z~l-o, em inte it·:c contl'apos iç;io com 
o que se no·ta nas ouLras povs . do sul ele Minas, Querem 
uma prova 1 Ha cinco ano os que o auc·tor desla notici a, for
necenclo dados ao hoje i llusl.re direc tor eles La Revista, e do Ar
chivo Publico Mineiro, para a pa tri o·tica obr a ela confecção da 
Choro,q>'ctphia Mineú·a, deu como exi s tan"tes nes·ta v illa 282 
casas e 50 L' ffi constl'l;cção , 20 ruas e uma praça - n. Praça elo 
Senador Godoy . P ois bem: neste cul'to espaço el e ·Lempo 'tudo 
mudo u: tem os . hoj e em Poços 541 casas co nstru iclas, 53 q uas i 
concluídas e Q3 em começo ele constl' ucç5.o ; tres p t·aças - a 
Pl'ap elo Senador Gocloy - , a P1·aça da Independencia - e a 
Praça da Columbia - , ao passo que as r tt as sno hoje (27 ele 
j nnho de 1896) 28. Não será es-te progr esso vet·claclei l'amen·te 
americano? Certo c1ue sim. E note-se : entr e <ts casas cons
truídas em Poços ha vivendas ele primeira ordem, com ag na, 
esgo~os ele agnas servidas e ma teri as fecaes , 'ban heiras, 
chuveiros e latrinas modemi ss imas . .. Pócle- se dizer que não 
ba casa nova consl;ru ida ern Poços que não tenl1a estes melho
ramentos, que se notam em quasi ·todos os hote is da localiclaele . 
Ha mais : é raro encontra r-se em Puços um a casa qne n ão ten ha 
agua dentro, e como a agua é aqui abundan·te, agua ela Sel'l·a 
e batida pelo ar, clen·tl'o de pouco tempo não t eremos na pov. uma 
h abitação que não se,1a perfe i·tamente saneada, mórmente por
que a Camara Municipal tra ta com séri o em pe nho de estabe
lecer quanto antes u ma r êde ele esgotos para "tod a a villa, a 
qnal se ra seguida de otrtras medidas de saneamento geral. 
Ma is ai nda : Calculando que catla casa em P oços custasse o 
preço ele 5 :000$, o CJUe ali ás é mocles·t iss imo, JlOI'CfUe ha aqu i 
r ic< s habitações (e o custo das edi ficações é cal'issimo), ·temos 
que o capital aqui immohili sado em construcções orça, diga
moi- o assim , pot· 3.500:000$. N<io sel'á isso para adrn li'arem 
uma pov . cujo progresso é em geral de n ma desan imador a mo
rosid ade? f ~m ·189 1. escl'evendo sob1·e este mesmo assumpto, 
aval iei em 2.000 os hab i ts . de ·toclo u di s L Pois bem . a pop. 
fix ada el a vill a póde set• aval iada hoje em 3.500 hab ts . e a elo 
cl is t. ·todo em 4.000 . Já não se1·á isto cam inbar para a fmnte? 
Situado na zona do campo, o cli stricto de Poços , como ele ra?.ào, 
lcm ao demais bellas maLtas, qu e siio aproveitadas pa ra o cul
tivo elos cereaes e o plantio do ca fé. o qua l va i sendo fei ·to em 
la1•ga escala na fazencb elo Barreiro, )JI' Opl'i~clade elo cnro11e l 
Agos tin ho Joaé da Co'rta Ju r. queim, que , com seus filh os e 
genros, já colh e m boa pot·ção do p t•ccio~ o prodncLo. As JIHl.t las 
do clis~. forn ecem estimada~ madeiras, o pinho, o oleo verme
l ho , o ol eo pardo, o páo Bt·azi l, a per oba , a per eira , o i pé, o 
jacar,t nclá, a canj era na, a mas•arand11va, o dedal, o sa~sa fr<tz, o 
cedro e " amoreira, qne são empregadas na cons·tnlcção elas 
casas e no fa bl'ico ela mo bilia, pelos marcineiros e cons tructo t·es 
allemães e it.dian os, que a bundam em Poços de Caldas. Os 
campos, cobertos de cn pim ~imoso,_ são aproveitadns pa1·a a 
criação elo gado e a explot·açao da la (em pec1ue~ a escala) , 
assim como para a v~nda do lei te e dos lac t icinios ; mas os r:am
pos de Poços serve m perfei tamente par<t a CJ't aç.ão ele carneil'os 
meri nos, que fuzem a l'iqueza do R io da P1·ata , pa l'a o plantio 
elo trigo, que é uma das rJC1uezas da Russ1a, e pa1·a a. e.~pl ora· 
ção da industr itt vinhate ira; aqu i o imm ig ra nte se pôde fi xar , 

pO!' CJUe podemos fornecer-lhe, a pat· de um cl ima ameno, ca r ne, 
pão e vi llho . Qtwn ta riqueza clcsapl'ovcilada. Ain da ha na 
vil la g t· a ncle.s quedas rbgua, cpte podem mover macbinas des ti
nadas ao lll'P. pal'O c!Q. lã e da se•la, ass in1 como ao f,t!Jl·ico elos 
arterac lo<; cot'l'e1act1s. E ·tudo j ;tz para 11 hi, cl esap ,·ove ita cl o e 
sem des lino! As mattas elo mu n ., SC1'1'aclos e cctp·ueircbs, estiio 
pam os campos, na s s i s fazendas elo clist. , conw Lt·es para um a . 
Ha o.i ncla a 'J" i tloresLaq virgen s em todas as faze ndas , que per
tence m ao coronel Agos tinho J osé ela Cos La Junqneim, 
ao major Joctquim Ca ndiclo ela Cvsla Junqueü·a, ao capi Lão 
Manoel Jun cltleil·a, ao cidadão Joa quim Be rnareles Junqu eira, 
ao cidadão An'onio el e Andrade Jttnqueira e ao c idad ão Manoel 
el e Andrade Junqueü·a. Antes da P..~publica, se vendia e m 
Poços o <tlqueire ele campo pot· 60~ e a de maLta entre <10:~ e 50 ·· . 
Hoj e, fazt·ndei t·o a lg nm vende "terras, porque nin g nom 1•1er 1roca r 
o CJ ite t e m um valot· t•eal por pedaços ele papel, que pouco valem. 
Como quer que sej a, vam os em progt·e>so, po t· amor do intlux:o 
auggest ivo de S. Pa ulo. Na fa ze nda elo Ba r1·eit·o, gt•aças a inte t·
ven ção elo clr . Harlinho da Si lva Prado Juni or , ha l•ois, ''accas, 
cav:dlos, jtunenlos, pol'cos, carneiro~ e cabl'i tos ele s upel'ior 
ql tal iclade , o que sem duvid a muito tem me lhorado <t nos~a ron
cei ra incluslri a pa~ LOI' il . Nas faziJndas cln mun icipio e mp1·e
gam-se o arado, as machioas ele clebulhat· milh o o ele prepal'a r o 
ftlb{t, assim como exce. J lenl.es engen hos de serr a, mo1•idos a ' 'a por 
ou á agua, para o be nefieiamento ela madeira. Iufoli7.m ente, 
por causa ela cs<.:assez do braço, o cu I Li v o dos cereaes t ende 
a clim inttir ; todos querem pl a n·tar e col het· cale . Os tJ·aba
llu,rlores agricolas ~ão est t· angei t·os e m ge1·a l, princi pai ta en te 
ital ia nos ; el les se ch•clicam ao serviço dos ca f'ezaes , quo .J <Í. 
recebem plantados pelos trabalhadores nacionaes ; mas expl o
ram a pequena l avoura, cujos generos silo co nsumidos no 
mer cado de Poços. rartame nte a bastec ido . Pela formação de 
caclu alque it·e de ciJré, com 75 X 75 braças o fazende iro paga 
a quantia ele 800$ annuaes pol' espaço ele quatro a nnos, s0nclo 
os pagameoios fe itos na fó t·ma ajustada. O qne é certo é q ue a 
uni ca co lonisação que nos convem é a it<ll ia na, a pol'tu gtteza e 
a heopanho la, porque só aquella gen·ta ·tem c:Jmnosco a com
m!lniclacle de L'aça, ele reli g ião e ele ha bitas sociaes, diversifi
cando po·,co as r.espec·tivas linguaa; neate pa t·~icu lat· Oliveir<t 
Mal'Li ns tem car!'aclas ele razão ( O B J·a:z:il e as Ovlon.ias ]JOrttb
gt<e zas). Infer ir-se-h;t daqu i qne outl'as co lon ias est l' angeiras 
não nos possam pl'es tar ser viços 1 Absolutamente não . Bas ta 
dizer que h a aqui em Pocos um<t ch acar a modelo, pertencen·te a 
a l lemães (DaR hlcine Lat<clgtlt de Carl os May na lcl & C.), a 
qual se r ecommencla á atte nçâo elos visitan~es pela sua gl'ancle 
á l'ea e im portan tes trabalhos, refe rentes ao p ia, t io da v ideira, 
das hatatas e das hortaliças, assim como pelos set·viços ele 
ap icttltma . I<;m Poços de Caldas, á ex:cepção elos clous estalJele 
cimen·tos ba lnea l'es - o E stc,beleoimcnto Velha e o dos l.[acl!COS 
- e ela Cape/la do Senhor Bom Jestbs, 11 ão temos ecl ificios pu
bli cas ; basta dizet• que a Casa dcb Gamwra , provi>o d a mente 
a•sim denominada, é propriedade do c:tpitáo Mn.noel Junqueit' <l, 
que a cerlen á municipal idade para que nella se real izassem as 
sessões ela Cama ra e servi sse de cadeia, até qu e o mun icípio 
·tiv esse reclu·sos para edificar p redio adequado áctnell es Iins. A 
Gcbpclla elo Senho1· B om Jesu,s, e di fi ca el a Í\ cust:t dos esforçüS 
elos prestimosos cidadãos Antonio lt'el'!'eit·a Hodr igues, J osé 
Pinto Bat·bosa e ·tenetrte-COl'On el Se bas tião D'crnnncles Pereir a ., 
os dous pl'imeit·os in l'elizme11te já fallecides, é pequena e mo· 
desta; mas se acha pel'fe i·tamente apparellmcla. Os dous es ta
belecimentos balneareti , cada qual guardanclo a fól'lna de ull1a 
bat•ca ela Co mpanhia Ferry , só fa cul ta m prese ntemente n.os ba
nhistas o uqo ele banhos de agLta col'l'e n·te ou d"rmenbe, ele tem
per ;.rt uras di ve 1· sas : o velho ·tem 59 banheiras, 26 ele primeir<L 
elas e o 33 de segunda, se ndo as p1·im ei1·as de cimento e as se
g undas de ced t· o; o no vo , o dos JJ1accwos , ina'lgtll'ado no dia 27. 
de feve reir o el o corrente an no ( 1896 ), tem l?4 banheiras , 1i de 
prim eira cl as.,e e 13 de segunda. As banheiras de primeit'>' 
classe são de azulejo, perf'e i tame n te tra ba lhadas, as de segn ncla 
c lasse são de cedro, mais bem fei"tas el o qu e as antigas; o ant igo 
estabelecime nto, i naugUJ•acl o a 7 ele abr ii ele 1885. ·tem clous 
r e·ervato rios ele peroba, cada um com a capacidade ele 20. 000 
litros, eles Linaclos a rece berem, durante a noite, a <tgua ela fonte 
el os Jl1ctwcos, babili·tanclo ass im a Emp1·eza Bc~lnecwi{}; a fornecer 
banhos de divet'Sê\8 tempent luras · o velho es ta be l ec i me n~o t ern 
umreserva lorio ele cimento, ele fÓrma ovola.r, de um a capaci
dade de 12.000 litros, porque el o contrario ser ia impossível 
darem-se banh os, por isso que a fonte dos Jl1acacos só ·~em u!l1 
debito de 128 .160 lrtros em 24 ho ras . Sab - se, porém, que a 
Emp1·eza Bcblnel!ria !'oi encampacla pel o Govemo elo Estado a 



POÇ - 263 - POÇ 

30 ele ma r ço deste anno e a l're nclacho ::uo auc tot· cl es~a no~ic i a 
pelo pl'azo de 22 aunos. Nos lermos elo con ·~l'ac~o cele brado com 
o Governo,u al'l'anelata rio organizou uma soc ie<ladA composta elos 
Drs . A1rton io el e PaclLLa Assis Rezende, Ga bl'iel ele Oliveira 
Santos e Marça l José elos Santos, sob a fu·ma ele Rezende, 
SanLos & C . , ela C{lHÜ é ell e simplesmente socio commanclitario, 
com o fun ele exp loral' o contrac to ele 30 ele ma t·ço, que e" ige 
serias r e form as nos ac tuaes estabe lecimentos, ele modo que se jam 
ell es co11ocaclos a par elos m elhor es ela l.!:uropa . O acLual 
g-e t·e<1te el<.t nov '' sociedade, Dr. Antonio ele I arlua Assis 
Hezenclc, homem ac ii v o, ·tr aba lha dor e i nt elligente, ·está á 
testa el e to elos os B9rviços el e refot•nut elos cs tabeleci ruen los 
s elo Hote l cl:J. Empreza, an i mado ela melhor vo ntade e 
cheio ele esperançaa de ul\imn r em bt•eve a sua pesada tarefa . 
Tudo leva a cre t• que den t ro de pouco t empo es·ta es·tanc ia bal
neari a será clo \acla ele impodant issimos melhorame nLos, r ecla 
mados pela scienci a e pela nossa adiantada civ ilisação-0 g;·a ncle 
negocio ele Poços de Caldas é a exploração ele h otel e de casas 
Para alugar aos banhi s tas . Assim, t emos aqui, ac,ual mente, 
15 hote is : Hotel ela Em preza, Ho tel elo Globo, Grande Hotel elo 
Sul, Hotel Solfet•inl, Ho·tel Cen·tral , Ho·te l S . Paulo e Rio, Hotel 
da Estre lla, Ho·tel ela Aurora, Restaurante ela Jtali.a. Res tauran te 
Gar i halcl i, ·Hotel el o Emygdio, Hotel dos Banhis·tas , Cassi no, 
Restaurante de Roma e Hotel elos Macacos; outt•os, p orém , estão 
em cousLrttcçã o. O numero ele casas para a lugar ê assaz a vuHaclo 
- Ha aq11i duas aulas publs. ele pl'im it'as lett t·as, a ele L> . Iclalina 
Guilhermina de Andrade para o sexo fen't . , a ele D. Evan ge
li na Mout·ão para os clous sexos, mas em sala.s separadas . As 
duas aulas te em a fL·ec1uencia legal. I! a 'tres collegios excel
lenLes : o el e D . Lauclel ina Jerocy para o sexo fernintno ; o col
legio Ro8a, que pócle recebe t· até 40 ctlumnos e se ach a bem 
ntont ··1clo, e o do ciclaclào BElnto Dias F er raz ele A l'l'ucla para o 
sexo ma cul irro . Todos estes estabelecimen·t r1s são mui·to f reqllen
taclos já por causa el a excel lencia elo nosso clima , j :i por causa da 
proflci encia elos seus clirec·tores . O collegio Fenazjá passou por 
grandes r eformas e melhorametl'tos, ele modo que pócle receber 
110 alumnos . O collegio Jerocy, que já comporLa 5:l alumnas, 
vai passar por tl'ansfor m ações que o habi litem a r eceber mais 
cltscipu l<ts. No collegio Ferraz ensinam-se todas as matel'ias 
ex igidas para a matricula nos cuL·sos superio res 8 tambem His
toria ]'fa tu ra i, ph ys icu. e chimica . No colleg io Jerocy lecc ionam .. se 
tod as as ma terü1s estuclaclas em congener es estabelecimentos. 
Vai se t· tambem installaclo, brevemente, o colleg io Mourão, em 
preclio bom , propl'ieclacle elo Sr . Xancló . Destina -se ao sexo femi
JHno - Ha em Poços uma typograph< a , que publwa a «V tlla ele 
Poços». sob a redacçã o do cidadão Aclolpbo Guimarães Corrêa ; 
a publiéação é semana l. An·tigament , sob a r edacção clo ·tenEln·te 
coronel João P ereira E l ias Ama.rante, se pub licou aqui o «Correio 
ele P oçoS>> que começou a 15 ele agos to ele 1889 e parou em oulu hr o 
ele t 89.2 ; ~egLt i u-se - lhe en·tão a «Vil la ele PoçoS>> , cuja publicação 
nunca foi r eaular . Como se vê , em que pese ao nosso progresso, 
em P oços ele" Caldas está quasi tudo po r fazer : não temos ruas 
e praças que pres·tem ; não temos serviço de aguas e de esgotos ; 
n_ão Lemos illumi nação publica; não temos edi ficios pub licos 
Binão em pr oj ecto, sendo C[ ue o n osso «Me t·cado>>, a li ás far ta 
~ent~ abas·tec.ido, é um ecl i fic io al pencll' aclo, ·tosco, peq ueno, 
lnl nHmclo e g rotesco! Não obs tante a nossa fa l La ele es thetica e 
~le hygie ue, V<\mo s vivendo menos ma l , porqne este cli ma , que 
e excellente, tem um a a~mospbet·a ri ca ele oxygenio, o qu a l vai 
Cllteimao.do os cle tricbos o1·ganicos accumnlacl os na supedi cie elo 
Solo ; mas d i a virá , por <tmor elo a ugmenLo ria nossa popul ação, 
que o gaz viviflcante n ão bastn.r á mais c tremen das epidem ias 
de iebr typhoide fa rão aqui a sua appari ção , s i n ão Lt· a tarmos 
ele so. nen;· já e já este v illa. E es te e > ~aclo el e causas não pócle 
conLinnar Poços ele Ca lda s é uma estancia balueal'ia ele pri
llleiq Ol'clem, ü·eq uen ta cl ::t a nnua.lmen LJ po1• n1ais el e 2000 pes
soas e aqui tem vindo pat•at' t11elo q11e a p <tkia possue ele m a is 
nota vel n<t pol i't ica, na sc ienc ia , na liLte t•a tura , na arte , na in
elu s tr ia, no commercio e na agricultura. u:; · pois llecessat·ir> que 
a nossa ·tena seja digna de nós e cli gn "'· clarJuell os q ne " vis itam 
a nnua lmetYLe , e ella não o será emquan~o não liver hyg ieue, 
~sto é, a sseio, po<·q<te a limpeza é a Jll'Op<·ia civ il tsação ; o n.sseio 
0

. a ordem, o meLhoclo, a econ om ia, a bel ler.a , a saucle, a mt•ra
h tlacle e os bons costumes . Fel izme nte a nossa municipaliclaele, 
q ue e~·~á sob a cl irecç.ii:o el e 1w1 h omem snpel'ior, compreh ende 
tudo 1sto ej[\ metteu mãos á obra, ele modo r1ne es ta Le t'l'a seja 
ell a e seja limpa, livre ele ouLt·as m olest ias qLte não as agLLclas 

d
1
o a ppar e lho re:;pir al;or io, as quaes são propri as elos climas ele 

a tura como o nosso . Ha mais : ha em Poços cinco faculto. t tv03, 
os Drs . Fran cisco de Fa1·ia Lobato, Augus to ele Toleclo Ma.t·tos , 

J osé Caetano ele Oliveit•a Gu imarães, Dav id Olton i e o auctor 
clesLa noticia, e toclos elles se inter essam v ivamente por es ta 
magna quPstão, sempre dispostos a s ·cunclar os esfo rços ela m·t
ni cipaliclacle . Aind a bem! A curio,idacle natural, q•1 e exis·te na 
pov ., são as fontes thermaes e s ulf ut·osas, as quaes eompõem 
dous g t·up:->s hydrol og icos : o de «Pecl<·o Botel ho>> e o dos "Ma
cacos>> . Ant igamente as fontes thermaes constitu iam «ba r
re iros , ou «bebedouroS >> l:'t·equentaclos pelos animaes elo ser1ão, 
antas, veados, e tc., ele sorte que nã o é para admirar qne 
os caçadores portuguezes , nas snas excu rsões ve natodas, 
viessem· t ~ r aos Poços por alg uns dos carreiros que allPS con
duz iam; e a analogia en\re. essas aguas e as Caldas el e Po t•
tugal deu necessal'iamente origem á denom inação ele Poços 
ele Caldas, que até h oj e as fo<ltes conservam . Foi daqui o nome 
ela cidade vi~inhae elo seu mun . (1) . A efficac ia das aguas t he r
m aes de Poços de Caldas na cura elo rheumati smo et·a conhecida 
mu ito antes de 1315, pois foi naquelle anno qu e o capi-tão Joaquim 
Bernardes ela Costa, pa i elo maj or J oaquim Bernarcles da Costa 
J u nqueit·a e morador na Conceição do R i 1 Verde, d is tante ele 
Poços cerca ele 30 Jeguas, vinclo passar neste l agar a sua -terce ira 
es-tação ba lnearia , tomou a r esol nção de faze r com que s eus fi
lhos r cquer·essem diversas sesmal'ias nestas parage ns; daqui nas
ceu a actual fazend a elo Barreit'o, que consta quasi tocla elas ses
marias e1Hão requ~1·iclas, postet·i ormen te compl'aclas a seus i r
mãos pelo major Joaquim Bel'llarcles da CosLa Ju nqueira . I<'oi o 
conselheiro D . Manoel ele P orLugal e Castro , govet•naelo r e capi tão 
genera l el a capitania ele Minas Geraes, quem concedeu, no dia. 
23 ele j ulho ele 1810 a José Bemardes da Costa J uuque ir a u ma 
sesmaria ele ·uma leqv.a ele t ~ I'?'Cb em. quacl1·a. J.JOr serem cal11jJOS na 
jXFCbgem elo Pinhal, no se1·tão qlle fica ent1·e a serre! elas Caldas e 
o Rio Pa?·rlo . te?"??W ela vil/a ela Campan ha clcb P1·iucaza . A 
sentença civil ela sesmcuia elo sesmei.t·o José Bernarcles da Costa 
J unqneir;c no logar e pat·agem elo P inhal , freg . ele N. S. elo Pa
trocínio elo R io Verde de (ialclas, foi dada, clepots ele stü sfeito3 os 
trami tes legaes, pe lo Dr. Faustino Josê ele Azereclo, j u iz elas ses
marias e demarcações ela Cam pa nha ela Pdnceza, no di a 7 ele 
ele?.emb1·e de 1820, sen do 1" tahel l ião elo publico j ud icial e notas 
- Manoel Lopes ele Figueiredo . O auto de posse é ass im conce
bido: « A.nno do Nascimento ele Nosso Senhor Jesus Cillisto , de 
1820, aos treze dias elo mez ele novembro elo di to anuo, nestes 
campos elas Caldas e Ribeil·ão elo Pinhal ou elas Caldas, f reg. ele 
N . S . do Patrocinio do Rio Verde das Caldas, te t·mo da vil! a ela 
Campa nha ela Pl'inceza, Minas e com . !lo R io elas Mortes, e dent r o 
elas te nas mencionacl<\S na carta ele sesmat•ia e Mercê fei·ta ao 
aesmeiro José Bernarcles cl.a Costa Jun que ira, aonde foi v indo o 
d i to sesmeíro, junto com o D1·. l<'ans ,i.no José ele Azereclo, juiz 
claq sesmar ias e dem arcações ela me~ma villa ela Ca.mpanha ela 
P rinceza , por provisão compe-tente , e comigo ei)Criviio elo seu 
ca t·go, acli a n t?. nomeado, ahi sendo sol fóra e di a claro, demos 
posse nctual, r eal e judi cial e corpo1·a l elas t er r as medid as e de
m arcadas, consta ntes elo auto ele medição , n est es mesmos an·tos 
clescriplo, ao di to sesme iro J osé Beroarclrls ch Cos ta Junquei ra, 
quebrando elle ramos,- cavando ·tet·ra , 18.nç~.nclo-a ao ar, e oTbanclo 
para a ertensão das ·terras com animo de tomar posse dellas, em 
cujo auto disse eu escrivão tres vezes, em voz al ta, cl ara e in·tel
li givel , C{U 9 se havia quem se oppuzesse á d ita posse- a pparecesse 
e proferidas estas pa lav ras, e fe i tas as ceremonias ela Lei, não 
bonve opposição alg mna ; em vi sta elo que houve el le m inis·tro 
por e mpossado elas d itas t el'J'as, quanto em di re ito se requer, ao 
sesmeiro dito J ose Bernarcles ela Cos·ta Juuqueir;t, o que ·tudo 
pi·esenciaram as ·testemun bas i\Ianoel Cardoso ela S i 1 v a e Eli as 
Jose Pm· ir<1; e p<tl'a constat· !'aço es te aulo, em que tolos as
signam. o di to juiz, o pl·ocurarlor elo sesmei t·o e ·tes·temunhas 
acim<t r cCer irlas, depoi s ele lido po1· mim, Manoel Lopes ele Fi
~rueireclo, prime it·o ·t,abellião do publico, judicia l e n otas, que o 
esct·ev i e o :1 ss ign.ei.- Dt·. A v.ereclo- ~J anoel Lopes ele f?i guei
l'edo - José Ber na rdes ela CosLa Junctue ira - Ma noel Cardoso ela 
S ilYa c E li ;J.~ José Pero i•·a " 'ão CJll!l~t·o as fontes m i nel'o- t h er
macs que ex is tem nos Poços ele Ca l i! as: Pedr·o Botelho - •16• ; 
Mcwiquinhcb o Chiq-u-inha, hoj e r euni cl <1s, - 4'1°; M.c~caeos -
370, 2 ; na n:t>cen te a tempera~nr~. des ta fonte é ele 41° 2 . Não se 
pócle censurar a em preza I <\ lllen.r.la por have r ntisLu <·aclo ;: Re
guncla e a Le t•ceira fontes : J.Jrmto, po1·q lltl cn tre el las nao h a 

1 A. fl·eguezia da cid<tde de Caldas foi c renda peio alvar<t de 27 de 
ma <·ço de 1813, e elevada a villa pelo § (o.o do a r t . <!O da Lei n . 134 de 
i 839 ; t eve:~. cn.tegoria de cidade pelo a rt . 10 do. Lei n. 973 de 2 de j u
nho de i S59 . 
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di!l'erença ue composi,:ii:o chimic••. ; sendo pam n•,tat· que a tem
pe!·aLura da Jllc~riqHinha na nasc.ente é ele 44'', e a da Chi-· 
quinha é de .J4", 6; secundo, po t·q ue até i877 as duas f'o q tes n iio 
se dis ti ngui am , ambas eram us~,clas sob o nome de Jl1,wiq•uinl!a, 
co m a Lempenttut·a de 44•• . 0 , Naq1telle anuo o S t•. Manoel 
F1•anco de 1\raujo Vian na, de Santos , lcm ht·ou-sc de Hl ili sa t' 
uma da~ nascentes ela M cwiquiulw par a ba nhos de demora , . e 
pura esse fim m anclott fazer um•t banhe ira, a que dett o nome ele 
P aulista . Em 1878 h ouve uma gr<.tnele enchente do ribeirão elos 
Poços e a Pauli•W foi carregada pe la enxtll'rada . ·Então os bal
neantes que na occas ifw es to.vam nos Poçoil, manda
r am ra'zet· ou tra banh e ira e r ece beu e lla elo Bat'ào ele Campo 
MysLico o nome de Chiq~tinha , porque se veriftcou enLão 
que as duas nascent es eram diver sas, por causa ela clHierença 
da temperatura entre a 1llariqui11ha e a Chiquinlw, A 
temp~ratma elas fontes pôde ser cousiu el' <~cla como Jlxa, e 
isto e3tá de accordo com o qnc cliz Ch. Contej ean á pag. 343 
elos se ns Elementos clP- Geologia: «A temperatura é consta n Le 
pa 1·a as fo ntes quentes ou mu ito quentes, e pouco variavc l 
pa ra as o u l t· as . .,. Sabe- se que o centro ela tena é incandes
cente e qtle o calot• vai crescendo um gl'áo centi graclo por 25 
me trosf1 med ida que nos acl ianlamo:s na prol'uncliclacl e do solo. 
Portanto, a ·Lempe,·atura elas aguas clol Poços ele Caldas depen
de, como a de todas a'l aguas termaes, dtt mai or ou meno r 
profmdid ade em que nascem , em re lação á PYl'Osphet·a. No d i::t 
i6 de ou·tn bro ele 1883 e Dr, I:Ie rcul ann Valioso FerruÜ'a Penna 
mediu o clebi·to das fontes , e servia-se para e s ~e Jim ele uma 
medida d~ 92 li·tros. A fonte el os lYiacacos cnchuu :c m ecl icla em 
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, a Pecl1'0 Botelho em 0'5811
, a 111cvriq11inha em 1'-t\l", a Ch{

qttil'lha em i'42". IJ::m 2-1 hs. o deb ito da Botelho é el e 136,9-14 J.i. 
tros, a dos Mu.cacos é ele 128,160 lit r os , a eb Chiq·uinha é ele 
77,904 litros, a ela lYicvriq~tinha é ele 72,8G4 li-tros. O debito ele 
'todas as fontes em 24 bs . é ele 415,872 litros . D~ ve- se ao Dr . 
.Toiio All'reclo Corrêa ele Oliveira, qua ndo ministro elo imperio, o 
conhecimento da analyse q na lila·tiva e quantita~iva das agnas 
therm aes elos Poços de Caldas. A co m missão medica por e lle 
nomeada, composta dos Drs. Ezequiel Conêa el os Santos, Agos
tinho ,José de Souza Lima e José B01·ge~ Ribe iro da Costa , ve iu 
aos Poços no anno ele 1874 e apresentou o seu ·trabalho no a nno 
seguinte a 6 ele J'eve1·eiro. Como as ag uas m ineraes ele Vízell;J, 
em Pot··tugal, cuja analyse foi feit l pe lo Dr. Agostinho Vicente 
Loul'enço, le n te ele chimica ela Eschola Polytechnica de Lisboa, 
as elos P oços de Ca,lclas apresentam uma composição chimica 
muito analoga , diversificando apenas em insi p-nifican-tissimas 
propo rções ele a lg nns elos seus e leme11tos minerali sacloNs mais 
importantee. Pot·tan to só ·transereverei para ar1ui a analyse ela 
fonLe elos lYiacaoos , a té porque foi a unic:~ a nalyse interpretada 
pelo illustr aclo D1·. Souza l"ernaucles, de sa udosa memm•üt . 
Agua elos l'l'lacctcos: « Agua clam, limpicla, 'Ll'an sparen·te, de 
cheiro e sabor hepa·tico e tocar unctuoso , l'em pe!·atttt•a ele 41 o, 
tomada n'agua elas ba nheiras. e 42o na elo poço onde esLá a 
nascente. Dens idade 010006 sob a pressão el e 663m e tem a l em
pera·ttu·a el e 2.2°, Ulll li tro cl'ngua forneceu ele r esicluo ftxo 
0,6540, constitui do pelos principias seguintes : aciclo su lf'ttri co 
0,0566, silica 9,0200, nciclo ca l'boni co 0,2293, chloro 0,0042, ca l 
0,0110, potassa O,OlG5, soda 0,2973, matet'ia organ ica e perdas 
0,0 191, magnesia e le t·ro (vestigios), ·~ tal idade 0, 6540. Qu <t nto 
a os gn zes , enco ntrou a commissão 10 cc, 6 por 1 i·teo , sendo os 
me~mos das outras fontes (a~oto e byclrogeoo sulfuretaclo) e o 
aciclo sulphyclrico na m esma dóse » . A analyse itr teqJretativ a é 
esta, para um kilog . cl 'agua : sullato de pot 1Ssio 0,'0305 grams., 
sulfato ele sorlio 0,0756, chlorure-to de socl io 0,0069, carbonato 
de C<tlc io 0,0195, carbonato ele soclio 0,'!150, Silica 0,0200, aciclo 
sulphyclrico 0,0027, azoto 0,0013, ma·terla orgauica e perdas 
0,019l, carbonato ele magnesia e dito ferroso (ves tigios), totali 
dade 0,6206 . Assim as aguas termaes elos Poços de Caldas, el es
criptas n es te trabalho, são tb ermaes e em al'bo grão, pois a sua 
tempera tura varia ele 41 c, a '16 c. Todas ell as são francamente 
mineralisacl as, po is a mais ri ca em Stlba·tancias m ine1·aes, a fonte 
dos Macacos , só fornece por litro 0,65,10 el e residuo Hxo. A base 
que nell as predomina é a sócla, a exemplo elas suli'u reas socli
cas. Sepa ram-se, porl!m, elas sulfureas soel icas pela ausenc ia 
elo sulful·e to ele soclio ; pe la sua inal·terahiliclacle ao con·tado 
do a t•; pela prese nça elo hydt·oge no sul[ure·taclo li vre desde a 
sua sabida do sólo e independentemente el a ncção el a atmosphera. 
A !'ama, a noiorieelacle elas aguas ·the1·maes elos P oços de Caldas, 
dependem ele treB circums·tancias :-a presença el e guz hyclrogeno 
sulfuretado, a ·thet•malida elo ela. agna e a alca liniclade elo ba nho; 
mas est<ts tres circumstanc ias ele nada vale1·iam, si não fosse a 
abunclancia elas fontes, que podem prestar-se a todos os processos 

ba l neo-therapicos . a ug me n t1 nclo o se a valot' lh erapeut i co ; o 
estabe lecime n·Lo bit.lnettt' d os Poços clu Caldas, á s •melh ança elo 
ele Neris (All ier), elo de Aix (Provcn çn), elo el e Ai :c (SaboJa), s~ 
fornece aos baln eantes banhos do agmt corre:1 'te e clormen te ; 
mas como o el e Bagne res el e Luch ou póde fol'llecer aos doentes 
banh os, d uchas ge1·aes e locaes, pisc ina ele n ata ~ão , pequenns 
pi sci nas, es tufas , i nh a lação , lmnw ge e pul ver üaçiio . Acntttl~ 
mente, fõrn elo estabelecimento, no r eset'Va·torio de P edro Bo
lolho, os doentes pocl'' lll fazer a inlta la,, iio dos gaz?S e a hv.mag~ 
ou respiração elos vapores ela agua, e bre reme u te, clenLt'O elo es 
·t.abelecimen to, em hanhei t·as ele i " classe, encontrarãc os cloe n·tes 
es tufa s. r1ue preencher ão os seus fins. Como todo banho ·ther 
mal, o elos P oços ele Caldas exci ta a supcdicio ela pelle, m as é 
llma excitação in teira mente especial , como diz Duraucl-Farelel: 
« E' es ta especialiclaclc, di z elle, qtte de termina a conveni encia 
elo banhe sa lino para os escrofu losos, elo ba nho sulfuroso para 
os clartlu·osos, do banLo d e Néri s ou el e Viclhad para os nevro
paticos " . E e es ~a espec ialidade de acção, dizemos nós, r1ue cal
loca as aguas tbermaes elos Po~'os rl e Caldas, no 'te t'l'eno clinico, 
ao mes mo nivel elo grande e 1·ico grupo hyclrol"gi co elas agm1s 
snlfureas socl icas ele França, cuj a riqueza minel' alogica uão se 
pócle comparar com a pobt·eza das nossas fontes. E pat·a expli car 
esta especialidade de a.cção não h a a appe lbr para a penetração 
na economia dos pr in cipias medicame ntosos elo banho, pol·que 
está hoj e demonstrado qthl a pclle sã os não absorve. Não é 
tambem um a qucs ~ão ele temperatura , porque nes tes casos 03 

banhos ele Tei xeit·a & Irm ão bustariam, Pot·ta nto, for ça é convir 
que a Lheor ia 'ther a peu·tica ela t.a ln eação ·therm a l nos escapa 
completam nte ; es tamoA reduzidos, neste pa l· Licul a t·, a um 
verdade iro e mpit·ismo. « En·treta n·to, diz Dumnd-Farclel, um 
facto el e obse rvação, rece n·teme n te in tr ocluúclo na sc iencb , e ele 
qae a pratica começou a tira r a lg um proveito, põe-nos ta lvez no 
caminho ele uma ex pli cação: quel'o ti.Lllar ela metall othe l'ap ia. 
Efle i tos physiologi cos incontesta veis 1·esultam elo cootacto ele 
u ma auper li c ie me'talica com a pell e r evestida ela sua epiderm e . 
Acções ·thempeuticas sensíveis ·tee m resul'Lado deste fac~o . 
A relação des tes phenomenos com os que de termina a appli
cação ela electricielacle foram est ttclaclos. Não é permiLticlo, no 
mome nto em que escrevo es·tas linhas, tirar conclusões e fazer 
applicações cle·terrilinudas de phenom enos ha pouco verificados e 
cuj a cJ•itica está a penas esboçada. Nilo se pócle negar, entretan·to , 
que a app li cação, so bt·e a pelle, de uma super li cie m e·ta llica dá 
logar a phenomenos r eflexos em relaçã o ele especialidade com o 
me ta l empr~gaclo, Portan·to, não é ill ogico pensar que os prin
eipios meLallicos ou ou t;ros , con·t iclos em um a agua. mineral 
poderiam determinar, por seu con·tacto com a pe lle, efleiLoS 
j)bysiologicos e cur::t tivos de uma ordem egualmenee espec ial. 
Isto não passa el e uma hypo these, á qual vem juntar- se o ca
racter hypo thetico ela consti·Luição das aguas mine t·aes , tanto no 
ponto ele vist'l elos pl'i11cipios minet·alisaclores, cuja existencia 
ai nela n iio se pócle r evelar nellas, como elas co ndições es·tranhas 
á sua composição analytica, e que ass im n iio foram definidas ... 
A estação lJalnearia dura ·em geral ele 25 a SO dias, e são duas as 
épocas elo anno escolhidas para es tada nos Poços ele Caldas : 
março, aurit e mai o, agosto, setembro e ontubt•o . Hoje, por 
causa elas accommoclações que ~e e ncon·tram aqui, pócle-se fazer 
esLaç[io b<Ü t1ea1·ia em qualquer tempo, As nossas agu9.s conveém 
pr in cipa lmente ás moles'ti as chronicas, cuj o fundo é ele orclinario 
consl iLLlielo pol' a lg uma das 'tres cl iathe;;es, de e1ue pôde a eco
nomi a se t· presa : a escrofq.lose, a at··thri tes e !j tierpe'Hsmo . 
Cura- se aqui o rheuma·tismo cbmnico á frigore . Melhora-se o 
es·taclo ge r al e pócle have t· pat·acla elo processo morb ido no Í'lilili:· 
maLismo ar ticular chronico pwgressivo, no rheum a tismo cbro
nico pa rcial, nas uoclosidacles do Hebet·den, Cura - se nos Poços a 
broncbi·te chronica, e mocl iüca- se o ca·that'l'O pulmonar clepen
clen~e ele l esão n o cen·tro circulatorio. As aguas couveem sempre 
ás clerma·toses, quer se tra·be ele herpeticles, escrofulicles e arthri~ 
tieles ; fazem sempre bem uos engorgi'tamen tos chronicos elo 
ute t'O e dos ovarios; curam as coryzas chonicas e as l'hinites 
ulcerosas ; e aproveitam mui'to na cystite chronica, na blenol'
rhéa, na leucorrhéa, nas anginas e laryngites chronicas . 
A chonéa , a escrot'nla e a asthma teem perfeita r elação com as 
nossas aguas. As paralys ias fuuccionaes curam-se ac1ui ; as 
organicas modificam - a , Na sy phil is, r1uanclo se I::tn ça mão ela 
mocl iJi cação apt•opriacla, a acção das aguas é evidente . Os 
as Llunaticos e os cliabe ticos dão-se sempre bem nos Poços de 
Calcla.s . As ulcer as, seja qua l fo r o s<m l'unclo, t endem á cic:t
trização sob a acção das nossas ag11as , Como se vê acontecer· 
uo.s outras estancias baluearias el a mesma na tureza que a nossa, 
o ])anho thermal ac1ui é con·tt'a-indic•~clo aos carcliacos , na phase 
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asystolica, e a os que já soirt·eram insultos cerebraes, ~eja qual 
for a s·1a l'órma. i:iâo es~ns as principaes indica.çôes therapeul·ica~ 
elas aguas Lhe1•maes dos P oços ele Caldas, que co lhemo~ cltll'an·te 
23 a nnos ele pratica medica nesta localidade : h', porém, uma 
ultima, e para ella chamamos a a"tt.enção elos nossos collega . 
A esLan ci:t balnearia dos Poços ele Caldas não convém lmica
men·te aos cloen·tes, cujas molest ias teem re laçõeR therape1.rtic<ts 
com estas agu"s ; eleve ·tambem ser considerada como ele
mento hygien1co, como meio de co nservat· a saucle e pro
l ongar a existencia, e pelas seguin·tes razões . A ·lJoa ex
ecução das funcções ela pelle é uma concl ição necessaria do 
eq u i li brio organico . Ac1ui nos Po,os goza- se ele excellente clima, 
r espira- se o ar puríssimo do campo, ácerca de 1.290 me·tros 
acima elo n ivel elo mar. o solo é enxuto e desprovido ele p an ta nos, 
e s i a estas circumstancias jun·tar mos a acção ele um banho 
alcalino e sulfuroso, excit<tnle elas fuucções da pelle, que sol.n·e 
ser agt·aclavei res ~ i L ue ao tegnmen to ex·terno todos os seus c~ ra
cLet·ea pbys iologicos , não sabemos c1ue bnja outro lagar melhor 
apparelbaclo pela na·tureza elo que os Poços de Caldas para pas
sar-se o ver ão , rendqu iri rem- se força~ e fazer - se provisão de 
sáucte. Uma questão merece ser vent ilada nesta rapicla noticia : 
a da pretendida alteração elas aguas sulfur osas de Poços ele 
Calda , por causa elo seLL encanamento desde a nascente até o 
estabelecimen to Balnear . Muta gen te acredüa q ue as nossas 
fontes t hemaes, mó1·roen·te a dos Macacos, cnja nascente · d ista 
do Es tabelec i men to mais de 500 metros, acham- se alteradas , 
pot•que a sua temperatu r a baixou e de quando em vez entram 
nas banhei ras fragmentos de u ma subst>lllcia, qne com justa 
razão o povo compara á na·ta da cangica . « São os saes que se 
depositam nos encanamentos, diz elle, alterando proftmdamente 
a cons titu ição cbimica chLs fontes . «A esta accasação responde 
vic tor iosamenle a analyse chimica feita pelo clr. Souza Lima, 
a q ual clemons·trou qüe a agua não se a l tera no seu percu1·so, 
e esta demonstmção é pe remptoria, p0rque a prova experimen
·tal se impõe com ~o cla a brutalidade: das exigencias log icas . 
C~mo q uer que seJa, vem aqui de molde alg umas consicler a 
çoes a respe ito. Em relação ás fontes Pedro Botelho e Mal'i
qu inba, a accusação da baixa de temperatur a não colhe, pot· .. 
que ell a não variou sensivelmeute por causa elo ·~rajec·to ela agua 
elas fo ntes a·travaz dos encanamentos. Resta a fonte dos Maca
cos, cuj a temper a·tm·a é ele 37 e 2, correndo a <tgua do encana
mento para a banheira n . 4 de primeira classe . Damos, porém, 
ele barato, por amor á ar gumen·t., ção. que os encanamentos hou
vessem baixaclo ele al guns grãos a t emperamra de todas as fon
te_s . A que montaria isso 'I A temperatma elas aguas rni.n eraes 
nao é uma vi rtude, mas uma qual tdacle, que nellas pode,ser 
augmeu tad<t ou diminu lcla, conforme as exigencias balneol·he
rap icas . « Certas aguas sult ut·osas, diz Sénac-L ogrange. Estu
dos sob,·e Cctuterets, pag . 167, surgem elo seu ponto ele emergen 
c1a em u m gráo insu tlicien te para ser em adm inis·traclas em 
banhos, em dttches . Para accommoclal - as a es te u sos , é cos
t ume aquecei- as art iftc ialmente » . Sendo assim, como se poderá 
acredita l' que a ·temperatura domina a acção elo banho mi.oeral1 
E ' o caso de repetit· : - s i fosse assim, o banho sulfuroso de 
'I'eueira & Irmão, cuja temperatura pócle-se var iar á vontade, 
bast a ria aos usos· balnea r ios, não ba veria necessidade ele vi r a 
Po~os de Caldas . Mas podemos ceuar a q uestão mai s d e perto. 
A fonte elos Macacos cuja temper amra primibtiva é ele 41 c 2. 
chega ao estabeleCimento com 31 c 2, perdendo por consequen 
Cla 4 gráos centigraclos, du rante o seu trajec1o atravez elo en
caJ?-amen to que se clesdob l'a por mais el e 500 meLros. Será novo E facto ~ Envo lver á elle m ·ds um C(Lp itulo de accusação contnt a 

mpreza Balnearia de Poços de Caldas 1 Não. í)Ó os que ignodall!: CIS n1ais rudimentares l)l'incipios ele hydrclogia medica po
d~t·ao affi t·mal-o . E se não leia -se:<< A distancia a percorrer, 

JZ Sénac -Lagrange, ob. ciL . pag . ·167 é :is vezes cousideravel 
Para uma agua que nte , a f.:mte dos Ovos, em Caulerebs, per
cor re um espaço que não att inzem as aguas quen·tes em geral, 
Pouco mais ou me nos 2% k ils . Dlll'aJl"te este longo traject.n·, 
ella. per de perto de 9 gd.os e chega a uma Lempen1tura que ne
cessita a sua mi stu1•a com a agua fria p JL'a uso cl •8 banhos . 
.1\ l~m elos concluc \os ele Manilha, máos cotlclnctores do calu l'ictJ, 
a_ 1on te e ainda pro teg- ida por um a. espessa parede el e pech·a,. A 
Vtsta disto , como se poderá censurar a Empreza pot· ter cnc:<
naclo as agtl:J.S do Macacos á um o. d:isLanc ia de 500 meLros ele sua 
nasce nte, · guardando no respeciivo encanam~n\o os mesmos 
preceitos observados na celebre es·tancia balr.earia de CauLerets 1 
Acaso não clisporá o est2.belecimen to elo bo.nho ele -H e 2, como 
é o banh o dos ·Macacos na su a nascente 'I P ois a composição 
ch;mica elas fo ntes elos P oços não será ide n bica, val'i o.nclo só -
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mente a temperaLul'a ? E ch egando a agua dos Macacos ús ba
nh eil'as com 37 c 2, não se appr oximad1 ella ma.is cb tempera
tlll'a ele 36 c, a qua l eleve Re r o icle<tl para o banho thermal , 1n 
pltra e d Üllr:tllt- l<'ardel? Mas a agua dos ~Iacacus. clizcn: pe t·
cle saes a travez do ~ enc<\ name nto, e isto alte,·a "' co mpos1ça o elo 
banho. E ' ouLra in verdade e outrJ. censura iufunclacla. Em pri
meit'o logát·, a ann.lyse chimica clerruiu pela base esLa asser \:ão, 
como peremptoriamen te o clemonstJ·a o r elatorio cl ; nosso Jllus
·tl'acl o m~stre e amigo clr. :Souza Lima . {!; m seg-undo Jogar , a 
fonte elos Macacos não deposi·ta saes atravez do enca namento ; 
mas sim a maLeria o1•g-anic<t que se acha em s uspe nsão na ag·ua , 
a qual é conhecida pelo no me de glet·ina. O que é verdade, 
porem, é que a gler ina não se deposita cliat•iam~ nte no enca
namento elos Macacos ; mu 1t0s dias se passam sem que o phe
nomeno seJa obsel'Yado . Seja como for, o facto nada tem de 
exLraor din:triu, e não pócle se r levado ;i. con·ta de er ro da gm
p l'eza Balneari a, porque el le se obser va m nis ou menos n~s 
encanamentos elas ag-ttas s ul phm·o a s em toclos os pontos da 
·tet·t·a, desde que o mundo existe. « As aguas sulphurosas. cl! z 
Senac- Lag l'an ge, ob . cit. pag . i 5 l , levam com ellas e d~positam 
no seu percnno uma materia ;;elatiuosa, que possue as Yezes 
os cat·ac~eres de um vegetal bem tlele t'1llinaclo . » E sta ma teria 
póde ser organica Oll organ isada ~ no pl'imeil'o caso, t emos a 
baregi na qu~ ex iste se mpl'e em c!issoluçáo, 011 a glen na, que 
se encon·tra em suspensão ; no segundo caso ·temos a sulphura
r ia, s ubstancia fundamental, vel'ciacleil'a conserva , que póde 
ex istir em liberdade, ou envolvida na gle l'ina. Mais ainda ! 
« Nos conductos e resel'vatol'in.s elas agua~ snlphurosas, diz 
Sénac-Lag range, ob . c i.t. pag . '153, depõe- se ele ordinario nnnt 
materia bt·auco- encar d icla, d e appat•enc ia gel a~iuosa, traoslu
ciela ou opaca po l' cansa ela mistu r a com substancias es tt·an~ 
nhas. macias e unc tuosas ao toca r . Esta subs(ancia recebeu o 
nomé de g.le1·irn . » Si o facto, pol't<:urto, elo deposito da mate ria 
orgaoicn no enca namento elos .Macacos e observado se111pre que 
se beneficiam as aguas su lphurosas; porque r azão se ha de iu
Cl'iminaJ' a Emprcza por e lle, quando e cet·to que elJ a , ·~ornando 
i mpermeave l o encanamento e procurando pr oporcionar o de 
bito ela fonte :i capacidaelc elos tubos de l\Ian ilba , fez o que a 
sciencia aconselha para pt·even ir a precipitação da glerina? » 

P OQOS DE CALDAS . Ramal fçrreo concedido :i Companhia 
Mogyana , por Dec . ele 17 ele feve1·eit·o ele 18~3, e cujos estudos . 
executados a 5 de ab ri l, fo ram 'LeJ•minadoál t1. 11 d e junho . Tem 
a garan·ti a de jnros a nnuaes de 6 "f., p6lo governo gero.L O 
Diu.,-io PO]JUla.J· ele S . Paulo assim r! escreve ess' ramal : <<O 
ramal de Poços de Caldas tem uma extensão ele 77 kils , a p :Jr 
·t i t· elo entl'oncam•mto ela l inh :t ja em tra!e)(o, isLo e, el o. .,.staç.io 
elo Casc:1Vel C[lle fi ca no kil. 128. [!;sse r amal compóe-se de duas 
partes bem cUsti JlCbas , u ma de -12,0 kils elo Cascavel á r aiz cln. 
serra ele Ca l elas e ou·tra ele 35 kils . em que sobe a mesm~. sena 
com declives for·tes, ele 3 "/o, c11rvas apertadas e impo.t·Lantes 
obras de a r te . A bitola do r amal , como de tocla a estrada !llo
gyana é ele um metro entre tl'ilhos . A linha ao ab ir ele Casca
vel vai em direcção :i cidade ele S. J oão da Boo. VisLa, passando 
por ·te r renos qne não são !llui to acciclentados, e atravessand o 
antes ele chega t· aqnella cidade o rio Jagu·l r y-mil'im por nma 
po n te de 2'1 melt' O'l de \ão . De S. JtJã<.> da Boa Vista segue a 
linha em clil'ecç:i.o ao ri.o Prata, chegando á ba ·e ela set'I'a no 
kil. 4'1, onde está a csta.çã da Prat~.. Desta • slinçiio alé a dtt 
Casca·ta sobe- se a serra, sendo esse Lrecho o mais i n teresso.n \c 
n iio só pela impoJ•ktncia das obras qttr• ah i ex iste m CUJIIO pelbs 
lindos p:~. noramas r1u e se avis·tam. Logo no co meço ela. sen·a 
p:.tssa a estrada ji("Jl' uma garganta aperLacla, entre duas mon 
ta nhas cortadas vm·ticalmente c •tn 50 a 60 mett·os fie almra c 
<]ne pot· set· ·tão lng nbl'e chama-se - Gargant>t do Jnl"erno. Da 
estacão ela l 'ral.a á Cascata o te rreno twua-se mais cl 1fficil par<t 
a co;1str uc ão da estrada havendo enor " es ate ~'I' OS e córtes. 
sendo muitos destes mn ro'chns, e alguns aten·os garantidos pot· 
paredões . IIa ltesse u ·echo um pecl'Jeno tu une] de "105 111etl'OS cl~' 
comp1·ime Jüo. em •>\1r va., 1ouo abe t·:o em roch:< YIV!l, t . ncl r, so 
as boccas revestidati lie :dvenarias; e u.m '<iadttcto, cl1ama lo do 
Mudo e m cut'V<t rl t• ~ \0 n.1etl'lJs com seis v:los Lle 1 . metL'IlS C!ltltt 
um, 'b~ndo 17 me Lro~ ' ele allu;·a no cenlro. Sahin clo ela Ca;catct 
conti ' üa a linha a snhit' ate dous k ils a dianl.., chega n d~. f at
tura üe 1. 282 m tros acuua do ntvel do ma1. DeseJe a 1 ~ ·"' ra 
ser ra até o ponto culmina.n 'te sobe a Jinha ,J60"'- Segue cepols 
por um plnna.lto, n·Lt·av .ess:Jnclo :J rio das A_!l~as por tllll::t r~o,,;e 
de 44m ele comprimento, com]JOsta de Lres Ylws, tendo o. do ce.ntLO 
20"' e os elas e;:tremi<'tades 12.a cada nm ; ciab t desc~ aLe os 
Por;~s ele Cal das que t em a alLitude de 1.18\Jm . A1rLes de cl1e-
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gar-se aos Poços acha- se construido o viaclucto elos Poços nas 
mesmas condições technicas elo elo Mudo, senclo a altura no 
ce nt:·o ele 26m . As dis tancias elas estações são as seguin-tes : 

Cascavel ................. . ..... . 
S . João da Boa Vis~a .. . ....... . 
l't·ata ......... ..... .... . . ... ... . 
Cascata ..................... .. .. 
Poços de Caldas .............. .. 

Do Unscnvol I Do Camtli llllS 

Qk 
30.5 
~jl. 5 
59 
77 

12S1t 
1 ~,8 . 5 
170. 5 
187 
205 

Do S. raulo 

232.5k 
2j3 
275 
29 l. 5 
309.5 

As aHi tudes desses cl ifl'erentes pontos siio ~s seguin·tes : S. Paulo 
(Luz) 7•12'0 , Campinas 693,2m, Cascavel 655m, S. João ela Boa 
Vis·ta 73Sm, Prata St9m, Cascata 1.270m, Gargan·ta do V alio 
1.2S2m, Poços ele Ca ldaq 1.-189 . O r amal.Lem as seguintes obras 
el e ar ~e : 7-1 boeiros abel'tos, 78 ele capa, 2 de a rco, 6 paredões' 
10 pon·tilbões, 5 pontes ele 10m,1 de 24m sobre o rio Jaguary
mirim, 1 de 44n1 sobre o rio elas Antas, 1 tunnel de 105'n e os 
viaductos do Mudo e dos Poços, de 60m cada um. O declive ma
ximo do ramal é de 3 "/o e a curva menor de S2m,06 (140), 

POÇO TRISTE. Riacho do Estado de Minas Geraes, no 
mun. ele Boa Vista do Tremedal. Desagua no rio Verde Pe
queno . 

POÇO· UNA. Rio do Estado do Paraná, na estrada da Gra
cio~a. Vicie Poça ttna. 

POÇO VERDE. Dist. do termo do Assú, no Estado do R. 
G. do Norte. 

POÇO VERDE. Pov. do Esbdo de Sergipe, no mun. de 
Campos do Rio Real. 

POÇO VERDE. Pov. do Estado da Bahia, no mun. de Bom 
Conselho, a 42 kils . da vilh deste nome; com uma capella. 

POÇO VERDE . Log. do Estado elo Rio de J aneiro, no dist. 
de S. J osé clil. Boa Morte. 

POÇO VERDE. Co rrego do Estado do Ceará en·tre S. Ber~ 
narclo e União. Vai para o riacho das R ussas. ' 

POÇO VERDE. Pfj,queno t·io elo Eil'tado elo Rio de Janeiro, 
banha o t erl'itori o do dist . de S. José da Boa Mor-te e desaaua 
no r io Guapy- assú . (Inf. loc .) 

0 

POÇO VERMELHO. Riacho do Estado do Parahyba do 
Norte. em S . José de Piranhas. 

POCÚ. Lago do Es·tado de Amazonas, no mun. de Co
dajaz. 

PODEROSO. Pov. do Estado das Alagoas. no mun. de Pe
nedo . 

PODEROSO . R i acho do Estado ele Sergipe, all', do Vasa
Barris. (S. Lisboa . Chr·orog1'. de Sergipe , pa.g . 24.) 

POEIRA . Antiga propriedade nacional e es tabelecimento 
rural fundado em 1Si 5 á margem el ir elo i\firanda, 18 kils. ao 
S. ela villa, no Es·tado de Matto Grosso . Jaz :a .'xmdonado . 

POERA'. Ilha do illstado do Amazonas, no rio Japurá, entre. 
as ilhas Ha~anga e Pirá-Iauará. 

POlARES . Antiga pov. assentnda nas r., 1argens do rio Ne~ 
gro, no Estado do Amazonas . Affirma o couetJO Andr é em suas 
No·ticias Geog1·aphicas da Cap itania elo Rio • Negro, ficar ella 
em distancia de 17 leguas de Carvoeiro. Sen pad roeiro era Santo 
Angelo. 

POJUCA. An·a ial do Estado ela Bah.ia .. no mnn. do Catú; 
co~ duas eschs. publs. de ins·t. prim .. uma; ias qu aes creada, pela 
Le1.P rov . n. 1. 283 de 2 de maio de 1873 e uu 1a estação d<HStrada 
ele ferro ela Bah1a ao S . F rancisco . Agenc' ra elo cot·reio. 

POJUCA. Rio elo IJ:s-taclo da Bahia; na •.sce no dist. ele Santa 
Barbara, ·termo do. Fell'a de Sant' Anna .. , no logat· chv,maclo 
Lages; se para este ·termo do ela Ptu·illca .ção, recebendo, pouco 
ao·tes da fazenda Coqueiros, o Salgaclo , Pf n··to ele cuja confluencia 
pas.sa a estrada geral ele I nhambupe e )'P uriftcação á cidade elo. 
!?eira. Pouco abaixo do engen ho Barri · g tlcla recebe o Pat•ami~ 
r·im. junto do qual passa a estrada pe1. 'l qual descem os pro
duetos dos clistrictos de Bento Simões, ( ) 'oração de Maria e elos 
engenhos Zabelê, Carrapato, Fuma, Lagôa~· dos Porcos, Fortuna 

e Barr iguda . E nriquecido com es·tas aguas, entt•a o Pojuca no 
mun . de So.uto Amaro d ividindo- o do ela P lll'iücação , onde se 
lhe junta o Camorogy e banha unm pm·ção ele engenhos, ·todos do 
termo da Pul'lficação e ruui·tos ou·tl'OS do ele Santo Amaro, por 
um dos quaes, · o Aramaré, passa a estrada que ·tl'a~ pat·o. Sau Lo 
Ama t·o os procluctos dos districtos do Pedrão, Jesus i\Ial'ia Jose, 
Santo Antonio dos B1·ejões, Pel'iperi e Oriçangas e da cidade 
de Iuhambupe, villa ele Hapecu1'Ú, cidade ela Jacobina. vHla de 
Sen·to Sé e rio S . Francisco . Seguindo, atl'avessa o Pojuca os 
let·mos ele S . Francisco e ele Sant'Anna elo Ca·tú, banha esta 
ultima villa, recebe ndo aba1xo clella os rios Ca·tú, Quil'icó
Gl'ande e Quiricó-mirim e procura o Oceano, meia legua anLes elo 
qual precipita- se de uma cachoeira e desagua no m,ar junto da 
·torre de Ga rcia d'Avila, em uma enseada antigamente conhecida 
por Ta·tuapara . Todo o ·terri horio que atravessa per·tence aos 
mais fe r teis do Estado e onde se desenvolveram muito as 
lavouras de canna. e fumo. Principa.lmerrte pela cachoeira que o 
in·tercep'ta perto ele sua barra não é navegado. Além dos r ios 
acima ci-tados recebe o Jacuhype, Pitanga, Cabussú, Ingazeira e 
diversos outros . Tem uma bella cachoei:m no logar Pau Grande. 

P OKRANE. Pequena pov . no mun. de Caratinga do Estado 
ele Minas Geraes ; banhada pelo ribeirão do seu nome . Foi um 
a ldeamento. Suas ·tet' l'as são de primeira qualidade. Foi eles~ 
m~mbrada da freg. de Santo Antonio do José Pedro, muo. de 
S . João do Cara·t inga, e incorpot·ada á f reg . de Saulo An tonio 
do Manhuassú, do mesmo mun., pelo Dec. n. 56 de 7 de maio 
ele 1890 . Elevada á dist. pelo Dec. n. 171 de 22 ele agosto 
ele i890. 

POKRANE. Serra do Estado de Minas Geraes, no mun . de 
CaraLinga. 

POKRANE . Rio do Estado de Minas Geraes, afl'. da margem 
esq . do José Pedro. Recebe o Figueira. 

POLACA . Ilha do Es·ta.do da Bahia, na foz do Jequitinhonha. 
Ahi fica a Atalaia, o Pharol de Bel monte, na Lat. ele 1505I'OO" S. 
e Long . de 4°~7'20" a E . elo Rio de Janeiro, ou 38•53'00" O. de 
Greenwich e 4!013'10" O. de Pari z O apparelho é do systema 
clioptrico de 6° ordem, luz branca e fixa e está collocado no a lto 
da Atalaia . E' visível a 'iú milhas de distancia. 

POLACOS. Serra do Estado do IJ;. San·to, entre o muu. de 
Santa 'l'he1·eza e o do Porto do Cachoeira de San·ta Leopoldina. 

POLACOS. Morro elo Estado de Santa Ca·tharina, nas divisas 
do mun. de S . Luiz Gonzaga, ao S . 

POLAKlA . Ribeirão do Estado de Santa Ca·tharina, aff . do 
Encauo. que o é do Haj ahy~assú . 

POLDRINHA . H.iacho do Estado elo Ceará, banha o mun. 
de SanLa Quitaria, e clesagua na margem esq. do l'lO Jacurutú. 

POLDROS. Ilha elo Esto.do tl.o Maranhão, entre a barra do 
Canarias, o oceano e a barra elo Meio, 

POLE. Ilha no rio Parnabyha, en·tre There~ina e Sanla 
Philomeua, o.cima da cachoeir a do Cerco.do e a baixo da foz do 
riacho Carnahibas. 1 

POLEIRO. Log. do Es tado do Maranhão nó mun. de S. Bento 
dos Peri~es . ' 

POLE IROS. Riacho do Estudo do Parahyba do Norte, rega o 
mun . ele Bananeiras e entra no Curim a·taú. 

POLICIA. ill ' assim chamada uma es trada do Estado do 
Rio de Janeiro . Começa na Pavuna estende-se com ce1·ca de 
120 ki ls até o rio P1·eto a travessando o mun . de Igllassú, o centro 
elas t!idacles ele Vassour·as e V alença. E' di viclida em qua·tro secções. 
Nella licam as serras de Sant'Auna e Bo·táes além ele ou·tras. 
O rio San·to Antonio atravessa- a . 

POLONIA . Igarapé elo Estado do Maranhão, rega o ier·mo ele 
Guimarães e desagtta no rio Calhâo . . 

POLUCENO. Col'l'ego do Estado de Minas Geraes, banha o 
mun . do Caeté e desagua no rio Sabará, afl'. elo rio das Velhas . 

POLV ARlNHO. Pec1ueno mon·te co.lcareo abundan·te el11 
ferro oli gisto, perto das cabeceü·as do PirapuLa~gas, no caminho 
ele Caceres a Poconé, no Estado de Ma·t·to Grosso . 

POL VORA . Peq Lteno serro juato da cidade ele Jaguarâo no 
Esto.do do R. G. elo Sul. ' 

POLVORA. Ilha elo l~staclo do E . Sall'to na bahia de~·be .nome . 
Dellominavv.-se- Marçal. ' 
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POL VORA. Ilha elo Estado do R. G . elo SnJ, proxima á elos 
Marinheiros . 

POL VORA. E' um pequeno ·Lrib. elo Tactuary. no Estado de 
MaLto Grosso . A-ti' avessa a es trada elo rio V arde . Tem 12 palmos 
ele larg-ura, marg-ens ;t i tas e despidas . 

. POMADA. Log . do Esto,clo do Rio ele J aneiro, li margem ela 
h nha fel'!'ea ele Macahé ao Rio Bonito, no mun . ele Macahé . 

POMBA. Cidade e mun . do E3Lado de Minas Geraes; na com. 
do seu nome, na margem esc1 . elo rio Pomba, em uma encosLa 
elevada a 20 metros acima elo nível do mar. Foi outr'ora uma 
impor·tan·te aldeia de indios Caropós e Coroatós, nue, em 1767 se 
alclearam sob a direccão elo padre i\bnoel ele .T~sus Maria, no
meado para ·tal fim pelo governador capitão-general de Minas, 
~: Luiz Diogo Lobo d<L_ Silva. A 25 ele clezembt·o elo r eferido anuo, 
fo1 d1ta, no seio ela pr imitiva floresta e em um alLat· portatll , a 
primeira missá pelo r eferido sacerdote, provido viga rio dos se t·tões 
elo no elo Pomba e Peixe, Co roatós, Coro pós e Botocuclos, como 
se denomina na o sertão. Foi creacla freg . pot· Pro visão Régia ele 
16 ele fevereiro de 1767 e o referido vigario Manoel ele Jesus, 
·tambem descendente de indigenas, 1o.i propositalmente escolhido 
Pilra o enca t·go ela ca·tech0se das rcfet"iclas tl'i bus, muiLo numerosas 
e bravias, sobresahindo, entre outras, a · dos Bocayús . Com o 
consorcio de blauclicjas e rigor, aquelle valoroso soldado da 
egreja conseguiu em pouco tempo domesticar os inclomi'tos 
llleligenas e ainda h o_/· e , en·tre elles, se encon·tram ·tradições 
do civi lisaclor elas ale eias, que outr'onJ. v iviam em con
·tinua.s e sang t·enta~ guerras . Pot• mui to tempo ftCOLl estacio
nada essa fL·eg . até que, com a emigração ele muitas familias c1ue 
vinham em demanda da fertilidade elo valle do Pomba, creou- se 
a villa do Pomba por Dec . de 13 ele Olrtubt·o de 1831 tendo sido 
o mun . instal laclo em 23 ele agosto de 1832. l"i'oi elevdcla :í. cidade 
pela Lei ~rov. n. 88 1 _de 6 de junho de 1858, senelo int~allacla 
em 20 de J a ne!l'o de 18::>9 . l!: ra ·termo da com. elo Rio Novo, no 
anuo de 1883, porém, a Lei Prov. n. 3. 121 ele ·18 de outubro 
elevou-a á categoria ele com . e fo i declarada de primeira en·trancia 
llelo lJec. 1:. i O+. ele 30 de dezembro de 1889 e ele segw1da por Ac·to 
de 22 de ieverell'o ele 1892. Suas 1•uas são geral mente rectas e 
largas. tendo ·tt·es l argos planos e espaçosos . A mô1• par te das 
casc:s são teneas, á excepçào das do l argo principal, que são bons 
e e.l egantes sobrados . Seus principaes ecli fi cios são a eg1·eja maLriz 
da invocação de S. Miguel, a elo .l{osario e o Forum. Tem uma 
lllbhotheca municipal com cerca ele 3000 volumes e diversas 
eschs . publs . ele inst. prim. Agencia do correio . Diocese de 
Marianna. O mun. é geralmen·te accidentado, sendo mais mon
-tanhoso par a o poente, onde é atravessado por uma cordilheira, 
ramificação ela Man·t iqueir <J. , que ·toma os nomes ele Capivary, 
Roncador e Caramonas, nos dists . do Bom!im, iVIeJ·ces e Dores . 
Poucas ma·~tas vi.J.·gens encontt•am-se hoje no mun. por ser elle 
ge1·almente culti v alio, as ·tel'l'as são cfe primeira qualidade . 
O terrrtorio1é banhado pelos rios : Pomba, Formoso, Bomfim, 
~ac1enc1a, S. Manoel , Acacio, Tij uco, Passa Cinco, Paraopeba, 
1 ovo e clJvet·sos outros. Ba no mun . abuilclancia de pedras de 
construcção de primeii'a qualidade, A pedra, geralmen·te conhe
Cida. por pedra sabão, propria para o fabrico de panellas, 
?-l~u1dares e ou·tt·os utensilios clomest icos const ituindo essa 
~.n u_s·tria pr o.lissão ltwrativa, especialm<':nLe 'no clist, elas Mercês, 
' _aoli1n, anuanLho, ouro de excellenLe c1ualidade e em quan·tidade 
digna ele ser explorada na se!'l'a das Caramonas. Cultiva- se café, 
canua. de assucar, mandioca, milho, arrov,, !'eijão , etc . Criação 
ele gado raccum., Janigero e s1.tiuo. A iilclus tl'ia fabril cons is·be 
~jll assucar, agua l'den te, queij os, fa rinha ele mandioca e de mi 1ho 
~ )t'as de olaria,_ fumo ejll rolo, tecidos ele a lgodão e lã . O mun : 
Nlén1 ela par·ocht~ ela cJdacle, compl' ehende ma1s as de Guarany, 
C· S. das l\Ierces, Senhor elo Bomfim e Senhor Bom Jesus ela 
p~nna Verde elo_ 1'aboleü·o . A cidade dislia 135 kils. ~le Ouro 

8 
teto, 39 de Uba, '12 de S. João Nepomuceno , 30 elo Rw Novo, 

14 ele Barbacena e Pil'anga . Sobl'G suas div isas vide : a l't. LX da 
e1 P1•ov. n. 312 de ::l ele abril ele 1846 ; arb. XXVIII ela de 

~· 472 de 31 de maio ele 1850; n. 2 "H-1 ele 29 de ou·tubro ele -1875 : 
n · 2 . 24~ ele 26 de JUnho ele 1876; n . 2. 267 de 1 ele julho ele 1876 ; 
ds. 2.'10::> e 2.421 de 5 ele novembro ele 1877; ns . 2.060, 2.671 e 2.G85 

e 30 ele novembl'o de 1::\80; n . 2 .090 de H ele ouLubt•o de 1882 ; 
11· 3.140 ele i 8 ele outubro de 1883; n. 3.589 de 28 de ao-os lo de 1888. 
A. 14 ele ou Ln bro de 18\14 foi inau"'lU'ado o palacio do llorum 
nesta cicbele. " 

, POMBA. t i o do Estado elo Rio de J::l.lleil'O, D.ff. do i\Iacacú . 
Jem uma pon·te ele pedt·a de s is meLros de vão no kil. 90 cl<~. 

2• secção da E. de F. de Can ·~agall). Recebe o JacuLinga e o do 
RegisLro. 

POMBA. Rio dos Estados de Minas Geraes e R io ele Ja
neiro; nasce no pri meiro,na serra ela Mantiqueira, banha os muns. 
do Pomba, Ca·taguazes, Leopo lelina e clesag ua no Parahyba elo 
Sul pela margem esq . Em seu ·tt•<JjecLo, calculado em 264 kils . 
dos quaes 48 no J!:s·taclo do Rio de Janeiro. r e.cebe mui-tos ·tr.ibs., 
entre os quaes o~ rws e ri beirões S . Manoel, 'Iijuco, Parao
peba, Novo, !Cagado, Bom Jardim, Gabriel, S. João. Lage, La
ranjal, Capivar a, Cbopo-tó, Feij ão Crú, Bagres, Pardo, Bocai na, 
Presídio, Passa Cinco, Pu1·y, Monos , Vis·ta Alegre, Diaman·te,F or 
moso, Divino, Teimoso. Agua Limpa, Santo An·tonio e Bom Sue
cesso. A tl'es k ils . da cidade elo Pomba ha nesse rio um sumidouro 
ele mais ele 600m ele extensão. O rio some-se completamente em 
um alto ela serra, entre rochedos de caprichosas fórmas e po
lidos como aço, arredondados na fórma e de altura sempre su
perior a tt·es metr os. Percorre- se todas a extensão elo Sumi
douro, p isa ndo-se sobre os rochedos sem que ao menos se ouça 
o marulho das aguas que a·travessam o <lbysmo . Depois desse 
percu t'so o rio reapparece na ü·alda ela serra em ondas de es
puma. A iO kils. da cidade do Pomba exis te a in·cta no mesmo 
rio uma explen clida cacboeit-a com ·tres saltos consecutivos, 
sendo cada um elelles de iO a i 5m ele a ltura. Nesse pon·to as 
aguas do rio jà muito avolum adas pela confluencia dos ribei
rões do Tijuco e Formoso, apresen'tam um espec·taculo imponente. 
'!'em esse r io sobre si umayon·te, _q,ue foi att·avessacla pela pri
?Jeira vez por uma l,ocomo·t1va da l~. de F. Leopoldina a 'f ele 
.1unho de 1883. Alem dessa ponte, tem uma ou·tra denominada 
Ponte elo Sarmento, na freg. do Guarany, uma outra denomi
nada . elo Barão 21a f reg . das Mercês , projecLanclo-se um a outra 
nas 1mmecltaçoes do lagar denominado Barra elo Laranjal 
en·tre o clist. deste nome e o do Campo Limpo. ' 

POMBA. Ribeirão do Estado ele Goyaz, atf. do rio Verde 
entre Espirito San·to ele Torres elo Rio Bonito e Dot·es do Ri~ 
Verde . 

POMB.A.L . Cida de e mun. do Estado elo Parahyba do Norte 
séde da com. do seu nome, á margem do rio Piancó cerc~ 
ele 582 kils . distan te da cap i·ta l. Orago N. S. elo Bo~ Sue
cesso e diocese do Parahyba. Sobre sua fundação diz Pizarro: 
«Sendo an te l'iormeJ~te asse nto ele um julgado, !oi est~. pov. erec ta 
em vllla a 4 ele mato de 1772 pelo Ouviclot· Geral el a com arca 
José J a nuario de Carvalho, execu·tando a ordem do Govel'llaclor 
e capi·tão-general de Pernambuco Manoel ela Cunha Menezes 
Conde de Vi lla F lor, etue para esse ef:l'e ito se achava autol'isad~ 
pela Carta Regia, .i á re!ericla, ele 22 ele julho de 'l766. »Foi instal
lacla a 3 ele maio de 1772, Cidade por Lei Prov . n . 68 el e 2-L 
de j ulho de i862. E' com. ele primeira entr. , creada e class ifi
cada pela reso lução elo conselho elo governo em sessão extraor
d inal'ia ele 9 de maio ele 1833, Decs. ns. 687 de 26 de julho de 
i 850 e 5.079 de 4 ele setembro de 1872, e Lei Pro v . n. 27-de 6 de 
JUlho de 1854. Compr ehencle o clist. elo P au lista . Tem agencia 
elo correio e clnas eschs . publs. de instr. prim. «A 85 l ecruas ela 
cap ita l eRtá assen·tada (\ margem dir . elo l'io Piancó . ~la dis 
tancia ele uma legua de sua coofluencia no Pi.rani:ias. Tem 
230 predios, duas egrej as, uma elas quaes ainda não concluida 
e cadeia, a maior e melhor do in·terior do Estado. Pombal' 
apezar de ser , co mo villa, a mais a1l'tiga elo set·Lão é a me no; 
das dez cidades elo Parahyba . Acha-se estacionaria desde muitos 
annos. Pinci pio !l por uma alclêa ele indios Cari rys ela ·tribtl 
)"éns, tendo o ~orne ele P iranhas• P or Carta Régi~ ele 22 de 
Julho de i766 fo1 elevada á vil la; mas a sua installação só 
t eve logat· a 4 ele maio ele 1772, sendo mudado o nome ele Pira
nhas para Pombal, em honra do celebt•e minis·tro. A sua juris
dicção então estendia-se a ,·as·tissimo te rrit •rio na Panthyba, e 
tambem no R . G. elo Norte, desde Patú alé Sericló. Esta ciLlade 
está para os mu ns . vizinhos nas seguintes clis-tuncias : pa ra a 
cid<tde de Souza, 10 leguas; par a a ,.i]Ja ele Piancó, 14; para 
a ele Patos, 18; para a de CaLolé do Rocha, 12; e fi nalmente 
para a do Brejo ela Cruz, 14 . Pomba l é patria elo celebre nn·~u 
rali st~. Ma noe l ele Arruela Camal'::t. Em seu mun. ex istem as se
guin tes povs.: Malta, Paulista e Vargea Compdcla» (Joffily). 

POMBAL. Villa e nmn . elo Estado da. Bahia, na com . ele 
Bom Conselho, a 273 ki ls . da capil.a. l . Orago SnnLa Tl1 ereza e 
diocese are h i episcopal de S . Salvador . Foi creado. paroclua por 
CarLa de 8 ele maio ele 1754. Yilla em 175-1. Fot m CO I'JlOL'acl a a co m. 
ele lb~pecurú pelo art. JV §I da Lei P:·ov. n. 5 l_cle 2 l ele ma t·ço 
de 1837 art. I >i I tla ele n. 395 ele 28 clejllllhode 18::>0. Creada c.om. 
pelo a•··1. I da Lei P !·ov . n. 2.270 ele 10 de agos·to el e 1881, que 
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constittüu-a com os termos {[e PomlJal o Bom Conselho, es Le 
ultimo desmembrado ela com . ele Ge•·cm1oabo; . essa d isposição 
foi. poecm. t'evogacla pela ele n . 2.337 el e 22 ele julho de 1882. 
Tem 3ô00 babs. e eschs publ~ . 'le inst . pr im .. das quaes uma 
creada pela Lei Pcov. n, 1.208 ele 16 de maio ele i t\72 . Age11C1a 
do cu•·re io. O nHm., além ela parochi a el a vi lla, comprebenele 
mais a cape ll a elo iVlirandella . Sobre suas d ivisas vide .Le1s 
P rovs . n . 51 cle2l ele mat'ço ele 1837, n. 473 ele 3 ele ma io ele 
183::l e n. 2.030 de 21 ele julho ele iSSO. Foi creacla com . pel a 
Lei Pt·ov. n. 2.270 ele 10 ele a gos to de 1881, SllPIH'intiela pela 
de n. 2 .337 ele 22 ele julho ele i SSZ. r e.s"tat.ll'ada pela ele n. 2.452 
de :19 ele junho ele '188 1 e cl ass iOcadu ele pr i m~ i ra enLrancia 
pelo Dec . i1 . 83 ele 23 ele elezembt·o de 1889. Lí'oi i ncorporada á 
co m . do Bom CotlS?lho pot· A c to ele 3 de agosLo de 1892 .. ' i
'Ltw.da em um v;tsto tabo leit·o á esq. elo rio ltapecurLt, 30 k i ls . 
da. vill::t elo Amparo e 36 elo Bom Conselho e elo Tu cano, com
pos~a ele umas 200 casas, qne f'ormam sete ruas e duas praças. 
D ista da Bahia cerca ele 336 kil s . , communicanclo -se pelas es
tações da Ser r in h::t (elo P rolongamento) e 'l'i mhó (do rama1 
des ~e nome). Lavo m·a ele can na, mandioca, m ilho arroz, Ceij:io 
e fumo . 

POMBAL. Dist. elo Estado do Pará, no mun . ele Porto ele 
Moz, na margem clir . elo X in g-ú . Ot·ago S. João Baptista e 
diocese elo Pará. Era a antig-a a lcle.t ele P irau iré, arlminis
·tr acla pelos jesuítas . Acha- se bem s ituada nn foz do Tucano
coara, mas, como muita3 otltt·as povs . desse !Lstaclo, vai em ele 
cadencia . Foi creada parochi a em 1639. 'l'em 400 ha bi ts . 

POMBAL . .Log. elo Es Laclo ele P emambuco, nos clists . ela 
Boa Vista e cltc Vicencia. 

POMBAL. Estação ela E. ele F . Centl'al ela Bahia, no k il. 
20 . W tocl:J. con stru ída ele a lven:J.ri::t el e pedra . 

POMBAL . !!;s&ação da E . ele F. Central elo Braz i! ; no Ra
mal ele S . Paulo, no l~staclo do Rio ele J a neieo, eu'tl'e B:J. t'l'a 
Mansa e Divi sa, a 164'' ,651 d istante ela Capital l<'eclera.l e a 
3SOm.GOO ele altma sobre o nive l elo mar . Fo i inaugurada a 24 
ele setembro ele 1873 . Agencia do correio . E s l;açii:o telegra phica. 

POMBAL. Serra elo Estado elo E. Santo, estende- se na cl i
recção do SE . para NO . dividindo as aguas do rio elo Cas ~el l o 
el as do Itapemirim . 

POMBAL. Pequeno por~o no mun . de Vig- ia do l~ stado do 
P a rá . 

POMBAL . Rio elo Es tado de Minas Geraes, afL ela margem 
esc1. elo rio Paraopeba, trib. do S. Francisco . Recebe o corrego 
ela Chacara. • 

P OMBAL . RiMho elo Estado ela Bahia, r ega o mun . de 
Alcobaça c clesagua no rio H::tnhem . 

POMBAL. Cachoe ira no rio Pardo, abaixo elo salto do 
C11rau, en~re as cachoeiras do Sucurihu e ele Manoel Roel l'igues 
do J!;stado de Matto Grosso. ' 

POMBAS (S . José elas). Pov . elo Estado do Parahyba do 
Nor~e, no t enno ele S . João, a O. , d i s ~ante 24 ki ls . dessa 
vil la; com uma casa de Caridade e uma boa capella. 

POMBAS . Log- . no mun. de Votuverava elo Estado elo Pa-
r ::mú. 

POMBAS. Log. ele Es·taclo do R . G. do Sul, ao mun . de 
Vi.amão. 

POMBAS. Serra do Es t!lclo ele S . P coulo, no mun . ele Santa 
Ri ta elo Passa Qua·tt·o (Inf. l oc .) . 

POMBAS . Ilha elo Es·taelo elo Amazonas, no rio Japul'ir, a.ff. 
da m argP,m esq . ~o So limões . F ica pouco acima das ilhas Pa
xmba e I etxe· Bo1. 

POMBAS. Ilha elo Es·~ado elo Amazonas, no lago ela Glori a, 
que fica no r io Urubú (Ca>·ta elo to tenente Shaw) . Não é me n
cionada na Planta elo ' t· . B. B.oclrigtws . 

POMBAS . Ilhas (2) do Es·taclo do Pa~·ú , no rio deste nome 
(Tocvnt i11s), uma proxima da ilha Mara.j ó e ela foz do rio Ma
ra.jó- assü e ouLt·a pl'OX <lU:l. do continen·te e elel't·onte ela bah ia 
do Sol. 

POMBAS. Ilha no r .io Tapajoz, ac ima. elos r np iclos do Cha 
coriio. Em frente dcll a desagua o iga t·apé Uechie !,apüi . 

POMBAS. Ilhas do EsLado elo Porá, no lago gt•ande do 
Am~p:i. . 

POMB AS. Ilha no rio Aragu::tya , a ff. do T oca<rtins . Nes te 
ponto o Arag uaya é m uito la rgo e ·tem por isso carencia ele 
agaas. 

POMBAS. Ilha elo Es tado da Bahia, no muu . ele Bel mo1Tte . 

POMBAS. Ilha do Estado ela Bahia, no m un. de Ca
n1nmú . 

POMB AS. llba do Es tado elo E . S i:mto, em fren·te á Peclt·a 
d'Agmt . J:i. sel'viu para depositJ de gaclo . 

POMBAS. Ilh a elo Estaclo do Rio de J::tneiro, na lagôa de 
A t·at·uam[t, no Boqueirão . 

P OMBAS. Ilh a do Estado elo R io ele Janeiro , n o mun . ele 
Angra elos Re is . 

POMBAS . I lha do Es~ado do R io ele J a neiro, no mun . de 
S. João ela Barr·a, no rio Parahyb:J. . · 

P OM B AS. I lha elo Estado elo R . G . elo Sul, prox ima ú dos 
Marinheiros. 

POMBAS . Ilha elo Estado elo R. G. elo Sul , no sacco ele 
ltapoa n, no rio Guahyba e clel'ro <lte do arroio elo Conde. E' peelre 
gosa, o que não i mpede que nella cul tive- se canna . 

POMBAS . Corôa proxi.J.na ela ilha elo Medo, na cos·ta elo Es
·taclo elo li-Iar a nhã o . 

POMBAS . Rio do Estado elo Maranhão ; clesagua no Par
nahyba, onde ent t·a quasi cleft· onte do Poty . E' ·tambem cleno
m i nado Com boieiro. 

P OMBAS. Cor rego do Es trtclo ele S. Paulo, banha a com. ele 
Sanha Rit a do Passa Qua·tro e reune- se com o col'l' eg-o Quatro 
Col'l'egos . 

P OM B AS . Ri.beirão elo Estado do Pamná, ali'. ela margem 
esq . elo r io dos Papagaios , que é ~rib. elo Jguas>Ú . (Plantcb dos 
estudos do prolong-amento da E . ele F . do Paraná 1Stl3 ) . Em 
a lgumas car·tas é mencionaclo um rio com o mesmo nome, mas 
·tt·i bu tario elo Iguassú . 

P OMBAS . R io elo Es tado elo Para ná, banha o mun . ele Gua 
r apuava e desagua no r io S . Fmncisco . 

POMB AS . R io do Es tado elo Paraná, ba nha o mun. de Pa
r anag- ttá e clesagua no Gual'aguassú ( InL loc .). 

P OMBAS. Rio elo Es ~ado ele Santa Ca thari na, banha o mun. 
ele Blumenau e desagua no Itaj ahy. 

POMBAS . R io do Estado ele Sanla Cathari na, banh:J. o mun. 
ele Curi tybanos e clesag- ua no Canôas ( In f. l oc. ). 

P OMBAS. Cachoeira no rio P araguassú e Estado cl::t Bahia . 
P OMBAS. Lagôa do Estado elo Ceani. , no d is t. de iVIecej a<la, 

não longe da lagôct denominada Gual'i uas . 
POM B AS . Lag-oa elo Es·Uaclo elo R. G. do Sul. Commun ica co m 

a elos Veados e com a ele 'l'l'amanclaby . 
POMBEB A. Ilha na bahia de Gu:J.naba r a, sobre o banco on 

co•·ôa fl'oa~eira á praia le S . Chd stovão . Está nella mo n·taela 
uma fa bt·ica de p t·oclu<'tos ch imicos. 

P OM B EBA . Ilha elo Estado ele S . Paulo, no mun . ele San·~os , 
a um k il. ela praia ele Gut~mj:í. . Tem 300 metl'OS ele com
pl'lme nto . 

POM B E BA . Ponta na enctt·acla ela b;1hia ele iY!arambaia, no 
ht~ot·al elo Estado do R io de J a ne iro . 

POMBINHAS. Log . d o Estado elo ll:la ranbão, no ·termo de 
Itapecurú-mir im . 

POMBINHAS. Ribeirão do Estado elo Paraná, é uma elas 
cabeceil'as do rio J orclão , ·tri b. da baci a do Jg unssú . 

POMB! N H AS. Ribe it·ão do Estado de Sant!l Ca·~h al'ina, no 
mun . de Blumena,u; clesagua no ltaj ahy. 

P OMBINHO. Pequeno r io elo Estado de Minas Geraes . atl'. 
clama t·gem esq . do Pouso Al to , tri iJ . elo Parauna (Jnf.loc .. ). 

POMBO. Ba irro elo clist . de S. Go nça lo elo 'l'i juco ; no Es~a do 
de Minas Geraes. 

P OMBO. SetTo!a do .!J:s ·~aclo do Ceará, 110 mw1. ele San t' Anna 
(I n L loc. ). 

POMBO. Riacho elo Es !;ado ele Se1·gipe, n o mun. ele Simão 
Dias . Vai para o Vasa-barri s . 
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POMBO. Corrego do Est:1clo de ' . Paulo, aiT. do ribeiL'ão 
Figueit':1, nas divisas elo mun . elo JalnL 

POMBOS, Pov. elo E~taclo ele Pernambuco, com uma egreja 
da invocação ele N . S. elos Impossíveis . · 

POMBOS . 'erJ·ote elo Estado do Ceará, 110 mu11 . ele Umary. 

POMBOS . llha elo Estado do Pará, na freg . elo Mosqueit·o e 
mun. ela capital, à pouca clistaucü d::1. ilha do Mo~queiro . 

POMBOS. Ilha no l'ioParahyba, Estado ele Minas Get•aes, mt s 
divisas com o IJ:stado elo Rio de Janeiro. Sobre o Parahyba, 
entre o Porto Novo e o Velho ela Cunha ha uma ponte ligando as 
ll1i.Wgllns do rio a essa ilha . 

POMBOS. Riacho que elesagua no rio Parnahyba, na pal'te 
desse t•io comprehendiela entre 1'bet·ezina e Santa Philomena . 
Pr<Jx imo fica-lhe a foz elo riacho Pedra de Fogo . 

POMERANIA OCCIDENTAL. Log. elo Estado do E. Santo, 
na ex-colonia Santa Leopold i na . 

POMERODA. Pov . do Estado de Santa Catharina , no 
mun. de Blumenau (inf. loc.). 

POMERODA. Rio do Estado de Santa Catharina, banha o 
mun. de Blumenau e desagua no r io Testo . 

POMMER·STRASSE. R ibeirão do Estado ele San·ta Catha
rina, afll. elo Guabi ruba do Norte. 

POMONGA. Rio do Estado ele SergipP., desagua no Cotin
guiba, pela margem esq., confl'Outanclo com a foz elo rio elo Sal 
e prestando-53 a boa navega~'ão por 20 kils. até o porto do An
gelim . Dahi por deante o canal estreita- se, com pouco fundo, 
torn ando- se m11Ho tortuoso, na extensão ele 2 1 kils., parallelo á 
cos·ta, até o logar denominado Ba rracão. Nes(e pon·to começa 
o canal artificial, de Hl80 meLros de extensão, para communicar 
::om o tortuoso riacho Jequi·tibá, pelo qual se navega 550 
me·tros até entrar no J:J.paratuba, 6,6 kils. acima ela respec·tiva 
ban·a. O canal elo Pomonga te m 88 me·tros ele brgm•a na super li
me, e no fundo 22 ; suas margens são paludosas, e não obstante o 
·terreno se r consislente, o escorregamento das terras lhe diminue 
a profund idade, que é apenas de 1m,65 nas marés vivas actua l
mente. e só no perioclo dessas marés é que t em logar a na
vegação elas barcaças (Ralat. de F . A . Pimenta Bueno . Outubro 
ele 1881). 

POMPÊO. Dist. do Estado ele Minas Geraes, no mun . 
de P i tanguy em ·tel'l'e no plano, com importante proelucção 
de canna d~ assucar. Orago N. S. ela Conceição, diocese de 
Marianna . Foi et·eado parochia pela Lei Prov. n . '1.378 ele '14 de 
nove mbro de 1866. Sobre suas divisas vide: ar t . XII da Lei E' rov. 
n . 1.190 ele 23 ele jul bo de i 864 ; al' t.. II ela de n. 1.635 ele 15 ele 
setembro ele 1870. Tem duas esch. publs . ele inst . primaria. 

POMPÊO. Log. elo Estado elo Ceará, no ·termo ele Cani ndé. 

POMPÊO. Pov. elo Estado de Minas Geraes, na freg. ela 
cidade ele Sabará. 

POMPÊO . Estação da E. ele F. Oeste ele Minas, no Estado 
deste nome, entre S. Francisco e Par aopeba. 

POMPÊO . Igarapé elo Estado do Amazonas, no mun. de 
Cocla.jás. 1 

POMPÊO. Ribeil•ão elo Estado de Minas Geraes , no mun. 
de S. Miguel ele Guanhães . Vai para o Corrente. 

POMPÊO. Cachoei ra no rio Tiété e IJ:stv.do de S . Paulo, 
entre •J Salto de Itú e a cidade ele Porto Feliz . E ' tambem ele
nom inaela Avacucaya (Luiz Philippe Gonzaga de Campos). 

PONADIGO . Aldeia de índios, seis leguas a ESE de Mi
randa ; no Es·taclo ele Matlo Gr osso (B . de Melgaço) . 

PONCE. Ribeiro elo Estado ele S. Paulo. banha o mun . ele 
1'iété e elesagua na maJ•gem di r. do rio deste nome. · 

PONCHE. Pequena lagôa situada no terr•eno C]Ue medeia 
enLre o Oceano e a lagoa elos Patos, no Estado elo R . G. elo 
:Sul. 

PONCHE . R io elo Estado ele Santa Ca·tharina, baoha o 
clist. ele 'l'heresopolis. 

PONCHE VERDE . Arroio elo Es·tado elo R. G. elo Sul , afll. 
da margem esq . do ri o Santa Maria. Em suas ma~·gens ·~ave 
legar em 2f] ele maio ele IS43 um combate enLre as forças . 1111 -

peri aes commancladas pelos geoeraes Bento Manoel R tbel rO e 

Luiz Manoel ele Lima e Silva e as clissidentes, cabendo a vi
ctoria ás primeiras. Nasce pt·oximo á Cruz ele S . Pedro, marco 
da linha divisaria e na coxilha elo Haeclo; percorre 79 kils . ap
proximadamente. 

PONCIANO. Corrego elo Estado ele Goya,z. banha o mun. de 
Santa Luzia e desag tta na margem di r . elo ribeirão Santa 
Maria. (Inf. loc . ) 

PONCIANOS. Serra elo Estado de S. Paulo, no rnun , de 
S . José . 

PONCIANOS. Nome de uma estrada que communica o mun . 
de Jag uary no Estado ele n!inas Geraes, com os de Jacarehy, 
S. José e outros no ele S. Paulo. 

PONGA. Rio do Estado ele Minas Geraes, aff . da rnar""em 
esq . elo Dour<tel inho, que é a f!'. elo Tijuco, na estrada de Ube
raba em dit·ecção a Goy:1z. No llf(.(;ppa elo Dr. Chrockatt ele 
Srí lê- se Pang(.(; , 

PONGAL. Rio do Estado elo E. Santo, aiT. da margem di r. 
elo rio Henevente . Em sua margem esq . iica o morro elo mesmo 
nome . 

PONTA. Log. elo Estado do Pa rá para onde a Lei Prov. 
n. 736 ele 27 ele abril de 1872 transferia a sécle da ft·eg . ele São 
Domingos ela Bõa Vista. 

PONTA . Pequeno pov . do Estado do Maranhão, no mun. ele 
Guimarães. 

PONTA . Dá-se esse nome, no Brazil, ao logar elo rio onde a 
passagem é di ffic! I. Dlz,-se Pontcb f'Ol"te quando a conente do rio 
torna-se multo forte e as vezes com queda notavel em razão elas 
pedras ou ramos ele arvores, etc que se prolongam pelo meio elo 
rio. 

PONTA. Igarapé elo Estado elo Pará, no clis·tr. ele Barcarena. 
PONTA. Riacho que o mappa ollicial elo Estado ele Matto 

Grosso indica como atlluente elo Araguaya, na margem esq., 
abaixo da ilha elo Bananal (B. ele Melgaço .) 

PONTA AGUDA . Bairro do mun . ele Ubatuba; no Estado de 
S . Paulo . 

PONTABLE . Log . do Estado ele Pernambuco, no mun . da 
Gamellei..ra . 

PONTA D'AGUA. Log elo Estado elo R . G. do Norte, no 
·termo ele Apody . 

PONTA DA BARRA DA P RAIA. Log . no mun, ele 
Santos elo Estl).clo ele S. Paulo; com uma esch, publ. de instr. 
pr im . para o sexo femini no, creacla pela Lei Prov. n. 63 ele 2 
ele maio ele 1883 . 

PONTA DA FACA. Carrego do Estado de Minas Geraes, no 
mun. ele Tr es Pontas . 

PONTA DA FRUCTA. Pov. Do mun. do Espil'ito Santo e 
Estado deste nome. Tem uma esch . publ. de insL. prim., que, 
supprimida pelo art . I ela Lei Peov. n. 37 de 14 de novembro 
ele 1874, foi restaurada pela ele n. 4 de 6 ele agosto de 1877. 

PONTA DA FRUCTA. Cabeço de uma elas ramificações da 
serra ele Guat·apary , no lit·toral do Estado elo Espírito Santo. 

PONTA DA lGREJA. Log. do Distl'icto Federal, na ilha do 
Governador, com uma capella ele N. S . ela Conceição. 

PONTA DA ILHA . Ribeiro .Llo Estado da Bahia aff. da 
Itanhentioga, qne e é do ltanberl"; DO mun. de Alcobaça. 

PONTA DA ILHA. Riacho elo Estado ele Minas Geraes, 
banha o mun. ele S. Romão e clesagua na margem dir . elo rio 
S . l<'rancisco. 

PONTA DA LAMA. Pov . elo Estado do Rio ele Janeiro , no 
dist. ele Macabú. 

PONTA D 'AR ÊA. Log . do ll:staclo do Rio ele Janeiro, no 
mun. ele Nyterõi; cnm tre.s eschs . publs. de inst. prim. uma 
das quaes creada pela Let Pr·ov . n. 768 de 14 de setembro 
de 1855. 

PONTA D'ARÊA. Estação inicial da E . de Ferro Bahia 
e Minas, distante ·tres kils . ela cidade de Caravellas . 

PONTA DA R IBEIRA . Log. do Distr icto Federal,na fr·eg . 
ele N . S . d f.t Aj uela ela ilha elo Governador; com uma capella ele 
N. ::; . do Mo nte do Carmo . 
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PONTA DAS CANNAS . Log. no dist . de Ca nna.vieiras; 
no Estaclo de Sa n·ta Ca·tharin a . 

PONTA DA SERRA. Disl. do t ermo de S. R aymunclo 
Nona to do Estado do Piaub y . 

PONTA DA SERRA. Log . elo Estado elo P ianhy, a 10 k.il s . 
da cidade de Itamara·ty . Ah i existe um o. m ina. de poeira hume . 

PONTA DA SERRA. Bairro elo mun, de Hapeva da Faxi 
na, no Estado de S. Paulo . Foi elevado á pat·o~lua coma de no
minação de Santo An·tonio da Bôa V1s'ta por Le1 Prov. de 16 de 
abril de 1874. 

PONTA DA SERRA. Ilha no rio Balsas, aff. do Parnab yba, 
no Es tado do Maranhão. 

PONTA DAS MONGUBEIRAS. Log. elo Estado do Pa1·á , 
no mun . de Obidos. 

PONTA DA TAPERA. Ilha for mada pelas enchen·tes elo 
in vem o nos campos que rodeia m o mun. de S. Ben to elos Ped
zes do E a b elo elo Maranhão (In L loc.). 

PONTA DE COQUEIROS. Log . do Es tado do Parahyba 
elo Norte, no littoral, no mun. do Conde . 

PONTA DE LESTE. P ov. do Es tado do R io de Jan eiro, na 
[reg. ele Jacuaca nga do mun . de Ang ra dos R eis . 

PONTA DE MANGUE. Pov. elo Ee; tado elas Aln gôas, no 
mun. de Mar agogy. 

PONTA DE MATTO. Log . do Estado elas Alagô as, em Porto 
de Pedras . 

PONTA DE MATTO. Praia em frente ao ph arol da Pedr a 
Secca, que serve ele bali sa á hal'l'a ela capital do .Estado do .P a
rahyba do Norte . Nella existo um pequeno propno nac1onal. 

PONTA DE NOSSA SENHORA. P ov . elo Estado ela Bahia, 
no cli st. da Madre de Deu s do Boqueirão ; com uma esch. publ. 
de in s t . prim . , creacla pela Lei Prov. n. 2.121 de 26 de agosto 
ele -1 880 . 

PONTA DE PEDRA. Log. do Es tado das Alagôas, em 
P iassabussú. Ha um outro log . do mesmo nome no P ox1 111 . 

PONTA DE PEDRAS. Villa e mu n . do Estado do Par á, 
séde ela com. ele seu nome, na ilha Marajó, á margem esq. do 
rio Mar ajó- assú, cli s·ta n~e ele sua foz tres kt!s . m ~is ou menos . 
Orago N. S. ela Conceiçao e clJocese elo Para . F o1 creada pat·o
chia em 1757. Yi lla por Lei Pro v. n. 886 ele 18 ele abnl de '1 877 ; 
installacla em 30 elo mesmo mez e a nno. Tem duas eschs. publs. 
ele inst. prim. O mun. está situado á ma rgem esq . ela bahia 
de Maraj6, c<!meçando se~s .limi•tes ela bocca do ri~ Carapan~oca, 
segumdo bahHt ac1ma ate a bocca do rw Aral·a tJa na . O solo é 
formado ele t erras fit·mes e varzeas, e é proprJo para cttl'tura rle 
mandioca, milho, arroz . algodão, ·ta baco, ca nn a ele assucar, café, 
cacáo, etc. ; pt•ssue cam po<l proprios p ara a_ cri aç~o ele gado 
vaccum e cavallar. E' banhado pelos riOs e 1gara pes Mal'a.] ó
assú F a brica , Jupa tituba, Marcos , Piratuba, lVlauá, Bacabal , 
Pux~dor , Curral , Ignr apé-assú. Fr.ec~a! , Ca~·eipe t n ba,, Igarapê_
grancle, Jupuuba, Paracatuba , Ma t·;t.JÓ-l te,_ Qtnra-par ana, S. Jose, 
Pacaquara , Machoetr tnha , Mo.Ju . F ul'lnbo , Boa Esperanço., 
Cascalh eira Cupir.ha tt a, Arm azem , Cacoe tro. Panema, Ur111cluba 
e diversos o~ l ros . A industri a consiste no fabl'ICO da b1rracha, 
fumo , cachaça e rêcles ele J i versas especies . O clima e temper ado 
e saudavel. Torn ou-se séde ela com . da Gachoelt'a pelo art . V 
da Lei Prov. n. 1.286 de 1il. de dezembro de 1886 . F oi c.reo.da 
com. pc-r Acto de 17 ele ii'íaio ele 1890 e classifi cada ele 2n 
en·tra ncia pelo Dec. n. 403 do mesmo cli •\ , mez e nnno. 

PONTA DE PEDRAS. Log . do Estado de Pernambuco, no 
mun . de Goyann a, com eschola. 

PONTA DE PEDRAS. Ponta no Es tado de Pernambuco; 
é o e:x·tremo E. do Br azil e fi ca aos 8" O' 57'·' S . e 8° '19' 26" de 
I.on g . E . do Rio de Jan ei ro. 

PONTA DE S. GONÇALO. Log . no mun. eleS . Gonçalo 
do Estado do Rio de Ja neiro ; com uma esc h. publ. ele m s t. 
prim. , creacl a pe la Lei Prov . n. 1. 206 de 186 1. 

PONTA DO ABB ADE . Log . do Es·tado do P ar á . A Lei 
Pro v. n. 269 ele 1G ele outnbro ele 1854 ·tra nsferia para o. h i a séde 
da en·tão vill a de Curuçà . 

PONTA DO ALEGRE. Ilha formada pelas enchentes do 
inverno nos campos que r o_deiam o mun. ele S. Bento elos 
P erizes do Estado do Maranhao. (In f. loc.) . 
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PONTA DO BISPO . Log . no mun. de Mangara"tiba elo 
Es tado do Rio de Janei ro, á beira mar. 

PON TA DO BOTE. Log . elo Estado ele Santa Catbarina, na 
ilha clesLe nome. 

PONTA DO GIRÁO. Log . n o lllUil . de Sac1uarema clo~s tado 
do R io ele J aneü·o. 

PONTA DO MORRO. Log . elo Es·tado do Piauby, no mun. 
de S. João elo Piauhy. 

PONTA DO NORTE. Log. do Estado do E. San·to, na freg. 
do Alegre . 

PONTA DO PEDRÃO. No Estado da Bahia. Denomina-se 
hoje ele San·to An·tonio ela Barra . Ahi desembarcou em 1549 
Thom é de Souza . 

PONTA DO POÇO. Log . elo Estado ele Santa Ca·tharina, 
na T apera, dis·t . da f reg. do Ribeirão. · 

PONTA DO QUILOMBINHO. Log . na freg . elos Gua
rulbos do mun. ele Campos, com uma escb . publ. , no Estado elo 
Rio ele J aneiro . 

PONTA DO RAMOS . Pov. no mun. ele Curuçá elo Estado 
elo P ar á · com um a esch. publ. ele ins·t . prim., Cl'eada pela Lei 
P1·ov. n.' 8-12 de 19 de abri l de 1875. Foi elevada á pov. pela Lei 
n. 324 de 6 de julbo de 1895 e ins·tall acla a 15 de agosto de 1896. 

PONTA DO REMO. Pequena cachoeira, ou antes co7t·enteza, 
no rio Negro, a f!'. da margem esq. elo Amazonas. F1ca entre 
S. Gõ. briel e a cidade ele Man âos. 

PONTA DO SERNAMBY. Pov . no mun. de Ipojuca do 
Estado ele Pernambuco, no li'ttoral. 

PONTA DOS RAMOS . Log: elo Estado da Bahia, na t ermo 
ele Ilb éos. 

PONTA DO VAQUEJADOR. Log. no mun. ele Vizeu do 
Es·tado do Pa rá, entre a enseada de nominada elo Jenipapo e a 
elo Ret iro. 

PONTA DO VIGIA. Log. do Est ado ele Santa Catharina, 
na freg, el e Gar opa ba . 

PONTA GORDA . E ra assim denominado o cabo S. Roque, 
situado no Estado elo R. G. elo Nor·te (Vital de Oliveir<i. 
Mouchez). 
· PONTA GRANDE. Pequeno cabo no mun . ele Porto Seguro 

e Estado ela Bahia. 
PONTA GROSSA. Cidade e mun. elo Estado elo P a raná, 

sécle da com . ele seu nome, no plan al·to eles Campos Get·aes, á 
ma is de 1000 metr os acima elo nivel do mar, com um clima sa
luberrimo, ligada iJJ Castro e a outras povoações elo Es·tado 
pot' estt·acl as . Em seu m ttn. encontram-se j azidas ele carvão de 
pedm e deposites de pedL"a h um e. Sua egreja ma·~riz tem a in
voca<;ão de Sant ' Anna e depende ela diocese de CUL·ytiba. F oi, 
com a denomin ação ele Ponta Grossa , elevad a á cat egoria ele 
,.ilJ a peb Lei Prov. n . 34 de 7 de a bril de 1855: installacla em 
6 ele dezembro do mesmo anno. Cidade por Lei Pro v. n. 82 de 
24 de março de 1862. Trocou o nome ele Ponta GL"oasa pelo ele 
Pitanguy em virtude da Lei Prov. n. 281 de ·15 el e abril ele 1871. 
P assou de novo a chamar-se Ponta Grossa pela ele n. 309 de 5 
ele abl'il de 1872 . E com. ele primeira entr . Foi Cl'eada pela 
Lei Prov. n. 469 ele 18 ele abril de 1876 e classificada pelQ Dec. 
n. 6.305 de :1.2 ele setembro elo mesmo anno. Extincta pela Lei 
Prov. n. 492 de 16 de a bril de 1877, foi restabeleci da pela de 
n. 572 de 8 de abril ele 1880, classiflcacla pelo Dec. n. 8.759 de 
18 ele novembro de :1.882 e insh llada em 20 de m arço de 1883 . 
Tem 9 a 10 .000 habs ., diversas eschs. publs. ele in s·t. prim. · 
Agencia elo cot't'eio. Comprehende a capella dos Pinheirinhos. 
Sobre suas divisas vide art. I ela Lei Prov. n . 34 ele 7 de abl'il 
de 1855, n . 34 ele 7 ele abL"il de :1.858, n. 59 de 14 ele março ele 
1860, n . 8 -t ele 18 de março ele 1862, n . 195 de 3 '1 el e maio de 
1869, n. 38:3 de 6 ele .a bt·il de ·l874, 11. 408 el e 15 ele abl'il de 1874, 
n. 4:34 ele 24 ele abl'il el e 1875, n. 680 de 27 de outubro ela 1882 e 
n. 738 el e 25 ele ou·tubro de 1883 . No mun. fica m os povs . dc
nomi naelos Rio elos Pat os, Carrapa·tos, T aquarussú, PeriquiLos e 
Lageaelo . 

PONTA GROSSA. Log . elo Estado elo P a1·ú, uo mun. de 
Hai~uba. 

PONTA GROSSA. Pov. elo Estado do E. Santo, uo mun, de 
Nova Almeida. 
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. PONTA GROSSA. Log . do lTis ~ado elo Rio de jaúeiro, no 
d1s~ . de S. Gonçalo elo mun. ele Campos, com uma esch. publ. 
de 111s ~ . prim., et·eaela pela Lei Prov . n. 1.759 de 30 de novembro 
de 1872 . 

PONTA GROSSA. Log . no mun. ele Maeicá e E. tudo do B..io 
de Jan eiro, com eschola . 

PONTA GROSSA . Log. do Districto F ederal, no clist. ele 
Guarab iba . 

PONTA GROSSA . Log. no mun , de Uba·tuba do 'Estado de 
S . Paulo. 

PONTA GROSSA. Log. no clisb. da vi lla elo . Assungny e 
Estado elo Paraná . 

PO]:q'TA GROSSA. Pov . e morro do Estado de S<tn·~a Ca
tharina, no mun. de Imaruhy. 

PONTA GROSSA. Ilha no rio S . Francisco e Estado. das 
Alagôas . 

. PONTA GROSSA. Rio do Estado elo Paraná, afl'. da margem 
clu· . do R ibeira . . t\:t t•a vessa a estr ada de Cut·i tyba a Assunguy, 
na qual tem uma ponte com 5m de largura e 25m de comprimento 
Recebe o Barra Bonita. 

PONTAL. Dist. do Estado de Minas Geraes, no mun. da Var
ginha, ligado á cid<1de da Varginha e ao mun. de T1•es Pon·tas 
]lot• um a estrada at1·n.vessaela pelo rio Verde. Orago Divino 
E. Santo e diocese el e Marianna. FoL com o nome de Mutuca, 
creado parochia pela Lei P1•ov. n. 769 de 2 de maio de 1856 . 
Não longe della passam os rios Verde e Sapucahy. Tem tt•es 
egrejas: a ma·triz, que se eleva no alto de uma pequena montanh a, 
a de N. S . do Rosario e a do Pretorio. Tem tres eschs . publs. 
de inst. pdm . uma elas quaes a do sexo femini no, Cl'eada pelo 
art. I§ I da Lei Prov. n. 2.390 de 13 de outubl'o de 1877. Agencia 
do corre io. Sobre sttas divisas vide at··t. I § XIV ela Lei Prov . 
n. 2.405 de 5 de novembro de 1877, ar t. V da de n. 3.387 de 10 
de julho de 1886, n. 3.442 de 28 ele se·~embro e 3.489 de 4 de ou 
tubro, ambas de 1887. Pet·deu a denominação de Mutuca pela de 
Pontal pelo Dec. n. 194 de 22 de setembro de 1890, que egualmente 
desmern brou-a do mun. dtJ, Campanha e incot·porou-a ao da 
Varginha. 

PONTAL. Dist. do Estado de Minas Geraes. Cl'eado parochia 
Pela Lei Pro v. n. 2.941 de 23 ele setembro de Hi82. Em suas di
visas ficam o conego ela Lage e rio Grande . Orago S. José. Tem 
eschola. 

PONTAL. Antiga parochia elo Estado ele Goyaz, ao pé da 
serra de seu nome, elo lado esq. elo 'l' ocan·tins. Orago Senhora 
Sant'Anna. Foi supprim ida pelo art . III ela Lei Prov . n. 14 de 
23 ele julho de 1835, que incorporou seu ·territorio á parochia do 
então Pwto Imperial. Dista 28 kils. des·ta ul·tima cidade. 

PONTAL. Log. do Estado elo Maranhão, á ma,rgem do rio 
Pindaré . 

PONTAL. Pov. elo Es·~ado ele Pernambuco, no ·~ermo da Boa 
Vista , 

PONTAL. Log. do Estado ele P ernambuco, no mun. de Seri
nhaem . 

1
-PONTAL. Pov. elo Estado elas Alag<Jas, no rnun. de CurUL•ipe. 
ia a inda outros Jogs. do mesmo nome em Alagôas e Tra ipú . 

PONTAL. Pov. do Estado da Bahia, no mun. ele Ilhéos, 
com um a esch. publ. de i ns ~. prim. creada pela Lei Prov . 
1:\. 2.235 de 6 ele ~ gosto de 188i. 

PONTAL. Log. do EsLado elo Rio de Janeiro, no mun. de 
Cabo Frio, {~ beira mar. 
. PONTAL . Log . do Districto Fecle1·al, u0 clist . ele GuaTa

Ltba. Esse log. da urrm perfeita icléa do morro ela Gloria, na 
Capttal Federal. Bem no alto. avista- se a capellinha ele N. S . ele 
~Ionte-Serrate, com suas paredes brancas, tendo para t odos os 
ados casinha~ guarnecidas ele arvoredos . O mar ílca em baixo. 

I
) PONTAL. Log . no mun. de Uba·~uba elo Estado de São 
aulo . 
PONTAL . Pov. do Estado ele Minas Geraes, no mun. da 

Ponte Nova. 

d PONTAL. Dis t. cl'eado no mull. de lVIorrinhos do Estado 
e Goyaz, pela Lei Prov. n. 543 de 29 de julho ele i 875. Tem 

1l1na capeila da ilnocaçãu ele Sa,n La 1\.i'ta . 
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PONTAL. Estação da E. ele F. Muzambinho, no Estado 
de Minas Geraes, situada na juncção elo rio Vet·de com o Sa
pucahy, a 83 kilome·tros ele Tt·es Corações. Foi inaug urada em 
19 de novembt•o ele 18~15 . 

PONTAL. i\lot'l'O á margem esquerda elo rio S. Francisco, 
i entt•acla ch bal'l'::t . E ' a renoso, coroado de pequenas cabanas 
e alguns cajueiros . 

PONTAL. Mon·J elo EsLaclo do Rio ele Janeiro, proximo ao 
mo l'ro de Be imonte e ela sel'l'a da Divi sa. E' notavel pot• sua 
a ltura elevada e contorno elegante. E' ·tam bem denom ina do 
Pico do Capitão· illuphrasio , 

PONTAL . Mül'I'O do Estmlo r.le Minas Geraes, no 111nn. do 
Espírito San·to da Varginha. 

PONTAL . Serra elo Estado ele Goyaz, no mun. do P or·to 
Nacional. • 

PONTAL . Ilha pet·tetlcente ao mun. do Remanso do Es
·tado ela Bahia, no r io S. Francisco . 

PONTAL. Ilh a e riacho do Estado ele P ernambuco. O 
riacho des:tgua no rio S . Francisco, proximo elas divisas desse 
Estado com o elo Pianhy . 

PONTAL . Ilha elo Estado elo Rio ele J aneiro, dependente 
elo mun. de S . Gonçalo. Tem caeiras . 

PONTAL. Ilha elo Estado elo Rio ele Janeiro. no mun. de 
Cabo Fr io, u m pouco ao N. da ponta do Pontal. · Dell a se des
tacam diver sos reei fes submar inos. 

PONTAL (Ponta e Sacco do) . No mtm. de Cabo Frio do 
Estado do Rio de J aneiro . O sacco ftca entre a ponta elo Pon't::Ll 
e a do Gabr iel, e a ponta en·tre a praia e o sacco do Pontal. 

PONTAL (Praia do). Estende-se desde os morros mericli0 -
naes do Cabo Frio até á barra da cidade deste nome; no Estado 
do Rio de Janeiro. 

PONTAL. Rio do Estado de Pernambuco, afl'. da margem 
esq . do S. Francisco. 

PONTAL. Riacho do Estado das Alagôn.s; banha o mua. 
ele Pias st~~bussú e desagua na margem esq. do r!io S. F ranC1aco, 
abaixo do foz do Caranha ou Coronha. 

PONTAL. Riacho. do Es tado de Sergipe, no mun . ele Santo 
Amaro. 

PONTAL, Oorrego do Es·tado ele Minas Geraes, afl'. da 
margem dir. elo rio elas Velhas . 

PONTAL. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, desagua na 
margem esq . do rio Angú, trib . do Paraltyba do Sul. 

PONTAL. Cachoeira no rio Balsas, aff . elo Parnahyba · no 
Estado do Maranhão . ' 

PONTAL. Por to na confl . clss rios Mogy-guassú e. P ardo; 
no Estado ele S . Paulo. Foi inaugurado a 10 de janeiro de 1887 . 
A navegação a vapo1· do rio Mogy- guassú em i887 estendia-se 
até esse logar. 

PONTAL DA BARRA. Pov. do Es·tado elas Alagôas, no 
mun. de Maceió. 

PONTAL DA BARRA. Pov. elo Estad·o elas Alagôas, na 
Barra do S. Mi guel. 

PONTAL DA BARRA. Dist. .-do mun. de Piassabussú, no 
Est.ado das Alagôas . 

PO NTAL DA BARRA. I ov . elo Estado elas Alagoas, uo 
mun. elo Peuedo. 

PONTAL DA CABANGA. Log . do Estado ele Pernambuco, 
no 2° dist. de S. José, mun. da Capi'tal. 

PONTAL DA CRUZ. Baino elo mun. de S. Sebastião ; no 
illstado ele S . Paulo ; com uma esc h. publ. de insL prim. , c1·eada 
pela Lei Prov. n. 56 de 22 de março de 1888 . 

PONTAL DE CORURIPE. Pov. no ·tel'Ino de Tra. ipú do 
ills ~a do das Alng<Jas. A Lei Pl'Dv. n. 9i6 de 2.3 de junho de i883 
creou ahi uma esch . publ. mixla. de inst . p1·imal'la. 

PONTAL DO GONGOGI. Pov . do Estado da Bahia, no 
mun. ela Bar rtt elo Rio de Contas. 

P ONTAL DO PRA.TA. Log. do Estado de Matto Grosso, no 
clist . do Aporé e mun . ele Sa. n !'Anna elo Paranahyba. 
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PONTAL DOS UNDUS, Pov . elo Estado elas Alagôas, no 
mun. de Piassabussú. 

PONTAL DO TRIUMPHO Log. no mun. do Triump~o 
do Estado do R . G . do Sul; Cv Ll uma esc h. publ. de inst. prt
maria. 

PONTALETE. Estação da E. ele F. Musambinho, no Estado 
de .Minas Get·aes, na linh a principal. 

PONTA MOFINA . Pov. elo Estado das Ala.gôas, no mun. 
do Penedo. 

PONTA NEGRA . Pov. na costa do Es·tado do R. G. do 
Norte, 18 kils . ao S. da Capital. Suas ter~as produzem páo-brazil, 
tatsjuba e diversas outras madeu·as. Ex]~orta peixe e oleo de 
batiputá. Tem uma pequemt casa de oraçao; uma esch. publ. 
para o sexo masculino, creada pela Lei Prov. n. 289 de 11. de 
agosto de 1854 e um:O para o sexo feminino, creada pela ele 
n . 935 de 21 de março de 1885. 

PORTA NEGRA. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no 
mun. de .Maricá, com duas eschs. publicas. 

PONTA NEGRA. Rio do Estado do Rio de Janeiro; nasce 
na serra do seu nom e, banha o mun. de Saquarema e desagua 
na lagôa de Jacuné. T em dous tribs. sem denominação. 

PONTÃO . Passo no rio Pelotas, mais tarde Uruguay . De
riva o nome de um pontão ele serra que vem expirar nes·tas pa
ragens. Em virtude da collec·toria ahi estabelec ida , foi ediflcad~ 
um extenso barracão de madeira, anele ella funccwnava , fm 
dest.e fac to que tambem o Jogar tomou o nome de Passo do Bar
ro.cão, como é hoje conhecido e que nenhum mappa da-lbe tal 
denominação . Ha quem o confunda com o passo D . Anna, 30 
ou 36 kils. abaixo . Algumas Cartas dão ao Pontão a errada 
denominação de Portão. 

PONTÃO DE SANTA RITA. Serra elo Esto.clo doE. San·to, 
no mnn . do Cachoeira do Itapemirim . 

PONTA PORÃ . Log . nos extremas do ~stado de. Ma_tto 
Grosso com a Republica do P araguay . Foi aht a _!7 de ..Janetro 
de i882 creada uma agencia fiscal para arrecadaçao do Imposto 
a que está sujeito o gado exportado para aquella Repubbca. 

PONTA RASA . Pov. do Estado de Santa Catharina, no 
mun. da Laguna e dist. de Villa Nova. 

PONTA RASA. Log . do Estado do R. G. do Sul, no mun. 
elo Triumpho; com uma esch . pu bl. de inst. prim., Cl'eada 
pela Lei Prov. n. i.545 de 17 de dezembro de i885 . 

PONTA RASA . Ilha no rio Jacuh y, mun . do Triumpho e 
Estado do R. G. do Sul. 

PONTA RASA . Arroio do Estado do R . G. elo Sul; nasce 
no sen·o da Fortaleza e faz barra na margem septen·trional do 
rio Guahyba (Dr . D . Araujo Silva). 

PONTARAT. Rio do Estado de Minas Geraes, aff. elo Uru· 
puca. 

PONTAS DE PAUS . São assim denominadas urnas coJ•ôas 
de cascalho e pedra, existentes uo canal ou rio de Cotegipe, na 
bahia de Todos os Santos. Descobt·em-se nae grandes mat·és, 
.havendo en-tre ellas enseadas ele 3 a 5 me·tros ele profundidade 
nas grandes baixas marés, que se prestam a ser fundeadouros de 
pequenos navios. · 

PONTAS DE S. SEPE-a Log. do Estaçlo elo R. G. do Sul, 
riomun. de Caçapava,l 

PONTAS DO QUEBRAXO . Log. no mun. de Bagé do 
Estado do H. . G. do Sul. 

.PONTE. Bairr.:J do mun. de e Caçapava Estado de S. Paulo, 
com esc h o las . 

PONTE. Pov. elo Es tado de Minas Geraes, no mun, de Mon
tes Claros ; com esc bolas publicas. 

PONTE. Pov. elo Estado de Minas Geraes, no mun. do Alto 
Rio Doce . 

PONTE. Pov. do Es·tado ele Goyaz, a 48 kils, de Formosa. 
PONTE. Mono do Estado de Pernambuco, no disL. de 

S. Lourenço de Tijucopapo (Inf. loc ,). 

PONTE. Serra do Estado de Sergipe, no mun. de São 
Chl'istovão. 

PONTE. Morr•o elo Estado ela Bahia, nõ rnun. do BreJinho . 

PONTE. (Igarapé da). No mun . ele Barcellos elo Estado do 
Amazonas. 

PONTE. Igarapé elo Estado do Pa~·á. banha o mun. de Ma
capá. e desttgua no rio Amazonas (InL loc.) . 

PONTE. Cerca de 500 braças acimo. de Tresiclella est:i o c:
lebre riacho da Ponte famoso e conhecido p~l as su:J.s <1.!\Uas tao 
crystalino.s, limpida ,{leves. Não ha quem passe por Caxias 
que não bau h e-se nus fre scas aguas desse r~ acho (.•ilmanak do 
M amnhão 1860). 

PONTE. Igarapé elo Estaclo do Piauhy, no mun. de Par
nahyba. 

PONTE. Carrego elo Estado elo Ceará ; na~ce na set:ra do 
Araripe, corre parallelo ao Grangeiro, e incorporados ao Miranda 
(JagiHtr) "fazem barra no Itaytera . Em 1794 houve um desmoro
namen-to da serra elo Araripe sobre esse carrego . Alguns o deno
minam Caf~tncló . 

PONTE. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, aff. do rio Pi~ 
nheiros . 

PONTE. Arroio do Estado elo R. G. do S nl; nasce no serro 
cl<:t Fortaleza e desagua na mM·gem septentrional ou esq. dorio 
Jacuby, quasi defronte elo arroio dos Ra·tos. 

PONTE. CorrPgo do Estado ele Minas Geraes, aff. da mo.r
gem esq . elo rio Carandahy . 

PONTE. Ribeirão do Estado de Matto Grosso, no mun . elo 
Diamantino, Vai para o ribeil·ão da Divisa e recebe o carrego 
Mutum. 

PONTE. Ribeirão ·trib. dir. do ltiquira, provindo ela set'l'a 
do Ca;yapó ; no Estado de J.\ila·tto Grosso . 

PONTE AL-TA. Bail'ro do mun . ele .Mogy das Cruzes, no 
Estado de S. Paulo; com uma esch. publ. de ins·b. prim., creada 
pela Lei Prov. de 1874. 

PONTE AI;TA. Bairro do mun . de Campinas, no Estado ele 
S. Paulo. 

PONTE ALTA. Bairro no mun. de Avaré elo Estado de 
S . Panlo com um a esch. publ. ele inst. prim. para o sexo mas
culino, creada pelo. Lei Pro v, n . 49 de 2 de abril de 1883. 

PONTE ALTA . Bait·ro no mun . de San·ta Rita do Paraíso 
do Estado ele S. Paulo, com uma esch. publ. de inst . prim., 
creada pela Lei P rov . n. 5\J ele 2 de abril ele 1883. 

PONTE ALTA. Log. a dons kils ela villa do Rio Bonito; no 
Estado ele S. Paulo. 

PONTE ALTA . Bairro do mun. ele Itapebi ninga; no Es
tado de S. 'Paulo . 

PONTE ALTA. Pov. elo Estado ele Minas Geraes, no disl. 
de Itaverava e mtm. de Queluz. 

PONTE ALTA . Pov. do Estado de Miuas Geraes, no dis·t. 
da ciclacle de Lavras do Funil. 

PONTE ALTA. Dist. creado no dis·t. ela Forquilha e termo 
do SS. Sacramento. no Estado de Minas Geraes, pelo art. I ela 
Lei Prov. n . 2.260 de 30 de junho ele 1876 . Orago S. Francisco . 
T em uma esc h. publ. 

PONTE ALTA (S. Sebastião ela). Arl'aial do Estado de 
Minas Geraes, no dis·t . de Dôres da Victoria e mun. do Mu
riahé . 

PONTE ALTA. Log . no mun. ela Campanha do !J;sto.do de 
Minas Geraes. 

PONTE ALTA. Pov. elo Estado de Minas Geraes, no dist. · 
de Serranos e m1m. de Ayu1·uoca. 

PONTE ALTA. Dist . do mun . de Uberaba, no Es·tado de 
Minas Get·aes. 

PONTE ALTA. Pov. elo Esbaelo ele Minfls Geraes, no clist. 
daEsperae mun. do AltoRioDôce, 

PONTE ALTA. Log . do Estado de Goyaz, no mun. de 
Ouro l?ino. 

PONTE ALTA. Log. do Es tado ele Ma·trto Grosso, no dist. 
da Chapada e mun . da capital. 

PONTE ALTA. Ribeirão do Estado do Rio de Janeiro, atr
ela marg·em esq. do rio Parahyba. 

33 .711 
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P ONTE ALTA . R ibei rão elo Estado de S. Paulo, aff. ela 
margem cl ie. do Itape·tininga. R ecebe os ribeirões Quaresma, 
P1ssarão, 'l' aboão, Sel'ra al em de outros. 

PONTE ALTA . Ribe ieão do Es~ado de S . Paulo, aff. ela 
maPgem dir . elo rio Capivary. 

PONTE ALTA. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, aff. elo 
rio Ranch o Queimado, trib. elo Mogy-guassú. 

PONTE ALTA. R ibeirão elo Estado de S, Paul o, .banha o 
mur .. elo Apiahy e desagua no lUbeira (l nf. loc .). 

PONTE ALTA . R iacho do Estado de S . Paulo, banhR o 
mun. de Guara·ti ngue·tá e clesagua na margem di r . do rio Pa 
rahy ba do Sul. 

PONTE ALTA. Carrego elo Estado ele S. Pau lo ; desagua 
na margem esq. do eio T1eté, entre a cidade de Lençóes e o 
sal-to ele Avanhan clava, pr oximo dos corrPgos elo Sucm y e elo 
Varej ão . 'fem uns Lres metr-9s ele largo. 

PONTE ALTA . Rio do 'fust ado do Paraná, aiT. da margem 
dir do rio Nh undiaquara. • 

P ONTE ALTA. Rio do Es·tado dv P araná, ali". elo Ivahy 

PONTE ALTA . R io do · Es tado de San·ta Catbarina, no 
mun. d~ Curyt1 bauos ; desa gua pelo lado do N. no rio 
Canôas . 

PO:NTE ALTA . Rio do Estado de Minas Geraes, ::di" . da 
margem esq . elo l'lo lJa rá, proximo ás suas cabeceiras . (Clu·o
cltat·t de Sã, JJ!Iappa elo Estado de loifinas Ger·aes) . 

PONTE ALTA . R iacho elo l!;st aelo de Minas Ger aes, banha 
o dis t. de PeqLti e elesagu a no ri o PanlOpeba . 

P ONTE ALTA . Ribeirão elo E~tado de Minas Geraes, banha 
o mun. de :::l . Paulo elo i\iut·iahe e clesagua no rio .P reto . 

PONTE ALT A . Rio elo Estado ele Minas Gent es , nasce 
no chapadão d<ts Estacas e Ll esagmt na margem dir . elo t• io 
Gra nde . A Lei P rov. n. 2 .137 ele 21 de out 11 bro tle 1875 decla
rou-o limite entl'e os muns. de Uueraba e Sacramento. E' alm
vessado pela .L!; . de F. J\logyana . 

P ONTE ALTA . R ibeirão do Estado de Min as Geraes, aíl' , 
do r io do Mello, que o é do Pira nga. Banha o termo ele Queluz. 

PONT E ALTA . R ibeirão do Estado de Minas Geraes, aíl'. 
elo rio Quebra Anzol, no m un. eloPaLrocinio . 

P ONTE ALTA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. 
elo rio do Machado. 

PONTE ALTA. Pequeno r io do Estado ele Minas Gel·aes, 
banha o clist . de Ser ranos elo mun . ele Ay ur uoca e clesagua 
no r io do Francez . 

PON T E ALTA . Rio do Estado de Goyaz, afl'. da margem 
dir . (lo rio das Arêas, ·trib . do Corumbá. Recebe o r ibeirãÇ> 
Arrepend ido e os cor regos Duas Pontes , Lage, Cangue1·a, Agua 
Fria, além de muitos outros. 

P ONTE ALTA. Ribeirão elo Estado de Goyaz, aJI. elo Car
r etão Grande, q t~e o é do rio S . Pa teicio, este do das Almas e 
a mda es·te do Maranhão (Cunha Mahos . Itine1·ario) . Receb~ os 
corregos do Cascavel, ela Boa Vist ·, e do Pouso elo Ouvidor. 

P ONTE ALTA. Rio do Estado de Goyaz, a li. do Cm·umbá., 
que o é elo Pal'auabyba . Recebe o r ib ir ão elos Alagados (Cunha 
Mattos . I tine·rcwio). I nlormam - nos do mun. de ::)anta Luúa 
q ue esse r io e alf. elos Alagados . "Nasce na Vat•gem da 
Bençã" e recebe á die. os corregos T amanel LLâ , Ban eiro, Capi
va ra, Monjollo, S. Philippe , B11racão, Salto e Sitio Noro; e á 
eLsq. o Pint o, Fundo , Lopes, Lambeclur, Fun.di nho, Socca e 

Ol>O . D 

d
. PONTE ALTA. R io elo Estado ele Govaz, aff. ela margeni 
u·. do S . Marcos . · 

PONTE ALTA . Carrego do Estado ele Goyaz, banh a o mun. 
d~ Santa Luzia e desagua na margem esq . elo ribe iráo Taipa, 
t l'l b. elo ri o Con1mb:'l. (lnf. loc. ), 

PONTE ALTA . Porto no rio Grlt nde, entre os muns . doSa
Cl'amento i:lo Estado de Minas Ge l' aes e Santa Ri! a do l araiso, 
no de S . Pau lo . 

PONTE ALTA . Ribei rão elo Estad o ele Matto Grosso, alf. 
dir . do rio da Casca, galho elo Manso O lt elas Mortes . · 

DICJO• GE OG. 35 
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PONTE ALTA . R ibei rão que desagua á margem esq . elo 
Taquar a l Gt·ande , ga lho do r io elas lVIor ces, no Estado de Mat·to 
G!'osso. Passa na estrada ele Cuyabú a Goy11z, 30 kils . a O. elo 
rio Al'agnaya e ao nascen·te do ribe irão Jose Dias . 

P ON TE ALTA DE CANÔ AS . Pov . elo Estado ele Santa 
Ca·tharina, no mun . ele Ctll'i ·tybanos. 

PONTE A LTA DO RIO D AS PEDRAS . Pov. elo Estado 
ele Santa Catharioa, no m un . de Clil'i ty banos . 

PONTE ALTINHA . Rio do Es tado de Sao·ta Catbari na , 
banha o mun . de Cul'itybauo3 e desagua no ri o Canôas . 

PON TE BELLA. Log. elo Estado elo R io de J aneiro, no 
muu . de S. João .Marcoey, a margem do r ibeirão ela Lage . A Lei 
Pro v . n. 2 .7-3 de 12 de outubro ele 1885 ant ot•isou a contracta r 
a COitstrucção ele nma H: . ele F . de bito la r eduzida, q ue par·tindo 
elo porto de Manga ratib::t vá terminar nesse Jogar . 

PONTE B ONITA . Carrego elo Estado de Goyaz, banh a o 
m un . ele Santa Luzia e clesagua na margem esq . do ribeü·ão 
Alagoinha , afr. do Alagado (In f. loc) . 

PONTE DA J ULIA. Pov . •do E~·tad o do R io ele Janeiro, no 
d ist. da Apparecicla, mu n. da :Sapucaia, com uma esch . mu
nicipal. 

P ONTE DA SAU DADE. Log. do ·Es tado do Rio de Ja-: 
ne iro , no mun . ele Nova Friburgn, cum eschola . 

PO NTE J:?A VOVO' . Log. no mun . ele Magé e Ji]stado .do 
Rio ele Jane il'o. · 

PONTE DE ANNA DE SA'. Log . dll Estado ele Min as 
Ger aes, no dis·t. d<t C:1Sa i3ranca e te rmo ele Ouro Pre"to ; com 
uma esch. pu blica ele insl. pr im. para o sexo fe mi n in o, cr eada 
pelo a r t. I, § li da Le i Pt·ov . n. 2 .847 ele 25 ele out ubl'O ele 
1881 e uma out.ra para o sexo masculino cr eada pela ele 
n . 2 .390 de 13 ele Oillu bro de 1877. 

P ONTE DE J ACAREHY. Baixo no mun. de J acareby do 
Estado ele S . Paulo , co m u ma esch publ. ele i ns t. prima ria . 

PONT E DE LUIZ PEREIRA. Log . do Estado de Minas 
Gel' aes , no cl is t. ele :-)anto Anto nio ela Lagôa e mun. do Cur
vell o . 

PONTE DE P ÁO . Carrego elo Estado ele Goyaz, ali'. da 
margem esq . elo ribeirão Alagado, trib . do rio Cor umbá ( Inf. 
loc . ) 

P ONTE DE PEDRA . Log . elo Estado elo Rio de J aneiro , 
no cl ist . ele S . Lourenço do mun . ele Nyt erõi ; com duas es
cholas . 

PONTE DE P E DRA . Lo
0

• elo Estado de Min as Geraes , no 
mun . ele Theoph.ilo Ott:> ni , na es trada que se dir i ge dessa ci 
dade :í. elo Arassuahy, sobr e o ribeirão 8an to Antonio. 

PONTE DE PEDRA. Co rl' ego do Es tado de Min as Ge raes, 
banh a o mun. do Abaeté e cle~agua na ma rge m esq . do rio 
Borr ach1lclo . 

P ONT E DE P EDRA . R io elo Estado de Minas Geraes, aiT. 
do Punso A legre . Recebe o carrego da T aquaea . 

P ONTE DE PEDRA. R ibeirão elo Estado de Ma tto G~osso ; 
é um;l elas cabece iras do Su cury . Passa pelo ca minho novo ele 
CuyR bá a Goyaz, aberto em 1867, cerca 200 kilome·tros a ESE. 
de Cuyahá. 

PONTE DE SANT' ANN A. Looo . do E stado elo Rio de Ja 
neir·o, no mun. elo Pa r abyba elo Sul , na confluencia elo rio Fa
guncle> com o Piaba nha . 

P ONTE DE SANTA RITA. Col'rego do Estado de Min as 
Gel'aes, banha a cidade de Uberaba . J Lmta· se com o Capão da 
Egr ej a aba ixo ela egt·ej a ele Sa nta Rita. 

PONTE DE SANTO EDUAR DO. Log. do Estado do Es
pir i ~o Santo. no mun. do Cachoeil·o elo Itapemirim . ; com duas 
ascbs . publi cas . 

PONTE DE S. GONÇALO. Log . do Estado do Rio de Ja · 
ne iro, no m un. de S . Gonçalo; com um a escb . publ. de ws t . 
primari a . · . 

PONTE DE TABOAS . Log . no mun. ele Nova l!'n burgo 
do Estado do Rio de Ja ne iro .· 

PONTE DE TERRA. Carrego do Estado de Goyaz , aff. 
da margem d ir. do rio S . Ba rtho lomeu (Io f. loc.) 
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PONTE DO ATIBAIA. Bai t't'O no mun. de Campinas elo 
E~tado el e S. Paulo; com um a escb. pu bl. de insL primaria . 

PONTE DO BURRO. Peqr,eno rio elo gslacl o ele ~ll n as 
Geeaes, a ll'. da ma rgem cl ir. elo Pouso Alto, trib. do P:lt'auua 
(lnf. loc . ). 

PONTE DO CARMO. Ribeirüo elo g s taclo ele Minas Oe r~.eR, 
vem elo Al to elos l'ecegueiros, Di.L ser ra da Cach oeira . Passa 
Tres Pontas e lança -se na margem dir . elo l'i o Verde . 

POl'lTE DO CARNEIRO LEÃ O. Log . do Estado (lo Rio de 
J aneiro, no mun. ele P ieaby; com um a esch olo. tn ix ti.L creaeht 
por Ac·to ele 25 ele junho ele 1891. 

PONTE DO GAMA . Log . elo Zstaclo ele Min o.s Ge t• aes, no 
mun. de .viaria nna . 

PONTE DO .JAGUARY. Baie ro no m un. Üfl Beagança. elo 
Estado ele S. Paulo ; com uma esch. pub l de insk . pr im. cr ea
da pel a Lei Pro v . n. 8 ele 15 ele fevere i ro do 18<:14 . 

PONTE DO JEQUIÁ. Pov. do E:stado clao; Alag·ôas. no nmn . 
ele S . Mig•te l elos Campos; com ua:t a esch. puul. cl0. iustt· . pri.m. 
creacla p!~l a Lei P1·o v. 11. 839 de 8 de j'unbo ele 1880. 

PONTE DO KAGADO. Log . no rJi~t . ele 'a n'L'i\.nna elo De
ser to, no mcm . elo Jui z el e F óro. el o Estado ele Minas Ge raes, com 
clua3 eschs. publ s . ele instr. prim. creadas pela Lei P rov. n. 3 .39ü 
ele 21 de jullio de 18SG. 

PONTE DO MEIO. Con ego do E>taclo ele Mina> Get'aes, 
nas divisas elo eli~t. do Car mo do Ca mpo Graale . Vai para o 
ribeirão de S . P aulo . 

PONTE DO MEIO. Con·ego elo Estado ele Goya~, a fl'. elo 
riln irão Alagado. 

PO NTE DO MIRANDA. Lop;. elo Es Lndo ele MinaR Geraes, oa 
E . de F . Oesle ele Mi11<1s, a i65 kil s . da estrtçüo de Ol i vei ra. 

PONTE DO MONTIJO. Log. do Est<•do de Min as Grraés, 
no ae •·a io. l do Po r to Real elo S . l<'ra ncisco , ·termo ela F ormiga . 

PONTE DO MU QUI. Log . elo EsLaclo elo E . Santo, no mu n. 
elo Cachoeit·o elo Itape müi m. 

PONTE DO PARAUJI.J A. P 11v . do Es tado ele M in a~ Ge
r aes. no mun. el o Curvello. Foi ele,·acla ti. di s·t. pela Lei Pt·ov. 
n. 1'. 294 de 30 ele oulUUl'O elo 1866 . Tem d uas esclts . publs. de 
ins t . prim ari a . 

PONTE DO PIABANHA. L og· . elo Estado elo Rio ele Ja 
neiro, no mun. elo Paro.hyba do Sul. Agencia do coreeio. 

PONTE DO POVO . Log . do ll: s tado de Minas Geraes, sob I' e 
o rio das Velhas, na est rada que do Rio elas PeLh·as seg· ue p.Lra 
S. Gonçalo elo Monle. · 

PONTE DO R IBEiRÃO. Log. do Esto.clo el e Minas Geraes, 
no mun. elos Montes Clar os . 

PONTE DO RIBEIRO. Parada elo, E . ele F. ele Sant<l 
Anna, no Eslo.do do H.io de Janeiro . 

PONTE DO RIO NEGRO . Pov. elo Es·taclo elo Rio de Ja
neiro, no mun. el e S. Sebasti ão elo Alt o. 

PONTE DOS CARVALHOS. Pov . 110 rnun. elo Cabo elo 
E s·taclo de Pernamlmco, na m argem dir . elo rio Ja boa tào, no 
pon to el e bil'nrcaç:Io ele du as es·tt·aclas ele rodagem, com uma 
egreja ela in voco.çfio ele N. S . elo Bom Conselho . 

PONTE DO SIMÃO. SuburiJio ela cidade de Mon·tes Claros : 
no E-,taclo de Minas Gentes . · 

PONTE DOS LEITES. Log. elo Estado elo Rio ele J aneüo, 
no clist. de S. SebasLião de Araruama; com um a esch . pttbl. 
ele inst. prim., cr eaclo. pela LeiProv. n. 1.630 ele 187 '1. 

P ONTE DOS LEITES. Larg·o ou bacia da l agôa ele A ra
ruama do Estado elo R io ele J aneiro. E' ·tam bem ele 110 m i nado 
elo Engeitado. I-Ia a hi um poebo el e embarque, onde toca m os 
vapores da compn:nltia ele Jorclão & C. 

PONTE DOS TE IXEIRAS. Log . elo E'ltado elo Rio ele 
Janeil'o, no cl isl. ele S. J oaquim e mun. da Barra Mansa, com 
eschola . 

PONTE DO TIETE. Villa e mun . do Estado ele S . Paulo, 
ex-parochia elo 11mn. de Bo·tncatú, a 288,8 ki ls . ela cari"ta l, 50 
ele Piracicaba, 27,7 ele Lençóes e 38,8 de Botucatú. L avom·a ele 
a lgodão e ca11na. Orago N . S. elos Remed ios e diocese ele 

S . Paulo. Foi creacla paroch ia do mun. ele BoLucatú pela Lei 
Pro v. n. 3 de 20 ele feve t·ei t•o de 1866 . Incorporada a0 mun. 
ela Constitui ção (Pirac icaba) r eJa ele n . il ele 8 ele julho ele 1867: 
essa cl isposiçüo foi , porém, revogada pelo art. I ela ele n. 38 
ele 9 ele julho li e '18G\:l . Elevada <i. vi lia pelo Dec . n. '1 58 ele 15 
de abri.l ele '1891. Ne.~ ta vill a Lem o rio Ti.e·té '1 50 mett·os ele 
largtH'a e um o. prol'unelidaele SLtfncien te para navios el e seis palm os 
ele calado . Sobre Runs divisas vide Le i Prov. n . 9 ele :~ ele 
mat'\'0 ele '1866; ar L I! ela de n. :)8 ele 9 cl~ julho de '1869, e 
Lei n . 1'1'! de H ele j nnho ele 1893 . Tem du as esc bs. pu bis . de 
inst. prim, , um o. el as quaes creac\a pela Lei Pro v. n. 52 ele ·lS 
ele o.b t·il ele t 866 e otl'bra pela ele n. 3 ele :::; el e fe\•e1·eiro de 188~ . 
A gencia el o correio . 

PONTE DO ZACHARIAS. Log . do Estado do Riu de .J a 
ne iro, sôbre o rio P reto . A parte em k afego el a 2" secção da 
linha S.1.pttcah y (trecho ela l3arm nco. do Rio Preto á P acau) 
tem 36 kils . comprehenuidos entre a Ponte tl iJ Zachar ias, onde 
se liga com a linha de Santa Jzabel, e a és taçâo elo Paca 11. 
Nessu ex tensiio exis tem ·tres estações e lllll poste ·tel egraphico. 
As es·tações silo : Santa RiLa, 'Imb uzeiro e Pacau . 

PONTE ESC UR A . Log . elo Estado elo Rio ele J aneiro , no 
mnn. ele Magé . · 

PONTE FALSA . Vide Taqua ral. 

PONTE FEITA. Col'l'ego elo E stado ele Goyaz, aír. el o rio 
Corumbá. Provem esse nome de ser o legar ela 1mssagem uma 
pente natural. 

PO NTE FIRME. Carrego el o Estado de Minas Ge t·aes ; 
el es;~ gna na margem esq . elo ri o Abaeté, pl'Oximo ela lmrra des te 
rio no S. Francisco . 

PONTE FUNDA. R ibeirão do Estado elo Rio de Janeiro, 
a fl'. ela margel11 esq. elo ri I; e i eão D. Florencia . 

PONTE FUNDA.. Ribeirão elo Estado de S . Paulo, 110 num. 
ele Santa R iUa. clo Paraíso. Corre para o d o Grande (In f. loc.). 

PONTE FUNDA. Carrego a ff. da marg·em esq. elo rio Ca
manclo ca ia; cvrre proximo (ls el ivi s~.s elos J.<.:sta l os ele S . Paulo 
co m lVIitt as Ge t·aes . 

PONTE FUNDA. Corrego elo Estado ele Goya.~ .• banho. a ci
rlacle de i<;ntre R ios e desagua no ribeirão do Vae -Vem. 

PONTE GRAN DE . Log. elo Estado elas Al agoas, E> m Cm·n
ripe e P ioca . 

PONTE GRANDE Bait·ronomuu. ela Capital el o Estado ele 
S. Paulo. E' cercado por uma extensa var1.ea . 'l' em esch ulas. 

PONTE GRANDE. Pov. elo E:staclo de S . Paulo, no mun . 
ele Mogy elas Cruzes, com escholas . 

PONTE GRANDE. Log . elo Estado ele Minas Geraes, no 
num. el e Sanba Luzi a elo R io elas Velhas . 

PONTE GRANDE R i he.irão do Es tado de Goyaz, aff. elo ri
beiriio elo Retiro, que é o elo Onço. e es te elo rio Corumbá. 

PONTE LAVRADA. Log. do Estado ele G •yaZ, no mmL de 
Mol'l'lllhos, di stante elo porto ele Santa R ita do Paro.nahyba que 
0 o pov. mais peox imo, cerca ele 42 kils . E' banhado pelos ' coe
t·egos Bebedot·, Brejo elo Beze t'l' a , Bar re irinho, Sa uLa Maria e 
Macuc0. 

POTE. NATURAL. Col'l'ego elo T!lstaelo ele S. P aulo , a ff. elo 
ri.o i\Iombuca. Serviu ele divisa ao clist. ele Santa R i ta de Po.ssa 
(~uatl'O . 

PONTE NOVA . Cidade e nnm. elo Estado ele Minas Geraes, 
na Cll lll. elo seu nome, í.t tnargem d it·. elo rio Pirangu. l igad o. (L· 
Mar .i o.nna pot· um a est t·ada, ed tlic,ula so bre du as cullinas que se 
tocil.m emfórma ele um T. A c tclacle está se p;trada ela es tação 
pelo r io Püa11ga., no r1ual ba um a pon te. Co.llocacla so bre uma 
ele·vaçiio, é a c idade de bani to aspecto e t;em a'l gnns ecl i li cios bon s : 
ha viela e animação no seu commercio, e gralllle movimen Lo de 
mercaclor·i as nil. esbttçiio , expor Lamlo-se espec ia lmenle ass ucar. 
Orago S. Sel)asLião e di ocese ele Marianna . Foi creacla paeochia 
pela Res?luc.iio ele 14 éle j t~lho ele Ü)32 ('1833, segundo o·ttros). 
!!.:levada a vil la pela Let Pro v. n . 827 de H ele junho r! e t857; 
inst>dlacla a 2ô de a bril ele ·1863. Cidade pela ele n. 'l. 300 ele 30 
ele orrtubr·o ele i i366 . ~~ comarca ele segunda entrancia, creacla, 
com o nome ele l'l.io Turvo , pela Lei Pl'Ov . n. 2. 002 ele 15 de 
novembro ele 1873 e com o ele Ponte Nova pela ele n . 3 i 25 
ele 18 de ou úubro de '1 883 e cla.ssificacla pot· Acto de 22 ele 
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el e l'eYer eiro ele :lS\J.2 . Tem 3000 habs . e quatro es hs . publs . 
de i nstt•. prim. o lenitoeio elo ntun . e assaz fiwt il. Cultura 
ele café, fumo e cer eaes. Cl"iação ele gado. R ·g::un-no os r ios 
J irunga, Bac>J ] Ii úo , Vuu-nss ú. Oeator io. Car mo. Casca, Mat ipoó, 
Sa1rt'Anno., Rome iro e diveesos outl'Os . O mttn. em :lSJ2 em 
consLitui clo pelas pai'Ochias ela cidade, ele Santa r.rm do l~scal
vaclo, ele N . S . da Concei ção ela Serra, ele N. S . da C"nce ição 
do Casca (ou Bic ttdosl . ele S<1n~'Anna elo Jequery, de::;. Se 
bastião da Gr oLa, de S . P edro elos Fenos, Ut·ucti e Piedade . 
Compreltencle a inel<t os povouclos ant' Anna do Pito de Cedro, 
'rrinclade, Sa1rta Cruz, Bar ra ele Sa r.t ' Anna , Cachoei t·a Torta, 
Ut'ncú, S . SebasLiiio do Soberbo, S. Bento . R ibeirão, S . J osé 
elos Oratorios , Lnge~ Bóa VLi l.<t . Pon Lal, P oço Gra nde e di
' 'et•sos otrtros. So ll t•e suas divisas viclr . entre ontras . a Le i 
Prov . u . 406 ele 12 ele outubro ele i SIS: n. 2 775 ele 19 de 
setembro de 1881 , n. 1.9\J) de 14 ele novembro (art. XII ) 
n. 2.035 ele i de elezemlJ ro, ambas ele 1873 . Agenc ia do 
coneio. Por occasião Ü<t v1s ita ele t>S . MM . Tl a eso;;:1 c idade a 
r eelacgão elo Rio Dol.'e puiJlic•m a 30 de jttnho de •1886 um nu
mero especial desse jom;:~ l. onde le -se a segu inte noLicia : 
A P onte NoveL O I odre J oão elo Mon te ele Medeiros no dia 30 
ele ou tubt·o ele 1712 fez cloaçico el , um tel'!'eno á m· rgem dü·ei ta elo 
rio Piranza .. paea paLrimonio ele uma cape lla de S. ebàst ião e 
Almas, ·ter~re.no que. partindo Lle um col'l'ego quP fica Ü'onteil'o i 
n1esma Capell a, clesag11a no rio Pira nga. l'azentlo a part ilha cl 
]Jarte (Uaba ixo nos esp .i gões sobt·e a cachoeir·n elo Co.t'l'ego pa t·a 
cima com os elo I evm. cloaelo1' , ficando coo sicle t•aclo li I ia ! ele 

' l't·e"uezia ele S. Bom J osus elo Fo ,·qnim . No anno de 1832 foi 
ele~acla (L Ji·eguezia. e a 22 de agosLo c1 :l83 J, se 1felo vi;ra.rio gera l 
e pL·ovi sor· elo Bispado ele ilhmtnlla o co nPgo i\Iig nel ele 0:oronba 
P eres, ·tomou posse ela mesma como seu pri mei t·o pa.rocbo o padre 
J oão Jose ele Carval ho. que falleceu em ·1835 . A 25 ele j a neiro 
cl 1836 principi o tt a exercer o car3·o ele v igario · o padre José 
M.igLte l MarLins Chcwes, que fez doação ele um ~erreno contiguo 
ao laclo eSC[Ue t·clo ela M;J.Lriz p:ua n olJe se col1struit· o cem iterio. 
No a nno de 18GO !'o i reconsLl'llidct a ma,r iz, qne se achav! com
pl~Lamen'te at·t·uinacla. te ndo o Revrl. pal'Ocho et•cado uma com 
Jni,~são , que obLeve donativos pam ess- fim . No a nno de l ' 62, pot· 
occas ião da es Laela nes La !'reg·. elo vi l' tuoso mi ssionar .i capu
chinho Fr·ei F rancisco Cot'iolv.no d'O Lranto, ele saudosa m eruori a, 
foi cotlS~ruielo o novo cemiterio, à ex pensas el o povo, e f'oc b:nto 
a 2{ de tlo,•emb!·o elo dito anno, semlo o peimeiro caclavPr ali 
sepnhacl o el e D. Domi cian u, mulhe1· que foi ele Antoni o Joaquim 
F et•reira R :!bello. No m esmo ;J.I1 no pot· motivo ele ter perd ido a 
vi ~·ta obteve a posen t;J. lo ·i a o Revel. v igario José Mi guel, sendo 
substituiclo proviso ria me1rte'pelo R e vtl. r·mncisco ele P atda Ho
Juem, que par och iou esta l'r •g. a té 25 ele ja neiro ele 1 ~6±, epocha, 
em que tomou rosse da f'1· eg . o aclnal vi gae io Re'vel . João l' a nlo 
Ma r ia el e Brito, qu e S3 collou á '14 ele setembro rio m esmo ;J. I1no. 
A 17 ele a bri l de 1877 faLeceu o Revd. José Mi guel Martins Cha 
ves , que, a lem el os sen iços ac ima, ornamen ton a 111ê1'Lriz com os 

•llat•amenLos n ecc~sa1·i os :to cu lto, tendo o Jinad0 B:crilo elo Po11Lal 
Ma110el Ignacio ele M •llo e Souza doado Hlll t erno ele pa ra mentos 
para missas solemncs, e tm1a ric;J. ban~ ueta, e ma is um a commod;J. 
Par;J. gua rda elas ai f;J. ias . Ob teve ma is a constl'llcçào el a capella elo 
Rosarin, e i niciou a ele Santo I ntonio, bem ttssi m, a ele N . S . elo 
Bom Snccesso . e com petente cem i tel'io, clis Lan te tla sede rla m;J.triz 
2~ ki lome ti'DS Oe 186-l os se rvi ços pr·es Laclos pelo a r.'l·H<t l v igorio 
St~'l : melhoramento elo csrn iter io . .l evan ta ndo- Fe os S'U'i mm·os ele 
pedr·a, sendo a sua fi· ente com gr:;J.d~s ~ po :· tiio ele i'erro i mudança 
ele localidade e cons trucção tla capella. ele t>anto Anton io, conti 
nuação el as obras da ca!Je ll a elo Rooat•i o i r ec,-,ns trucção eb capeli <J. 
e cemiteri o e cr• ação 'a povo çüo do Bom Suecesoo hoje cli• tricto ; 
cons trucçii.o ela capellit e creaç~IJ do po,·oaclo na hoj . !'reg·. el a 
Conce1 iio ela Serra, e ela ca pella elo B ·m J E•sus nesta cidade, 
sendo ·tambem l'rf,rnmrl<t a •'greja matriz, não só na sua ccm 
~~~~lcrão .como nos par~mentos , devendo notat·- se qnA :i exce pcã•• clq 

.oOO$, dados em dive sos exerc icios pe~a a'S 'lllblea prov ittcia l 
Para as ob •·as el a ma triz. todos es tos seniços lem sido fei tos cc m 
;lonattvns ele pai"Liculares, isto desde a Cl'eMiio el a f'c· eg nezia. Fo i 
a I ou te Nova elevada a categol'itt el e vill a pela Le i Prov . n . 826 
de H ele julho ele ·~t:\57, que ·tendo cabido em com isso l'oi l'evuli
claela pela Lei Pro v . n. L H'l d~ 113 ele oulnb1·o ele ·1861. Obt ida a 
casa cl11 camara e cadela. por sHIJsc r ipçfLO pop ular levanLa cl a pel0s 
Ctdaclàos J ose Caet a no ci;J. Sih a Brancliio, ele sauclo >a m emo1•ia, 
e B<:_lrl oino José Roclrjgues cl<'s Santo~, hoje i" tab lli ão e . e~
c:t'tvao elo Regis·tro de HypoLhecas, ,>endo aux ili ans o caprt<;o 
ilianoel F r a ncisco ele Souza e Sil ' a e o corone l Migue l Mart.m s 
Ç)b aves , ambos ele sauclos•t memori a. A 2 de deze mb ·o ele 1862 
fot eleita a prim eira camara municipal, sendo seu presidente o 

C<tpitão M:J.noel F ra ncioco de Souza e Silva , e ma is ve1·eaclores os 
cid adãos Mig uel Mar tins Ch;J.ves, Luiz José Pinto Coelho ela 
Cllnha, Sebas tião Jose Pel'e ira do Mon te , Antonio Cal'los Corrêa 
Mairycik , Joaqu im f oclri g nes Milagres e A ntoni" Jnst ini a no Gon
çal ves H'ontes Foi elev· ela á categori a ele c.iclade pela Lei n. 1.::!00 
ele 30 ele outubro ele '1 865, sendo pres1cl ente ela camara o aclvogado 
F rancisco ele Ass is Marti ns e Castro, pertencendo i coma1·ca el e 
Mar ia nn o., pê'lssauclo depo is em :ISSO a cutegor i;J. ele comarcc~ com 
a de nominação ele - R io Turvo - , sendo seu primeiro juiz ele 
d ireito o Dr . i\Ianoel Teixeira ele Souza Magalhães ; em ·t88<1 
]lao;sou- se a denomi na r comarca ela I onte Nova , sendo nomeado 
jtli z ele direito o Dr. Vetrtura Jose ele Fre.i!'as Albuquerque». E' 
sen ·iclo. peht E . elA F . Leopo ldi mt e se l- o- ha em breve JP la E:. 
Santo e ,\h nas . T em casa ela Camn-a Ma triz, CoJlleg io el os 
Sa lesianos . Hospital e as cap li as elo Rosario, Santo A nton in, 
Bo111 Jes ttS e '1J0 prdios . Di sta 3-1 kil. , ele Sa nta Cruz do 
lJ:scalvaclo, 50 ele Bict.t cl os, <10 elo l io Doce e 28 ele Rtna Long a. 

PONTH: NOVA. Dist. elo lJ:s·taclo elo Maranhão , no mun. elo 
Bl'ej o . Orago N . S. ela Pi edade e elioce>e do i'vl a ranh iio. Fo i 
creado parochia pelo art. I ela Lei Prov. 11. i .2.15 de 80 ele abril 
ele 188 1. . 'I.' em duas esc hs . pttbs. ele primeim-; le~·tt·as, uma elas 
quaes Cl'eacla por Lei Pr·ov. n. i .241 ele i 9 ele mai o ele 188.2 . 

PONTE NOVA. Dist. elo lJ:sto.clo elo Rio ele Janeiro, no mun. 
ele S . Fi cle.lis . Ül'ago N. S. ela Conceição e diocese ele Ny terõi. 
l•'oi cc·eilclo p , rochia com a invoeaçào el e S . Jo ,io Ba ptis·ta, n o 
Jogar Vallão elos Veados, pela Lei Prov . n. \JJ5 ele 17 ele out11bro 
ele '1857 e l.ran sl'ericla pat';J. a pov . ele Ponte Nova com ê\ invo
C<tção d , N . 8 eh1. Conceição pe la cl~ n. 'i .2ci8 ele 23 ele clezenl
bro de '1 86±. T e m cluas escs . el e iust . pl'im at'ia . Comprenhencle 
as pors . Colonia e Timbó . 

PONTE NOVA. Dist . elo Es tado ele S. P::.u lo , no mun. ela 
Franca , a 950 m tros ac ima elo nive l elo mar, clistan t~ cerca de 
36 kilo. da Franca. ele Sa nta Rita do Para i7.o e ele S c uto An
·tunio ela Ri(uimt e 2-J. elo cli st. ele N. S. el o Cm·mo. U:sti col lo
caelo em log .t 1' ap rasireJ; s;J. da,•e l pt·ome tt.eclot· elo ma is ;luspicioRo 
l'utuL'o, j á pela ubuncla ucüt ele agun. e uberclade elo sólo, ju peb 
put·esa do clima . Tem uma cgt· j a bem constr nicla e ela invo
cação el e S . ebas Li ão. A clo .. çiio do terr ano par a patt·imonio 
remo nta no a 11no de t876, como S?. ve ela es~ t·ipttua passada pelo 
capi tão Anlo ;J i o .Joaquim ele Souza Cos ta e sua e<; posa D. ,\l u ria 
I-Iyppnli La ele Olivei,·a . Poss ue um cem iterio com uma elegantr. 
ca] Jellinha, sob a in roênçào do ~ 1·c han j o S . Miguel. 'l' em duas 
esc li s . publi cas . Foi rlevaclo á par ochi a pela Lei Prov . 11'. 30 ele 
lO el . março de '1 ::;85 e creaclo d is t. pela Lei n . 40S ele 8 ele 
julho ele 1896 . Pot· seu t enitot·io e div isas correm o> rios Pon·te 
No va, Indaiá, Cbrys taes , Corrente e Je L'onymo Lout·enço . 

PONTE NOVA. Dist. elo Estado d e" Minas GeL·aes, no mun. 
elo Sacramento . Ora g-o S . Mig uel e cliorese ele Goyaz. Foi 
~reaclo clistr. pel a Lei Prov . n . 1. \JOG el e 19 rle ,in lho Lle' 1872 e 
elev ·elo ú p ;• r ochia pe!;J. Lei Pro r. n . ?. . IHG .de 26 el e sckmbro 
ele ·18:-;2. Tem cluaR eoclis . pu bs. ele ins t. pr im, ct·eadas pelas 
Leis Pl'ovs . ns 3 .0GO ele 31 d e outubro ele '1882 e 3.2'17 de H el e 
ou Lubro de 'lSS.J. 

PONTE NOVA. Dist. elo l~staclo de ~lina<> Gemes , no mun. 
ele La vr as · Orago :-:l:w tu Antoni o e dincese de i\J;J.ria nn. Foi ·0. 1'11 
princip io um eljs·t . elo umn. de S. J ciito el 'El - Rey. do qu :•l o 
a 1·t. L ela L~ i Pro v. n . 2 .70.2 ele 30 ele nor embro el e Hl82 de.,mecn 
lwon para eL•v:tr á co.tego •·ia de p·<r()ch ia cln mun. el e L ·t vC':v;, 
T •: m ag"nc i a ele c>rreio e d uas eschs . pnbs. ele inst. pl'icn a·rb . 
E ' nm bonito anaia l, s ituado na pon·ta ela >en·a de Ouro Grosso, 
ce rca el e ·t1·es kils. do ri o G t· ancle c a cinco ela Ponte !\l •. va, sobt·e 
c;Le rio, pon te q •cc cleu o n ome ;1 poVIHLção . Casas r egu 
la res . .f.Hmanclo urn largo Lri nngnlat·, plano, ele nspecto agt·a
eluYel. O commer cio, cnacs clese 1w ulvielo em outl'os tem pos,quanc.lo 
por alli pnss~v :,m c :ns t;1nteme n·te gra ndes knpa~ el e best·•s icn 
pol'tarlas de Sorocal>a e boiad as e m clemancla ela s eHacões elo 
8 i t.io e Bemficn, é ainda ele ce L·ta im portttnCHt ; cxt<Le n~ casas 
conune t·ci aes hem r eg 11 'ares. Passa nesse art·aial a a n·t1ga es
·t ,·ada qne li ll'ava Ouro P re to ás a nti g>ts cidades cl.ft Campanha, 
Bae pencly . Chri stina, Itajubá, eLe . S u;J. altttude e ele cecca ele 
10-iO metl'os . 

PONTE NOVA . L og . elo Es tado elo Rio ele J a neiro , 110 

mun. ele Magé . . . 
PONTE NOVA. P ov. elo Estado do Rio de .Ja necro, no clis t. 

el e Sa nto Antoni o ele T ere;;opoli s. 
PONTE N OVA. Ba irro no mun . cl a Lago in ha , no Estado de 

S. Pauto, com uma esch. pub. de i ns t . prim., creacla pela Let 
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Prov. n. 70 ele 13 ele abril ele 1871 e uma capella de S;t nta 
Cruz. 

PONTE NOVA. Bairro nu mu n . de Itapira, n o Estado de 
S. Paulo, com escholas. 

P ONTE NOVA ( S . Sebas tião ela) . D ist. claft·eq- . ele 
S . Miguel. da Ponte Nova. mun. elo SS . Sacram en ' o, no l~s taclo 
el fl Min as Geraes. Foi des membrado elo termo elo Carmo d~ Ba
gagem pelo Dec . n. 50 ele 30 de abr il de '1890 . 

PONTE NOVA . Pov . elo Estado de MinaR Geraes, no mnn · 
da Form iga . 

PGlNTE NOVA. Dis·t rlo termo rle S. João cl'El-Rey,_ no 
E~ t. fl.r] o ele Minas Gera•s, co m uma esc h . publ . ele inst: prun., 
cread fl. pel a Lei Pro v. n. 3.217 rle H ele outubro el e 188-l. 

PONTE NOVA. Pov . rlo Es tado ele Minas Ger <leS, no d js·t. 
de S. Miguel elo P i t'fl.Cicaba . 

PONTE NOVA. Ribeil'ii:o rlo !~ starlo rle S. P~ ul r, ba'lha os 
muns. ele s~.nta Ritn do Pnl·ais'l e o do Carmo da Frn.nca e t'ell 
ne- se ao ribeirão do Carmo . 

PONTE NOVA. CntTPQ"O elo Est~rlo de Minas GPr~es; v• m 
clnsfralcla.s rlo Monte Mario, per r.on e ·t o rr~s d a coloni::t Rorlrig-o 
Si lva, até perto rl ~ fozencln da Po n·te Nova, cortando ~.hi lnrga 
varze;c parrtnnosa . Entra. nn. margem dir .. rlo r 1o da~. Morte' . 
1.. 500 metros acima da P 0n·te Nova, qua.s1 em fren ·te a foz do 
ribei rão Fundo. 

PONTE NOVA: Cachoeiea no rio Gr "-nrl e, no Estado rle Min~ s 
Geraes . acima ri o an·>J i a l do me.smo nome, cerca. de qua·tro kils. e 
por cima da qual exis te nma ~~o nte . 

PONTE PEQUENA. P ov . do mun. de Sabará, no Estado 
de :Vli nas Geraes ; com dSch o 1 a . 

PONTE PEQUENA. Carrego do Estado ele Minas Geraes, 
banha n pov . do seu nome per tencen·te ao mun. de Sahará. 

PONTE QUEIMADA. Rib~ir ii.odn Estar~o de Minas Geraes . 
tr ib . do rio Grande . Banh a o mun. elo flaCl·amento . 

PONTE QUEIMADA. Corr ego do Estado de i\1inas Geraes, 
n o mun. ele Hapecer ica . 

PONTE RIBEIRO (Lagôa rlo) . Nome dnclo pela commissã0 
clemarcarlora de limites . em 1876. em honra elo Barão da Ponte 
Ribeiro. á l agôa chamada Granrle, s itu::trla mais ou menos fl0 8 
15o 25' rle la·t. e 17o 3' O,, proxima ás cabeceiras do rio Verde. 

PONTES. Pov. do Estado das Alagôas, no mun. deste nome. 

• PONTES. Arraial do Estado elas Alagôas , em Piassabussú . 
PONTES. Bairro do<'·termo ele Bl·agança, no Estado de 

S. Paulo . 
PONTES . Riacho do Es tado da Bahia, no mun. elo Conde; 

a limen·ta com outros a lagôa do Sitio (Inf. loc . ). 

PONTES FRANCO. P eque110 rio elo Estado elo Amazonas, 
aíf. d::t marge m esc1. do Aquiry, Uaquiry, nu Acre. 

PONTESINHA. Pov. do Estado ele Pernambuco, no mun. do 
Muribeca. 

PONTESJNHA. Ribeirão do Estado ele Goya1. , atl". ~da rmar
gem esq. do rio Paran::tn . 

PONTE VELHA. Log . do Estado ele Minas Ger aes , perLo 
do arraial ela 'l'ena Branca, sobre o rio Jequi ·tinhonha. 

PONTILHÂO. Log. do Estado de P ernambuco, no clis·t . 
el e Afogados. 

PONTINHA. Ponta no Estado da Bahia, ao S. da poo ta elo 
J aguar ipe e ao N. da ele J equir içá . 

PONTINHA. Corrego do Estadol de1 Minas Geraes, aJl'. da 
margem dil' · elo rio Treme, qu e é urn a das cabeceira elo P a
rauna (Inf. loc . ). 

PONTINHA . Corrego do Estado de Min as Geraes , ail" . ela 
mat•gem esq. elo rio Turvo Grande. 

PONTINHA. Ribeil'ão do Estado el e Goyaz, aff. da margem 
esq . do rio Monteiro, trib . elo Verde. 

PONTINHA. Cor rego do l~s-taelo ele Goyaz, a fl'. da margem 
esq. do rioCri xá -Assú. (CunhalVIattos , Itineratrio) . 

PONTINHA. Corrego do Estado de Matto Grosso ; vai ao 
P aranatinga. 

POR 

p 
ONTINHA. Gorrego elo Estado ele Matto Gr osso . E' uma 

r1as m~is a l"astarl ~s cn ber<>i rns rlo \q •1iclauann. D•sce, segnndó 
C:astel na•1. r],., chap1rlão rle Cnmapuan . OutroR mencionnm um 
r.r>r•·pgo ria Pnnt.inh "- como uma el ns ma is afas·tJ rl as ca bece.ira.s 
rlo T~qnary, contra v rten te cJm o Camapuan. e que atravclssa a 
es t1·acla rle Pequi I'Í. • n·tre Q corrfl!!O 1' . Ped ro e o ribeirão elas 
Ag-n~s Claras . Ser ão clous corl'egos diil'erenles? 

PONTINHA. Estreito 011 canal n n lagôa de At·aruama 
rlo Estado do Rio ele J a neiro. I!;' tambem cleoomioacla Fr. 
.J oão. 

PONTINHA DO CEMITEIRO (Riacho da). Na estrada 
rle Cnva há " Goyaz, e n l.re o elas Verten teR Grandes P o clo3 
Dons It·mãns . T oma o nome rle u m sitio chamado cem it• rio, 
ourle um:1 grande Cl'UZ ass i '! n~la. o log-a.r de um modicinio 
fe i·to pelos indios (Dr. S ela Fonsrca , Dicc , cit.) . 

PONTO. Log. do Estado do Ri.0 ele Janeiro, no clist. el a 
Ba rra Secca e mun . de S. J oão da Bana, com duas eschol as. 

PONTO. Mol'!'o do Estado de Sergipe, no mun . de S. Cbris
tovão . 

PONTÕES. R ioVclo"'Es·tado elo E. Santo; banha o mun. de 
Affonso Cl::tucl io e deRa gu a no rio Gnanelü . 

PONTÕES DO MUQUI. Tres belloq picos de pedp, al
Cftn'ti lados . situados no mnn. elo Cach oeiro elo Itapemirim e 
E s·tado do E . Santo. 

PONTÕES DOS INDIOS. Serra elo Estado do Til. Santo, no 
mu11. elo Cachoeiro do Itapemi rim. 

PONTO EUX INO . R io do Es·taclo ele Minas Geraes, afl:'. do 
Arassuahy. 

PONTUDO. ~ Morro do Es·tado de Minas Geraes, no mun. da 
cidade ele Baepencly. · 

POr'A VERDE . Dá-s~ .es te nome a algun s coraes sempre 
cohfrtos, SI t aclos a 'l6 m1 lhas a OqSO . dos Abrolhos e a sete 
1t1llhas ao S . elas Paredes; no liLtoral do l~stado da Bahia. 
E sse banco nu nca clPscobt· e e é pouco conhecido pelos pilotos ela 
localidade ( Mouchez). 

.POP9CA .. Rio do Estado elo Parahyba do Nor·te, no mun. de 
P1t1mbu. Va1 para o Abi ahy. 

P OP UNHAS. Ilha e paraná elo Estado do Amaz~as, no rio 
Madeira, no mun . el e Hum aytá . 

PORACÉA .. Sena elo Estado ele S. Paulo, no mun. de Santos, 
nas praias ela Bertioga. ' E' uma r amificação ela Serra Geral 
( In f. lo c . ) . -

PORANGA. Igarapé elo l~stado do P ará , banha o mun . ele 
Vi~eu e desagua no rio Gurupy (lnf. loc .). 

I 

PORANGABA. Com es te nome a Lei Prov. n. 2.097 de 25 • 
ele novembro ele '1 885 elevou á ca·tegoria €le villa a freg. ele Ar
ronches, no Es tado do Cea1·á . P ossue um asylo de Al ienados 
inaugurado a i ele março ele 1886. José de Aieocar em seu l'O
mauce hac~ma ( not3:s - .2a eclic.) diz <<Porangaba ~- Significa 
b lleza. - E uma lagoa distante ela cidade uma legua em si tio 
apt·aüivel. Hoje a ch ·,m am At• t•onches ; em suas mat·gens está a 
decadente povoação elo mesmo nome .» O senador Pompêo es
creve Paranga ba, segu indo assim a linguagem popular . A villa 
está situada sobre uma planície cortada ele varias corren·tes . O 
mut1. é a·travessaclo pelo rio lVIar angu api uho e tem as seguintes 
lagoas : Acarahuzinh o. h apery, Jorge, Aracapé, Mondubim, Ma
raponga, Porangaba, Passa t·é e Cacho rros . A lavom·a consta ele 
leg umes e cereaes, algodão, mandi oca e canna de assucar, l u-· 
elns tri a : vinho ele cajú, que vai em grande desenvolvimen·to. 
E' o.t.ravessacla pela E. ele F. de B::t·turi'té e ligada á capi·tal, 
Mecepna, ·Marangnape, Pacatub!l- e Som·e, por esúradas de roda
gem. Dista ch\ capital e de Mece,pn::t seis kils. , de Maran~tuape 
12 . Além da matriz e ela casa ela Cama1·a, notam-se na villa o 
Asylo ele Alienados e a I!Jstação elo Caminho de F erro. E'l igada 
á F<'t•taleza por uma linha de boncl s ela. companhia Ferro-Carril 
de Porangaba, inaugurada a i ele set embro de '1895 . 'l'em 8 .000 
habts . e comprehencle os povR. B::trro Ve1·melho e Mondubim , 
Limita-se com os m1m8. da capital , Soure, Mal·anguape e Paca
tuba. Vide Arro nches . 

PORAN~AJ?A. Antiga ~iss,ão ele inclios Porangabas, fun
dada pelos Jesurtas perto ela lagoa, que hoje se chama Arron
ches ; no Estado do Ceará. 

,. 

l 
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PORANGABA. Estação da E . de F. Baturité, no Estado elo 
Ce<trá, entre as estaçõ s rla capital e ele i\1ondubim, aos 3o 43' 09" 
ele Lat. S . E'40o5 t' 55"deLung . O. ele Pariz Situada n ·t villa 
do mesmo nome, considerada suburbio ela cnpital. expor·ta para 
os. mercados des ta, materiaes ele co·1 s'trucção, p1· dominando os 
t iJ Olos ele ban o para a lvenari a e pequena qu antidade de madeira 
Para combustível. A sua renda média aonual é ele 10:000$, sendo 
de vi~j au tes 6 : 000$~e ~ :000$ de ca rgas . . 

PORANGABA. Lagõa elo EstRelo elo Ceará, no mun. do 
rnes rno nome .. 'obre ell a passrt a avenid a f;a io Prado, que a 
clivide em duas partes . Nella exis·te um poço c1ue conservou 
sempre ag11a durante o tempo da secca . 

PORANGABUSSÚ. La gôa e morro do Estado el o Cea rá, na 
estrarla ele Mantnguape . 

PORAQUÊ . Vide P uraquê . 

PORARANGABA . Vide Porangaba . 

PORCA MAGRA. Log. elo I.Ds·taclo elo Ceará, no mun. elo 
Jardim, Robre o rio Cravatá. 

PORCA MAGRA . Riacho elo E stado elo Ceará, no mun. elo 
Mulungú. 

PORCO. R iacho elo Estado elo Maranhão, banha o termo de 
S. Fmncisco e desagua no Parnahyba . 

PORCO DO MATTO. Cachoeira no rlis •. ele S. Joaquim elo 
mun. ele Bal'l'a Mansa e Estado elo R io de Janeiro . 

P ORCO MAGRO. Log. elo IJ;Rtaclo elo R io :ele Janeiro, n o dist · 
de N . S. das Neves elo mun . ele Macahé. 

PORCOS. Log . elo Es·taelo ela Bahia , no mun. da Barra elo 
Rio ele Con·~as . 

PORCOS. Serro·te elo ~staclo do Ceará, no mun . ele San~a 
Qui t eria . 

• P ORCOS . Serra elo Es·baclo ele P ernambuco, no mun. ele 
Grava·tá . (Inf. loc .) . 

P ORCOS . Jlhft no t·io Amazonas, immecli atAmen·te aba ixo da 
foz elo Madeira, pl'Oxima ela ilha do E Santo. 

PORCOS. Ilha el o E st ftclo rl.o Pat•á, ao N . el a ilha Cavianna e 
proxirri.a ela ilha g rande ele Gurupá. 

PORCO~ . Ilba do fi.:staelo ela Bahi !l-, entre a ele Carapeba e a 
ele S. Gonçalo. 

PORCOS. Ilha elo Estaelo"clo Bahia, no mun . da Barra elo Rio 
de Contas. 

PORCOS . Ilha no mun. ele Cabo F l'io e E s·taclo elo Rio ele 
J aneiro. n a entrada oriental da enseada de Cabo Frio, entre a 
ilha cles'te nomé e o con·binente . 

' PORCOS. Ilhas (2) do Es tado elo Rio ele Janeiro, no Httoral 
elo mun . de Angra elos Reis . 

PORCOS . Ilhas elo ]Çstado rle S . P aulo, no muu. ele Ubatuba .. 
lia uma denominada Porcos gra nde e ont ra Porcos pequena . 
A. primeira cons"til:ue um cli s·t. e possue uma pequena capella 
do Senhor Bom Jesus . ' 

PORCOS. Riach o elo Es·taelo elo Ceará, nasce elas extremi.clacles 
da serra elo A.raripe, pass<t. pot· Milagres e desagna no r io 
Salgarlo. Um elos seus p i·i ncipa.es braços é o ri acho el o Jardim. 
Além deste recebe o Caldeirão, Lages, Genipapeiro, Macacos, 
além ele outros. 

PORCoS . Riacho elo Es·~a 'l o elo Ceará; banha a com. de So
bral e clesagua pelo lado clir. no A.carahú . 

PORCOS. R iacho do Es~aclo elo Parahyba elo Norte, no mun. 
do Cato lé elo Roch a . Nasce no Ioga r Olho cl 'agua do Arruda ·e 
·desagua no P iranhas. no Rio Grande elo Nor·te . 

POR COS. Riach o do Estado de Sergipe, afl:'. do Vasa- Barris, 

PORCOS. Riacho"do Estado'"cla Bahia, no mun. de Carinha
nha ( Inf. loc.) 

PORCOS . 1Ubeirão elo Estaclo ele S. Pau]o , nasce nos Pinbei
r?s, mun. do E . Santo elo Pinbal e clesagua na margem esq.. do 
l'tO Jaguary 'l6 kils . abaixo ela ciclacle ele S . João ela Boa VI.sta. 
Recebe os corregos Campo Limpo. Santo Antoni o, Campq Tnst~, 
além de ou·tros ( Inf. loc. ). O «l'ibe i1·ão elos Porcos, tam'bem a!!· 
do Ja"'uary atravessa a linha ferrea entre a estação de S. Joa.o 
e a d~ Oas~avel (ponto de pa1•tida do l'amal dos Poços de Cal-

elas). Nasce na estação do Cascavell)ertencente ao mun. ele SãO 
João da Boa Vis·ta, atravessa este mun . e vai term inar na es
tação dos Poços, mun. ele Caldas e Es ~aclo ele Minas Geraes . » 
(In f. loc.) · 

PORCOS. Rio do · ru staclo"de·s . Paulo, banh a o mnn. ele São 
José elos Campos e tlesagua no ' r io elo Peixe, afl'. do Jaguary 
( Inf. Ioc.). 

PORCOS : R ibeirão clo "Es~aclo ele-s . P aulo •:· reune- se ao São 
Lourenço. e juntos vão á margem dir. elo 'l'tei{ Banha o mun. 
ele Araraqnara . 

PORCOS . Rib it·ão elo Es tado ele S. Paulo, aff. elo rio Mogy
guassú, entre Espíri to Santo do Pinh al e Mogy-mirim, 

PORCOS. R io elo Est<,do ele Santa CaLharina, banh a o mun. 
ela Laguna e clesagua no Araranguá vela margem esq. Vem 
da serra da Mãe Luiza. W bast ante fundo e navegavel. 

PORCOS. Ribeirão elo I.Dstaelo ele San·~a Calharina, afl'. elo 
ribeirão do Salto. que: o é elo rio elo Braço ( lnf. loc. ). 

PORCOS. · R ibei.r ão•·do- Estaclo cle"'Santa Ca·tbarina,' a1l'. da 
mat•gem cl ir .' elo rio Tijucas ( Inf. loc . ). 

PORCOS. R io do l~staclo de Minas Geraes, desagna no São 
Francisco pela mar gem e.qq . defronte ela ilha elo Ribeirão . lia 
um mr~ro rio elo mesmo nome, que clesagua pela margem clir . 
entre a foz elo Cambahuba e a do Taper a Gt·a nd e . 

PORCOS. Ribei rão I elo Estado ele Minas Ger aes, banha o 
mun. do Serro e desagua no rio elo Peixe (In f. loc.) 

PORCOS . R ibeirão elo Estado ele l\1inas Geraes. a li. do d o 
Vieira, 'que o é elo Verde Grande, e este elo S. Francisco. 

PORCOS . Ribeirão do Estado ele · Minas Gera~s, ad'. do rio 
Sotpucahy. Desagua um pouco abaixo da estação do P iran
guinbo . 

PORCOS. R iacho elo ~atado -de Minas jGeraes, banha o mun . 
do Curvello e desagua no rio Bicudo pela margem dir. (Inf. 
l oc. ). 

PORCOS. Corrego elo Estado de Goyaz, atJ. ela mal'g-em cli r . 
do ribeirão Descobet·to , trib . do rio Corumbá ( Inf. loc .). 

POR COS. L~ gôa elo E s tado ele Pernambuco, no mun. elo 
Bom Conselho (Inf. loc.) . 

PORCOS. Lagôa do Estado ele Minas Get•aas, no mun do 
Grão-Mogol (Gerbe'r). 

PORCOS . ' E' o nome ele uns ou t e i r os que ficam a O. da 
· forta leza elo Páo Amarello, no Es·tado de Per nambuco . • PORCOS. Com es te nome é cles ig11,ado um grande rochedo 

que existe no centro da bahia ele Ma. nga ratiba, quasi e rn fren·te 
ao canal fo rmado pelas ilhas ela Marambaia e Grande , ·na costa 
do ~stado elo RiJ ele · J aneüo. Seu conhecimento é ele summa 
vantagem para os naveg-antes. 

P ORCOS . C~cboeira formada pelo rio Cuyabá, en·t"e a foz 
dos rios Bahú e elas Pedras, no Es·~ada de Ma·~to Grosso. • 

PORCOS Co'RTADOS. Log . elo Estado elas A lagôas, no 
Urucú . 

PORE . R io do Es tado do Amazonas; clesagua na margem 
clir. elo hpurá, com o qu al se communica mais aclean·te pelo 
furo Ieuery. 

POR-EM-QUANTO. IPorto no- r io Parnahyba, no muu. do 
Mi raclor, no Estado elo Mar a nhão. 

POR-EM- QUANTO. Porto no rio Poty e~ Estado elo 
Piauby. 

PORIRY. Lagôa elo Es tado elo Ceará , no muu. de Me
cejana . 

·PORÓ . Illla elo Es~aclo do Cearó., no rio Jaguari be, perto 
ele Limoei ro. 

POROCOTÓS. Inclios elo Estado do Amazonas , habitam as 
mar ,.ens elo rio Uraricoera. 

P;RO.NGOS. Serros ao NO . ela villa ele Caci.mbinhas, no Es
tado do R. G . do Sul. 

PORONGOS. Arroio elo Es·taelo do R. G. elo Su l ; n nsce na 
Coxilh a Gran.Je e clesagua no lju hy qh'ancle . Nesse logar o 
Barão de Jacuhy destroçou as forças d1sS1elen~es ao mando do. 
general David Cana varro . Recebe o Cachambu. 
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BORÕRÓ. Izat·ape elo E~ l.arl o elo P at·:í. ; clesagua no rio 
C 'pim pe la m ·tr!;·em .!i r. eJüt·e •'S iga1·apés Caetano e P tt by. 

PÓRÓRÓCA . s. f .: macaré1, phe nomenu qu e ,;e ob;e l·
va em a lg11 1s l'ios •lo Pani e M>~ ranhã.o. 11 Etyn1.. !E' vnc . rl e 
O l'i g·~ m tupi 110 sen tido I e al'l·ebe nLar, % tout'cll' . Em gtu1r any, 
JJO>'O>'og s i!"n if i; a estt·onclo, nticl? d e co:.t sa qu ' a rrebenta. 
(Mon toya). Vide At·agua r y . 

PORO R OCA . Um elos qrtarte. irões em qn e se divide o m •tn . 
de Alemquer, no Estado elo Pal'ÍL Em 1892 Linha 233 h a bi 
tan tes. 

PO ROROCA . Pov . d o EsLatlo de Pern a mbuco, no muo. ele 
Itambé . 

POROROCA. Log. do Estado de Pemambuco, no mun . de 
T !lCJllat' ·t in!J'a . 

P OROROCA . Log. do Esta do cb.s Alug i'>as, no Junqueiro. 

POROROCA . P r a ia no mun . el e Macab é e Est:-do do H io ele 
J<llleit· o. 

POROROCA. No me por qne é tambem conhecido o rio 1\Ia
rajó -as~ ú. no l~s l aclo elo Pará. 

POROROCA. R i1cbo do l~stacl o de P ernambuco , a fl'. do 
rio I pojtt ca . Rega o m:tn . de Cat•ua ni. 

POROROCAS . Se ·· l' :\ ag'l' icola no n].un. el e Cabaceir as elo Es
tado do Pat·ah yba do Not·tc . 

PORORORAI. Rio d o Esl•ado do A m:uonas, a fl'. ela mar~ 
grm di r. do ri o Umri capar ú., a ff , do U t· ar i co~ ra , que com 
Tacubú for· rna o rio Bra11co . 

PORQUINHA . Ilh a no r io PH.rn gnay, se is kils . ac im D>. do 
F nrmigueiro, borca elo Tn qu a r y . T em LLm e meio a cla11s k!i'! . 
el e PX Lens:i.o . Acima cl elli\ ha um extenso pareci, d"ndo , 
pot·ém, bom cana l do Jacto ela ma1·ge m esq. elo rio , fundo 
ele 12 metros . 

PORQUINHOS. Peq aena i lh a n a co'it::l elo E s'aclo tlo P al'{t, 
pt•oximo dtt ilha Bailiqu e, no mu n. ele Ma~agão. « O natu ra 
li s ta ame t•i caoo Jol1o C. Brannet· no se u tra Jy ,l l!O il?JOl 'or·ncc~ o·u 
maca-1·éo rio flma.zo " c•s, d iz : « à pont:1 occirlen·ta l el a ilh:• elos 
P a r<]uinh os er a co nhec ida peln nome ti " ilha Fr:wco ; m as o 
ca naiiC[H e a. sepa1·aya da elos Por·quinhos foi - se oln ruindo g- t·a 
d o. bivamc n•e e as clnas ilhas l igaram - se em um a tmica , e mbot·a 
a pon·ts. ele cima sej n ainda conhecida por F1·anco . ·,, 

PORRUDOS !R io dos) . Nome nor que primitivame nte fo i 
conheciclo o l'io ele S . L nurenço, e hoj e conse n •a do por alguns 
g1!ogr:tph os sóme nle pa ·a o curso supe•·ior acima rl tl Pat·a nahyl'la. 
De •·am- U1e ta l nnme os se ·s prim eiros clescobriclo r Ps pela CO:l 

f usão que lhes tt·ou ·: e a ex t•·av agancia ele ot·nat os elo gen tio qu e 
v i,.am em s uas margens: ornatos que c ·ns isL·i:lJn em um a 
calJaça cyli n.!rira, muit1 co m nnun n o B~stado, e que usnva m 
como preservativo ás mort if'e rns clentacbs elas pira nhas , peixe 
voraciss im·' , "tambem mui·to commum nos no,sos l'ios . 

PORTA . . ·\ r •·o in do Estaria do R . G. do Sul , banha a co
loni a ele San·to Ang·elo elo ll1Llll. ela C 1cb oe ira . 

P ORTA. H iacho c!rl Esta.clo ele M•nas Geraes, banha o 1111111. 
do Cur "ello e cle•<t-nta no rio S. Francisco . Nasce na s,wr::t do 
Boqueirão e ·tem cerca ele 18 ki ls . de cm·so . (Vi gario A lmeicb 
Roli m). 

PORTA . L ago lo E stado elo Padt, no mu•1. ele Ob idos . 

PORTA. Lagôa elo Es·tado do Maranh ão no dist. elo Bul'ity 
(In!' loc.) ' 

PORTA. Lagôa elo Estado elo R. G . elo Norte, no mun. elo 
Ceará -mir im . 

POR TA . Lagàa. elo Estado de Pernambuco, nomu n . do Brejo 
(Inf. loc.) 

PORTA . La!:iôa do Estado da~ Alagôas, entt·e a cidade elo 
Pão c1 Assuca t· e o reqpect 1vo cemilet·1o, na es tl'aela que segue 
pa ra mn·tre Mon tes e Pira nhas. 

PORTA. Lagôn. doEs·tado de Serg ipe, no mnn. ele Campos. 
E' a princi pal do muo. e fica quas i clen·tro ela vi1la . 

PORTA D'AGUA . Log. elo E s·taclo de Pernambuco, no mun . 
de Serinh aem . 

PORTÃO. Pov, elo Estado da Bahia, no clis t. ele ltapuan. 

PORTAO. Log. elo JLstaclo do P amná, nas m argens do rio 
Jgun.ssú, P''oximo ao clis. ela Palmeit• :t. O R~l, t. torio elo vi ce
p reside nte Henrique ele BPau repa i t·e Rohan, de 1• de m ar ·o ele 
11\55. accusa a e xis tenci a ele uma minv. ele merctui nessa loca
lidade. 

PORT Ã O. Armi a l do Estado ele Santa Ca~lt a rina, 110 mun. 
ele Lages; com uma escb. publ. m i :da, Cl'eaclo pe l11 Lei Pro v . 
n. 1.118 de 6 de se tembro ele i SSG . 

PORTÃO. L og . 110 rn1tn. d 11 S. Leopoldo do Eslaclo' elo R. G. 
el o Sul A Lei Prov. n. 1.517 de 26 ele novembro ele 'l 885 creou ahi 
uma escb. mixta ele inst. pl'imat·i a . 

PORTÃO . L og. elo E s tado ele Goyaz. Vide iJr.;oolJa,·y . 
PORTÃO. Log . elo Esta do ele i\Iatto G •·osso, no elist . ele Brotas. 

PORTÃO . Es~ação ela E. ele F. do Paraná no Estado cles·te 
nome, a 81<,170 el e Cm·y·tib<t. ' 

PORTÃO . Arroi o do Es~aclo elo R . G . do Su l, clesagua na 
m argem clir. el o ri.o elos S inos, aba ixo rla cidade ele S . Leopoldo . 
1'-!asce 11:1 se rra elo F:J.xinal e L' ece b ~ o C::tscatdo ha, X a vier e Boa 
Vista. 

PORTÃO . Co1·rego do Esta do ele Minas Geraes , afl'. da ma t· g em 
esq. el o r io Ay ut"Uoca. 

POR TÃO. E' o nome ele uma mina ex i s to n ~e · no mun. el e 
Pal me it·n , no B: st.ado elo Pai'<liHi. . A ' ex po~ i ção nac iona l ele 18i5 
foi enviado um pequeno f t·a sco ch , io de ille\'CIIl'Ío . ncbaclo ne,sa 
min a. «0 mereuei o, diz o Dt· . S<tlclanha d a Gama, não é elos 
metaos ma is ft'N[U'' ntes no B raz il , nem pa•·ece peovavcl se. t• Pile 
na tivo, es tnclo em que se ~ oco ntt• am o n11ro, a ]JI':l ta. a plut inn., 
o pall a elio. e·t '· Titrlo nos ind uz á opinião rle procerlet· a a. mos· 
tt· a ele Palmeira ele u ma jaz i•·ia rle c inaltrio , 011 Rt liph•!L'e bn ele 
mercut· io. decompos to em seus el~menbos soh a influe ncii\ ele 
t:ll u -;as naturaes . Tedt a minCt elo Portiio Cjll ~nt i cln. rle s ·•fficiente 
pa t·a uma inclus Lria e. xbr~c·tiva, rr •e v:. lh a a pena se t· emp•·ehen 
rli da? 1!.: .luc1·arão co m el la a medic i na , e quausqn 3L' r amos <las 
s11as appl i c<1çõe~? Tudo d epende ela quanLidacle, e pa r a chegal' 
a es te conhecim ento co nvém que se fa ,:a m estudos no p L'oprio 
loga t· onde se tirou o m e rcurio .» 

PORTÃO. Lagoa do Estado ele S. PaJilo, no mun . de i\Io
gy- gurtss ú . 

PORTÃO DE PILATOS. R ibeil'o que a trav ~ssa o ca minho 
ele r:u yubá a Goy11 z e vai em pPquemt cli9Lfl.11cia a ffi LHt' n A. 
mm·ge m esq elo Bar t'PÍl'OS; no B:staclo de Mat·to Grosso . (B. ele 
Melgaço) . 

P OR T Ã O DE ROMA. E' Lllllil curi o~ icl~cb n at ura l, qu e co n
s iste e m dons mass 1ços ele gt·es arg iloso e concre to. pro>imo ó.s 
cabeceiras elo Taql\at·y e o ri bei rão Verde; no l~staclo de Mat·to 
Grosso . 

P ORTÃOSINHO . Log. el o Ji:~ ·tarlo elo R . G. elo Sul no mu n. 
ele S. J ~ ronymo ; com uma esc]). publ. ele i nst. prim . , creacla 
pela L"i Pr ov. n. 'L. 545 de l7 dedeze mbr de 1885 . 

PORTÃO VERMELHO. Log. elo D ist ri cto F edf> Ntl , no cli st. 
elo l!;ngenbo V •· lho . «Üs ·t,t •re no~ elo P nr tão Ver me lh o perten 
Cet' .l lll na pr imi"trva Hos padres jesui'tas. At'!'e nclarlos em b a~ la 
pu l> iica pot· An·ton io Pi nto c! Mh·,t nela, passantm, com a casa 
el e vivetlrlil q 11e ex i ~ tia . esc t'ii'.:OS , rann a> i;1es, eLe ., pot· sen le n~a 
rl e seqnesa·,. , a Nico lá,u An tonio Bo na •· o te Por h r r a nç<t ela 
v inva des te , os b•ns COilber a m a Mi!l'u el G .. uça lv ·s Duar le, qu e 
os ·tt·a , p:•ssnu, em :30 ele •ete mb ro el e '[ )02. ao capitão Manoel 
Ri l>e iro Guimarães, ele quem foi bel'Cle it·o .em 1.8-16 An·ton io ela 
Cruz [{a nge l. Do Lem po cl rs te foi a g-rande cas:t de , n gP.nho,. 
que 'e achava ed ificada a nele é p1·esentPme n te o hosp ital mili
·tar. Depois qu e o enp-e nho dPixou ele fab l'i c:ll' assuc<or, a g ran de 
cha.carn. foi tra nsfol'maela e rn f;~ze n da. de cn fe, e c l! ogou a colh er 
1. 200 a r robas por anno. A caus<t ele ch i\ nJ<u·- se Portão Verme
lh o a esse logn1· fo·i o por t:l.o pintado el e vermel ho, que dava 
e trt racl a á vas·t iss ima prop ·i eclacle ., (Do Ar chivo elo D is tricto 
F cclel'a l) . E' mui to ha bitado. 

POR T A ROMAN A. A 20 kils . ela ciclilcle ri a Conceição, no 
E siado ele Minas Ger aes, h a nm gmncle rochedo com esse nome, 
em cuj a fre nte notil-ôe a inli'ta:;ào el e um :.t porta col os$al , e com 
pol't<t es como se fossem ele madeira 111 v1·acla. 

P ORTAS DE S. BENTO. Linh a el e for·tilicaçoes co bl'in do a 
cidade elo Salvador , na Babia, ele co1s• t·ucção a n·te l'ior a 1624 . 
Pres·taram mui Los serviços elura nle as invasões, e clesm01;ona-



Pó R ._ 279 POr\ 

r 
am-se em '173.2 sob o governo elo Conde ele Sabugosa (Fausto 

de So uza). 

. PORTEIRA . Po,·. elo mun. elo Jequi'tahy do Es·tado de 
Mmas Gentes . Foi sécle da viU a elo Gua icuby . I!;' pouco sa lubre . 

PORTEIRA. Serra elo Est;tclo ele l\iinas Geraes, á di r. da 
foz elo rio elas Velbas no 8. Francisco. 

PORTEIRA Arl'oio elo I~Rtaclo do R . G. Sul, aff: ela mar
gem eli r . elo lj uby, bl'ib. elo Uruguay . 

PORTE I RA. Rio do ffistaclo·de Minas GPraés . han b a o dist. 
de BarrP. it·as e con.: pa ra o Arassuaby . (Inf. loc.) 

PORTEIRA . Riacho elo Estado ele Minas Geraes ; elesagua 
no rio S . F ranci:;co eo·tre a cachoe ira elo P il•;tpora e a b:1rra elo 
rio elas Velh as . 

PORTE IRA. Carrego elo Estado de Goy~z, banh<t o pl'esiclio 
de Sa nto An·ton io e clesagua na m a t·g·em di r . elo ri o elas 
ArGas . 

PORTEIRA. Riacho do Estado ele Goyaz ; desag ua no rio 
S. Domi ngos C<' m o nome ele ri o i\Ianso. 

PORTEIRA. Carrego elo Estado ele Goyaz, aff . ela margem 
esq . do rio Monteiro, tl'ib. elo rio Ve!'Cle . 

PO l:t TE!RA. Co t'l'ent.e que atravessa a es·tt-acla de Cuyabá a 
Goyaz e leva suas ng tas ao Agua Branca, gaJho do S. Lou
renço; no l~ stallo de Ma·tto Gr0sso. 

PORTEIRA. Riacho elo Estado de i\Iatto-Gt·osso, Lt·ib . do 
Nioac, entt·e o A ril· a nha e a con lhteuci;J. no Mir anda. Cor~a a 
e.sLrada ele Miranda. 

PORTEIRA. Col'rego elo 8sLado de i\'Latto-Üt'Ds~o, aff . esq . elo 
Taquary-mirim , onde ao desembocar é largo ele 12 met•·os sobre 
um ele fundo, en·tre os t·ibe irões cht Matta e clot Fortaleza. 

PORTEIRA . Cachoeira no Parccnatinga , tres kilR. abaixo 
ela do Tucnm e se is acima ela ele S . João da Boca ina, no J!:sl.ado 
de t\laLio Gros,o. 

PORTEIRA. Lagoa elo J!:staelo do R. G . do Sul , na costa 
elo oce:lllO, en·tre a elo R incão el as Egnas e a cln Capão .-\l to 
(R ng . EJetrth, Camat·gcJ . ) N'uma C cM"lCb anne:w ao t.raha ho 
Cannl Pri11c!1Je D. Affonso, elo E tg. E J. ele i\Ioraes, figura 
essa l ag-Oa COIII o n0111e cl~ Pal't'reú·a . , 

PORTEIRA CAIADA (G.tt'!r::tnta da). E' assim tam bem 
denotu:inadtt o Ibaté. CJlP é o ponto mais elevado da feuo-v ia 
Cenk a l tio BnlZt l. Vide I baté. 

POR TEIRA DO COELHO. Lon· . elo Es tado ele Minas 
Geraes, no clis·tr . ela Conceiç<~o da .l:htrra e ·te t·mo ele S. João 
c\'J!:l-Rei. 

POR TEIRAS. V illa e mun. elo Estado elo Cear á, na co tr,. elo 
Jaec\ i m. Tem uma fe 1r<1 mu t cuncorrida, um cl is·t . de paz, crendo 
}lelfl. Lei Pt·ov. n. 8 '16 de () de ag'oslo ele 185:> ; e tli1Hl esc h . 
pniJI. de inst. p rim , creada pela Lei Prov. n. '1.01 8 de 8 de 
Hovembro ele 1 ~6.2 . Foi elevada á catego~ia ele vil.la pe la L~i 
P rov . n. 2.169 de 17 de agosto de 1889 e ins·tailada em i5 de 
dezembro elo mesmtt anno. Li mita-se ao nascent·3 com a h1gôa 
elo Matto; ao poente com a serra elo i\ t·aripe; ao N. corn o 
mun . elo Bt·eio dos Santos: e ao S . com u elo Jardi m . Tem 
10.000 habs. Lawt u t·a clP. can oa e cnfe . 

PO HTEIRAS. Log. elo Es·taclo do R. G. elo Norle. no mnn. 
ele Canguaretarna . · 

, PORTEIRAS. Pov. assente :i mar!l·em do rio S. Franc isco. 
:: pec1 uena distancia ela foz d ste rio rw Oceano . Pica alem dÓ 
luncleadouro elo Betume e proximo ao regato elo Aracare . Per
tence ao gst<~do ele tie t·g ipe . 

PORTEIRAS. Pequeno rio elo Estado ele Pernnmbuco, banha 
0 IUun. do Brejo e desagu a no rio Capibarille . (Inf. loc .) 

el POR T EIRAS . H.tacho do Es tado ele Serg ipe, banha o mun 
0 Gararü e clesagua no uo ' . Franc1sco. 

C PORTEIRAS . l'Uo elo Estado ela Bahia, banha o mun. elo 
urra lJ nho e desagua no Paraguassl!. 

_PORTE I RAS. Ri beirão elo Estado elo Pamna, a!L elo ribei
t·ao Izabel AlVPS, que o e elo Ig- uassü. 

PORTEIRAS. Col'l'ego elo Estado de Minas Geraes, banha o 
terrt torio do dist. de S. Pedro do Jequitinhonha e clesagua na 
lllarg·em clir. elo rio des·te nome. (In f. loc .) 

PORTEIRINHA. Log. elo Estado elo R . S. elo Sul , no mtll\, 
ele S . J eronymo; com uma esch. publ. ele inst . prim . , et·eacla 
pelo a rt. ll ela Lei Pro v. n , 887 ele 5 de maio ele 1873 . 

POR TEIR INHA . Pov. do Estado ele Minas G~raes, no dist. 
ele J atobá e mun. ele Gt·áo-Mogol. 

PORTEIRINHA. At·t·oio elo U:stado do R. G. el o Su l , aft. 
da mat·gem c\ ir . elo rio J ac tth y, no mun. ele S. J eronymo, quasi 
clef,·onte da foz elo T actmn·y . 

PORTEIR INHA. Aeroio elo Estado do R. G. elo Sul ; 
elesagua na margem e~c1. do ri o J ac uhy abaixo elo Diogo 
'l'rilll o e a O. ele S. J eronymo . 

PORTEL. Villa. e mun . do Es·taclo elo Pará , na com. de 
Breves; situada em tet-reno alto ela c s·ta meridion al el a bahia 
ele sen nome e junto á pon·ta. ,\Jan:trijó . que gnar nece do Jacto 
orient.tl a bal'l·a elo ri 1 Pacajó.: distant~ J e Melgaço cerca ele 
2.2 kils . S i·tuaç[tJ apt·azivel; ·tel•t·as l'et• eis po t· toda parte 
e ped'ei'tamente v~nLiladas. Alguns clus francezes, q •te t inham 
funclarln 8. Luiz elo Mam11hão, l'oram os primr•iros e •ropeos que 
visi-taram esse log:tr e entabolaram relaçÕPS co" ' os i11clios .que 
o ltabi·tavam. Os portuguez s s ·gtü ram eEte exemp lo e mu i·tos 
estabel ~ceram - se entre "~ inclios. O log" r Lomou o nome de 
ahlea Al'llcará, qne mais tarde foi m issio •acl;t pelos j esui'tas . 
l!.:m 1757 (s ·gnndo omros 1758) fu i et·ecta em vi !la . S" pprimicla 
em 18:~3 pelo Co 11 selbo rlo Governo P t·ovinci:tl, fo i r esta tr arla pela 
Le i Pt·ov. n. 110 ele 25 de setembro ele '1 843 e reinsta llada Em 
8 de j aneiro ele '1:-!45. .-\ população não excede de 300 habi·ta.n 
·tes e a elo rnun . ele 5 .000. Até 18·i6, era a agri cultnr.t. a prin 
cipal occupação dos habitante,, hoJ e, a ]Jl'incipal é o fabl'ico da 
borracha, que const iLUio- se ·tambem o seu primeiro ge neeo ele 
exp•H'tação. Cult •v a- se, porém, ai'nda e expol' ta- se em pequena 
quantidade cacau, café, ·tabaco, etc . A. mandioctt é cultivada 
em rn aiot· esca la, exponando-s ~ nm a grande ciua.n·tirlade ele Ja 
rinba par a Melgaço, Gt trnpá . pa.ra as ilhas elo i!;s·tuario e aLé 
pa ra o mun . de Mazagiio . l-Ia ·tam !.em exportação avul"tad;c 
ele c,tstanhas, que ab :ndam nas margens elos rios Pncaja e 
Anapú. S tt clima et·a tido por poucú sulnb t•, , concol'l'enclo para 
isso, en·tre o11tras causas. o uso qu• ahi <e fazia ele pla n Las ,·e ne
nosas como o ·t imbú. assacü, camal'á. e sern amby na pesca, as 
q tt aes, ex tinc;ujnclo o peixe, davam l ug-ar a escasse7. elo mesmo e 
ao appar •c in. ento ele febres, proveni en tes las aguas saturadas 
elo ve11eno cl 'aq tel la.s plan·tas e cladecomposi~ã.o vege~ale ani mal. 
Contra es;e pernici.Jsb meio •te pesca por ,·ezes a respec·tiva 
Camat•a r~;c lamou não se clescUL·audo os poderes pn bli cos de dat· 
as necessarias pt·uv idencia,; em orclP.m a sus·tttr a co,·b t 1\ação 
ele semelhante praüca ii:nCl'e·tanto removido esse inconveni 
cnttl . reptiúado como um po :l ~ r oso agen·te pa,ra ins,tlubdficaçào, 
do clima, t•einam na local idade feb res. in tet•m rtten·tes, ])l'inci
palmente (L marg-em dos rios e ig-arapes. Sttd er;reja-matl'i:-; 
·tem a invocação ele N . S. ela Lm t<oiincor pot•acla á com. ela 
Breye.s pela Le i Pt·ov. n. 497 ele 11 ele abr il de 1865 . Agen
cia elo <.:Ol'l'eio . Sobre suas divisas v ide Lei Prov. n. 176 ele::! de 
dezembro ele 1850. 

PORTEL. Bahitl elo Estado do Pari!., formada pelas n.guas 
elos rins A napú e Pacajá . Começa ac ima e a NO. ele Porte! e 
termina. abaixo e n ti E, do l •lelgaço, tomando q nasi a fo1·ma de 
um grande S . 

PORTELLA. Log. elo Estado el o E. San·to, á margem ·elo 
ribeirão Jose Lucinelo, no mtm. ele Linhares . 

PORTELLA. Est1;1<:ão ·bl:lrminal do Ramal Ferro ele Can
'tHga ll o; no Estado do. R io de J a ne ·ro, 235k, 188 distante ele 
Nyterõi e 8k4JO ela elo. Barra elo Pomln. 

PORTELLA. Est11.cão elo E . F. Melhoramentos elo Brazll. 
no Estado elo R. i o de J a neiro. A hi acaba t\ 2" secção e começa 
a 3~ dessa l:lStracla , 

PORTELLA. R ibeirão elo Es·tado ele S. Paulo , atr. da mar
gem c\ir. elo rio Para!Jyba . 

PORTILHO. Furo nos muns . elo Cul'l'alinho a S. Sebas 
Li ão ela Boa Vi s·ta, no Estado do PM·á . 

PORTI LHOS . . Ilha elo Es·taclo r!o Pará., no mua. de Ca-

PORTINHO . Arl'aial do l!.:stallo do. Bt1hia, no termo de 
Naza.l'eth. 

PORTINHO. Log- . do Es·tado do Rio de Janeüo, no clis·t. 
de S . José da Boa iVlor·te . 
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PORTINHO. Bairro no mun. de Villa Bella do Estado de 
S. P aulo: com uma esch. publ. de inst. prim., creacla pela 
Lei Prov . n . 125 de 30 de abril ele 1885 . 

PORTINHO. P1·aia no n::uu. . ele Villa Bella rlo Estado de 
S . Paulo. 

PORTINHOS. Log . elo Estado de Sergipe, sobre o rio Pi
auhy na cidadP. da Estancia. 

PORTIIIIHOS. Rio do Estado elo Rio de J aneiro, banha o 
mun. de Rezende e clesagua na margem septentrional do Para
h yba elo Sul. 

PORTO . Na pi'ttoresca gyria ele beira-mar , é uma cl esembo
caclul'a de caminho aber·to na borda elo malito , sobt'e a pra ia, e 
que cuneluz á habitação de algum pescador . 

POR TO. Log. elo Estado do R. G. elo Norte, no mun. ele 
Mossol'6. (Inf. loc.) 

PORTO. Bain·o elo mun. ele ltapetininga, no Estado ele São 
Paulo: com um a esch. publ., creada peb Lei n . 101 ele 24 de 
setembr o ele 1892. 

PORTO. Log. elo Es·tado de S . P aulo, no mun. ele Lorena, 
bairro elos Meiras; com uma esch. pulJI., creacla pela Lei n. 2H 
de 4 de se tembro de 1893 . 

PORTO. Log. do ffistado ele S. Paulo, a uns 16 kils . ela villa 
do P aranapanern a . 

PORTO (N. S. elo). Nucleo colonial do Estado elo Paraná , 
proximo ela cidade de Morretes. 

PORTO (Santo Antonio elo) . Di st . do mun . da cidade do 
Turvo, no Es·tado de Minas Geraes Foi creado pelo art. li ela 
Lei Prov. n. 2 .775 de 19 de setembro ele 1881. 

PORTO . Log . do Estado ele Minas Geraes, no mun da São 
João d'El-Rei, sobre o rio das Mortes. H a ah1 uma ponte. 

PORTO. Ilha no Estado das Alagôas . P elo can al dessa ilh a 
communica-se a lagoa Manguaba com o C um be . Mede o canal n 
ex·tensão ele 10 12 IIIetros com a la rgura ele 18m,o e a pt'ofundi
clade de 1m,O abaixo ( (O nivP. I das marés orcl inarias. Como corn 
pl Pmen to des se canal projec·ta-se rasgH r a ilha do Riacho com a 
mesma profu ndidade e seccãn ·teansve rsa l, sendo de 110m a us
pectiva extensão. 

PORTO. Ilha elo rio Para ná, clefl'Onte da foz elo San·to Anas
tacio e proxima das ilhas do Meio e da Vacca. 

PORTO-ALEGRE . Cidade canital do Es·taelo do R . G. do 
Sul, á ma rgem esq . elo r io Guahyba, ecliftcada em amphitheatl'O 
sobre u ma colli na e f6rrna um pequeno pt•orn ontor io, aos 30" 1' 
51" de lat. S. e 8o 7' 17" de loug. Occ. elo Rio ele J anei ro . A sua 
perspectiva é li ndíssi ma, sendo arrebataclom a v is ta que se gosa 
não só do lado N., onde se divisa m a gl'and vege tação das 
ilh as ft·on Lei r as á cicl acle ~ as contluencias elos rios Gt•ava·tahy, 
Sinos, Cahy e Jacuhy, como elo lado S., ele ond se descort inam 
prados e co llin as e um a inrtnida de de ch acaras ele um a vege
t ação luxuosa. A E . e S·. da cidade e á dis tanc ia de 1<!, 10 e 5 
kíls . , encontra-se a cot•clil hell'a de morros, que se denominam: 
Sant'Anna, Cascata e Cryst,al, qu e não excedem ele 300m acima 
elas pla nícies. O rio Guahyba, que banh a a cidad e e vai clesa .. 
guar na lagôa elos Patos , é formado p.·la juncção elas aguas dos 
já ci-tados Jacu hy, Sinos, C;1 hy e Grava·tab.y. 11s·tes .rios tem tal 
configueação, que vi stos elo alto da collin a , ond e se fu ndou essa 
cidade, repres• n·tam perfe ita men-te a 111ão -humaua com os c in co 
ded os afl'Mtaclos, pe o q r1e, é de tmd içã o, fui dado a essa ca
pital o nome de V i am~o, que entã•>'t~ v e . 8s tão situadas. l't· on 
·teiras á cidade, as ilhas da Casa ela Polvo~·a, dos P~ vões, de 
Mari a Co nga, da Pi n·tacla, elas Pombas, das Ped ras Brancas e 
out,· as . O mun . de Po,··to- .-\l t!o- t· e es·tá sit 1arlo sobre ambas as 
margens elo ri o Guahyba, que';, separa em cto us territorios : um 
ori ental sobre a maq~rern esq . e ou·tro occidental sobre a margem 
dir. No ·tel'rrborto oriental se acha fu :~clada não só a cidade de 
P orto Alegee. que é banhada pelo N. S. e O. pelo mencionado 
rio Guahyba , como ta urbem o disl .. ele Belém. qne se achar a 33 
kils . ao :::; !!; . da cid ade. No te rr 1torio •; ccicleu ·al e á ma1·gem 
clir. do mesmo rio está o clisL de N . S. rio Livramen to ela~ P e
dras Brancas sobee uma collin a , egual mente á beir·a-l' ÍP. (Çste 
dist. ·tem uma á t•ea superflc i;d ele 1862, 19 kils . 2 , é co r·taclo pe los 
arroios Co nde, Passo Fundo, Santa :\f<, ria ou Petim, Capivara, 
Ribe iro e Al'açá, que clesagua.m 110 Guahyba, e dis·ta da cirlade 
i9 S hils. Estes do IS clists . conj unctament e com os de N . S . da 
M~dre ele Deus , N . S . do Rosario, N S . das Dõres, N . S. ela 

Conceição e Menino Deus, que pertencem á cidade, c~nsti·tuem o 
respectivo mun. A á rea supeefi.ci al do mun. de Porto- Alegrei 

· ele 2.556 kils quadrados e divide-se ao N . pelo mun. de <trnv a
tahy, ao S . pelo no Guahyba , a E . pelo mnn . de V1amao, ao 
~.O. polo mun. cleDôres de Camaqnan e pelo rio Gua hyba, e a O. 
pelo mun de S. Jero11ymo pelo mesmo rio. O terreno é ondulado, 
fol'macl o de collinas pouco elevadas, e entre as quaes , ele dis
tancia em di~ t ancia, se encon·tram Yctrzeas ele pequena extensão . 
Porto .l.legre p r,ssue nm porto excellente e um ancontclouro abri
gadissimo e limpo ele rocb.eclos O clima é muilo variavel , assim 
é que, devendo te t· as quatro estações, ·tem cahido geada nos 
mezes de nov embt·o e dezemtro e hav ido dias caliclos em maio, 
junho e j ulhu . A ·temperatura dentro ela cidade ·tem, mai- ou 
menos, as seguin·tes médias no clecorret· el o anno : janeiro 22°5, 
fevereiro 2'1°, mat·ço 23o5, abeil 20o maio 1511 , junbo 13", julho 
15°5, agõs·to 1611 , set mbro .17°, outubt·o '18"5, novembro 20115 e 
dezembro 23°9, á sombra. As tempet·atut·as maxint a s chegam, 
mas ra t·a mf nte , a·té 38° á somb ra em um ou ou Lt·o dia ele verão, 
e descem com a mes•na ra ridade a O• em um ou outro Clia do 
inver no. Nos arredo1·es da cidade, e em varios lagar es elo mun . 
o fl'io é mais intenso e o thermometro regist1·a ás vezes no in· 
verno 2o e 3•, chegando a formar-s e gelo com alguma espessura 
na rupedicie das lagôas e de vas il has com ag ua exposLas ao 
·tem po. Não nos consta que ·tenha cabido neve no mun ., mas 
em muitos invernos tem havido geadas notaveis, pod endo ciLar-se 
a manhã de 27 de julho de 1870, em que os morros proximos á 
cidade, do lado ela Casca·ta, appareceram completamen·te brancos 
de geada . Os ventos reinantes ma is uotaveis são : E . e NE. na 
primavel'<.t. e ver5.o, e S . e O. no inverno . Os habs. elo rnun. de 
Podo Alegre cleelicam- se á per1uena ct·ü1ção ele gado, á a.~ rtcul
tlil'a, commercio, indnstria e a r·tes . O es tado ele salubl'iclac!e, 
posto que nãn possa ser taxado ele máo, não gosa comtuclo dos 
bo t s cr·eclitos elos ·tempos a n teriores, em c1ue um viaj an·te 
descrevendo, em 1835 as bellezas que encontrou nessa ci
dade diz: « que nella se clesfeuc-tava boa saude, sendo 
o a t· ba lsam ico, puro e salubl'e, l'azãrJ pela qual os facul 
tat ivos não grangeavam fot··t ,Inas e as boticas conver·tiam-se 
em casas de ped'umarias . , Na cidade principalmente, dão-se 
muitos casos ele enfermidades elos orgãos respiratorios e do ·tubo 
digestivo, grnssa ndo com cat·acter epid e mi co mais ou men os 
intenso o sarampo. a escarlatina e a coquelnche, manifesta ndo-se 
t.ambem algtms casos de varíola . A cidade conta 15 egrej a s, um 
convento, um recolhimen·to, tres asy los de orphãos e um ele 
mendigos, este fundado peJo padre Joaquim Ca cique ele Barros . 
As egrejas são : de N. S . ela Madre de Deus ( ca·tn'eclral ), levan
tada em 1772 em ·terreno então elo m orro de Sant'An na , pel'ten 
cente a IgMci o Francisco e ma ndado desapropriar pelo gover
nador An·tonio da Veiga de Andrada ; possue cinco altar es, 
exi stindo a nnexa uma capella scib a invocação elo SS . Sacra 
men·to com tl'es alt.ares e as imagens elo Senhor elos Passos, 
Senhor ela Paciencia e N. S . do IJar to.- N. S. do. Rosari o 
(m aLI'iz), cuj a pedra f-undame ntal foi lançada em 3 de outubt·o 
ele 1.817; ·tem cinco altares. - N . S. das Dôl'es, cuj a pedra fun
damenta l foi lançada em :<! ele fev ereiro de 1807 ; t em sete al tares . 
- N . S. da Conceição ( m;t ·triz cuja pedra fu ndarnen·tal foi 
lançMla em 8 ele dezembro ele 1.851; tem ci11 co alt.ares.- Menino 
Deus ( ma·triz ), com k es aJ-tares.-N. S. do Livramento elas 
Perlras Brancas (ma·tl'iz), no alto ele um a colinn., com qua·tt·o 
altares - N. S . de Belém (ma·tl'iz) A an·tig<.t. egr e.Ja ele N: S. de 
Be lém, omle foi out' t· u~·a, a sécle da ü·eg.; l'oi edificada em 1826, 
sendo li:anqueacla ao culto dos fieis em 2 de l'eYereiro ele '!829 . 
Achandlil-Se par·te desga egt·ej a em rui nas, l'oi ell a apeacla, tra
ta nclo-se da ~ua I' econstrucçào . Reco nhecendo os poderes publi
cas a con>'t' Diencia ela mudanç, do local ela freg . para a 
margem elo rio Guahyba, foi, por ac·to ela presielenci a ela pt·ov, 
de 3 de julho de 187(), e em v il'tude ela faculclacle confet•icla pela 
Lei n . 764 ele 4 ele maio ele 1871., escolhi do no log<w denominado 
A1·ado Velho o te1·reno preciso pa l'a sede ela freg . , ecliücação da 
nova egrej a, cem:iterio, e·tc , para este fim doado. Ahi teve 
cqmeço a constmcção da actual egre.J a matriz no ci-tado aono de 
1876 . Fo i be ~r ta sole mnE" men te em 7 ele mat·ço ele 1880; tem cin co 
a lta res . - CapelJ a. ele N . S. elos Passos, pe1·tencen·te á Santa 
Casa ele Miserlcordia, erl ifi cacla em 1819 e concluída em '1825 ; 
·tem cinco al·tares. - Capel' a ele S. Raphael , começada em 1877 
e co ncluída em 1888; ·tem ·t res ahat·es . No adro, á en·tracla da 
capel! a, se acb't uma bem constt·uicla g1·uta com a imagem de 
N. S . de LoUt'cles .- Capella de N. S . do Carmo, fundada em 
'itl51, t em ci 11 co altares. - Capella elo Divino l~spiLo Santo, 
cuj a pedra funclametrtal foi lançada em 25 de ma rço de 1882, 
Ocanclo concluída em 1884.- CapelllJ. ele N. S. dos Navegantes,' 

39 . 00);l 
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-situada no arrai al dos Navegantes, a cinco kils. da cidade . Tem 
um só altar. - Capella de Santo Antonio, edificada na estrada 
de Matto Grosso, no a rraial do Parthenon, a pouco mais de 
9,Uatl'O kUs . da cidade . creada pot· Provisão episcopal de 9 de 

.Junho de 1875 .- Capell a el e S . José, na es ~rada ele Matto 
Grosso, no arraial cl ·~ S. José, em tert· eno doado, a se is kils. da 
cidade, Cl'eada pot· Provi~ão episcopal ele 3 de outubro de 1875. 
- Cape lla de S . João B tpti•ta, Prguida na estrada denomin ada 
Passo ela At·êa, a qua lro ki. ls. da cirlarle, creacla por Provisão 
episcopal de 9 de agos·to de 187 1; tem dous alta res; sendo um 
com a im agem de se ' orago e outi·o com a de N . S . do Rosario . 
Capell:t de S. Peclt·o, cre<lda por Provisão episcopal de 2 1 
de novembro rle 1887.- Capelh do s~nhot· elo Bom- 8'im, no 
Campo ela ReclP.tl1Jlção. Sua pedt•a ftmdamental l'oi collocael<t em 
30 de maio de 1867, tem ·t l'es aHat·es e as im agens de N. S . do 
Bon •-F im, N . S. d:t Conc.eição e Santa CaLharina. - Capella de 
S . Manoel, no ~rraia l de S. Manoel. Foi la nçada a pedra fm
d~mental em 24 de !'evel'eiro ele 1878, tendo sido creada por Pro
vtsão episcopal de 18 de fevereit·o do mesmo anno Ainda não 
ttver·am começo as o bra~ .- Cape lb1 de S . José, pertencente aos 
Catholicos a llemães . Foi a uctorisacla ;.1. sua erecçã<J pot· Pro
visão ep iscopal ele 1il de dezembro ela 1871 .; ·te m tt·es ai tat·es com 
as imagens ele S. José, Senhor elos Passos e Co mção de 
Jesus .- Templo Ltrthet·ano, i nagurado em 8 de jane tro de 
1865 . Porto Alegl'e, tem 1-!i ruas, sete t ravessas, l5 pra
ças, Ires estradas e 20 avenidas . As pl'incipaes ruas são: 
Andmclas, Inclepenelencia, Se te de Setembro e Volun-tal'ios da 
P·a·tria, não só por contarem os mais bell os edificios como 
·tambem -por possuil·em os mais importa ntes es tabelecimentos 
commerciaes . As ruas são em quasi s ua totalidade calçarias de 
pedra, com passeios la~eados , illumiuada~ i g:1.z, luz electrica e 
a keroze ue nos an·aba ldes. As praças mais im portantes são : 
Mar tins de Lima, Senador Florencio, Marechal Deodot·o, Menino 
Deus e Quinze ele Novembro, todas al'bo ,·iq adas . Os predios 
existentes no mun . att ingem a 9.820 , sendo pret.lios particula res 
teneos 8 .238 e publicas se is; asso bradados par·ticul ares 704 e 
publico um; sobrados pat·ticulares 846 e publicas :LO. Os ed i 
fi cios mais impol'tantes da cidade são : SuprJmo Tribunal do 
Estado, theatro ele S . Pedt•o, Casa de Co!'l'ecção, o For um, 
Secretaria de Obrao; Pub licas, E'cbola Normal, todos es tes per- . 
tencentes ao Estado, Eschola Militat·, no Campo d a Redempção, 
o Arsenal ele Guerra, pertencent s ao Governo da União, o 
Mercado Publico, qtte se distingue por suas dimeir,õ,,s e fot·ma 
architec ton1ca, a Cathedral, a~ egrajas elas Dõres e da Conceição, 
as cape lias do Sen hor elos Pas,os e a de S. Raphael, o vasto 
Asylo de Santa Thereza, situado no p1ttoresco arrabalde do 
mesmo nome, o Palacio do Governo. o Seminal'io Epis.copal, 
r es i•lencia elo bispo diocesa no, Bibliotheca Publica com mais de 
8 .000 volume, , o Athe n e~ RioGrandense, onde funcc iona a Bi
bliotheca Publica, va,to e imponente ediOcio ele archi1ectura 
moderna, Santa Casa de Misel'icorclta, Be neflcencia Portug teza, 
·etc . O mun: tem 73 eschs . publs. , diversos colleg ios particula
res , 10 egreJas e capellas, um convento, um l'ecolhimento, tres 
asylos de orphãos, um de 111endigos, fundado pelo paclre Joa
qu ill_l Cacique de Barros, Escholas ele Engenhari a, de Phnr
macla e de Medicina. esta u ltima inaug urada a 1 de janeiro ele 
1897 . Atada a cidade conta a esta tua do co nde de P orto Alegl'e 
(Manoel \!arques ele So11Za), inauguntda a 2 ele fevereiro de 1!)\15. 
T.em fabl'icas ele calçado , cet·veJa, sabão e velas, oleos; gelo, 
Vtclros, obms ele vime. vinagt•e, togos de artificio. pregos, de 
desc~scar arroz, moveis. tecidos, papel, chi·ta, cha1·utos, pianos, 
chap_eos e ol'ficit1u.s de ouri ves, ferreiros. fun ileit•os, mat·ceneiros, 
carpinleil'Os, armeiros, sirigueit·os, marmoris tas . tintureiros, 
lo~choeit·os, ta-noe ir ••s, relojoeiros, alfaiat ·s, tama.nquei ros, sel
enos,_ ly thographias, estabelecimentos pho t ographico~ e typo-

graphtas, onde se impl'imem mais de 12 jomaes, sendo o mais 
notavel a Fede.1·ação . Ha Lambem importantes fundições, ser
É~rla s, trapiches e es·tah, it·os . A cidade é pel'co •-rida pot· bonds. S Se l' vit!a por linhas -Lelepho nicas e telegraphicas; ligada 11 

d · Leopoldo, a Hamlmrgo - berg e a Urug tayana po t· estradas 
e fe rl'o. A pop . elo mttn . é ele 100.000 habs. A renda actual 

do mtm . é superiot· a mil contos A. fundação da cidade de 
Port? Alegre da ta elo anno de 1742, no qual alguns casaes 
aço n anos, ahi estabe leceram-se e deram principio á cidade, 
que por esse .fado Fo i deno mtnacla Porto dos Casaes . Por Pro
Vls~o fó t·a . erig ido em 'capella u Campo ele Viamão, sob a invo
ca ao de N. S . da Concnição, Cosrne ela Si lveira., que fazendo 
Parte ela terceü·a expedição, ·que ao mando de João de Magalhães, 
J?,arttra ele Santa Catharina, afim de explorat· as c::tmpinas do 
~stado, foi o primeii·o que se aventurou a residir al i só, 

DICC, GEO , 3ô 

sendo Eeu exem plo seguido a nuos depois por Francisco Carvalho 
da Cunha, que em 175l arrendou um campo para form ar uma 
fazenda, e nelle fez const ruir a capell a acima referi da . Foi 
elevada á ft·eg . a 16 ele novembro ele LSOS e S3t'viu ele capital ate 
1772, a té que o governador José MarcelUno de Fi gtteiredo Lran
sfel'io a sét.le do governo ·para o Port::> dos Casaes. A 12 de julho 
dess<l mesmo a nno o gol'ernador in·tel'ino tenente-cnronel An
tonio da Veiga de Andrada ordenou ao ca pitão Alexandre José 
Montanha que das terras de lgnacio Ft•,t ncisco d~sa.propriasse e 
demarcasse os terrenos precisos para ed ificação de d i v ·rsas casas 
e da egt·~ja ma·triz ela N . S . Madre de Deu>, en·tão St1b a invo
cação te S. Ft·a nc isco . A 18 de janeiro ele 177:3 efl'ecLuou-se a 
s•tbs tituição do orag0 de S. Ft·ancisco pelo de N. S . Madre de 
Deus. Foi o gover nador Marcel•ino ele Figueiredo quem lhe deu 
o nome de P orto Alegre, e o primeiro vigat·io encommenclado ela 
freg. foi o padre José Gomes de Fa ria. A 24 de julho ele 1773 
ordenou o mesmo governador aos officiaes da camat·a do Vi amão 
que fizessem suas reuniões em Porto Alegre, o que c nnpriram, 
vindo reunir -se pela pl'imaira vez a G ele setembro do mesmo 
anno. Em conseq aeucia do procedimento que Leve com os 
dissiden tes em 15 de .i unho de 1836, o Dec . Imperial n . 103 de 
i9 ele oatnbl'o de 18-H conferiu-lhe o titulo de lea l e imperial. 
Foi elevaria á villa pelos Alvarás de .23 ele agosto de 1808 e 27 
de abril de i tl09. Instalhda em il de clezembt·o ele 1810 . Ci
dade pe la Carta l mpel'ial de 14 de novembro ele 1822. O mun. 
é constituído pelos clists . de N. S. Madre ele Deus, N. S. do 
Rosa rio, N. S. das Dôres, N. S. de BeJem ele Guahyba, N. S . 
do Livramento elas Pedras Bran•·as , N. S. do Conceição e 
curato do Men ino Deus . P a l'lem de P orto Aleg t•e diJiet•entes 
linh as de vapores que es tabeler:em communicações c1uasi cliarias 
com di versos pontos elo inLet·iol'. '!.'em uma impol'tante alfan
dega . E' cabeça de com. e séde do bispado do Rio Grande do 
Sul, que foi creadtl por Dec . de 27 de agosLo da 1847 e bulia de 
Pio IX ad oves pascendas de 7 de maio ele 1848. Foi seu pri'
meiro bispo D. li'e liciano José llodri gues Prates, nomeado por 
Dec . ele 5 ele maio ele 1851 e bu li a de Pio IX ele 26 de setembro 
de 1~52, sendo ~ag rado na egreja do mos·tei r o de S. Ben·Lo, 
no R10 de Janetro, a 29 de ma iO de 1853. T omott posse da 
d iocese a 3 de julho elo mesmo anuo e falleceu a 27 de maio 
de 1853 com 77 annos dP edade. O bispo D. Sebastião Dias 
Laranjeira, nomea.do por Dec . de 28 ele março ele 1860 e bulia 
de Pio IX de 28 de setembro do mesmo a nno . F oi sagrado pelo 
Santo Padre Pio IX na capella sertina em Roma, a 7 ele 
outub t· o ele 1860, e tqmoa posse da diocese a 28 de julho de 
i86l, por seu procurador padre- mestre Juli ano de Faria Lo-
bato . • 

PORTO ALEGRE. Villa e- mun . elo Estado do Piauhy, na 
margem clir. elo Parnahyba. Tem uma egreja da invocação de 
N. S . da Co nceição . Os habs . empregam- se na cultura e pre
paro do fumo e d <t pesca . Foi elevada á villa pel 11 Dec. n . 15 de 
10 de março de 1890 com o nome actnal. Er a o pov. elo )llstreito. 

PORTO ALEGRE . Villa e mun. do E~tado do R. G . do 
Norte, na com. do Mar tins, na serr a elo sen nome . O mun. é 
atl'a vessaclo pelo l'io A.pody. Limi·ta-se ao N. com o mun . ele 
Apody, a E. com o do Martins, ao S. com o de Pau dos Ferros 
a a O. com o Estado do Ceará.. Clima ameno e suave. Cultura 
ele algodão, canna de assucar e algum café. lnclustr ia pastoril. 
Orago S. João Baptista . Foi elevada á categoria de villa com 
o nome ele Regente pelo juiz de fót·n Mi g uel Carlos Caldeir a de 
P ina Castollo Branco, por Alnwá de 6 de dezem bro ele 1761. 
Maiq tarde percleu a denominação ele Rege tlte, que foi substi
tuída pela que hoje conse rva . Tem duag eschs publs. de i.1st. 
prii11, a agencia elo correio .So bt·e suas divisas vide Leis Provs . 
n. 216 ele 5 ele junho de 1850 . n . 69 l de 3 ele agosto ele 1874, 
n. 928 de 20 de ma t·ço de 188-! e n. 959 de 20 de abril de 1886. 
Tem 4. 000 habi tantes . 

PORTO ALEGRE Villa e mun elo Estado da Bahia, na com . 
ele Caravellas, ao S. do JJ;stado. Omgo S. José é diocese archi
episcopal de S . Salvador . Foi creada parochi a pelo Alvará de 
22 de dezembro de 1.795 . Villa pelo dezembat·gadot· e ouvidor 
gé t·al da com . José Xaviet· Machado Mon·tei t·o pela Carta 
Regia ele 10 de outuhl'o ele 1769 . Installacla em 15 ~e ouL_ubJ·o de 
177::1 . Tet·renos l'enilis imos. Expo,·tt j acar<L nda, fn.l'rnha de 
mandioca e algum cnl'é 'l'em 2.500 habs. dt1as escbs . P'_lb ls . 
ele ins. pJ·im. e dous dists : Pol'to Alegre e :perul tyye . Agenc1a do 
correio. D'essa vill a rece bemos uma 1nformaçao , da qual ex
tra ctaJ·emos o segu inte . «Do lado do S. e ao N. é o ntun . geral
mente plano ; a O é montanhoso e coberto ele mattas ; P?lo 
lado de E . é banhado peJo mar e apresenta um porto, que e o 
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da bal'l'a do r io Mn cttry, por onde pode m entrat· na prea- mar 
navios calando t 2. palmos d 'agua A unica serra do mun . e que 
o separa elo Estado ele Minas é a elos Ay morés . O ·terrlto.ri o é 
r egado pelos ri os l\Iucury, Mucuryzinho, P au AHo e diversos 
ou tr os insigniltca rrtes . A villa foi pl'im i·tiv amen·te um a aldeta 
denomina Mucm y, cr eada vi l la em 10 de outubro de 1779 com 
as formalidades decre tadas na Car·ta Régia ele 3 de março de 
1775 pe lo Dr. Desemba t·gaclor José Xavi er Machado Monteiro . 
Está si tua da á marg m esq . da foz do rio Mucury em terreno 
pla no e arenoso .- A lavoura é a do café, cann a ele assucar , 
m ilho art·oz fe ijão e mandioca, acha ndo-se i nieiada a do 
cacào.' A inciustt•!a fabri.l eonsiste em agu ~.rd e nte e fari nha de 
reanclioca .» Sai nt Adolphe d iz que esta vi lla foi .creada a 15 ele 
ou·tubro de 1769 e assevera com Ayr, s de Ca. zal P. xistirem no 
mun . mineraes ele fet•t·o . No Rela·t . da Rep. ele Es·tatisca en 
contra- se a da ta ele 10 de otrtu bro de 1769 . » Sit uada a margem 
esq. e foz do rio l\I ucnry, em clis t . de t errenos fe rte is, CQmpoqta 
ele ervas de cons trucção comm um, com a matr iz ele S Jose, 
insigniftca nte casa do Conse lho e d uas eschs . Seu pequeno 
commercio expor ta café, cacáo, mad eiras e piassaY a . Com a 
proclucção desses a r tigos é que se occupa. a pop. elo muo., já 
em fazendas de rafé e cacáo, ja nas g t·aocles ma"ttas . Nasceu 
est a vil! a ela a ldêa do Mucury, formada pela reuni ão ele algun s 
degradados ela Bahi a e Rio el e J a neü o, com os quaes se jun
c ta ram os iclios fugidos de ou tr os aldêame ntos das v isinha nças, 
edificando-se uma egre ja a S. Jo~é. co berta de palma s . F oi esta 
elevada á categot·ia ele villa e m ,· irtucle da Ca ,. ta Rég ia de 3 
ele março de 1755 de D . Jo sé I. qn e co ncedeu-lhe pot• li mite 
S . o ri acho Doce , e Ordem R~g i a de 10 de outubro ele 1769, que 
marcou-lhe clellni·tiva e legalm ente os limites, os q naes se es
tendem· para o S . elo ri o Mucury até :í. ma.rgem do mesmo 
ri acho ac ima me ncionado . Ins tallacla a 15 de ont 11 bro de 1779 
pelo ouvielo t• geral ela com . de Porta Seguro, Dr. Jose Xav ier 
Machado Monteiro.» 

POR TO AL E GRE. Log. no mun. de Muan á do Estado doP a rá. 
n as cabeceiras elo rio Anabijú. Ali funcciona a Soc iedade Pro
tector a Pastoril, importan te associação ele faze ndeiros que a 
constitu íram para favor ecer a inclust ria da criação ele gados e 
pôr termo ao fur t? elos mesmos. 

POR TO ALEGRE Log . do Estado do Maranhão, a margem 
esq. do rio P arnahyba , proximo do riacho Pouca Vergonha . 

PORTO ALEGRE. Log. do Est a.clo de P ernambuco, no 
mun . de Serinhaem . 

PORTO ALEGRE .. Log . do Estado das Alagôas, no mun. elo 
P asso elo Camarag i be . 

PORTO ALEGRE. l~rrai al do clia tr. do Caldeirão e ·te t•mo de 
Maracás ; no Es tado da Bahi a ; com um a esch . mixta, C1•eacla 
pela Lei P ro v, n . 2.298 de 7 de junho de i 882. Fica ao S. de Ma
r acás , de onde clis·ta cerca de 60 k il s. Tem poucas casas . A pop . 
dedica- se à l avoura de cet·eaes; ha algttmas fazendas ele criar . 

P ORTO A LEGRE. Arraial do Estado da Bahia , á margem 
do r io S . F ra ncisco , mun. da Barra do Rio Gt·ancle ; com 
uma esch . public . ele ins t. pr im . creada pela Lei Prov . 
n . 1.322 de 18 de junho de 1873 . 

PORTO ALEGR E (Santa Clara de) . Arra ia l do Es tado ela 
Bahia, nos extremos desse Es tado com o de Min as Geraes , e ao 
N. do rio Mucur y . Foi elevado á clist . pela Lei P r•ov. n. 2,380 
ele 9 ele jun ho ele 1883. 

POR TO ALEGRE. Arraial do Est<J clo ela Bahia, a O. e NO. 
elo mun . ele i'oções, na margem cl i.t·. elo rio de Co nLas . E' l og. 
novo, por onde passa a estrada que va i ·ter ao a i to ser tão , pe la 
P assagem de Sant'Anna e Areão, e qu e , a travessando o ri o, 
segue para o ter·mo de Maracás e cidade ela Cachpeira . O pl'in
cipal ponto de pop . ó na margem esq . do mesmo r io , perten
cente ao mun . e com . de Maracás . 

PORTO ALE GRE . Log . do Estado do E. Santo, sobre o 
r~o Preto, na es trada que communica a cidade de S . Matheus 
com a Barra Nova . 

P ORTO ALEGRE. Ar raial elo Estado elo Rio de Ja neiro, 
no 2° clis t. ela freg. ela Na·tividacle elo Carangola, á ma l'gem 
esq. elo rio Mmiahé ; com uma esc h. publ. de inst. pl'irn. para 
o sexo mascuüno, creada pela Let Prov. n. 2 .676 de 6 de ou
tubt•o ele i883. E' séde elo mun. do Avaby. 

PORTO A L E GRE . Log . elo Estado ele Minas Geraes, no 
dis t. el a Lagoa Santa , mun . de Santa Luzia, á margem el o rio 
das Ve lhas . 

PORTO ALEGRE. P ov. elo Estado ele Minas Geraes , no 
clist. de P erdões . 

PORTO ALEGRE. Bairl'o elo dist . de Sant o Antonio da 
Itinga, n o Es·tado de Minas Geraes. 

PORTO ALEGRE . Log. do Es tado ele Mina s Geraes, n o 
dis·t . el aBoa Mor te e mun. do Bom Fim. 

PORTO .ALEGRE . Log . no dist. do Rosn ri o elo Es tado ele 
Ma t·to Grosso . . 

PORTO ALEGRE. Log . do Estado de Matto Grosso, á 
margem esq. elo ri o Cipo·tuba, no nn!ll. de Cacer es . • 

PORTO ALEGRE . Serra el o ws tado do R . G. elo Not·le, no 
mun . elo seu nome . Diz Ayres de Casal qne essa serra era anti ga
men·te designada pe lo nome de Regente. 

PORTO ALEGRE . Ilhêl no rio S . Franci ~ co , aci ma ele 
Sen·to Sé, no l!:staelo ela l3ah ia . 

PORTO ALEGRE. Ri beirão elo Estaclo do Rio el e J aneiro , 
ail . ela margem esq. elo r io ~Juri ~1 hé . 

PORTO AL E GRE. Co l'rego e sangrado t· J o Estado ele 
Minas Gel'aes, na mat•gem di r . do rio ::i . Fn1nciscc, a ba ixo do· 
pov. Ema . 

POR TO ALEGRE. Cachoeira no rio P araguass LL e Es tado 
ela Bahia . 

PORTO ALEGRE A URUGUAYANA. E. de I•'. do 
Estado do R . G. elo Sul. - Legis l a~~ão e historico . A Lei 
n . 2.3\:J7 de 10 de setem bro de 1873, ;mtori sou Q governo a 
mandar con sl t·uit· es ta es·trada ; abriu o credi-to de -1 00: 000_.; 
para occorret· ás despezas com os es tu dos e tra balhos prelimi
nares e fixou o maximo de seu cus·to llll1 <10 . 000 :000.' . Os es tudos 
foram cont ractaclos com o conselb eü o Chris·tiano B~ neclicto 
Ottoni, engenheiro Her cul ano Vellosu Ferreira P 1• nna e Dr . Cae
tano Fur quim ele Almeida , e o Dec, n . 5 . 500 ele 10 ele deze mbro 
elo mesmo an no approvou as conclicões do con tracto. Ao minis
teri a ela ag l'icultltl' a foram, a ·15 ele julho ele 187'1, apresen
tados os estudt·S préviamen·te fei tos , dn confo l'miclaele co m uma 
elas condições elo co n"tracto para deter minar a cl irecção elo ·tr a
çado, se devia passa l' por S . Gabl'iel ou por San·ta Mari a . P elo 
Aviso n . 263 el e 1 ele agosto de 1874, elo m iois·terio, foram cle
·teJ·minaclos os pontos obritj·ados do ·traçado, assim como o pon to 

. de en troncamen·to com a linh a a par tir da cidade do Rio Gra nde, 
o qual fica na coxilha de Cacequy, áquem elo r io San ta Ma ria. 
A 24 ele agos·to ele '1875 fo1·am apr esentados á secretaria da 
agri cul-tura o rela torio , plan·tas e orçame nto elos es tudos r eali
zados pelos contractan tes e a 14 ele fevere iro de 1876 for am 
chamado s concun·entes · para a cons·llt·t: cção ela estrada, não 
dando isso r esultado algum por não convirem as propostas apre
seataelas . P elo Aviso ele 3i de agosto ele '1876 for am mandadas 
vigo rar, para a clirecção e acl mi nistração elos k abalhos, as in
strucções ele 26 ele fever eiro elo me!'mo anno , organ isaclas pat'a 
ideJrticos serviços das estradas ele fe t·ro ela Bahi a e P ernambuco . 
Tendo o go verno resol vicio que as obt·as fossem t·eal izadas por 
peque nas emprei"taelas parciaes, nomeou u m"' commiss;1o de 
engenheiros, incumbida ela revÁsâo elos es tudos e cl it·ecção e lisca
lisução.clos ·tr a balhos . A co mmissiio , ·tendo por chefe o Or . F ir mo 
José ele i\Ie llo, partiu elo Rio ele Jan eit'O em dezembro el e 1tl76 e 
em janeit·o ele '1 877 inic iou os tt·abalho.; ele r evisã•> . As condições, 
eRpeci fi cações e ·tabellas ele preços para a e JCecuc:'i.o das obras a-té 
Santa Mar ia . na extensão ele 267 kils . , furaril npprovaelas por 
Podat·i a ele <! el e maio ele i 877 e a 16 do mesmo tn ez chamados 
concutTetTtes . Tendo o governo resolvi do que a hnha pal'tisse 
ela margem cl ir. do r io Taq<J ary , (oram, a 23 ele clezem bro de 
-1 877, inaugmn.e)os os trabalhos ele consLntcção. A Portaria e1e 
22 de rl e1.em i>ro de 1879 app t·ovou as ·ta ballas ele pr~ç o ' e espe
cificações, pr opost as pelo engenheiro chefe, pa t· a «~ empr ei tacl::ts 
ele co nstrucção ele ed ificios e a ele 7 ele março el e ·J8S l a pprovou 
as con rlições ge ra%, ta bel las ele preços e especi fi cações p•• t·a :1 
execução das obra;; elo ·t recho ela es t t·acla comp.re li etl <.l ido en bt•e 
Santa Mal'ia o Cacequy . O r rgul affi!' nto pa ra o s ·1·viço i1:1 ··on
slrucção e ~ra !E>go cln est rada foi appro1 aclo pelo Dec . n. 8 l OS de 
()de cl e ~. embt·o el e 1882 e o ele n . 8.8"1 '1 de 23 elo mesmo tli GI. e 
an uo approvou as i ns t.nwções r0gulamen·ta t· es e ·tari l"ilo . . \ 7 cl . 
março ele 1883 !"oram i nau;;uraclos e en tt·eg nes a" t:'u l"eg·o 
147 kils .+ 357 ms . , isto é, ela es tilção ele Ta~uary a te :·L esLar; ;i o 
el e Cachoeira; a 20 ele deze rn bro rio mesmo an no. '' le :' í' "J iaeão 
ele J acnby no kil. 179+597 ms . ; em outu bro Cl e 1::l :5 ::ue" a 
estaçiLo ele Sa nta Mari a , no kil. 26 l+ d-17 ms .; a 23 de a bl'i l ele 
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1888 até o kil. 305+ Y24 ms .; a 7 de julho de '1 889 até o kil. 
315 ; a 1 de junho ele 1890 a té o kil. 329+738 ms. ; a 27 de 
setem bro até o kil. 353+ 405 ms . e a 23 de dezembro a inda do 
m esmo a n no até á estação de Cacequy no kil . 374+718 ms . A 5 
de ma r ço de 1884, fo i i naugurado o serv iço de tr afego reciproco 
com a Companhia F lu '•üll, pa t•a o ~ransporte de passageiros e 
mer cador ias, entre Por·to Alegt•e e a estação ele 'L' aquar y em 
vir tude de con tructo ce leb1·aclo a 28 de feve reiro do mesmo 
a nno. O IJec. n. 9 . 'i56 de 23 de fevereil'o de 1884 mandou 
adop·tar nesta estradu a ·tabella ele venc ime ntos e obser
vações a nnexas em vigor no prolongame nto da E . ele F . da 
Babi a. O Dec . n . 9.32.3 de 18 ele setem bro ele '1884 approvou o 
traçadó defini t i v" desta Es·truda, na par te com prehendida en·Lre 
a margem clil' . elo rio Taquary e as pr oxi lll iclades do Cacequ y . 
O Dec. n. 3.351 de 2<l ele ou tubro de '1 887 concede u o credito 
~speci al de 'lt\ .220 :633$096, afim de ser em appl icados 3. 221) : 633$0~6 
a conclusão ri o prol9ngameu to da E . de F . da Bah ia ao S. FI·an 
ctsco, e ·l5 . 000: UOO:S á constr ucção da E . ele F . de Bagéa Uru
guayana passa ndo por Cacequ y ; e autorisou a~ ope t·ações de 
credito que fossem precisas p;wa. occo ~Ter a essa clespeza. O 
Dec . n . 10 364, de 2J el e se·tembro de 1889, cle·tet·m inou que a 
~i.reeção das obras da E . de F . de Bage a (J ruguayana fi cassem 
a cargo da adm inistração ela E . de F . de Porto Alegre á Ca
ceq uy. O Dec. n. 505 de 20 ele ju nho de i 890, r euniu em u ma 
só, as duas es traclas de fer ro de Por·to Alegre á Cacequy e de 
Bagé á Uruguayana, separando , porém, os serviços elo trafego e 
da construccão em duas admi 11 istrações dist inctas . 'l'iveram exe
cução nes ta · Es trada as ·tarifas e Instrucções Regulamentares ap
pr ovadas p.-ovisol'inmen"te e 'll 1:3 de maio de 1887, modificadas 
po r Aviso n . 168 ele 5 de novem b1•u ele 1890 e com as novas ta 
bellas approvadas por Aviso n . 15 ele 15 ele maio de 1893 . As 
pr imi·tivas tari fas e Ins trucções R egulamenta res para essa Es
trada, approvaclas por Dec. n . 8.8I 4 ele 23 ele dezembt•o ele 1882, 
j á soll'reram quatr o modificuções, sendo a primeira radical no 
sentido ela reclucção das taxas ele fre·tes que era m naque llas 
mui"to e levadas e que baixaram demasiadamente . Es ta primeira 
modificação t eve exec ução p1·ovisoria autorisacla por Aviso n . 7 
~e 7 de janeiro de 1884 . O Ac"to de :1..3 ele ma io de 1887 clutou a 
Es·t t·ada ele novas tarifas e Instrucções Regul ;~ mentares appro
va.clas tambem p t·ovisori:J.men·te e man·tidas q uasi tod<~s as taxas 
das p recedentes, apenas extendicla a tarificação ao trecho ele 
Santa Mari<L a Cacequy. A modi fica ão constante do Aviso n . 168 
ele 5 ele novembro ele iSPO, elevou de 100 °/0 as taxas para ba
gagens e encommendas, ele 8 "/o as taxas p <~ ra mer cadoria s e de 
-30 o J 0 as taxas para pasS<1 geiros . Por De c. n. 8.791) ele 9 ele de
zembro de 1882 foi approvaclo o regulamento pat•u o serviço ela 
construcção e trafego dessa G;strada. Este regulamento foi sub
stituiclo pelo que em 28 ele agosto ele 1890 fóra approvaclo pelo 
De c. n. 691, o qual , pot· sua vez, acaba de ser subst it uído pelo 
que foi apresrntaclo pela actual Di r ectcria ela Estrada e que foi 
approvaclo pel os Decs. n. 2.04:3 de 15 de ju lho ele 1895 e n . 344 
de 5 ele dezembro ele 1 ''95 Até o anno ele 1891 a Estr ada deu 
defimt e ele 1892 em deante t em cleixado•salclo sempre cr escen·te , 
s ndo o de ·J 8 \J4cle709 : 000~ - Rama l da Xarqueaela do Pat·edão : 
Foi inaugurado em 1885, com a extensão çle 3382 mett·os e mais 
tarde prolongado até 3692 metr os . Ramal ele Sant'Anna do Li
VFamento: Pe lo Aviso n 169 ele 6 de noYembro de 1890, elo M.i 
mstel'lo ela Industri a, V iação e Obras P ublicas, foi mandado 
P.rocecler aos estu dos par a a comt r ucção ela linha.. A 13 ele 
dezembro de 1890, seg-uiu a tut·ma encal'regada de fazel' o 
reconhecimen lo, iniciando-o a 27 elo mesmo mez e co ncluindo-o k" 29 de ma 1·ço de 189 1, tendo fe ito o reconhec imento el e 281 
·lls , A 13 ele j ane iro ele 1 89~, lorttm i niciados os estudos ele 

e;:p_loração ele Saycan para Sant' r\ n na do L ivramento e a 12 de 
mato elo mesmo an uo, de San i,'A n na p~ra S . Sebasti ão, pas
·sancl? por D . Pecll'ito. Suspensos os traba lhos a. 22 ele agosto, 
P9t' l:tlt 1 de ve l'ba, foram a ô ele novembt·o ree ncetaclos, e logo 
depots, i nterrompidos por causa da revolução, te ndo sido explo
rados 128 k il s. + 315m ele Saycan para Sant' Anna e 78 de 
Sant ' Anna pa ra S . Se bas·t ião, des tes 48 cum ple·tos. As plantas, 
Perfis e orçamento, for a m en viados ao ~Ji n i ;;terio ela Industria, 
em diversas dat as , sendo a penul"tim a r emessa de 29 ma rço de 
1894, extl'avi ada no porto d o Rio Gr and e ; for am exbra hidas có
f.1as e t· emet tirlas a 20 ele ju lho do mesmo anuo . Estes es t.uclos 
.pram approva dos pelo E>ec . n. 1.913 de 18 ele deze mbro de 18tl4 . 

rol o ngame n to de T aquary a P odo Alegre : Pu r proposta ~ a 
D1rectoda dessa Estr ada , foi inclniclo no orça menlo cl0 i\lllmster !o 
Para o a nno de 1894 e vot ada pelo Congresso a verba necessarla · 
para os estudos e r evisão elo t raçado des te prolongament o. Os 
:trabalhos de campo fora m i niciados a 3 ele feve reil'O de 1894 e 

concluidos a 2 ele fevereiro de 1895 tendo sido corl' iclos 65 ki!s . 
e 320 metL·os ele linh a e 34 kils . e -100 metros ele vari an te ao 
-todo 99 kils . e 420 me tros. Os trabalhos ele escri ptorio fo ram 
concluidos a 29 ele m ar ço ele 1895 e t•emP"ttidos com a. memoria 
justificativa a 'l7 ele abril seguinte.. As despezas com a lo
cação da lin ha elo prolongamen·to de Taqua ry a Porto Alegr e, 
cluran·te o a n no ele ·J 895, foram or çadas em 50: 000$ e essa q uan
·ti a foi votada pelo Congt·e,so . Por Dec. n . 2.050 ele 22 de julho 
de 1895, foram a pprovaclos os estudos e or çamento para as 
obr as do prolongamen·to ele Taquary a Porto Alegre, adoptada 
a linha entt·~ a es·tação de Taqua ry e os Nuvegant es pela 
varian·te en·t t•e as es·tacas 1329+ 7 me·tros e 19 11 e f8m,50 ; 
ftcando encan egaclo ele taes obras o actua l . elirectoe engenheiro 
chefe, confor me o Dec . n . 2.043 ele 15 de julho de 1895. Para 
a execu ção dessas ob t·as no exercicio de 11:196 foi vo·tacla pelo 
Congresso a re,pec·tiva verba . Pon·tos extremos ac·tnaes da es
·trada - Valles atravessados - Descl'ipçào elo traçado .- A 
E . ele F. ele Porto Aleg re a Uruguayana, na par te en·tregue 
uo trafego, ·tem 374 kils. e 726 metros ele extensão desde a margem 
do Taquary a"té Caceguy , com um ramal pam o estabelecimen·to 
do Par edão com 3 .•i92 me·tros d e ex·tensão en·truncando no kil. 
142, 88~ e a 4 <187 mett·os aquem ela estação de Cachoeira. Sua 
estação inic ial é localisacla na margem di l'. du rio Taquary a 
5,5 kil s. acima de sua foz elo rio. Jacu hy, a 50 kils. el e cli ~·tancia 
mi nima de Por to Aleg 1·e, a 63= 974,5 de d istancia tambem ele 
Porto Aleg 1·e pelo ·tr açado o bticlo pela revisão elos e~·tudos para 
o prolongamento ele Taquary a Po1·to Alegre, a 7 l ,5 kils . ele 
t1·açaclo fornecidos pelos estudos primitivos ellectnaclos por 
Ottoni , Furquim e P e nna, e 62,5 k ils. de distancia ainda ela 
ci dade ele Porto Porto Alegl'e, medidos sobre os rios Jttcuhy e 
Taqual'y. São esses excessos de extensão sobre a distancia m i
nima, directa , devidos ás curvas e clecli ves nos ·traçados e á 
gmnde ' 'olta obrigada nesses estudos pe la bacia formada pela 
cooJluencia dos rios Jacuhy, Cahy, dos Sinos e Gravatahy dando 
01·igem ao rio Guahyba . O excesso de extensão medida sohre o 
rio Jacttl1y é devido tambem á volta obrigada pelas ilhas des·ta 
bacia, e ás si nuosiclacl~;;;s desse rio . E" naquella estação inicial 
que se fez o t ransborclameu·to elas q uan·tidacles ele ·trafego en·tre 
a v ia fer rew e a navegação fluvial, que dahi até Porto Aleg l'e 
Rubstitue prese nt -men·te o trecho de linha ferrea l·r ojectado . 
Entre a barra.nca clir . elo rio Taquary, no local escolhido para 
ponto de par bicb ela Est rada, e os tel'l·enos elevados da coxilha 
p rnxima, onde assenta a actua l pov. da íVIargem elo T aquary, me
de ia uma varzea,in \eirâmenbe co ber ta pelas aguas do r io por occa~ 
~ i ão elas cheias, e ele cerca de 500 metros ele ex·tensão; essa varzea 
foi transposta por um grande aterl'o ele 13 m etl'os de largura no 
ver·tice e oito metros ele altura, pro·tegiclo á mon·tante por um cus
toso enrocamento cle pecl1·as a-té m eia ai tura e ·todo mais enlevado, 
e por um via dueto de inundação constru ido j unto a base da coxilh a . 
No extremo do a·ter ro, a beira elo r io, fo i ad ificacla a estação na 
al tura elo g1·ade que se acha a 13m,2S ac ima das min i mas aguas 
elo l'io Taquar.v , observadas du1·ante a es tiagem de fins cl~ 1892 ; 
sus·ten·tam e elevam esse r clificio grossos p ilares ele a lvenaria de 
pedra, dei xados os vãos l ivres para as ag-uas elas enchentes e 
g ua l'Uecicla a po nta elo ai er ro e exLremiclacle elo eclilic il} pelo 
lado ele tel'ra por altos muros em alas tambem ele alvenaria ele 
ped ra . Da out t·a ex trem idade do eclilic io ela estação avança pura 
o r io um alto trapiche de madeira (ponte) com linhas de Ll'i lhos . 
e cuj a tocre r ecebe u u m gui ndaste a vapor pa L·a iO toneladas e 
clous el evadores ele car gas, tambem :t vapor, para 5 ·toneladas 
cada 111~1, muterial esse fo r necido pela Compan hia Fives Lille . 
Sobre aq uell e a ter ro fo ram cons tnticlos os desvios ela estação 
cujo serv iço ele mor imen lo de ·t1·ens e ele manobras de wagons , 
a rul ta 'o em cor responde ncia com as necess iclacles impostas pelo 
mov im ento industr ial de transpo ,·tes uo ponto in icial de uma 
vi a- fer rea eles ! a ordem. é rea li 3ado em co ndições cada vez ma is 
pe nosas pe la extrema e"xca~sez elo espaço . Uma r am pa de '1 2 "/o 
em a te t· ro eu rocado e fo rmado no extremo do eclillc io ela es tação 
dava accesso do cbão ela margem do l'i o pa l'a essa estação , 
lendo siclo mais ta rde subs1itui da pot· uma escada ele pedra em 
var ios lanc~s · e o ·tra usbordamen·to elos passage i t•os e elas cargas 
que se faz ia 'po r ess~ r ampa e po1· um an terior gui ndaste a 
vapor de i O ·toneladas i·o l·nec Jrlo pela casw « Ra nsomes e Rap1er », 
install aclo na ex tr em idade da po n·te de made ira em . n 1 ve l de 
1m 50 aci ma el as max imas e uchen·bes, fo i melho t• >rttend 1do po_s le
rio;·mente com a conslrucção de um pequeno cáes de alvena rm e 
r a mpa ele pedra e m se" ex tremo, e c<> m u ma linha em ~'!n pla no 
incli nado de 420 me hros ele cl eõt:UvoJvimento, se ndo 2ib _! ne tros 
de nível e 144 em ram pa ele Qm.0265, o q ua l Yence a cl 1 f!e~·e nça 
de n ire l de 8 metros entre o tel'l'eno ba iXO da ma rg·em do l'IO e o 



POR -284- POR 

alto do atel'l'o onde se acham os trilhos da estação. Um pequeno 
cáes ele madeira, em máo pro lougamerrto elo ele a lvenar ia, 
alg uns trechos ele desvios asse ntes normalrl1eute ao rio em d i
recção a esse cáes em, umo. área de t erreno reduzidíssima e outro 
cáes de madeira com arma:~~em que foi constmido á montante 
da estação. alem de outt·os desvios que se assen·tara m, comp]e·tam 
os m inguados recursos de que dispõem os im po r·tantes serviços 
de baldeação de passageiros, e de c~ rga e descarga d P. merca
dorias nas embal'caçõ"s surtas no porto, e de carrega mento e 
descarregamento dessas mercadorias nos wagons dPsta IJ: s·trada 
em sua primeira estação de linha em trafego . A ~s tação fin al é 
presentemente a ele Cacequy, collocada na varzea da margem 
dir. elo l'io Cacequy, a poucos kils . de distancia de~ te e na fralda 
da coxi lha de San ta Victoria, divisa de aguas do rincão consti 
tuiclo pelos rio<; Ibicuhy, Cacequy e Santa Maria . Essa localidade 
foi considerada co mo u m pon·to est t·ategico pela sua posição 
defendida suppostamente pelos clous ultimas rios do lado das 
feont eiras, e pelo regul:J.r horisonte de observação do alto ela 
coxilha que é local proprio para :t'or~illcações e situação cen·tral 
no t erritorlo do l!;staclo. Por taes fundamentos foi e' colhido es·te 
ponto pa ra entroncame~to ela E . de F . de Porto Alegre a Uru
guayana com o seu l'amal para Bagé (Cacequy a Bagé). A di
recçào geral da 1!: . ele F. de Por Lo Alegr e a Urugu <1 yana é Este
Oeste, a corr> panhando a clirecção princi pai dos v alies doa r ios 
Jacuhy e Ibicuhy depois que elles, deixando o rumo trazido ele 
Cima da Sena, desde as suas nascentes, voham-se e m sentidos 
oppostos, procurando aquelle u lagõa dos Patos e este o rio 
Uruguay e o rio da Prata. Percorre, portanto, a Estt·ada os 
dous gro.ndes valles doa rios Jacuhy e Ibicuby no se ntido longi
tudinal , separados pela Coxilh a Grande, ·transposta no Pau 
Fincado, sendo estes rios os principaes sulcos dos dous systemas 
hydrogt·aphicos mais notaveis do Rio G1·ande do Sul, e o.s 
g randes arter ias elas duas rêdes liuviaes cujas aguas molh am as 
duas mais vastas, ferteis e r icas regiões do Es·tado; a do rio 
Jacuhy, pela fucha ele ·tenenos cobertos de mattas virgens e 
]Jroprios pat'a cultura, cheios de anti gas e novas colonias es~ran
geiras, no deg,·au para o planaHo superior simulando uma serra 
e formado com o desvio do prolongamento da Serra dos Orgãos, do 
oriente para o occiclente, e pela pujança dos campos de cL·i ação 
de Cima da Serra; e a do Ibicuhy, como melhor zona pastoril e 
cuj os campos são rep •1Lados superiores aos das outras r egiões. 
A li nha- fel'rea partindo da Margem do Taquary, com a cota 31Pbi
tl.'ar ia 21..946, posto que approximado. ela altitude verdadeira, 
·~transpõe logo o viaducto ele innnndação do Taquary com um s6 
vão de 40 metros de aber t u1·a , ganha em rampa a Parada da Mar' 
gem, no kil. 2, que serve ao povoado, at ravessa os ca,mpos do a ntigo 
Rincão do Bom Successo e terrenos accidentados nas proximi
dades ela vilb de Santo Amat·o que attinge com o kil. 19.280, 
passando entre a pov. e a barranca do ri o Jacuby do qual se 
approxim u cortando os arroios Bom Successo e do L~geado. 
Afas·ta - se, de novo, u m tanto do rio Jacuhy ev itando os banhados 
corta os arroios do Passo das Pedras, do Pantano Gt·a ncle e d~ 
Passo elas Carre·tas, ·tendo nesse trecho curvas quasi reversas e 
das ele menor raio na Estrada ; de ixa a es·tação de Monte Ale
gre no k il. 38 . 490 e a t·tingindo ainda a barranca esq. do rio 
Jacuhy no kil. 50, chega á estação de João Rodrigues com o kil. 
56.081, afasLa.cla do l'io pOL' uma vo lta deste tendo cor taào os 
a rroios da Olaria e ele iJoão Rodrigues. Vence depois dons 
gr andes sel' ros ou erninencias em pel'JH accidentado com rampas 
e contl'a-rampas ele 1,8 % nas mais extensas da Estr ada, sendo a 
coLa 77,946 a ma is elevada nesse ponto, e guardando certa dis
tancia do rio Jacuhy a·tmvessa os at·roios Di ogo 'l' t• ilho, com 
uma ponte de 77 meteos, da Rua Velha, elo Ferrão e elo Cou to; 
passa pela estação cls Cou to no kil. 77,684 e chega á cidade do 
Rto Pardo no liil. 81.185 ed ificada sobre a coxilh a que fica de 
permeio entre a E. de F. e rio hcuhy. A estação de R io Pardo 
a~ha-se na cota 30,106 . Logo após a cidade a via-f rrea trans
poe o rto Pardo , de aguas medias de 90· metros e maximas ele 
1820 metros ele largura, sobre urna ponte sjtuada no kil. 82,945 
com 115m,89 de comprimento, precedida de um viaduto de inun
dação, conl.iguo, na margem esq. com 95m,10 ciH comprimento, 
e seguida de outro ele 96m,20 de comp l'imeuto, logo depois de 
um a·terro" sobre o chatuaclo arroio elo Camargo. I!Jncontrn. de
pois o al'l'oio elo Cabral, e cortando es·te deixa a P a rada do 
Cabra l no kil . . 87. 800 e afasta-se do rio J acuhy para. não acom
panhar .a forue smuos1clade delle; transpõe o o.rroio Vice n·te 
Portuguez , vence a coxilha que separa as aguas dos art·o io' V i
cen·te Portuguez e Salda nha, passa pol' este at•roio e vence em' 
seguida , já na extremidade, a alta coxilha que di v ide as bacias 
dos rios Pardo e Botucaraby, subindo e descendo em r ampas de 

1,8 %, se ndo a cota mais al'ta 75,606 ; corta o arroio Anasta cio e
rlei>eanclo a es tação ele Pedem ei1·as no ki l. 100,575 procura 
approximar-se outra vez do rio Jacuby chegan do á ban Hnca 
desse rio no kil. 120, depois de t r r vencido o trecho acciden
·tado en·tre os kils 106 e 120 e de t er cortado os ar r o i os Laran
jeiras e da G•1arclinha . Afasta- se elo rio Jacuhy procurando as 
f,·aldas elas coxilhas e ev i·tando as varzeas a lagacli ,,as, chega á 
estação de Bex iga com o kil. 123, 787, vence o anoio Bex iga e 
depois a pequena coxilha que separa as aguas do arroio Bexiga 
elas do rio Botucamby, a~ravessa a val'zea que pt·ecede a este r1o 
com um aten o cl~ cer ca de 3,5 kils. quas i todo em rec-ta, e 
tra nspõe o rio Botucal'ahy no kil. J34 , 909 com umn. ponte de 
86m.20 de comp .·imen·to ele t res vãos de 25 met1•os çada llm. si
tnada a 4 kils. acima ela sua cou tluencia com o rio Jacuhy. 
Segue ~m per ftl acc iclen ta do, que se ex tende a'té o ki l. 150, deixa 
no kl l.142,888 o ent~·oncamento do 1·amal pat·a o Paredão e chega 
á estação de Cachoeira no ki I. 147,375 ao norte da cidade, as
senLe sobre elevada collina e banhado. ao sul pelo rio Jacuhy . 
A estação tem a cota 79,086. Do kil. 150 a'té a estação elo Fer
reÜ'a no kil. 151,316, a linha- ferrea atravessa ·terrenos levemente 
ondulados ·tt·ansponclo os a rroios do P asso da Areia e da Fer
r eira . Até o !til. 167 percon e terrenos dobrados que ob1·igam a 
muit>tS curvas ele gr áo pequPno, e deste kil. em dia nte segue· 
pelas fra ldas das cox ilhas que mat·ge iam a varzea elo r io Jacuhy, 
passando sobre o a rro io ela Sanga Funda; atravessa essa varzea, 
com um aten·o detres meLros de a ltura e o 1u·roio Jacu bysinho 
com um viadu·to de 159w,20 de comprimento e ele 6 vãos de 21.im,o 
cada um , si'tuado no kil. 178,277 e chega d e fre n te ao rio Jacuby, 
qu:e n~sse pon·to ·tem ainda seu curso com o r um o ger al de 
Nol'te- Sul , ·trazido desde as suas nascenças, para logo a baixo 
t omar o rumo gera l Oeste- .Leste pa rallelo á direcção get·al do. 
Estrada . A linba- ferrea transpõe o r io Jacuhy no kil. 180,329 
acerca de 2 k ils . ao sul do po n·to em que elle recebe o rio Vac
cacaby-mirim e a 6,5 kils . ao norte do ponto em que recebe o 
rio Vaccacahy- gmnde; a ·travessia elo rio Jacuby é fe ita por um 
viacluuo de 275m,S de compl'imento seguido de urn a ponte de 
177m,50 de comprimen·to, sendo o viaclucto de 10 vãos ele 25 
met ros ele abert ura cada um, e a ponLe a mais impor tante ela 
Estrada, de 4 vão> dos quaes clous de 46m,5 cada ttm, um de 
56m,5 e um ele arco, de pedra com wm,o de cliametro . Trans
posto o rio Jacuhy a linha-fel'l·ea afasta- se de lle por entre 
aquelles clous aifs. da sua margem dir. o Vaccacahy e 
Va'ccacahy-mil'im; passa pela es•ação de Jacuhy com o kil. 

· 1.82,266 e com a cota 41J,946 ; percorre a grande var~r.a cha
mada do Araçá com uma rec·ta de ma is ele 1.0 ki ls . ele extensão; 
co •·ta os a rroios do Araçá e ,[a IJ;st iva; deixa a es tação ela Es
tiva no kil . 196,000 e procura app t·oximar-se do l'io Vacacahry 
mirim trilhando o valle deste e approx imanclo-se Ela sua bar
r anca no k il. 206. Ainda pelo valle da margem cli r. do 
Vaccacahy-mirim acim~ .• de ixando mni to á esq . ·o curso do 
Vaccacahy-gL'a nele, atravessando ol'a capões ele ma tto, or a cam pos 
de cr iação, a Hnha-f-•rL·ea i!Jassa pe la Parada- R estinga. ecca
no kil 211, pela estaçã<l do Ac-roio do S6 no kil. 233,497 e pela 
estação de Coloni a no kil. 250,135 . Entre os kils. 206 e 25S clesse 
trec ho a unica elevação elo 'tl'açado é quando este ·transpõe um 
contt•a-forte ela coxilha que separa as aguas dos r ios Vaccacahy 
e Vaccacahy-mirim, com a co·ta 86,946 e os anoios atra vessados 
são o da Olaria, o ela Restinga ::3ecca, o Salsa e o Arroio do 
Só . Do ki l. 258 em diante a linha - fe.rrea começa a subir po.ua 
vencer as di vi• as de aguas dos dous rios Vaccacahy jutrto ·á 
Serra. de S. Martinbo e sóbe até á co-ta 141,946 no kil. 260,000; 
chega á cidade ele Santa Ma l'ia da Bocca do Monte pelo lado elo 
norte no kil. 261,847, e com a CO'ta 122,946 ficando d.o lado esq . 
a cidade no alto d ~L c•.Jlina e do lado dir . a estação el a E. de F . 
para Cruz Alta e logo após o começo da ~erra elo P inh al. Tran
spõe no kil. 264,860 o al'l'oio elo Passo ela Areia, afl'. ela margem 
esq . elo Vaccacahy- gra nde, e depois um braço ela coxilha do Pau
Fincado, o qm•l sepat·a as aguas desse :~rroio das elo a rroio dos 
Ferreiros, sendo a co·t" mais alta 146,946, COl"~a o al'l'oio dos 
Ferreiros e in.i cia a subida da coxilbo. do Pau-Fincado que faz 
pa l'te da Cox ilha G1•ancle, para . que, àeixanclo o valle elo rio 
Jacuhy. vencida essa coxilha, ganhe o valle do rio Ibi cuhy e 
aguas do Uruguay. S6be com l•3impas de 1,8%; passa pela es• 
·tação de Boccu do Monte no kil . 275,11.04 com a cota 135,446 e 
attin ge no kil. 278 a co·ta 1:75,946, a rnai s elevada de todo o 
traçado per ser 2ssa a maior emineucia vencida pel11> es trada. P er
corre então a via-fPl'l'ea o V·alleH1l31 margem :esq. elo 11.io Ihicuhy 
seguindo o rumo deste; atravessa os bunhados do Ra io e R edondo, 
approx ima-se do rio Ibicuhy passando· a detts kils . de distancia,. 
aLrave~sa o banhado elo Tj gr e e C•I!Jega 1á es·trução do Rincão ae 
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S. Pedro com o kil. 305,924 e com a cota i17,946; corta os ba
nhados do P au Fincado e de Santa. Ca·tharina e o arroio 
S . Lucas, passa pela estação de S. Lucas no kil. 330, ponto do 
·traçado mais proximo elo rio lbicuhy, e t•·ampo11do os ar roios ela 
Sotéa, lbi cuhysinbo, lnhacurutum, D . Paulina, Col"bicei ra e da 
Divisa, aJl's. elo lbicuh y, chega á estação ele Umbú com o kil. 
353,405 e com a cota ele 100,'.!46. Segue ainda guardandn, como 
até ah i, a clis·tancia ele qua•ro kils . mais ou menos, elo rio Ibicuhy, 
}Jercorrendo a varzea da sua margem esq. 'jun·to ás .fraldas elas 
cox.ilhp.s do Pau Fincado que separam aguas do Ibicuhy elas elos 
Vaccacahy-grancle ; wta os arroios do Umbú, elo Areal- Ver
melho, do Gav iiio, D. Flora, Sobradinho, Limeira, Prtangueira 
€ ~anta Victoria, ainda afl's . ela margem esq. elo r io Ibicuhy; e 
de!Xa o valle !!leste r1o transpondo a cox ilh a ele Santa Victoria 
ou elo Cacequy com a co·ta 1.41,800, desce para o valle elo rio Ca
cequy, chegando á estação de Cacequy com o kil. 374,418 e com 
a cota 99,946. Desde T aquary até Cacequy a li 11 ha- ferrea per
corre terrenos ele campos de criação perteuce11'tes a eslanc1as e a 
pequenos criaclo1·es, sendo esses campos, ora l igeiramen·te ondu
lados, ora clob :·ados. afora as varzeas dos rios e as coxilhns 
notadas , e cobertos de grammiueas fracas e pobres e ele vege·tação 
l'asteü a, ilhados, aM Bocca elo Monte, ele capões com mattos de 
":alor aq• tem elo elas ma:ttas virgens e entl'ecor taclos tambem por 
fachas de rn attos jclen·ticos bordando os rios, al'roios e s~ ngas. 
Em sua clire0çào geral, clt sde a e'tação inicial na margem do 
1'aquary a-té á coxilha do Pau Fincado, o traçado man·tem-se 
com rumo mais ou menos ide11tico ao rumo ela Serra que atra
vessa o Estado ele J~s·te a Oeste, onde se c1mtam colonia~ agricolas 
como a de Santa Cruz e outras servidas pelas estações do Couto 
e ele Bexiga, a ele San·to Angelo e outras servidas pelas es·tações 
ele Cachoeil:a, Jacul1y e IJ;st•va e a Silveira Martins e outras ser
vidas pelas estações elo Al'l'oio elo Só e Colonia ele Santa Maria, 
pon ·tos estes em que o t raçado se approx.ima mais ela Serra. 
Outras colonias são servidas, a ele 1'oropy pela es·tação ele São 
Pedro e a ele Jaguary pela estação de Umbú. Al"ti ·tudes das 
estações. 

Do~ignaçao 

Estnção de Porto Alegre. , . .. . . ... . . ... . 
Estacão de 'l'aqnary .... : . .... . ..... . .. .. 
Pnrada da Margem .... .. .. . . . . ......... . 
Estação de Santo Am,ll'o ............... . 
Estação de Monte Alegre . ........... .. .. 
Estaçào da João Rod t·•gues . .. .. ....... . 
Estação do Cottto ............ . .......... . 
Estação do Rio Pardo ......... ... ..... . 
P arada do Cabral., .. ....... .... ....... . 
Estação de Pederneiras . .•.. .. .•.. . . . ... 
Es tação de Bexi~as ............... ..... .. 
Esi·n" · cl :.-GL O de Cac) o eu· a . .... o ••••• •••• •••• 
~stação de FM·reira .................. .. 

E
< stação de Jacuhy ...... . ............ : . . 
pstar,ão de Estiva ................... .. . . 
E arada da Restinga Secca . , ... .. ...... .. 
~stação de A!'l'o io do . 6 .............. , • 
~ staç~o d~ Colouia ... , ............... .. 
~ star:ao de Santa Marht . .. .... .. . ...... . 

E
•stação de Boccaodo Monte ............ . 

Estação de Rincão de S. Pedt•o ....... .. 
Estação de S. Lucns .... ... ... . ........ . 

E
•stação de 1!Jmbu ............. . .. ... .. -. . 
stação de Cacequy ...... ............... . 

Htitudos 

m 

21,946 
3'1, 946 
2 1,946 
24,946 
24,746 
37 , 607 
30,106 
30,606 
3 l.006 
35, 006 
79 , 0S6 
41 , 326 
40, 91(3 
48 , 2<'16 
52,9\6 
68,195 
86,~26 

'122,916 
13õ,fti6 
117,946 
105, 9'•6 
i00,9fl6 
99,946 

Dilrcronça sobro 
a cuta :la os

taçao procedente 

m 

110,000 
·10,000 
3 ,000 

- 0 .200 
+12;860 
- 7, 500 
+ 0,500 
+ 0,400 + 5,000 
+43,080 
- 37,760 
- 0,380 

i 7,300 
'•, 700 

15,250 
+18,130 
+36,620 
-' 2, 500 
-17,500 
-12,000 
- 5,000 
- 1,000 

(Estas a lti-tudes foraan calculadas pela cota app1·oximada de 
~Im,946 em ,CJ:ue fei av.aliada a a ltitude da estação ele TaqU:ary 
aCJma do •nível elo mar) . ·zona servida pela e&tmda - A zona 
serv1cla pela est1·acla, abrange :quasi ·toda a r egi ão missioneira 
e os muns. de Santo Amaro, Rio Pardo, Cachoeira e Sa111ta 
wa:1a, atravessados pela es·trada ; Santa Cruz , ao node de Rio 

a; do; S . Gabr1el , Alegrete, Rosar10, Caçapava, Encrnz1lb ada 
e S. SeJlé, ao sul da eskada. N<t região missioneira estão 
cornprehencliclos os muos . de Cruz Al'ta, Santo Angelo, P\lsso 
Fundo, Palmejra, S. Luiz, S. i\1ar·tinho, Boqueirão, S . Fl·an
ctsco de Assis e S. Vicente . Toda es~a zooa. com 300,000 habs. 
(recenseamento ele 1890), occupa uma superl icie, pouco mais ou 
lXl~noíi, ele 100,000km", quasi toda utilisada pela agricultura e 

pela indust ria pastoril, que é importante e quasi unica em al
guns muus . , como S. GH.briel, Caçapava, Encruzilhada, Rosar1o 
e Alegt·ete. A r egião missioneira ou serrana é uberrima e 
prod11z herva - matte, fumo, canna de assucar, café, chá, linho, 
a lgodão e toda a especie de cereaes . A importação desta zona 
é supe1·ior a. 5 .000:000,. e a e~por~ção , tem sido nos ultimos 
a,nnos, de 500.000 arrobas de herva-matte, 12.000 al'L'obas de 
fum o e de dezenas de milhares de cabeça ele gado; exporta 
tam bem paraS. Paulo grande quantidade ele mulas. A ci
dade rle Cruz Alta é o ponto central ele toda r eg-ião, para ella 
convergem todas as estt·a das que vão ter aos !lu·bl·os mun s .; está 
ac·tualmente li gada á Santct Maria pela Es·tracla. ele Ferro Sud
Oest e ; neste mun . está situada a co lonia de Ijuhy, com 6 . 500 
habs. e uma á rea de 4<1.500 hec·tares de ·terras uberrimas : a 
proclucção mínima. foi em 1.894 em 300:000$ . A colonia lJl;tl 
g·,ay, com 270 habs. e '15 .641 hectares ele ·terras demarcadas, 
está si·tuada no mun. de Santo Angelo. A colonia Comanclahy, 
no mun . de S . Luiz., tem 882 baba . e 31.283 hectares ele t'rt·as 
demarcadas, t 'ndo produzido em 1894 106:000' . A colonia Ja
gua t·y, no mun. do Boqueirão, tem 7.972 habs . e 41.760 hectares 
de excellen·tes terras clemarcaclas ; a prodncção mínima em 1894 
foi de 563:000$. Ee ~a co lonia dista 41 kils. de Umbú. Todas 
estas colon ias produzem fumo, caun ;t e tod!' especie ele cet•eaes . 
Os mttns . a traves ados peln. Es·tntda sã1· ricos pe la industria 
pas·toril e pela agricuHum. Cachoeira é importante pelo seu 
cornmercio com a ex-colooia Santo Angelo, que 'tiuha 14. 895 
ha bs. em 1890 , todos agricultores, produz vmho e toda especie 
ele cereaes ; o fabrico da banha pa •·a a expo•··tacão esta muito 
desenvolvido . No mesJllo mun.,.iunto á cidade ela Cachoeira. e 
na barranca de Jacuhy, está situado o impo1··tante estabeleéi
mento denominado Paredão, que abate annualmente 40.000 
r ezes, para o fabrico de :x:arque (carn e secca) e conservas : ·todo 
o movimen·to de exportação e importn.ç:io é feito por esL·a Es 
trada, á qual es~á ligado por um ramal ele 3 .692 metros, per·ten
centes á mesma Estrada. Santa Maria é o centro para onde 
convergem os pl'Oductos serranos, tem commercio importan·te . 
A co lonia Silveira Martins, que ·ti nha em 1887, 6937 ha bs. e 
39 .710 hectare> de t el'l'as ubel'l'imas demarcadas e produc,,ão 
annual superior a 300 contos, pertence a es te mun. e es·tá situada 
na Serra Gel·al: no mesmo anuo de itl87, importou 84 con Dos e 
expor~ou 46. O mun. de Santa Cruz, ex-colonia, é impor·tan·te 
peJa uberdade de seu só lo e pela impo1·tancia de sua producção 
e commal·cio, tendo exportado annua lmente para mais ele 12.000 
fardos de fumo. O seu movimen·to annual de importação e ex
portctção é superior a 1.200 contos. A popula.ção deste mun . 
em 'l890 era ele 15 .576 h abs. No mun. elo Rio Pardo, fica a 
colonia particular Rio Pardense, á margem esq . do rio Pardo · 
produz fumo, canna, forragens, ·t<J cla especie ele cel'eaes , e al~ 
goclão e li ubo, que são empregados no fabrico de l'oupa pelos 
proprios colonos. A colonia S . Feliciano pcr·tence ao rnun. de 
Eucrttzilhacla, e é de pa.rticulares, tem 2436 h abs . e H .737 
hec·tat·es de te l'ms demarcadas- a pt·oclucçào média é cle 260 
contos. Os muns . ele S. Gabriel, Alegrete, Rosario, S . Sepé e 
Caçapa v a, são esseucialmen·te criadores, importam ·todos os ge
neros necessarios para o consumo, faz endas, ferragens, etc., 
e exportam gado, couros seccos, l'ãs, cabellos, ossos, e ~c. O 
mun. ele S . Sepé exporta ouro, et . ; o ele Caçapava exporta 
ouro, cobre, fel'l'o, cal, ele . Em resumo, a zona serdda pela 
Estrada comprehende 20 JU!Ins., especialmente, tnclusive oito 
colonias com mais ele 40 . 000 habs., área superior a 200.000 he
ctares e proclucção annual de mais ele 2000 cont0s .- Extensão 
da gstracla em Trafego - A extensão total ela linha em ·trafego 
man·teve-s·e clurau·be o anuo de 1895 a mesma do anuo anterior, 
islo é, 37~.410 kils . assim separados : Linha principal desde 
Taquary até Cacequy, 374.718; Ramal da Xarqueada do Pa
redão, entronca'JlenLo no kil. 142. 888 e a 4487 kilo. áquem 
da estação de Cachoeira, 3692; ·total, 378 .410 . No mez de maio 
ele ' 1893 de v iam ·ter sido en·tregues ,,e trafego, no ramal em 
construcção de Cacequy para Bagé, as estações ele S. Gabriel (a 
76 kils. ele Cacequy), a de S . Sebastião (a 37 kils . de Bn.gé) e 
no prolongamento em comtrucção d~ Cacequy para Urugna:J:'ana, 
a estação ele Touro Passo (a 54 kils . de Uruguayana)~ couJo1·me 
commu nicação elo St·. engenheil·o chefe ela construcçao ~o pro: 
longamente e rama!, Dr. J osé Ayrosa Galvão, em otfi~10 n. 8;) 
de 1 ele dezembro de 1892. Além da extensão da hoha em 
·trafeooo acima indicada exis·tem 6402 ld ls . de le1to preparado 
para

0 
receber ·trilhos, logo após a es:tação cl~ Cacec1uy, até, ao 

Jim ela antinoa 5" Secção de construcçao, cor1endo as despezas 
ele conservaÇão desse t r echo por conta desta Estrada em ·tra
fego. 

• 
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PORTO AMAZONAS. l~stação da E. de F . do Paraná, no 
Estado deste nome, a 127 k. 236 de Curityba . 

PORTO B E LLO . Villa do J<,s·tado ele San ta Catharina, ex
parochia do mun. de Tijuco.s. Orago Senhor Bom Jesus dos 
Afllictos. Foi creada parocliia por Alvará de 18 de dezembro de 
1824. Elevada á villa por Dec . de 13 de outubro de 1832 só foi 
insta llacla em 1833, <"m vir tude do Dec. ele 22 de julho do mesmo 
anuo . F icou reduz ida a simples freg. em consequencia ele tee 
o aet. IV da Lei Pt·ov. n . 464 de 4 de abril de 1859 mandado 
transferir a séde cb villa pa ra a de S. Sebastião ele Ttjucas. 
então creacla. Fo i res·tauracla v illa pel~. Lei n. 140 de 29 do 
agosto ele 1895. Agencia elo cot·1·eio. e cschs. publs. Sobt·e 
sllas d i visas vide: Lei Prov . 11. 883 de 15 de março de 1880 e 
Lei n . 245 ele 20 de ou tubro ele 18J6. E' banhada pelos rios Pe
requê e Joactui m Rabello e l imita<.ht a I~ . pelo Oceano, a O. 
pel a freg. de T ijncas e ao S. pe'lo l'Ío dos BoLos. 

PORTO BELLO. Por·to no Eslado de San·ta Cathari na, na 
bahi a de Garoupas . E ' ped'eitam ~nte abrigado dos ventos . «Com 
13 a 20 me~ros d'agua, tliz Carlos Van-Lede, grandes [rotas po
dem ancorar com toda segurança ; é . aqsaz fundo e não tem o 
menc•r escolho, como observei com o Sr. Fontene, delegtclo ela 
sociedade commercial ele Bruges, so ndando- o e pe t·cotTenclo- o 
ecn todas as clirecções . » 

PORTO BOM. PoY. elo li:staclo de Minas Geraes . no mun. de 
Cabo Verde . 

PORTO CALVO. Antiga villa de P eenambuco, hoje cidade 
e mun. do Estado das Alagôas , séde 'ela comarca elo seu nome. 
Assen~ada sobre o pon·to mais elevado de uma colli na cuj a bao;e 
é banhada de um lado pelas aguas do t•i o iV[ angua b~ .. de cuja 
margom esq . se ergue, e ele ou·tro lado pelas do ri acho Com
mandei tuba e ainda pelas do Tapa Monclé e Mocaitá, acha-se a 
cidade , CUJa echUcação e irregulari dade das poucas ruas e 
viellas que a compoem são at. te~taclo elo máo gosto dos antigos 
na contrncçilo elos preclius que tinham de habitat· Apenas pou 
cas casas existem ele ~onsLrucção mais aperfeiçoada e mode1·na, 
h avendo entre ellas dons ~obrados bons, a matriz, a casa ela 
Intenclencia, etc . As ruas são tot' IUO as e acciclentaclas pelos .de
clives e ondulações elo só lo , e por falta do calçamen·to, muito la
macentas na estação das chuvas. - Nas proximidades dos rios ou 
b1·ejaes, as evaporações paludosas que se manifestam na pas
sagem cln. estação elo in verno para o verão, dão logar ao appa
recimento ele febres in·termi tentes ou bi liosas, algumas vezes 
de cal'actel' pernicioso, sendo frequentes as coqueluches, asth
mas, defluxos e rhe·uma < i~mos . E m get·al, por ém, é clo·tado o 
mun . de boas condições de salubridade e ameno clima. Além 
da ma·triz e ela Capella rtlial de S. Sebas tião, na cidade, con
·tam-se: A Cape !la ele S. Caeta.no em Jacuhype, cuja ecli li cação 
data ele 1Q98; a ele N. S .. cio Carmo na Leopolclina; a de 
N . S . do Ltn•amen·to no Penpery; e as ele N. S. da Concdção 
no engenho Cras·to, S. Manoel na Cachoeira e Sagmcla F amília 
no Genipapo . Na direcção approxim.acla de NO. a SJJ:., o mun. 
é co1·taclo pelo rio Man,.uaba, que nasce proximo á seera do 
Li no no dist. de Leopuldina, e clepo is de um pet·cmso de 110 
kils. leva suas aguas ao A t lantico na laktude austral el e 90 10' 
e longitncle ol'ien tal ele 7o 47' elo meridiano do Rio de .Janeiro. E' 
Jlavegavel por ca nôas, barcaças e lan chas, já o tendo sido em 
épocha.s afas·taclas pot· emba1·cações de maior porte; desde a 
f<JZ até o porto da cidac\0, na d istancia ele 42 kils'. , ate onde 
chega a rept·eza das mat·és, e é a li mentado em seu cu.rso pelos 
riachos Mangnabinha,Bo·tijão, Tapa Monclé, Mocaitá. Cannaviei r as 
e. Ourives na margem direita; e pelos Bernard o Cos ta, T ipy
Sl~ho, Tipy, Piabas, S. João dos R ios, Commancleituba e Gru 
ptu~a .na margem esquP.<·cla. O rio Jacubype, a cuja margem clir . 
esta srtuada a pov. do mesmo nome, e a de Leopoldina, limi 
tropbes de Pernambuco,r'i'cebe pela margem esq . o l'iac bo 1' ac1uát•a 
no ·trecho pet··tencente a Alagôas . O Japa ra·tuha, que nasce no 
engenh o S. Franci sco deste mun . e depois ele breve curso, en tl'a 
pelo _de Marago(Sy. Delle trataremos, qnB_:ndo passarmos á des
Cl'I[Jçao desse ult1mo mun<clplo. O Pia bussu, qne mana das g ru
"tas elo engenhc, Agua Fr1a, 4 kil s . a léste da cid ade , desagua no 
riacho Moura, recebe o Larangeiras, e vai cahir no Grupiúna 
.adian·te do Engenho Crasto. ill finalmen ·te o Macaquinho que 
vem do engenho c.ruzeu·o do Sul e desagua no Mocaitá . Pro
pr iamente clrtas nao ha serr as no mun. , posLo que seja qua si 
todo elle accidentaclo a moll'tan boso, e os montes mais elevados 

.e nota v e is. vulgarmenLe denom inados ser ras, encontt·am- se 
:a NO , no dis·t. de Leopo ldina e são: a)3 serras de S. João e da 
J\l!acuca, aquella á margem esq . e esta á cli r. do rio Jacuhype ; 

a do Manaya ao sul da primeira; e as elo ~l' e i xeira e Li110 a 
lés te ela Manaia . O ag rimensor Rocha ele Anclmrle em uma 
oiescripçã o que fez sobre a povoação ele Leopolcl in a affirma c1ue 
ab i se enco nlra r;alcareo, do qual se tira cal vi1·ge m superior 
e pt·eferivel á cal do polypeiro, e o gl'an i Lo proprio para constrn
cções civis e urban as . Não se conhece, porém, nenhuma pztda 
de me·ta.es, com excepção elo fe rro em fót·ma de pyri'tes. - Em 
relação á inclustrla, o mesmo a·trazo que por ·todos os ou·tros 
muns. do Estado se nota não obs·tau·te haverem por ·todos elles 
e par ticularmen·te neste, ~bundatrte s elementos e rnatP.ria pôma 
para cl isplrtat· o seu desenvolvimento. O comme t·cio, ·tributa ria 
ela praça de P ern ambuco, que lhe fi ca mais pt·oxima, n ão ·tem 
attingi<lo ao gráo cl pt·osp ~ridacle e riesenvolvimen·to que da 
sí·tuação "topographica da ciclacle. a mais septentrional do Estado, 
se devia ·espe<"at·. Em t odo co.so co ntam- se alJi, bem como na 
pov. ela Leopoldina, alguns esta.beleci llte ntos de l'azendas e mo
lha:los em regui!llres cond ições ele so lidez e credi·to .- Dotado 
pela natureza ele um sólo 'fern ci-sim o, verdejan·tes mattas e 
frescas varzeas, es pecialmen·te no valle do Manguaba: banhado 
por num erosos e perenn es r iachos e nascentes rl'agns. qne por 
toda a parte s e e ncoatt·o.m, a maio r riqueza elo mun. provém elo 
·trabalho a"'ri cola, principalmente elo c ui ti v o clt~. cannt1 de as
sucar, pos·t~ c1ue da ubcrdacle do sólo ~e pudesse Lü·ar ta1_11.b~m 
grande pl'Oducção do café, fumo, algoclau, a rroz, 1111lbo , feJJaO, 
etc. A pri meira. porém, cl'esl.as ctdturas, . a _(canna) é a umca 
explorada pela gt·ande propri edade. A cr ta,:ao de !! >'<lo bovmo 
e ou tros é limHaclise ima, chegando apenas e mal para o abas tecJ
mP.nto e con~umo ch Tocal idacle.- São pe3stm as u~ cs!raclas e 
caminhos vicinaes: ladeiras ingremes, bar1".1ncoA . ut,Jeiros, e 
nem uma só ponte em quo.lquet· clns rios ou l'i acho< Cl ll e tran
sbordam com as che tas no inverno e set•retn de cslot·vo ao t>:an
s ito. A' d istancia de 1t1 a '16 "lguas da c idade, e 7 cl.t. pov. ela 
Lopoldina passa a via - l'errea :Sui-Pern ambu "' pela qual _se faz 
commun icaç:l.o com a praça elo ltecife . Ha tambem. a V laçao por 
bat·caças e la ncu as elo J)Orto da cida.cle com aqll ella p1·aça e a de 
Maceió; mas , ainda assim, esle meio de communicação, que c o 
mais constan·te e permanenLe, encontt·a em cet'los mezes (de ou
tnbro a maio) g rande embaraço e dilficu lclades nos 42 kils. ele 
nave"'ação fluvial até á foz do rio Manguaba, cuja superftcie 
coln· •~-se da euchet·ia vulgarmente conh•• cicla pelo nome de baro
neza, vet"dadeiro. praga, que. cl~ algun~ a nno.s a es·ta par.te) alli 
se reproduz com esp"-ntosa rapidez e fecund idade, em pre.JUtzoclo. 
navegação, a qual só vem a ser desempedicla durante o inverno, 
qunnclo a fot·ça ela corrente das aguas doces as levam de en
conLt·o ás salgadas, a cujo contacto não r esistem e. morrem. H~. 
'tamhem na cid~tüe uma es tação da linha teleg raphlcfJ. nacwnar, 
r1ue, funcciona desde 30 de setembro de 1876 e a põe em commu
nici.lção com a capital e os demais Estudos da União. - Orago 
N. S . ela Ap1·esentação e Diocese ele Olinda. Notavel po1· sua 
antip;uiclade e por successos famosos, ele que foi theatt•o sangui
nolento durante a g11erra e col1quista dos batavos, que por 
d iversas vezes occuparam o tHri:to d o da nascen·te pov . , sendo 
ou·tt·as tanto rechassado• clella pelo esforço, patriotismo e 
bravura de nossos antepassados, foi t amb m es~e l egar um dos 
que prime iro foram habitados por co ionos por tuguezes ·t t·azidos a 
P ernambuco pelos p l'im eit·os do nabarios d,t antiga Capitania. 
Posto intermediado onde esLanciava.m em suaR jornadas de 
exploração por ter ra os que de Pern a mbuco se encaminhaYam 
pat·a a reg ião aus tral da Capitania em clemandtt d as povs. ela 
A.Ltgoa elo .' ul e elo r io S. Francisco, fomm por :tcplifi xal!-clo sua 
residenc ia a lo-un s d'esse~ colono.• o explora< lores, cooqu1stando 
palmo a paln~o o territor io aos índios Potiguarés que cle lle eram 
se nhores , ele modo que pelos ultimas decennios elo seculo XVI 
já P orto Calvo era um pec1ueno povoado, que foi augmentando 
progressivamente clur<tnte os prjmeiros 20 a 30 an nos c! o seculo 
XVII. Passa, pois, como pl'ovavel. qu _o J)rtmeJrO 1nnelador · 
cl~, pov. de Pol't•J Calvo fora Cns·tovao L1n s, ne to de um 
ficl a l"o italianJ do mesmo nome e ·casado com D . Aclria de 
Holl;ncla, o qual fundou ahi uma egreja cronsagr uda ao c 11 lto d?
San·ta Vüge1n e lev .•1Tt0u sete engenh os ele fazer assucar, t·o·teados 
p ·lo t rabal ho de numet·osa escrava·tura. Aquell a senhora, que 
sempre corresponl'le u ao espi1·i·to emprehende.clot• e ttc·tivo de 
seu mari do, vivia ainda, segundo r <" zão as chronicas, no anno 
de 1647, conta ndo ele •' clade HO e uma num ~r11s i ssim a cle'lcen 
dencia. illm ·toda9 as épocas co ube sempre a Porto Caho papel 
mu ito importa n be e s:llien te nos diver~os acon.tecimen tos sociaes 
e politic:os, qLte t· ela ant iga Capitania, quer ela ex- prnvincia elas 
Alaaõas . Foi ahi que immOt"talisou-se D. An·ton io Fe lippe 
Ca~arão por seu denodo e bravura militat·, ao mesmo t em po 
que se coroava com o a louros ele h e roi na D. Cla ra Cama r ao 
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- Joanna cl'Arc do Bl'azi l , 'filha do logar e <lsposa d'aquelle, 
mulher ele col'ação varonil, que, ou só ao l ado ele Reu marido, 
ou á frente de algumas senhoras, a quem tornára com seu 
exemplo bellicosas, achava- se sempre nos pontos mais arr is
cados elo comba·te, obrando prodígios ele valor e bt·av u1'a em 
clefeza ela patria e fo l'talece nd o com a sua coragem e galh a l'dia. 
os que pot· ventura fmqueassem na pugna . Si no seculo XVH 
fez- se no·tavel es·ta l oca li dade pela pat··te qne tomou na guerra 
com os hollandezes, menoq importante não foi a que .lhe coube 
desempenhar no seculo XVIII, durante o perioclo da cle >truição 
do celebre q1ulu!11bo el os Palmares, pois era ah i o centro elas 
forças exped icio :•a l'Ío S contt·a os negros; e no secu lo ac\ual 
·tem- lh e eg-n~ lmeme cabi do flgut·ar activ;t:nente, quer nos acon
tec im en·t:)s da in nepende nc ia, na sedição de 1824, na guerra 
dos cahanos clH 1831 a 1334 e ainda na revolução praieira de 
P ernambuco em I ',18 e 1l:l'19. Nit. escut·iclão elo passado acha- se 
occul"t1. a ci <tta e: n que este pov. ·teve o prerlkamen to ele f,·egue
zra, havendo apenas noticia, de c1ue . conferindo el- rei ele Por
tuga l o posto de capitão e alcaiele-mór ele Porto C<Llvo, etn 
l'emuneração el e serv iços e com obrigação de erigit' ahi unn 
vil!a. ao di to Cr istovão Lins. emprehen<len este, pelos fins elo 
seculo XVI ou princípios tio secnlo XVII, a co:1str·ncção da 
matriz a que en·tão se chamava e..r reja n •y va, cuja vasta 
cit·cnmscl'ipção parochia l abmngü todo "terr itot• io e nLre as 
frrguezias de Serinbaem (Pemambnco) e a ela vii la da :Mag
dalena (A iagôas .) Pelo temp<> da gu tr t•a hollancleza er·a vi 
gario d() PIJr·to Calvo o padre André J orge Pinto. Em 16:36 
teve a ""l'aduação de vilJa, com o ti"tulo de Bom Sucesso , 
que em 

0 
virtude ele auctor isação régia que t inh a , lhe foi ou-· 

torgaela pelo 4• clonatario da Capi-tania, Duarte de A lbu
querque Goelho, na mesma data (12 de abl'i l ) em que tam 
hem foram levan·tadas em v i !la as povs. d~> I'e neclo e Alagoas . 
Em 1G36, aos '1.2 ele abr il. es tando ele assistencia nessa pov . 
o propt·io donatario o governador ela Capitania , Dual'te de 
Albnquerque Coelho, na volta que havi a feito da Alagôa elo Sul, 
(hoje cidade elas Alagôas) em companhia elo conde ele Bagnuolo, 
conferiu- lhe a graduação ele villa com o ·titulo ele Bom Successo, 
denominação allegol'ica elo memoravel feito ele armas e exito 
feliz alcançado pelas for ças que Ma·thias ele Albm1uerque, seu 
irmão, com mandava em julho elo anno prececlen·te, quando fot·am 
sitiados os bollandezes, forçados a rencle t·em·se e a e ntregarem o 
h eroico Calabar: acontecimetrto es te, cuja memo1·ia aquelle go
vernadot· o donatario quiz ficasse perpetuad::r.no titu lo qu e para a 
villa escolhera. Dos papeis e clocumen·tos publicas exis·tentes nos 
cartorios, verifica-se que cl t> tal denominaçiio constantemente 
usaram os nossos antepassados até i830 e ainda em 1840. E' 
verdade que o nome actual teve-o a localidade desde o começo 
ele sua fundação; e nos mappas e plan·tas levantadas pelos hol
landezes, durante o período que estiveram assenhol'iados ela 
capitania ele l"emambuco, figura este Jogar algumas ''ezes com 
o nome de PorLum Calvum e outras ele Portus Calvi , bem que 
em algumas cht·onicas desse lempo se nos aepare tiuni.Je m a de 
nominação topographica de pov. de San·to Antonio doa Quatro 
Rios. pt·ovavelnieute allusiva á in vocação que tivesse a pt·imeüa 
capella que alli exist iu , antes cb ma·tl'iz construicla pot· Chris
tovam Lins, e ao facto ele achar -se o local circumdado por 
quabr·o flue ntes mananciaes ele agua doce. O termJ da vi l la e 
mun: de Porto Cal va abrang ~u. por clila·taclos annos, iodo o ter
ntor1o, não só elo actn<Li U1tm. como os de Camaragibe, Porto 
Pech·as, Maragogy e pal'Le do de S . Luiz do Qui~unde . Tamanha 
Clrctunscripção munictpal {ói, porem, Re t·es·tl'inginclo, em pri
merro loga r com a cre~ção da villa e mun. ele Por·to de Pedras 
P~n· Alvará R Pgio de 5 ele clezornhro ele 1815; clepoi9 com fl. crea
çaocLt villa e mun. ele Camaragibe pe la Lei P1•ov. n . 197 rle <28 
ele Jnnho de "1 858 ; e fmalmente pela Resoluciio n. 6'31 ele 2! de 
abrtl ele 1875 que erigiu em rillit., com a clen•Jminação de Iz~ uel, 
~ pov. ele G<tm~ ll a, a qt~al passou depois a chamar- se vi !la rl8 
l1arago,.,y por dispos i ç:~o ela L~ i n. 7::!3 dH ;'3 de jul hu ele 1876 . 
~OJU o reg imen e di ri . ão jud iciana que vi go t·ou até i 833, era 

Orlo Ca L nJ su.i eito it Ou vidoria Geral ele Alagoas, unica co 
nla~ca 0.<Ytiio ••xistenta na pt·ov subdiv id ida na ' onze vi !la~ até 
pnt ao ex ist.P. tlleR, cada uma ela9 q,w.es co m " 'a justiça ordinar<a. 

1
r·omu lg;uJo (l cocligo do processo cr imina l e s~ nelo o berri"tor io 

c a prov. rlivicliclo em cgtabro conuu·cas. passou a vil la de Porto 
Cal; o á snjeiçii,o cl<c comal'ca de Macei6, que L'ntii.o ab1·angia I.odo 
norte ela p;·ov . , ela qnal s0 elesmemhroll pela Lei Prov . n. 197 
de 28 ele ju nho de 1852, que lhe conf'erill a g-raeluv.çiio )ndicia:·~~ 
ele COITiarca. sencl0 como tal 1nsLall arla aos 20 de abt•tl de Üi::>u 
Pelo ~etl 1o :juiz ·ele direito o Dl' . Luiz c[ ., Assí~ :M:ascat'enh:.ts, 
com Jllrisdic<;ão nos termos r eunidos ele PorLo Calvo e Porto ele 

Pedras; e passando ft nalmen te a ser galarcloacla com os fó1·os 
ele cidade por Decre to n. i O de '10 de abri l ele -1890, promu ] ~>aclo 
pelo govet·oaclor do Es·taelo co t• onel Pedt·o Panlino ela Fonseca. 
O Dr. Thomaz Bomftm Espindola em sua Geographia A lagoa na 
d iz : « Po1·to Calvo, outr 'ora Bom Suocesso. A' ma;rgPm e.;q . do 
Mangttaba, a 27 kílomet r os da .foz, a poucas leguas ela Estrada 
ele farro elo R ecife, circumclacla de excellentes engenhos de fa
bricar assucar, ele ballas fiurestas, s itu ada em um terr eno fresco 
e argillo~o com m ·ri boas varzeas á margem de corregos pe
renn es . E s·te povoado é um elos mais anLi gos da provincia e é 
fót·a de cl uv tda que elle, Alag·ôas e S. Francisco \Penedo) foram 
elevados á vil la em 23 de ab.ril el e 1836 ....• Pela sua posição 
t.opograph ica p«recia eles·tinaclo a se r o pl'imeiro povoado elo 
nor·te , e ate a sécle de uma. florescente cidade ; no entre tanto ma
rav ilha qne não prospere quanto •n·a de es-perar e que de h a 
mui~o se conserve estucionari a, cedendo a dianteira á villa elo 
Passo de Camaragibe, cuja poSi(:ão topogt·aphica é cerbam 11te 
inferiot· á sua! Co ntem um numet·o ele logos um pouo:o inferior 
ao da vi lla do Passo e poucos sobt'aclos, uma boa matriz, que 
snppõe.- se "ter s ido outr'ora art·uinada pelos hollanclezes, depois 
reconstnuda; uma capella de S . Sebastião, uma casa ela c<cmara, 
pe rtence" te a m unicipaliclade, com um salão para o jut·y e um 
bom archivo . . . uma cadeia . . . » E' com. ele P eo ·t1·an cüt clas
s iftcaclapelos Decs. ns. 1.079 ele 4 de dezembro de 1852 c 5 .079 
ele 4 de setemb ro ele ·1.872. Ag-enc ia elo col"l"eio. Compri·heocle 
as seguintes povs. : Leopolclina, J oteuhype, Jundiá e :::anl." Anna. 
Nes'a cidade, si não t eve seu b?.rco, teve se' tumulo o in·trepido 
Domingos Fern andes Calabat·, que estwe <LO serv iço do> hol
l anclezes desde 20 da abr il ele :l632 até :2:2 ele julho de '1635. 
Tenn i non o valoroso brazi leü·o enforcado, se ndo sua cabeça e 
Rtms quar~os collocados no~ Jogares mais publicas . Quando a 
26 ele j ulho des te ultimo anno, o general hollanclez Segis, :: undo 
en·trou em Porto Cal v o, ficou clolorú,amHnle impeessionado ao 
ver a cabeça de Cal ab~tt· espetada num poste e seus m em bros 
s uspensos sobre e•>tacas . e mandou immediatameo ·te r ecol he r os 
r eslos mutilados ele s~u inditoso companhe iro ele g lori::ts em um 
caixão e o fez depositar na egreja ela pov. R-ecorda essa cidade 
a inda a batalha de 18 ele fevet•eit·o de 1637, em que l.antJ se dis
·tinguit'am os hollandezes e os eleuocl:dos Henrique Dias e D. An
tonio Phili ppe Camarão. 

PORTO D A BARRA. Log. do Estado do Rio de Janeiro, 
no di" t. de S. José ela Bôa !I'Im·te. 

PORTO DA BOCAINA. Pov . do Eotado ele Minas Geraes, 
do clis·t. cl::r. Pimenta ill' o ponto terminal ela navegação fluvial 
na E . de F. Oeste ele Minas. 

PORTO DA CAÇADA . Log. elo Es·tado de Santa Catha rina 
no mun. do Para·ty, Desse lu gar parte uma estrada que vai en 
contrar com a es kada geeal de Santa Catha rina . 

PORTO DA CAEIRA. L og . no clist . de Mostardas do Es-
tado elo R . G . do Sul. . 

PORTO DA CANÓA . I.og . do Estado das Alagôas, em Santa 
Iphigenia . · . 

PORT O DA CHAPADA. P ov . fundada em ·1811 á margem 
elo rio Grajahú, no l!:staclo elo Maranhão. Foi elest:·nicla em 
1814 pelos inclios Timbiras Piocobj és , morrendo quei madas 38 
pessoas, que elles "panhat•am rlesape rcebiclas den u·o elas casas, a 
que bru·bammeute Ltnç<nam fogo, Lo>ndo j(t antes assassinado 
i\'Ianoel José ele Assumpção, homem v::d en le que, com 40 palsa
nos, intentou oppor- se ás suas depredações . Ann os depois pre
·tencleu-se . com lllll cl estacamen~n ele tl'Dpa ·ele linha, funu a r so 
bre <LS rui nas da pr·im eira uma nova povoação com o nome de 
8. Paulo do No1·te, que foi rlesamparada pelo ten·or incutido 
pelos índios, o que deu Jogar a set· pa r a a lli envjado Fro.n 
ci. co JoRé Pinto ele i\Jagalhães com 40 soldados e fundar o pre 
~iclio Leopolcli na . CornClllDll"tO C·mseguisse el le relíJ.cion a:·-s com 
os Plocobgés, <! entro ele ;tnno e meio, es·tes. qu e brando a pa~, 
ostentara n1 ·tanta fet·ocJclacle, que forçllso foi abandonar o pre
sídio Escapando P into com 18 homens . Fi :almente. novas ban
cleir;s, mais l'elizes que as o.wteriores, comeguiram fnncl :r a 
povoaÇão da Chapada. hoj e ciclacle. e pt·aximame:~ ·te a da Bat·ra 
do Corda . (Cmz Machado: Rei. 1856). 

PORTO DA COLONIA . Ba i1·t·o elo mun. ele Cananéa do 
Es·tado de S. Paulo; com duas eschs . ptrbls; ct·eaclas pela Le1 
n. 10-L de 24 de setembt·o ele 1892. 

PORTO D A CONCEIÇÃO. Lo"". elo Estado do Rio de Ja
neiro, na ft·eg . el e Quatis e "' nn. da Barra i\lansa.;. com ~s~~:.· 
Agencia do correio, creacla por PonarJa de 16 de aoosto el e !Sul. 
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P ORTO DA ESPINHA. Log . do Estado ele Minas Geraes, 
no mun . de Uberaba . 

P ORTO DA FARINHA. Pov . do Estado de Sergipe, no 
·tel'mo ela Es·tancia, á margem do rio F undo . E ' centro agricola 
e ele criação de gado . 

PORTO DA FIGUEIRA . Log . do Estado de Minas Gernes, 
no r io Doce. JJ;' l igado po,· nma e.·t,·acla á c idad<· de Suass 11 hy , 
projec tando-se uma outra que o li-gue ~om o. dist. do ~~a~ro 
cinio do mun . de S . Miguel dos Guanhaes. Fot elev:tdo a OIBt. 
com a denominaçao ele Baguary pela Lei P rov . n. 3 . 077 de 6 
ele novemb!'O ele '[882 e á de parochia com a denominação de 
Figueira peht ele n . 3 .198 ele 23 de setembro de 1884. Vide 
Fi,rmei?·a . 

PORTO DA FOLHA. Cidade, e mun. do Estado de Ser 
gipe, sede da com . do Garat·ú,_ á_ margem elir . do r io S . F•·an 
ciscll . Orago. N. S. ela Conce 1çao e cl10ce~e arch tep1scopal de 
S. S,ulvadot·. Foi Cl'eada parochia pelo Dec . de 16 de agosto de 
1832 e villa com a denom inação ele S . Pedro do Po ,·to da Folha 
por Lei Prov . tle 19 de fevereiro ele 1835. Transferida ·sua séde 
para a pov do Burr.~co elo meSIIIO mutL, com a denominação ele 
vil la de N. S. cl:.t. Conceir;ão do Porto ela Folha, peJa Lei Pt•ov. 
de 23 de fevet·e iro de 1836 ; tramfe1•ida pal'a o hgat• em que se 
achava a sérte ela villa pela de n. 60 ele 19 de fevereiro de 184-l; 
transferida para G·urn1l ele !'eclras pela de n. 478 de 28 de mal'Ço 
de 1~57, disposição esta que foi revogada pela ele n. 664 de 11 de 
m aio de 1864. Removida para a Ilha do Ouro pela ele n. 84 1 de 
3 de março de 1870, dispos icão esta que egual mente l'oi rev.•gHla 
p ela de n. 1.153 de 28 de abnl de 1880, que no art. 2o ·tl'ansferiu a 
séde da parocb.ia, que passou a ter a ·invr;caçio d~ N. S. ela 
Conceição. O mun . e regado pelos rios S . Franc:isco, Gara.rú, 
P orteiras e diversos out•·os . Comprehende os·povs . denominados: 
Ilha do Ouro, Bel monLe, Curitub:t, Canindé, Olinda, Currali
nbo, ~Iocn.mbo, S . Pedt·o, Ara·ticum, Poç.o H.eclondo . Sua pop., 
pela ma ior parte, composba de in di os, ou de clescenrle n tes des·tes, 
occupa- se na lt~vou1·a, na caça e na pesca. Agencia do correio . 
Sobt·e suas divisas vide, entrP. outra ... , a Lei Prov. n. 188 de 13 
de julho de 1847. A cidade t eve origem em uma ra~enda de criar 
gado, denominada Buraco. razão po1· que ha q•1em ainda a de
nomine hoje villa do Buraco . A Lei n . 82 de 13 de out11 bt·o de 
189.1 transferiu a séde cl<t com . ele Gararú para Pot··to da Folha . 
Foi elevada á cidade p ~ la Lei n . 195 ele 11 de novembro de 1896. 

PORTO DA FOLHA. Lagoa do Estado de -8ergipe, no mun . 
de sou nome . 

PORTO DA FORMIGA. Log- . do Estado de Minas Geraes, 
sobreo rio Tanque, nodist. do Carmo e mun . deltabira. 

PORTO DA FORMOSA. Log . do Estado do Maranhão , i 
margem do Parnahyua , 3 kils. abaixo da barra do Santo 
Eugenio . 

PORTO DA ILHA. Na cidade de Mossoró, Estado do Rio 
Grande do No r·te . Do porLo Areia Branca s gue uma camboa 
navegavel até o logar -Porto da Ilha- que demora 6 kils . da 
cidael . Pequenas emba reações vão constao Lemente a esse por·to 
descaneg:cr e.Lomar carr ·gamen·tos, com muita. fac i !idade. E' 
consichravel o mov imento diario entre a ilha e a cidade. A Lei 
Prov. n. 6::!0 de 6 ele agosto de 1873, autorisuu o Presiden·te da 
provincia a con"trac·tar uma est rada de 1·odagem desse pot·to até 
á cidade, mediante concessão ele privilegio por trip·ta annos. 

PORTO DA LARANGEIRA . Log . do mun. de Magé e Es
taclo elo l-tio de J aneit-o . 

PORTO DA LENHA. Log . no clis·tr. da Penh<\ elo Estado 
da Bahia . 

PORTO DA MADAMA. Log. do Estado elo Rio de Janeiro, 
no mnn . de S. Gonçalo; com uma es·taçio da E. ele P . de 
Cantugallo, distante 5k300 de Nyterõi . 

PORTO DA l)II:ADAMA. (Ramal ferreo do.) No Estado do 
Rio de Janeiro. Tem a ~xLensão de ·tres ki ' s . ; pal·te d<JJ estação 
Paulo LProux no kil . 5X100 da I~. ele F. Cantagall o e vai ·ter
m in:J.l' no Porto da Madama . Serve exc lusi vame nte para ex
por tação de cargas e produclos da peqw:>na lavoura. pelo Porto 
da Madama . 

PORTO DA MAGDALENA. Log, do Es·tado do Rio de Ja
neiro, no dist . ele S. Gonçalo. 

PORTO DA MATALOTAGEM. Pov . do Estado da Bahia, 
no m un. de Chic1ue-Chique . 

PORTO DA OLARIA. Log. d o mun . da Cap ital doEs
tado elo Piauby. 

PORTO DA OLARIA. Porto em um braço do rio Iriry, 
no mun. ele Magé elo Estado elo Rio de Jan ei ro. 

PORTO DA OLARI A. Log. elo Estaclo do Rio de Janeiro, 
no rio Guapy , mtm. de Magé e Estado elo R io de J aneiro. 

PORTO DA P IEDADE . Log . . do l~stado do Rio ele Jane iro, 
á beil·a da bahia do Ri.o d<> Janeiro, no mun de Magé; com uma 
esch . publ. de instt-. p l'imaria. Vide Piedade. 

PORTO DA POLONIA. Log. do Estado de Minas Geraes, 
sobre o rio P omba. 

. PORTO DA PONTE . ·Log. do Estado do Rio de Janeiro, no 
mun. d~ S. Gonçalo ; com duas eschs . pu bls . de instr . prim . , 
e uma capella ele S . J oão á beira-mar. • 

PORTO DA PRAINHA. Es·tação :J, margem elo rio i'IIogy
guas~u . no E~tado de S . Paulo. A Podar ia de 14 ele setembro 
ele 1885 creott ahi uma agencia do correio. 

PORTO DA REPARTIÇÃO: Log . na com . do Beejo elo 
Estado do Maranhão, com um a esch. publ ica. 

PORTO DA RIBEIRA. Bait'l'o no mun . de Iguape doEs
·tado de S. Pa11lo; com uma esch . publ. ele instr . p t·im . e uma 
capella ela invocação ele S . J oão . 

PORTO DA RUA . Pov . na costa do Estado das Alagôas, 
prox imo á foz elo riacho Ta·tuamunha e ela ponta 'raturé . 

PORTO PA SALINA. Pov . elo E stado elo Espirito Santo , 
no mun. ele Anchie·ta; com uma esch . publ. de in ste . prim . 
Cl'eada pela Lei P rov . n. 26 de 29 de outubro ele 1873 . 

PORTO DAS ALMAS. Outeiro no ter mo ele Larangeiras 
do Estado de Sergipe . 

PORTO DAS ARGOLAS. Log . elo Estado do E. Santo, no 
mun _ da Capital. 

PORTO DAS CAIXAS. Dis t. do Es·tado do Rio ele Janeiro, 
nomun . de ltabonby, banhado pel n rio Macacú. OragnN . S . 
da Conce ição e d iocese de Nyterõi. Foi creado pal'ocbia pelo 
art. I da Lei Prov. n, 912 de 30 ele outubro de 1856 Tem duas 
eschs. publs . de inst. pt·im. Age tlciadocorreio . E' at.ravessaclo 
pela E. de F . de Cantagallo, qne ahi ·tem uma estação, si•uada 
ent re as ele Itamby e Sambahitiba . Dahi parte um ramal ferreo 
para a villado Rio Bonito. 

PORTO DAS FLÔRES. Log . do Estado do R io de Janeiro, 
no mnn. de San·ta 'l'hereza, á ma1•gem elo ~·io das Flores, ligada 
a San·ta Thereza ele Valença por uma E . ele Ferro, que parte ela 
estação do Oouunerci.o, e cuja 1n secção foi inaugurada a H ele 
setembro de 1882. Agetlcia do correio . Tem duas eschs . pu
blicas . 

PORTO DAS FLÔRES . Dis·t. elo ·termo de Juiz de Fót·a, no 
Estado de Mtnas Gel""es . Fo1 m·eaelo pelo Dec . n. 64 de 12 ele 
maio de 1890. T em 1272 habiLru n·tes. 

PORTO DAS MALEITAS. Log . elo Estado de S . Paulo 
sobre o rio Pardo, que ahi tem uma ponle , entre S . Simão ~ 
Batataes . 

PORTO DAS OSTRAS. Log. do Estado elas Alagüas, em 
Porto de Peclt·as . 

POR'FO DAS PEDRAS. Log . no mun. de Icatú elo Estado 
elo !lbran.b ão . 

PORTO DAS PEDRAS. Pov. do Estado da Bahia, ú mar
gem dir. do rio S. Francisco, abaixo de Joazeiro (Hall'eld) . 

PORTO DAS PEDRAS. Log . no dis·L. ela Vilht Nova ele' 
Sant'Anna, mun. ela Lagu na e Es·tado de :Santa Ca·tharina. 
A Lei Pro v. n . 50 de 16 de junh o ele 1836 ·tranre riu p<\t'a a hi a 
séde daq uelle clis t. ; essa disposição, porém, foi revogada pela 
Lei P1·ov. n. 329 de 6 de maio de 1851. 

P ORTO DAS R EDES. Pov. do Eslaclo de Set·g ipe, no be t•m o 
de Marll1m, cum duas eschs. publs . de inst . pr im , tendo s ido 
a do sexo feminino creada pela. L ei Prov . n. 1.004 de 12 de 
abril ele 1875. Tem a capei la ele N. S . elos Navegan ·tes e um 
bem mo ntado trapiche . Ha um braço do Cotingtüba que vai. a 
esse pm·to. onde i'órma uma bacia funda, com bom ancnr adom·o, 
onde ou tr'ora chegava111 os navios, quando ahi funccionav11 a 
alfaudega . Nessa bacia en·tram os rios Serg ipe e' Ganhamoroba. 

39. 076 
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PORTO DAS VACCAS. Log . do Es·tado das Alagôas, em 
S . Miguel doa Campos e em Alagôas. 

PORTO DA TELHA. Pov . no mun . elo Por·to da Folha do 
Es·taclo de Sergipe. . 

POR TO DA TELHA . Pov . no mun . de Haparica elo Estado 
da Bahia ; com uma esch . publ. creada pela Lei Prov. n. 2.697 
de 24 de julho de 1889 . 

PORTO DA UNIÃO. Log. do Estado elo Paraná, no mun . 
de Palmas; com duas eschs . publs . de inst . prim ., creadas 
pelas Leis Provs. n. 577 ele 8 de abril de 1880 e ar t. 1 § Ili da 
'ele n . 450 de 6 de abril de 1876 . 

POR TO DA VALLA. Log. do Estado do Rio ele Janeiro, no 
elist .. de S . José da Boa Morte . 

PORTO DA VI LLA . Log, elo Estado de San ta Cathari na, 
no mun. elo Tubarão. 

PORTO DA VILLA . Por to na lagôa Mirim, 6m,600 rlistaule 
ele San·ta Victor iá do Palm ar ; no Es·tado elo R . G. do Sul. Dá 
entrada a embarcações de pequeno calado em aguas médias, as 
quaes o demandam annualmente em numero superior a 100 . 
l~esente -se ele um pharolete. Denominava-se antigamente 
Sacco elo Felizardo. 

. PORTO DE ARÊA. Pov . do Estado elas Alagôas, nomun . 
do P arahyba . 

P ORTO DEBELEM . Log. do Estado do Maranhão. Foi 
ahi ha tempos, creada uma director ia parcial de índios, na 
ma;crem clir . do l'io Itapecudt, e pa1·a onde deveriam ser cha
mad~s os indios das a ldêas que demoravam na barra elo rio 
Corrente. 

PORTO DE BURITYS DA ESTRADA . Log. elo Estado 
de Minas Ge1·aes, no dist . elo Pompeu e mun . de Pitanguy. 

P ORTO DE CIMA. Villa e mun . do Estado do Paraná na 
·com. ele Antonina, no planalto elo Estado, á margem dir,' do 
rio. Nhundi11quara: Orago S. Sebastião e diocese ele Curityba. 
.Foi creada paroch.ta do mun. de Morretes pelo art . I ela Lei 
P rov. n. 32 de 7 de abril de 1855 . Elevada á categoria de villa 
:pelo art. I da de n . 294 de 7 de março ele 1872 e ins·tall aela em 
oS ele janeiro de 1873. Tem eschs . publs . de inst . prim. , nma 
elas qnaes Cl"eacla pela Lei Prov . n. 141 de 20 de abril de 1866. 
Dista cerca de seis kils . de Morretes e 60 ela capital. Agencia 
·do correio. Lavoura de canna, ar roz, mandioca e café . 

PORTO DE CIMA. Salto no r io Tibagy e Estado elo Paraná, 
9,9kils. antes dechegarásédedafreg . doJatahy. (Inf.loc .) . 

P <?RT_9 DE D. MANOEL . Aldeamen·bo si'tuaclo á margem 
do nbetrao elo Capim, no mun . de Suassuhy, a 10 kils . , em 
rumo 1·ecto, do rio Doce e a igual. distancia do Suassuhy 
Grande ; no illstaclo de Minas Geraes . Em 1884 o n umero de 
í ndios aldeados subia a 24:1.. Tem esch . de i nst. prim. Cul· 
tura de milho, arroz, canna de assucar , mandioca e ou·tros ce
r eaes e legumes. 

PORTO DE GALLINHAS. Pov. no mun . de Ipojuca do 
Estado ele Pernambuco. 

POR TO DE GUANHÃES . Dis t. do Estado de Minas Geraes 
no mun . da Conceição , j unto ao rio Guanhães, e a 2.2 kils: 
ao NE . de S . Domingos do Rio do Peixe . O ter reno que se 
estende en·tre essas duas localidades fó rma um gran de valle de 
excellentes teri·as de cultura, fechado por uma longa ser ie 
de colhnas, que se tornam cada vez mais elevadas á med ida 
que se approxima elo r io. e na entrada do po voado estreita
se consideravel. mente, for man do uma garganta que dá passa
gem ao r ibe irão do 'l'rigo . «Penso, diz o engenheiro C. Sena, 
que .a conservação des·te arraial será dillicilima ; os grandes 
c~rr1mentos de terra, aliás tão frequen tes, cedo ou tarde ~ra
r ao sua rui na . Todas as casas se acham edificadas na fralda 
de um outeiro, fo rma-do por u ma camada de 8m a d.Qm ele 
~erra vegetal , proveniente de r ochas subjacentes . Os elementos 
•e~dpsathicos, decompondo- se mais facilmente que as micas 
dao 01•ige m ás camadas ele argilla en·tre a rocha em via de 
de~omposição e a terra vegetal, que , grttças a seu grande peso 
~ ~ .1nplinação do tet•reuo, deslisa sobre ellas com grande 
acthdade, estando já em estado ele i mminente ruina um a 

p_arte do povoado. » Orago N . Senhora e diocese de Diaman
h n=:- . Foi creado parochia pela Lei Pro v. n . 778 de 30. ele 
ma10 de i 856 . Tem 2 eschs . publs . ele inst . prim . , tendo s1elo 
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a do sexo femi nino Cl'eada pela Lei Prov . n. 2.065 de 17 ele 
dezembro ele 1874 . Agencia do co r1·eio . Ccomprehende o pov 
Jacar é banhado pelo rio do mesmo nome. Sobre suas divi~as 
vide, etltre ou·tras, a Lei Prov . n . 2.585 ele 3 de jane it·o de 1880, 
a ele n. 2975 de 7 de outubro de 1E82 (ar &. lii). 

POR TO DE I GUAPE A ITÚ. E. ele F . do Estado de 
S. Paulo . A. Lei Pro v . n . 8 de i de março ele '1883 decretou 
o seguülte : Ar t . i. o Fica o governo da província autor isado a 
conceder ao commendadot· Josê Vergueiro, ou a quem melho
res vantagens offerecer, privilegio exclusivo por noventa annos, 
para, por si ou companhia que organisar, constrUir, custear 
e gozar de uma estrada de fe r ro da biwla que for ma1s con
venien·te e tr acção a npor, qne, partindo do por to ele lguape, 
tenha por objectivo a cidade de Itú, resal vados os direitos de 
zona pl'ivilegJacla ela Sorocabana, nos pontos em que fo r cor
tada . ArL 2. o A estrada partirá ela margem esquerda do 
rio da Ribeira , seguindo por ella e pela elos r-ios Juquiá
Guassú e Assuoguy, galgando o alto ela Sert•a Negra. ( Para
napiacaba ), e prosegu it·á de modo a interessar os mun icípios 
elo Pi lar, Sarapuhy, Piedade, Una, S . Roque, Araçariguama, 
Parnahyba, Pirapora e Gabreuva, até ao ponto te rminal. 
Art. 3 . • A provincia não garant i.l;:i juro algum sobre o ca
pital empregado, nem ·tomará a si qu alqnet• onus pecuniario, 
mas intervirá para que a empreza obtenha do governo impe
rial isenção de direitos para o material importado para o 
serviço da linha, e concessão de terras devolutas que houver 
na zona da estrada. ArL 4.• A empreza fica1·á obrigada a 
promover o melhorameu·to do porto de Iguape, adaptando-o á. 
navegação ele longo cw·so, aperfeiçoando o canal que une o 
rio [a Ribeira ao chamaclo - Mar Pequeno -e Barra do Ica
para. Art . 5 . 0 V o contracto que for celebrado entre o governo 
e a empreza serão guardadas todas as mais clausulas que 
forem necessarias para perfei ta garan·bia, ·tan·to do governo, 
como da empreza e elos direitos adquiridos . Art. 6. 0 O go
verno marcará prazos razoaveis para organisação da empreza, 
apresentação das plan·tas, co meço e conclusão dos t rabalhos, 
e, uma vez marcados, s6 poderão ser espaçados por mais metade 
elo ·tempo, improrogavelmente, por justa causa, cabalmente pro
vada, sob pena ele caducidade da au·~orisação, privilegio e 
contracto. Art . 7 . o Si findos t res annos, a contar da data 
desta lei, não tiver o governo feito o con·trac·to por ella autori
sado, caducará o privilegio concedido. Ar t. S. o Revogadas as 
disposições em con·trario, Foi celebrado o conti·ado a 8 de maio 
de 1883 . 

P ORTO DE JOÃO FERR E IRA. Bairro de Pinheiros, no 
Estado de S. Paulo; com uma esch. publ. de i.nst. primaria. 

PORTO DE MARTI M AFFONSO. Era assim outr'01·a 
denominada a Praia da Saudade, situada no Districto Fede
ral. Varnhagen, em uma nota d<t secção XIX, da Histol'ia 
Geral do Bra:::il, apresenta as r azões que tem para suppôr que 
foi nessa praia o logar em que Estacio de Sá funclou a Villa 
Velha. 

PORTO DE M ORRE TES. (N. S . do) Parochia do mun. 
de Morretes, no Es·tado do Paraná. Vide 11![o1·retes. 

PORTO DE MOZ. Cidade e mun . elo Estado elo Pará, na. 
com . do seu nome. Orago S . Braz e diocese de Belém . E' a 
principal pov. do Xingú , e a unica que não ·tem re·trograclado . 
Collocada no fundo de uma extensa enseada, em terreno plano 
e enxuto, notavel ainda pela sua salubrida<te, a feliz situação 
dessa cidade, quasi defronte elos flll·os elo Urucury-caia e Aqui
qui, a tem consti·tuido ponto obrig·aclo de escala dos vapores, que 
navegam o Amazonas . A cidade é bastante populosa durante o 
hinverno; a lgumas ele suas casas são de mui boa construcção , 
suas ruas são mais ou menos alinhadas, e, em alguns lagares, ha 
calçadas . De Porto de Moz para cima até grande distancia, o rio 
Xingú con e em linha 1·ec ta, vendo-se ao N. e ao S. o horisonte 
como no mar . O D1·. P edi'O Vicente de Azevedo, no seu, tantas 
vezes citado, Relataria de :1.875, diz :- « Foi Por to de Moz, desde 
o principio ela colonisação do Pará, uma aldeia de T upin ambás 
que t inha o nome de .L1!lat~wiá . Os holland_ezes est~be l,ece v am- se 
por alguns mezes naquelle ponto que dOJm.na o Xwgu ; mas, os 
port uguezes, auxiliados pelos indios, que leva ram do. Para e 
logares interm edios, os SU!'prehenderam , de modo ,que log;o se us 
inimigos abandonaram o logar . Os padres capucho> d(l Pied~de 
estabeleceram alli uma missão que conservaram e augn;tenta ram 
durante 40 annos com grande utilidade, até . ql!:e em vir tude da 
uma ordem l'egia, foi ella., como ·todas as m1ssoes do P~rá, en
treglle á administraçã o dos jesui'tas . Em 1757, es tes Jes mtas, em 
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vista de seus actos clesregeados, foram expulsos d'essa aldeia, 
que foi erec·ta em villa com o nome de Por1.o de Moz. Sua 12_0p. 
varia, conforme as estação, de 30 a 40 pessôas clut•ante o verao e 
400até 50.1 dm·ante o inverno. O mun. contem 3721 morador es . 
];]s·ta cidade es tá situada á margem dieeita do Xingú, sobre um 
ateet·o que este rio fol'mou ao longo da margem . A Ld.s on a]!;, 
deste a·terL'O natural as aguas pluviaes e elo rio fica m estagnadas. e 
pl'odnzem febres inteemil.tentes em ceeto pel'iodo elo anuo : ser1a 
ele araude intet•esse humani·turio rasgar-se um ou clous lagares 
nes~e aterro para dar prompto escoamento ás agnas. A_ ag-r icul
tura está extincta no município ele ! ta vil! a e a unica lllclustrta 
dos habitantes é o fabl'ico ela borracha. Os genet·os ahmen
ticios são os dos importados da Capital. Bem que durante o ve
r ão a villa fique quasi deserta, expor i a-~e grande qua ntidade de 
borracha, produzida nas ilhas do Xingú e nas maeg"ns elos rios 
vizinhos. Os meios de h·ansporte são us v a pore; que tocam nesse 
porto e as ca11ôas que para elle traospo1·tam a bonacha. pa1·a ser 
expodacla. A cidade não tem c!<~ edilicios p~tblicos sinão a 
matriz. A caclêa está em ruinas e a ca~a d~. camal'a pl'ecisa ele 
pt•omptos reparos. O estado sanitario, te m sido ben1 pouco satis 
factol'io, desde o começo do anno de "1873, por causa elas f"b,·es 
iutermit temes e pa lttdosas » - . gra com. ele primeira entr., 
creacla pe la Lei P •·ov. 1.065 ele 25 ele junho ele 18:!1 é cl.,ssillcada 
pelo Dec1·eto n, 8.762 de 18 ele novembro ele 1882 . Em 1883, com
prehenclia os termos ele seu nome e ele Souzel. O mun., além ela 
parochia ela cidade, cnmp t·ehendia mais em 1883, as ele S . João 
Baptistil de Veil'os, S. João Bap·tista elo Pombal, e Bôa Vis La . Como 
Termo pertenceu á com. ele Macapá, ela qual foi desmembrado 
e incorporado á ele Gurupá p~la Lei Pro v. n . ~86 a 18 ele se
tembro ele 1.856. Sobec suas divisas vide : Lei Prov n. 147: ele 
24 de oul:ubro ele 1848; n. 320 ele 25 de seLemlJro ele 1858 : art. I 
da ele n . S30 de 5 ele abril ele 1875 ; n. 855 de 28 de mat·ço de 
1876; art.. IV ela de n. 886 de 18 ele abril de 1877. Ahi tocam 
os vapore.; ela .linha de Belém a Manáos. Tem agencia elo correio 
Foi el vada á ca·tegol'ia ele cidade pelo Dec . n. 218 ele 19 de 
novembro ele 189ü . 

PORTO DE PALHA. Log elo Estado ele Pernambuco, no 
mun. ela Boa Vis ta. 

PORTO DE PEDRAS. Villa e mun. elo Estado elas Alagoas• 
·Lermo ela com. ele Porto Calvo, á margem cl ir. do rio lVIanguaha, 
junto á foz elo mesmo rio, estreitamen·te comprimida entre o 
mar e uma e ncos·ta de pedra, que deu-lhe o nome . Orago l':f. S . . 
ela Gloria, e diocese ele O linda. Parte integra nte elo ·territorJO ele 
Porto Calvo durante o brgo período culonial, ligada áe1uelJa 
pov . , depois vi !la e boje cidade, não s6 pela visinhança e pro 
ximidade, mas ta mbem pe la rec iprocidade ele in·teresses, homo
geneidade ele usos e costumes, a historia desse mun. pre nde- se 
in·timamente á el e Porto Calvo, em cujo~ acontec imentos sempre 
tomou par·te, cabendo-lhe o quinhão correspondente não só dos 
solirimen tos como da.s glorias em todos os fei'tos e movimentos 
que ·tivPram por thea Lro esta pal'te das Alagôas. Durante a 
guerra, invasão e domínio elos holland eze~, até á sua expu lsão, 
pagar;\m os filhos e baba . desta l ocalidade o tributo de sangue 
e valot· patl'iotteo a que na·tu1·almente e• ta vam SUJeltos como 
visinhos, pois que pela barra e pe lo porto da pov. passavam ou 
ancora varn as embarcações elo inimigo o a as nossas, que do 
Recife conclU?.iam man·timen·tos e munições ele guerr a para 
Pm·to Calvo. D,ts devastações e atrocidades que o inimigo bar
baro fazia em nossas povs . , por onde ·tinha ele passa\·, não podia, 
pois, ftea t• isen·ta esta pov., situada bo l i ttoral á porta ela en
·tracla ele Porto Calvo pela vi<J. marítima. Quando, a 14 ele maio 
ele '1633, os holl aocleze~ , guiados por Domingos Fernandes Ca
labar, elltraram pela barra de Por·to ele Pedras com seis navios 
e oi·to barca,ças e queimaram ·tres embarcações portuguezas que 
nas aguas elo rio se achavam, inva.eliram a pov. que foi elestru1da 
pelo sac1ue e pelo fogo, clegollaram divet·sos ele seus habs., que 
pela fuga não puclm·am escapar-lhes elas mãos , e coocluzil'am 
alguns outros prisioneiros. Foi tambem na :Matrta R edonda, 
actualmente do mlln . elo Porôo de Pedras, que, aos i8 de ja
nei ro ele 1636 , ferio-se a grande bata lha, tão clesastl'osa para 
os nossos, contra as forças commandaclas pelo general Articho
Jski batalha em qne perdeu a vida o bravo general hespanhol 
D. Luiz ele H.ojas y Borja, successor ele Ma·thias de Al buquer
que. EntreLanto, a pov . de Pol'to ele Pedra~ .. oão obstante haver 
sido fundada pela mesma época em que o lot a ele Porto Calvo, 
possuia como es·ta ·terrenos feracíssimos para .a cultura ela canna 
ele assucar, nos quaes se es1abeleceram murtos engenhos, e tendo 
sobre ac1uella a van·tagem ele ~star Situada .?<> httoral com uma 
barra e porto pa-ra em lJat·caçoes, nunca pocle desenvolver -se e 

pro::pet·ar como sua visinha, e ainda hoje não passa de um ag
gregado de casas, a maior parte coberta ele palhas, e quasi toelas
ellas pequenas, baixas, mal construídas, ou at•t•uinaclas as mais 
antigas. Por AI vará regia ele 5 de dezembro ele 1815 foi erec·ta 
em vüla, abrangendo então o respectivo te.t•mo e circumscripção· 
municipal todo o ·territorio contido entre a margam clir. elo rio 
Manguaba por onde se extremava com o mnn . de Por·to Calvo, 
e a margem esq . elo rio San·bo An·tonio Grande, quo lhe ficou 
servindo ele limite com o ele Maceió, et·eado tamhem pelo citado 
Alvará. Na orclemjucliciaria era a esse tempo suj ei·to o mun . ;i 
com. ele Alagê>as, unica ex is·tente em toda o Es·taclo até 1833, 
quando por deliberação elo Conselho elo Governo, sendo creaclils 
as ele Penedo, A túaia e Maceió, passo u a pel'tencer a esta ul
·tima, até que pela Lei P 1·ov. n. 197 de 28 ele junho ele 1852 foi 
creada a com. ele Por·to Calvo com o ·termo elo mesmo nome e O· 
de Porto "ele Pecll'as, elo qual foi então clesmembr·aclo par·te elo 
terri'tol'io para forncal' o da Villa elo Passo do C.tmaragibe, 
Cl'eaelo por esta mesma Lei. Pela R es . , n. 17 ele 28 ele abril ele 
1835 deu- se- lhe ·taml~em o preelicam~ nto ele freg., cuja séde a 
Res. n. 417 ele 9 ele JUnho ele 1864 (art . V) ·tl'ansfel'io para <t 
capella ele N. S . Mãi elo Povo na pov . ele S. Miguel elos Mi
lagres, donde voHou ele novo l)ara PorLo ele Pedras em vir
tude ela Res . n . 509 ele 19 ele dezembro de 1868. Naquelle 
mesmo anno ele 186<1 perde u a pov . de Por to ele Pedras os. 
fóros ele villa, que foi supprimida por Lei n. 438 ele 4 de JUlho, 
passando o seu terri'torio a fazer par te do t ermo ele Camat·a
g i be, conseguindo, porém, a r estauração e a nova posse de 
suas r egalias municipaes por disposição ela Lei n. 505 ele 2G 
ele novemht·o ele 1868. - Dotado de um sólo fecundo e proclu
c·t ivo, especialmen·te para a cul'tura ela canna ele assucar, 
para cujo fabrico con·tam- se no mun. bons engenhos, é esta a 
fonte de sua maior pr0clucção e riqueza, havendo tambcm no 
littora l ao longo ela praia denso coqueiral clcl que os respec l.ivos 
pt·oprietarios bLram avultadas colheitas e lucros, exportan do côcos. 
em geancle qtt:JJnticlacle para o mercado ele Pernambuco.- Além 
do rio Maoguaba é o mun. banhado pelo rio 'l'atuamunba.
Tem duas eschs . pubs. ele ins·tr . prim. e agencia elo correio. Com
prehenele a pov . ele S. i'IIigt.tel elos Milagres e Tatuamunha . 

POR TO DE P I UVA . Log . elo Estado ele iYiatto Grosso. á 
margem do rio Cahaçal, no mun, ele Cace t•es . · 

PORTO DE SANTA CRUZ. Pov. elo Estado ela Bah ia, no 
termo elo Campestre. 

PORTO DE SANTA MARIA DA VICTORIA. Villa e 
mun. do Estado ela Bahia, na com. ele Correntina, à margem do. 
rio Corren·te . Orago N . S. da Gloria e diocese archiepiscopal ele 
S . Salvador . Com o nome de Rio elas I!Jguas foi elevada á ca·be
goria ele villa pela Lei Prov . n . 973 ele 15 ele maio ele 1866, se ndo· 
installaela em 13 ele m úo de 1867 . Incorporada á com. ele Cari
nbanha pelo art. H§ V ela ele n . i.31i ele 28 ele maio ele 1873. 
Em virtude da L ei Prov. n . i. 960 de 8 ele :junho ele 1880 foi a 
sécle ela parochia e 1· illa do Rio d<1S Eguas transferida va•·a o. 
arraial elo Porto de Santa Maria da Victoria, que foi elevado a 
villa . Tem 26.835 habs . , duas· egrejas, a matt·iz e a elo Senbot· 
Menino Deus; eschs. publs. ele JI1S Lr. pl'im., duas elas quaes 
e1·eadas pelas Le1s Pt·ovs. n . 1.383 e '1.404 ele 4 ele maio ele 1874. 
o mun . além da parocbia da villa, comprehenele mais a ele 
S. Gonçalo elos BreJos, es"ta ultima creacla pela Le i Pro v. n. 2.361 
ele t ele agosto ele 1882. AgAncia do cor reio. A Lei Prov . 
n. 2.558 ele '14 ele maio ele 1886 mudou a séde da villa do Porto 
ele San"ta Maria ela Victo1•ia para a pov . elo Rio das Eguas: essa 
disposição, porém, foi revogada pela Lei n . 2.579 de 4 ele maio 
ele 1888. O Ac·to ele 3 ele agosto ele 1892 incorporou- a <Í. com . de 
Correnli na . Em 1893 recebemos do Sr. J. J . C. Athaycle a se
guin·te informação : «A villa elo Porto de Santa Maria da Vi
ctoria, situada á margem esq . elo rio Corrente, 120 kils . acima 
ele sua foz. eclillcaela sob1·e um tel'l'eno ligeiramente accidentado. 
com pequenas depressões, onde em epocha invernosa a agua 
accumu1acla i'ó1·ma pec1uenos alagadiços. Qtlasi a meio ela v li la 
eleva-se um morro ele 50 me·tros ele alti·tucle, mais ou menos, 
onde está ediftcaela uma capella ela invocação de Menino Deus e 
o cemiterio municipal. O ex t,remo norte estencle-ee sobre uma 
elevaçiio que em declive não muito mais termina a mesma 
al tura do mol'rO ele que iitllei. estende-se clahi em dian te na 
mesma clirecção nor te uma l a rga planície . Divide a villa em 
clous bair ros um pequeno t•iacho que cotre na cl irec<;ão de oes·te 
para les·te, desaguando no Cor rente. J!:ste riacho que é apenas 
um vailo completamente sacco no vel'âo, avoluma ele tal forma 
n:ts aguas com as chuvas elo inverno c1ue ·transpõe sen pellueno 
leito, innunclando pa1·te ela villa, como vio-se esLe anno, fe liz· 
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men·te, porém, é rara esta abundancia cl'agua. A villa com a elo 
Rio das [!}guas. hoje Correntina, fórma um a só parochia com 
sécle nesb ultima. Banha o territorio da villa o r i o Corrente 
assim chamado, pela extt·aordinaria correnteza ele suas aguas . 
Nasce ndo nas vet··tentes ela serra geral, limites do Estado ele 
Goyaz com e te (Bahia), corrll em uma estensão ele 480 kils . até 
o S. Francisco, junto « Sitio elo Matto, rece beudo pot· sua yez 
varias tribs., entre os qnaes notam- se como mais importantes o 
Forrno30, ·tres kils . acima desta villa, o Arrojado clous acima 
d_es·te, o t·io das Eguas oito acim a ela foz do Arroj ado, finalmen·te 
o pequeno l'lo do Meio 66 kils. acima des·ta vllla I!' 34 da foz elo 
rio elas l:!;guas . ão posso precis ar a extensão kilometrica elo 
curso des·tes rios; variando entre 300 a 360 pat·a cada nm. 
O Corrente tem aguas verde-negras, mas ele e>:tt·ema limpicl"z 
vendo-se ped'ei taroetrte pedras ou ou·tros objeclos na par Le mai~ 
profunda de seu lei"to . E' além disso ex·traorcli nariamen I e 
sinuoso, formando em alguma~ pades vercladei•·os SS.- Devem 
ser mencionadas as sen·as elo CrLtzeiro, elo Fundão, elo Caf1mcló 
elos Criou los, tendo a ultima, oucle ha gt•andes minas ele sal itre, 
varias ramificações. Querem alguns que estas denominações 
pertençam a cli1•ersas partes ele uma serra, outros pensam ao 
con·trario, julg t nclo-as distinctas . Não se pócle affirmar com 
seguTanca a que cadeia ele montanha per tencem; e p0ssivel que 
á chamada Serra Geral, mas a imperfeição ele estttclos sobre o 
assurnp·to não deixa chegar a conclusões positivas . Notam-se 
no mun . apenas duas lagôas que merecem menção: a da Cnrz 
seis kils ao N. da vil la e a ela Bat·l'a, na faz enda elo mesmo 
nome seis kils . ao S . A pouca clis·tancia da villa, subindo o rio, 
encon'tra - se uma pequena ilha que alguns r.bamam Canlagallo, 
por :ficar pet·to da fazenda des·te n ome, e a ela Posse pouco maiot• 
elo quP. a prim eira, a nove kils. ele Santtt i\l a.t·i~. Ambas 
carecem de impol··tancia . P ortos não os ha na significação 
prop:·ia ela palavra. Não obstante chamam porto ao Jo o-at• onde 
esti ecliftcacla a villa, por que ahi encontram-secluran·be o auno 
milha1·es ele barcas (embarcações proprias elo S. Francisco e 
afl's.) que fazem o commerc io en·tre este mun. e as diversas 
cidades e villas do S. Francisco, const ituindo meio ele trans
por te mais l'acil e orclinario nes·tas regiões. Nã.o havendo fones 
ve nlos, não ·teem as barcas necessidade de serem abl'igadas 
por isso reu ne-se em gl'ancle numero jun to;). vi!la; esp cial 
men·te na epocha ela safra, sem inciden te algum. Na serra do 
Cafuncló elos Criottlos encontram- se gr a nde3 lapas, especie ele 
tunneis naturaes com tr inta metl·os e mais ele extensão : em 
muit"s clellas estão as minas de salitre ele que fallei e poi· isso 
são ordinariamen~e ft·ecjuentaclas pelas pessoas que se entreg-am 
á ex tracção deste mineral. A curiosidade, porém, mais impot·
tante e a que se observa no riacho Santo Antonio, o qual atra · 
v essa a pov. elo mesmo nome . Gomo ficou clibo acima seis kils. 
abaixo do pov . está a serra elo Cuscuzeiro, posta na direcção do 
pequeno con·eg·o , .de modo que vista ao longe parece um obstaculo 
contt•a o qual vat esbarrar rmportante a estreita faixa cl ' <tgua; 
mas, urna arcada ele tres a Clttahro metros ele al-tu ra , mais 011 
menos abe r~a n.a face que olha par a. a pov . dando passagem 
relall"Vamente franca, o r iacho corre na extensão ele 24 kils. 
por baixo da setTa, vindo apparecer ele novou" fazenda O<Lnna
br<;va, seis kils. ac ima de sua foz no Corr ente . Aos rios que 
-offet·ece1n es ta purticu!aridacle denominam ingrimaclos . Além 
cl1sso no alto ela serra observam-se cav idades em fót·ma ele um 
cone cujo ve1·tice es-tá. voltado para. o sólo, semelha ndo"' cratél'a 
ele um vulcão, de modo que na che ia a agna, em ergindo por 
a~tas abe .. turas, fórma pequenas e piscosas lagôas . A pri n
:npal lavou1·a elo mun .. é a da canna ele assucar, que dá 
abundanten) ente nos breJos, não só pela fertilidade natural do 
solo, como tam bem porque, apt·oveitanclo os diversos dos e ria
-chos, os lavraclol'es tiram r egos para os sitios, molhando-os 
abundantemente nos ·tempos seccos. Como mercaclores eles ta la
voura vem a inclustria saccarina, consistindo ntt fabricação 
de as~ucar, ele rapad m·a ele tres libras cada uma e de caxaça, 
Pnr:c1paes fontes ele rendas elo mun. e ele sua grande expor
taçao. A ele t·apadura excede talve7, a mais ele um milhão an
n:• almenL~. Infellzmen·te os instrumen tos para o fabrico são 
amda mutto a1razados: engenhos ele macieira movidos a bois . 
Segue- se em importancia a inclus•tria coostt·uctora ele barcas, 
dendo esta vil la e a cidade ele Januaria (Minas) as suprido1·as 

e todp S. Ft•atlcisco. Cul-tivam-se tambem os cet·eaes 
Além des tas temos em mui pequena esca la a lavo ut·a 
do fumo, ao que, segundo dizem, prestam-se mflgnifica
mente os terrenos, e a inclusLri<L de fiação ele ·tecidos para 
vestes e r edes, exercidas mui·to li mitadamente por velhas, o 
que é commum em todo sertão, e a ela renda ele crivo. A tem-

peratura é c1uen te de setembro a abril ; de maio até agosto 
modifica-se, sando os dias quentes e as noites frias, especial-: 
men~e em junho e Jnlho em que muitas vezes faz ft·io dia e 
noite . Não se pócle dizer p,·opl'iamen·te que ha molestias en
clemicas. Apparecem ás vezes na época da vasan·te algtm1as 
febt·es sezonati cas, como di-se quasi em -~odos os povoados á. 
margem de rios ; rua~ em get·al são de carac-te r benigno . A 
causa a que se attribuem estas febres é a permutação de 
folhas e arbmtos apodrecidos ; porque duran·te a che ia o rio 
transborda alguns metros além do leito, cobre e faz apodrecer 
os a1·bustos que ficam -lhe á. margem , al iás bem ensombradas, 
os quaes, depois com a vasanle, ficando expostos ao sol, dão 
l oga1· a exhalações m i asmaticas . O povoado dos Brejos do 
Espírito Santo e elos Brejos ele Santo An·~onio, na parte per
t encente a este mun . , est-ão l igados á vi lia por estrada de ro
dagem, pot· onde passam annualmen'e centenas ele carros ti
rad"s por bois, que trazem a o commercio os productos elos 
ht·ejos, especialmente a rapadura . A prim eira além ele ligar 
Espírito Santo 6. villa serve aos pontos intermeclios ele Brejão 
e Fttnclão . 1Uém destas es tr adas ha outros caminhos que, 
não sendo verdadeiras estradas de rodagem, dão comtudo pas
sagem franca á pessoas, servindo assim de communicação 
entre a villa e varios logares circumvisiubos. Assim é qua 
temos a est•·ada desta á villn. Correntina com 72 kils. ele ex
tensão, n.o Alegre. arr aial elo mun. ele Carinhanha com 90 
kils., a villa ele Santo Antonio elos Brejos com 72 e outros Jo
gares como Porto Novo, Sit io elo Matto, ele. Esta villa dista 
72 kils. de Sant' Anna elos Brejos e de Cot'l'entina, ficando 
estas em clirecções oppo, ·tas, 90 ele Alegt'e , V32 ele Bom JeS LlS 
da Lapa, 180 de Urubú, 4.22 ela Cidade ela Bana, 240 ele Campo 
Largo por tena e 6-12 por agtm, 372 ele Santa Rita por t erra e 
pelo rio 612, 504 de Cbic1uech ique, 612 d~ Pilão Arcado, 720 elo 
Remanso, 840 ele Sento-::>é, 820 elo Riacho ele Casa N nva, 960 
ele Joaseit·o. 924 de Cachoe ira. Esta-s distancias sãn ·tiradas na 
maior parte das Descripçôes praticas da prooincia da :Bahia, 
pelo coronel Durval Vieira ele Aguiat· (typ . elo Dicwio da 
Bahia , 1888). Sob o ponto de vista bistorico ou a ntes tradi 
cional o povoado mais importa nte é o dos Brejos do Espirito 
San Lo, a n·tiga sé de elo di stric·to ele paz e que dependia da 
ac·tual séde ela vil la . Este povoado. hoje decadente, Jica 9 kils. 
ela villn. e é, r.omo todos os elo mun., geralmente chamado 
BL"ejos, centro pt·oclucto r ele rapad ura e assucar. Segue-se em 
impol'"tancia o elos BreJOS ele Santo Antonio 18 kils. a NO ela 
villa, o qual é cortado pot· um riacho sem importancia, per
tencendo a pat·te além elo dito riacho ao muu. de Sa nt'Anna 
elos Brejos, subcliv.idi nclo-se a parte áquem, entre este mun. 
e o ele Corren·~ina . Temos ainda o dos Macacos, 72 kils . a 
SO, ele Inhumas a 308 kils. na elirecção a O, o ele Malhados a 
4.8 kils . . o do Mellado na mesma distancia e elo Cafundó dos 
Crioulos situado na ft·alcla da serra elo mesmo nome, a 36 ki ls. 
ela villa e banhado pelo riacho elos Curraes . T emos apenas 
o eclificio elo Conselho Muni cipal, sobrado ele um anelar e pe· 
q uenas proporções, a capella do menitlo Deus de que fallei a 
principio e uma igreja pec1uena, porém melhor do que a pre
cedente quer pP.la consu·ucção, quer pela situação, pois eslá 
levantada numa elas duas p•·aças ela villa perto elo edificio 
municipal. Es·ta ul ·tüna não est:i. ainda concluída. Esta villa 
eleve seu clesenvolvimetl"to a clous t'actores: sua situação á. mar
gem elo rio pt·oprio pa t·a ser um centt·o commercial e á vis~
nhança elos bl'ejos cujos productos só aqui encon·tram fae1 l 
escoaclouro. Em 1830 viam-se ape nas umas quatro casas e 
frondosas gamelleiras , sob cujas copas abrigavam-se a~uelles 
que vinham fazet· traasacções commerciaes e ahi clorrnwm e 
mm·avnm, pócle-se dizer, clur·ante a safra. Era então o porto 
frequentado por ajojos (canóas ligadas entra si por trave,ssas 
ele madeira.s), que se en·tregavam ao commercio, levando os pro
duetos dos Jogares proümos, especialmente a rapadura, . pro
duzida nos brejos elo Esrnr tto Santo. Em 1840, pou~o ~a1s ou 
menos construiu-se a prunen·a barca por um operar10 vtndo da 
cidade' da Bal'l'a e com a chegada de pessoas de varios Jogares, 
at·trahidos pelas lucra ti v as transacções desenvolveu-se o com
mercio e com es te o povoado, chegando a tet• hoje umas SOO casas, 
a té que por Lei Prov. ma ndou-se que a sécle da v illa a que per-

' - t I • . d ·o elas E o-u as passasse ·tencia 0 pov. ate entao es a}e1ec1 o no r1 _ . o cl t 08 para 0 Porto de Santa Maria . Dahi cer·ta r!Ya!Jcla e ~nnreora 
dous Jogares, mudando -se a séde da villa 0(t para dve~to d~ 
para outro segundo a politica dominante. om 0 ad 'de 
Republica 'extino-uiu-se es·ta rivalidade, porque estan °cl a se . 
da villa aqui, cr~ou-se outra uo rio das Eguas. com a enom1~ 
nação de Correntina. Continuou sempre a villa em crescenL 
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desenvolvimento, passando a ser p0r ac·to de 3 de agos·to do 
anuo passado séde de uma das comarcas do Estado denominada 
Correntina .» 

PORTO DE SAN TO ANTONIO . Dis·t . do E stado de iVIinas 
Geraes, no mun. ele Cataguazes, ao longo do rio des·te nom~ . 
F ertilisam o seu territorio os r ios P omba, P araopeba, e os r1be1-
rões elo Monjollo, Jacaré, Boa Vista, Agua Limpa, Sant'Anna, 
S João e Diama;n·te. E ' atravessado pela serra Bratnca e de 
D~na Rosa . Exporta café, fumo, toucinho, aguarde~te e assucar. 
01·ago San·to Antonio e diocese de Marmnna. A Le1 P rov. n. 969 
de 3 de junho ele 1859 creou a paroch1 a do E. San·to elo Po~ba ; 
0 art. i o§ 2° ela ele n . 1. 188 de 21 de JULho ele 1864 t ransfenu a 
séde da parochia elo arraia l do E . San·to para a capella do Porto 
de San·to Antonio ; o art . 40 da de n . 1.676 de 21 de setembro de 
1870 transferiu para a pov . do E. San·to a séde da freg . do 
Porto de Santo An·tonio ; o ar·t . 1o da deu. 2.035 de 1 de dezembro 
de 1873 creou a fl·eg . do Porto de San·to Antonw, composta do 
dis·t. do mesmo nome desmembrado da ft•eg . do E . Santo . F01 
·transfe1·ida do termo do Pomba para o ele Cataguazes pela Lei 
Prov , n . 3.589 de 28 de agos to de 1888 . Tem agenc~a elo corre io, 
cLuas eschs . publs . de inst . prim . e uma pop. avahada em. 50~0 
a 6000 habs. E' atravessado em grande par te do suu tet·ntorw 
pela E . ele F . Leopoldi na . Sobre suas divisas vide, entre outras, 
as Leis Provs . ns. 3. 442 ele 28 ele setembt·o de 1887, 2 .345 de 12 e 
2.267 ele i de ju lho de 1876, 1.586 de 23 ele julho ele 1868 e 472 ele 
31 de maio ele 1850. 

PORTO DE S. L OURENÇO. Log . do Estado do R. G. do 
Sul, no mun. de Pelo·tas; com uma esch . publ. de inst . prim. , 
Cl'eada pela Lei Prov . n . 868 de 14 de abril de 1873 . 

PORTO DO AL GODÃO. Log . do Estado ele Sergipe, so bre o 
r io P oxim. Ahi. existe urna ponte que prende a estrada ela caprtal 
á Ata,laia . 

PORTO DO AM ARAL . Estação á margem do l'io Mogy
guassú no Es·taclo ele S. Paulo. A portaria de 14 de selembro 
de 1885 creou ahi uma agencia elo correio. 

PORTO DO APIAHY . Bairro ·no mun. da Faxi na, no 
Estado ele S. Paulo; conta uma esch. publ. ele instt- . pr i
maria . 

PORTO DO ATTERRADO . Log . d.o Estado elo Rio de 
J aneiro, no mun. de S . Gonçalo. 

PORTO DO B ARCO. Monte na cos·ta do Acarahú, junto á 
barra des·te nome, no Estado elo Ceará. 

PORTO DO B ARCO . Rio do Estado do Ceará; clesa,gua nas 
costas do rnun . de Aca rahú, dis·t. de Almofalla . 

PORTO DO BENTO . Log . de Estaclei de P ernambuco, sobre 
o 1·io Capibarihe, no dist . da iVlagdalen a . 

PORTO DO B ENTO. Log . na freg. de Mir ity do Estado do 
Rio de Janeiro . 

PGRTO DO BOM F IM . Log . do Estado da Bahia, no d ist. 
da Penha do mun . ela capital ; com escholas . 

PORTO DO B OQUEIRÃO. Log . do Estado elo Piauhy. 
en·tre B;u·ras e União . 

PORTO DO CACHOEIRO , Com este nome foi elevada 
á categoria ele cidade a villa elo Cachoeil·o de ~an:ta Leopol
dina, no Estado do E . Santo .- V1cle Cachoewo de Santa 
Leopolclina . 

PORTO DO CAIANA . Log. do Estado de :Minas Geraes, 
sobre o l'io Bambuby . 

PORTO DO CAJÚ. Log . do Estado do E . Santo, no m1m. 
do I tapemil'im . 

PORTO DO CARMO. Por·to no rio Iriry , mun . de Magé 
e Estado do Rio de Janeiro. 

PORTO DO CARVÃO. Log . do Estado do R io de J a
neiiro, no m un . de Magé. á ma~.·gem do rlo Guapy. 

PORTO DO CASSIANO. Log ,. elo Estado de Mi nas Ge
raes, sobre o rio Bambuby . Ha aht uma ponte . 

POR. TO DO CEDRO. Log . no te rmo ele !Larange i r::~s elo 
Estado de Ser gipe . 

PORTO DO CEMITERIO. Log . do TIJs·tado de Minas Ge
raes no rio Grande bn-ado a Dôres do Campo Formoso por 
uma' estr ada que é ~tra

0

vessacla pelo r io Doura clinho. 

POR 

P ORTO DO~ COELHO (Valia do). Rio ' do Estado do Rio 
de Ja neiro . Desagua na valla do Mosquito. - Vide M osquito . 

P ORTO DO CORRÊA. Log . elo Es hs.do do R io de J aneiro,' 
a;tr::~vessaclo pel o r amal ferreo de Cantagallo, que ahi tem uma 
es·tação denominada Passagem. 
~ORTO DO ENGENHO. P ov. do Estado do E . San'to, 

no dis t. ele Car iacica com uma esch. publ. de ins h. prim. creada 
pelo art. I da Lei P;ov . n . 18 ele 4 ele maio de 1877 . 

PORTO DO ENGENHO D'AGU A. Log. no clist. de Jaca
répaguá, no Dis·tri cho Federal. 

PORTO DO FERRADOR . Log. do Es·tado de Minas Ge
ràes, sobre o rio Pará . 

PORTO DO FIUSA. Log. no dist. da Penha e mun.t de 
Itaperuna do Estado elo Rio de Janeir·o; com uma esch . pu bl. ele 
i nst. prim . riara o sexo masculino , cr eada pela Lei Prov . n .2. 796 
de 17 de n ovembro ele 1885 . 

PORTO DO GRADIM . Log. do Estado elo Rio de Janeiro, 
no mun. de S . Go nçalo. 

PORTO DO GUIMARÃES. Pov. elo Estado do R . G. do 
Sul , no mun . ele S . Leopo ldo ; com uma esch. publ. de ins t. 
pr imaria. 

PORTO DE JEREMIAS . Log. no mun . elo Curvello elo 
Estado de Mi nas Geraes, á margem da rio das Velhas . 

PORTO DO LASSERRE. Log . no mun. ela capi tal ,ào 
Estado ele Per nambuco, á margem do rio Capibaribe . 

POR TO no· MATTO. Ilha do Es tado da Bahia, na costa 
elo Oceano , fo l'm ada pelo rio Poxim, canal do Porto elo lVfatito 
e r o Pa Lipe. O ca nal do Por to do Ma tto co=unica as aguas 
do P oxim com as elo Patipe. 

PORTO DO MEIO . Pov . elo Es tado do Maranhão, no mun. 
de Miri Liba. 

PORTO DO MEYE R. Log. do Estado do Rio de Ja,ueiro, 
no clis t, ele S. Lourenço e mun. de Ny·herõl . 

PORTO DO OUTEIRO. Outeiro na cidade de Larangeiras 
elo Estado de Sergipe (In f. loc.) . 

PORTO DO PADRE. Log. elo Estado do Maranhão, á mar · 
gero dir, do rio Itapecurú, nas divisas do mun . de Caxias . 

PORTO DO PESQUEIRO. P ov. elo Estado de Sergipe, á 
margem elo rio S. Francjsco, proximo ao povoado da Tapera e 
de fron te da corôa denominada Toror6 . 

PORTO DO PULADOR . Estáção á margem do rio Mogy
guassú ; no Es tado de S. Paulo. A P or·taria de 14 de setem
bro ele 1885 creou ahi uma agencia de col'l'eio. 

PORTO DO COQUEIRO. Log . do Es lado do Rio ele Ja
neiro, n o disl. ele S. Lourenço. 

PORTO DO QUILOMBO. Log . do Estado das Alagôas, . 
em Santa Luzia do Norte . 

POR TO DO RIBAS. Log· . do Estado elo R . G. do Sul, 
na cidade ele P elotas , á margem de S . Gonçalo, aos 31° 47' 14" 
ele Lat . S . e Oh. 4' 27" 1 de Long . O. de Gree nw ich. 

PORTO DO ROSA. Log . do Es tado do R io de Ja neiro, n o 
mun. eleS . Gonçn.lo. 

PORTO DO SALGADO. P ov. do Estado de Minas Geraes, 
no mun. da Januaria. 

PORTO DOS ALVES. Log. do Estado de S , Paulo, sobre 
o r io Cama ndocaia , n a estrada elo Ampal'o do Soccorro, . 

PORTO DOS BOIS. Assim denomin at'am á lagôa Guahyba 
os conquis (:adores que pl'iomeiro subiram o rio Paraguay ; no 
Estado do Matto Gl'osso . 

P ORTO DOS CAVALLOS . Ilha no rio S . Francisco, abaixo 
de Remanso ; no Estado ela Bahia . 

P ORTO DOS I NDIOS. Ribeirão elo Es·tado ele Minas Geraes, 
aff. do ri0 Preto, que o é cl0 Pa~·ahylil una . 

P ORTO DOS MENDES . Antiga capella da fi·eg. de Campo 
Bello, no Estado de Minas Geraes, á margem clir. c:Jo rio 
Grande. Orago S . Sebas tião. Foi elevada á dis t. pelo aCJ:t. I 
§ li da Lei Prov . n. Li98 de 9 ele agosto de 1864 . Foi annexada 
ao mun . ele Dor~s da Boa Elsperança pelo art . II da de n . 2. 085 
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de 24 de dezembro de 1874 e mais tarde reincorporada ao de 
Campo Bello. Seu fundador chamava-se José Alexandre. Sobre 
suas divisas vide ar·t. II da Lei Prov . n . 3.081 de 7 de novem
bro de 1882 ; art . III da de n. 3.170 de 18 de outubro de 1883. 
Tem duas eschs . publs. de instr. prim . , uma das quaes et·eada 
pela Lei Prov . n. 2 .030 de 1 de dezembro de 1873. Fica na es
·trada de Campo BPllo para o Rio Verde. 

PORTO DOS MENDES. Log. do Estado de Minas Geraes, 
no distr. de S. Joilo Nepomuceno de Lavras. · 

PORTO DOS MORAES. Log. do Estado do R. G. elo Sul , 
no rio Taquary, entre o mun. deste nome e o de Santo Antonio 
da Estrella. 

PORTO DOS PINHEIROS . Estação do rio Mogy-Guassú; 
no Es1ado ele S . P aulo . Tem urna aaencia do correio creada em 
abril ele 1887. 

0 

PORTO DOS SANTOS. Pov. do Estado da Bahia, na ilha 
de Itaparic11., a E. 

.PORTO DOS TAINHEIROS. Log. do Estado ela Bahia, no 
d1s·tt·. ele N . S. da Penha. 

PORTO DOS TOUROS. Distr. do mun . de Touros, no 
Estado elo R . G. do Norte .• Orago Senhor Bom Jesus do~ Na
vegant~s . Vide 1'ouros. 

PORTO DOS TROPEIROS. Log. do Estado de Minas Ge 
raes, no mun. de Campo Bello, no rio Grande, 24 kils . distante 
da cidade . 

PORTO DO TABOADO. Log. no distr. ele S. José da Boa
Morte e Estado elo Rio de Janeiro, com uma esch . publ. de inst. 
prim . , creada pela Lei Pro v. n . 1.832 de 3 ele J aneiro de 1873 ; 
uma eslrada que vem de Sant'Anna do Macacú passa por essa 
localidade e vai ao distr. de S. José. 

PORTO DO TA TÚ. Log. no distr. do Rio Doce e Estado elo 
E. San·to. Agencia do correio, cr·eacla pela Portaria de 16 ele 
setembro de 1884 . 

. PORTO DO TICO . Log. do Estado de Minas Geraes, sobre o 
1'10 Pará, que ahi tem uma ponte entre S . Gonçalo do Pará e 
Saucle. 

PORTO ]')0 TURVO. Cidade elo Estado de Minas Geraes . 
Vide Turvo. 

PORTO DO UNA. Pov. do Estado do E . Santo, no mun. do 
Cachoeil'o de Santa Leopoldina, com uma esc h. publ. de ins·tr. 
p1·im., c1·eada pela Lei Pro v. n. 13 de 21. de novembro de 1870. 

PORTO DO VELHO. Log. do Estado do Rio de Janeiro, 
no rnun. de S. G~nçaJo; com du~s edchs . pubJs. de instr. prim., 
creaclas pela Let Prov . n. 1.85::> de 29 de maio de 1873 · e uma 
estação ele parada da E . de F. de Cantagallo. ' 

PORTO D. PEDRO II. Estação da E . ele F. de Paranaguá 
a C~ri1yba, no Estado do Paraná . Fica noJkil. 2.200, e na altura 
de ::>,190. E' a mais importante da estrada, situada em um 
;amal que partindo daquelle kil., vai a'té o mar . Tem urna 
area de 2538m" ,50, cobel"ta por um edifício para viajantes, 
rastos ~rmazens para mercadorias e m::rtel·iaes, depositas de 
ocomotlV,as e carros, officina provisoria de reparação e reser

vaJono d agua . Existem nes·ta es·tação urna ponte de embarque 
e. e~embarque, de 130m ele comprimento, dos quaes 45 01 são pro
vr~or1ramente de maderra, onde podem atracar navios de grande 
ca~ac o. 

P 
PORTÕES. Log. elo Estado das Alaguas, em Sant'Anna elo 

anema. 

PORTÕES. Log. dó Estado do Rio de Janeü·o, no dist .. do 
Areal e mun. do Parahyba do Sul. 
,.,., PORTO ESCURO. Log . do Estado do Rio de Janeiro, no 
-'"'UO. de S. João da Barra. 

'c PORTO FELIZ. Cidade e mun . do EstaGio de S. Paulo, na 
dom

13
. elo .seu nome, a ONO da capital e della clis·tante pouco mais 

e O klls., á margem do Tie·Lé, no aUo de ttm morro. Suas ruas, 
em ger,al, são tortuosas e estre itas, mal calçadas. A.s casas são, 
pela mor parte terreas, havendo alguns sobrados . Seus princi
paes edificios são: a egreja matriz, que é um dos melhores tem
~los do Estado ; a casa ela camara e caclêa; um thea'tro; a egre.ia 

e N. S. da Bôa Morte e um engenho central inaugurado em 28 
~e outubr·o de 1878. Teve origem pela feequencia dos expl0rado
les do sertão em direcção às regiõe$ de Goyaz e Mal~o Grosso, 

para descoberta de minas de ouro. Posteriormente para ahi diri
giram·se ituanos e individuas de outras localidades, que deram 
impulso á nascente pov., que teve pot• nucleo uma capella edifi
cada em 1721 por Antonio Cardoso Pimentel e Antonio Aranha 
Sardinha, sob a invocação de N. S. ela Penha ele Ararytaguaba 
(Ita. pedra e gua.ba. comer; segundo Mart. a traducção é: Pedra 
em que a arara come), da qual foi primeiro parocho o padre Phi·· 
lippe de Campos, natural de Itú. Sendo insufficiente a capella para 
a pop. do logar, dirigio esta ao bispo ela diocese, D. Fr. Antonio· 
de Guadelupe, em 1735 uma petição, solicitando qtle lhe fosse 
coucedido accrescentar a r eferida capella. Obtida a concessão, 
notou-se que a capella havia sido mal construída, pelo que r e
solver am em 1744 a construcção de uma outra, influindo para esta 
deliberação o missionario Fr. Angelo de Siqueira, e nest e sen
tido dirigiu a pop. outro pedido ao então bispo Frei João da 
Cruz, successor daquelle . Por Provi~ão ele 27 de novem bro desse 
anno foi-lhe concedida a impe·trada permissão, sendo designado 
o vigario da vara de Itú, Miguel Dias Ferreira, para designar o 
Jogar em que deveria se t· er ecta a referida e actual matriz, sob· 
a invocação de N. S. Mãi dos Homens; o que realisou-se em 
1745. A esq. do rio 'Eieté, jun1o á cidade, ha um porto denomi-· 
nado Porto Geral, que et'a antigamente o ponto de pa-rtida para 
as monções que, por conta do governo e de particulares, fa
ziam-se para Matto Grosso, em grandes canôas. Esse porto, que 
era para os viajantes o termo ele grandes riscos, foi na tu.ral
men·te qualificada por elles de - Feliz - ele onde procede a 
denominação do pov. desde que foi elevado á villa, o que teve 
logar em '1797, pot• ordem do governador e capitão- &ener!ll An 
·torno Manoel de Mello Castro e Mendonça. C1clade pela Ler Prov. 
n. 24 de 16 ele ab ril ele 1858. Foi creacla com . pela Lei Prov . n. 8 
de 7 de fevereiro de 1885 e classificada. ele 1 a entrancia pelo 
Decr. n. 126 de 9 ele p.neiro de 1890. A freg. ela cidade tem 
diversas eschs. publs. de inst. prirn.; agencia do correio. O mun. 
confi na com os ele Capivary, Itu, Sorocaba, Tatuby e Tietê. E' 
mais ou menos ondulado e pt ssue muitas mattas; divisam-se a 
espaços campos ele cr iar. Ha urna cadêa de montanhas que parte 
da es·tação ela Villeta da estrada Sorocabana, estende- se até Porto 
Feliz, onde uma se divide em dous ramaes, um que está edificada 
a cidade e outro que se prolonga na clirecção do N.- E' ba
nhado pelo Tiete e a'? N .. por um ribeir.ão que faz barra nesse rio. 
no Jogar em que esta edificado o Engenho Central. O Ti.eté, com
quan·to muito enc~choei-rado,. presta-se á navegação a vapor, 
desde o Salto de [tu para barx.o, sendo dentro dos limites do 
mun. a sua navegação a. vapor feita por conta do Engenho Central. 
Tem o por~o mllito frequentado, denominado Porto Geral e uma 
ilha exactamente em frente a esse porto e que divide em duas 
partes o rio : essa ilha no I empo ela ep.cben·te é quasi toda co
berta pelas aguas. - E' o mun. actualmen·te um elos mais salu
bres do Es tado. Os terrenos são seccos e o clima temperado. Na 
es~ação chuvosa os rios e ribeirões transbordam e alaaam as 
margens ; mas, ainda assim, raros são os casos de febres

0 
palus

tres. Emquanto houve plantações ele algodão ás marõ-ens elo 
'rieté reinavam as febres intermitentes com grande inte~sidade 
? que foi at~ribuido, e a salubridade actual do Jogar o confirma: 
a putrefacçao elas semen·tes lançadas nas margens do rio ou con
s~rvadas e~ deposito junto ás fabricas de _beneficiar.- Os prin
Clpaes p1·oductos ela lavoura do mun. sao: canna de assucar 
algodão, café e fumo . A industria consiste na fabricação d~ 
assucar no Engenho Central e de aguardente. - Não possue es
tradas de ferro, mas é ligada ás estradas Sorocabana e Itua.na 
pelas 5 es·tradas de rodagem seguintes : a que vai a Capivary, 
Boetuva (es·tação}, Sorocaba, Tieté, e Itú. - Dista de Capivary 
e de Tieté cerca ele 30 kils., de Boetuva 23, de Sorocaba e Tatuhy 
33. - -Comprehende as povs. Caicatinga e ltaperna. - E' digno 
de nota o paredão denominado Arary-tag~6aba., formado po1· 
um rochedo salibroso, talliado .a pique, á margem do rio Tieté. 
Do cimo dessa elevação goza-se de um lindíssimo panorama, 
di visando-se as curvas gt·aciosas do rio e a cidade reclinada á 
beira das aguas. Bandos ele aves vinham sempre pou·sar nesse 
paredão e como procurassem os insectos, que se aninhavam nas 
cavidades, ou o sal itre que ainda hoje se vê ao lado dos, tenues 
fios d'agua que de espaço a espaço deslisam pela superli<;Ie elo 
alteroso pet·edão, os indigenas acreditavam que ellas corn1am a 
propria peclt·a; clabi o nome dado á localidade, no qual em .s~a 
Jino-uagem pittoresca exprimiam esse fac·to.- Sobre suas dlvl 
eas 0 ''ide: Lei Pt·ovs. de 22 de abril de 1863 (n. 18), de 28 de 
março e 25 de abt•il ele 1865, de 20 de fever e_!..ro de 1.866; de i9 
de julho ele 1867; de 15 de junho de i869; de.o de JULho de 1869; 
(n, 28); de 7 de abril de 1871 ; de 10 de abnl de 1872 e de 13 ele 
março de 1874. 
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PORTO FERREIRA. Villa e mun., ex-parochia do mun . 
de Pirassununga; no Estado de S. Paulo. colll duas eschs. publs. 
deinst . prim. uma elas quaes creada pela Lei Prov. n. 59 de 2 
de abr il ele 1883. Agencia do corre io. Estaçã0 da E. de F. 
Paulista. ]]: ' deõse logar que começa a sar navegavel o Mogy
guassú, cuja lat•gura val'iil. a hi ent re 80 e 90. metros. Fot ct·eada 
f l'eg . pela Lei Pt·ov. n . 3 de 9 de fevereu·o de i 888 e mun. 
pela Lei n. 42'1 de 29 de julho ele t896 . Sobre suas divisas vide 
Dacs. n. 183 de 29 ele maio de 189 1 e n . 110 de i ele otrtubro 
de 18·).2. Foi desmembrada do mun . de Belém do Descalvado 
e incol'por~.cla ao mun. de Pil'asstwunga pela Lei n. HO. O 
Alma,nak Littera1·io de S. Paulo ele 1885 publicou o seguinte a 
respei'to dessa pov. : Porto Ferrei~a - Oet~ o nom~ a esta pit-:
"t'lresca localidade o barquetro Joao Ignacw Ferretra, que ah1 
viveu por mtlitos annos, dando passagem em urna barca sobre 
o rio Mo;'y-gll asstl, aos viajantes que demandavam o centw 
desta pro;incia. João Fel'reiea é um nome bas tante conhecido, 
por esse motivo, não só nesta província como 11as de Minas 
Geraes, Mat,to Grosso e Goyaz . Et•a ah i, no Porto Ferreira, 
que outt·'oea estacionnvam as mo.nções vindas elo des~ t· ·to para 
conduzir· m sal e café para lotlgtnquas paragens. Nesse bom 
tempo, apenas havia no Porto Ferreira a pobt•e habitação elo 
hooraelo. bat'qllei t·o: el'a uma pequena. casa cobPrta com ·telbas . 
p~ 1• occasião de enchen·tes, e qne o r1o inundava as suas mar
·"'ens á d is·tancia ele mui·tflõ metros, João Fel'l'eÍI'a ee·tit·H.va-se 
para uma ou·tra habitação q 11 e possuía á distancia de ·tt·es 
kils. du poeta, onde demorava- se a:té q tte passass3 a es tação 
das il"'ttas. No an no ele 1879, e com 62 annos de edade, fa lleceu 
João 'i!-erreira, deixando o seu nome immortalisac!o perante a 
bistoria. O Porto Ferreira. que, ba seis annos, era um local 
remol issimo, é hoje um elos logat•es que mais rapiclameme tem 
pro.,.rec!iclo nes ta p1•o vincia. O anuo passado ('1883) , contava 
ape~1as dez casas cobertas com te i has; hoje, segundo uma re
cen·te estatíst ica que fiz, con·ta 30 casas cobedas com telh as , 
se·te cober tas com palha e muitas em construcção . O se u com
mercio cons·ta ele ·tres lojas ele fazendas e ferragens, tres a rma
zens de commissões, ciuco casas de seccos e moihaclos, um hote l, 
uma paclal'ia nma botica, um bilhar, uma fel'ra ria , 11ma hospe
da da e uma' esch. particular. E,> la pequena, porém florescen·te 
povoa ão está situada em tenenoq ela Companhia Paulistil., e dá 
obedi encia ao mun . ele Belé m elo Descalvaclo. i];stá em projecto 
a edincação de uo1 ·templo, porém ainda não foi determin ado o 
local pat'<t a sua edificação . Tambem r ese n te-se ela falta de 
uma es tação na llnha ferrea , visto que a que es·tá s rvindo, 
ainda é a CJUe fo i provüoeiamente feita. No e.ntretanto, estão 
bem adiantados os trabalhos na margem do n o, onde vae ser 
edili.cada a estação de Navegação Fluvial, que vai ser inaugu
rada po1· todo o mez de setembt·o proximo vindouro. Com a aber
tura dessa navegação pelo rio Mogy-guassú, rapidamente se 
desenvolverá o co:nmel'cio elo Porto Ferreüa . A nave)!ação 
attrahe sem duvlcla, gl'ande parte do commercio da cidade ele 
Uberab~ que é a al fand ga elo sertão, e das localidades inter
mediari~s do Porto Fel'reira ás margens do Rio Grande. De 
todos os poo.tos ele commercio centml, des ta província, nenhum 
dispõe de ·tão bellos elementos para um brilhante l'tttur.o como 
seja Porto Fene tra , que altlcla hon tem clormta sobre as hmbnas 
ela tunica da solidão; e hoje, qual creança despertada do somno 
infantil, brinca com o silvo ela locomotiva que passa, e espe1·a 
ouvir o echo do vapoe que singrando as ag-uas d.o Mogy, breve
mente levat·á ao sertão a noticia elo s~ u progresso. Pirassu
nunga, 15 de agos·to ele !1.884. J. P. da Motta J unio?". 

PORTO FRANCEZ. Igarapé e ilha elo Est.aclo do P ará, no 
territorio elo Amapá, no lago gl'ande deste nome. 

PORTO FRA.NCO. Pov . do Estado do Maranhão, no mun. 
da Jmpera"tt'iz ; com uma esch. puul. de insL prim., m·eacla 
pelo a rt. li da Lei Prov. n. 1.264 ele 22 ele maio de 1882 . 

PORTO FRANCO . Pov. do Estado ele Sanla Ca·tharina, a 
mae.,.em elo ribeit·ã.o do mesmo nome . E' um dos principaes 
elist.;. das ex- colonias ltajahy e Príncipe D . Pedro. Tem uma 
cape !la. 

PORTO FRANCO. R~beit·ão elo Est~do de Santa Catharina, 
aff. da margem clir. do 1'10 ltaJaby-mtnm. 

PORTO FUNDO. Pov. do Estado de Sergipe, no ·termo da 
Estancia, á margem do rio Fundo. 

PORTO GRANDE. Pov.,do Estado do Pará, no mun . ~" 
Qurem. á margem do <!uama. « Dt~tante da pov. do Igarape
assú, cerca de 13 kils. rw a-:1ma, ex1ste a pov. de Porto Grande 

uma elas mais antigas, a maior e a mais afamada elo seu tempo. 
Floresceu no começo deste seculo. Uma epidemia desoladora 
victimou quasi toda a sua pop. e acabou por extinguir a in
fluencia desse Jogar, hoje em .rui nas. Foi habitada pe la tribu 
Urubu e poe outros inclios de diversas ·tribus .» (Inf. loc.) 

PORTO GRANDE. Aeraial do Estado elas Alagôas, no mun. 
des te nome. 

PORTO GRANDE. Pov. elo Estado ele Sergipe, no mun. 
ele Santo Amaro, no rio Japara·tuba; com um a esc h. publ. de 
inst. prim. e uma capella. O art. UI ela Lei Prov . n. 1.028 ele 
10 de maio ele 1875 transferiu para ahi, com todas as funcções 
clesi.~nadas na Lei n. 688 ele 20 ele junho de 1864, o cura to 
ela tsal'l'a dos Coqueiros. E' es·tação balnear . 

PORTO. GRANDE, Log. do Es·baclo do Bahia, na ilha elos 
Frades, cltst. ele N. S. ela Madre ele Deus elo Boq ueiriio elo 
termo ele S. Fl'ancisco ; com uma esc h. 1mb!. de i os L. prim., 
m·eacla pela Lei Prov. n . 546 de 6 ele junho de -1 855 . 

PORTO GRANDE. Log . do Estado da Bahia, no dist. 
ele S. Dommgos ela Saubat·a do ·termo de Sau·to Amaro. 

PORTO GRANDE. Log . no clist. de S. José da Boa Mol·te 
do Es·tado do Rio ele Ja neiro. Passa-lhe p r-to o rio elo Ra
bello. 

PORTO GRANDE. Anaial elo illstaelo ele San·ta Catharina, 
no mun. de Para ty; com Hma esch. publ., ct·eada pela Lei 
Pro v. n. 1. i 36 de 21 de setembt•o de 1886. 

PORTO GRANDE . Log·. no mun. elo Taquary elo Estado 
elo R. G. do Sul. Ha ahi uma esch. ele ensino prim. 

PORTO GRANDE, Ilha do Estado ela Bahia, no mun. de 
Belmotrte. 

PORTO JOÃO ALFREDO. Estação ela E. de F . da Com
panhi::t União Sorocabana e Ituana, na seccão Ituat1a; no Es
tado de S. P aulo. 

PORTO LENÇÓES. Estação da E . ele F . el~ Companhia 
União Sorocabana e !Luana, na secção Sorocabana · no Estado 
de S . Paulo. Fica enll'e S. Manoel e Mol'!'O Alto . ' 

PORTO MÃO DE PAU. Log . <lo Es·taclo de Goyaz, cl istan te 
cerca de 36 ktls. da cidade ele Ca'tah'io , sobl'e o rio Parana
hyba, 

PORTO MARINHO. Log. do Es·taclo do R io de Janeiro, 
á margem dir. elo Paeahyba. A 2 ele maio ele 1876 fez o pre
siden·te ela pro v. do Rio ele Janeiro um contrac to para a con
s·bt·ucçã.o de uma E. ele F. en·tre o ponto fronueir o á es·tação do 
Porto Novo elo Cunha e o Podo Marinho, com um ramal para 
o Carmo ele Cantagallo. 

PORTO MARTINS. Log . éto Estado de S. Paulo, á mar
gem esc1. elo rio 'l'ieté. A 24 de abril de 1886 a Compa.nhia ela 
E . de F. !Lua na contrac·tou com o Estado a co nsteucção e gozo, 
pelo pr:czo de 75 annos, de uma ferro-via de bitob. es·tt•ei'ta que 
partindo elo Porto Marlins v à t 1' á fl'eg . de S. Manoel. Per~ 
t ence ao mun. de S. Manoel elo Paraiso. Tem uma esch. publ., 
creacla pela Lei u. 101 de 24 ele se tom bro ele 1892. 

PORTO MIRIM. E nseada na p.arte da costa elo Es·tado do 
R . G. do Nor-te comprehendicla entre a barra elo rio Granclê e 
o cabo S. Roque. Pl'esta-se a pequenas emb<lrcações . 

P ORTO NACIONAL. Cidade e mun . elo E~·taclo ele Goyaz 
na comarca elo Alto Tocantins, á margem clir. elo rio Tocan·tins. 
Orago N. S. elas Mercês e diocese ele Goyaz. Foi ct•eacla paro
chia pelo ar·t. 2° ela Lei Prov. n. '14 de 23 ele julho ele 1835; villa 
por Decreto ele 14 ele novembro de 1831 ; in s·tallada em 24· ele 
abril de 1833. Cidade por Lei Prov. n. 333 ele 13 de julho ele 
1o61. Tem duas eschs. publs. de inst~·· prim. A$encia do cor
rew, creada em 1ti32. O mumctpw, além aa parocbia d!J. 
cidade, comprebende mais a de N . S. elo Carmo e a ele S. E edro 
elo Tocantins, o clist l'icGo ele Pedro A lfonso e as povoações I po
eiras. e Por- em- quanto . Sobt·e suas divisas vide, eo·tee outras, 
a Le: Pt·ov. n. 14 ele 23 ~te .Julho de 1835. A pop. regula por 
uns o.OOO ~abs . J?e.nonnnava- se antigamen·te Porto Imperial, 
donomtnaçao que fot su bst t tutela pela ele P or·to Nacional por 
Decr. de 7 de março ele 1890. O mun. é percorrido pelas ser~ 
ras do Carmo e Pontal, e regado pelos seguin·tes rios: TocantiuS 
Manoel Al ~es d.9 Sul, Arêas, Mangues, Somno, Manoel Alves do 
Nor·te e r1be1roes elo Poeto, Ao-ua Suja, Ma·tança, Agua Fria, 
'l'aquarussú, S. João, Lageado ~ San·ta Luzia. Em ·todo o muo . 
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ha ouro em grande quantidade e crystal de diversas cores ; h::t 
Indícios da ex:istencia ele ferro e salit1•e. Perto da cidade fica o 
morroS Jo ão. Lavoura de mandioca, milho, feijão canna de 
assucar e tabaco. Criação de gado em grande escala , 

PORTO NOVO (Ramal do). E' assim denominado um r amal 
da E . cL F. Ce ntl'al do Brazil", que partindo da estação de En
'tt·e Rios vai a Podo Novo do Cunha. Conta as estações de Santa 
Fé, Chiador, <~nta, Sapuca ia, Benjamin Constant, 1'eixeit·a 
Soares e Conceição. Tem a ex1en~ão ele 63.76± metros . Da sua 
estação terminal, que é Pot·to Novo, parte a E. de F. · Leopol-
clina. , 

PORTO NOVO DO CORRENTE . f'ov. á margem elo r10 
Conente, no mun . de Santa Anna elos Brejos e Estado da 
Bahia. 

PORTO NOVO DO CUNHA. Arraial elo mun. de S. José 
d'Alêm Parahyba. no Estado de Minas Gel'aes ; com duas eschs. 
e duas es·tações ele E . ele F. Central do Brazil e da Leopolclina. 
A 12 de outubro ele I89j lançou-se ahi a pedra funclameutal de 
um hospital ele caridade. Fica a 'tres kils . ela cidade, á qual 
~ ligada pela E . de F. Leopoldin a e por uma linha ele bonds; 
a. margr.m esq . do rio Parahyba, que o sepe~ra do Estado do 
R10 ele Ja neiro, e que tem ahi uma grande pon te ele ferl'O. E' 
lagar muito povoado e ele co=ercio animado . Tem uma ele
gante capella ele N . S. da Conceição si tuada uo mort•o do 
mesmo nome e com tres altues : o al"tar-mór, o de S. Seba.stião 
e o de S. Roq11e. Pal'te do anaial está no alto e par te na 
planície oa variea. Em frertte fica-lhe a fazenda do Lot·dello 
de pt·oprieclacle elo Barão do _Paraná. Possue u;n theatrinho, 
um hospital ele S. Salvador, a111da em const:·ucçao, uma ·typo
gt•aphla, onde se Imprime o Po?"to Novo, tres pharmacias, oito 
hoteis, ci nco bilhares e muüas casas d~ commercio de clivet·sos 
gene l' OS. Os edific ios das estações são gl'ancles e de bel/ a appa
rencia . Nesse arraial t em-se concentrado quasi ·toda a vida de 
S. J osé, c1ue é uma cidade modes·tft e ele pouca animação . 

PORTO PADI LHA . Log. no mun. do Serro elo Estado ele 
:Minas GerRes , com esch . 

PORTO PALAOIO. Log. elo Estado de Matto Grosso, á 
margem di r . do rio Paraguay, no mun. de Corumbá. 

PORTO PINHEIRO. Ilhote pe t•tencente ao dist. de i\1ana
capul'ú; no Es·t::~clo do Amazonas. 

PORTO REAL . Dist. elo Estado do Rio ele Janeiro, no 
muu. de Rezende; com eschola. 

PORTO REAL. Log. no mun. de 1'iraclmrtes do Estado 
ele i\l!i nas Gemes. 

PORTO REAL . Colonia sitlutd a no Estado elo Rio de Ja
neiro; está a 22• 14' 45" de la·t. S. e a i• O' 50" ele log. Oc . 
do Rio ele Janeiro; á margem elo r io Parahyba e a quatr0 kils. 
da estacão ela Divis:t na 4a secção da E . de F. Central elo 
Brazi!. ·A áre<t to·tal elo es-tabelecimeuto comprehenele pouco 
mais de 2 .03:3 hectares ou 20 .333.719 meLros quadrados, dos 
Clttaes se acham i G.3.2l.071 occupados por 187 lotes ruslicos, de 
10 hectares cacb um. O terreno agricultaelo, em qua fiorespcm 
plantações ele cale, canna, ma ncl iúca, milho , arroz, feijão, com
prehendc 6:50.000 metros quadrados, e após o esgoto elo solo, 
jf'~e, encharcado pelas chuvas e pelas innunelações do Parahyba, 
0 1 sanea,l~ por cerca de 4. 000 mett·os de cana es, oJl'erece to elas 

as c?ndtçoes clesejaveis para a cultura. As communicações 
lllter tot·es fazem-se por caminhos com a extensão de 10.000 
metros. A pop . colonial conta 670 colono~, pela rnór parte 
~~ltanos e francezes, comprehenclenclo cerca ele 150 famílias. 
' catholica a gr:mde maiol'ia . A ins·trucção é dada em 
duas escholas, uma diurna e outra nochurna. Tem agencia do 
col'l'eio. 

PORTO REAL DO COLLEGIO. Villa e mun. elo Estado 
das Alagô•ls, na com. do Penedo, a margem esq. do rio 
S. Francisco, 40 kils . acima da cidade do Penedo e em frente 
~e Pro_piá , sobre um s6!o plano e pedregoso, junto á lag-ôa do 
·Oqueu·o. Orago N. S. da Conceição e diocese de O/inda. 

Pelos meiados elo seculo XVII, os padres jesu itas , em cumpri
~ento elas ins'tl·ucções e proj ec tos ele sua Ordem sobre cathe
-~ ese e civilisação, obtiveram a concessão ele duas l ~guas ele 

1~tras com um::t el e fundo, à margem elo rio S. Ft·ancisco, na 
c tstaucia ele sete leguas ac ima do Penedo, e ahi fundaram um 
clcleame nto de inclios · compos·to de tres nações diversas. : os 
.at•apotis, os Aconans e os Cayriris. Industriosos, act1vos_ e 

chlqsenteõ, como sempt·e foram os claquella Ordem na rea1isacao 

ele seus planos e projectos, trataram logo da edificação de uma 
capella no loga t· em que hoje se acha a ma·triz ela fr•g . , e Jogo 
após deram come,;o á fund::tção ele um convento ou collegio para 
sua residencia, elo qual ainda ha poucos annos r estavam as 
paredes arruina ri as, que posteriormente foram ele !pelo demo
lidas. Este coll~gio era constmido de pedra e cal sobre pilares, 
que o punham ao abrigo das gt·ancles enchentes elo rio. tendo o 
vigamento na altura ele oito palmos, com fl'ente par·a os quatro 
pon·tos carcleaes, sendo a principal para o nascente, na qual 
exis·tiam oito cellas e uma bonita escada de cantaria, que clava 
communicaçiio para a cape/linha com uma porta e duas j a
nellas de fre11te. Sabe- se ainda hoje pela tradicção que em 
t7t5 ex istia m ah i em missão elos gentios os padres reco letos do 
Urnba, hoje Cimbres, em Pernambuco, Depois elo decreto de 
expulsão dos .JeSIIÍ tas, sen do as aldeias ent regues a directores 
pa ra ellas escolhidos pelo Gover no . em 1822 era clirector ela 
alde ia ele Porto Real, José ele Sant' :\.una Reis, nom el\do pelo 
Governo Pl'ovi;;ot·io, e quando Reis ia a este aldeamento tomava 
pomada no ecl iíicio do ant igo collegio, que já então se achava 
em parte anuinado pelo desabamento de uma parede . A ca
pell inha ainda exi.stia então, mas posteriormente foi demolida 
para no mesmo local leva ntar-se a actual matl'iz. Não ba cer
teza da data em C1t'e nesta pov. foi e t·ecta a ac tual freg. de 
N. S . da Conce ição, mas é m"ito provavel c1ue o fosse pelos fins 
do seculo XVII!, em virtude elo Alvará ele "1795, creanclo paro
chias em todos os aldeamentos de maior importancia, insti
tuídos pela antiga missão dos jesuilas . Por Lei Pl'ov. n. 7:37 
de 7 de junho ele "1876 loi elev;lda -á Yill~ .• sendo installacla em 
18 de novembro do mesmo anno. LaToui·a ele al.,.odão arroz 
milho, feijão, mandioca e mamona. Criação ct~" <>add . Ten~ 
duas eschs. publs . ele inst. p1·im e agencia do c~rreio. Foi 
VJSttacla pelo ex-Jmper:tdot· em outubro de 1859 . Comprehencle 
C\S povs. ela Barl'a da Itiuba, Maraba e Mombaça. Sobre su'ls 
di visas vide, ent re outras, a Lei Prov. n . 927 ele iO ele julho 
ele 1883. 

PORTO REAL DO S . FRANCISCO. Dist. elo Estado ele 
Minas Geraes, no mun. ela Formig·a . Orago N. S. ela Abbaclia 
e diocese de Mal'ia?na. Foi creaclo parochia peLas Leis Prova. 
n.1. 532 de 20 ele Julho ele 1868 e n. 1. 999 ele 14 ele novembro 
de 1 73. Incorporado ao mun. ele Bambuhy pela Lei Prov. 
n '. 2.785 ele 22 ele sete~:ilJl'') de 1881; reincorpol'ado ao ela For
miga pela de n. 3.0515 ele 28 ele oultlbro ele 1882 . Projecta-se 
llgal-o por mero ele uma estrada ao ponto terminal ela nave
gação elo rio Gt·ancle. Tem uma esch. publ. de inst. pr·im . 
elementar para o sexo masculino, creada pela Lei Pro v. n. 2.336 
ele 12 ele julho ele 1876, além ele uma outra para o sexo femi
nino creacla pela de n. 3,396 ele 2l de julho ele 1886. A<>encia 
do correio . Sobre suas divisas vide : Lei Pro v. n. 3.i39° ele 18 
de outubro ele 1883. A pov. fica na margem dir, elo rio São 
Ft•a nc l se o. 

PORTO RICO. Log. do Est::tclo do Amaze>nas á margem 
esq . elo rio Juntá, no nnm. ele TeJié. ' 

PORTO SALVO . Pov. elo Estado elo Pará. no mun . ele 
Vigia_. Orago N. S. ela Luz. Foi ct·eacla parochia pelo art. JV 
d;t Le1 Pro v. n. 966 ele 12 de mat·ço de iSSO e supprimida pela 
ele n. 1.094 ele 6 ele novembt·o ele 1882. O art . I da Lei Prov. 
n. 84.2 ele .19 de abl'il ele ·tS75 t:reou abi uma escll. publ. ele 
inst. pr·im. para o sexo feminino. E:stá nssen·t.• na margem 
c\11·. do furo ela Laru·a, que vai ela bahia elo Sol á cidade da 
Vigia, ela qual dista cerca de cinco kils. Exporta fa rinha e 
diversas fruc·tas . Communica-se a vapor com n séde ela com. e 
capital. Tem umas SJ casas , egreja e 200 habs. Foi ele,-ada á 
villa pela Lei n . 357 ele H de abril ele ·t896 e inaugurada a 8 
de setembro do mesmo anno . 

P ORT O SANTO . Log. elo Districto Federal, na ilha elo 
Governador, situada na bahia ele Guanabara . 

P OR TO SEGURO. Cidade e mun. elo Estado ela Bahia, na 
com. do sell nome, no littoral, na foz elo rio Buranhem ; divi
dida Alll dons bairros : Cidade Alta e Baixa, aquella assente 
em ten·eno elevado clefro11te da barra, esta na planície á 
marge m esq. elo rio. Orago N. S. ela Pena _e diocese_ arc_hi
episco pal de S . Salvador . Fo1 creada paroch1a em 179.:>, vJlla 
pela Cat·ta Reaia de 27 de maio de 153-1 e classificada com. pelo 
Dec. n . 6Si de 26 ele julho ele 1850 e Acbo ele~ ele agosto de 
1892 . Além ela egreja matriz, tem a cape !la. da Santa Casa da 
Misaricol'clia, a ele N. S. do Rosario na C1clade Alta, e a de 
N. S. da Ajuda. no arraial do mesmo nome, se1s k!ls . ao S. ela 
cidade. A pop . elo mun. é ele 8.000 habs. Cultura de mandwca, 
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milho, feijão, café, cacau e can na ele asssucar . Criação de 
gado. A pesca dá para o consumo cliario e pa1·a a expor·tação. 
Tem duas escbs. publs. de ensino prim . Agencia do co:·re10. 
Foi elevada á categoria de cidade pelo DPc. ele 30 de_ J U~ho 
de 1891. «Situada á margem esq. do rio Buraobem, cltvtdtda 
em cidade alta e baixa, ou aliás em tres bairros, elos qnaes 
dous quasi em seguida á margem do rio, e um onde se acha a 
matriz e a bem constt·uida casa do Conselho . A morada na 
cidade alta é excellente pela belleza ele vista e bons ares . e na 
baixa que é maior, é humida e ás vezes doentia. A occupação 
geral' ela pop. é a extraccão e export;.ção de madei r as e a pesca 
de garoupas feitas nos Abrolhos. Além dis·to ha alguma constru
cção de baecos. Apezar dos ferteis teerenos do muo . , não ba 
lD.voura . Foi fundada pelo pr imeil'o clonatario P eclt·o ele Campos 
Tourinho, a quem foi doada a capitania ele Pol'"to Seguro a 29 ele 
maio ele 1534, apezar ele já ·ter a Lei, em 1504, fundado uma 
feitoria, a mais anti ga do Brazi l. Dueante a vida elo primeiro 
donatario prosperou muito a villa, mas começou a defmhat· com 
os cons·tan·tes assaltos dos barba ros, parlicula rmente em '1654, 
com o fe ito por Abatirás, o chefe elos Aymor és . Sendo então 
reedificacla, foi atacada por dhersas vezes pelos Gu erens, que, 
segu ndo Rabello (Chor .) tal vez a fariam clesapparecer si o cele
bre 'l'atêno, cacique do rio Santo An·tonio e gra nde flagello dos 
outt·os indi genas e amigo dos chl.'i<tãos, os não soccorresse, apesar 
de suas roolestias não lhe permittirem fazer marcha. sinão em 
uma r êde aos horobros dos seus mais robustos camaradas. )) 

PORTO SEGURO . Dist . do Es·tado de Miuas Geraes, no 
mun . do Pir anga, banhado pelo rio deste nome. Orago N. S. 
da Conceição e diocese de Marianna. Coro o nome de Tapera 
foi elevado á dist. e com o de PorLo SeguL·o á caLegoria de 
parochia pela Lei Prov. n. 2.402 de 5 ele novembro de 1877 . 
Lavoura de fumo e cereaes . E' banhado pelo rio ?iranga e por 
alguns tribs. deste, como o Tapera, Suruby, Sanbo Antonio e 
Jacuba . Comprehende o pov . Varsea. A Lei Prov. n. 2. 324 ele 
:1.2 ele julho de 1876 creou ahi u ma esch . prim. para o sexo 
masculino. 

PORTO SEGURO. Pov. do Estado elo Pará, no mun . de 
Santarem Novo, elevada à essa categoria pela Lei n . 324 de 6 
de julho de 1895 e installada em 3 de clezembl'O do mesmo anno . 
E' o antigo logar Acarapy. 

PORTO SEGURO (Bahia de). Assim denominou Pedro Al
vares Cabral á hahia de San·ta. Cruz, no Es·tado da Bahia. 

PORTO TEIXEIRA. Pov . do Estado ele Sergipe , no mun. 
de Pacatuba. 'rem um Lrapiche para deposi-to ele assucar e uma 
fabrica de clis·tillação. E' ele tamanho regula1· e serve de porto 
ás embarcações que levam e ·trazem generos . 

PORTO VELHO. Log . do Estado das Alagôas, em Piassa
bussú. 

PORTO VE LHO, Log. elo Estado do Rio Janeiro, no mun . 
de San·ta Thereza, com eschola . 

PORTO VELHO. Log . no clistr. de Irajá, na estrada elo 
rio Merity, que clesagua na bahia de Guanabam. E' habitado po1· 
pescadores . 

PORTO VELHO. Bairro do mun. de Jacarehy e Es·tado de 
S . Paulo. 

PORTO VELHO. Log. do Estado de Minas Geraes, no 
pov . do Por·to Novo elo Cunha, á margem esq. do rio Parahyba 
do Sul. E ' convenien·te não confundir esse log. coro outro deno
minado Porto Velho do Cunha. 

PORTO VELHO.Log. do Estado de Goyaz, a 30 kils. da ci
dade de C a talão . 

PORTO VELHO. ~og. do Estado de M;~:~to-Grosso, á margem 
esq. do r10 Al'!nos. d1s·ta nte cerca de 60 klls . da villa do Dia
mantino. Jaz, segundo Chaoclless aos 13o 57' O" ele La·t. e 56o 
9' O" de Long . O. ele Greenwicb. 

PORTO VELHO. Porto na foz do rio Marinho, no Estado e 
Bahia dv Espirito Santo. Fica por mar a 800 metros ela cidade 
da Victol'ia e poss ue bastan·te fundo para ancoragem ele navios 
ele alto bordo. 

PORTO VELHO. Ilha elo Estado ela Bahia, na foz do Jequi
tinhonha, proximo da ilha Goiabeira. 

PORTO VEL HO. Ilha do Es·tado de S . Paulo rio mun. de 
S . Luiz do P arahytinga, no rio deste nome. 

PORTO VELHO . Riacho do Estado de Pernambuco; des
agua no S. Francisco entre as cachoeir as do Tacuruba e do 
Porto Velho. 

PORTO VELHO DO ARINOS. Paragem aos 13• 56' de Lat. 
e 13° •1' O. do Rio ele Janeiro, na margem di r. do rio, abaixo do 
rio Pardo, e uns 60 kils. distante da villa do Diamantino; 
no Estado de J\IIa·tto Grosso . Era o ponto ele pal'·tida e de chegada 
elas caoôas, que navegavam pelo Tapajoz ao Pará . Fica a 120 
kils. acima do At•raial Velho e mais ele 600 distante ela foz do 
Arinos. 

PORTO VELHO DO CUNHA. Log. do Estado do Rio de 
J aneiro, no termo elo Carmo; com duas ' eschs . publs. de instr. 
prim., uma el as q uaes CI·eada pela Lei Pro v. n . L 759 de 30 de 
novembro de '1872 . Agen cia elo correio. Existe ahi um a capelltl. 
e um cemiterio cons·tru idos por subscl'ipção popular, bem como 
um theatrioho . 

PORTO VILLA MARIA. EstaçãodaE . de F. da Compa
nhia União Sor ocabana e I-tuana, na secção Sorocabana; no 
Estado ele S . Paulo. 

PORTUGAL. Pov. do Estado do Pará, no mun. de Muaná, 
nas cabeceiras do rio A·tuá. 

PORTUGAL. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha 
o distr. ele N . S. das Dôres da Victor ia e corl'e por a o rio 
Muriahé. 

PORUBA. Bairro elo muu. de Ubatuba elo Estado de São 
Paulo ; coro uma esch. public. de ins·t. primaria. 

PORUBA. Serra elo Estado ele S. Paulo, entre Ubatuba e 
Cunha. 

PORUBA. Rio do Estado ele S. Paulo, nasce na Cordilheil·a 
marítima, rega o mun. de Ubatuba e desagua no mar. 

PORUNGA. Rio elo Estado elo Pará, no mun. de Vizeu. Vai 
para o Guropy . (Inf. loc.). 

PORUNGOS . Morre do Estado do Par aná, no mun. elo Ti
hagy. (Inf. loc.) . 

PORUTY . Riacho do Estado de S. Paulo, no mun. de Santos. 
Tambem escrevem Puruty . 

POSSAUNA. Vicie Poça Una. 
POSSE. Villa e mun. do Estado de Goyaz, na com. do seu 

nome, a 726 kils . ela Capital. Orago Sant'Anna e diocese de 
Goyaz. Foi CI·eada parochia pela Lei Prov. n. H ele 24 de no
vembro ele 1855; elevada á ca·tegoria de villa pela de n . 485 ele 
19 de julho de '1872; installada em 20 de j ulho ele 1874. E' com . 
de primeira en·br., creacla pelo a rt . II da Lei Prov. n. 4\l 'i ele 
29 ele julho de 1872 e classificada pelo Dec. n. 5.091 ele 21 de 
se·temhro elo mesmo anuo. Tem elichs . publs . ele ins·tr. p l'iro. 
Agenci a do correio. O mun. é bo.nbado pelos rios Agua Qnen·te, 
PrlLta, Piracanjuba, Burity, Riachão, Vermelho e Col'l"ente, além 
ele outros. Cnl~ura de canna de assucar, m_an~ioca, tabaco, mi
lho, arroz, feiJao e algum café; grande cr1açao de gado. A in
dustria consiste na fabricação de assucar, ' aguardente fumo, 
farinha ele mandioca, milho e obras ele olaria . A vÜla foi 
primitivamen·te uma pov. creacla em 1831 por Nazario da Silva 
Ribeiro . 

POSSE. Log. do Es·tado do Rio de J n.ueiro, no rnun . do Rio 
Bonito; com uma esch. publ. ele instr . primaria. 

POSSE. Log . elo Estado elo Rio de Janeiro, no clis t. de 
S. José do Rio Preto. 

P OSSE. Log. do Estado elo Rio ele Janeiro, no dis t. de 
Cordeiros. 

POSSE. Bairro do mun . de Mogy-mirim, no Esta.do de 
S. Pa ulo. Foi elevado á dist. pela Lei n. 179 de 16 de agosto 
de 1893 . 

POSSE. Morro elo Estado elo Rio de Janeiro, a dous kils. do 
dist . de Jacutinga (M:axambomba} . 

POSSE . Morro do Districto Federa l. no clist. de Campo 
Grande . 

POSSE . Serra do Es·tado de Minas Geraes no mun. de 
S. Domingos do P1·at a . Faz parte da serra ele M~robaça . 

POSSE. Serra no mun. ele Santa Luzia do Estado de Goya~· 
Dá origem ao ribeirão ela Con·tagem da Extrema, afl'. do r!O 
Maranhão . · 

39.2U 
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POSSE. Ilha no rio Pa rnahyba, dis~ante nove a 10 kils. abaixo 
da cidade da União. Tem ·tres kils. de extensão . 

POSSE . Ilha elo Estado da Bahia, a nove kils. do Podo de 
Santa Mat·i a ela Victoria . 

POSSE. Carrego do Estado elo Rio de Janeiro, na estrada do 
Commercio; desag tta na margem esq . elo ribeirão d<\S .Galli
nhas, aül . do rio S. Pedro (lnf. loc. ) Um ou tro infot·man·te 
faz menção desse cor rego como atfl. ela margem .esq. do rio 
S. Peclt·o. 

POSSE, Rio do Ills·taelo ele S. Paulo, rega 6 mun . da 
Franca e desagua no Sapucahy. 

POSSE . Ribeirão do Estado de S . Paulo, aJI. do rio Q.tü
lombo. 

POSSE- Eibeirão do Es·tado ele Minas Gn·aes ; nasce na 
fazenda ele José Ferreira Armoncl, uanha o mun. ele Pal
my1·a e reunido ao Pinho vae para o F'iau. 

POSSE. Ribeirão do Estado de Minas Gerae9 aff. da mar
gem clir. clol'iachocloFr eire,tl'ib . elo rio das Mortes. Banhao 
pov. ele seu nome e nasce no divisor das aguas do Ca ranclahy. 
R ecebe o cor t·ego elo Co1•tume. (illng. Augus·to de Abreu 
Lacerda) . 

POSSE . R ibeirão elo Estado de Goyaz , rega o mun . elo Pilar 
e d•'SHgua no rio Vermelho, atl'l. do rio das 'Almas, que o é elo 
Maranhão. Attravessa a estrada elo Pilar p;~ra Ag ua Quente. 

POSSE. Carrego elo illstado ele Goyaz, aff. da margem dir. 
elo rio Verissimo . (Cunha lVIa~tos . Itinera;rc&io. Tomo I pag·112.) 
Uma informação da I:ocaliclacle n.flirma desaguar esse correg.) 
no rio do B1·aço, affl. elo Verissimo. 

POSSE . Cor rego do Es·tado ele Goyaz, banha o m uu . ele 
Santa Luzia e desagua na margem dir . do rio S. Marcos, 
( Imf. loc) . 

POSSE. Carrego elo Es~aclo de Goyaz, aff . elo l'io Vae -vem. 

POSSE. Lagôa do Estado do Piauhy, no mun, de União . 
POSSE DA SOCIEDADE. Log . no muu. da Estt·eila do 

Estado elo Rio Grande elo Sul. 
POSSE DOS COUTINHOS. Log. elo Es~aclo Rio ele Janeiro, 

no clist . ele S . João Baptista elo Habornby; com um cewi'terlo, 
cujos obras começaram a 1 ele setembro de 1876, e duas eschs. 
de inst. prim. m·eaclas pela LeisPt·ovs. ns. 1.050 de 1857 e 1.759 
ele 1872. Agencia elo correio, creaela em junho ele 1887, 

POSSE GRANDE. Carrego elo Estado de Minas Geraes, 
affJ. da margem esq . elo rio Pirapitinga. 

POSSES . Bairro do mun, de S. Simão, no Estado de 
S. P:J.lllo ; com uma esch. m1xta, creadn. pela Lei Prov . n. 8 
de 15 ele feve reiro ele 1884. 

POSSES . Bait·t•o do mun, ele S, João da Bõa Vista e 
E stado eleS . Paulo, com eschola. 

POSSES . Bairro elo mun. de Guat·atinguetá do Es·tado ele 
S. Paulo. 

POSSES. Bairro elo mun. de Lorena e Estado ele S. Paulo, 
com escholas. 

G
POSSES. Bairro do mun. ele Baepencly, no Estado ele Minas 
eraes, com eschola. 

POSSES. Pov. elo Estaclo de Minas Geraes, no 1nuu. ele 
P atos; com uma es<:h. creada pela Lei n. 106 ele 24 de julho ele 
1894, removida. pll!ra o Cttrralleit·o pela Lei n. 201 ele 18 ele se
tembro de 1896. 

POSSES. Log. elo E slaclo ele il1inas Geraes, no clis·t. ele São 
Domingos ele Marianna. 

POSSES . Dist. elo mun . de Ayuruoca, no Eslado ele Minas 
Geraes . 

P OSSES, Dist. do termo de S. Sebast ião do P araizo, no 
E.stado de Minas Geraes, Orago S. João Baptista. Sobre suas eli 
Vlsas, vide Decreto n. 247 ele 24 ele novembro ele 1890 . 

S ~O_SSES . Serra. elo Estado de S. Paulo, a SSO. elo mun. de 
• oao ela Boa Vis'ba (Inf. loc.). 
POSSES . Serr a do illstaelo ele Minas Geraee, no mun. do 

~urvo. Dá origem a alguns ribeirões que vão ao rio Grande. 
ambem se denomina Matutú. 
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POSSES. Sena elo Estado ele Minas Geraes, no muu. de 
Baepencly. Toma, em pontos diversos, as denominações ele Ma
ribOllelo e Barrocacla. 

POSSES . Mot•ro do E s·taclo ele Minas Geraes, no diat. de 
Serranos e muu. ele Ayuruoca. 

POSSES. Mol'l'o elo Es·taclo ele Minas Geraes, no mun. ela 
Pedra Branca. Dá origem ao ribeirã.o Vermelho (Inf. loc.). 

POSSES. Serra do Ii: stado de Minas Geraes, a nove kils. elo 
dist. cl.o Campestre (Inf. loc.). 

POSSES. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, afl'. esq. elo Pa
ranapanema, que o é do Paraná; entre o mun. do Bom Successo 
~ o clis t. ele San·~o Antonio ela Boa Vis·ta. 

POSSES. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo; banha o mun. 
elo R ibe trão Preto e clesagua no rio Pardo. 

POSSES. Carrego do Estado ele nlinas Geraes, all'. do rio 
Bambuby. 
PO~SES. Ribeirão elo Es·taclo ele Minas Geraes ; nasce na 

fazenda elo seu nom e, banha o mun . da Pedra Branca e desagua 
no rio Anhumas (Inf. Joc.). 

POSSES. Carrego elo Estado ele Minas Geraes, aff. do rio 
Capiva1·y, trib . elo rio Grande. Recebe o Criminoso . 

POSSES. Corrego do Estado ele Minas Geraes, aff. elo ri-
beil'ão Ubá. · 

POSSES. Ribeil'ão do Estado ele Minas Geraes; nasce no 
Brejo ela Lapa e clesagua na mat•gem esq. elo rio Ayuruoca. 

POSSES DA FIGUEIRA. Bairt•o elo nmn. de Ribei1•ão 
P r elo, no Es~aclo ele S. Paulo, com uma esch. mixta Cl'eada pela 
Lei Pro v . n . 134 ele i5 ele maio de 1889. 

POSSES DO P ARN AHYBA. Bail'ro elo mun. ele Bata
taes, no Estado de S. Paulo, com eschola . 

POSTAL. Dist. elo termo da Boa Vista, no Estado de Per
nambuco. 

POSTO. Passo elo rio Vaccacaby juncto á foz do arroio 
Inhajetuba; no Estado elo R. G, elo Sul. 

POSTO. Arroio elo Es·tado do R. G. do Sul, aJI'. clir. do 
Preguiça, ·trib. do Jacuhy. 

PÔSTO . Arroio elo. Estado elo R. G. elo Sul, aJJ. ela margem 
esq . elo rio Ibicuhy. 

POSTO BRANCO. Arroio do Estado elo R. G. elo Sul, a!l'. 
ela margem clir. elo rio Jacuhy . 

POTE. Tribú de Naknenuks, que habita o aldeamento de 
IlambRcnry, no Estado de Minas Get·aes . Pertence á nação dos 
Botocudos. 

POTE. Pov. do Estado de Minas Geraes , no mun. ele 
'l'heophilo Ottoni. 

POTÉ. Serro te elo Estado do Ceará, no mun. de Santa 
Q.niteda . 

POTE. Serra elo Estado da Babia, no dist. elo Bom Des
pacho e mun. ela Feira ele SanVAnna (Inf. loc .). 

POTECAS. Rio elo Es·taclo ele Santa Catbarina, alf. do rio 
Fot·quilha, tl'ib. do Imaruhy . Nasce no mot•t·o da Serraria, 
mun. ele S . José, cor t·e na clirecção do N . E. para S. O. e de
sao-ua cet·ca ele 5 kils. acima ela pov. Petecas. Essa palavra 
pa~·ece ser corrupção ele hypoLhecas, talvez pm• algnm facto 
que desse ·tambem o nome de Demanda ao morro onde nasce 
o rio Forquilha . 

POTENGY. Com . cl'eada no Estado do R. G. do Norte 
pela Lei Prov . n . 845 ele 26 ele junho ele 1882 . Tem ~ua sécle 
na villa de Macahyba . Fo1 declarada ele 1a entranc1a pelo 
Dec . n. -131 ele 9 de janeiro ele 1890. 

P OTENG Y . Arraial elo Estado das A.lagôas, no mun. ele 
Piassa. bussú . 

POTENGY Rio elo Estado elo R . G. do Norte, na di~ttancla 
· d B · E sua barra e:ns e um 

ele 15 milhas ela ponta. os USlOS • 'f ·t 1 elos Tt•es Reis 
recife, sobre o qual esta colloc~da a . ~' a edo mesmo recife. 
Magos, ficando a entr~da do rlO no exttemo edt·a ue se de-
Ao N elo picão elo r e01fe da for·taleza está a P !f 
nomi;a _ Cabeça ele Negro _ Pelo lado de_ tet•ra a .mesma 
forta leza e deste cabeça está o recife conhecido por Baumha. 
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«Si viermos do S., diz o pratico Philippe , passaremos para o 
N . elo p icão da fortalez t, e pelo S. ela Ca beça ele Negro e ao 
muda Baixinha, costea ndo ctquelle cabeço ; e vindo do N . , 
n a veg·ue -se pelo mar do referido cabeço, a passar e ntr~ o r e
cife ela fn·ta.l eza e a Baix inha , e qLLaoelo s~ fàr appr ox11nando · 
ás bJ ias arrib~ immedia tamente para O. a passar entt·e as 
mesmas, de vendo em todo o caso encost ::u·-se á que lhe ftca J?~t' 
EB.; daqui siga direito ~L H t• t·a, que se acha nessa occ.ts1ao 
pela prà~, e quando est iver approx im aclo a el ht , orce p~r.1 o 
S. de venrlo passar encos tado oos comoros de arêa, ÇJ.U?. est:10 ao 
l ado ela c idade (Na·tal), levando peoje J lacl as as torres da ma
tri~ pel •J fron tespic io ela igr eja elo R .. sal'io e com es ta marca 
prosi"IL a clal' [lindo em fcetlte á cidade em t3 e 15 me tt·os 
d'ag ~a'' · A c i Jade ele N,üa l, siLa á ma rge m d ireita llo Po
Lino-y, apresetl't L clous planos que se de nominam : o al'to - ci
clac'i'e - a de baixo-rib~ il'a, nesLe esM. o· pal acio ela Pres ide ncia 
e a capit'L ni.'t clt> Porto . No plano eb vado e1:á a m :~ ·tt·iz , a 
casa. rlo thesouL'o, a paço ela Assemblea, o Quartel , e Lyceu, 
etc. ~· ·ta mbem denominado Rio G•·ande elo No,·te. · 

POTENGY PEQUENO. Log. do Es·taclo do R . G. elo 
.Not·te, no clist. elo Poço Limpo. 

POTE PINTADO. g• assim ta mbem denominado o r ibei
rão elo Cac:ic, am . elo ri o Guaporé; no l!.: stado de Ma·tto 
Gro ;' o . 

POTERITÁ . Rio c~o Es laclo elo Pará , aft. do Capim. 

P OTIM. Log. elo Estado de S . Pnulo, no mun. de Guara
tillgLLe tá . Orago Senhor Bom J 8sus . Tem uma esc h . publ. 
ele insto prim . , Cl'eada pela Lei Prov . n. 76 de 17 de junho 
ele 1877. 

POTIM. Ribeirão do Estado ele S . Paulo, a ll'. ela margem esq. 
elo rio Pa rahyba do Sul. Banha o mun. ele Santa Branca . 

POTINGA . R io elo Este~clo cl0 Paraná, afl'. da mar gem clir . 
elo l gtLassti. Tem ela foz 46k,2 ele navegação franca. 

POTINGA. Rio elo Estado do Paraná, alT. ela margem clir. 
elo Tagassava. 

POT IÚ . Pov . no mu.n. ele Batlll'i'té elo Estado elo Ceará ; sobre 
o rio elo seLL nome ; com uma esch. publ. ele inst . prim . , creacla 
pe la Lei P1·ov. n. 1.992 ele '14 ele agosto de ·!882 . 

POTIÚ . P equeno rio elo Estado elo Ceará, no mun . ele Batu 
rité. aecebe o riacho do Meio ou das F lores . 

P OTON. 'l'l'ibu ele Naknenuks que habita. o a.ldea.men·Lo ele 
Itambacmy, no Estado ele Minas Geraes . Pertence á n ação elos 
Botucudos . 

POTOSI. Log. elo EsLaclo de Pe1·nambnco, no termo de 
Agua Pret:t . Ha um outru log . elomesmo nome no mun . do 
Cabo. 

POTOSI. Ribeil·Jo elo Estado de Minas Gerres, no mun. de 
Theophilo Ottoni. 

POTREIRO . s . m. (Estados 11Jel"icl .) campo cercado com 
pasto e aguada, _destinado a animnes cavall are~ e mJares . E~ 
i\linas Ge!'aes clao ·tambem a 1sso o nome ele P~q~tete .- Posto e 
um L casa nos fundos ele uma estanciil., o11cle moram homens para 
vigial- a . 

POTREIRO . Bait'l'O elo mun . elo Pil'ahy, no E:~·taclo do Pa
raná. 

POTRE IRO. R ibeit·ão do Ji}~ta.do ele S. Paulo, alf. elo Jacaré
pepira, no mun. elo Dout·ado . Rece be o B)a gspe L'ança , Uma 
int'ormaçiio que recebernos elo Estado clú. como all' . elo Jactu·é-pe
piL·a o Bôa Espera.nça. 

POrREIRO. Corrego do Estado rl e S. Paulo, arT . elo ribeirão 
elo Mono Azul, nas divisas ele :\: tibáü e Campo Largo. 

POTREIRO. Arroin elo Es tado Rio R. G . do Sul, banha o 
mun. ele 'l'aquary e desagua no ar roio Çapivara. 

POTR EIRO. Arroi o do Est.aclo rlo H.. G. do S ul, elesMua 
na mat·rre m esq. do rio T aqua ry, entre os arroio~ Boa VisÚ e 
SantOL C~·u z . Recebe á esq . o Meiu Bru,nca . Suas nascentes ele
moram no mol'l'O das i\Iutucaq . 

P .:-TREIRO. Corr ego elo Es·taclo elo \!inas Geme~, nas divi
sas clJ di5t. elP S. J oão B:tptista das Cachoeiras. 

POTREIRO. Por lo no l'ir> Mampituba, á pequena elista1cia 
ela villa de T orres, pertencen·te ao !!:stado elo R . G. elo Sul. 

POTREIRO BONI TO. L og. elo Estado do H. G . do Sul, no 
mun. da P alme ira, com uma esc h. publ., creada pela Lei Prov. 
n. 969 ele 8 ele abei l ele 1875 . 

POTREIRO DA VARZEA . Log. no mun . da capital elo 
Estado do R. G. elo Sul. 

POTREIRO GRANDE. Lod'· no m·.m , de Pon·ta Grossa 
elo E3taclQ do Paraná. 

POTREIRO GRANDE . Log . elo Est>Ldo elo R. G. do Sul. 
no mun. ele Viamão ; com uma esch mixta Cl'eacla pela Lei 
Prov . n. 1. 899 ele 31 ele julho ele 1889. 

POTREIRO GRANDE. Log . do Estado do R . O. do Sul, 
no dist. do Cou·tu elo mun. elo R io Pardo . 

PO.TREIRO GRANDE. Arroio elo Estado tlo H .. G. elo Sul. 
atr. c!;\ margem e;q . elo l'io Pardinho, tri b. elo rio Pa rdo. Corre 
ao N . ela cielacle ele Santa C1· u~. 

POTRIBÚ . Bairro elo mun. ele Itú, no Estado ele S . Paulo. 

POTRIBÚ Mor1•o r[ue jaz na extt•emida ele boreal ela serra ele 
S . Francisco. ab :>rcl aaclo a m ar ge :n e8:[ . elo ri o. 'l'ieté, e no 
po n·to ft•on·tei r o a.o elo Iapy; no ~staclo ele S. Paulo . E' escalvaclo 
na grimpa e ele vege tação b:tixa nos contornos. 'l'ambem escre
vem ApotJ"ibú. Os anLi gos escr eviam rlpot·eJ·oby (Azevedo Mar
ques.) 

POTRIBÚ. Ribeirão elo Estado ele S. Pa· tlo, co rre en·tre os 
rnuns. de I tu e S . Roque e desagua na margem esc1 . elo rio 
Ti eM. 

POTUMU JÚ . Log. elo Estado ela Bahia, no termo ele llhéos . 

POTUMUJÚ. Serra elo Estado da Bahia, no mun. ele Ilhéos 
(Iof. loc .) T ambem escrevem Putwnv.jú. 

POTUMUNGÚ. Rio elo Estado da Bahia, a ff. da margem 
clir. do rio ~ativa, que é ·trib. elo J aguaripe . 

POTUNDU BA. Cachoeira elo rio Tie tê, no Estado ele São 
Paulo, entt·e a do Estirão e a ele Ita peva. 

P OTUVER Ú. &Íl'l'O no dist . de Itapeceric 1, no E sLaelo 
de S . Paulo. 

POTY. Pov . do Estado elo Piauhy, n o rio do seu nome . 

POTY. Rio elo.;; Es·tados do Cea.r<i e Piauhy ; nasce na serra 
ela J oanni nha, no Estado do Cear :i, cor·ta a ser1·a ela Iuiapaból. ; 
lJanha Caratheús n o Ceará, Alto Lon gú, Castello, Valença e 

· 'l'herezina, no PiatLhy . Desagua na margem d i r. elo Parnahyba , 
se is kils. abaixo ele 'J.'herezina . Recebe, no Estado do Piauhy, 
entl'e outr os o S. Nicol áo r~unido ao Sambito, o Ber!engas, o 
JI.IaL•vão e o Inuçú, e no do Ceará, o Serrote, Itahim, Jucá, 
Verde, elo Gado, Pinheiro, elo Matto , T oUL·ão, Carrapate ira, etc . 
Desct·evenclo a v illa de Caratheús, disse alguem em 1886 : 
« O Po·ty, que cone a poucos passos em direcção ele l~. a O. , 
fóema diversos poços, e clahi em diante até encontrar o Parna
hyba cons- t•v a -se sempre com bastan·te agua. Os poços ofl'erecem 
magnifi.cos banhos, para onde atnue desde pela. madrugada 
grande parte el a população . Mas o que Sllt'preheode a todo 
aq uelle que chega a essas paragens, é ver como a cordilheira da 
Ibiapab:J. partiu-se ele alto a baixo pa ra dar passagem ao rio, 
acon·tecendo que para cima, ern alguns logaL·es , são tão pt·o
ximos r s ·talhados, que ele um salto se póde transpor o pt·ec i
picio. Nas imm ediações convém a maior vigllancia, visto co mo 
não se apercebe ndo o dajor ela abel"tura dos córtes, po is que o 
capim .ct'e3ce de um e outro lado e nc ,brindo a fenda, póde 
subi'tamrn te cahir no rio, que rola suas a::ntas a cente11ares ele 
me·tt•os abaixo . De algu ns pontos vê-se a Ibiapaba a NO. que 
se prolon:;a na distancia ele 54 kils. da vi lla>>. 

POTY VELHO. Pov . no mun. da capital elo Es·tado çlo 
Piauhy . 

POUCA DEMORA. Log. elo Estado elo Amazonas, n'J rio 
Antimary e mun. ela Labrea. 

POUCA FUMAÇA . Ilha do Estado elo E . San·to, na bahiv. 
ela V i c·toria. 

POUCA MASSA . Pov. elo Eslado ele Minas Geraes, junto 
ao rio S:tpucahy, a 24 kils . elo Machado e 12 do Deuraclinho, n;J; 
es trada que s';;ue para Alfenas . PHtence ao dist. de Santo An
tonio do Machado. Orag-o Santa Is1 bel. Tem uma esd1. mi::tttL 
et·eacla pela Lei P1·ov. n . 3 . 2'17 ele H de Olrtubt·o ele 1884. Suas 
di visas com a freg. elo Doura dinho fora m determinadas pela 
Lei Prov. n. 3.341 ele 8 de outubro de 1885 . 
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POUCA SAU DE . Riacho elo Estado de S. P aulo , nasce n.a 
varzea grande de Santo Amaro e desagua no rio deste p ome . 

P OUCA V ERGON H A . Riacho .do Estado elo Mar anhão i 
clesagua no Pamahyba,junto ao logar P orto AlegTe e a cima da 
foz do r iacho elas Cur vinas . 

POUCA VERGONH A. Carrego elo Estado elo Pi auhy , a iJ. 
elo Mocha, que o é elo Caniucl é. Banha a cidade ele Oeiras (José 
M. P. de Alencas·tro. Jl!Iem . clwon. hist . chO!'O.Q!'. elo Piauhy). 

P OUCA VERGONH A . Lagôa elo Estado do Mara nhão, no 
dist. elo Buri·ty (In f. lo c.). 

POUCO TR ISTE. Carrego elo Estado ele Minas Geraes , 
1Janha o mun . ela Boa Vis·ta elo Tremedal e i:lesagua no rio 
Verde Pequeno . 

P OUSADA . Morro no clist . ela cidade ela Piran"'<t e Estado 
de Minas Geraes. 

0 

P OUSO. Log. do Es·taclo elo Rio ele Janeho no cli~t. de Pa-
raty-mirim. · ' 

P OUSO ALEGRE. Cidade e mun. elo Es·taclo de Minas Ger aes , 
séde ela com. elo seu nome: asseiJtacla em ·terreno ligeimmente 
accicleutaclo e en ~recor tado ele grandes plan ic ies . Corre a seus pés 
o ri o Manclü, que o1rtr'or a deu seu nome à n asce nLe pov . A' 
tão iavot•aveis condições topog •·aphicas e ás abunda ntes culturas 
e pastagens que a c?rcam, eleve a cidade ele Pou,;o Alegre a fun
dada es perança ele p•·oximo e gra ndioso porvir . Sua egreja ma·tt'ÍE 
·tem a invoc;tção elo Senhor Bom J esus elos Mal'lyres e per·tence 
á diocese ele S . Paulo . Foi creacl<1. freg . por Alvará de 6 ele no
vembro ele 1810 ; villa pelo Decre to ele 13 ele outubro ele 18:31 : e 
cidade pela Lei Prov. n . 433 ele 19 ele outubro ele 1848' Seu 
termo, depois ele pertencer ás coms . elo Rio Ver·cle e Sapucahy, 
fez parte ela com. de Jaguary, cl<1. c1ual foi clesign<~cla sécle no 
anuo el e 'LS72 . P ossue duas egrejas, sendo uma clell as a matl' iz 
dedicada ao Senho l' Bom Je~;us. e a ou 'ra eleel icacla a N . S. elo 
Rosar~o ; clous es·tab!õlecimentios pa rticulares rle instr., entl'e 
os quaes o Lyceu Pouso Alegr ense; quatl'o eschs. publs . , de 
instr. p•·im. , uma elas quaes creada pela Lei Pro v. n. 2. 72 l ele 18 
de dezembro ele 1880. Foi Pouso Alegre o primeiro Jogar ele todo 
,o sul ele Minas que teve imprensa . Sendo ait1da al'l'aia l e quando 
.ainda fttnclava - se o imperio, já neste Jogar existia uma typo
graph ia em que foi publicado o- Progre.~so Constituaionc•l -
Nesm mesma lypogntphia fo i que imprimiu-se pela pr imeira 
v ez no impet•io o projec-to de Cons·tituição, a qual é foi conhe
cida por - Constituição ele Pouso Ale_q'l'e - O mun. é ~·egaclo 
pelos rios Cervo, Sapucahy, Manclú, além ele outl'os mmtos: A 
Lei Prov. n. 2.798 ele 3 de outubro el e 1SS1 au·torisou a con
cessão de um privilegio exclusivo por 50 annos para constl'ucção, 
custeio e goso ele uma estrada ele ferro ele bitola estreita (um 
·me·tro), e1ue, partindo ela cidade ele Pouso Alegre, vá terminar 
nas raias elo Estado de S. P aulo , no ponto mais convenien·te 
elo mnn . ele S. Bento do Sapucahy-m irim . A mesm<1. Lei auto
risou o Governo a conceclet· ao concessionat'io ou á companh ia 
po;· elle org<t n isacla clen·tro ou fóra elo paiz, para aquelle fim, 
a JUl'o ele 7% annuaes, por espaço ele 15 an nos, scbt·e o capital 
que e1Tec·tivamente fosse empregado a-té ao maximo ele clous mil 
contos ele r éis i e o direito de prolon gar essa linha até á ci
rlac~e ele ALfenas, sem garan·tia de juros. A cidade é l igada a 
Alienas por umn. estrada que passa po l' Sant' Anna elo Sapucahy. 
O mun., a lém era pa rochia da cidade comprehenclia (1882) mais 
as ~1e Stlll"t' Anna elo Sapucahy, N. S. da Conceição ela ,\ ppa
reCicla ela Estiva, N. S. elo Ca;rmo ela Borda ela Matta, e S. José 
elo Cungonhal. Soi.Jre suas diYisas v ide : ar·t. li ela Lei Prov . 
~ · 2 .085 de 24 ele clezem bro ele 1874, ar t. I da ele n . 2. 1.37 de 27 

e on'tubro do m esmo anno ; art. II ela de n . 2.454 de 19 de ou
tubl'o de 1878, art . I ela de n. 2.65S de 'l ele novembro ele iSSO ; 
art. ruela ele n. 2.975 ele 7 ele ou·tub ro ele 188.2 i n. 3.356 ele 'lO 
~e. o~ltnbJ·o ele 1885 . A parochia ela cidade comprehende os quar
ten·oes denominados : Aflonsos, Currali nho, Sertãosinho e Sa
p~cahy. :rem uma agencia do con·eio. l•'?i classificada com. · de 
Eice1 ra mtr. por Ac·to ~e 22 ele fevereiro de 1S92 . « _l llm . e 

_.:';:m , Sl'. - Em r esposta a c ircular q ue em 15 ele feverell'O pro
Xtmo J?l'~te ri'to enviou V , Ex . á esta camara, cumpre- nos clize1· : 
A agl'lcu ltma c! esta mun . é a mais variada possivel i é o nosso 
r eJ·cado suppriclo com os recursos proprins sem haver necessi
c a l e ele perm)rta e ainda com as van·tagens a supprit: os met•
cacos ele muns . visinhos, onde h a ramos clele•m•~a;d9s de 
<hltu .. a. Apezar , porém , dessa variedade, podemos cll vtcln· em 

versos gráos os ramos da cultura ag rícola, o que fazemos elo 
seguinte modo : prime ir o, cultura dese a volvicla i segundo cul-

tU['a bem encaminhada i terceil'o, cultura em embt·yão. Ao pri
meiro g l'áO pertencem :- A canna ele assucar , ele que o mun . 
poss ue talvez ele plan·tação dez m•~ h ec·tares, hayenclo muita pro
babil idade pa1·a ser amphacla (ha 1cléa ela creaçao de um engenho 
central) .- 0 café, cuja lavo tu• a comecaela ha po,ucos an ~os! :i á 
e"po r ta annualme'n te 6.0~. 000 lo logs, sendo I SSO p~ ·• qms5Illl0 
.compal'ado com o que vll'a a ser, quando es·t•ve_rem formados e 
fruc·tificaclos os cafezaes agora em começo. Sa.o estes os dous 
ramos que, como V. Ex,sabe, Cfue mais preoccupa m o> agricultores 
brazileiros. Se es la lavoUI'a não alcançou amcla elevar- se ao 
estado em qu e a vemos em ou·tros muns . , eleve- se is'to a duas 
causas ·: pl'imei l'a, vias clemot· acla~ ele co=unicação, qu~ts i . im
pres-ta v eis em uma pal'·te elo an no ; segunda, cre~1ça wtllleu·a e 
nutl' icla mui tos annos el e que os nossos t eneuos so se prestavam 
á inelustria pasto l' i l. Felizm e n ·t~ ac!Ht- se e~ta clesarraJgaclo. , e 
aquella . temos fé, o set·:i tambem em virtude elas l arga~ vis·tas 
nos nossos homens ele es 'aclo, auxil iando a i niciativa clespertacb 
pela evolução elo seculo. A. o segundo gráo pel'tence m, j) t'Opria
mente üülanclo, os geneTos alimenticios ele consu mo local ,. como 
arroz, milho, bat<ttas e muitos outros l egumes, assim como 
grande va riedade ele plantas horticu las . E' es·ta a lavoura dos 
pequenos agricultores . Dá sómente pa•·a o consumo do mun. e 
de outl'Os limilrophes . Res·tric'ta como se acha, não pocleuelo seus 
pt·ocluctos concorrer com otlt••os similar ,· s nos grande> mercados, 
é e !la apenas espectan te , o que é um mal purv. ir embora incli
r<>c'bamen-te, inicibr, proteger ou raclicat• a ociosidade. Ao ler
ceüo gráo pertencem a cultura elo chá, ela vinha e·tc . A tnclus"tl'ia 
pastoril é a. qui importante: O mun. possue ac tualmen·te 45.000 
r ezes, mais ou menos, havendo ·tenclencia paê a <tugmerrtat· . Ha 
mais a exportação annual ele 36.000 cabeças, mais ou menos, 
de gado suino: e a inda a ele gado lanigero, a el e aves ele que 
não temes dados regulares. Nada ha por h ora quan·to á sericul
·tul'a i ao con·tt·ario a epicultura já é uma industl'ia em embl'yão 
compa,racla com o q11e pócle se t· e m v ista elo que já suppre o 
mu n. e outros mercados. em quatüiclaele sofli:ivel. Enco ntra-se 
tamlJem a fabric ação de velas ele sebo, sabão, mol ele fumo, ci
garros e·c. Pelo expostoverá V. Ex:. que o nos so mu11 .. pos
suindo um -ta~·reno ele C!dtura tão variada, auxilis.clo pela div er
sidade de climas, só pecle ao homem um p <queno eslorço ele sua 
actividacle: es·te j:í. ex 1ste em parte, fal·ta- nos o esforço cullect ivo 
qu e j á começa a manifestar- se aqtti e fóra. Deus guarde a 
V . Ex. P aço el a Camara Municipal ele Pouso Alegt·e, 9 de março 
ele 1883 - Il lm. e Exm . Sr . presidente da provinc ia de Minas . » 

P OU SO A L EGR;E. Dist. do Estado ele Minas Gel'aes, no 
m un . ele Abae·~é . Orago S . Sebastião e clioceEe de Mar ian na. Foi 
cr·eado parochia pelo art. H § 11 ela Le i P r ov. n. 1.905 ele 19 ele 
jttl ho ele 1872. Foi incorporado ao mun . ele Abeté pelo art . I 
§XVI ela Lei Pro v. n. 2.500 ele '1 2 ele novembro de '1878 . 'l'em 
eschs. Agencia elo col're io, creacl a pela Portaria de 13 ele novem · 
bro ele 'l883 . Sobre suas divisas viele : art. I ela Lei Prov. n . 1.662 
de 16 ele setembro de 1870 ; art. V ela. ele n. 2 .153 ele 15 de no~ 
vembr o de 1875. Passou a · denominar- se S . Gothat·do pela Lei 
Prov . n . 3.300 de 27 ele agosto de {885 . 

P OUSO ALEGR E . Log . no mun . ele Santo Antonio ela 
Bocaina, Estado ele S. Pau lo. Dis·ta cerca ele clous kils. d aquell a 
cidade . 

POUSO A LEGRE. Bairro elo mun . ele San·ta Isabel, no 
Estado ele S . Paulo i com uma esch . publ. ele instr. prim . , 
c reacla pela Lei Prov. n . 53 ele 2 ele abril ele 1883. 

POUSO ALEGR E. Log . elo Estado de S . Paulo, no mnn. ele 
Batataes . 

POUSO ALEGRE . Log . elo Es tado ele Minas Ge •· aes, no 
clist. ela Formiga 

POUSO ALE GR E. Log . do i!:stado ele Minas Geraes, no clist.. 
ela cidade elo J aguary. 

P OUSO A LEGRE. Paragem elo rio 'l'aquary aos 1.8° 1.2' S .. • 
60 kils . abaixo ela es trada de Cuyabá á Mi1·ancla, assim cl~nrnm 
nada pelo o ant igos sel'Lanistas, por set·, no t~mpo das che•a~, d 0 

l agar mais alto confonavel e proprio para descaoço, •·eun•n ° 
ainda o se r soJ;,·emoclo pittol'esco . D'ah i cortando a rumo, tam 

· · b ·c1 b · s Lourenço nontro por sobl'e os campos su me•·g • os. sa ll' no · .cl -H~a cleno-
pc;mto egualz:'en~e albo e prasente1ro, que .recebe•t I en 
m inação, hoa e s1mpldicada pe la ele Alegz e. . 

POUS O ALEGRE . Corrego nff'. da margend esd . ~?. r lO 
Camandocaia ; corre l)rox irno ás div isas dos Els ta os e tUn<!ls 
Geraes com S . Pau:o. 
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POUSO ALEGRE. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, 
banha o mun. ele Caldas e desagua n.o L'io Machado (Inf. loc.) 

POUSO ALEGRE. Ribeirão elo Esbdo de Minas Geraes, 
nasce na fazenda da Fo1·buna e tem o nome de con·ego da For
tuna até á fazencl;t ele Pouso Alegre, onde elle passa a deno
minar-se Pouso Alegre, nome este que conserva a"té á foz na 
margem esq. do rio Capiva r a, aff. do Pomba. Recebe o Ca
choeira . 

POUSO ALEGRE. Pequeno rio do Estado de Minas Geraes, 
aff. ela margem esq. elo rio José Pedro . Banha o clistr. deste 
nome. 

POUSO ALEGRE . Corrego do Estado ele Minas Geraes, 
rega o mun. elo Coromandel , reune-se aos col'l'egos elo Bart·eiro 
e ela Divisa e t odos juntos vão desaguar no rio Sarcto Ignacio, 
aff. ela margem esq . elo Paranahyba. 

P OUSO ALEGRE. Rio do Estado ele Minas Geraes, banha 
os muns. de Itapecerica e da Formiga e desagua no rio deste 
nome, 'trib. elo Lnmbat·y, c1ue o é do rio Grande. Forma-se 
de nascentes que descem do moero Canclonga, proximo á cidacle 
de l"tapecerica, e Taquara. A dil'ecção ele seu curso é ele E. a O. 
Recebe o Ponte ele Pedra. 

POUSO ALEGRE DE BAIXO. Bairro elo mun. elo Jahü 
e Estado de S . Paulo. 

P OUSO ALEGRE DE CIMA . Ba-irro elo mun. do Jahü e 
Estado ele S . Paulo. 

POUSO ALTO . Cidade e mun. do Estado de Mi nas Geraes, 
séde da com. de seu nome, a 2k,5 de distancia ela E. de F. 
de Minas e Rio, banhada pelo ri o Sa~ucahy-mil'im, li gada a Bae
pendy por uma est rada. Orago N. S . da Conceição e diocese de 
Marianna . Foi Cl·eacla parochia pela Ordem Régia de '1752. 
Elevada li. villa pela Lei Pro v. n. 2 .079 de 19 ele dezembro 
de 1874 e á categoria de cidade pela n. 2.461 ele -18 de ou·tubro 
de 1878. Foi desmembrada da com. da Christina pela Lei P1·ov. 
n. 2.462 de 19 ele 01rtubro de 1878, que elevou-a à com. sen do 
classificada ele pl'imeira entrancia pel o Dec. n. 7 '141 ele 25 ele 
janeiro de 1879 e Acbo de 22 de fevereiro de 1892. O mun. em 
1890, ent consti·tuiclo pe las pm·ochias de N. S. da Conceição, 
S. José do Picú, Sant'Anna elo Capi vary, N. S . ela Conceição 
da Virgínia e San·ta Ri·ta do Passa Quatro. Esta ultima foi 
nesse anno elavada <Í. villa pela Lei Prov . n. 3.657 de 1 de se
tembro. Comp1·ehende os povs. Tranqueiras (n::t freg . elo Passa 
Quatro), Samambaia e Rio Vet·de (na parochia da cidade). Sobre 
suas divisas vide : a1•t. I § XVI ela Lei Prov. n . 2.405 de 
5 de novembro de 1877; n . 2.481 de 9 de novembr·o de 1878 ; 
ns. 2.527 e 2.530 de 6 de dezembro de 1879; n. 2.630 de 7 de janeiro, 
ns. 2 . 650 e 2 . 659 de 4, ns. 2. 662 e 2 . 695 de 30 de novembro ·todas 
de 1880; n. 3 219 de H e 3.272 de 30, ambas de ou·tubro ele 188<1. 
Nella 11ca a estação do Capiva ,·y. Tem du a~ eschs. puh ls. de 
ins·tr •. prim., uma da& quaes c1·eada pela Lei P ro v. n. 2.241 el e 
26 de junho de 1876. Agencia elo correio, E' mâ a collocação 
desta cidade que, en·tretanlo, possue bons predtOs, alguns de 
solicla construcção. Possue, além ela ma·tdz a capella de N. S. 
do Rosario. O clima é ameno e sauclavel e a agua que abas·tece 
a cidade de supel'ioe c1ualidade. Está em clecadencia . 

P OUSO ALTO . Antig-a villa elo Estado de Goyaz, e'levacla á 
categol'ia de cidade com o nome ele Pieaca,nj uba pela Lei P1·ov . 
n. 786 de 18 de novembro de 1886. 

POUSO ALTO. Antiga pov. elo mun. da Diamantina, no 
Estado de Minas Geraes, á margem esq. do rio de seu nome, co m 
uma cape !la regular. Elevada á clis·tl'. pela Lei Pr·ov. n . 1. 29õ 
de 30 de ou·tubro de 1866, e incorporada á parochia ele Da~tas 
pela de n . 1.337 ele 6 de novembro ele 1866 e art. XIV da ele 
n. 1.999 ele i <! ele novembro de 1873 . E' ligada á Diama n·tina 
por uma estrada. Tem duas esr.hs . pu bls. ele ins tr. pt·im . , uma 
elas quaes ct•eacla pela Le i Prov. n . 2.390 de 13 ele outubro ele 
1877 . Pertence ao mun. ele Gou'V êa . Foi creacla par ochia pela Lei 
Prov . n . 3.442 ele 28 de s~·tembro de 1887 . 

POU SO ALTO . Assim denominava- se a·te 1682 a; freg. do 
Carmo do Rio Verde, pertencente ao m Lm . de Chrlst ina ; no 
Estado ele Minas Geraes. Vicie Rio Vercle . 

POUSO ALTO. Log. do mun. da Franca do Est ado ele São 
Paulo . 

P OUSO ALTO. Bait·rc do mun. ela Naliividade e Estado de 
S. Paulo, com eschola. 

P OUSO A LTO. Bain·o do muu . de Jacupiranga no Estado 
de S . Paul0. 

P OUSO ALTO. Alto á esq. do lvinheima, poucos kils. acima 
da foz dos Dourados, coberto de al-ta e formosa mattari a, sem
pre procurado pelos na vega11tes para clescanço ele seus labores ; 
no Estado de Ma·tto Grosso. 

POUSO AL TO . Uma elas estações da E. ele F. Minas e :,Rio 
no Estado de Minas Geraes ; com urna esch . publ. ele ins·t. 
pr im., Cl'eada pela Lei Pro v . n . 3.'179 de <! de outubro cl.e 1887 . 
Uma estl'acla vai d'ahi ao bait'l'o elos Pintos, pa.ssa ndo pela 
Bocaioa. Tem agencia elo correio c estação ·telegt·aphica . 

P OU SO ALTO . Morro elo Estado de S . Paulo, si·tuaclo ao S . 
elo rio S. Lourenço, etrtr e a conl:luencia elo Bananal e elo mesmo 
S. Lourenço no Juquiá . Da sua mais al-ta grimpa dom ina-se para 
o S. ·toda a região fluvial elos Guavivouva e Una , ultimos afl's. 
sep·ten·trionaes do Ribeir a de Iguape (Aze<eclo Marques). 

P OU SO ALTO . Serra do Es·taclo ele Min as Geraes, no dis t. 
elo A bre Campo 

POUSO ALTO. Pequena collina do Estado de Minas Geraes 
no dist. do Bom Despacho e mun. ele Inbauma . 

P OU SO ALTO . Rio do Es·tado elo Espiri"to San·to, banha o 
num . de AJI'onso Claudio e clesagua no rio Guaudú. 

POUSO ALTO. R ibeirão do Estado do B.io de Janeiro ; no 
mun . da Na·tividade elo Cara ngola. . 

POU SO ALTO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes; nasce 
na serra da Lag ., bamba o bairt·o da Jeronyma, fazenda élo R i
beirão, Compo A.lE>gr e e a cidade elo mesmo nome e vai desaguar 
na margem clir . elo rio Verde proximo ao kil. 62 ela!!]. de F . 
Minas e Rio . Recebe pela marg·em clir . o cor rego das Pech·as . 

POUSO ALTO . Rio do Estado de i'.finas Gera os ; nasce na 
P edra Recloncla, banha os muns . da Conceição e Diamant ina e 
desagua no rio Parauna. Passa em mn notavel funil, onde es ~ 
conde-se entt·e duas senas no espaço de pouco mais de 1 kil. 
R ecebe o Tijucnl, Derrubada, Ji:spinho, Lambeclor, Serrad01·, 
Ola l'ia, Pon te do Bano, P indahyba, Lages, Arruelas Amol a-faca, 
Moc6, Pombinho, Guaribas, além ele outros . ' 

POUSO ALTO. Pequeno rio do Es·taclo de Minas Gera s: eles
agua na margem clir. do rio José Pech·o en·tre a foz do Ov Ídio e 
a do F ama . , ' 

POUSO D 'ANT A. Pov. do Es·tado de Minas Geraes, ao S. e 
· a ·tres ·kils. ela f reg. de San·ta Rita do Sapucahy. Tem umas 30 

casas . 
P OUSO D'ANT A. Serm do Estado de J\llinas Ge1·aes, nos d ists. 

ele S . J oão Bap·tis ta elas Cachoeiras (mun. de S. José elo Pa~ 
r aiso) e Santa R i ta do Sapucahy (mun. ele S. Gonçalo do Sa
pucahy) . 

POUSO DO MELLO. Corrego do E stado de Minas Ceraes, 
aff. ela margem dü· . elo rio E lvas, aclm<• do carrego elo En
genho . 

POU SO DO OU V IDOR. Carrego do Es tado de Goyaz : é um 
dos braço3 elo ribeirão ela Pon·te Alta, ·trib . elo Carre·tão Grande 
c1ue o é do S. Patrício e es te do das Almas . E' citado no «!tine~ 
rario» ele Cunha Ma·ttos . 

. POUSO DOS CARRE IROS . Log·. do Estado do Minas Ge
r aes , na estrada que segue do Carmo da Bagagem para a Abbadia. 
Limita o dist. da Abbadia dos Dourados . 

P OU SO FALSO. Ribeirão do Estado de Goyaz, desagua na 
margem esq. do r io dos Bois, ali'. da margem dir . do rio Crixá
assú (Cunha Mat·tos « Itinertwio ». Tomo II pag . '111) . Recebe o 
ribeirão do Meio . · 

P OU SO FRI O. Bairro elo mun . de T ruuba-té , no Estado de 
S. P au lo; com duas escbs . pubs . de inst. prim., uma das quaes 
creada pela Lei Pro v. n . 37 de 2 de abr·i'l de 1883 . 

P OU SO FRIO. Serra do Es·tado de Minas Ge1·aes, nos muns . 
de 1-tajubá e da Chris·tlna. De lla nascem o rio Aterrado, atf. do 
Verde , e o ribeit·ão Pirangussá, afl:' . do Sapucahy. Em seu sopé 
está situada a freg·. elo Pirangussú. En·tre ella e a serra da Pedra 
Vermelha CO.l'l'e o rio Sap ucahy. 

POUSO FR~O . Ribeirão que passa pel a freg. do Pirangussü, 
mun. ele ltaJuba e Estado ele Minn.s Geraes . E' de sua agua que 
se. abas·tece, a pop . daquell a ü·eg. Desag:.ta na mal'gem cli-r . rito 
Pwangusau, · 
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POUSO FRIO. Rio do Es·tado de Minas Geraes, aff. cTa mar
·gem dir. do Lourenço Velho . 

POUSO SECCO. Log. do Estado elo Rio de Janeiro, no mun. 
do Rio Claro com uma esch. pub ., m·eada pela Lei n. 111 ele 27 
de outubro de 1894. 

POUSO TRISTE. No sitio elo Pouso Triste em Manga1·atiba 
(Es·taclo do Rio ele Janeiro), desfiladeiro no unico caminho que 
seguia para S. João Marcos, es trada para a Capital Feder al , 
honve uma fortificação irregular com clous canhões, construída 
POl' José Custoclio Henrigue em 1822, mediante o posto de alferes 
de ordenanças ; mas essa posição perdeu · ·toei a a importancia 
desde que foi mudada a e3·trada . (Fausto ele Souza) . 

POVINHO . Log. elo Estado elo R. G. elo Sul. Ahi creou a 
Lei Pro v. n. 589 ele 26 ele dezembro ele 1866 a freg. de S. Thi a"'O 
do Boqueirão. Agencia do correio. 0 

POVO. Pov . elo Es·taclo do Paraná, no mun. de Tibagy, em 
·tel'l'eno plano e baixo, sendo a0 r edo t· montanhoso . Dista 6,6 ld ls. 
daquella villa e 9,9 elo pov, Santa Rosa. Em 1887 tinha 28 fogos 
com 184 habs. 
. POVO. Ilha do Estado ela Bahia , no rio S. Francisco, entre 
~oa Vista elas Esteüas e Pilão Arcado, e proxima elas ilhas Sa
l·mas, Barro, Ca.1 ueiro e Manga ela Porta (Halfelel) . 

POVO. Arroio elo Estado elo R . G. elo Sul , nasce na serra 
elos Garciaq , banha o mun. el·e Pira·tiny e clesagua no rio Ca
maqua n. 

POVO. Lagoa elo Es·taclo ele Sergipe, no mun, ele Aquielaban, 
PÓVOA. Log. dis·tante cerca de '18 kils. ela co.pi'tal elo Estado 

de Goyaz . 
POVOA. R ioeirão do Es·taclo de Goyaz na estrada do Sul. 
POVOAÇÃO. Sel'l'a elo Estado ele Minas Get·aes . Vide Negra 

(Serr a.) 

POVOAÇÃO. Ilha elo EsMclo da Bahia, no mun, ela Barr a 
do Rio ele Contas . · 

POVOAÇÃO. R ibeirão elo Estado elo E. Santo ; reu ne-se ao 
Ca,xixe. 

POVOAÇÃO . Porto no rio S. Francisco, a baixo ela barra elo · 
Paraopeba e na confluencia do ribeirão ela Extrema; no Es
·taelo ele Minas Geraes . «OS. Fr·ancisco tem na Povoação uru 
aspecto mais mage>toso que na Cachoeir,t. Gt·ancle, onde. não 
obstan te é mais avolumado . Achando -se aClma elas cachoetras, 
suas aguas são mai s ou menos represadas, o que torna o rio 
mais la rgo e profundo. Elle corre, s~~undo a cl irecção N. S ., a 
500 metros aba ixo ele Ouro Preto ou o60 metros acim a do nivel 
elo mar; mos·t t'a·se na extensão ele qLmsi meia legua , ·tendo as 
marge ns formadas rl e altos barrancos Cle schis to a,r g illoso, orla
das ele espessas ma·tLas. No po1·to ela Pcvnação não ba barcas, nem 
t ão pouco ajoujos; o ·transpor·te ele pitssageiros e bagagens se 
faz em canõas, condu zidas al'terna·ti vamen'be a vara e a :remo. » 
(Eng. S. Pires . Annaes de~ Esch . de 11tlinas, 1885.) 

POVGAÇÃO REGULY, Log. na colonia S. LoUl'enço, mun. 
ele Pelo·tas elo Estado do R. G. cto Sul. 

POVOADO. Ilh a do Es·taclo elo Pará, no r io Trombe·tas, no 
mun. ele Oriximina . 

POVOÇÁ . Ilh a elo Estado elo Paraná, na bahia elas Laran-

l
g:erras, pt·oxima elas ilhas elo R et i L' O e Raza . 'l'em uma capel
Inha elo Senhor Bom Jesus, mui venerada, 

d 
Pov.o M I UDO. Pov . do Es·taclo ele Minas Geraes, no mun. 

e Alvrmnopolis. 
_Povo NOVO. Dist. do Estado do H. G. elo Sul, no mun. dO 

R1o Grande. Orago N. S. das Necessidades e diocese ele SãO 
~edro. F'oi creado pa1·ochia pelo at•t. I ela Lei Pro v. n . 35 de 6 
a e maio ele 184fi. Tem duas eschs . publs. ele instr. prim a ria. 

d.~ovo NOVO. Antigamen·te assim clenonúnava-se 0 a0~ual 
s~ · Vde N. S . da Piedade de Vilb Rica no Estado do R. G. elo 

· 1de Villa Rica . 
C PO':l_{IM. Villa e mun . do Estado elas Alagõas, na cem. _de 

ornPtpe, á margem esq . do ri0 Poxim. Orago S. José e dw
~ese de O linda. Foi elevada á vil la por ordem do governador 

"- Pernambuco ele 8 de julho ele 1779 e installacla en1 21 ele 
-~gos·to ele 1:82'1 pelo ouvidor Manoel Jo 'bquim ele Mattos. Cns
ello Branco. Foi extincto. pela Lei Prov. n . 484 ele 23 deJunho 

de 1866 e r estaurada pelo Dec. n. 78 de 16 ele fevereiro de 
189'1 . Lavoura ele algodão, canna de assuco.r, mandioca, milho e 
outros legumes . A população do mun é de seis a 7.000 babs. 
Tem duas escbs . publs . de instr. prim. e agencia do correio . 
Comprchende o pov, Jequiá da P raia . Ignora-se pt·ecisamente a 
data em que foi elevada á ca t~goria de parocbia. Sobre suas 
di visasviae Lei n. 180 de 8 ele JUnho de '1897. 

POXIM. Pov. elo E stado de Sergipe, no mun. de P aca·tuba . 
Os babs . v ivem da lavoUL·a e da indus·tria pas·toril. 

POXIM. Rio elo Estado das Alagõas; nasce no t ermo de 
Coruripe, a-travessa a lagõa Escura, banha a pov. do seu nome 
e desagua no Ocea.no, depois ele um curso de mais de 24 kils. 
Não é navega vel. 

'POXIM . Rio do Estado ele Se1·gipe; nasce nas fr alebs da 
cordilheira ele Itabaianna; cot·re a N . O. , e vai clesagua t· perto 
ela barra do rio Cotingulba: é navegavel por canôas na dis
·ta ncia de 12 a 1.5 kil s Recebe o Telha, Baiacú, Cosme, Furado, 
Verm elho, Poxirn-m irim e Timb6. 

POXIM . Rio elo Es tado de Sergipe; nasce no sitio P orteiras, 
rnun. de J aparatuba e faz sua foz no rio S. Francisco no siLio 
Betume com -100 ki ls . de curso . (lnf. loc ) Vide B~t~tme. Al
guns o considet·am como trib . do Betu,rne . Recebe o Badajós, 
Pedr as, P iaub y, Es·tiva F.unela e Inhumas. Tambem é chamado 
Poxirn elo Norte . 

POXIM. Rio do Estado da Bahia, nasce na lagôa do seu 
nome e clesagua rro oceano !IJO N. de Cannavieiras . Communica 
com a barra de Commandatuba por um canal interior que se
para do contineute a ilha de Comma ndatuba ; e com a barra 
elo Pat i, e pelo canal denominado P or to elo Mat·bo . Sua barra 
oJierece en·tracla a navios de a lto borclo, sendo até melhor que 
as barras ele Belmonte e Cannav ieiras, porque o rio não é tão 
caudaloso e arrasta por isso menos quau t.idade ele areia para 
a foz. 

POXIM GRANDE. Log . do Estado das Alagôas, no Poxim. 
POXIM MIRIM. Rio elo Es tado de Se1·gipe, aff. elo Poxim, 

que o é elo Cotinguiba . 
PRAÇA. Serra elo Es·tado ele Ser o-ipe, no mun. ele Campos, 

importante por suas d imensões. ( Si~ va Lisboa, Cho1·ogr . de 
Se,•gipe; 1897.) 

PRACAJURÁ. Log. elo Estado elo Pará, no mun. de P or tei, 
a ma t·gem elo rio An(tpít. 

PR ACAJURÁ. Ilh a elo Estado do Pat·á, situada com a ilha 
Tayapú na bahia ele Cam uhy, formwc\a pelo rio Anapú. 

PRACATÚ . P ov. ele Krbado ela Bahia, no mtm. da Serrinha, 
á margem elo riacho do seu n0me . 

PRACATUBA. R io do Es·taclo do Pa,r á, atravessa a ilha Ca
vian na dependente elo num . de Chaves . Recebe o igarapé do 
Lim ão . 

PRACAX[S . Rio elo Estado do Pará; desagua no TajapUl'ú 
defron te ela ilha elo seu nome. Quem vai de Breves para Gu
rupá passa pela bocca desse rio. Recebe o lVIasceno. 

PRACINHA. Log . elo Es·tado ele Pernambuco, no mun. ele 
Barreiros. 

PRACUPIJÓ . Rio do Estado elo P ará, banha o mun. de 
Portei e clesagua na margem esq .clo rio Anapú . Vide Pracupyj6. 

PRACUPY. Rio elo Es·tacl.0 do Pará; banha o mun. de Por
·bel e clesagua na margem esq. do Anapú. 

PRACUPY. Bahia formada pelo rio Anapú, no Estado do 
Pará. Nel!a clesagua o rio ele mesmo nome . 

PRACUPYJÓ. Rio elo Estado elo Pará ; desagua na bahia 
de Anapú, formada pelo rio cles·te nome. 

PRACUUBA . Pov. moderna, á margem di11ei-ta do ~·io 
Cupij ó no mun. de Came·tá do Estado do Pwrá. Tem egi'eJa , 
al gum~s casas e uma população ele cerca de 300 baba., eapal.ba
dos em hahi.tações pelas margens do no. 

PRACUUBA. Ilh a do Es tado do .A.maznnas, no .):0 ~I~
mões loo-o acima da foz elo rio Juruá e clefron'te da 1 a a'l

assut~ba~ 
P.RACUUBA. Ilha elo Estado elo Pará, no estu:ario do Ama

zonas. 



PRA - 302- PRA 

PRACUUBA. Este rio, que é um simples clesaguadouro das 
baixas e bamburraes das mattas do S. do Atuá, não é notavel 
sinão pelo bello estuario CJUe se forma em sua ba.rra e na ele pe
quenos outl'os rios, em uma extensão ele 26 milhas elescle a barra 
elo Muaná até a ponta supe!·.ior da ilha de Santa Ct•uz. Em uma 
das suas ilhas est.l. a v illa, nova e decadente, da Boa Vtsta. A 
borracha abunda nes\e rio. (D. S . F. Penna, A Jllub ele 111a
,.cbjó, 1876 .) 

PRACUUBA. Lago. elo Estado do Amazo'?as, na mal'g.'m, 
esq. elo rio Purú>, pro:cimo á foz. Tem uma nulha ele cl1ametro. 

PRACUUBA. Lago do E~taclo do Pará , desagua na marg~m 
clir. elo rio Amapá. 

PRACUUBA-MIRIM. Log . elo Estado elo Pará, no mun . 
ele S . Sebas~ião ela Boa, Vis ta, com eschola . 

PRACUUBA-MIRIM. Ful'o que do rio Par;Í. vae ao Pt·a
cuuba. no Es tado claquelle nome. Junto á sua entrada fica a 
pov . de S. Sebas·tião ela Boa Vista. 

PRACUUBINHA . Ilha elo Estado do Pará, no es tu ar io elo 
Amazonas. 

PRADu . Cidade e mun. elo Estado da Bahi:1., na com. ele 
Alcohaça, na margem esq. elo rio Jucurucú, tt·es ldls. aci~a ~a 
foz. em terreno plano, á beir a-mar. Ora go N. S . claPurthcaçao 
e él ioccs ?. al'chiepiscop'll ele S . Salvador. Sobre sua ol'lgem 
consta o seguinte : Como por Ol'dem rep1a se dev1a ct·ear uma 
vil la no sitio proximo ao rto Jucurucu, l onge 12 leguas ao S. 
ele 'rrancoso, entre Po t·to Seguro e Caravellas, distante cinco 
leguas da freg. de S. Bernardo ele Alcobaça, e não ba vendo no 
logar templo a l gu_m onde os hnhiLante> p11clessem cumpl'i t• os 
deveres ela relig1ao caLholtea, fo1 ele m1s·ter que anles elo preten 
dido estabe lecimento se e 1·gu esse uma e~t'e.Ja. que serv1sse ele 
matriz . Em taes Cll'CIImstancHts, pot• oflic10 ele 2 cl <l .1ane1ro ele 
1764 r eeJuere u o desembargador ouvidor-geral da comarca de 
Port~ Se o-uro Thomé Couceiro ele Almeida, as providencias ne
cessat·ias~ qu~ o bispo prornptam~n ·te deu, creanclo ~Jela Po ~ta l'ia 
de 8 ele maio seguinte a nova vtQ·a,·ana, sob a _1nvocaçao ela 
Vir.,.em N . Senhora, e cornmeltenclo a o padre Joao Al va t•es ele 
Barf.os a sua paroch iação a nnU'l L Sub-si stiu, es·ta eg1:eja com a 
natureza de a movi ,·e l, a té qne f01 el evada a categot·ta . ele per
petua pelo Alvad ele 20 ele outubro de 1795 e carta r eg1a de H 
de novemb1·o ele 1797, clese~1penhando o padre AnLonio Mart ins 
Lomba desde o anno de i 197, o l ogat· ele sou Jll'Jmeii'O pt•opt•te
tario. 'No muu. cultiva - se mandioca, café, cacáo, feij ão, milho. 
Criação ele gado . Tem diversas lagoas, entre as_ CJn~es as cle~o
minaelas Duas .Barras, Cur,·wl, Cavallo, C<lJUl'U, CraV<'ll'O, 
Viola, Despigue, Palhal, Canclêas, Coqueil'o e Bmaco elo Bjcho; 
e a lgumas serras, como as de Pau Vet·melho, Negra, Joao de 
Leão e Santo André. Foi elevada á calegol'ia de villa em 3 ele 
março de 1755 sendo install acla em 12 ele dezembro ele i76L 
'].'em a villa 1:400 habs. e o mua. 8.000. Tem duas eschs, publs. 
de inst . pl'im., um a das quaes foi ct:eada pela Lei P t·ov. ~ ._ 1.856 
de 17 ele setembro ele i878. Agenc ta elo correto e es·taçau t e
l egraphica. Dista 24 kils , ele Alcobaça, e 85 elo 'l'rancoso . 
Comprehencle a~ povs. Cot· omochatiba e l!:sco nclielo . O mun. 
é compos to ela actual cielacle elo P •·aclo, que ·tem cerca ele 700 
casas, todas munidas de passeios, . 12 ruas largas e alg-u
mas m ais estreitas , co mple-tamente_ a lmhaclas, um ·traptche, uma 
egreja, Camara ~1Ltnicipal. ttm~ phtla rmomca1 carca ele 7 a 8.009 
habs. e mais cerca de 1.000 em1grados na mawr PD;-r·te ele Assu 
da 'l'one, que residem na pov. Esconclielo, e ,cel'ca cl':l300 ';a 
pov. ele Coromochatiba. na ma1or parte ant1gos mcl10s. Na 
prirneit·a pov. t em uma cap~ll a, e .na seg.mcla ~ma eg t'eJ a e um 
cemiterio sendo a m sLrucçao publica representada por um pro
fessor e u'ma professora. Além ele um grande commercio ele ma
deiras, exporta já cerea~ s, 5.000 kilos _ele <; <:fé, que elo_br ará em 
pouco tempo, pelas numerosas plan·taçaes fettas nos uhtmos elous 
ou ·tt·es an nos. O tet•reno, excepto, duas leguas ele pmia, é ferti 
lissimo, e consiste em gres e argi llas fenuginosa.s, s ·nclo r ? ga
do e cor·tado por innumeros COl'regos e reg-a·tos. O clima é 
muito sadio, pois não ba pantanos nos gl'ancles e extensos terre
nos entre Prado, Alcobaça, e Podo. Seguro; esperam ancwsos 
a chegada elos colonos ac·t i ~os e mortgel'alios, J?ara fazerem clest:~ 
vasta e rica zona um empono ele lavoura, ele 1nclustrJa e com
mercio, visto que é auxil iada pot• boas portos e factl con1 mun l• 
cação pelos rios para os po1·tos elo mar, e clestPs para a 
capital da Bahia. A cidade elo Prado ·tem um granel.< f1rturo, e 
·tem um clima muito ameno ; cerca ele ~luas leguaes d1stan·te 
ela cidade começam as soberbas ma·ttas v1rgens, onde nasce pro -

''avelmenle o celebre rio Jucm·ucú com as suas formosas clezese·te 
cachoeiras. H a poucos annos todo o commercio reduzia-se .á 
extracção ela p i assava e ao córte ele madeiras das ma·ttas; mas hoJe 
occu pa-se uma grande pal'te ela população com a plan·tacão elo café 
e elo cac:í.o. O mun . é r egado pelo r i o Jucurttcú, que tem fl·anca 
navegação uns 30 a 40. kiJs. ela c idade para cima, a-té o começo elas 
cachoeiras para pa·tachos. Dizem que é desconhecida pot· ora a 
origem elo r io , cons tando, por ém, e1ue nasce em Minas Get·aes, e 
atravessa a corclilh eil'a dos Aymorés, onde tem mmtas cachoeiras, 
e as mattas virgens, e en·tra no mun. do Praclo, onde recebe p~_la 
margem esq. os seguintes ·tribs. conhecidos : Bom- V:t·G:;•·, BetJrk
li'/o, · elo Norte, Ribei,·ão ela La.ge, P101·aclos, (ltbet?'C!O, ·~O!"a 
B?"anca, e ricbcho elas Pecl,·as, e pela margem ~n·. os r1 be1roes 
do Quobr·ado, Perigoso, Beija- F'IOJ• do Sul e Ru,cho G1·ande c~e 
cima pela m<ergem esq. elo n·o do Sul, Canudos, Qutlombo, Rt
be'i,,·ão. dcb Oaclwei?"a e Ribeirão clr.t Pecll'inha, e pela margem 
clir . o Cor1·ego elo Nascimento. O rio do Sul, que n asce . perto 
ele S. Mig 1e l, em Minas Geraes, cerca ele c1uatl'O leguHS cl tsta'?-te 
dessa cidade, une-se com o rio elo Norte, cerca de 24 kils . ciiB
tante ela cidade elo Prado, no Jogar ele wm i nado «Fazenda 
Dua> Bauas », pet·tencen·te ao fazendeiro Osmundo ela Sil va Go · 
m es. e ·toma, des te ponto em diante, o nome incl igena « Jucu
ructi ". Navios e vapores sobem pel'feitamen te até as « Duas 
Barras , e desse ponto em diante na 1•egam canôas a"té os córtes 
ele madeiras na ma·tta virgem, tan-to no rio Norte como 110 do 
Su l, passando, porém, em certos logares com grandes clifftculda
cles , e p or vez"'o por c ima elas ped1·as, puchaclas a hms, yor causa 
elas cachoeira~. As cachoeiras por ora con hec 1clas sao : a ca
choeira ele !Jcb;xo, Bom S ocego, Se~ca, G,·ancle, Tope, T tt;noso, 
An .. epencliclo, Massa,·ancluba, Santcb Clc&I'Cb, S. Beneclwto, ]1 u.ntl, 
T?·ctpezio, S. Per.l,.o . S. Pcmlo, Santa Js a, bel , Scmta Hcw{JCb l a, e 
S . lt'?"Ctncisca. O ri ' Cononbá,, que serve de !tm1te entre o nu~n. 
elo Prado e o ele Pot·to Segu t· o. é b~stan te caudaloso, e o ftta· 
cho Gt·ancle do ~or te, Embassuaba , Rio do Peixe Grande, Rto 
elo P eix P equeno Coromochatiba e Gcthy desembocam no 
oceano pelo norte, IÚacho elo Out·o, Dous Ii·mãos, ;J?·cicb P•·eta, 
Japm11 irim, Japan• G·1·ancle , elas Ost·rcbs, ri a P aixiío, Vi yosa e 
elas Barreiras clesaguam pelo laelo Nü t•\e da cidade elo Prado . 
Sobre essa cirlacle diz iVItuchez: « Bien qu'ay<mt le 1\0111 ele vil · 
le clep·tis 176<1, le Pi'a clo n 'est. qu'un v illa"e d'nn millier cl"habi
tants m ais c'es·t le p oi11t le plus impo1·tan·t que l'o11 rencontre 
depuls Por·to Seguro ll es t situé à une mille au N . ele l'em
boúch"re do Rio J ucuruçü e·t r esserré ent1·e la plttge et un coude 
que fait cette riviere avant cl'at·t·iver ~~ la mer. Le pays envi
ronnant est assez riche et proclmt prmctpale mer; ·t une grande 
quabi té de manioc ; mal.heureusemen t l'} nclolence ~a.ture lle ~l e.s 
babitan·ts, pr<•sque tous 1o chens ou mulatres, le vo1s1na~e lo1 t 
incommode eles tl'ibus Botocuclos, qui venai en·t ele temps a au·tre 
saccager la ville jusqu'i't une époque assez réce1Y~e , et eufin, Ia 
mau vai se t·épuln.tion tres-meri"tée ele la barre, oü I ou t.rou r e lort 
pen cl'eau et beaucoup de mer, son·t auta n·t ele causes qui arrêten·t 
!e déve loppemen ·t ele cette popula.·tion. La lntne est Sl rnauva1se 
que pentlan t les clenx jours que nous avons passée devan·~ I e I r~
do, nous y avr,ns vu se perd1·e uu cabo teu•· et chavlt'er la baleJ
niêre clu D' E nbrecas tecb'UX . Le m ême acc iclent fail li t m 'ar l'i
ve t· peu ap rês avec une ~.utre ·três bone emba,t·cation, uien c1ue 
j'eusse pom· pa tr co n le pilote même ele la barre. NotJS en fW:nes 
c1uittes pour remplir jusqu'aux banes , et cepenclant le temps 
éLait magnilique a11 large. En cledans de la bar1·e on t.rouve 
2 a ~ m i!t t•es cl'ea ' t ju, qu'à 2 lieues au clessus ele la ville. - Pust· 
tion ele la barre: lati~ude 17° 2L' 40", long-i tu ele (Rio) 3° 5;J' 47", 
lonn-i ·tacle (Paris) 4 l0 31 'Vl", Déclinai son, 5o 10'. E' ta. bliss "men~ 
du JlOJ'I, 3 heures l /2., Foi elevada á ciclacle em 1896 pela Lei 
n. 129 ele 3 ele agos·to. 

PRADO . Colonia do Maranhão, fund ada com immigrantes 
cearenses no antiQ"o mocambo do Limoeit·o. ProjeC"ta-sc a aber
tura el e uma e•t1·aela que communique essa colonia com a ciel:t
de ele T uryassú . 

PRADO. Log. elo Estado ele Pernambuco, nos muns. ele 
Nazareth e da Gamelle ira . 

PRADO. Banco ele al·e ia e coral, el e uma centena ele me·tl'OS 
ele el iametl'O, situado a ·tres legmts a E ela Barra elo Prado, 
na Lat. 17° 21'S. (Moucb ei). Deséobre na baixa mar. E1rt 1'B 
elle e a cos·ta enconlt·am - se nove me·tros c\'agua e ela p!1rte ele 
fó ra 12 a 13 me·tros . 

P RADO. Arroio elo íJ:staclo elo P!LI'anâ, a ll'. ela margem clü• · 
elo rio San·to Anton io, tr ili. c!o Iguassú. Entrn. com 18 metros 
de la rgura na bocca. 
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PRADOS. Cidade <l mu o. do Es ta do ele Mi nas Geraes. ex
pa~·ochia do mun . de Tirade n·tes . S ua matriz é r iquíssima, t em 
a Jnvoeação de Nossa Senhora da Conceição e depende da d io
cese ele Marianna. F oi elevada á pat"ochi a por Ordem H.e"' ia 
de 175'2 e a.n oexada ao mun . el e S. J osé rl 'E l R ei pelo a r t~ I 
da Lei Prov. n . 452 ele 20 de outubro ele 18!9. Sua populaçã o 
~calcu l ada em 4 .000 habitantes . T em d uas eschs . pu bls. el e 
1nstr. pr im., u ma el as c1uaes fo i crea cla pela Lei Pro v . n . 3 . i15 
ele 6 de ou ~ ubt•o d e 1883. Agen cia do correi o . .Cul ~ura de 
cerea es. Cr iação de gado. Industria de sellins . Co mprebonde 
a po v. da P a tusca. . E ' ligada â S . J oão cl 'El- R ei e á Lng.ia 
J?oura cl a por '!-ma estra da , ~travessac!a pelo rio Carandahy . 
Sobre snas ch Vlsas v1de, entre ou tr as , ~s Leis PrOI' S. n . 3 2 19 
de H ele outubro ele 1834 : n, 3 . 332 ele 8 de ou tubt·o de 
i-885 e Dec. n. 30 de 22 denÍarço de 1S90 . Sun.s r uas são c;d 
çaclas , ma l alinhad as e algum ta nt o in gr 2me; . A ma triz ·tem 
tr~a capellas Jil iaes , a do RoEat'io , a. de N. S. do Livra mento e a 
de San'to Anto:lio. Seu terri lorio é fe rti lissi mo. Dis to. 120 
kils . de Ouro Preto, 22 ele S . João ct'E l-R ei o 39 de Bar bacenn. 
!"oi elevada à vil la pe lo Dec. n. 41 de 15 ele a bril ele 1890 e 
a Clelacle pel a Lei n. 23 de 24 de maio ele '1 892 ~ classificadn, 
com. de P enLr. por Acto de 22 ele fin-erei1·o do mes mo a n no . 
Comprehende, a lém da pa rochin. da cidade, m ais a ü~ Dor es de 
Campos, an t. po v . ela Patusca . Si'tuacla num a grota funda, 
onde n asce o ribeirão ele Prados . o seu nome es L{L em comple ta 
deshn.rmonia com o a specto tópogra phico. Expel'imen·tar ia, 
pois, u ma desillu são todo o viajn.n te que pe nsa se encont rar 
lindas camp i nas , ig noran do qu e o n ome el e Pr ados, dado á ci
dade, vem de urna fa m ília desse appell iclo, ClLLe a !li se es ta be leceu 
e inic iou as prim i·tivas explorações el e ouro nesse logar . Ca sas 
r egula res, rua~ tor tu osas e mal ca lçadas . Desde muito tempo 
·tem a ll i g ra nde i11cremento o fabrico ele so~ lli n s, que se ex por tam 
para todo o Es tad o e para a Capi~a l Feder al. Esta i nel ustrü1. , 
que occupa c1u as i toda a popu lação pobre da cidade, dá grande 
lmpot· tancJa. ao commerci o ele expor tação e i mpor·ta.ção . De
ver ia h a vet· n as proxim iç!adea ela cidade um corturne para o 
preparo ele soll a , que, entre tant o, n ão existe, ele modo que 
a matar i a pri ma. é impor tada . O commer c io é servido pela. E. 
C\ e F. Oeste de Minas pela estação de P rados, ligacl<1 á cidade 
POl' pessima. es·t1· ada , margea ndo em grande extensã? o l'i?e irão 
ele P1·ados, o qual atravessa m ui tas vezes . A d tstancJa ~e 
Prados á estação é de cerca de 12 ki ls . Sua a l ti-tude é de i. OvO 
mett-os . Compreh ende 9 pov. Cacb a mbéL. 

P R ADOS. Bair ro do muu. do J!lJhLi , no Es ' n.do de São 
Paulo. 

P RADOS. P ov. do Estado de Minas Ger aes, no t ermo de Ja 
guar y, com uma esch . publ , de i us tr . prim., Cl'eacla pela Lei 
Prov . n , 3 .162 ele '1 8 de ou tubro ele 1883 . 

P RADOS . Estação ela E. de F . Oes te el e Min as n o Es!ado 
des te nome, a ·tres kils. elo d ist . el e Prados, en tre Barroso e 
S . Jo~é . A Porta ria ele 4 ele clezemb t·o de 1885 creou ah i umn. 
agencia elo correio . Dista 20 kils . do Barroso, i 6 ele S , J ú Sé e 
6\:l elo Si tio . Está a 888 metros de a lt m·a so br e o n i vel elo m ar . 
Esh ção t elegraphica . 

P R A.DOS. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, r ega a ci
dade do seu nome e desagtta no r io elas Mortes, pela ma rge m 
d11·. , tres ki ls. acima do Estr ibo da Esperança . R ecebe o cot·
r ego do Mun iz. 

P RA.IA, Diz- se ass im oo Es tado de i\ía·ttJ Grosso á r ibeira 
llo r io, q uando o ·tal ude é cons iclera vel. Es·tgndem tambam esse 
110me <•os baixios, a i :1da que não cou·tiguos ás margens. 

P RAIA . Pov. no mun. do Remanso u Es tado da Bahia , á 
ma,.ge m d ir , elo rio S. Francisco . 

I 
PRAIA . Log . do ·termo elo Triu mpho elo Es tado do R . G. 

c o Sul. 

iPRAIA. Pov . elo Estado de Minas Geraes, n o clüt. de Santa 
Ann;t do S apu cahy . Compõe-53 de umas 40 casas espalh a cl<l.S 
~~\ll~1~a lindo varzea do r io Dourn.do, debaii.o da serra ele 

S ~RAIA.. Mor r o do Estado ele Minas Get·n.es, no mun . de 
ci donçalo do Sapucahy. Fica par a os lados do Ret iro, Ma
. la o, M,ach aGl in ho, e tc. 

P RAIA. Igarapé do Es tn.do do Par á , no mun . de Sa ntarém. 

S PRAIA. Riacho do Esta do de Serg ipe; desagua no r io 
· F rancisco entre a foz elos ri os P er pe·tua e ela Onçn.. 

P RAI A . R ibei rão elo Es tado ele S . P a ulo; n asce na caclên. de 
mort·os cb ilh a de Sa nto A m,uo e desagua no m a r a SE . dr~ 
mesm a ilha . 

P R AI A . Rio elo E stado elo P :n ami , afl'. do Guaragu assú, 
·t r ib. da b::th ia de Paran aguá . 

PRAI A. Corrego elo Es tado dd Mi nas Geraes ; desce cl 
morro el o Morcego e pas>a pelo pov. do seu nome . E' e ng rossado 
pelo Mort•o da T e lha e en ~ra na mar gem esq . do r io das Mr.' r •es 
p0uco acima dn. estação do Ban ·oso . E' Iam bem d enominado 
Can baga llo . 

PRA I A . As sim denomin a, m na cidade de S . J cão d'E i- R ei, 
E~ ta clo de Min as Geraes , ao cor rego elo L 9nhei t•o que passa pelo 
meio ela ciclaele e desagua no rio di1S Mor tes . Vide Lenh eir·o . 

P RAI A . R ibeir ilo d o Estado de Minas G r aes , <t!l'. d a mn. rgem 
es :]_ . do rio Carandahy . Nasce no morr o do lbaté . Seu vn.lle é 
segu ido pc·l a E. de F . Cent ral do Brazil e s a foz e, · á um kil . 
acim a da es tação ele Cara nclahy . O percUI'SO é de 16 k il s . e sua 
lJac ia basl anle estreita. 

PRA I A ALEGRE . Praia j unto ao d isl r . el as P ecl t·as Bran
ca s, no Est vlo elo R. G . do S ul. 

P R A I A ALTA . Log . do Estado de Ma tto Gt•osso, á ma rgem 
el o Piquiry, no distr . da freg . de Hercul anea. E' muito s•tj e it a 
aos a ssai. os elos i nd ios Coroa. dos. 

PRAI A ALTA . Log . no mun . de i'.Ianga t·a li b<l. do Es·tado 
do Rio de J a ne iro ; com uma esch. publ. de i nst r. pri m . , creada 
pela Lei Prov. n. 1. 759 de 30 de nove mbro de 1872 . 

P RAI A A LTA. Ilha do Estado elo P a t· á , no mun . de 
Ba iã.o . 

P RAI A A LTA. Igarapé do Estado do P ará , n. f!'. da mn.rgem 
cl it· . do r io T ocant ins , na ci rcum scripção do Ar~ão e com . el e 
Baião. 

P RA I A A LT A. Corredeira no rio Toca nt ins, prox ima ás 
denom inadas Puraque - coara e P edra do J ahú . 

PRAI A B RAVA . E nseada no l ittoral do m un . de Cabo F1·io 
e Est~.clo elo Rio ele Janei r o, e n·tr e a po nta el os Olhos ele Boi e a 
pont .1. da Espera . 

PRAIA B RAV A . Ribeirão do E s tad o de Santa Ca·tha r ina. ; 
co n ·e ao N . elo cli s tr. de Cambriú . 

PRAIA COMP R IDA. Arra ial do Es tado de Santa Ca·tha
rinn., no mun . de S. José ; com uma capel1a ela invocn.ção de Santa 
Philomena. . D'ah i parte uma est rad a que s~ diri ge a S. P edro 
de 1\ lcan tarn.. T em d uas esch s. publ is., umn. para cada sexo, 
creadas pela Lei Prov. n. 859 ele '1 de fevereiro de 1880. 

PR AI A DA B ALÊA. L:1g . no mun. de S . Sebas tião elo Es
t ·.tdo ele S . P aulo . 

PRAIA DA B ARR A . Pra ia no mun. do Ubatuba do Es
tado de S . Pa ulo . 

PRA I A DA CIDADE. Pra ia n o mun . ele Ub:J.tuba do Es
tado de S. P au lo . 

PRAI A DA CRU Z . L?g . do nmn. de Man garat iba, E s tado 
do Rio el e J aneit•o , n a enseacln. de seu n~me. E ' notavel pel as 
cJ nch .\s na carada que poss .1 e. 

P RAI A DA FIGU E IRA. P ov. do Est:1do de S . P a·do, 110 

mun. de Uba tuba . 
PRAIA DA GUARDA . L og . n a ilha de P a quetá, na ba hi a 

ele Gua nabara. 
P R AIA DA HORTA. Log . do Estado elo R io de J aneir o, 

no dis t. de N. S. ela Conceição da J urujub a. . 

PRAIA DA LAGOINHA. Bairro n o mun. de Ubatuba e 
Es tado de S. P aulo, com eschola. 

PRAIA DAS PALMAS. Log . do Estado do Rio de. J a
n eir o, no mun. de Angra elos Heis ; com duas eschs. publiCas. 

PRAIA DAS TORRES. Granclo lll'a ia, situada na ~:;~h~o 
Ocea no enLr e os m or ros elas Tol'l' eS e o ca bo de Santas ou me.: 

l l 1 N E para S O . tem pouco m at e es tenc enc o- se c o · _. 3 · ·ih da cos·ta encon tra-se 
nos 30 braças de ex tensao, e a 111 1 ast contígua ás T orres 
30 braças de pt·ofctncl idacle , se ndo a pa r eb d Santa Martha . 

[. d d e a contt "'Ua ao ca o e menos pro un a o qu o . · Torres que se encon-
E' em frent~ a esta p t•aia e fl·onteii'O _!tS 
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t ra o pequeno 1·ec ife denominado - Ilha elos Lobos. Fica no 
Es·taclo do R . G. elo Sul . 

PRAIA DE BOTAFOGO. Vide Botc~fogo . 

PRAIA DE F ÓRA. Dist. no mun. ela Capital do Estado de 
San·ta Ca·tharina. Foi creado parocbia pela Lei Pro v. n 67'! de 
27 de maio de 1870 . Sobre suas divisas vide Lei Pro v·, n. 687 ele 
25 de maio de 1872 e 701 de 1l de abril de 187'!. rem duas 
escholas . 

PRAIA DE FÓRA. Bateria sit~ada na ~osta oriental da 
bahia ele Guanabara, 11 0 Es·taclo do R10 de J aneiro 

PRAIA DE PERNAMBUCO. Grande prai a arenosa, si"tu::t
da na cos·ta do Oceaao e ao S. das Tor•t•es; tem pouco mais ou 
menos 30 leo·uas de extensão, e estende- se de NE. pa ra SO. , 
variando ~t 4° m ilhas d dis tancia a sua profundidade de 30 
a 40 bl'aças ; Estado elo R . G. elo Sul. 

PRAIA DE S ANTIAGO. Log. no mun. de S. Sebastião elo 
Estado ele S . Paulo. 

PRAIA DE SANTO ANOTNIO . Log . do Estado elo Ama
zonas, l'ron·teiro á ilh a elo lVIarapatá, m un. ela capi lal. 

PRAIA DE S . BRAZ. Log. no mun . de Mangar a·tiba elo 
Estado do Rio de J anei ro ; com uma esch . publ. de inst. prirn . 
creada pela Lei Pt·ov. n. i. 205 ele 19 de outubro de 1861 . 

PRAIA DE UNA. Log . do Es·taclo de S. P au lo, no mun. 
de Iguape . 

PRAIA DO ALTO . Bairro do mun. ele Ubalu ba, no Estado 
d e S. Paulo. 

PRAIA DO BARRO. Bairro no mun . de S . Sebastião elu 
Estado de S . Paulo; com duas eschs. publs . de i ns·t. prim. , 
Cl"eaclas pela Lei PL"Ov. n. 8 L de 12 de abr il de 1.870 e Lei 
n. 101 de 24 de se·bsmbt·o de 1892 . 

PRAIA DO ESTREITO. Grande praia , situada na costa 
do Oceano entt·e a de Pernambuco e a barra c1ue demor a na 
l a t. S. de 32o 6' 50" e l ong. Occ. de 8° 57' 59" elo meridiano elo 
Rio ele J aneiro. Esta praia co LTe de NE. para SO. e temcerca 
de 35 Ieguas : é pot· detrás de lia que acha-se a lagôa elos Pa 
tos; no Estado do R. G. do S ul. 

PRAIA. DO ETINGUÁ. Bairro no mun , de Ubatu ba elo 
E~tado ele S . Paulo, corn uma e.sch. publ. de inst. prim. para o 
sexo feminino Cl'eada pela Lei Prov . n . 79 de 2 de abril de 
1883 e uma para o sex:o masculino, cr eada pela ele n. 37 de 30 
de março de 1882. 

PRAIA. DO FELIX. Bair ro no mun , de Ubaluba elo Es tado 
de S. Paulo; com urna esch, publ. ele insb. primaria . 

PRAIA DO F ORTE (Porto ela). No mun . da Matta de 
S. ,Toão, e Estadq ela Bahia. E ' de granel e proftmdidacle , potlenclo 
abrigar navios ele granel e calado (Inf. loc. ). A pov. que ahi 
exis·te é habitada por pescadores e tem uma só rtta com casas 
cobertas ele palha. 

PRAIA DO GÓES. E' o nome ele uma pecptena praia si
·tuada ao lado esquerdo ela fortaleza cl:J: Ba rra Gra nde el a cidade 
de San·tos. O fot··te, em rui nas, queall i ex.is·te, foi mandado construir 
pelo capitão-ge neral D. Luiz An·tonio de Souza Botelho i'llouxão, 
pelos a n nos de 'L766 a 1767, cnm proporções para monta r 12 
boccas de fogo . Neste logat· por caeta regia de 2 ele maio de 
1757 , havia sido matldada construir uma armação para a pesca 
de balêas, o q ue não fo i levado a effeito ( \.zeveclo Marq ttes). 

PRAIA DO MILAGRE. Log. do dist. do Mosqueiro e 
mun. da capital do l~ s tado do Pará . 

PRAIA DO PEIXE. Ribeirão elo l~stado de S . Paulo, 
.a ff. da margem c1iJJ.•. do rio Ribeira de Ig uape. T em 22.2 kils. 
de exte nsão (Azevedo Marqttes). · 

PRAIA DO PEIXE. Log. do Distdcto Fecleral , á be1ra da 
bahia. A.bi fica a P raça elo Mercado . 

PRAIA DO PINTO. Ba irro no mwn. de Villa Bella ela 
Princeza, no Es·taclo de S. Paulo, com uma esch . publ. de ins·t, 
primar ia. 

PRAIA DO PINTO. Log. do Dis·bricto F ederaq, á mar gem 
àá lagoa Rocldgo de Frei·tas. 

PRAIA DO SAPATEIRO. Assim clenominou~se .pot· algum 
tempo a pra ia do Flamengo, pertencente ao Districto Federal. 

PRAIA DOS CARNEIROS. Pov. do Estado de Pernam
buco na barra elo rio Formoso na margem direita. Pertence 
ao n{un, do R io Fot·moso, de 'cuj a cidade dista nove kils. 
(In f. loc.). 

PRAIA DGS INGLEZES. Log . do Estado de Santa Catha· 
rina, no cTisL ele S. J oão Bap·tista elo Rio y ermelb o, com uma 
esch . publ. ele ins·t. prim . , Cl'eada pela Le1 P rov . n . 844 de 4 
de maio de 1877. 

PRAIA DO TIBAU. P ov. no mun . ele Goyani nha elo Es~a.do 
do R . G. elo Norte; com uma esch . publ. de insl. pt•tm. , 
cr·eada pela Lei P r ov , n . 667 de 30 ele julho ele 1873. 

PRAIA DURA. Bairro no mun . de Ubatuba elo Estado de 
S . Paulo, com um a esc h . de insl . pt•imaria . 

PRÀIA FORMOSA. Estação da E . de F. Central do Brazil, 
en·tre as est ações Cen·tral e a de S . Christovão, ao lado do 
Canal elo Mangue, e com freo ·te para a praia elo seu nome ; 
no Dis·tri cto Feclet· al. Fo i removida de S . Diogo . 

PRAIA FUNDA . Mor ro no Dis tL·icto F ederal, proximo elo 
mon·o de Cantagallo e da lagôa Rod t·igo de Freilas. 

PRAIA FUNDA. Praia na lagôa Rocli·igo ele Frei·tas, no 
Di stric to Federal. 

PRAIA GRANDE. Um elos subl!l'bios ela cidade de Ny·terõi 
do Estado do R io ele Janeiro. Dá frente par a a Capital ela Re
publica . Tem u ma estação elas bar cas F erry, a matriz de 
S . J oão Baptis·ta, o ja rdtm Pin·to Lima, o ·t11eatl'o Santa.TJ:e
resa, a Carnar a Mun icipal , a Eschola Normal e outros eclJftcws 
importantes . E' a parte mais co mm ercial dessa ciclacl.e. Tem 
bonitos p1·edios, beiJas chacaras , importan·tes estabelemmentos 
commerciaes e ê percol'l·ida por linha.s de bo nds. Prencl,e-se ao 
baitTo de S. Domingos, an tiga resiclencia elos presidentes do 
Estado. A Lei n . 2 ele 31 de março de 1835 determinou qu e a 
villa ela Pria Grande fosse a capital ela então pro v. e a de n . . 6 
ele 28 ele mar ço elo mesmo anno elevou a villa Real ela Pra1a 
Grande á ca·tegor ia de cidade com o nome ele Nyterõi. Em 1893 
e i 894 resis·ti u com denodo aos constantes bombardeios da 
esquadra r evol tada. 

PRAIA GRANDE . Pov. elo clis·t. ele Pirajá, no Estado da 
Bahia, com uma escli. pub . ele inst. pl'im., Cl'eaela pela Lei 
P rov . n. i .556 de 25 de Junho de 1875. 

PRAIA GRANDE. Log. no clist. de N. S. da G1úa, no 
antigo mun. da Es trella e l!.:stado do Rio ele Janeiro; com uma 
esch. pub. de inst. prim., creacla pe la Lei Prov. n.1.786de20 
de dezembro de 1872 . 

PRAI A GRANDE. Log . elo Estado do Rio de Janeil'o, no 
dist . ele Monte Serrate e mun. elo Parahyba do Sul. 

PRAIA GRANDE . Log . do Estado do R io de Janeiro, no 
m un. ele Angra dos Reis ; com uma esch. pub. 

PRAIA GRANDE. Ba irt•o no mun. ele Tielé elo Estado de 
S . Paulo. Se us primeiros povoadores foram o capitão Joaquim 
Corrêa Leite Moraes e J oaquim José de Mello. 

PRAIA GRANDE. Log. elo Es·tado de S. P aulo, no mttn. 
d e S. Vicen·te, com esch . publica. 

PRAIA GRANDE . Bairt·o no mun. ele Villa Bella da Prin
ceza do Es·ta elo ele S . Paulo , com uma esc h. publica . 

PR·AIA GRANDE . Pov. elo Es·ta d.o elo P a raná, no mun. 
ele Campina Grande . 

PRAIA GRANDE. Morro do Estado do R io de J aneiro, 
no dist. de S . José da Boa Mot•te. 

PRAIA GRANDE. Morro elo Es·taclo do Rio de Janeli:o, 
no mun . ele Ang t·a dos Reis . 

PRAIA GRANDE. Ilha do Estado elo Amazonas, no rio 
Sol1mões, entre a ilh a Pacet apera e a foz elo rio Junelia tuba. 

PRAIA GRANDE. Ilha do Estado elo Pará, entre Belém 
e a foz elo Gurupy . 

PRAIA GRANDE. Ilha no rio 1'apajoz, al)ai:x:o da grande 
ilha do Curul'Ú e proxima elas ilhas Janarisal , Sumahuma, Re• 
donda e Tucano. 

PRAIA GRANDE. Praia na margem do Norte elo rio 
Negro, acima ela ilha ele S . Gabriel, no Estado elo Am azonas. 
Nella principia a pov. de S. Gabriel. Defronte fica um a cachoeira, 

39. 515· 
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denominada c,·ocobi pelo Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira 
e capitão-tenente Arauj o Amazonas. No Relataria ela commissão 
de limites com Venezuela. lê-se: «De fronte da Pl'aia Grande 
de S. Gabriel ha a notava! cachoeir a de Curuct•i ou do Bento 
e mais acima a elo F'o•·te. » 

PRAIA GRANDE . Pr3.ia no litloral do mun, ele Bra
gança e Estado do Pan\., (Inf. loc.). 

PRAIA GRANDE. Praia no mun. ele Ubatuba elo Estaclo 
de S. Paulo. 

PRAIA GRANDE . Enseada na bahia ele An.,.ra dos Reis 
no mun. ele Mangara·tiba elo Estado elo Rio ele Jan"eiro. ' 

PRAIA GRANDE. Rio do Es tado do Rio ele Janeiro · 
nasce na serra do Mar, n_o logar denominado Sesmaria, per~ 
corre o mun. ele MangaraL1ba e desagua no mar depois ele um 
curso ele seis kilometros. 

P RAIA GRANDE. Ribeiro do Estado de S . Paulo· banha 
o mun. de Tietê e desagua na margem d ir. elo rio dest~ nome . 

PRAIA GRANDE DA GRAUNA . Log. no rnun. de Pa
r aty, do Estado do Rio de J a neiro. 

_PRAIA GRANDE DA ILHA. Log. elo clist. de N. S . da 
AJ uda da ilha do Governador, na bahia do Rio de JaneÍI'o. 

PRAIA GRANDE DE ARROIOS. Log. do Estado do 
Pará, á margem dir. do rio Tocantins. Nel la existiu ou·tr'ora 
uma colonia militat· ha -muito abandonada. Cresceu o ma.tlo e 
hoje, como unic0s ves·tig ios, ficaram uns cafeceiros e laraugeiras 
que os soldados plantaram, e a cus to vegetam, quasi afogados 
no matagal que os encerra. 

PRAIA GROSSA. Log. na ilha de Paquetá, na bahia do 
Rio de Janeü·o ou de Guanabara. 

P RAIA MOLLE . Rio do E stado do E . Santo, desagua no 
mar, na praia situada duas milhas ao S . da barra elo Cara
p ebús. Não é mencionado no Dice. Geogr . da Provincia. 

PRAIÃO. L og . do Estado ela Bahia, no rio Paraguassll, 
e foz do no Santo An·tonio, a uns cinco kils. ela cidade do 
.Andarahy. 

PRAIA PEQUENA. Log. do DisLricto Federal, á, margem 
da bahia do Rio de Janeiro, proximo de Bem fina; atravessado 
pela E. de F. do Rio do Ouro, que ahi tem uma estação. 

PRAIA PERDIDA. Grande babia formada pela ponta elo 
Pero com a Emerina , no littoral do Estado elo Rio de Janeiro. 
Ao N. della existe uma ponta que, com a Emerina, fórma a 
pequena bahia de Caravellas (Mouchez) . 

PRAIA REDONDA. Log . no mun. ele Iguape do Estado 
de S. Paulo . 

PRAIA VERMELHA. Log . elo Distric"to Federal, conti
nuação da Praia ela Saudade, en·tt·e os monos elo U1·ca e S. João. 
Ahi fica o impoetante edificio da Eschola Militae e foi ahi que 
desembarcou Estacio ele Sá quando veio clesaloja e os fl'ancezes 
do Rio de Janeiro . Entt·e as praias ela Saudade e Vermelha, 
proximo á U1•ca, existe uma casa abarracada, mas solidamente 
construi da ha seculos . Dizem ter nessa casa residido Es·tacio 

d
de Sá . E' esse Jogar ligado ao centro da cidade por uma linha 

e bonde . 
PRAIA VERMELHA. Bairro no rnuu . de Villa Bella da 

Princeza, no Es·taclo de S. Paulo. 

PRAIA VERMELHA. Pov. do Estado ele San·ta Catharina, 
no muu . de Imaruhy . 

A,
PRAIA VERMELHA. Enseada na ilha Grande e mun. de 
ngea dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. 
PRAINHA. Villa e mun . elo Estado elo Pará, na com. ele 

Mo.n·te Alegre, á margem esq. elo rio Amazonas, duas milhas 
aba1xo ela toz elo Urubuquara e em uma peq uena enseada, onde 

0 Amazonas faz um remanso, clefron te da foz do rio Uruará. 
t r_ago N. S. da Graça, e diocese do Pará. Esta pov. substi-

lllO a que exis tia no interioe com o nome de AldBa de Urttbt•~ 
a~ara, ~epois com O de Jogar elo 0-uteÍ·>"O, situada á margem 

11', do rto Urubuquara, muito acima da foz deste rio. A alclêa 
~e Urubuqua ra era missionacla pelos pndres de Santo Antonio. 

m ~ 758 foi elevada á categoria de Logar com o nome ele 
Oute1r~, nome apropriado ao logat· em que estava situada. 
~Ioje nao existe esta povoação, mas a da Prainha que, collocada 
a margem elo Amazonas, t em podido conservar-se . O conego 
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F. Bernardino de Souza, no seu trabalho Commissão do li1ar
dei>'a publ icado em i875 diz: «A freguezia ela Prainha vai em 
crescente decadencia, e contr is ta a. alma do viajante o espe
c"taculo que apr esenta essa tão antiga povoa,,ão, digna sem du-. 
vida de melhoe sorte. As casas, em gera l, apt·ese>Ytam um as
pecto ruinoso ou ele imminen·te desmoronamen·to, entretanto, 
que a ma·tta proxima, po1· assim dizer, in"Vaclindo a povoação e 
as trepadeiras cobrindo os tectos elas casas, denunciam ao via
jan·te admil'aclo a incuria e o cleleixo dos h abi"tan t s. A causa 
principal de todos esses males, dessa clecaclencia lamentavel ou 
antes dessa morte a que pa1·ece conclemnacla aquella localidade, 
é sem cltrvicla a peregri nação que a maior par·te ela população 
faz todos os annos para os sezonaticos e mort íferos seringaes 
elos rios Jc•ry e Tamatahy, onde vai á extracção ela borracha, 
seduzida por fab'llosos e imagi narios lucros, voltando nwzes d~~ 
pnis pobre, r.al'l'egada ele d ividas e cheia ele enfermidades aclqm
riclas neeses Jogares paludosos, mephiticos e insalubt·es . .. e, en
tretanto, não de si ll udicla I E tanto é mais censura vel e repre
hensive l essa anntral per egl'inação elos habitantes ela Prainha. 
para os seri ngaes, quanto é certo qne as ferteis campin as que 
a ci t·ctunclum, mu ito apt•opriadas para a criação, exis >em co
be rtas de grandes rebanhos de gado vaccum, cujo numero se 
eleva de 14 a 16.000 cabeças . Eniiretanto, apezar dos r ecursos 
que alli ha para a criação do gado e subido Juc.:ro que esta in
dustl' ia deixa aos cdaclores, ainda assim a seringa lhes é prefe
rida. A lavoura parece set· alli comple·tamen·te abandonada e 
desconhecida, posto que o terreno seja em extremo fertil. » Se
gundo o Sr. Costa. Azevedo a matriz da Prainha fica na La·t. S. 
ele i 0 48' 4·1" e Long. O. ele 10° itl' 50''. Foi essa pov. elevada 
R c;:rtegor i a de v illa pela L e i P rov . n. 941 cl e 14 ele agosto de 
1879; installada ém 7 de janeit·o de 1881, Tem pouco mais ele 
1.000 ha.bs. e duas eschs publs. Agencia elo col'l'eio. No muni
cípio ficam os rios e igarapés Joary, Caminahú, Outeüo, Ça
juei ro, Limão, Tamatal1y·, Uruará, Camapú, Purús, Tamanduá, 
Arassancleua. Ahi tocam os vapores ela linha de Belém a Ma
náos. Tem alguns lagos ele pequena importancia, ta.es como o 
Cama.pú, Inferno, Socor 6, Bocca Serraria, Mutuca e cliversas 
se1·ra.s, Mapequé, S . Roque, Marapy, Paraaquara e 'l'auerú, Cul
tiva farinha e milho em pequena quantidade. Incl ustria [Jastqril, 
que póde elevar-se em todo o município a 15 mil cabeças ele 
gádo, e a pesca que constste na salga do pÍl'at·ucú que exporta 
para capital em quan·tidade regular. 

PRAINHA. Dist. elo Estado de S. Paulo, no mun. de 
Iguape . Orago N . . S . das Dôres e diocese de S. Paulo . De 
simples bairro da pnrochia do Juquiá foi elevada n esta ultima 
categoria pela Lei Pt•ov . n. 35 de 6 ele abril ele 1872 . Tem 
2.000 habs . e duas eschs. publs. de inst. peim. uma elas 
qua es creada pela Lei Pro"V. n. 37 de 30 ele março ele i882. 
Agencia elo correio. Foi creado dis t. pela Lei Prov . n. 35 ele 6 de 
abril ele 1.872 . 

PRAINHA. 
pessassú ., 

Log. elo Estado do Amazonas, no di8~. ele T a u:l.-

PRAINHA. Pov. do Estado do Ceará, no mun. de Aquira.z. 

PRAINHA. Log. elo Estado de Pernambuco, no mun. elo Rio 
Formoso. 

PRAINH A. Log. elo Estado elo Rio de Janeiro, no dist. 
ele Mambucaba e mnn. ele Angra dos Reis; com esc bola . 

PRAINHA. Log. do Estado de S . Paulo, no clist, de Iguape; 
com cluaa eschs. publs . de inst. primada. 

PRAINHA . Log. do Estado de Santa Catharina, na foz do 
rio Itajaby. Projecta-se ahi a construcção ele um lazareto . 

PRAINHA. Pov. elo Estado de Santa Ca·tharina, no mun. de 
lm aruhy . 

PRAINHA. Pov. do dist. de Sa nta Rita do Rio Abaixo, no 
Estado ele Minas Geraes . 

PRA!NHA. Ponta no littor a l do mun. Ide Cabo Frio e 
Estado do l{io de J aneiro . En·tre ella e a ponta da Pedra Verme
lha fica a enseada elo Cherne. 

PRAINHA . Morro do Estado de S. P aulo, no mun, de UIJa
tuba . 

PRAINHA. Praia no mun. de Uba·tuba do Estado de São 
Paulo . 

PRAINHA . Ribeirão do Estado de S. Paulo, no mun. de 
Ubatuba ; desagua no mat'. 
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PRAINHA. Ribe irão do Estado de Minas Geracs, entre An
·tonio Dia~ Abaixo e S. J osé cln. Alagõa. 

PRAINHA . Carrego cl,J Estado ele Ma·tLo Gt·os;;o, banha a 
cidade ele Cuyabá. 

PRAI NHA. Lagôa do Es·tado elo R. G . do Sul, no meio ela 
serie de lagoas que fic1 m entee os parall elos de Itapoã e o que 
passa pela ban·a rio r io Mampituba (Elenth . Camargo) . Commu
nica com o ele D . Antonia, 
· PRAINHA DA CAS::3ANDOCA. P t·aia no nnm. de UbaLuba, 
no Esta elo de S . Paulo . 

PRAI NHA DA ILHA . Unica praia dê1. ilha de Cabo Frio 
entre o Boque.irão e a pon·ta do Gmiry de Baixo . E' um dos 
pontos de pe.,cada de Cabo Pl·io . Fica no Estado do Rio eleJa
n eiro . 

PRAINHA DA PESCARIA. Praia no li ·ttoral do mun . de 
Cabo Frio e Estado do Rio de Janeiro, entre a ponta do Cal· 
cleiro e a do ::>urm·ú. E' ponto de pescaria, 

. P R A I NHA DA PICIMGUABA . Prai a n o mun . ele Ula
l uba d -> Estado eleS. Pau:o. 

PRAINHA DAS DÓRES DE JUQUIÁ. Vide P.r·a.inha. 

PR AINHA DE FÓRA. Log . elo Estado elo Rio de J aneiro • 
no clis t. da Jmujub:t .• 

PRAINHA DO ALTO . Pt·á ia no mun. de Ubatuba, no 
Estnclo de S , Paulo . 

P RAINHA DO L~O. Bairro elo Estad .. l de S. Paulo, no 
mun. de Ubatuba. 

PRAINHA DO PAGÃO. Pmia no mnn. de Ubaluba do 
Estado de S. Paulo . 

PRAMAHÚ. Log . do Estado elo Pará, no mun. d e Mara
lJanim . T~t'mbem d izem Paranahú. 

PRAMAJÓ. Furo n o dist, ele A baete elo Estado elo Par á . 
PRATA. Cidade e mun. do E~ tado ele Minas Ge~nes, séde 

da com. do seu nome, á margem clil'. elo ri o ela Prata, ligada 
a Monte AlegTe por uma estrada atravessada pelos rios Tijuco 
e Babylon ia e a S . J osé elo Ti j uco por uma ontra aka.>essacla 
pelo rio Douractinho, rodeada ele peq :wnus collinas , com clima 
bom e saudavel. Omun . cu l tiva cer eaes, legumes, cauna e em 
pequena escala o café . « Um dos mais l'icoa do 'l'riangulo Mi
neiro. abi eo tá com suas vastas campinas de variadíssimas 
qualidades, e co m suas mui lon gae mattas á esvera ela mão do 
trabalhador· iutelli gente, qu e, com o empreg.1 ele meios aclian
·tados, processos novos, ·tit·e elo sólo ludo quanto clelle o homem 
pócle tirar para exportar a outt·as par·tes ele uma nat ureza menos 
compensadora. Além do meio rot inei ro e guas i b .rharo das 
derrubadas das ma·ttas virgens, CJUe se es·tenclem pelas margens 
elos rios Prata, T~juco, Douradinho, Paran ahyba, Vel'cle, Grande 
e outros, nacl<t mais faz o lavrador. No r ein o mineral ·tu elo está 
JlOl' se explorar. E sabe -se que o sólo guarda em seu se io o 
dia mante, o ouro e o fet'l'O. E' da indus·tl'in. pa s·toril que vivem 
os que h a bitam no campo . A exportação do gado vaccum, suíno 
e laniget·o .i :í. se faz em grande escala .. Não é et'l'O o dizer- se que 
dentre os muns. v is inhos, é es te o que nt<ds concorr e eam o gado 
desL inado ao co nsumo da Capital Fecler:d e tambem de o.1 tras 
~id ades de 1\Iinas e S. Paulo, e segu ndo consta de uma e~taL i sL ica 
iet taem J<1neu·o ele 1883, os crlaclores leem aqm 28;.78o rezes» . 
Com a denominação ele Carmo ele Mol'l'inho;; foi Cl'ead'a parochia 
pela Lei Pr(Jv . n . 164 ele 9 el e ma1•ço de 1840. ! ~ levada á villa 
pela de n. 363 de 30 de se tembt·u de 1843, foi rebaixada cles~a 
categor ia pelo art. XIV ela ele o. '172 de 31 ele maio de -1 350 e 
reslacu·ada com o non1e ele Prata pelo ar t. I ela de n. 6ti8 ele 
27 d e abril ele 1854. Install a <'la em 2 ele dezembro de 1855 . 
CidarJo pelo at·t. I V 'da de n. 2.002 de ·15 ele novembro ele 1873. 
E' com de primeil'a entrancia, cr,• ada pela Lei Pro v . n. i. 740 
de 8 d e outubro de 1870 e cla8sifte<1.da pelo Dec . n. 5.049 ele 14 
de agos to ele 1872 e Acto ele 22 de fevereiro de 1892. A cidade 
tem (-1883) ·tres eJchs . publs . , s~ndo um~. noct1una . Ageacia 
do correio . O mun . é constituído pel"s pa.rcchins. de N. S. do 
Carmo de S . José do 'l'ijuco e ele N . S . do Ro;;al'io ela Boa 
Vis ta cio Rio Verde ; compt·ehende diversos povoados , en·tl'e os 
Citt:J.es o denominado Bom J ard im. Sobre suas divisas vide: 
art. II da Lei Pro,· . n. 363 ele 30 de sete mbro de 1848 ; art. li 
da de n. 668 ele 27 de abril ele 1854 ; n. 793 ele 21 de maio de 
18513 · art. Il ela de n. 1.664 de 16 de setembl'o de 1870; 11. 3.325 
de5 de outubro ele 1885 e n . 3.387 ele 10 ele julho ele 1886 (art. V). 

O mun. é regado pelos Tios Par~nahyba, P1·ata, S . José, 1'ijuco , 
Verde e diversos outros. 

PRATA . Log. do Estado cl~ M<1.ranhão, no mun . de Miritiba. . 
PRATA. Pov. elo Estado de Pel'l1ambuco, 110 mm1. ele Bom 

Conse lho, ao pé ela serra elo seu nome ; com uma ca.pella ela 
itwocação de San·ta Cruz . I-Ia ou·tros logs . do mesmo nome nos 
muns. ele P<~lmares e Boni to . 

PRATA. Pov. do E s·tado ela~ Alagôas, na com . ele S. Miguel, 
á margem do rio Jequiá. 

P RATA. Log. elo Es·taclo do Ri o de J aneiro, a 12 kils . do 
clist. ele ~airto An·ton io ele Therezopolis. 

PRATA . Log . no clist. ele San·to Antonio de Jacuti nga, 
mun . ele Jguassú, Es·tado elo Rio ele J ane i l'O, co m uma egrej a em 
rumas . Foi por a lgum ·t~mpo séde da freg. ele Jacu·t inga. 

P RATA. Pov. do !Latada de S. Paulo, no nmn. ele Lençóes, 
banhado pBio ribeil-ão do seu nome; com um a esch . publica . 

PRATA. Bairro do Estado ele S . Paulo no mun . ele São 
João ela Boa Vista, com e>cholas. ' 

PRATA. Pov . do Estado de Min as Geraes, a seis ki!s. elo 
cl ist. ela Ventania, a O. Tem mais de 30 casas habiLadas por 
pequenos lavradores. 

PRAT A . Pov. elo Estado ele Minas Get•aes, no clis t. ele São 
Gonp lo e mun. elo Pará. 

PRATA. Pov. elo .Es·taclo ele i\:Ii nas Geraes, no dis L. de 
S. Domingos do Rio do Peixe e mun. ela ·Conceição; com uma 
escb . puhl. de inst . pr im . cr eacla p ela Lei Prov. n. 3.396 de 
21 ele julho ele 1886. 

PRATA. Log. elo Estado de Minas GHaes, no mun. de 
C(Jn·tenelas. 

PRATA. E stação do rn.mal ferreo denominaclo Poços de Cal
das, a 421' , 5 elis·tan·te ele Cascavel , 170,5 ele Campinas e 275 ele 
S. Paulo. Fica a 8t9m de altura e no Es·tado de S . Paulo. 

PRATA . Serra do Estado de Pernambuco, no mun . do Bom 
Conselho. li:' coberh de mattas frondosas, donde manam clirer
Eas e pequenas fontes . Um dos seus galbos principaes vae a-té ao 
rio S. Fr~ncisco, tendo as seguin·te denomi nações : JerimoniYO 
Escal vados, Leão, Ba·tingas . Palmeiras, Lunga, etc. Um ou~r~ 
galho ·te l'minn. 11a cidade Garanhuns, onde se communica com a 
Borburema, tendo os nomes seguin·tes: Bas·tiões, Ca·timbáo, Jus
sat·a , Fójos. etc. (I nf. l oc .) O ponto culm in ante desta serra é o 
Serro do Frio, donde se avis ta dis·tinctamente. o pov . do Bom 
Conselho. 

PRATA. Serra do Estado ele Pel'nambuco; fór ma com a 
ser ra elo Estrago um valle onde acb·t - so assent~ a cidade do 
Brejo da Madre de Deus. 

PRATA. Serra elo Estado ele Sergipe, a E. da vil! a de 
Campos . 

PRATA. Serra elo Estado el o Rio de J anei1·o, n o dist . de 
Sau·to An ·to n.i o elo Rio Boni·to . Alguns a denominam serra elos 
Velhacos. 

P RATA. Serra elo Eslaclo elo Paraná, ramificação da serra 
elo Mar, no mun . ele Parannguá . E' avistada elo alto mar em 
uma d istanc ia consiclerave l por sua vantajosa posição. Segue no 
I'lUl10 ge i·al ele E . a O . até os muns. ele Antonina e Mo t·retes. 

PRATA . Serr a do Estado de Minas Gel'aes, no mun . da Leo
poldina. Delbs nasce o rio Pa•·do. 

PRATA. Morro do Estado ele Min as Geraes , 110 cli~ ·t. da 
Santa Helena. 

PRATA. Serr[l. elo Estado ele Goyaz , no nuu1. de A n·aias. 
PRATA. Igarapé elo f. stado do Marahão, aff. da mal'gem 

esq . elo r io Itapecurú. Nasce no logar Sumidouro . Banh<l o 
mun. de Codó. · 

PRATA. Riacho elo Es~ado do Mat·anhão, banha o mun . de 
Miri t1 ba e desagua no rio Freá . 

PRATA. Riacho do Estado elo Maranhão; nasce n't lagôa 
do mes mo nome e clesagua na margem di,·. elo rio das l~ lôres , 
tl'ib . do Mear im (Cruz Machado . Helc~t . elo 111cwa.nhão . 1856, 
Atlas ele C . Mendes). 

PRATA. Riacho elo Estado elo Maranhão; corre pa ra o rio 
Preguiças .. 
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PRATA. R ios (2) do Es~aclo do P~auhy, afH;, do P arna
hyha . 

PRATA . Riacho do Estado elo . Pa t·ahyba do Norte; banha 
o mun. c!' Alagôa do Monteiro e desagua no rio Sucurú . 

PRATA. Cor rego elo l]; staelo ele Pemambuco ; banha o mun . 
do Bom Conselho e clesag ua no Riachão . Nasce na serra elo 
seu nome e r ecebe o Ca ldeirões e Camaratttba. Fôrm a uma 
grande cachoe ira nos l tapecurús. (In r. lo c . ) 

PRATA. R iacho elo Estado de Pernambuco, aff. do rio 
Capibaribe . 

. PRA TA. Riacho do l]; stado de P em amhuco · banha o nnm . 
do Altinho e desagua no ri o Una . ' 

PRATA. Pec1ueno rio do Estado de Set·gipe; banha o mun. 
ele San·ta Luz ta elo ~io Real e desagua no Priapli, atf. do 
Musstmunga , que o e do Gua t·arema (In f· loc. ) 

PRATA. Rio do l];stado de s~rgipe nfl". do P aramo!Jama. 

PRATA . Riacho elo Estado da Bah.ia; banha o mun. ele 
Lençóe> e desagua n o rio Cochó. 

PRATA. Rio elo l~stado cb Bah ia : no m•.1 n. elo Currali nho . 
Vae para o rio Pal'aguassú . · 

PRATA. R io do Es·tado ela Bahia ; banha o mun. ela Vi lla 
Bella elas Queimadas e clesagu:t no Itap?curú. 

P RAT A. Pequeno rioclo Dis tl'icto Fecle t· al , afl '. da margem 
esq. elo Guand ti-mirim. 

PRATA. Con·ego do Estado elo Rio de Janei ro; banha o 
·te rl'ilol'io elo d is t. de San to Antonio do Rio Bonito e clesao- ua 
na margem esq. elo rio Bonit~ . (l uf. Joc.) <> 

PRATA. P eque.no rio do Est:t do do Ri o do J a nei t·o; afl', da 
marg<:lm esq . elo Sant' Anna, um dos fol'mado t·es do Guandú. 

PRATA. Cot•t·eg:. do Estado elo R io de J aneiro; aff. elo 
rio elo FagunclAs ; no mun. d0 VassJurns. 

PRATA. Ribe irão e serra. do U:s·taclo do R io de Jane iro, no 
mun . do Carmo . 

PRATA. R ibe it•ão do Es·taclo ele S. P au lo; banha o mun . 
ele L ençóes e desag ua no rio deste nome . (l11f. lo c .) 

P RATA. Ribei rão do Esta"io ele S . Paulo, banha o mun. 
ele S . Manoel do Paraíso e r eune-se ao ri beiTão Claro . 

PRATA. R ibeirão elo l];staclo ele S . P a ulo; dá ot·igem ao 
rio Jahú, que depois de passa r pelo tel' l'itol'io ela f reg. do Sapê, 
toma o nome ele Jacaré- pepil'a . 

P RATA. R ibeirão do Estado de S. P ,lulo , aff. do L'io Pardo; 
corre entre os muns. de Botuca·t (t e L onçóes e ba nha o mun. 
de S. Simão . Recebe o cot• rego ela Pra tinha . 

P RATA. Rio elo Estado de S . Paulo: n asce na se rra do 
seu nome e, após um curao approximaclo ele 26 kil s., desagua 
no J :,gual'y nos suburbios ela cidade de S. João da Boa Vis ta . 

P RATA. R ibei rão do Estado de S . Paulo, aff . do Batataes 
que o é do l'io Sapucahy. . 

P RATA. Rio elo Es tado elo P araná, aft". da ma rgem esq . 
elo Ctlbatão-miruu, t rib. elo Cubatão GL'ande. 

PRATA. Rio do Estado ele Santa Catharina , nasce na Serra 
Gera l, contor na a serra da Tt·omba e vae cle<agua r na ma rgem 
dtr, elo rio Cnbatão Grande, ou Cuba·tão do No l'te. A' margem 
desse l'io exis te um engenho elG ser r a r pertencen te ao Prínc ipe 
de J o invi llé . 

PRATA . Riu all'. elo. rnat·ge m dir . elo lg uttosú , lrib, elo 
Paraná. 

PRATA . Rio do Eslado do R. G. do Sul; nasce na Seúa 
Geral com r umo· S. , toma a direcção elo N ., t oma n ovamente a 
do S., desc l' evendo como que um semi- circulo e des;1gu•1 n o 
1
;
1o das Antas, eleroi s Taqua_ry,_60 kils . . abaixo do Pa~soGeral, 
~ epoLs de te L' fechado um r1n cao em fo rm a de sem !- ctrculo . 

S
ua extensão é ele 60 kils . ( lnf. loc. ). Recebe o Turvo, F ax ina!, 

. egt•edo .e Segreclinho. 

PRATA. Ribeirão do Estado ele Minas Ger aes , afl'. ela mar
gem di r. do rio das i\Iol'tes , Vem do Jogar elenom i nado Geraes , 

PRATA. Rio elo l];staclo de Mi nas Geraes; nasce na serra 
da Confusão, na fazend.t que dá-lhe o nome, e cl esagua n o São 

Franc~sco pel a marg-e m cli l'. , e cerca de i O kils. ac i 111[1. elo Ca
cho0 ira . Banh a o clist. de S . Roque . 

PRAT A . Rio elo Estado de Minas Geraes: nasce na 11Iatta 
do Chumbo (se l'l' a da Malta elo C01•cla); banha o ninn. ele Para · 
catú e desan-ua na mar<>em dit·. do l'i o deste nome. E ' bas tante 
encachoeit'a~lo . Recebe~ Caracol (Qu iricó), Anclt·ecll1icé e Onça . 
Affirmam ser navegavel na extensão de -1 33 kilomet l'OS . 

PRATA. Corr<>go do ]];siaclo de Minas Geraes, banh a o mun. 
de Theophilo Otto ni e desagua no rib~ irão S . Paulo, "t:'Ji.J. elo 
rio 'l'oclos os Santos . 

PRATA. R io elo Estado ele Minas Get•aes, banha a pov . ele 
S . Domin o-os do Prata e elesao-u·t no rio P iracicab:t, cerca de 
seis ki ls. ~c i ma da pov. ele S. J~sé da Lagôa. Recebe o ri beh·ão 
elo Berr antes. T em um c ut·s~ ele mais de 50 kils. Nasce na serra 
de Mombaça . Recebe a inda o B;~teei t·os e o Col.Jt·a pela osq . e 
o Ca11'tagallo, Pa iva, Mo1'1'0 elét Sell a, Cachoeira e Ma~to Dentro 
pela elit·eiba. 

P RATA. Rio elo Estado ele Minas Geraes, nasce na serra do 
Aher tib, banha o mun . de Caldas e desagua no rio Pardo. 

PRATA. R.iheüão elo Est:tdo ele Mi nas Geraes, nasce no 
alto el o Bom Des ~in o em terrenos ela fazenda el a Pt·a ta e 
desan-u~ n a margem eÚr . do rio do P eixe. tl'ib. do ri o das 
illol'"Íi'es . · 

PRATA . Con·egu do E stado de Mmas Geraes ; Yae pa r a a 
mal'gcm esq. elo ri bett'ão P ttauguetras, trib . elo Ayut·uoca. R e
cebe o col'rego da Cascata . 

PRAT A . Corrego elo E~tado de Minas Geraes , banh a o 
mun. ele Minas Novas e clesagu a no rio Itamarandiba . 

PRATA.. Correo-o elo Estado J.e Minas Ge t• aes ; clesagua 
na mal' gem esq . do rio S. I<' t• ::t tlcisco en tt·e u~ rios Pardo e 
Urucuia. 

PRATA. R io do illstado de Minas Geraes ; Lanha o mntl. ele 
Cae·té e cles ·1gua no T aq na russú (lnf. lo c ) . 

PRATA. Col'l'ego elo [~staclo de Minas GeraM, atr. do rio 
Mlll'iahé. 

PRATA. Rio doEs taclo de Minas Geraes, banha o mun. do 
sa u nome e desagua no 'l'ijuco, afl'. do Para nahyba. Recebe o 
Pir~canj uba, S.: J osé e o ribe it·ã? _çr ,·a nde . Na o.bra d . Wap
pre us, pag. 13<:>, constclera-se o l" JJUCO como afr. do P rata e 
este do Paramthyba . 

PRATA. Ribúr ão do Eshelo ele Minas Geraes, no mun. de 
Araxá . Vai para o Queb t·a- ao.zol. 

PRATA. Ribeirão elo E> ta elo ele Minas Geraes ; nasçe na fa 
zenda do seu nome, banha o clist. do Bom Despacho elo mun. de 
I nhaúma e clesagua no Capi vary ele Cima, afL elo rio L amhary. 

PRATA. Ca r rego do Es-tado de i\Iin::~.s Ger aes, no· d ist. ele 
S. b{ iguel do J equi·t inhonha, Desag ua no ribeirão cl' Agua B:l la . 
(In f. lo c.) . 

PRATA. Ribei rão elo Estado ele Goyaz; banha o mun. ela 
Posse e cot·re para o Piraca nj uba . 

PRATA. Col'l'ego elo Estado de Goyaz , afl'. ela lUa l'ge m dir. 
do rio Col·umbá, acima elo ribeirão Bagagem. 

PRATA. Col'l'ego elo E s tado ele Goyaz, afl'. ela margem ·dir . 
elo rio Samamba ia. t l'ib. do S. Marcos. !!;' tambem ddnommaclo 
Lageaelo. · 

PRATA . Ribeirão do Es·tado de Goyaz, atf. da mat·gem dir. 
do rio Salinas , trib. elo Ma .. anhão. 

PRATA. Ribei r ão do l];stado ele Goyaz; cort•e entre Palma 
e Cavalcante e desagua na margem esq. do rio P~ranan . Re
cebe os ri beirões das Lag2s, o Cla r o e outros. 1\asce na cha pada 
elo Bicudo . 

PRATA. Ribeir ão do E stado de Matto Gro~ s o, aff. da mar
ge m esq . do rio Miranda (Dr. Pimenta Bueno, no li v . A Tao··,·a 
e o Homem, pag. 151. 

PRATA. Ribeirão elo Estado de i\Iatto Gt'os;o ;des~gfu: ~~ 
rio S. L out·enço em sua margPm dir., quas< ft-on ~e~~a a 
Paranaltyba e cerca de 55 kils. ac1ma elo Agua Bt a · 

PRATA. Rio do Esta'lo ele Malto G,roso. Vide Penateque. 
PRATA. Riacho d, Estado ele Matto Grosso , afl'. dil'. el o 

A•:inos , 28 kil s. abai:ro do Porto Velho . 
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Lago do Estado do Amazonas, no município de PRATA. 
Barcellos . 

PRATA. Lagôa do Estado de t Minas Geraes, no mun. de 
Inhaúma, antigo San~o Antonio do Monte . 

PRATA. Porto formado pelo rio Muqui do Sul, cerca de 18 
lcils . acima de sua confiuencia com o Habapoana ; no Estado do 
E . San~o. E' navegado po1· canôas e pranchas e po t• ell e se faz a 
exportação do valle do Muc1ui do Sul e de parte do do Itabapoana . 

PRATA DO MEIO. Log. no mun . de Jeromenha do Estado 
do Piauhy . 

PRATA FINA. Log. elo Estado de P ernambuco, no ·~ermo 
de Agua Preta. 

PRATAGY. Riacho do Estado das Alagôas, nasce na baii:a 
do Curra li 11ho, banha o mun . de Maceió e depois ele um curso 
de cerca ele 30 kils . desagua no Atlantico . 

PRATAGY. Morro ele a rêa si·tuado na costa elo Estado do 
R. G. elo Nor·te , na parte comprehendida en·tre a barra do rio 
Grande e o cabo de S. H.oc1ue. 

PRATA VELHA. Log. no clis~r . ele Tresidella elo mun. de 
Caxias, no Estado do Maranhão. 

PRATEADO. Pov. do Estado de Minas Geraes, no dis ~r. 
d' Alagôa e mun . de Ayuruoca . «Consta que esse pov . é assim 
denominado por ·ter existido ahi, no começo claquella freg. um 
individuo tão aman·te da prata que levava o seu fanatismo ao 
pon·to ele pratear todos os objec·tos do seu uso, ainda mesmo os 
domesticos» . 

PRATEADO. Serra elo Estado ele Pernambuco, 15 kils. clis
·tante ele F lores . E' secca, escalvada e cober·ta ele pedras. 

PRATEADO . Riacho do Estado de Pernambuco, no m un. 
de Ingazeira. 

PRATEADO. Riacho elo Estado de Minas Geraes, banha o 
dis tr. de N . S . do Rosar io ela Alagôa ; nasce na serra do Qui~ 
lombo e fo1·ma com o Bahia o ribeirão Vermelho . 

P RATES. Corrego do. Estado de Minas Geraes, aff. da 
màrgem dir. do r io Jequitinhonha . Banha o territorio' do d istr . 
de S. Miguel. 

PRATICAIA. Ilha elo Estado elo Pará, no mun . ele Cametá. 
PRATIGY. Vide Para·tigy. 
PRA TINHA . Distr. elo Es·tado de Minas Geraes, no mun. 

de Araxá, ligado á Confusão por uma estr ada, que é atravessada 
pelo rio Santa Thereza. Orago Santo Antonio. Foi creaclo paro~ 
chia pela Lei Prov. n. i. 819 de 2 de ou·t11bro de 1871. Sobre suas 
divisas vide : art. V, da Lei P t·ov . n. 2 .084 ele 24 de dezembro de 
1875; ari . III ela ele n. 2.28<1 de 10 de julho de 1876 . Agenci o, do 

·correio . T em duas eschs . publs. clé inst . primaria . Seu ·ter
ritorio é banhado pelo rio Santa Thereza. 

PRATINHA. Dis t. do Estado ele Mina s Geraes, no mun. 
de S. Sebastião do Paraíso, em meio ele gt·ac iosas collinas, 
banh ado pelo r iacho Palmeiras. Orago Divino Espi.riio Santo. 
Foi creacl'o dis·t. pe la Lei Prov. n . 1.546 ele 20 de julho ele 
.1868 e parochia pela ele n. 2 .087 de 24 ele dezembro ele 1874. 
Agencia elo cort•eio. Sobre suas divisas vide : ar·t. HI ela 
Lei P rov. n. 2.01-2 de 1 ele dezembro de 1873; ar t. V da ele 
n . 2084, ele 24 de dezembro de 1874. Tem duas eschs. publ s . 
ele inst. prim . , urna elas quaes, a do sexo feminino, et•eada 
pela Lei Prov. n. 3.503 de 4 de outubro ele 1887. 

PRATINHA. Pov. do Estado de Minas Geraes, no mun. ele 
Gouvêa , á ma~gem elo ribeirão das Dattas. Foi assim denomi
nado p9la sua riqueza em pedras preciosas. Es tá hoje em grande 
decadencia. 

PRATINHA . Log. elo Estado do Maranhão, no mun. de 
Miritiba. 

PRA TINHA. Riacho do Es·taclo do lYia1·anhão, afl: do rio 
Mear im . 

PRATINHA. Riacho elo Es·tado ele Pernambuco, confl uen·te 
com o Capema, do riacho ela Pra·ta . 

PRATINHA. Carrego do Estado de S. Paulo, banhao mun. 
de S. Simão e desagua no rio da Pra·ta. 

PRATINHA. Pequeno rio elo Estado de Minas Geraes, banha 
o ·terrHorio elo dls t. ele Dattas e clesagu a na margem esq . do 
rio deste nome (Inf. loc). 

PRATIQU ARA. Ri9 do Estado do Pará, no dist. do Mos· 
queiro. Recebe o igarapé Guariba. Tambem escrevem Para
tiquara. 

PRATIUSINHO. Riacho do Estado do Cear á ;· desagua na 
par·te da costa comprehendicla en'tre o morro Sucatinga e a 
ponta do Mucuripe . 

PRATO GRANDE . Pov. do Estado ele Pernambuco , no 
~ermo ele Agua Preta. 

PRATUCU'. R io elo Estado do Pará; r ega o mun. ele Faro e 
desagua no Nhamunclá ou Jamunclá, cerca de 36 milhas acima 
clactuella cidade. Seu c11rso é bas tau·te sinuoso e por e n·~re montes 
ou serras pouco al·tas, e em sua barra divide-se em t res bt·aços 
cleseguaes por ·ter ahi de permeio duas ill1as. 

PRAZERES. Villa e mun elo Estado ele Pernambuco 
creacla :pela le i n. i28 ele 28 ele junho ele 1895, que para ell~ 
transferiU a sécle do mun . de Muriheca . 

PRAZERES. Dist. elo Estado do Ceará , no mun. de Campo 
Grande. Orago Nossa Senhora do3 Prazer es e diocese elo Ceará. 
Foi creaclo parochia pela Lei P1·ov. n. 2.125 de 25 de ou·tub t·o de 
1886, confit·mada e ins·tiLuida cauonicamente a 19 ele junho ele 
1888. Tem escholas . 

PRAZERES. Dist. do Est:J.clo da Bahia , no mun. ele Entre 
Rios. IT:ra uma capella fili al ela freg. de Inhambupe . .Foi ct·eaclo 
parochia pe lo art . I ela L ei Prov. n. 308 ele 1 de julbo de '18<18 . 
Foi elevado á villa com a denominação de Entre Rios pela Lei 
Prov. n. 1.178 ele 3 ele a bril de 1872. Vide ·Entre Rios. 

PRAZERES (N. S. dos) . E ncantadora ermida situada num 
mon·ticulo, atr ás elo qual clesagua no rio S. Francisco o riacho 
Panema, no Estado ela s Alagôas. 

PRAZERES. Pov. elo Estado elo Rio de J a neiro, no mun. 
ele Magé . 

PRAZERES. Logo . do Es tado de Minas Geraes , no d is·t , de 
Theophllo Ottoni. 

PRAZERES. Uma elas estações da Estrada ele Fer,·o elo R e- · 
cife aoS. Francisco, no Estado de P ernambueo. I<'ica no lei I. 12, 
112m . Fica no mun. de Mudbeca. Agencia do correio e es tação 
teleg t•ap hica . 

P RAZERI!:S. Morro elo Est::1clo do S, Paulo. no clis·t. de 
Santo An·~onio da Boa Vista. 

PRAZERES. Ilha elo Estado elas Alagôas, no rio S . F1·an
ciseo e com. ele Traipú. Divide o rio em dous braços , sendo 
mais profundo o que passa ao lado occiden tal della , No 
alto dessa ilha ergue-se a capella de N, S. dos Prazeres. « E' 
tradicção conente, diz o Sr . Valle Cabral, que a itnagem fo i 
achada na ilha e que debalde a quizeram transportar para o 
Panema; se n'um dia a t razia m para ahi, no ou·tro apparec ia 
ella ele novo ao al to ela i lha. A insis·tencia da imagem repetiu-se 
por ta nt~s vezes que afinal lhe edificaram a capella, crue faz 
as elehCJ as de quem a vê , d1zenclo- se que sua construcção da·ta 
de 1694 .» 

PRAZERES. Ilha no r i o Doce e Es·tado do E. Santo . 
PRAZERES. Ilha do Estado de Minas Geraes, no rio São 

Francisco, defronte da foz elo conego elo seu n ome. 

PRAZERES . Rio que banha o mun. de Ipueiras e desagua 
na ma rgem esq. do lVfacambira, a!I'. do Poty , no Estado do 
Ceará. 

PRAZERES . Corrego elo Estaelo do Rio ele Janeiro, no clis. 
de Monte Ser ra i é mun. elo Parahyba do Sul. 

PRAZERES. Ribeirão elo Estado de S . Panlo, aif. elo rio 
Pardo. Vem da serra ele Caraguatatuba 

PRAZERES. Corrego do IT:s tado de Minas· Oeraes afl'. da 
margem di r. elo rio S . F rancisco . 

P RAZERES. Ribeirão do Estado de Minas Geraes no 
mun. de S . Pau lo do Muriahé . Desagua no João do Monte' aff. 
do Muriahe . ' 

P RAZERES. Lago elo Estado do Pará, no mun. ele Macapá, 
na bacia do rio Macuacury ( In f. loc . ) 

P RAZERES DE EXTREMOZ (S . Miguel e N. S . dos). 
Dist. d'o mun. do Ceará~mirim, ne Es·tado do R . G. do Norte. 
Vide G'earáJ-?nirim. 
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PRAZERES DE GOY ANNINHA ( N. S. dos). Diat. do 
mun. de Ooyauninba, no Esiado do R. G. do Norte. Vide 
Goyanninha . 

PRAZERES DE I TAPETININGA (N . S . dos) . Dis ~. do 
~u? . de Itape tininga, no Estado de S. Paulo. V ide Itape
ttntnga. 

PRAZERES DE LAGES ( N . S . dos ) . Dist. elo mun, de 
Lages, no Estado ele Santa Calharin a . Vide Lages . . 

PRAZERES DE ITAPECERICA ( N. S. dos ). Dist . 
do .mun . ele Itapecerica elo Estado de S . Paulo . Vide Itape
ce?·~ca . 

PRAZERES DE MACEIÓ ( N. S . elos) . Dist. clomun. da 
capiLal do Estado das Alag(las . Vide 1\llaceió, 

PRAZERES DE SOURE ( N. S. dos ). Dist. do mun. da 
Soure, no Estado do Cea1•á . Vide Sou?"e 

PRA4ERES DO MILHO VERDE (N . S. dos). Dist . do 
Es·tado ele Minas Geraes . Vide Milho Verde . 
. PREÁ. Dist. do Estv.do do Maranhão, no mun. de Miritiba, 
a margem elo rio do seu nome. 01·ago S. José e diocese do Ma
rauhão. Vide Miritiba . 

PREÁ . E ' assim denomin ado um arclüpelago composto de 
tivet·sas ilhas desertas, eituaclas a NE. da bahia de S . José; 
no Es tado do Maranhão. A maior e a mais sep!eJl'tl·ional tem 
o nome ele Sant' Anna e possue u m pbarol. 

PREÁ. Serrote elo Eutado do Ceará , no mun . de Santa 
Quite1·ia. 

PREÁ. Rio elo Estado elo Maranhão, cor re ele S. a N., 
banha o mun . ele Mil'Hiba e clesagua na enseada denominada 
do Veado . Recebe entre outros o Ribeira, o Gloria, Bacabal, 
Prata, Riacho d'Ar eia , Barra e Sarampo . 

PREACA. Pov. do Estado elas Alagôas , no mun, elo Traipu . 

PREACA. Serra do lllstado das Alagôas, no mun. do Traipú . 
E' muito elevada e elo seu cume descortlna- se magnífico pano
r ama e largo horisonte . Passa po t• aurlfera, mas não ha certeza 
disso, nem ainda se ftzeram explorações a este respei to que au
torisem uma ::dlirmação posi·tiva . O que se tem visto della sáo 
pedaços de bellissimos crystaes ele rocha, branco e ele c(a'es. Della 
brotam abunelan·tes verte u tes cl'agua , que r efr esca,m e fertilisam 
os ·ten·enos baixos que lhe ficam adjacentes. 

PREACAS. Seera do Estado do Pa rahyba elo Norte . Seus 
agudos cimos imitam o instrumento cynegetico de que t ira o 
nome , (lnf, loc,). 

PREÁS. P equena ilha situada entre a cidade do Rio Grande 
e a ilha elos Marinheiros, no Estado do R . G . do Sul. 

PREATINGA . Ilha do Es·taclo do Pará, entre Belém e a 
f~z do Gurupy. O Sr . Alves da Cunha (ob,·. cit .) escreve Pú·a
ttnga. 

:: PREOABURA. Lagôa do Estado elo Cear á , nas divisas ele 
.u!l:eceJan a . 

P 
~~ECE)S. Riacho elo Esliado de Pernambuco, ali. do rio 
aJeu . 

PRECIOSA . Igarapé e _lago do Estado elo Amazonas, no 
muu. da capi tal. 

PRECISÃO. Ri acho do Es·taclo do Pi anhy . Corre sómente 
no inverno. Fórma nove kils . abaixo ela villa do Livramento 
uma lagôa . 

d PREFERENCIA. Log. do Estado ele P ernambuco, no mun . 
e Amaragy. . 
PREGO. Log . do Estado das Alagôas, na Pioca, 
~REGO, Ponta n rt costa do Estado das Alagôas, a pouco 

Ca1s. de duas mi lhas e meia ela pon•b de S. Gonçalo ou ela s 
~ruJas. J az aos 9° 32' 52" ele la:t . e 7° 32' 23" de long . E . do 

Itlo de Jaueiro (Vital de Oliveira). Essas duas pontas fórmam 
Uma enseada, a meio da qual flca o riacho Pioquinha . 

G 
P REGO . Riacho do Estado do R. G. do Norte, no mun. de 
oyaninha . 

PREGOS. Sel'l'a do Estado elo E. Santo, no mun. de Ea,nta 
Thereza. 

PREGOS. Mot·ro do Estado elo Rio de Janeiro, no mun. de 
Saquarema, en·tre os logares denominados Jundiâ e Rio Secco, na 
es·traela que vem da serra elo 1'inguy, e na geral de Campos. 

PREGOS. Rio elo Estado de Santa Catharina, ·entre Pescaria 
Brava e Piedade elo Tubarão. 

PREGUIÇA . Pov. do Estado do P arahyba do Norte, no 
mun. ele Mamanguape. E' a antiga vil! a de Monte Mór . Fica á 
mar gem septentrional do rio Mamanguape. 

PREGUIÇA. Pov . do Estado ele Pernambuco, no m un. de 
Agua Pre·ta, com duas esch s. publs. de inst. primaria . 

PREGUIÇA. Ser rota elo lllstado do Ceará, faz parte de um 
gt·upo ele montanhas que percorrem o centro do Estado . E' se~ 
parada ele outras sert·o·tas por valles mais ou menos estreitos e 
quasi todos de cultura . 

PREGUIÇA. Serr:J. do Estado do R. G. do Nor te, en tre os 
dists. de S. Miguel de Jucurutú e Campo Grande. 

PREGUIÇA. Serra do Es·tado do Rio ele J~neiro , nas divisas 
do mun . de Pe·tropolis . 

PREGUI ÇA. Morro elo Estado de Minas Geraes, no àist . da 
Conceição da Estiva e munic"ipio de Pouso Alegre . 

PREGUIÇA. Ilha elo Estado do Pará, na vill a de S. Bene
dicto, no rio Tocantins, clefronie ela foz do Carapajó . 

PREGUIÇA. Ilha elo Estado elo P ará, no mun . de Obidos, 
no Lago Grande . 

P REGUIÇA . Pon·ta do rio Negro e Estado elo Amazonas , 
proxima ela ilha Jul'upaey. « Dobrando- se essa ponta , começa-se 
a avis·tar na mal'gem clir . a s~na Curicul'iari. Deste logar 
av is·ta- se a marg m clü•. do rio formando como que um grande 
l ago em que esjão collocaelas tres pequenas ilhas . " 

PREGUIÇA. F uro elo Estado do Amazonas e mun. de 
Teffé. 

PREGUIÇA . Pequeno rio do Estado do Pará, no mun. de 
Bt•eves; cle.sagua no Boiussü. Recebe o Preto . 

PREGÇIÇA. Riacho do .lils tado de Pernambuco, desagua no 
Cacba~.a, a li . do rio Capibal'ibe . 

PREGUIOA. R ibeirão elo Estado da Bahia, aff. ela margem 
dir . elo rio Úe Contas, nas divisas elo mun . ele Jequié. 

PREGUIÇA. Arroio do Estado do R . G . do Sul, aJJ. esq . 
elo rio Jacuhy. Recebe o arroio do Pofrto. 

PREGUIÇA. Nome de um tunnel na fe rro·via Centt•al do 
Brazil , p roximo do rio Pirahy, afl'. do Parahyba do Sul, no 
.u;staclo elo Rio de Janeiro. 

PREGUIÇA. Lago que desagua na mat~gem esq. do Br aço 
~squerclo elo rio Araguaya, afl'. elo Tocantins, pouco ·abaixo da 
foz elo r io Crystallino . 

PREGUIÇAS . Igarapé elo .li.staclo elo Par~, no mun. de
Obiclos . 

PREGUIÇAS. R io elo !!}atado do Maranhão, desaguo. no 
oceano ce t•ca ele 30 k ils . ao poente da barra da Tutoya. Tem 
comm unicação com a Barra elo Lago formando a ilha do L arão, 
.llim sua ban·a en tram Jlequenas embar cações por ser circulada 
ele bancos. Ao NO . clella, á di stancia de seis milhas, estã;o os 
cabeços de pecl1·a denominados Baixo elas Preguiças, que formam 
pelo lado de terra um canal com seis me tros de fundo, terminando 
es·te em frente aos bancos que circu lam a ban·a elo rio . Na barra 
desse rio naufragou em setembro ele 188 L a canhoneira ela armada 
nacion al « Príncipe do Grão-Pará» . 

PREGUIÇAS (Baixo das) . Cabeços situad?s ao NO. e á 
distancia ele seis mi lhas da Barra das Pregu1ças, no .l!.stado 
elo Maranhão. Formam elles, pelo lado de terra, um canal com 
seis metros de fundo que tecmina defwnte dos bancos que cir
culam a barra. 

PREL ADO . Log . do .l!]staclo de S. Paulo, na estrada de· 
Iguape para Santos. 

PREPETINGA. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes'e ~/f~ 
do rio Turvo, que o é do Grand.e. ~e?ebe o Vargem Granel 
corrego Capão Redondo. Vide Pn·apiltmga · 

PREPICÉ. Pov. e i lha do Estado ela Bahia! no m~.0 •8~e· 
Cb iq,ue-Chiq_ue, A pov. fica na margem esq • e a 1lha no n o a o-
Francisco . 
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PRESIDENTE. Ilha formada por dous braços em que se 
divide o rio Negro ao desaguar no Jguassú ; no Estado elo Pa
l'aná. 

PRESIDENTE PENNA . Estação da I.<; , de F. Bahia e 
Minas, no Estado ele Minas Geraes. Foi inaugurada a 24 de no
vembro de 1895 . 

PRESIDENTE SOUT O. Rlo do Estado de Santa Catharina, 
afl', do rio elo 'l'esto, que o é elo Itaj ahy. 

PRESIDENTE TAUNAY. t\ ucleo el a colou ia Ale~anclL·a, 
no mun. ele Paranaguá elo Estado do Paranâ. Denominava-se 
Morro do Iuglez. 

PRESIDENTE TAUN A Y . Purto no rio Timbó, atl". elo 
Iguassú. Foi e'ise o ponto ultim o a c1ue o vapor C?·uzeiro che
gou, qu 111do em março de 1886 sulcou pela pr1me1ra vez as 
aguas daguelle rio. 

PRESIDIO (S. João Baptista elo). Vide Visconde d o Rio 
Branco. 

PRESIDIO. Aldeamento do E>laclo elo Maranhiio, clepen
·deute da direc"toria, cuja sécle é no mun. da Barra do Corda. 
CulLum ele mandioca, milho, a t'l'oz e balatas. Foi Cl'ea clo pot• 
Portaria ele 4 ele agosto ele 1873 na com. da Chapada, e c:> m
posto de seis a lclêas de índios Guajvjat·as c1ue nhi exi s tiam. 
ContaYa 900 babs . 

PRESIDIO . Log. do li:staclo elo Maranhão, no mun. elo Aho 
Me:l.l'im. 

PRESIDI O. Log. elo Es·tado ele Pernambuco, no mun. de 
Agua Pre ta . 

PRESIDI O. Pov . do Estado da Bab ia , na ilha Tinbaré e 
mun. d ~ Cayt·ú. 

PRESIDI O. Srrra do Es·ta'lo ele Min ae Geraes, no mun . do 
Visconde do Rio Branc~ . 

PRESIDI O. Ilha na cos·ta do Estado elo Ceará, formada pot· 
um elos b1·a~os elo rio Acatahú. E' 1·asa , coberla el e mangue e 
.pelo lado de fóra muito esparcella cl a, considel'avelmente estreita 
pa t·a O., termina ndo em uma ponla angulosa . 

PRESIDIO. R io do Estado ele Mi nas Get•aes ; nasca ela 
serra do aeu nome e reune-se ao Chopo'tó, trib . do Pomba, que o 
é do P a ra hyba . 

PRESIDIO (Barra elo). No littoral elo Es tado elo Ceará, 
entre a pon·ta T apagé e o morru Jericoaq uara . Presta-se a pe
quenas canôas . !<~' formada na conlluencia elos dou.s braços do 
rio Acarahú, um dos quaes f61·ma a ilha Cl\te dá o nome á 
barra. 

PRESIDIO DE BAIXO. Log. elo F. s·taclo elo Pi auhy, no 
mun. ele Picos. 

PRETA. Sert·a do Esta:lo elo R . G . elo Nor te, no mun. elo 
Patú. 

PRETA. Serra do Es·tado ele Sergipe, ao N. O . da cidade ele 
ItalJaiana , ela qual dista 30 kils. Silva Lisboa em sua Cht•ot·ogt·. 
ele Sergipe, cita uma serra com esse nome no mun. elo La
ga rto. 

PRETA. Lagôa do Estado do R. G. do Norte,, no mun. de 
Touros . 

PRETA . Lagôa do Estado ele Sergipe, no mun . do E. 
Santo. 

PRETA. P equena la goa., siluacla perlo elo morro da Vig ia; 
no Estado de Santa Catharina. E' profundíss ima e jul ga- se 
que tem com1uunicação subterranea com o oceano, vi sto como 
segue o movime trho elas marés. Dizem ter iOO bmças ele com
-pl'ido . 

PRETINHA. Serra do Es·tado elas Alagôas, entre o~ rios 
Panema e Capi á . 

PRETO. Rio do Estado elo Amazonas, affi . do Paclauiry. 
E' ele ao·ua~ preta ~ e muito volumo•o . Suas cabeceit·ao são des
conh ecida< . O Llcto elo Paclauit·y percle t• a cor b:·anca ele su as 
agnas pela cor elas elo Preto depo~s da . foz deste rio para baixo, 
faz cre r h a muito se t• o Preto o riO prmcqJal e o Padautt•y seLt 
:affiuente. 

PRETO. Rio do Esbdo do Pará, banha o mu.tl. de Breves 
e desagua no Preguiça, aftl . ela Boiussú. 

P RETO. R io do Estado do Pará, affl do Charapucú, no 
dist. de All'uá. 

PRET O. Igarapé do Estado elo Pará, affi . do rio Tajapul'Íl, 
no mun. ele Breves. 

PRETO. Rio elo Estado do F a rá, banha a cidade ele Mazagão 
e desagua. no Amazonas. 

PRETO. Rio elo E :rtado elo Maranhão, a ffl. ela margem dir. 
do Iguará. 

.P:aETO •. Rio elo E otaclo de Sergipa; clesagua no Japara:tuba
mll'lm, abano da foz elo rio Vermelho. 

PRETO . Rio do Eslado da Bahia, af:tl. no rio ele Contas. 
~R~TO . Wo do Estaclo da Bahia, v'em ela sert' an ia do Sin

c~ra e desagua, após um curso rl e 24 kil s no rio Paraguass u
smho, 12 kils. abaixo da foz do rio Ne.,.ro. E' diaman·tino 
(Dt·. Benedicto Acauã). « O rio P1·e lo que" nasce a 45 kils. ela 
cidade ele S. João do Paraguassú e co;·t·endo de N. a S. desem
boca no Pat'ag•tassú, a 2 kils . d esta cidade pe la margem eSCl· 
depois de um CUL'SO de 43 kil s . » (Inf. loc.) 

PRETO. Carrego do Estado d n. Bahia, banha a mun.. elo 
Morro elo Ch apéu, r e une-se aos corregos de nomin acloo Ven·tura. 
e Lagôa ele lknll·o e vae desaguar no rio Ja.cuhipe . 

P RETO. Rio do Estado cln. Bah ia. banha o mun. de Tran
coso e desagua no rio Carahyva-mennian. (Inf.loc.) 

PRETO . Rio elos ltsta t!os de Goyaz e da Bahia, affl. da mar
gem esq. do l'io Grande, tt·ib . do S. Fr,,ncisco. l'lasce na lagôa 
l~e ia, em Goyaz e rlá navegação até cerca ele i92 kils . acim a ele 
sua foz . Recebe, entre 01 rtros, o Sapão. Rega o mun . ele Santa 
Rita do Rio Pre·to na Bahia . «O rio P1·e·to é ainda navegavei 
pot· barcas clura nLe i6 lt•guas acima. da villa, <tté o a rrai :1l ela 
Formosa, e da Fo,·mosa para cima em canôa' durante i2 legu as 
até o porto elo J acaré , recebe t1clo nessaq alturas um a l'fl. a que 
chamam Sa]J.ãO. A ssim póde- se a lian,,ar que o cm·so navega
ve1 elo refendo no é de 4·1 l eguas contadas 16 elo Boqueirão , 
qne é a t'ot., até á villa, 15 da villa l Formosa e 12 ela F or nw sa ao 
pot·to do Jacaré. » « O rio Prelo, escrevem-nos ele Su.nta Rita 
(1888), desag11a no Gmncle, no loga r Boqueil'ão, dis~Rnte da vil/a 
96 ki ls. E' es treito, porém fundo, navegave l por canôas e pe~ 
qu.enas ba rcas na extensão de 240 ki ls. desde sua fo,, até o por·to 
de Santa M aria. Recebe o Sapão, Vau, Batalha, Mo!'l'inhos, I· Serra, Caiçat•a, Formig ue ir o. Brejão e Tabua pela esq.; o Ria· 
chão, Oul'o, Timbó, ::)angradouro , ~anLo Antonio e Sitio pela 
clit·. Dão- lhe um curso to·tal de 360 k il s. » 

PRETO. Rio do Estado ela Bahia; r eune-se ao rio ela Dona 
e juntos vão desaguar no J equiriçá . 

PRETO. Rio, cujas nascen·tes flca m na se1·ra elo l\Iat· ; une
se com o S. J oão e r eunidos vão constitui!· as cabeceil'as elo 
Itabapoana. O vi~ari o ele T ombos inf'orma- noR ter a juncção 
lagar nessa freg. Recebe aguas dos r ios Santa ll1:1rtha, S. Romão, 
Veado, S. Thiago e S. Domingos . 

PRETO . Rio atll. da margem N . do Mucury, que separa. o JJ;s-
~aclo da Bahia do do E. San·to. · 

PRETO. P equeno r io do Es tado elo E. Santo. Depois ele t·ecebel' 
as aguas do Cascalho, atravessa a estrada de Vianna a Ou rem e 
l ança- se na margem esq . elo Jucú, 

PRE;TO. Rio elo Es tado do Esp1nto Santo, clesagufl. na' lagô!L 
J uparanan. Daemon mencwna- o como atH. elo riO Uoce. 

P RETO. Rio elo l~s taclo do :E. Sa11to; desagua no oceano, entre 
as pontas de Santa C mz e a das Flecheit·as. 

PRETO. Rio do Estado do E . San·to, aff. da ma rgem clit·. do 
S . Matheus . 

PRETO. Rio do Estado elo E. Santo , banha o mun. ele Piuma 
e desagna no Iconba . 

PRETO. Rio do Estado do Rio de Janeit•o ; rega o cli sl .. de 
S . J osé do R10 Preto e clesagua na m:).rg~m dir. do Piaba~ 
nha, -trib. elo Parahyba . I!:n~re seus arns . no~a-se o Paquequ er 
Pequeno . Sob•·e sua ba rra, junto . á estação elo Areal, n a es· 
tt·ada União e IndusLria, ha duas pontes. O fts·tado possue neile 
as pontes ele::) , José elo Rio Preto, das Aguas Claras, ela Figueü·a, 
da Confl.uencia e da Barra. 

PRETO. Rio do E~·tado do Rio de Janei ro, atll. do rio Ben· 
galas. 
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PRETO. Ribeit·ão do Estado de S. Paulo. afll. do rio Pardo. 
Ban.ha o mun. do Ribeirão Preto e r ecebe , entre outros, os rios 
RetHo, Palmeiras e Laurianc>. 

. PRETO . Rio do Estado ele S. Paulo, afli. do Turvo, que o é do 
l'lO Grande, mais tarde Paraná. Passa pet·to ele S . José elo H.io 
Preto. 

PRETO. Ribe irão do Estado ele S. Paulo. Lanha o m un. de 
S: .Toào da Boa Vista e d~sagua no rio Verde,· a ffi. do rio Pardo 
( Inf. loc . ) 

PRETO. Ribe il'ão elo gs tado de S. Paulo, afll. ela margem di t· . 
do no Parahyba . Corre entre os muns. ele Tauba'té e Ca.ça 
pava. 

PRETO. Rio elo Estado ele S. Paulo. rega o mtul. ele Itanhaen 
e desagua no rio rleste nome. · 

PRETO . Rio do Estado de S . P ,wlo banha o mun , de I ta-
nhaen e desagLta no rio Peruhybe. ' 

P RETO. Rio elo Estado de S. Paulo, rega o mun. de Iguape 
e .clesagua n'J Piroupava. Corre na di recção mais gera 1 ele N . 
a S. 

. PRETO. Ribeirão do Estado de S. P aulo, banha o mun. elo 
Rw Novo e desagna no ribeirão Bonito, affi . do r io Parannpa
nema . 

PRETO. Rio do Estado do Paraná. cleõagua no Cu batão Grande, 
proximo da junção deste com o Cub ;ltão-m irim. 

PRETO . Ribeirão elo Estado do P at·aná, nasce na Serrinha e 
elesaguana ma •·gem dir. do rio Assunguy. 

PRETO. Rio que, nascendo na Serl'rt Garal , limita as terras 
que fo ram do patrimonio ele SS . AA . Imper iaes e desag-ua 
na 1;nargem esq. do rio Neg l'o, trib . do Igltassú, que é o do Pa
rana, 

PRETO. R io elo Es tado ele Sant·.t Ct,'Lharin a, affi. elo Pit·alty 
Piranga. 

~RETO. Rio que nasce n::t serra da 1\Iantiqueira , atravesEa 
0 ]~stado de Mmas Geraes, separa-o do clu Rio de Janeiro e 
desagua na margem clir. do rio Par abybuna, aífl. do Para
hyba . Banha o mun . de Valença. no l~ staclo do Rio de Janeiro, 
oucle dá o nome ao dist. de Sa•ita Isabel. e os muns. do Rio 
Prato e Juiz de F óra, em Minas Ge•·aes . ·Ao sahü· da bacia, 
onde nasce, o r io P1·eto fórma tres cascatas en tl'emeiadas de 
rapiclos : a primeira mécle cerca ele tres metros de altura, a 
segunda 20 e a terceira perto de 30 . Tem uma lar?ura de 
3 a 10 metros e um :J. profundidade de om,30 a 0m,50. « A 
bacia, em que esse rio nasce, t em o aspecto ele u m meio elli
psoicle com o seu maior eixo em direcção leste- oeRte proxima
mente"· Recebe, en tre ou tr os, os riueirões Bananal ou Jacu
ti nga, Pirapitinga, ~anta Clara, 'l'res Barras, '!'aguá, S. Bento, 
Santa Martha, Re·ttnto, Quarteis, Pedt·as, Ba·tatal, S. José , 
Bom Retiro, Porto dos Iadios, Pi nda hybas, Pinho, Barreado, 
Leaes, José Amancio , Monta Carallo, Joaquim Rodrigues, João 
yonça lves, Flores, Magalhães, Palmital, S. Philippe, Santa 
~u.sta, Tres Ilhas, S. Gabriel, União, Crystaes (elo lado ele 
·ii.tnas ), Zacharias, Dutra, San·ta Clara, S . Fernando, Pa
.rJarcha, S . Luiz, Ubá, Batnlal, S. José, Crim inosa,Sant;t Del-

ftna, .Bom Retiro, Pyndahibas, Corõas, Philippe, Machado i\1agco, 
G(darc1a , Flores, J eq uitibá, Arêas, Samambaia,S. l<' idelis e Satl't'Anna 

o lado do Rio de Janeil·o). 

PRETO . R io do Estado de Minas Geraes. Vide Ilha elo Páo . 
PRETO. Rio afll - da margem eag. elo Paracatú, tri b . do 

S. Francisco . Nasce em Goyaz, na lagôa Feia e atravessa o 
Estado de Minas, onde tem sua foz . l)á o nome ao dist. do 
R10 P t·eto elo mnn. de Paracatú . T em uma pc.nle no logar cle
Sorrunacl? Capim Branco . Re.cebe p~l a març;em dit·: o. 1~beir~o 
Ban ta R1ta, o corrego do Re·tll·o, o n o Jard •m, os r•beu·oes Sao 

e1·narclo e Estiva, os corregos da Mal'Íanna e ela Ve1·eda e pela 
esq· o rio Bezerra, e além de muitos outros . 

It ~RETO . Rio elo Estado de Mil1as Geraes; banha o m~m. de 
·a Ju·a e de>agua no Santo Antonio. 
PRETO, R io do Estr.do de Minas Geraes, a f'f. da margem 

~~rp, d.o Ca,ratinga, que o é do Doce . R ecebe, entre outros , o ri o 
0 en:e pela dn·.· e o Batata! pel a esquerda. 
PRETO. Ribeirão do Es·tado ele Minas Geraes, afl'. el o Cuieté , 

C[ILe o e do Doce (In f. loc .) . . 

PRETO. Rio do Estado de Minas Geraes, rega ó elist. de· 
S. Gonçalo elo Rio Preto e elesagua no Arassuahy, afl'. do 
Jequitinh onha. Recebe o Meira, Toca, Manoel An·tonio, Sãa 
Chri stovão, Cachoeil'a, Pedras, San·ta Cr11z, S:t nt'Anna, S. João, 
Lages, Embira e S. Silverio Gomes. 

PRE TO. R io do Estado ele Mina$ Geraes; nasce proximo ao 
Coromanclel e vae desaguar no Paranahyba. Recebe os cor
r egos ela Sepul'tura, ela Lacraia, elo Ca t'uncló, ele Sant'Anna, 
Olaria e da Matta. 

PRETO . Rio do Estado de ii'I inas Geraes, reune-se ao rio 
Pardo, e juntos vão ao Par,topeba e este ao S . Franc isco. Pl'O
xin::o ele suas cabeceiras iic t .a. sena elo Dun:t. Separa Pompeu 
ele ~ l arav ilha no mun. de Pitanguy. No Mappa do Dr ChrockaLt 
de Sa é li gurado o rio Preto c1e2ag-nando na màrgem esq. do 
Paraopeua acima da foz do r io Pardo. 

PRETO. Rio elo Estado ele Minas Geraes, separa o dist. ele· 
Roças Novas elo de Taquarassú pelo lado da i\lutuca e clesagua 
no l'i o Vermell;w. Nasce na sel'l·a ela Mtrtuca. 

PRETO. Col'l'~go do D~s·tac!o ele Mims Geraes, nas di l'is,1s rlo
dist. de S. Ge l'al tlo pertencente ao mun. do Visconde elo Rio· 
Branco . 

PRETO . .Rio elo Es tado de Mina s Gel'aes, nas~e na serra elo· 
mesmo nome e clesagua na margem esq. do rio Mut·i abé, na. 
cidade deste r,ome, no ba i no chamado Barra. Recebe os rios Fu
maça e Sem P eixe, corregos do Mel lo, Chorona, Embahubas, 
Capetinga, Pas~agem , Passa T empo, Samambaia, além de 
outros , 

PRETO . R io elo Estado ele Goya~, aíl'. ela margem dir. elo 
rio Maranhão. 

PRETO. Rio do Rsta lo de Goyar., aff. elo rio Verde, que o é 
elos Bois. Recebe o ribeirão elo Rochedo. 

PRETO . Rio elo 8~bati.o ele Matto Grosso, nasce ao N . O. da 
vil la elo Diamantino e vai desaguar no Ari nos perto elo Porto 
Velho. 

PRETO. Lago elo Estado ele Santa Catbarina, notavel mais 
por sua profun didade do que por sua gJ"andeza, tem ele com
primento 220 metros e 120 ele la rgura, e acha- se situado na aba 
do morro da Vigia Velha, na cidade da Laguna . Julga- se que 
·tem communicação suhterranea com o o: ea11o, porquanto segue 
o movimen·to elas marée. 

PRETOS FORROS. Log. elo Estado elo Rio de Janeu·o, no
mun . de Magé, na estrada de Santo Aleixo. 

PRETOS F ORROS . Serra do Districto Federal, no clist. do
Engenho Novo . 

PRETOS F ORROS . Ribeirão elo Es·taclo ele Minas Geraes, 
banha o mun. da Conceição e cleaag,ta no rio elo Peixe elo 
Serro (Inf.loc_) , 

PREVENÇÃO Rio do Es tado de Minas Ger aes , no mur ... 
do i\1uríahé. H.ec ; be os corragos elo Macuco e Ubaseiro. 

PRIACA. Serra do Estado elas Alagõas, distante cerca ele 
66 kils . a O. ele Penedo, ·18 abaixo ele Traipú, tres da margem 
esq. elo rio S. Francisco e 108 ela fuz. Dizem have1• nell a metaes 
preciosos . Proxima f1ca-lhe a serra ela Iliuln. Ay1·es elo Casal 
si'tua- a cerca ele 48 kils. ao NO . elo Penedo. Vicie Preaca . 

PRIANA . Serra do Es·tado de Pernambuco, no mun. de 
Grava·tfl.. (Inf. loc.). 

PRIAOCA. Serra elo Es·tado do Ceará, en'tre Aqui•·az e Ca>
cavel, a menos ele 30 kils . do mar. Nella phtntam legumes. 

PRIAPÚ. At' r a ial elo Estado ele Sergipe, edificado no termo 
de Santa Lmia , ·12 kils . ao sul clesla vi! la, á margem esq. elo 
rio do mesmo nome; fórma uma grande fe.il'a todas"~ semanas . 

PRIAPÚ. Rio (\o Estado de Se1•gipe, ba nh a o mun. ele 
Santa Luzia do Rio Real e desagua no Mus su !lunga, atfl . elo 
Guarut·c:ma . Recebe o Prata . 

PRICOARA . Ilha do Estado do Pará, na pal'le da costa 
que medeia entre a bahia de Caeté e as Sa linas . E: comprida 
e form a uma praia um pouco extensa, que se d~nomllla ela .J a -
pirica. (Roteiro do Ph. F . Pereir~). , 

PRICOARA. Pequeno rio do Estado do Cea r >:.; dJ!a~ha 
entre a enseada elo Pecem e o rio Mundahú. ( Rotet• o, · 
F. Pereira). 
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PRIMA VER A.. Log. do Estado elo Pad., no mun. ele Mel
gaço. 

PRIMAVERA. Log . no termo da Imperatri-z, no Estado 
elo Maranhão. 

PRIMAVERA. Povoação do Estado de Pernambuco, a seis 
kils. da estação de Frexeiras, á margem dir. do rio Ipojuca, no 
mun. de Amarag-y e com. da Escada . Prorirno dessa pov. fica 
11 ca hoeira do Urubú. Tem duas pontes , sendo uma de ferro 
para a E. de F., uma capella da invocação de Santo An·tonio e 
duas eschs. publicas. 

PRIMAVERA. Log. do Estado de Permtmbuco, no mun. 
de Agua Pre·ta. Ha out ,·os Ioga. d .:> mesmo nome nos mu na . 
do Rio Formoso e Na:~;a1·eth. 

PRIMAVERA. Dis·t . da f reg . de Tracunhaem, no Estado de 
Pernambuco. 

PRIMAVERA. Log. elo Estado do E. SaD·to, no Mucury 
do Sul. 

PRIMAVERA. Riacho do Estado do Maranhão, n a cidade 
de Caxias. 

PRIMEIRA. La!l'ôa elo Estado de Pernambuco, no mun . de 
Bom Conselho (Inf. loc .). 

l"RIMEIRA CRUZ. Distl'icto elo termo ele Miritiba, no 
Estado do Maranhão . Dista daquella villa cerca de 120 kils. 
por terra e de 72 a 95 por mar. E' um centro de comrnunica
ção e':tre a_s comarcas do Brejo, Vargem Grande, Icatú e Ita
pecuru-m1r1m e mesmo ao Esbclo do Piauhy, (Vi dê discurso 
ao deputado provincial Ricardo de Carvalho em 27 de ma rço 
ele i88ô) . 'rem esc bolas . 

PRIMEIRA CRUZ . Porto no mun. de Miritiba no Estado 
do Maranhão. ' 

PRIMEIRA ILHA. Pov. do Estado de S. Paulo no muu. 
de Xiririca. Cultura de a rroz. ' 

PRIMEIRAS PEDRAS. Log. no mun. de Canguaretama, 
no Estado do R. G. elo Norte. 

PRIMEIROS MORROS. Rio do Estado elo Maranhão, a:ffi . 
da margem esq. do Grajahú, 

PRIMOROSO. Log. elo Estado de P ernambuco, no mun. de 
Agua Pre~a. 

PRINCEZA. Villa e mun. do Estado do Parahyba do Norte na 
com. do seu nome . Orago N. S. elo Bom Conselho e diocese' do 
Parabyba. Seu territorio, que fo i desmembrado da parochia de 
San,to Antonio do P ianc6, é regado pelos riachos Genipapo, C!·a
vata, Bruscas, Sant' Anna, Garra e Palmeira . Limita-se ao S. 
com o Estado de Pernambuco. Foi creacla parochia pelo art I 
da Lei Pro v. n. 596 de 26 de novembro de 1895 e elevada á c~
t egoria ele villa com nome ele Princeza pelo art . I ela ele n. 597 
ele 26 de novembro do mesmo anuo . Ambas essas Leis fomm re
vogadas pelas de n . 659 de 5 de fevereiro de 1879 .Foi r~s·tau
rada parochia pe lo ar·t. I da Lei Prov . n. 705 de 3 de dezembro 
de 1880 e elevada de novo á categoria de villa com o mesmo nome 
pelo art. III da mesma Lei n . 705. Por :A. c to de 30 de abril de 
1883 foi Cl'eado ÍÔ!'O civil nesse municipio . A Lei Prov. n. 751. 
de 27 de nov embro de 1883 desmembrou-a ela comarea de Piancó 
e elevou- a á categoria ele com. Foi classificada de ia entr . 
pelo Decr. n . 76 de 21 de dezembl'O de 1889 . Agencia do cor
reio, e dua~ esci_Js. puuls •. A villa fica na d istancia. de 22 Jeguas 
ao S. de P1anco e 5 qmLBl ao N . da ctelade pernambucana do 
Triumpbo. Comquanto seja localidade de recente fundação tem 
progredido tanto, que pócle-se considerar a maior villa ele tbdo o 
Estado, superior mesmo em numero de casas, população e mo
vimento commer_clal a algumas de suas cidades . O seu primeh·o 
nome fot Per_dtçao por estar vi sinha de uma lagôa deste nome ; 
depo1s um mlBSLOnarw o substttuto pelo de Bom Conselho e com 
este nome foi conhecida até ser el evada á villa com o ele Prin
ceza. 

PRINCEZA . Antiga villa do Estado do R, G. elo Norte 
berço do senador Francisco de Bl'ito . Foi elevada á cidade co~ 
o nome de Assú pela Lei Prov. n . 124 de 16 de outubt·o de 1845 . 

P RINCI PE . Assim denominava- se a actual cidade do! Se-
ridó no Estado elo R . G. do Norte . · 

P RINCIPE. Ass im denominava-se an tigamen te a actual 
cidade do Ser ro do Estado de Minas Geraes . 

P~INCIPE. Ilh a elo Estado elo E . Santo, na bahia da Vi
ctorla; pertencem aos jestti·tas . Denominava- se Boa Vista . 
P~INCIPE . Em 1799, quaDdo os terrenos diamantinos do 

sertao d~ Mmas Geraes eram disputados pelo governo e pelos 
gartmpe1ros, um aven·tureiro, Gomes Baptista, garimpando em 
u~a 1lba, formada por um pequeno corrego com o rio Abaeté, 
aft. do S. F1·ancisco, encontt•ou um bonito rubi de q11asl 8 oi
~avas de peso, que doou ao principe D João VI. Por isso a 
!lha t'ecebeu o nome de flha do Pr·incipe, nome que facilmente 
se estendeu tambem ao rio que a forma . 

PRINCIPE. Corrego do Eelado do Rio de Janei ro; nasce no 
logar Imbuhy, banha o dietr . ele Theresopolis e clesagua no r io 
Paquequer. 

P RINCIPE. Rio elo Estado de San·ta Catharina, aff. elo 
Cubatão, · que o é do S . Francisco. 

PRINCIPE. Corrego elo Estado de Minas Geraes , aff, ela 
mal'gem dir. ·do riO Abaeté, l;ri!J . do S. Francisco . Entre esse 
COL'rego e o elo Burity está edificado o arraial de Nova Lorena . 

PRINCIPE. Porto na ilha ela Trindade, a SE. Foi assim 
denominado por ter ahi desembarcado a nossa tropa, enviada 
em 1782 por Lmz de Vasconcellos para expellir os inglezes que 
estavam ele posse dessa ilha. 

PRINCIPE DA BEIRA. Forte situado sobre a margem 
clir. elo rio Guaporé, Do Es tado ele Ma·tto Grosso, aos 12o 3B' S. 
e na long. de 4h 28lll 155 ou 67o 3' 45'' O do met'icliano ela ilha 
de Ferro (ast ro nomos ela cornnunissão elemarcaclora de limites 
em 1782) ou 21°·26' 28" O do Pão de Assucár . Forma um 
quadrado de 4 baluar·tes e ú·on·teia a NE. Seus a licerces 
foram lançados a. 20 de junho de i776 pelo general Luiz de 
Albuquerque Pere1ra e Caceres. Está sitnaclo em uma elevaçlio, 
45 palmos ac ima da borda do rio. Sobt·e um grande portão 
lê•se gravada em uma peclt·a a seguinte inscr ipção : • 

. Josepho Pr imo 
Lusttnnce et Bt·asilice Rege Fidelissimo 

Ludovicus Albuquerquius a Mello Perezius Caceros 
Regice Magcestatis a oonsi\iis 

Amplissimce hujus Matto Grosso Provinc ire 
Gubernator ac ·dux supremus 
Jpsius Regis Fidelissimi nutu 

Sub Augustissimo Beirensis Principia Numine 
Solidum huJUS areis fundamentum jaceudum curavit 

Et primum lapidem posui' 
Anna Cr1st i MDCCIJXXVI 

Dia XX meosiil Junii 

O Barão ele Melf!aço, em seus Apo11"tameutos para o Dicc . 
Chor~gr: da Pro v. de Ma·~to Gt·osso, diz: " Foi erigido para 
s~.bsl!Lu1r a. arruinada fortaleza c~a Conceição o:u Bmgança, 
sttuad~ 2 kllome·tros a ba 1x0 . A prlmett•a pedra fo1lan çacla aos 
20 ele JUnho de 1776. E' um quarlrado forte fixado p elo sys tema 
de Vauban, r eves·t1do de canLaria e dest inado a montar 5ô 
peças ele ~rtilheria. E' fundado ~m tereeno soliclor e o unico 
que __ ahl n a? se alaga nas grandes chelas do Guapo t·é, as quaes 
nes te lugai se elevam a 45 pal mos . Esta construcção era uma 
emrrez~ colossal, em relação aos pouquíssimos r ecursos da 
capltama, em pessoal, m~terial e dinheiro. Foi pt•eciso mandai· 
VII' de fóra operarws, l~l'l'O, ferramentas e outros mat el'iaes 
sem excep_tuar a caL Deste genero vieram do Pará perto de 
m 1l alque1r es.; velO depois de Cuyabá, da povoação de Albu
querque, e afmal elo reg tstro elo Jauru, por t er -se achado não 
l.oo ge, pedra calcarea. O goverdador Luiz ele Albuquerque', que 
concebera o proJ ecto des·ta g1gan tesca obra e fez os maiores 
esforços para reali zai-a, não d~s simulava as difficulclacles que 
·twha a superar . Em oiT'tcio de 30 ele novembt·o de 1778 diri· 
gldo a~ m inistro, di~~~\ :- Na cons trucção do forte do PrÍncipe _ 
ela_ Be1ra. . . coatmuo. em fazer proseguir com todo ac1uelle 
maJOl' v1gOL' e dtb gencta de que se fazem susceptiveis os es
cassos meios_ deste paiz, onde, além do dinheiro, que é o 
1ncl1~pensavelms·trumento com que se aplainam as difllculdade~ 
e ad1anta~ - se semelhantes ·trabalhos, fa ltam ainda verd adeiL·a
men.le var1_o~ outros rec lll·~os necessarios, como sejam os compe
tente~ art1fices e opera n os, que_ se dever iam empregar, de 
rnauei~·a que, sobre alguns reme·tt1dos do Pará, depois das maiS 
excess1vas. _delongas. e de~pezas, fui obrigado, pot· u lt imo, :). 
mandar vn um J?a1s cons1~eravel nu mero de lles, que hão de 
ser escl'avos do Rw de JaneH'O onde a referida encommenda 
sobre conta da real fazenda, se' fez ha perto de um anuo ; maà 
antes elos fins elo corrente de 1779 não podet•á chegar a est!L 
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·eapi'bal , se ndo facil ele calcula r por es·ta demora os obstaculos 
que quasi insuperavelme·nte se offerecem nest as tão desproYidas 

·como l'emo·tas regiões, apez:1.r do gl'osso cabedal que ·tudo custa, 
e po1• m aiores c1ue sejam os e.>forços de ze lo e economia.~ Em 
efficio ele 4 de janeil'o ele :l785 : - O novo forte elo Principe ela 
Beira, em cuja regular l'or tificação se tem sempl'e ·trabalh ado 
desde 1776, ao menos com 200 peosoas, clahi para cima ex
actamente mantidas e pagas de seus 1·encimentos a-te hoj e i e 
combinando-se e3 mesmoô esfo1·ços com os climinu.tos meios e 
faculdades cle que só posso prevalecel'- me, de algttma -fórma se 
poderiam cempara r aos de um pigmeu, que com os seus pequenos 
braços se propuzesse a aba t·mu· algum vas·t J e mal seg uro ecl ificio, 
no meio dos deset·tos, Stlstenlando- o e preservando-o elas muitas 
r ui n as e cle ;ampa l'os 11. que p l'ecisamen te se acha v a exposto e m 
semelhan'tes termos ... - G andamento des tas obras affronxou 
·com a r etirada de Luiz d' Albuquerque, em 1790 , para Portugal. 
Os generaes seus successor es tivera m ele repa,rt ir a s ~m a~~ençiio 
e os poucos recm·sos ele que dispunham, para OJ'tros pontos ela 
fronteira de 1\lhtto Gr oss •, e a inda pela do Baixo l"a raguay. 
O S<1t'ge n~o-mót· José Manoel Car doso cl:1 Ounlm, mandado 
ao fo r te , em 1797, com um r eforço de cen·to e ·tantos home tl S, 
escrevia ao governa dor. . . Para se conclui r Ludo isto se cat·ece 
de muita cal e mu itos obreil'os, de mil par a cima; que, com os 
que aqui se acham, me parece que nem em 10 aunos se aca bão 
·as referidas obras .» A artilberia, qtte até então ex is lia , era 
12 canhões ele calibre 6, t t·es de 3, e um de 1, toclos de fel'L'o, 
e só 6 refo rçados . Desde então a cot·r es pondencia oiT'tcial mostra 
a progressiva decadenci<~ do forte, a qual tomou- se mais rapida 
sob o governo pl'Odsorio , na época da independe ncia elo imperio. 
O comm anclo que fora , outr'ora, confiado aos mais cl is·tinctos 
offic iaes e de mnis elevncl n paten le, passou a ser exercido por 
subalternos. Em 1824 recahiu em um velho miliciano, José 
'Fra ncisco ela Cunha, que havia mui·to morav a com sua 
fami lia jun·to ao Corte . l!;ra nm homem de cor e quasi an a l
phabeto i não lhe faltavam porém zelo p2lo serviço e conheci
·m euto elo es tado elas cousas, como se vê elos seguintes tl·ecbos 
-da sua ·tosca correspondencia, que pat ea·teia o misero estaclo do 
forte: «Eu vou par·tic ipa r a V. Ex. o miseravel es tado em 
que encontrei o armamento des·ta repar tição, que indo ma n• 
dal-o li mpat· , fui achar umas che ias de tet·ra at é a lloca . •. 
ha H pat•a i2 annos que se n ão limpa o nrmamento de 
m ão ... es aquartelamenlos ·todos descobet·to s e com faHa de 
fer ragens e fechadUL"as.. . Estes (os soldados) todos vi I' em cles
:gostôsos, sem perceber em cousa alguma. Em i 2 de mat·ço 
de i 830 : Será possivel, Exm . Sr . , que estes misera veis 
u m fJ.nno e dous se h ão de vestir com quatro oitavas L . . tam bem 
vou por meio destas , com a maior submissão e r espeito, pedir· 
l he que me claree si ha alguma ordem para se des truir este 
presídio, pois me vejo cercado de l icenças sem qtte me mandem 
gente alguma .. . mas eulembr0, que ha 55 a nnos, que giro 
n esta fronteira, e me não é occulto o modo pot• q tle er am ·tratados 
meus antigos predecessores, e que era o brinco dos an·tigos 
predecessores ele V. Ex . este importante fwte, onde se gas·taram 
uns poncos ele milhões .. . Eu, Exm. Sr., sem gLtamição 
.alguma, como já propuz na p t•es~nça do E~m. Sr. governa dor 
das a rmas, por uma r~lação , a guarnição q o e tenho; e esta 
-,guarnição grita, os solelaclos ela 2" linha chorão, o hospital 
geme, sem eu ler com que os possa CUl'a r. As doenças ele cir 

-c~mstanci as eu sou que aclminis·tro o modo de as cm·ar pot· 
,nao have r cü·urgião. A quem se ha de clizer, Exm . Sr . , que 
ha qua·tro annos que não vem u ma libra ele assucar, nem um 
.frasco de cachaça, e não fallemos na far i nha, ao menos pat•<t. 
·?:ttender a esses miseraveis . . .• já não vem 1tma onça ele remedio, 
.Ja não vem um meio ele sola , j á n ão vem uma libra ele sebo .. 
l!.:u não sei, Exm. Sr . , o que pretendem sobre is to ... Com 
'respeito e submissão vou pl'osta r-me aos benigt1os p~s ele 
V. Ex . pedir- lhe o me tL rend imen-to, pois ha 8 annos, Exm. 
S 1· ,, a ' trat>alhat· com o m3u filho para poder s t!l~ j ugar es·t• 
]lre s icl~o sem ·te r mos recebido um só vintem, etc.» Fallece ncro 
•este co~manclante em 1830, succedeu-lhe interin:lmente se'U 
filho, capitão ele mil ícias. Este foi subs·ti tuiclo poe um alferes 
do exercito, con·tra quem se levantou a guarnição , e bem assim 
·contt·a ou'tt·e alferes, que foi nomeado commaudan I e em i831. . 
Alguns presiden tes deram providencias que foeam inefficazes 
:por fa l tarem o ~ meios indispensaveis para accudir ás mais neces
·em·ias p t•e'cissões claquelle est abelecimento. Em 1864 o presi
-dente, geneml Al bino de Carvalho, incumbiu o exame do estado 
do forte a um oiTlcial , ~l e cuje r .Ja·torio cons·ta que «. . • es Lão 
-ae desmoronando as muralhas, sobre aa quaes desde ha muito 
-<:resce m :ttúo e até a t•voreclo cot•pulento. O madeiramento elos 
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edificios, dos reparos de artilharia, da pal amenta e armamento, 
cles'truido pelos cupins . Os artigos ele me·tal , carcom idos ele 
ferruge m, ·tende sido gntncle pot·ção de fel'ragem elos repa ros das 
portas, da pa lame nba , e~c. iurancaclas e vendi,das aos Boli
vianes, a ·tt·oco ele viveres, se m excetJtttar os g.ttos de ferro, Cllle 
prencl ia,m a obra éle C<\Otari a . O erpipamen·to de artilhar ia e 
infantaria iuservivel; não ha um cartucho de a l· Lilharia, nem 
co m qu e faze l-o i só existem o .to libras de polvora i não ha 
bandeira i só existe uma peque na canôa ele mo.nta da perten
ce nte a uma mulher. A gua t•n .ção compüe-se de um alfepes, um 
cadete servindo ele sa rge11to e 10 sold ados, 4 dos qnaes estão 
desUac::tdos nns P ecl1'as e 3 no Iconc~m :.~. s, fi cando 3 para o ser
viço elo io l't ~ . A po vnação ou·tr'm·a conside t·ave l (mil pelo menos) 
de m~stiços e i ndi os , q ne morav am nas lmmecliaçõeo, está 
reduzida a poucos indivicluos, qu ~ entre todos mal ehP.gam a 
pla ·rtar um alqueire dfl mi lho, r aros pés ele mandioca e nenhum 
feijão ; a semen te elo algodão até per deu- se , e alguns teci llos, de 
q ne nr- c~ssitão são comprados elos índios Moj os, ele onde ·t iram 
·tnmbem o necessart o pa ra o su~·ten·to., Na actualidade, á yis·ta 
do estado de maras mo em que vni ex·ting li ndo -se MattG 
Grosso a r e.<tau!·ação elo fm·te elo Príncipe não se poderá efl'e
ctua r sem e norm iss im o clispenr;io e maxünas cli fficui cla.des. 
'l'alvez que a ab~ t·tura ela es·tracla ele feno do Macleit·a ao 1\!Ia
moré Vc11lu a t empo ele livra r ela morte aquell e inl'eliz diskic'to, 
e facilitar a referida restaumção . O lognr é p mco sadio e 
suje.i'to a feb t·es intermi'ttentes, particularmeol.e na pass~gem ela 
estação s ' Cca p:ua a chs aguas . Em i 8 l4 a !li ap[lareceram as 
bexigas, até etrtáo desconhe1:iclas nesLa pro1•i ncia, a qnal não fo i 
então con taminada, pelas providencias que se deram para evi ta e 
o contagio. i\Ior<'<' t' i1,m '10 pe ,soas " · «A' margem dir . do 
Guaporé, aos -12°25' 47"898 . e 21°17'11!,200 . i é ume. impo
nente e magrstosa obea de arte, essa foi'·taleza, coustnücla con
forme os preceitos ela arte ele gueáa, ·todos men os um i mas 
e.sse ele ordem ·t:1 l que, sua falta faz elesnecessal'ia a exis'tencia 
elos outros, e pqt· co :~ seguin te clesnecessario por a bsurda essa 
fo rmidavel muchi na ele g11e1Ta . E' que está si'tu:telo mt mais 
impres·t<tvel posi,,ão . A pezar cl<: et·gtuclo n'um monte, cou lra
fo t··te da co rclilheit·a dos Parecy> , qne ahi Yem morrer no 
Guaporé, é comple-tamenLe invisível ele quem desce o rio, e mal 
en·Lrev isLa dos Glue o souem, que sómentr á custo podem descor
·tin ar por sob l'e as cimas da matta o frou·tal da en·trada e -a 
linb a superio1' do parapeito elas ba·teri.as da fren·be i o que não 
deixaria ele ser uma vantag-em si por sm1. vez, não fosse com
pletamen·te invisivel ·ao forLe, o curso superiot· do rio ; e de 
pequena extensão, qua ndo mui'bo na primeira milha, o que 
clescor-tina do seu curso inferiol'. Ao navegan·te que se lhe ap
proxima e o desconhece não é dado avaliar que soberba e alte
rosa mole é ; e, chegado ao porto, é sómente depois ele galgar-se 
qu asi locla a l adeira , que elle se revela aos olhos, agora ma
r avi l!l aelos elo viajar, formiclavel, magestoso e imp onen·te. Qual 
a necessidade clesõa obra monumental em ·taes regiões não se 
co mprahencle, quando o Gus poré corre-lhe pela frent"- l i't t;eral
mente atnwancaclo el e pedr as, desde acima ele lúonamas até 
cerca ele 30 kils. abai xo elo seu pol'to ; quando os terrenos 
fron 'eiriços são almaq;eaes e brejões, impossiveis de serem ha
llitados e ·t,·ans itacl0s, e quando o le i·to elo rio com summa 
clifficulclacle deixa uma canôa, como a que montamos, vencer-lhe 
as ped t• as e co l'redeh·as; e quanrlo emfim não poderia esperar 
aggressào alg uma pela clü . , t errenos brazilei ros encravados 
na mesm a rede ele vastos pantanaes . Que Rolim ele Moura 
Jimdass e o fortim ela Conceição, comprebencle-se bem: era par a 
defe ndet· a pos ição tom ada aos cas telhanos e firmar cs clit•eitos 
ele posse á corôa portuguezn. ; e ·tam bem comprehencle-se que 
ma is tat'de lmscasse - se essa collina pa.rn o posto mili·t•tr, visto 
aque lle for .im ficar sob as agua, n as grnn cles enchentes elo rio. 
Mas para taes 11ns, e pat·a servir ele guarda ao rio e defesa :í, 
sua naveg-ação, um simples r educ-Lo bastava, naquellc tempo 
que a nrtilharia a inda es·tava nas fac'has ela infa nci a, O que 
não se pócle compl?hencler é os motivos que induzira m Lui z 
de A buquerqu e á erguet· essct formidave l fortificação n 'nm 
local onde, qu ando mesmo s ua e~is·tencüt n ão fosse completf!-
men te null a pela posição nada oonvinh avel, seria desnecessar•a 
pe la nat tll'eza elo sett campo de nccão . l:'u,ra servir ele qtwi··tel, 
e ·tão sómen le, :!-s ·tropas de vig ila,ncia , é m~phina. cleõproposJ
t acln; si foi intent,tcla p<wa imped i~· a navegaçao aos 'b.espanhóes, 
nas melhor es condições ele ex i to só o poder•a faze r do It~am~s 
pa.t·a l.Jaü:o, fica ndo áque11es ltvre toda a, :'avegaçao,, o 
Ito namns e do Baures pal'a ci:ma, e pelo Ma-moi é stodo o 1esto 
rio G11aporé e a propda navegação elo Made11•a. d ao _menos 
t ivesse sido erguida em sitio do11de fo sse av1stada, bastaL'L'Il 
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sua simples ctr~aclura para infLmclir respeitoso ·temor ; mas ha 
11m secu lo passado, como agora, invasores ou inimigos qtte 
se avea~urassem, nessas regiões de rios encachoeiraclos, uem 
podiam vir tão numerosos, nem tão armados ele m~cllinas de 
guerra, C{Ue fosse mis~e r ·~al espan·~alho pa ra con~er-lhes os im
peLos. SI no verão ele 1766 Juan de Pestana pou'!e kaz.er um 
exercito a acampar em fren·te ao fortLm ela Conce tçao, a Ltl~a de 
aguas, que deu-lhes o ~transi·to por ~erra_, ·tra_ncava-lh~s o rio ; 
e o adia n~aclo da eataça.o fo1 o prmctpa l JlllmJgo que os fez des
aloja L' e fugir precipitadamente . E' deveras imponetlte e muges
toso· e co nfesso, á puriclacle, que ao con~emplal-o ·tt v e pena, 
peza; verdadeiro, ela existiL' t al monumen to em logar onde 
a1Jenas um ou outro degredado, um ou outro selvagem - e o 
raríssimo viajante que ele necessidade lhe cheg<1. ao porto - ·tení. 
occasião de contemplai-o . Ainda hoj e, apezar el e meio seculo de 
abandono. apezar de insarvi vel po1· irem- se ruindo em escombros 
as suas clependencias, apresen·ta-se tão gr andioso que produz a 
ma is inespet·ada surpresa a quem, galg-acla a cdlina, vê, de re
pente, e q uasi de um jacLo, surgir, no meio do profunclo fosso 
que o cerca; semelhando as aresLas de seus baluartes ás prôas 
ele gigantes couraçados, pelo bem trD.çado elas linhas, a incli
nação sobre o ·teiTeno e a côr ferrea de suas mur a lh as, ie ilas ele 
parallelipipedos dessa arkoz9 quas i ferruginosa, conhecida na 
Pl'Ovincia com o nom e de pedra «canga". E' constnü-:lo sobre 
um quaclntclo de H9 }f metros ele face, com quatro baluat·tes, no 
systema Vauhan, ele 59 metros sobra <18 na maior larg·ura. As 
cortinas que os ligam dons a clous, tem cada um \:)2 metros 
e quatro cleci ~netros ele extensão, á borda do fosso. Os ]Jalrtartes 
e1·am conheciclos pela denomin ação de « N . S . ela Conceição » , 
«Saulo Anlon io », « SanLa Barbara »e «Santo André AvelitlO ». 
O fosso varia na largura , guardando , porém, effec·ti v a a profun
didade ele dons metros : n:1. frente e flanco esq. é ele 30 me·tros 
e elous elecimetros ele largo ; jun·to ao~ boluar:.es tem de mt,-tL'O 
e meio a clous me·tros, excepção feita elo ela esq.,« Conceição, 
que é de nove me·tros . Em .frente no por·tão atravessa-o umà 
pon·~e de 3i metros , pa1·te ela qu<1. l na extensão ele quasi quatro 
era levadiça e recolhia- se ao forte . FI·on 'teiro lhe Jicava nm 
revelim, e ent L·e este e o fosso um caminho couerto . O portão 
fica a meio da cor·tina el e N . : na face occicletrbal e pa1·allela ao 
rio h a uma poterna CfUe se abre no fosso . Cada baluarte ~em 
1•1 canhoneiras; ·tres em cada fl anco e qua·tro em cada .face. 
A «gola» é ele 22 meti·os, e ele oito e clous clecimeLros a altura 
das muralhas da esplanacla ao fosso . Sobre o portão, na aHura 
de 10 metros e tres decimelros, lê-se es ta inscdpção, a que j á 
faltam algttmas le·ttras ele cobre, an Ligamen·te dourado, e pre
gadas n.'um r eclangulo ele g1·a nito : 
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O portão, crue nunca foi collocarlo, dev ia ·te1· a largma de 
dous metros e 6G cerrts . : uma p<l.t·ecle pi'Ovisol'ia o fecha em 
parte, em ma. is de metade elo vão a elle de>tinaclo, deixando 
pa t·a en tt·acla uma porta ele metro e trea cen t;:. ele l argttra., 
tambem pl'Ovisoria, mas tal que nunca fui nem set•(t subs~iLuida. 
Abre-se n'tun saguão de pouco mais ou menos dez me~ros de 
comprido, composto de dua.s parl;es clist in ctas, elas quaes a an
terior é um cp1aclrado perfei~o ele quatro e meio metros ele lado, 
e a Dlltra ele cinco e meio melros ele fundo sobre qua·tro e 38 
cents . de ,la1:go . Nesla Licam , â r esq. , a casa da gllardDJ e 
xadrez, e a ela·. os calabouços, ·tudo abobadado , e e> tes mui-to 
escuros, hum1dos e faltos ele ar. A casa da guat·da é divid ida 
em dous compartimentos, ambos de r1uatro metros e quatro de
címetros ele largura, mas o primeiro comp l'iclo ele oi·to metros e 
dous decimett·os, e o outro de ·~res e 38 cen~ime·tt·os. O calabouço 
que se abre emÜ'eu·te a esta sala tem qua·tro metros de fundo e 
ele Iargu1·a ma1s c1uatro decs . ; o ouko a es·te conttgno, com 
r espiradouros para a praça d 'armas, guarda a mesma laL·gura, 
t endo oi to metros e 35 ceuts . ele comprimen·to. Ao sahir do 
saguão, na praça, uma escada. á escr. , conclnz á meia cortina ela 
frente, donde pôde- se circular toda a fortaleza pelas cort inas e 
baluartes. Na praça , parallelas ás cortinas, had11as ruas de casas , 

compos·tas, a mais proxima ele seis ecli ficios que e1•am destinados 
a a t·mazens , officinas e cruarbeis da ·~ropa, e a interna de outras 
~antas casas para offtciaes, commandancia, capella e enfermari a , 
es ~as ·tres na face li·onteira á da ent1·acla do forte. No cen.tro ha 
uma grande cis terna, com os escoadouros necessarios pa1•a ~ 
excesso de aguas , cuja aber tu ra de sabida vê-se na barranca do 
rio, como um corredor quadrado, de clou s palmos de face , fe
chado por uma grade de fen·o . Fôra ela fortaleza houve, nos 
seus bons tempos de mocidade, um pov . , e ·tambem chacaras 
e si·t ios . Em fren·~e ao baluar~e ele N.m . (Santo A ntoni o) tinha 
o commanclo nma grande chacara , toda ce1·cacla ele grossa e alta 
muralha; e cli viclida em g randes canteiros orlados ele can
taria, e dispostos syme·trica men·te aft'~cta n clo a fô rma de um a 
estrella. Está apenas a uns 200, 0 1.1 pouco mais, metros elo foss o. 
e todav ia, apezar de irmos com o commanclante do forte, que j á . 
é p1·a·~lco · desses sítios, custamos a encontrai - a , ·tão alta, densa 
e cerrada é a mat-ta que ahi cresce e encobre se:ts muros, a inda 
hoje em pé . O que ainda mais revela a cl~sidi a , pregui ça, cles
communal indolencia e i.mprevi são do futuro de ·todos quantos 
·teem, ha longos annos, v1v1clo nesse forte, que melhor local não 
pocle L·iam encontrar para suas plantações, a não ser os proprios 
baluar·tes e cort.i nas que conve r ~eram em roça, o que en~re·~anto 
ni nguem pocle L·i a esperar. Dos vegetaes c1ue acompanham ~ 
l10mem , a inda ah i v imos ·~odos os communs nessas paragens, 
beldroegas, carudt ele sapo, I anch~ gem, la baça, e·tc ., apezar ele 
decorrerem já Lalvez mais ele cinco lustros elo seu completo· 
abandono . Das arvores ele fructo pelos an~ i gos plA.ntadas apenas 
vimos bananeiras; não sendo cr ivei que ele ·tan tas outras que os 
antigos cllltirara.m e que na·turalmente dev iam ornar a chaca~a elos 
gover nadores, não existam hoJe ar vores ele l aranjas, limas, limões, 
<xttas, café, can nas, e ~c.; ·~alvez que a malta occulte ainda os cles·tro
ços do pomar ; no mais, o elemento selvagem, como de cos~ume, 
mat0 u e destnliu as plantas da civilisação. Concluiu-se o fode em 
agos·to ele i 783. Seu primeiro commanclatr~e foi o capHão de cl ra· · 
gões ela companhia ele Goyaz, José de Mello de Souza Cast ro ~ 
Vi lhe na, que se ach~va desterrado em MaL to Grosso. A 3'1 claquelle 
mez foi occupal-o com a guarnição elo forte ela Conceição, 
cujas ruinas, BÔ com algum cus~o . podem ser descober tas hoje .. 
O novo ha de ele cus·tar a rle L-rocar- se, nas suas ob t·as pdnci
paes, ·~ão soliclamen·te foi con·truido. 'l'odas as suas dependencias. 
in ternas e extemJs, casas, quarteis, depositas , ponte, portas, 
es tradas, chacara e mesmo o fosso, uns desbruiram-se e os ou
tro~ vão pouco a pouco, já estando a maioria em rtüna completa. 
Mas essas mmalhas são ·tão fortes, ·~ão hem alinhadas, tão ·bem 
aeabadas - ·tão -quasi , perfei ta~, que hão de passar os secul os. 
an·tes que se clet•rua m ; e a inda h oje, man·tendo pelo menos exte- · 
l'iormente, to :la a icléa ela grandeza e púcler que lhes imprimiu. 
o seu au·tor, testificam a consci encia do ·tl'ab.tlho e o esforço 
ass ignalado elos seus obr eiros. A' perfe ição ela mão ele obra jun· 
ta- se_ a boa · qualidade do ma~erial; e, cousa twtayel , o ferL·o,. 
que tao fac ilmente se decompõe nos paizes quen·tes e humiclos ;. 
no Egyp·to es traga- se em uma dezen a de annos : que 'LC1Ui na 
cfírte, nas grades exJJOstas , vemol-o em poucos annos co mple· 
·ta~1ente c~rcom icl o nas suas !?arras , corroicl~s pela oxydação : 
ah1, no .l01·te, conserva-sé maltet·avel e ·tao prlt'O' como si 
~ora novo, a pezar de um seculo de exposição, os ' ga·tos de 
fel'l:o que pre ndem as pech·a~ das mura lhas, e que os·tentam 
?-Ltlcla men te a côr az.ularla elo 1erro de fresco forj ado. Os ecl iticios 
111 ternos , ho.J e em I'Uina, fol'am tambem cons·tt•uidos com a mesm:J. 
consciencia elo ·bmbalho; mas era m reb:tivametTte mais clebeis 
necessitavam elo zelo para co nservat·em-se : Sllas par edes são 
cl~ perh·a e cal_, e o a t:cabouço de tal ordem, qrte poucJs são as 
vtgas c1ue es ~e.J a m pre.Jl!Cltcaclas. Estragadas us ripas e os cai
bro;, abatidas as telhas, appal'ecm·am as got teiras; e o t ' mpo-. 
começou sem obices o seu processo de destruição. São as mu
ralhas ela fren·te as que guardam a mais esplendicla in·tegricl ade : 
o mesmo já n ão se dá com as ou·traq, que vão cedendo á força . 
ela vege·Lação que ahi se desenvolve pot• entre as fendas elo muro,, 
on sobre os parapeitos. Enormes embaibas e gamellei1·as já as
soberbavam seus troncos, empurt•ando com as raizes os bloccs: 
d a pedra, quando visitamos o for te . Os terrapl enos elos lnlnar
tes, as cot·binas e a praça, seri a m matta virll'em si a. 
.~uarnição, Lemeros<t chs onças e elos sel vagens, nãg p1?eferisse 
Jazer nel~e s o~ seus roçados ele mandioca e milho, fe.ij õe; , cn11nas 
e melanc1a. Em todos os quarteis e casas vive o-rande. immensJ 
nu mero C!e morcegos, ::1:. praga elos l)Ovoaelos vell ~s ela pt·ovincia; 
mas, assim mesmo, na o em tanta quantidade com:> n'out t·cs .. 
l egares (_a), e como uh1 n~esmo em outros ·tempos, em que, s~ 
gnndo dtz Ptzarro - « prt ncipi ando a sahi1• um a hora an·tea d:y- ·· 
en t1·acla elo ~ ol, o encobriam formando uma densa nu vem nt>lto. 
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-espaço cÜla tado da sua carreira, até os campos ele Espanha, donde 
vol·tavam de madru gada. » Ao co nlemplar- se essa fort ificação 

'que tein tanto ele gl'ancliosa como de es tolida, não se sabe o que 
mais aclmi t•a t· , s i o mer i"to da obra, o d in heiro e tempo gastos , 
as fad igas e mise r ias elos "tt-abalb adores , is·to é, a somma de 
esfvr ços nessa constl'ucção empregados ; s i aphan·tasi a do cap itão
general em querer ligar o seu nome a tuna obra de guerra no 
·genet·o das de Maca pá e Cabedello, tal vez cioso das glorias e 
Tecompensas que olrt t v eram os cous tr uc·tot·es destas . Não ha
vendo pedra ca lcarea no s i l. io, fo i a necesqaria para as obras 

·Conduzida elas ma rge ns do Paraguay ao reg istro do Jaurú cl ah i 
p or ter ra â Villa BeiJa e Guaporé a ba ixo até o for te; e ess~ obm 
monu men·ta l fico u coud uida dentro de sete a nnos, tempo dimi
n u·tissimo, si atLendermos ás difficuldades que deveriam acom
·panhar uma construcção tão longínqua e ·tão balda de recursos 
proximos : o que é um padrão do es forço e ela tenacidade ele 
-Lui z ele Albuquerque. Para bem se o avaliar, bas·ta consignar- se 
9,ue, annos depois, em 1825, quatro canhões de bronze, ele ·Ca
h bre 24, remettidos elo Pará, pelo Tapajoz, com destino a elle, 
·só consegui t·a m chegar a Ma·tto-Gt·osso em . 1830. Mas já o forte 
t inha perdido sua impor tanc ia; e o pres iden·te delibet•ou faze l-os 
de novo remontar o Alto Guaporé até a estt•ada de Guyabá, com 
-direcção a essa capi'tal ; e alli jazeram po t• u ns vi n te an nos, 
.a'té que em 185 1 o barão de Melgaço as fez descer para o fol'te 
de Coimbra . Eguaes na grandeza, mas i ncontestave lmente su
.]Jeriores na ut ili dade, eram aquellas duas outras fo t• talez~tS . A 
de Macapá, começada em 25 de janeiro de 1764 pelo sargento
lllÓr eno-e nheiro Hen r ique An ton io Galuzz i, fo i-o por ordem elo 
-cap itão::'general ,<'er nanclo da Cos ta e Athayde F reire . Seu plano 
foi o mesmo seguido pelo major José P inheiro de Lacerda no 
fOl'te do Pr ínci pe: um quadrado ftancrueaclo por baluartes de 
qua tOl'Ze canho neiras. Differia que seus quarteis e depositas 
eram abobadados e á prova de bomba. O portão fica na face de 
O, tendo ·tambem u m reveli m fronLeiro, separado pelo fosso e 
ligado pela ponte levadiça, ha\' enclo urna ou'tra que l iga o re
vel irn á esplanada. Suas m uralhas são de quasi oi'to metros, 
·estando o tel' reno, onde se elevam, á mais de c inco das aguas 
normaes . O forte do Cabedello, constmiclo noutro systema, é u m 
polygono em fôrma de estre lla irregular. Quando por ahi pas
sámos, no·tei com pezar que clo us desses ra ios mal'chavam para 
completa rnina; sendo de lamenta.t· que as forças do Estado lhe 
n ão permi't\am reerguel- os e conset•var esse monumento. f ?-ssa 
esta localidade por a lbamen·te insal ubre; e o au·to r das Notwuhs 
sob,-e a P·r·ovincict de Nfatto- G1 ·osso, que não a visitou, declara-a 
u m elos pontos mais insalubres elo Tmperio, como lambem con-

13 ielera-o o seu ponto mais occiclental. Situado como está á borda 
de um grande r io, e ent re p::mtanaes e alagadiços , tendo na 
sua fren ·~e o vasto estnario elo Baures, Iton amas e Mamoré, que si 
-em tempo de aguas é um oceano, é quando vol ta o estio um 
fôco immenso de exhalações ·palustl'es ; deve com ciTei Lo ser real 
a fama el e que goza, Oll pelo menos approximacla . illntr <rtanto, 
com excepção ele um a mulher ufl:'ectacla ele hysterismo, nenhu m 
·outro en fe l'mo encontramos no fode, e isso c111ando seus mora
dores, abandonados do resto elo mundo, nh i vivem quasi como 
os proprios selvagens, quer nos commoclos da existencia, quer 
'll_os cuidados ela hygiene. Ao desc rever a cichcle ele Matto- Grosso, 
C~tei casos ele longevidade . Já o mesmo observára neste forte, e 
disso fali a o Dr. Al~xandre Rodrigues Fe r re ira e tambem o 
e1·u~üo a lagoano Dt•. Mello Moraes, na su11. ChoJ"O_g?"aphia His
'ton~a , lomo 2", pag. 28 L, c ita ndo, entre outros, Ignacio Fen ·eira 
Marulho, fl uminense, nasc ido em ·1773 e alli fa llecido com 114 
a nnos; Antonio Alves, por tuguez, falleciclo com 109 annos, e 
Maria Pinheira, paul ista, j á cen·tenal'ia, ambos em 1778; e 
domo sendo ainda vivo~ em 1789 os pretos José André com ma1s 
? 110 a nnos, Sebast tao da Sllva com 107; este traba lhador 

a1nda de fo uce e enxada na sua r oça, fazendo mal'chas ele legua 
e meia sem cansar , e que aos 106 annos ai nda pt•etenclera ca
sar- se, tão bem clispos·to se sen·tia . Além desses ci ·tam ai nCfa 
·ou tt·os cinco centena rios; o que para uma população ele otto
centas a lmas que, segundo aquelle naturalist<t, seria nessa época d elo forte, era uma formosa proporção ele centenarios, qttal a 

e u m por oitenta (br. S . da Fonseca). 
PRINCIPE GUILHERME. Forte fundado por Mauricio ele 

.~assa u j un to á pon·t, dos Afogados, sobre o rio Capiberibe; no 
'staclo de Pe rnambuco. Et·a tambem denominado Orange. 

-c ~B;I~CIPE IMPERIAL. ~ssim clenomirÍava-se a villa ele 
aratneus , no E stado do Ceara. 
PRINCIPE REGENTE. Pov. do E stado do Maranhão, na 

margem esq . do r io P a,r nahyba, na com. ele Pastos Bons, 55 kils. 

a S. O. desta villa . Foi fundada em i807, aflm ele conter os indios 
'l.'i mbyras que asso lavam e cleslr uiam todas as fazendas daquelle 
districto, as quaes só depois ela fllndação elo a t•raia l se to rnaram 
a estabelecer. · 

PRINCIPE WILLELIM . Assim denominavam os hollan
dezes o por to dos Afogados, no Estado de Pernambuco. 

PRINTES. I lha do Estado elo Pará. ao poen·t3 da cidade de 
Santarém e proxima à ilha elo Amacloi· . Foi denominada;- Bo
lonnaise - por 'l.'arcly ele Mon·trayel em 1844, e :Mamaru pela. 
cotnmissão ele limHes em 1864 . 

PRIVILEGIO. Log . elo Es·tado de Pernambuco, no mun. de 
Agua P reta. 

PRÔA GR ANDE . Ilha elo Estado de Minas Geraes, no 
t·io das Velhas, afflttetrte do S . Francisco . 

PROBETÁ. Serra elo Estado do R io de Janeiro, na freg . 
ela Il ha Grande e mu n . de Angra dos Reis . 

PROCHNOW . Ribeirão elo Es·tado de Sa nta Catharina, 
na. ex-colon ia Bl umenau . 

PROCOPIO. Pegueno r io do Estado de Minas Geraes, 
aJil. da ma t·gem esq . da Manhuassú . 

PROCURA . Serra do Estado do Rio de Janeiro, no mun, 
ele Macahé . 

P RODIGIO. Log. no dist . ele Mor t'o Grande e mun. de 
Arar uama el o Estado elo Rio de Janeiro, com eschoht . 

PROENÇA . Log. no mun . ele Bata.taes elo Estado ele 
S . P;mlo . 

PROGRESSO. Pov . elo Estado de Pernambuco, no nnm . da 
Gamelleira. Ha otrtt·o log . do mesm,o nome no mun. ele Na
zareth . 

P R OGR E SSO . Esta cão ela E. de F. elo Rib<lirão ao Bonito; 
no Estado ele Pel' nambuco. 

PROMIRIM . Il ha elo Estado de S . Paulo. defronte do porto 
de Ubatumir im, no mu n . de Uba·tuba. (Inr.'loc.) 

PROMIRIM . Rio do Estado de S . Paulo, no mun . de 
Ubatuba. 

PROMOMBÓ. Cot:r ego do Estado de Matto Grosso, banha 
o cl ist . ele Coxi m e clesag lla no rio Taquary . 

PROPRIÁ , Cidade e mun. do Es·taclo ele Set•g ipe , n a com . 
de seu nome, ú. margam do r io S. F t·ancisco, entre cluas lagôas . 
Orago Santo Antonio e diocese archiepiscopal de S. Sal vador. 
Fo i creada villa em 1800 . Cidade por Lei Pro v. n. 755 ele 2'1 de 
fevereiro de '1866 . E' com . de 2" entr. , ct·eacla com o nome ele 
V illa Nova pela Lei Prcv. ele 6 ele Março de 1835 e ~om o ele 
P t· opl'iá pela de n . 461 ele 20 de fe vereiro ele 1857; e classi
ftcada pelos Decs. n . 5.213 ele i ele fevereü-o de 1873 e de 26 de 
abril de 1895. O ·ten eno elo mun . é fertil , prodqúntlo can na, 
alo-oclã.o e cereaes. Regam-no d ive rsos dos, en·tre os quaés o 
Japar a·tuba- miri m . Além ela matriz possue a capella ele N. S . 
elo Rosar io e a ele Santa Cruz , Tem u rna pop. ele 4.000 habs . 
e duas eschs. publs . ele inst. pr im . Denominou-se ou\r'ora 
Ui·~tbú de bcbix o. Foi visitada pelo ex-Im perador em ou tubro ele 
1859. Comprehencle os povs: Te lha Malhada dos Bois, Am,pM·o, 
Vis,. ueiro, Tamand uá e Si tio do Meio . Sobre suas divisas VJcle, 
entt'."e .outras, a Lei P rov . n. 188 ele 13 ele Jttlho de 1847 , 

P ROPRIÁ. Rio do Estado de Sergipe, aff. do S. F r ancisco , 
Ban ha a cidade de se u nome, 

PROPR IEDADE. Pov . elo Estado de Pernambuco . A Lei 
P rov. n. 496 ele 29 ele Maio de 'i86i ·transferia para el la a séde da 
freg. de Una, que mais tarde, em 1868, foi ·transferida par a 
o pov . 'l'a ma nclaré. 

PROQUETEUA. Jgarap~ do Estado elo Pa~·á, no dist. de 
S. Domingos ela Boa Vista . E' lambem denom tnado Prata. 

PROTECÇÃO. Log . do Estado de Pet•nambuco, r:u:ug~ 
elo Rio Formoso . Ha ou tro log . do mesmo nome no · 
Palmares . 

PROVEDOR. Riacho do Es·ta.do elo H.. G. do Norte , banha 
0 m un. de Apo cl y e desagua no rio des te nome pela margem 
direita . 

PROVEDORES. Arroio elo Es_tado do R . G . do Sul; eles
agua na lagôa Mirim pelo lado on ental. 
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PROVIDENCIA. Log. elo Es·tnclo rlo Amazonas, no rio 
Purús, dist . de N. S. elos Remedios . ~ · uru dos pontos de esca la 
dos vapot·es ela linhn de ~bnrios a Hyu lano~hn ll no l'io Plll'ÚS. 
T em uma ~'sch . publ. ele ins t. p t·im., Cl'cacla pela Lei Prov. 
n. 643 ele .2 ele junh'l rle 1834. · 

PROVIDENCIA. Log . do Estado de Pernambuco, no mun. 
do Cabo. 

PROVIDENCI A. Pov elo Estado de Mina~ Geraes, no nmn. 
da LeOllolclina. Foi elevada ~t cliot. pelo Dec . n. 6l de 9 ele 
maio de 1890 . 

PROVIDENCIA. Um::t das esta~'ões da E. el e F. ele Bl'a
gança, no Estado elo P a t•[t, entre ns estações ele Souza e Ana
nindeua . 

PROVIDENCIA. Mor t·o elo Distl'icto Federal; ne ll e ha um 
tunnel atravassaclc pelo l'amal fet•reo que ela i!:stnção Central da 
pl'ilça ela Republi ca cliri.c; e- se á p1·a ia da Gambôa . 

PROVIDENCIA. Rio elo ~s·t,tclo ele G"yaz , banha o mun. 
elo P01·to Nacional e desagna no Tccan·ti ns . 

PROVISÃO. Log . elo Est8;.lo el a Bahia, no d ist. elo 
Jequi é. 

PROVISÃO . Rio do Estado ela Bah ia, banha o :ll \tn. da 
R. rra do Rio ele Contas e desagua no rio deste nome. 

PROVISORIO. L og- . elo !Gs taclo de P ern ambuco, no nmn. 
ele P.• lmares. 

PRO VISO RIO. Rio· elo Es·taelo elo E. Santo. n a segun.cla 
secção ela E. ele F. que se peoject<t enke a cidade ela Victoria 
e o ~s 1 aclo de Minas Geraes. O valle clesLe rio con to l'na nm,t 
sé1·ie de e 'evaelissimas cachoei t•as, que se encontram ao sub i~· o 
val'e do rio Timbuby. 

PROVISORIO. Carrego el o Es·taclo ele Goyaz, afl'. d::t 
margem esq, elo ri beit'ào Jacobina, ·trib. elo rio Corumbá . 
(Inf. loc .). 

PRUÁ. Log . elo Estado ele P ern ambuco, no mun. ele 
ltambé. 

PRUDENCIA. Caverna no mun, ele Iporanga elo Es·taclo ele 
S. Pa11lo. «A caverna ela Pl'uclencia é apenas um salão ele 
40 palmos quach·aelos . L f)go na entrada avista-se uma especie 
de consolo que parece estar cobet··to com uma ·toa) ha de mar
more, cujas pon·tas chegam ao solo ela cavern a . , 

PRUDENCIA . R iacho elo Estado do R. G . elo Noete, banha 
o m•tn. ele Avocly e elesagua na margem esc1 . do rio deste 
nome. 

PRUDENCIO. L agôa do Estado elo R. G. do Not·te, n o 
mnn. ele Touros. 

PRUDENTE. Log . no mu11. de Queluz do Estado ele São 
P a ulo. 

PRUDENTE. R io do Es·taclo elo Pará, na. ilha Mara.jó 
e mun. ele B1·eves. Recebe o Jupati tuba e o r'l:tul'iít. . 

PRUDENTE DE MORAES. Estal,'ão cln E . ele F. ele BaLu
rité, no Estado elo Ceal'á, entre Quix.eramobim e Anbon io Olyn
tho, no ki l. 73 . Foi in augurada no dia 20 ele setembro ele 18§6. 
Denominavam a esse lognt• MuxUL·é. · 

PRUDENTE DE MORAES. Es~ação ela E. de i<' . Central 
do Bt·az il, no Estado ele Minas Get·aes, ign:cngurada a '12 ele 
se tembro de 1896, entre Mattos inh os e . .'ete Lagôas . 

PUÁ- ASSU. Ponta s ituada n o ri o Tapajós, pouco ac ima d'a 
ext incta Missão ele Sanh Cruz, no E~ taelo elo l'ará . Quasi de
fronte elella clesagua o rio Cu pary. 

PUAJANARA . Log. no elist. elo Capim do E. ·tado elo Pa1·ú. 
A L~i Prov . n. 842 de •19 ele abl'il ele 18'75 Cl'eon aM nma 
esch publ. ele inst . pt•imaria . 

PUAMPE, Ilha elo Bs·tado elo Pará, no mun. ele C~taves . 

PUAMPESINHO. 1111~. situada ao N. ela ilha Ma t·ajó, na foz 
do rio Amazon~s, no mun. ele Chares e l!:s!aclo do Pará . E ' 
·~ambem denominada Bon ito . 

PUANEMA. Rio elo ills~ado elo Amazonas, trib. el o Madei ra , 
em cuj a margem di r . clesagua proximo á fóz elo Gi- paraná.. 

. PUANPUAN . L og . do EsLaclo do Amazonas, á marge m esq. 
do Purús, onde clesagua entre os rics Pau i ny e Thiuiny. 

PUAPUÁ . Ribe iro do Estado elo Amazonas na magem es']·· 
elo rio .Japnrá, a baixo das cachoeiras, em fren·te elo Mauapiri r 
(Araujo Amazonas) Baena c ita- o e rliz que desse riacho se pôde
ir pot· tel'l'a ás ve.l"ten ·tes do rio Uioniuiui, €J.Ue desemboca no rio 
Negt·o. O sarge nto maior de artilhari a Henrique João \ Vilchens
Ull seu Dial'io ele Viagem ( 178 '1) J'a.r. menção ele um lago P iapoá,. 
que communica com o lago Ma iana-riui-ui. Em uma carta 
ela comarca. elo Alto Amazo nas, l evantada nos a nnos ele 1780 
e ·J789, exisLen le na B iiJl. elo lns t. Hist. acha- se figurado rio o 
Puapuá. 

P UBA. Pov. elo Estado de Minns Geraes, no clist. ele Santa 
Mar ia ele S. Felix e mun. elo P eçunba, com uma esch. mixta,. 
creacla pela Lei n. 106 ele 24 ele julho ele 1894. 
PUBA~. Dis ~. elo ·te rmo ele Campo Maio1·, no Estado elo· 

Piauhy . 

PUC.Á. Log . elo Es tado elo Pa rá, no mun. ela P onta de 
PedTas, sobre o igarapé Pucá. Tem eschol a . 

PUCÁ . lUo elo Es~aelo de S. Paulo : nasce nos morros ela 
Serra Geral, banha o· mun . de San·tos e cíesagua no braço de mar 
ela Ber~ i og-a . T~m quatro kils. ele curso (Inf. Joc. ) 

PUCA'l'AP .AXIRU. Tapera ela primeira si'tttação da ft·eg . de 
Matut·ú, na m ag-em clit·. elo Solimões, entre os ribeiros Aruti e' 
Ma·tut·á (Arauj o Amazonas) . 

PUCAUA. Ig·aravé do Estado elo Maranhão; sepa1.'a a cos·ta 
de Araçagy ela pec1uena ilha ele Cu rupü. . 

PUCHADOR . . Rio elo Estad<:> do Pad, na ilha Marajá ; banh?. 
o mun. ele Ponta de Peelr3s e clesagua na m01rgem dir. do rio· 
Marajó-assú ou Pororoca. Communica- se com o Carapaoaoca 
por meio ele um canal at··tificial. (Inf.. loc . ). 

PUCIARY. Rio elo Estado do Amazonas, afl'. da margem
elir . do Ituxi, trib. do Purús·. O Dr. S. Cou tinho escreve 
Apucia,ry. 

PUCÚ. Igar apé do Es·tado elo Pará, desagu a no rio Purúsr 
elefron·te ela cachoeira l\1aranhi'iosi n·h o . 

PUCÚ . Lago si"tuaelo na i•l'ha Piquiá, que fica no rio Japurá, 
no Es·taelo elo Amazonas . 

PUCUMURY. Lago elo Es·tado do Amazonas, no mun. cle
Camttama . 

PUCURAHY. Vide P ucuruhy. 
PUCURUHY. Riacho clo Estado do P ará, afl'. da margem 

esq . do ri o Tocantins, na com . de Baião. Nasce, segundo Baena,. 
elas cabeceiras elo rio Pacajás e clesngua no in·tervallo elas ca-· 
choeil·as Pitaoca e Chiqueiro. Encontra-se ·tarnbem escripto 
P~tcurahy. 

PUCURUHY. Rio do Estado do P ará, no mun. ele Gurupá~ 
PUETANAS . Selvagens que habitavam as margens elo rio 

Içana, no Estado do Amazonas. 

PUGA. Outeiro eon~i g;uo ao moa·ro ele Conselho banhado
pelas aguas da bahia do mesmo nome, no Estado 'ele MaL to 
Grosso . Tem a Jgumas gru·tas ootaveis, exploradas em 1795 . Pela 
prin?ipal anclar·am os exploradores UJ?s 300 passos sem chegarem 
ao ft m. Lar g-ura 58 passos, a l'tura oi"to palmos, pavime n·to ele 
ped,·a ele diversas côres, i·mtJldaclo na estação elas ag-uas (B. de 
Melgaço) . 

PUG A. Bahia entre o mon•o do mesmo nome e o do Conselho, 
á margem cl·ir. elo P aragu ay, no Estado de Ma·tto .Grosso . 

FUGA. Rio do Estado elo P araná, banlta o mun. ela P al
meira e con·e para o Tibagy r eunjdo ao anoio Palmeira e . 
rio Bemfica . 

F UGAS. E r a o nome de um dos nucleos e'Xis tentes na ex-co
louia Sinimbú, no Es l'ado do P ar ::tná. 

PUIAPAIA . Gen·tio an:thropoph ago que, segundo Baena , ha· 
bi ·ta as margens cl'o rio :x.i ngú, trib. do Amazonas. 

P U IJÚ . Rio do Estado elo Ce~rá . Vide Puyú . 

I Jllattctjlid, escre\·e o Sr . Amazonas na png. 22t e Jlfaw:trt<pi na 
pag. 201. 
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PUINARÉ. Ilha e igat·npé elo Estado de Matto Grosso, no 
rio. Madeira. O i!!arapé afflue- lh e pela esq. 12 kils. abaixo do 
Jamary. ~ 

PUITENAS. Sehagens habi·tantes elas margens do rio Içana, 
··trib. elo NPgro, que o é do Amazonas (Dr . .Alexanehe Rodri· 
gues Ferreira. Dia•·io. i7::i6) Vide Uerequenas. 

PUJICHÁS. Tribu incli g·ena ~ue habita o aldeamen·to de 
l ~ambacury, no Estado ele Minas (>eraes . A maior parte habita 
a tncla as mattas do S. Ma~he•1s. São os si!Yictllas mais ·ter
l'iveis que exis tem nas proximidades daquelle alcleumento. P er-
tencem á nação Bo·tocucla. • 

PULADA. Riacho elo Estado de Matto Grosso : é uma das 
cabeceit·a> elo Coxim, entre os ribeiros elo · Buração e 
Fundo. 
~ULADOR. Rio do Estado de S . Pattlo, affi. elo Turvinho, epre 

o e do Pardo. 

PULADOR. Al'!'oio elo Es~ado do R. G. do Sul, a.a·. dir. do 
Jacubysinho. · 

PULADOR. Arroio elo 11stado do R. G. do Sul; desagna na 
margem esq. elo arroio S . Joaquim ou Bemarclino José, affi. . ela 
margem . esq . elo Uruguay. O Sr. A. Varella faz m•nção ele 
um arroio desse nome qu e é a ver·tente O. que fórma o Paredão, 
trib. elo Uruguay e q: :e recebe pela esq. o Pontão. 

PULADOR. Ribeirão do Estado de Goyaz, affl. da mar
gem esq . do l'ibeirão Macacos, tdb . elo rio r'as At·eias 
( inf. loc. ) . 

PULADOR . Porto no rio i\1ogy- guassú, Estado ele São 
Paulo. 

PULCHERIA. Porto na pov . de Camaragibe e Estado das 
Alagôas . 

PULGAS . Log. elo Estado ele Sergipe, no clist . de S. P aulo, 
termo ele I·tabaiana . 

PULGAS. Morro elo Es tado do Ceará, á margem ela Es·trada 
de Ferro elo Sobral, prox imo á estação do Massapé . 
. PUMACAÁ. Nação indígena elo Solimões, no rio Juru6.. 

(ArauJo Amazonas ). 
PUNAHÚ. Pov. do Estado do R. G. do Norte , na parte ela 

costa comp1·ehenelida en,tre o ca bo de S. Roque e a ponta elo 
Calcanhar. Serve d~ marca para poder-se bordejar por dentro 
do canal de Santa Cl'tlz, 

PUNAHÚ. Rio do Estado elo R . G. elo Nol'te, nasce no Jogar 
Coloni a, pouco acima do logarejo denominado Be">icla Velh a, 
banha o mun. ele 'l\ml'os e clesagua no Oceano, após um curso 
de 30 kils. mais ou menos. Recebe o Catolé. 

PUNO A. Lago elo Estado elo Ama.zonas; elesagua na mar-
gem esq. elo rio Madeira. . 

PUNCAN. Ilha no l'io Madeira, affl. elo Amazonas (Relat. 
do Dr. S. Coutinho). 

PUNCAN. ]garapé elo Estado de Matto Grosso, ai:Il . esq. do 
Madeil'a , enke os igarapés Puinaré e P auanema. 

PUNCAN. Lago do Estado elo Amazonas; clesagua na mar
gem esq . do rio Madeira en ·tre o rio fp•wema e o l'ibeiro Ma
paraná, proximamente ú prim eira cachoeira.Tambem escrevem 
Puncão. 

PUNGA. Ilba e bahia elo Estado do Pará, en tre Belém e a 
foz do Gurupy. -

PUNHAMPE. Ilha do Es·tado do Parú, no dis·t. de Ara
pixy e mun. ele Chaves. 

PUNICICI. Rio afl'. ela margem dir. dn Huxi, trib. do 
Purús, no Es·tado do Amazonas . Recebe o Punitre. 

PUNITRE . Rió do Est.aclo do Amazonas, aff. do Punicici, 
que o é do Ituxi e es·te do Purús . 

PUPLEBÁ . Nação indi gena elo Estado do Amazonas, no rio 
Japurá. (Araujo Amazonas. Dica.) . 

PUPO,S. Log. do Estado elo Paraná, no clis·t. elo Tibagy. 
PUPUNHA. Log . elo Es tado elo Am azonas, á margem dfr. 

d.o rio Javary, no mun. ele S . Paulo ele Olivença . 
. PUPUNHA. Pequena aldêa situada á margem do rio Uaupés 

trib. elo Negro, Estado elo Amazonas. 

PUPUNHA . Ilha no mun. ela capital d0 Estado do Ama
zonas. 

PUPUNHA. Igarapé do Es·tado do Amazonas, desagua na 
margem di r. cloSolimões, entre a foz elos rios Caiamé e Genipava 
(rapi'tào- tenen·te Amazonas) . 

PUPUNHA. Rio do Estado do Amazonas, a ff. da margem 
direita elo Abacaxi, cerca de 900 kils. ela foz. (W'appmus) . 

PUPUNHA. Lago do Estado do Amazonas, na margem dir . 
elo rio Purús. E' grande, muito piscoso e cercado de terra firme 
onde abundam sal> a, ca.tanheiros e copa h i beiras. As serin
gueiras acham -se profusamen·te nas varzeas. « Este lago, diz o 
Dr. S. Coutinho, elis~a ela margem do rio 700 braças proxima
mente, commun icanclo ~oro elle durante a enchente por um 
canal ele 60 braças ele largura e que nesta época permit te !!. 
11assagern ele canôas gl'ancles . >> Com o mesmo nome de Pu punha 
ha um lago :1 margem elo Madeira , aff. elo Amazonas . 

PUPUNHA-MIRIM. Log. elo Estado do Amazonas. E' um 
elos pontos ele escala elos vapores da linha ele Manáos a Maral'Y 
no rio Jlll'uá . 

PUPUNHAS. Dist. elo Estado do Amazonas, no rio 
Madeira. 

PUPUNHATEUA. Igarapé do Estado do Pará, no dis·t. do 
Caraparú e mun. ela capital. 

PURA' . Rio elo Estado do P ará, no clist. de N. S . ela Graç·a 
ela Prainha. 

PURACÉ, s. m . ( iTcLlle elo A.ma.e- . ) Especie ele baile em que 
folgam os i.ncltos, depois da fes ta que celebram, por occasião ela 
admi ssão êlos mancebos ás filas elos guerr eiros, festa e1ue con
siste em se açoutarem alternadamente com duros azorragues, 
por espaço de oi·to dias, cluratrte os quaes as mnlheres preparam 
os licores e comidas . (L. Amazonas). Etym. E' voe. ele o!'igem 
·tupi. Jo dialecto am azonet~se 1n~·>"aça.i significa dansa. 

PURANGA. Igarapé elo Estado elo Amazonas, no mun. de 
Manicoré. 

PURAQUÊ. Ilh a do Estado do Amazonas, no rio Japurá, 
proxima de su a margem esq., entre asilhr.s Sarap6 e Veado. 

PURAQUÊ (peixe electl'ico ), Igarapé do Estado do Ama
zonas, afl:'. da margem dir. do rio Padauíry, ·trib. do Negro. Sua.. 
foz fica entre a dos igarapés Sum auma e Cambira. 

PURA QUÊ. Igarapé do Estado do Amazonas, aff. da margem 
esq. do rio Mat'ary, trib. do P aelauiry e este do rio Negro. Fica 
entre o igarapé Uiaira e o rio Tiquiriday . 

PURAQUÊ. Riacho do Es·taclo elo Maranhão, forma com ou
tros o rio Itapecurusinho, aff. do ltapecurú. O Sr. João Nunes 
ele Campos, que desse riacho faz menção no seu Relatorio sobre 
a estrada nova de Caxias a Therezina, escr eveu «Porakê:o . 

PURA QUÊ. Lago elo Estado elo Amazonas, na margem dir. 
do Jupurá , t rib. do So1imões. Communica-se com um Pa!·aná
mirim, que fica a O. da ilha elo Carará . 

PURAQUÊ-QUARA. Log . no dis·tr. de N. S. elos Remedios, 
termo de Man áos e Estado elo Amazon as , com um a esch . publ. 
ele instr. prim., Cl'eacla pela Lei Prov. n. 643 ele 2 de junho-
ele 1884 . · 

PURAQUÊ-QUARA. Ilha do Estado do Amazonas, no rio 
Branco, afl'. elo Negro. 

PURAQUÊ-QUARA. Igarapé trib. do Amazonas pela 
marge m esq., proximo da foz do rio Negro. José Velloso Barreto, 
em seu Ro.teiro, c1 iz que na foz desse igarapé exis·tem as pe
dras cl.enominacl.as do M01·ona, pelo desastre que ahi em 1862. 
sofl:'reu o vapor peruano 1\!Iorona. Den -se porém ma is t arcle, diz 
ainda V. Bat•relo , um a grande ca·tastrophe, em resul·tado da. 
abalroação qu e houve nas proximidade deste local, motivando 
a perda to tal do vapor Purús. 

PURAQUÊ-QUARA. Corrente mo Amazonas, abaixo da. 
co nlluencia elo rio Negro, en lre Jatuarana e a b0ca i.mfeciot· do 
canal Maraquiri ( Capitão-tenerrte Amazonas ). 

PURAQUÊ-QUARA. Igarapé do Estado do Pará, ban,ba f!· 
mun. de Ourem e desagua na margeM dll'. de r10 Guama. 
(In f. Iec .) 

PURAQUÊ-QUARA. Couecleira no rio·'Focantins, proxima 
ás denominadas Suma um a e Pixu.na-quarro. 
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PURAQUÊ -TEUA. Igarapé do Estado do Pará, no mun. de 
S. Domingos da Boa Vista . Desagua no r io Capim . E' to.mbem 
de nomi na:la Praba. 

PURENUMÁ. Nacão incligella do Estado elo Amazonas, nos 
rios Puréos e Japurá . · Distingue- se pelos beiços pintados de 
preto (Capitão-tenen·te Amazonas) . 

PURER UHAN . E' assim eleno rn inado pelos Guo.rayos o rio 
Abuná, aff. do Madeira . (Coronel Labre . Do A??lazonas á Bo
l.i'Via). 

PUREUS . Rio do Estado do Amazonas, desagua na margem 
d i r. do Japurá, abaixo do.s cachoeiras, entro o rio Yaumemerim 
e o igarapé Crn·acéu . Communica com o Içá mediante um li-
geiro trajecto por terra. .. 

PUREZA . Dist . do mun. de Touros, no Es·tado elo R. G. do 
Norte . Foi creado pelo Dec. n. HO de 23 ele maio ele il391. 

PUREZA. Pov. do Es·tado de S. Paulo, no mun . de São 
Carlos do Pinhal. Foi fundada em 1891 pelo major Manoel A. de 
Mattos e sua se nhora D. Fausto. de Arruda Mat-tos, e fica si'tuada 
a O. da cidade, fazendo di visa com o patrimonio . Contêm 
38 quarteirões com 48 bt•aço.s pot· face, e que fo emarn 380 da·tas 
de oito braças de fl'ente pot· 20 ele fundo . A primeira escriptura 
de venda dos di·tos terre nos foi passada em 2 de dezembt•o ele 
189i, havendo actualmen·te diminuto numero de da·tas em dis
ponibilidade. «A vi !la Purez:J. es·tá situada em um dos pontos 
anais agraclaveis dos arrabaldes. Divide -se em i4 avenidas, 
!tendo no cen·tro uma praça destinada :i erecção de uma capella 
-consagrada a Santa Candicla . » 

P UREZA. E>tação da E. de F . Santo An·tonio ele Padua, 
no Es·tado elo Rio de Janeir.:- , nn·t•·e Lucca e Cambucy, a 
34ik,772 dis-tante de Nyterõ i e i5k763 ele Lucca . 

PUREZA. R io do Es·taclo elo Maranhão, afl:". da margem 
esq . elo rio Parnahyba. Não compor la navegação alguma; 
suas margens, porém, são proprias pa1·a a lavoura . 

PURGATORIO . Log. no dist . ele T1·esidella elo mun. ele 
Caxias, no Estado do Maranhão . 

PURGATORI O. Log. elo Estado de Pernambuco, no mm1, 
lle Iguarassú . 

PURGAT OR IO. Serra do Estado de },:[inas Geraes, nas divisas 
do clist. ela V irginia . 

P URGaTÇlRIO . Pon·ta na ilha Maracá e Es\aclo do Pará. 

PURGATOR I O. Ribeirão elo Estado do R io ele Janeil·o, aff. 
. do r io i\1acahé . 

PURIFICAÇÃO. Log. do Es~ado de Minas Geraes, no dist. 
. de Theophilo Ottoni . 

PUR IFICAÇÃ O DO P RADO . Dist, do mu a. elo Praclo, 
·no Es·taclo ela Bahia . Vide P?·aclo . 

PURIFICA ÇÃO DOS CAMPOS. Vide lt·ar a. 
PURUBA. Bairt•o do mun. ele Uba·tuba elo Elstado de S. Paulo 

com uma esch. publ. in~t . primaria. 
PURUINI. R i beit·o do Estado elo Amazonas, clesagua na 

margem el i1· . elo Solimões, na enseada ele Uarumanduba e clis·t. 
de Fonte Bôa, entra os ribe iros Gurumaty e Manaruá (Ayres ele 
Casal, Araujo Amazonas, B . de Marajó . ) 

PUR UITÁ . Igarapé elo Estado do Amazonas, clesagua na 
margem dir . do r io Içá, entre os igarapés Yucurapá e Utué. 

PUR•JNA N. Dist . do Estado elo Par aná, cr eaclo pela Lei 
:P1·ov . n . 815 ele 7 de novemuro de 1885. Orago S. Lui z e d iocese 
de Cul"i~yba. Pertence ao mun. ele Campo Largo, ele cu.ja ci
dade cl,a~a25 kils . Tem uma esch . puhl . de ins~ . prim ., ct·eada 
pela Le1 Prov . n . 567 de 34 ele março de ~880 . Agencio. do COl'
reio, creacla pela Portar ia ele 26 de julho de 1884 . E' co1·taclo 
pela estrada de Matto Grosso e as~en·te em lagar baixo e humiclo. 
Em 1887 não estava ainda ca non icamente pr ovido e ·tinha 
u mas 12 casas mais ou menos. 

PURUNAN. Set•ra do Estado do Paraná, en tre P almeira e 
.Campo Largo. 

PURUPURÚ. Nação indigena elo Estado elo Amazonas, no 
.rio Purús, da qual provém a população do Coar i . No·ta-se-lhes 
-defeito ele pelfe que os torna fovei ros, o qual por em nada 
"incommodal- os tomam po r distinc·tivo nacional . Obse1·vam 

périodicamente rigoroso JeJum, c1ue s~ lhes torna fatal si 
adoecem, porque não o interrompem. Cos tumam vesti r -se, ou 
a ntes orna-t·-se, com tecidos ele m issangas , que adquirem çm paga 
de seu t rabalho, assim na ex·tracção ele drogas, co mo na pesca 
de pirarucú, pei xe boi e tartaruga, para o c1ue ba grande affiu
encia; em seu rio pela vasan·te . 1São t rata v eis e faceis de per
suad!l' e c!J r igi r . Reduzi t•am·se consideravelmente pela perse
guição que solf't·eram dos Muras (Araujo Amazonas). Ayres de 
Cazal faz tambem delles menção . 

PURU-PURU . Log. no dis·t . de N. S. dos Remedios do 
mun . da capi-tal elo Estado elo Amazonas, com uma esch . publ. 
ele inst , pri m. Cl'eacla pela ' Lei Prov . n. 643 de 2 de julho 
de 1834. 

PURUPURÚ . Igampé elo Estado elo Pará, aff . do riQ 
Inamar ú. · Banha o mun. de Muaná. 

P URUPURÚ-CAUER A . Par aná do Estado do Amazonas, 
na margem dir. elo rio Purús. «Tem, diz o Dr . S. Coutinho, 30 
braças ele la rgut·a; eil'tra no rumo ele N . 14o O. e v<\Í sahir 
aci ma elo Plll' ús pouco mais ele uma milha. Fomu ass im uma 
ilha que fica comple·tamente a lagada no inve t· no, e além da 
qual segue um banco com o mes mo nome do Paraná . Neste 
ponto houve um grande comba-te entre os Pammarys (conhecidos 
geralmen·te pelo nome ele Purupur ú, que designa a. moles·tia ele 
que sotfrem) e os Muras . Estes sahiram vencedores, tendo 
mor·to g t·ancle numet•o de contrarias ; os cada veres apodreceram 
na praia, e achou-se ainda muito depois os ossos espa lhados. 
Por isso deu-se ao lugar o nome ele Purupu1·ú -cauera, que que1· 
dizee ossos de Purupurú , » 

PURUQUAMIR IM. R io elo Estaclo do Parantt, aff. do Pu
ruquara. 

PURUQUARA. Il ha elo Estado do Paraná, no mun.cle 
Guarakessa v a . 

PUR U QU ARA . Rio do E~tado do Par aná, no mun. ele 
Guarakessava. "Nasce na sen·a Utinga e r ecebe o Bronze, o P u
ruquam il'im e o elas Va ras. 

P UR UR Ú. Ilha elo Es~ado do Pará, no rio Tocantins . Na 
C01rta ele Vellozo Bat-re·ta lê- se Pa r urú. 

PUR URUCA . (Cascalho gt•osso) Corrego do IJ:staclo de Minas 
Geraes; fórma com outros o Ajun·ta- Ajunta, ·trib. do ribeirão 
elo Inferno, que o é elo rio Jequitinhonha. 

PURUR U CAS . Expressão usada em Minas para inelicat· os 
seixos rolados que a lastram o leito· dos rios diaman·tinos, e que 
geralmen·te provem ela lavo.gem do cascalho . 

PURÚS . Ilha elo Estado do Amazonas, no rio Solimões, 
defronte ela foz elo rio elo seu nome . 

PURÚS . Rio elo Es·taclo do Amazonas, pl'incipal aff. ela 
margem di r. elo r i!j) cles·te nome, na parte em que esse rio ·tem 
o nome de Sol imões. Era an,tigamen·te denominado Coxiuara . 
Nasoe nas cordilheiras ào Perú, não mu ito d istante ela cidade 
ele Cusco, a;Higa. capital do imver.io elos lnc:~.s. Corre paral lela
me n·te ao r1o Madetra ele S . a N. Pol' quatl'o bocas ou mais 
pôde- se en·tr•at• no Purús em g1•a nele parte elo anno: o ~anal Pa~ 
ratary, que sahe mais ele duas leguas acima elo rio Manacapurú-, 
que fica na margem esq. elo SoJimões; o canal Cochiuara, supe
rior á barra principal seis leguas ; o canal ele Coyuana, seis e 
meia leguas acima do Cochiuara; e o canal Aruparaná, ctue fica 
na enseada do Garoará. O padre Dr . João Monteiro ele Noronha, 
Baena e Accioly dão uma quinta boca . Baena dá as cinco se
uuintes ; a -ta, que é a principal, dista duas leguas para cima 
elo sitio Guajara·tuha e a sua posição geographica é o pttrallelo 
austrino 3° 45' cruzado pelo meridiano 316° 30' ; a 2n, é denomi
nada Paratary ; a 3n, Cochiuara, afastada da barra pr incipal 
seis leguas; a 4n , Coyuana ; a 5a, Aruparaná, que demora na 
enseada elo Cama1•á . O padre Cbristovão de Acu na dá o canal 
de Cochiuar a, como a principa l embocadura do Purús . E' esse 
rio formado, segundo ·Chanclless, aos 10° 44' 55" de lat. S . e 
71• 50' 30" de long . O. 'ele Green . , ou segundo La bre, aos H o 4' 
15" ele lat. S . e 27o i O' 25" ele long. O., po t• clous braços vindos 
nm do N. e Dlrtro elo S . Extrao rdinariamen te sinuoso em toda a 
extensão elo seu cu rso, atraves;;a das cabeceiras á fóz densas 
flores tas, as quaes, em grande parte, nas maiores enchentes, são 
invadidas pelo ·transbordamen-to elas aguas em uma facba ele 12 a 
15 milhas . Além elas zonas i nvadidas, e q ue consti·tuem as 
·terras baixas , ha outras elevo.clas onde não chegam as aguas. 
Como se vê terras baixas e ·t~ rras altas formam as ma rgens do 
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Purús. « As terras sujei'tas .í.s inundações, diz o coronel Labre, 
são mistlil'adas e de cõr parda com grandes camadas ele estrumes 
vegetaes, e ·tendo nos fundos elas baixas e lagos g t·ancle q uanli
dade de a rgila . As ter ras aHas são de barro vermelho gr anitado 
e _terrenos mui porosos ; e nos Jogar es povoados de palmeiraes 
sao pa1•dacentas na superfic ie e misturadas ligeiramen·te ele 
arêa e boas camadas -vege·taes, sendo o fundo de barro -ver
melho». Em ·tres grandes secções se divide o Purús determi
:nadas pela na·tureza especial do s6lo, que elle percorre, ou pela 
mawr ou menor elevação de suas aguas sobre o ni-vel elos 
mares. T emos assim o Baixo Purús, ela foz ao rio Tapauá, na 
extensão de 505 milhas ; Media Purús elo rio T a,pauâ ao rio 
MamorHt Grande, na extensão ele 385 milhas, e Alto Purús ela 
foz elo i\1amoriá Gr ande ás cabeceiras, na extensão ele mais ou 
menos 976 milh as . E' esse ri o ger almente largo, tem muito 
poucas ilhas e não tem cachoeiras si não mui"to pl'Oximo ele sua ori
gem.Presta-se á na-vegação a vapor no t~mpo ela enchen·te a-té a lém 
ela barra elo Yaco ou Hyuacú, e clahi por cleaut e em embarcações 
P~quenas, miuclas até proximo das cabaceiras . Na secca é 
d1.fficil navegai- o e ru g;·ancles embarcações a lém do r io Aicin1,1.m 
ou Acimau, que entra- lhe pela clir ., em consequenc ia ele baixos 
que a intervallos arrasam o lei-to . Formado aos 11° 4' 15" ele 
lat. S . e 27o 16' 25" ele loug. O. (segundo o coronel Labre) 
POl' dons braços, vindos um elo N. e outro do S ., recebe pela 
esq . o Curumaha ou Curinah11, e pela clir . o Ar·acá, Yaco e 
o Aquiry o maior ele todos que augmenta-lbe · considera-vel
merrte o ~olume e é navegavel a-té :proxiruo ú ])arra elo rio elas 
Pon·tes . Dahi bas·tante largo e com uma corren·te modet·acla 
segue faze ndo numerosas cm·vas e recebendo mui-tos afls . , como 
o IttZxi 1 , pelo qual se julgava que communicava com o Ma
deira, o Mary, o Mucuim, donde se passa facilmente ao Macleil'a, 
o Jacaré e o Paraná-pixuna ; e pela esq. o Tapauá, pelo qual 
os índios passam ao Juruá. Nasce a O. elo Ch amisca, aff. elo 
Ucayali, e no seu curso muito sinu oso pet·cot'l'e diversas elirec
ções ~. Desagua mais ele 12 kils. acima elo rio Manacapurú, 
que fica na margem esq . elo Soli mões, << Em 1865, era todo cle~ 
po_v.oado, quando o elis·tinc·to g·eographo, Mt·. Ch andless, com
mrssionado p~b Sociedade Geogt·aphica Q]e Lonclt·es, o explot•ou, 
leyantanclo uma exc0llent e plan·ta, ou mappa, desde sua foz aos 
3o HJ' 50" ele lat . S. e 18" 13' 40" ele Jong . O. do R io de Ja
nl"it'o, á forquilha ou confiuencia ele dous braços, que formam sua 
extensa corrente aos Ho 4' 15" de lat. S. e 27o iO' 25" de long. 
O. elo Rio ele Janeiro. Em principio ele '187'1, quando lá f1.mclou 
um es tabelecimento tendo an·tes viajado á guiza ele explorador, 
era ;inda. pouco po'voado ; poderia. ·ter por essa_ época 2 . 0QO 
habs. no baixo Purús; com a navegação a vapor, I n tctacla ent~o 
pela Companhja Fluvial do Alto Amazonas , CUJa 1nauguraçao 
·te-ve Jogar em Manáos, em dezembro ele 1869, augmentou logo a 
sua pop. e rictueza . Subi es te rio no vapor Ptwús, em sua 
-vi agem inaugural. Voltando o Y!llpor ele sua primeira v i agem 
apenas fez 200" ele frete. De :1870 a i8S7, '17 a nnos decorridos, 
sua pop. c resceu muito devido ás facilidades ele commun icação, 
que, auxili ada immensamen·te pela p t·oclucgão da gomma elas
·tica , exp loraclv, desde en·tão com grande vaut;1gem para o com
l)lercio, navegação e riqueza publica, contri buiuclo para esse re
sultado . Hoje, não obs·tante nossa pouca act iviclade, con-ta o 
Purús um a pop. ele 60 .000 habs. fóra os aborígenes (100.000 
pelomenes) espalhados em umaextensão de mais ele 6.000 kils., 
percol'l'enclo seus innumeros atl's. e lagos; ·tem a pena~ uma vi·l ia, 
que é sécle ele suas autor idades e uma vigara,r ia; sua receita 
eleva- se amais ele :100·000$ annualmen·te. Sua navegação franca, 
é regularmen·te fe ita por ·t1·es companhi.as, além de mui'toS va
pores particulares que fazem commercio propl'io . >> Segullclo 
ainda afirma o coronel Labre mantém esse rio um commerctO 
cle 9.000:0:JOS ou mais ele expo t· tação e oUo ele imperlação . 
E' excess ivamen·te rico em borracha, castanha, salsa, copahyba, 
cacáo pirarttcü e divet·sos outros proclncLos. Recebe á à it•.: o 
Para1;á- pixuna, pelo qual vai-se ao Ma ele ira pass;wclo -se pel? 
Purusinho (aff. cles'te ultimo), Jacaré, Muc tthy , \Vany-Afnr1:a 
(rio que secca), Mary, Paci~, , Ilux_i, Sep_at_iny, A?in~a n ou A i c~
nan, 'l'umian, Ch,iruiny, Ca·tt·aqmt•y, Pmll·y, Cutat'lan, Cuyaru, 

1 O Hnxi recebe á dit· . o Uacachn.han , Hylnrib e, Turihan, Cut·u
quetê, Turipian, Capissul'ity, Punicic)' e Puciary, e pelo. esq. o i\Jo
nopaia Hyunm.e n ~Iuno-utery Entintnry e Anguitiany . Ill' navegavel 
a va.po{. du1·anto o 'in verrfo em ~m a exteusiio de500 kilometros. 

2 Vide "\Vappreus, A terra e o Homem . 

Urubuan, Salpico, Acre ou Aquiry, Yaco e Aracá, estes tres · 
ul-timas com as cabeceiras na Bolívia; e á esq. Ayapuá ou 
Hayapuá (lago redondo), Abufary, Tapauá, \Vainipaissé (rio 
pequeno em Pammary), Api'tuan, Cainahan, Mamot·iá- mirim, 
Mamoriá- gra ncle, Pauin y, Thiui ny, Qliinihan, iVlàpiá, Inauiny 
e Canguity . Em sua mat•gem clir. encontram-se aillda as 
bocas dos seguin tes l agoa : Jary, Chapéo, Magoary, Ariá; e 
na e3q. o Ayapná, Pirau:U'a, T auariá, Inissapê, .Uajahan, 
Puan-puan, Mon tipuá e Salpico. Er:1. o Purús conhecido, a nte
rio rmente a 1852, por a lguns collector es ele drogas em uma 
extellsiio' de 180 a 200 leguas sem que todavia tivesse havido 
nunca a menor tentativa de exploração. O primeiro presidente 
elo Amazonas mandou o pratico Serafim elos Anjos faze r um 
reconhl!cimento a"té on9-e fosse possi-vel navegat·, gas ta ndo esse 
pratico quatro m ezes e H dias em subir até á ga maloca doa 
índios Cocamas, declarando não poder continuar a -viagem em 
consequencia elo achar- se o rio ebstruiclo, a ser a lém disso 
muito es treito dessa paragem em diante. Em maio de 1861 o 
presidente elo Amazonas incumbiu ao pratico Manoel Ut• bano 
ela Encarnacão de fazer n ovo reconhecimento. Em 1862 fot ell e 
ele novo explorado pelo capi tão ele engenhei ros João MM·tins ela 
Silva Coutiuhe, que em 1 ele março de 1863 aprese ntou um im
por·tant e reJa·torio, uo qual declar<t ter sido acompanhado nessa 
exploração pelo natut·a lisLa a llemão G. Wallis, por H . Sh ãuss 
e pelo pratico Manoel Urbano. Nesse relato rio diz o engenhei ro 
Cou·ti nho ter chegado sómen·te a té á~ barreiras ele Hyu·tana.ham. 
Vide Diario 0(/ioial de 16, 17, 18 e 29 ele setembro e 1 ele outubro . 
ele 1863. 

PUR ÚS . Igarapé elo Estado elo Pará, banha o mun . ele 
Breves. 

PURÚS. Igarapé -elo Estacló elo Pará , banha o mun, da 
Prainha e clesagua no rio Amazonas . 

PU R ÚS. O conego André F'e1•nancles ele Souza, em suas No
tioias geogn»phiccbs da oa1Jita nia elo R~·o Neg1·o, clâ noticia de 
um ri:J.Cho desse nome trib. elo rio Mo.cle it•a e accrescmrta : «Este 
riacho é communicavel com o gt·aucle rio Purús, que desagua. 
no So limões, não immecliatamente, mas vencendo um pequeno 
is·tbmo ele terra, como m oska, o fac-to segui nte :No anuo ele ~808, 
fug)ram algumas fa,mil ias ele ciganos, que ele Portugal vieram 
para povoadores do Grato, e conduzidos pelo gentio Mura por 
es·te r iacho S3 pas,aram ao Pudts e cles·te ao Solimões, seguindo, 
por elle ac ima até á barra elo Japurá; e seguindo por este, deram · 
comsigo em S. João elo Pcincipe, aonde achara,m guia, que lhes 
mos·tt·ou caminho, por onde se pas,aram á America Hespanhola.>> 
Es·te rio é hoje denominado por muitos Ptt1"ttsinho e por elle a 
pelo P a ranâ- pixuna vai-se ao Pttrtts. 

PUR USINHO. Log . no clis·t . da cicia. ele ele l'IIoFrte Alegt•e elo 
Es~aclo do Pará, á margem elir . elo Amazonas. 

PURUTY. Riacho elo Estado eleS, Paulo, banh a, o mun. ele 
Saulos . Tambem eacrevem Po'l'uty. 

PURY. Rio elo Estado elo Espírito Sa nto, aff. ela margem 
esq . elo rio Beuevente. 

PURY. Carrego elo Estado ele Minas Geraes, aff. do rio 
Pomba. 

PURYS . Inclios que h abitavam o lenitorio comprehencliclo 
entre a serra ela Mantic1ue ira e o rio Pa.rahyba, capita niade 
S. Paulo, Alli nos mais r econclitos Jogares l"inham ligei r;;ts ca
banas ele suas resiclencias : plantavam pou co, tirando seu pl'inci
pal a limento ela caçada; não usavam elo vestual'io, á excepção 
elos pannos ela ho)leslidacle, t t·azendo_ em nudez _o r esto do corpo. 
Fallavam um idioma totalmen·te cl1verso ela llngua geral Bra
zilica: não tinham commercio cem homens de co t• eliversa da 
su a , a os quaes consideravam como inimigos. A respeito de re
ligião acreditavam que ha-vta um ~eos, aulor ele todas as cousasl: 
mas nii.0 rendiam-lhe culto ; sabtam gue a alma do homem e 
immodal e crentes ele que todas iam para o céo, deposita-vam 
nos sepnlchros uma escada, querendo significar coll\ _i s to a su
bida elas a lmas p:l.l'a o Empyreo . O seu nome de Ptt?:zs ou Pu
chris sig.ni"llcava- "'ente mallsa ou tímida- , e com e!le tto apenas. 
obser~avam al"'uns

0
homens civilisaclos, deitavam a corre t·,_ md! 

não fer iam, ~em matavam . O gove rnador ela cap tt;~'aem-
S Paulo Antonio Manoel de Mel1o Castro e M<;ncfilo~ça!ncumbi~ 

. l ' . ' d . s·es barbaros zn ets, ' penha c e conqms·.ar e re UZll' e ~ :fi pi~ão Domin"OS 
de u ma commissão que tivesse ess:el;1~ ~~tic..:icla~le prencle~clo 
Gonçalves Leal, que houve-Dse c~~ em breve consegniu aquella 
a algulls desses selvagens . en t 
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governadot•, sem derramamento de sangue, chamar esses fi lhos 
das selvas ao gremio da civilisação, concorrendo para esse desi
deratum um índio velho, denominado Vuti pelo gentio, o qu;tl 
persuadiu a seus companhPiros u virem a ldeat·- so pois seriam 
bem tratados . São tambem denomina.dos Pnckeis. Consta que na 
matl'iz de Queluz, exis·te uma 1\rfemoricb sobt·e e~ses in'.lios, qne 
habitaram ac1uella cidade . 

PURYS. Serra do Estado do Espírito Santo, estende- se na 
cl.irecção ele SE. pat•a NO. separa ndo as aguas dos rios Veado e 
Itabapoana das dos rios Alegre e Muqui do Sul. 

PUSSIAR Y. Rio elo Estado do Amazonas. ail'. do Iluxi, que 
o é do PuriÍs. 'rambem escrevem Puciary. 

PUTÁ. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. da Ga
melleit-a. 

PUTANGA. Rio elo Estado ele Santa Catharina, alL ela 
margem elit·. do Itapocú (Inf. loc.) 

PUTCHICHÁS. Indios do Estado ele Minas Geraes; ha" 
bitam as ma l·tas do muo. ele Philadelphia . 

PUTEIRIP AN. Cachoeira no rio Ural'ico3ra, no Estado elo 
Amazonas. (R.elat. da commissão de limites). 

PVTERA•US3Ú. Ilha do Estado do Pará, no rio Xingú e 
mun . de Souzel (lnf. loc.) 

PUTHEY . .Ribeirão do Estado de S. Paulo, afl'. elo rio Pa
rahyba, en:tre Jaearehy e Mogy das Cruzes. 

PUTIRITÁ. Rio do Estado elo Parii, alf. da margem di r. 
do Capim. 

PUTIR Y. Pequeno rio elo Eslado elo Pará, no mun. ele Mo
cajuba. Nasce no lago Quiandeua e reune-se com o Icatú; jnntos 
formam o rio Tauarehesinho, que elesagua na margem cltr. elo 
Tocantins (Inf. loc .) 

PUTUHY. Lago elo Estado elo Amazonas, no mun . de São 
Paulo ele Olivença. 

PUTUMAIO . Nome do rio Içá no tenitorio ela Republica elo 
Equador. 

PUXACÁS. R io do Estado de Matto Grosso, ali. elo Gua
jejuz, galho do Corumbiara. 

PUXADOR. Rio do E5\ado do Pará, nas divisas elo mun. 
de Ponta de Pedras . 

PUX IM. Pov. do Estado das Alagôas, no mun. de Cm·uripe, 
á margem do rio elo seu nome. Vide Pox:ím. 

PUXINANÃ. Lagôa do Estado do Parahyba .do :\orte, no 
mun. ele Cabaceiras . 

PUYÚ. Rio do Estado do Ceará, nasce na set•ra ela Ibiapaba, 
banha o mun. ele S. João de Inhamuns e clesagua no Jagu:tribe. 
O senador Pompeo escreve PuijCt. 

PUYÚ. Lagõa elo Es·taclo ele Pernambuco, no mun. de Buique, 
a 40 kils. a O. da villa. Della extrahe-se o sal. 

PYRAMIDE. Pico bastante elevado ela ilha F ernando de 
Noronha. Esse pico ·torna a i lha v isi vel na distancia de 10 a 12 
milhas. 

PYRILAMPO. Log. elJ Est;1do ele Pemambuco, no elist. ela 
Vicencia. 

PYRINEOS . Serra do Estado de Goyaz, faz parte ela sel'ra. 
das Divisões . Sobre es·ta notavel montanha diz o mat·echal 
Cunha Mat-tos: « Os Pyrioeos são r eputados como a m ais ele
vada cordilheira elo Bt·azil, ·ta lvez com as unicas excepções elas 
serras dos Paricis em Ma·t·to Grosso, e Cayapó de Goyaz, onde 
nasce o Araguaya. , O padre Luiz An·tonio da Silva e Souza, em 
sua Jlrf~mol•ia sob1·e a Geog1·aphia de Goyaz, diz sob1•e esta serra 
o segu1nte : «E' um grupo ele montanhcts altissimas em fórma 
de tot·rões, apresentando en·tre uns e oubros profundos va.Ues, em 
que correm os ribeirões, c1ue se despenham em al·tas ca-taclupas . 
Estes mon·tes, dizem, que são os mais elevados do Brazil " · O 
erudito escl'iptor brazileiro Visconde do Rio Grande, refe rindo-se 
á opinião de Castelneau, ele que a superficie do sólo central elo 
Bra2iil baixa g radualmente ele ui vel . da Serra do Mar f.lat•a o 
interior, assim se expres ;a sobre a alt!lucle elos montes Pyrme1s: 
«Hoje parece es·tar ave1·iguaclo não ser exacta a opinião ele 
Castelnau; e mesmo já se pretende que o ponto mais elevado de 
nosso paiz não só não está na Serra do Mar, mas nem mesmo 

na da Mantiqueira, como se tem supposto ultimamente, e sim 
na Ser~·a ele Goyaz denominaria montes Pyrineos ». Li ais assim 
se exprtme sobt·e este importante ponto ela Geographia physica 
elo_ Brazil : « Não está averiguado que o pincaro do Hatiaya 
sep o pon·to mais elevado elo Brazil. Sem duvida é este o pico 
culminante das serras da Man·tiqneira e do Mar. Mas o Sr. 
Thomas \Vare! dá aos mon·tes Pyrineos, perto da cidade de Goyaz, 
a a ltilllcle ele 9.500 pés in~·lezes, ou 2.896 metros». O Sr. Hartt 
ci·ta umcl carta elo St• . Henl'ique R. eles Genet-tes, cleclat·ando· 
Laver medido o pico mais elevado destas mo ntanhas, verificando 
tor es·te a albilucle ele 2. 93.2 metros. Assim a allura deste pico 
excederia o Itatiaya em mais ele 200 metros. O Dr. Cruls asse
vera que a >1ltitucle do mais elerauo elos picos dos Pyriueos é 
de 1. 370 metros. << 0 > picos , diz elle, são em numero de cinco, 
sendo tre~ mais destacados, elos quaes o do meio divide-se em 
·tres. De longe, po t·ém, notam-se ape nas ·tres picos que se le rantam 
ele cerca ele 6~ metros sobl'e o dorso elo chapadão que lhes serve 
ele ~ase. A .const itui ção geologica cl~ss es picos é essencialmente 
d(! 1tacolomlte ~-a base é ele schis·tos micaceos qtte encontramos 
em t oda a reg mo percot·nda. Con trar1ament.e ao que disse 
Cnnha Matto,, e, como al iás j á o fez notat• Augusto de S:mto 
Hilario, pouca ou antes nenlm:na vege·~ação encobre os pico~ dos 
Pyrineos. » 

PYRINOPOLIS. Cidade e mLm . do E slaclo ele Goyaz, séde 
ela com. do Rio Maranhão, á margem esq. elo rio ela~ Almas; 
na lat . de 15" 50' O" e long. ele <! 0 i' O" Oc. elo Rio ele Janeiro 
(D'Alincourt). <<O a t·raial, diz Cunha l\1a·t·tos, tem mais ele um 
quarto ele legua ele ext •nsão; o terreno é desigual, mas a par te 
mais consideravel da povoação fi ca em um a chapada. T em a 
bella rua das Bestas, e outra do Rosario, a lém ele divers a~ ele 
menor extensão; a!gum ~1S elegan·tes e espaçosas casas,- pela 
maior parte ten·eas : a s elos Fro·tas são ele sobt•aclo, mas nãe se 
acham concluidas ; tem casa ele conselho do julgado e caclêa ; 
a espaço3a egre;ja ele N. S. elo Rosat·io, matriz parocl'tial; otrtra 
ela mesma invocação ; a do Senhor do Bornlim com uma eldvola 
imagem ele es ta tura orclinal'ia, e sem nenhumas propOl'ÇÕes nos 
seus membros: nest~ egi"eja ha ricos_ ó1·namentos ; a egreja da 
Lapa, e a elo Carmo . estas duas esta o murto arrut nadas . No 
arraial existem 307 casas, tem mui·ta gen·le branca e bem luzida ; 
mas ha _muitos doentes . >> SainL Hilaire que qualifica de encan
taclot·a á povoação de Meia Portte, diz ficar ella situada por 15" 30' 
de lat. S . , em Jogar sadio, no ponto dejuncção elas estradas elo 
Ri o de Janeiro, ela Bahia, ele Matto Grosso e de S . Paulcr, dis
tan·te 27 leguas de Villa Bôa, e cercada ele ·terras ferteis. Diz 
a i nua_ esse i !lustre viajante : «que" povoação tem c1uasi que a 
fóL"ma ele um quadrado, pos'lue (1819) tresantas e tan·tas casas, 
cuidadosamente caiadas, cobertas de ·telhas e bastan·te altas ; 
ruas largas e pe1•fei-tametrte rectas; e que ela praça onde acha
se s ituada a eg t·eja parochial, descobri J o panorama mais agra
davel como talvez nunca presenciara egual desde que viajava 
pelo interior elo Brazil ; falia com encarecimento da salubt·iclacle 
elo clima ele Meia Ponte, aflirmaudo todavia ser enfermidade 
mtüto commum no povoado a hydt•opisi_a. O lagar, em que ac ha 
se sltuatla a Cidade ele Me1a Ponte, fo1 descober·to em 1731 por 
Manoel Rodrigttes 'rhomat• » . P.izarro em suas Nlemo1·ias IX, 
21.2, conta c1ue, tendo-se oollocaclo sobre o rio uma ponte for
mada ele <luas peças ele madeira, e que -tendo as aguas arrastado 
uma clellas, ficou apenas uma, pelo que de u-se a es;e laga r o 
nome de Meia Ponte. Cu11ha Ma·tLos, porém, em seu I>tinemrio, 
vol. I, pag. 155 diz: « O nome do ana ial provem ele uma peeh·a 
que lia no, rio ele Meia Pon·ta que vae para · o C01·umbú, no sitio 
denominado Bom Successo, a qual tem ~. figtn·a de meio arco de 
ponte ... E' portanto monos fundada a explicação que a respei·to 
do nome apresenta um escriptor estimavel » , Foi l\tnelacla pelos 
aventur ei1·os que ahi ailluiram, c1uanclo o govel'llo ela metropole, 
impressionado pela riqueza elo só lo ele Goyaz, conferia, pela · 
Ol'clem régia ele 14 ele março de 1731, a Bnrtholomeu Bueno da 
Silva a patente de capilão-mór com o govemo das tetTas por 
elle descobet·t,ts e com a f,tculclacle ele distribuit• as aariferas. 
Su:J. egrejtt parochial ·tem a inda hqje n invocação de N . S. do 
Rosal'io e depende da clioc.•se ele Goy;J;z. Foi creacla parochia 
pela Cat·ta Régia ele 10 ele ago.;to ele 175 1. Villa por Dec. ele 16 
de julho ele 1832 ; ins ta llada em U ele al)l•il ele 1833. Cidade 
pela Lei PL"ov. n . 3 de 2 de agosto de 1853 . E' bastan-te no·t:\vel 
pela proclucção agr ico .a do seu mun. o pelo commercio . Sobre 
suas di visas vide : Resolução do P1·esident e em Conselho ele 1 de 
abril ele 1833; arLs. l e II elas Leis Provs. ns. i5 e i 8 de i ele 
setemb1•;J ele i836 ; L~ is Provs. n. 6 de 2 de julho de i84'1; n. 6 
de 20 ele junho de '1846 , n. 5 ele 5 ele agos t~ de 1848 ; n . 3. 336 
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de 31 ele j ulho ele 1861 ; Act o de 13 de janeiro ele i870 ; L ei P1•ov. 
n. 6U ele 30 ele ma1·ço ele 1880. E' banhado pelos rios e col'l'egos 
elas Al mas, P ra ta, Lava- pés, Mar e Guer ra, Goiaba! . Denom i
nava-se Meia Pon·t3 denomin ação qu e foi subsktuicla pe la ele 
Pyrino poLi s pelo De c . ele 27 ele fev erei ro ele 189!) . 

P YRR H O. Morro elo Es·taclo ele Se1·g ipe , no mu11. ela ca 
·pital , 

Q 

QU A OIMBA, Pequeno rio elo Estado da Bithia, rega o nmn . 
à e J<tgnari pe e desagu:J. no rio Grande, que term ina no 
Dceano . 

. QU AD I. Lago elo Es·tado elo Amazonas, clesagua na margem 
da· . do L' io Soli mões entre as ilhas Cauarió. e Cupacá . 

QU ADEA. B:•iL•ro do nmn . de Tatnhy, no Est:1do cl0. São 
Paulo; com uma esch . publ . de inst. pl'i maria. 

QUADRADO . Ilha no r io Uruguay e Estado elo R. G. elo 
.Sul , entre S. Borja e Itaquy. 

QUADROS . Lagôa do Estado elo Rio G. do Su l , ao S. da 
l agôa de Itapeva. Tem um perimet1•o de cerca ele 36 kils . ; é. 
'limpa e funda. , aprese•lt::~.nclo mais ele 12 kils . ua. SLla maior 
extensão . Na sua cos ta. occicl enta. l vem desng·ua t• o rio Maquiné, 
navegav~l até cer to ponto . « l<;sla lagôa em todo o tem po per
mite n a.,•egação ent•·e quaesqner pontos ele sua. costa, e em 
todos os sentidos. Suas a.gua.s se comm uni ca.m com as ela l a
gôa. ele Itapeva por u m sang•·adouro de duaa leguas de ex tensão, 
basta1üe fundo e conentoso. Pm·mitbe navegação , a qual por~m 
tol'na- se m u ito ~lemora.da em consequencia ele gra n cle num eL'O 
ele voltas que. ~x Ls t~m, e de lances estre itos, e qne 'luasi ele toeb 
fica. nnposs t b1litada po1· clnus IJa.ncos que existem n:J.S suas bar 
r as , formados pelos depos it.os ele tel' ras acar l'e ta.clas pelas 
CDL'l'e n tes e que no ve!'ão apeesentacn um f1111do ele cloLt> ou ·tt·es 
palmos d'agua sórnente . Por meio de um sang t· a.clou l'o, que 
par te de sua extr emidade sul , se estabelece a commLlllica~'ão 
dessa lagôit com a do Palmüal' . Esse sangTaelouro é f111Hlo, 
mais ou me nos largo , e muito sinuoso . Dá acttudmeLYte (1856) 
navegação em ·toc1o o seu curso, apres3trbanclo sómente obs\:J.
culo ~1os clous bancos existe o tes na sua embocadura nessa lagôa , 

·e 11::1. sua extrem iclacle No r te na dita lagô<t elos Quadros». (ITi x t. ) 

QUAES. Ilha no rio Ur ugua.y e Estado do R. G . Sul , entre 
·s. Borja e Itaquy . 

QUAJ URU TEU .A. Ilha e babi:J. na cosLa elo Estado do 
Miliranhão, en l;re a ilha Mangunsa e a ele S. J oão Evangelis ta . 

Q U ANANY . R io elo Estado elo P~.rá; desagaa no Oceano 
-22 milhas ao N . da foz do r io Amapá . 

QU ANATIOÚ . Om elos mais i mportan tes rios da costa. S . da 
-ilb ::~. Mat·ajó, n n Estado elo Pa1·â . Vem dos ig;ap6s (mattos al a
' gacliços) que ficam ao S . do Anajás, segue o rumo ge l'a l SSE. e 
entl'a no r io Par á , pouco aba ixo ela cielade do Cmt·alinho . Seu 
curso é longo e n::~.vegave l a vapor em gl'anele exlensão. Suas 
margens tem ricos seringaes e são povoadas ele grande numero de 
bart•acaa ele individuas empl'egaclos na prepa.l'ação da bOL't'acha. 
'Recebe o A1·amá-qni ry. 'l'ambem escrevem Canaticú, 

QUANDÚ . L0g . do Estado ele Pel'llambuco, n o mnn . do 
Bom Conselho. 

QU A NDÚ . Log. do illstado elas Alagôas, no mun . de 
'Sa nt'A11a elo Panema . 

QU ANDÚ . Igarapé no mu n . da capital elo Estado do Pará. 
QU A N DÚ . Co t"rego do Es ta do ele Perrtambuco, ba nha o 

'.n:un . do Bom Consalno e clesagua no FL'echeira1·, alf. elo 
r1o Par ahyba (In f. l o c . ) 

QUAN DÚS . Serra elo E>tado ele Pel'll ambuco , no mun . do 
:A.l tinbo. 

QUAN DÚS . Riacho do Est::~.do de PernamhLJco, affi . elo rio 
P irapama . 

QTJANDUSIN HO. R iacho.clo Estado de Per nambuco, banha. 
·o lllu n . de Pa lnur es e desagLJa no r io U na (Inf. loc .) 

QUARAHI M , Cicla,le e m u n. do Estado do R. G . do sul, 
ma margem dir . do ri o de seu nome, n a fron teit·a do Estado , a 
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30° 30' de Lat. S. 01·ago S . João Baptista. e diocese ele 
S . Pedro. F o i m·eada pal'Ochia. no Pas.l0 elo Baptista e 
mun . ele A leg l'ete pelo a r t. l ela L ei Prov . n . 442 ele :15 de de
zembro ele '1859; e l evacl::~. á cat,egorl a. ele v il la pelo art . I ela ele 
n . 972 de 8 ele abril de 1875 e á ele cidade pelo Dec . n. 15~ de 
26 ele ma 1·ço ele 1890 . Sobt·e suas d ivisas vide: a rt. II ela Lei 
Pl'ov . n . 972 ele 8 ele ab l'il ele 1875. Foi creacla com . pe lo Dec . 
n . 149 ele 26 ele mar ço de 1890 . Tambem escrevem Qua1•ah y . 

QU ARAH I:i\L Rio do Estado do R . G. do Sul ; nasce na 
Coxil ha Gr ::tncle, rami ficação ela. Serra Geral, r1ue 'te!ll o nom e ele 
Co:o: ilha elo Haedo e clesagna. no r io Orugu::Ly na Lot. S. d e 3° 
H ' 12" e Lo11g . ele '14° 29· 20'' O. elo R . ele Janeiro . Serve ele 
limite entt·e esse E1 taclo e a Republica elo U t•uguay . Corre no 
r umo de NO. ate tL foz elo art·olo Camu111tim, tomando nes te 
pon to o rumo ele SO . e depois a.M s1ta foz a diL·ecção de O. 
São seus pr inc ipaes tribs. pda e3c1 . o a~roio ela I11Ver nada, 
p2lo q u::tl s~ pl'o longa a li nha cli visot•ia. com o Estaclo Oriental ; 
e pela dire ita os arroios Gatim, Area l , Quarabim- mil' i ll1 , 
Irarapó, Garupá, Camua1im, Cagua té, Ca.pivary, GuapiLang-uy 
(Tabat inguy segu ndo ou tro3) . 

Q U ARAHI M A ITAQUY . E . d e F . do Estado elo R. G . 
cln Sul . Em 20 ele ~gos·t :} ele i 8S7, inaugu rou-se o trecho desde 
o Quara.h im alé Uruguayana, na extensão de 74 kils . Em 2 ele 
julho elo i888. foi al~erto o tt·afego a té ao Il>icub y, e em 30 de 
dezembJ•o elo mesmo anno até It::tquy . A extensão total cl :J. es~racla 
é de i7 '1 k ils. As cl is·taucias das e>~tações a par·tir de UrugL1ay::~.na 
são as segui ntes : Ha.pi LOca.y -14 kila., Guterl'es 53, Quarakim 74, 
'l'OI'O Passo 27, Ibicuhy ()'!, Haquy '1 00. · 

QUARAHIM-MIRJM . At·t·oio elo Estitdo elo R. G. do S tll, 
afl:'. ela marg·em dit· . elo rio QtUtl'<l h im. 

Q U ARAJÚS. Ribeirão elo K ·taclo de i\Ia·tto Grosso ; clesagua 
na margem esq. elo rio Guapo1·é . cerca ele 12 kils . abaixo ela foz 
elo Pal'agahú e na la t. ele 13o .29'. «Quatro legu as ao O. da 
margem elo Guaporé, diz o Dr . Ricardo F . ele A . ~erra, ficam 
as minas ele Quara jús ou de S:J.nto Antonio, descobertas no tempo 
elo Conde ele Azanib·Jja e trabalha.das algum tempo pelos por tu
guezes . l~ s tas m inas pagavam bem a sua lavra, Sttspendida h a 
poucos annos, qua11do ellas davam as mais ricas esperanças. » 
O DL' . S. da Fonseca escreve Gw-ckjtbs. 

Q UARENA. Rio elo Estado do Amazonas, atr. da marg·em 
c\ ir. elo rio Branco, ail'. do Negro . Ha uma ilha no mesmo rio 
com o mesmo nome. 

QUARENTA . Log . elo Estaclo elo Pianby, no muu. do 
Parnahyba . Ha a.hi u m::~. lagôa da mes ma de11ominação. 

QUARENTA HORAS. Igrtrape elo E~taclo do P::~.rá , no 
mun. ela. Capital. 

QU.ARENT.A MIL RÉIS . Assim é ch amada. uma vo lta, 
no l'io Sanla Ma.ri.a. (Dicc . GeqgJ" . clr;r, PTO'IJ, elo Espi-1·ito . Sc&n'to) . 

QUARESMA . Pov . elo Estado das Ala.gôas, no muu . elo 
Peuedo . 

QU ARESM A. Log. elo Estado elas Alagôas, n os muns . do 
i\Iuricy e elo 'l' riu m pho. 

· QU ARESMA . Morro elo Esiaclo elas Alag-oas, ao N . do 
Itamaracá. 

QUARESMA. R i beirão do Es·tado ele S . Paulo, a.fr. do 'ri 
beirão ela Ponte Alta , que o é elo Ita.petm i nga . 

QU ARES M A. Pol'to na cidade ele Larange1ras do Es tado 
ele Sergipe . Abi a ncol'am oa vapol'es da n avegação fluvial e 
pequenas emba t·cações que conduzem g-eneros para a c.apiLal . 

QU ARIMANDEUA . Igarapé ele Estado elo Pa,rá; banh tt o 
mun. de V izeu e clesag ua no rio Gurupy (In f. loc.) . 

QU ARI TERE . Rio elo Es~aclo ele iVlaLto Gtosso . V ide 
Col1!1'itc?"é. 

QU ARTA-FEIRA. Log. e ribeirão elo Estado ele Minas 
Get·aes , em Philaclelphia . 

QU ARTEIS . Arroio elo Estado do R . G. elo Sul ; clesagtta 
no r io San t'An na, ali. ela ma1·gem esq. elo l'io Ul'uguay · 

QU ARTE IS . R i beit•ão do l~sta.clo ele Minas Gel'a.es, ba;nha 
a. c id<tde elo Rio Pt·eto e desagua no r io deste nome, aff. do 
Parahybana . 

QU AR TEIS , Corl'ego do Estado ele Goya~, aiT. da mMgem 
eli r . do ~· io S . Marcos, trib . elo Paranahyh a. . 
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QUARTEL. Pol'to no rio Hapecurú, mun. do Cocló e Es·tado 
do Maranhão, a cima do riacho Agua Fria. 

QUARTEL. Porto no rio P .,rnabyba, no Estado elo Pltwhy. 
QUARTEL. Ribeirão do Estado do E . Santo; desagna na 

lagôa do Aguiar. 
QUARTEL. Rio elo Estado ele S. Paulo, banha o mnn. ele 

S. João da Boa Vista e elesagua na margem di r. do rio da 
Pra·ta, a !f. do Jaguary . Recebe o rio das Pedras. 

QUARTEL. Corrego elo I!:staclo ele Minas Get·aes ; clesagua na 
mar;5e m elir . elo rio S. Francisco, en ·tre as ilh as Nazare·th e o 
cor rego S. Sebastião . 

QUARTEL DO INDAIA'. Log. elo Estado de Minas Geraes, 
uo mun. ela Diamantina, com uma esch. publica. 

QUARTEL DO PBINCIPE. Pov. elo Es·taclo ele Minas Ge
raes, proxima elas divisas com o Estado elo E. Santo . 

QUARTEL DO RIO PARDO. Log . do Estado do Minas 
Geraes, no mun. ele Diamantina. 

QUARTEL GERAL. Dist. do termo do Abaeté, no Estado 
àe 1\linas Geraes. 

QUARTEL MESTRE. At·t·oio do Estado do R . G. do Sul, 
ali'. elo rio Jaguarão pela margem esquerda. 

QUARTO . Riacho elo Estado do Rio de Janeiro, banha o 
mnn. ele Iiaborahy e desagu a no rio ela Varzea. 

QUARUNÁS. Selvagens do Estado do Amazonao, habi·tan
tes elas margens do rio Sepatin im. O Dr. J. lU. da Silva Couti
nho, no seu Relato1·io sobre o 1·io P~H·~ís (i863) diz : « JYI. Urbano 
só vio uma vez elous inclios des ta ·tribú lQuarunás), que exis·te 
ainda em estado pe d'ei~amente selvagem . Agiria ·bem alg·uma 
semelhança com a elos Hypuriu<is, porém estes r epellem o pa~ 
rentesco, attl'ibuido aquelles o vicio da a ntt·opophagia. Habi·bam 
nas margens elo Sepa·tinim, na regiiio elos campos. Os Pammarys 
respeitam profundamente os Quaruná~, mas não os poupam, im
putando- lhes as mais feias acções. Em Hyubanaham, os Pam
marys empenharam-se for·temen·te com M. Urbano para, coa
cljuvaclos pelos I-Iypurinás, elestmir ac1uella tribú an tipatica.» 

QUATA'. Cachoeira no rio 1'apajós, ai!'. elo Amazonas, (R. 
Tavares. O Rio Tapc~jo.z . '1876, png. 7.) Ferreira Penna escreve 
Cuatá; R. Rocll'igues, Cocotá . 

QUATAL. Ribeirão elo Es·taclo ele Mab·bo Grosso, aff. elo ri o. 
Verde, no mun. do Diaman·tino, 

QUATEPE. Arroio elo Es·taclo elo R . G. do Sul, a!I'. esq . 
do Areal, trib, do Quarahim . 

QUATI. Log . do Estado das Alagôas, na Palmeira. 
QUATI. Morro elo Estado elo Ceará, DO mun . ela Aurora. 
QUATI. Morro da E~taclo elo Parahyba do Norte, no mun. 

de Cajaseiras, a O. 
QUATI. Serra elo Estado ele Pernambuco, no elist ele Papa

caça. 
QUATI. Ilha elo Eslaclo elo Pad., no dist. ele AtaU. e com. ele 

i\1uantí . 
QUATI. Igarapé elo Eslaelo elo Amazonas, aff. ela margem 

esq. elo rio i\1arary, tl'ib. do Paclauiry e este do Negrc•. 
QU A TI. Igarapé do Estado elo Pará. aLI'. elo 1'apuruquarat 

c1ue o é elo t·io Atatá. Banha o mun . ele Muaná . 
QUATI. Rio do Estado do Pat·á, no mun. de Porto rle iVIoz, 
QUATI. Peqneno rio elo Estado de Pernambuco. banha o 

mun. ele Bom Conselho e desagua no Riacldio. (In f. lo c.) 
QUATI. Rio el o Es~ado ele Santa Catharina. ali'. do Plrahy

piranga, que o é do Itapocú (In!'. loc .) 
QUATI. Pequeno rio na divisa elos Estados elo R, G. elo Sul 

e Santa Catharina, a [l'. elo rio SatYt' Anna, que o é do Socco.t• ro 
e este do Pelo·tas . Tem24 kils. de extensão . Em algumas Cclr
tas figura com o nome ele Quarteis . 

QUATI. Rio do Est::tclo de Minas Geraes, affi. ela margem 
esq . elo :i\Ianhuassú, pr oximo ~ foz deste rio no Doce. 

QUATI. Ri l>eirão elo Estado ele Minas Geraes, corre pelo 
tm'l'itorio elo clis·t. do Cuieté e clesagua na margem dir. do rlo 
Doce. (Inf. loc.) 

QU ATI. Corrego elo Estado ele Goyaz, aff. da margem esc1. 
do rioS, Bartholomeu. (Inf. luc,) 

QU A TI. Corrego do E~~aelo ele Goyaz, aff. do rio Piripau. 
QUATI. Lago na margem esq. do Purús, aff. do Amazonas, 

Tem communicação com aquelle rio. 
QUATI AHY . Ig arapé elo Estado do Amazonas, am. ela mar· 

gem d ir . elo rio Padauiry, trib. do Negro . 
QUATI-BEBÉ. Pequeno ·rio do U:staclo de Minas Geraes, 

elesag tta Da margem di r . do rio lVIanhuassú, abaixo da foz elo 
José Pedro . 

QUATIE. Igarapé do Estado do AmazoDas, aff. da margem 
clir. elo rio F'adauiry, ·trib, elo Negro. Sua foz fica entrea elos. 
1garapés· Ucuq ui e Tarihyra . 

QUATIGUÁ . Serra elo Estado de Minas Geraes, no mun. cle
Jagnal'y. 

QUATIGUABA. Pov. elo Estado do Ceará, no mun . ele 
Viçosa, a no"e kilometros de distancia. 

QUATIGUABA. Rio elo Estado do Ceará, hanba o mun. ele 
Viçosa e clesag·ua na margem clir. do Itacolomy. 

QU ATINGA. Bairro elo Estado el e S. Paulo, no num. de 
Jacal'ehy, com uma esch . publ. ele inst. prim, creacla em 1874,. 

QUATINGA. Mort•o elo n: staelo de S. Paulo. proximo ao il:fat~ 
P equeno, aos 24° 39'44" de La·t. S . é 4'120'23" de Log. Occ . Tem 
542m de altura. Tambem escreve m Coatvnga. 

QUATINGA. Rio do Estado do E. Santo, elesao· ua na margem 
esq. elo rio BeneveJTte e ntre a foz dos rios Ba1atal e Curincliba. 
Na Planta de parte desse Estado ot·ganisada pelos enge
nheiros Cin·tra e Riviere figura esse rio tambem com o nome
ele Caco ele Pote. Daemon escreve Guat inga. 

QUATINGA . Ribeirão ão Estado de S . p ,tulo, ali'. da 
margem clir. do rio Pat·abyba do Sul. Corre entre os muus . de· 
Lorena e Silveiras . Alguns esc1·evem Caatinga. 

QU ATINGA. Ri.o elo Estado de S. Paulo, banha o mun. ele 
SanLos e desagua no largo do Caeté . 

QUATIOBA . Ilha do Estado do Pari'\, no mun. ela Capi-tal •. 
pouco além ela ilha das Onças. 

QUATIPURU. Villa e mun. elo E~taclo elo Pará, na, com. 
de Bragança. Orago N. S. ele Naza1·et.h e diocese elo Pará. Foi. 
Cl'eacla pnl.'ocbia pela Lei Prov. n. 591 de 26 de outttbt·o ele i 86S,. 
que designou- lhe para sécle a localidade S. Valentim, ·á margem 
esq. do r io Quatip·trú. Foi elevada á cathegoria de vihL pela 
~ei Prov. n . 93-1 ele 31 ele julho de 1879, imtallacla em :l de 
Julho de i883. 'l'em duas eschs . publicas. 

QUATIPURÚ. Ilha elo Estado elo Amaz:lllas, no rio Japur3: 
·trib. do Solimões . Fica entre as ilhas dos Botos, Ta·t(t e Ará~ 
suquira. 

QUATIPURÚ. Rio do Estado elo Pará, nasce nas mattas do
Curral do Meio, e depois de um cm·so ele 48 kils. lança-se no. 
Oceano, formando na foz a bahia de Quabipurú. Cet·ca ele 24. kils. 
abaixo da sua origem en lra nos campos a que deu o nome . 
Divide o mun. de Bragança do ele Quatipurú . 

QUATIS. Dist . do Estado do Rio ele Janeiro; no nmn. ela 
Barra Mansa. Drago N. S. do R ozario e diocese ele Nyterõi. Foi 
creaclo cu rato pel a Lei Prov. n . 487 ele 30 ele maio ele 1849· 
e parochia pela el e n. 540 de 30 de agosto de 1851. 'I'em duas. 
eschs. publs. de insb . prirn. Agencia ele correio. F ica á margem 
esq. do rio Parahyba e dista cerca de 20 kils . da cidacle 
da Barra Mansa, pela estrada do Passa Vinte, Por seu 
territorio correm os rios Parah yba. Qua·tis, Pedra e 'l'urvo. Seu. 
principal fundaclor fo i o Jiladre Francisco elo Cat'õl.10 Fróes. La
voura ele café, canna e cereaes . Entre as estmclas que o ligam 
a diversos ponto3 do }];atado, notam-se : a que parte ela es·tação 
ela Divisa, passa pela ex-colonia Porto Real , margeanclo o Pa· 
rahyba, que é a·tt•:tvessado quas t defronte do enn-enho central ela 
ex-co lonia, en tra no clist. àos Qtlatis, continúa 

0
a mar-~eat· o r io 

na ex-tensão ele clous kils. e cle.p0is S3 dirige ao e ncontt·o ela es
tt-acla elo Passa Vlllte no lugar den ominado Carrapato; a estrada 
do Passa Vwte que vae da cidade ela Barra Mansa ao Estado ele
Minas e que corta o dist. na ex:tensão ele nove ki ls . · as que 
l igam Qua·tis a Vargem Grande e S. Vicen·te Fel't'er ele hezenae, 
e a S. Joaquim, Amparo e Esf.ação do Pombal ele Bart•a Mansa, 
além de outras. Comprebencle o pov. Porto ti a Conceição. 



QUA - 323 QUE 

Serve-lh e ele maldz um a peejuena capella edificada em '1847 p~lo 
·ctdadão Antonio Marcondes elo Amar al, segundo lllforroaçoes 
do vigario mousenl.tor Manoei Joac1uim ela Paixão llda na As
sembléa Prov. na sessão de 30 d(' novembro ele 1865 . 

QUATIS. Log. do Estado das Alagôas, no Piquete. 
QUATIS. Pov. do Estado ele Minas Geraes, no dist. ele 

·s. Sebas tião do Areado. (Inf. lo~. ) 
QUATIS. R.ibeirão elo JJls~aelo elo Rio ele Janeiro . . limita os 

muos. ele Barra Mansa e Rezende, e desagua na maegem ese1. 
·do rio P arabyba. 

QUATIS. R io elo Es tado ele S . Paulo, banha o mun, ela 
Piedade e desagua no rio Juquiá-guassú. (Inf. loc. ) 

QUATIS. R io do l!;sta;do do PiJ.raná , banha o mun, de Gua
l'atuba e de;agua no CubaLão Grande . (lnf. loc .) 

QUATIS . Art•oio do Elstaclo ele San·ta Cathal'ina. air. clir . elo 
·sant ' Anna, ·t1·i b. do P elotas . 

QUATIS . Carrego elo Estado ele Minas Geraes, aff. do rio 
Arassuaby . 

QUATORZE PASSAGENS. R iach:> elo E3taelo da Bahialo 
'banha o mun . da Gamelleira elo Assurttá e desagua no rio 
Verde . 

QUATORZE VOLTAS . Gr ande movro, si tuado a O. ela 
Varzea elos Pi nheüos, no Estado ele Santa Calharina. E' muitis
-simo ing reme. 

QUATRO BARRAS. Log. elo Estado elo Pa ra ná, no mun . 
-da Deodot·o. 

QUATRO CANTOS . Log . elo Estado elo Ceará, no mun . do 
P ereira . Exis~e ahi uma cacimba. 

QUAT RO CANTOS. Log. elo Estado ele Pernambuco, no 
<listo ele N. S . da Gt·aça e mun . el a Capital. 

QU ATRO CANTOS. Dist . elo mun. ele NazareLh, no Estado 
·de S. Paulo. T em uma esc h . pub . de inst. pl'im., creada pelo 
.art. 1° da Lei Prov. n. :1.8 ele 15 de fevere.it·o ele 1881. 

QUATRO CANTOS. Serrote do Estado elo Ceará, no mun . 
..ao Pereira. 

QUATRO CASAS. Riacho do Estado de Matto Gra3so, aíl'. 
-da marg·em di r. elo rio J ubina. 

QUATRO CORREGOS. Carrego elo Estado de S. Paulo, 
·aft'. do t•io Cachoeira. Servia de divisa ao clis·t. de Passa 
Quatro. 

QUATRO CORREGOS. Carrego elo Estado de S. Paulo, 
banha a com . ele San·ta Rita do Passa Quatro e reune-se com o 
·carrego elas Pombas . 

QUATRO IRMÃOS : (Mono elos) Nome qu e deram os explo
radores ela ft·on·teiva, em 1784, a um gt·upo ele 4 morros, pot• 
ande pa5sa a linha diviso ria ela Republica com a Bolivia, segundo 
o ·tratado ele 186 7, vindo do morro á Boa Vista, e seguindo paTa 
as cabeceiras elo Rio ver.de. (B . ele Melgaço .)«Grupo ele pequenos 
serros aos wo de Long. e 16• ele Lat . Nelle quebra-s~ a divisaria 
com a Bolivia, na clirecção E . O. quetrazparaa ele N . a encon
trat· as cabeceiras elo rio Verde. O marco ele lim ites ahi in augu
rado em 12 ele selem bro ele 1876, provisoriamente, fica MS 16o 16' 
-8", 67 S . e 16o 56' 36''» O. (Dt·. S . ela Fons·,ca , .Dicc . cit.) 

QUATRO LEGUAS. Log . elo Es·tado elo R . G . do Sul, na 
·serra elo IIe rval ele S . João, nas d i visas dos muns. ele Santa 
Cruz e ela Soleclacle . 

QUATRO OLHOS . Pov . elo Estaelo de Minas Geraes, no 
1list. de Guapiara e muu . ele Ayuruoca; com escholas . 

QUATRO R IBEIROS . Ribeirão do Estado ele S. Paulo, 
banha o mun . ele Jaca.rehy e clesag11a no Parabyba, 

QUATRO VINTENS. Gonego elo Estado ele Minas Get·aes, 
no mun . ele Diamantina . Forma com outros o Ajunta- Ajunta, 
tt·ib. elo ribeirão elo Inferno. 

QU ATRO VINTENS. Carrego elo Estado ele Minas Geraes, 
nasce no alto ela estrada elo Serro para Diamantina, atraveõsa o 
valle em que esú~t situada a cidade .do Se l'l'o e v~i rlesaguar na 
Ponte elo Queu•oga, no rio Lucas, tt•1b. elo Guanhaes. 

QUAT R O VINTENS. Col'l'ego do Estado de Goyaz; des
agua na margem esq_ . elo rio Ct·ixá- assll, alf. elo Araguaya . 

QUATRO VINTENS. Recife no rio Cuyabá. logo acima ela 
foz do riacho XaYier e ela cachoeira elas Cinco Oitavas. no Es-
tado de Mat to Grosso . · 

QU AXINDEUA . Rio elo Estado elo Pará , no clist . ele Inhan
gapy. 

QUAX UMA . Insigni ficante riacho elo Es·tado das Alagôas; 
desagua no Oceano proximo ao pontal ela Garça Torta. 

Q.UEBEC. Log. elo Estado ele Pernambuco no mun. de 
Itambé. 

QUEBRA. Log. elo Estado elo II'Iaranhão, à margem esq. do 
rio Itapecurü. 

QUEBRA. Log . elo Estado elo Piauhy, na ilha Grande, no 
rio Parnahyb:1 . 

QUEBRA. Morro elo Estado elo Rio ele Janeh·o, no clist . ele 
S. Vicente ele Pau h . 

QUEBRA. R iacho elo Estado elo P arahyba do Norte , aff. 
do riacho B maneiras, que o é do rio Araçagy . 

QUEBRA- ANZOL. Log elo Estado de Matto- Grosso, no 
mun . elo Diam<\núiuo . 

QUEBRA-ANZOL . R io do Estado de Mlnas Geraes; nasce 
na encosta ela serra das Verten·tes, separ a o mun. do Patrocínio 
elo de Araxá e desagua na margem clir. elo rio elas Velhas, aff. 
do Paranahyba. Recebe o Sali tre, o SanLo Antonio, o Mir.ericorclia, 
e o S. João, p2la margem clir. e o Tamanduá pela ese1. Calcu
la-se seu cm·so em 240 kils. Além claquelles tribs. l'ecebe o Que
lll·a- Anzol ainda oa seguintes ribeirões e carregas : Cachoeira, 
Sapê, Ouro, Cocaes, Barreiro, ela Matta, Pirapetinga, Cemiterio, 
Capão do Buraco e Capivara . 

Q UEBRA-ANZOL. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes; 
nasce na se. t·ra dos Can·teiros; banha o mun. ele Piumhy e eles
água no rio S. Francisco. Alguns o clão como afl'. do rio Grande. 

QUEBRA-BOTE. Ilha no Guaporé, uns 50 kils , abaixo ~o 
banco ela Pesc:tria, e pouco aci ma da foz elo rio B ranco, no Es
tado ele Matto Grosso. Ahi vai o rio lodo a·traYancaclo ele pech·as 
e parceis o que trouxe á ilha o nome que tem, pelas repetidas 
clesgt·aças c1ue os navegantes tem ah i experimentado . 

QUEBRABRO' . Rio do Estado de Minas Geraes, banha o 
mun. ele S. João Baptista e clesagua no Arassuahy (Inf. loc.) 

Q UEBRA -BUNDA. Morro do Estaelo elo Rio de Janeiro, na 
estrada de Nybe1·õi a Itaborahy . 

QUEBRA-BUNDA. Ilha no alto Pat·nahyba, proxima e 
abaixo elo port~ ele Santa Philomena. 

QUEBRA-BUNDA . Rio elo Estado elo Piauhy; clesagua, no 
Parnahyba., na parte desse rio comprehenclida entre a barra elo 
Parnahyhinha e a elo Riachão. 

QUEBRA-BUNDA. Lago elo EsLado elo Pará, no mun. ele 
N . S. ela Graça da Prainh<~., na margem di r. do Amazonas, 
proximo ao varaclo r elos Tres Irmãos. 

QUEBRA-C ABAÇOS. Rio do H:staelo ele Santa Catharina, 
entre o dis·t. de S . Evangelista e o roun. ele S. José . Vai pat•a o 
Biguassú. 

QUEBRA-CACHIMBO. Log. elo Estado elas Alagõas, nos 
mu ns. ele Anaelia e S. Miguel elos C:unpos . 

QUEBRA-CACHIMBO. R iacho elo Estado das Alagôas, 
entl'c S. Migttel e Anaelia . R ecebe o Alerventa . 

QUEBRA- CANELLA. Ribeirão elo Estado ele S . Paulo,ba-' 
nha o mun . ele S. Cal'los do Pinhal e termina no Jacaré-pepn·a
assú . 

QUEBRA-CANELLA. Col'l·edeira no rio Piracicaba e Es
·tado ele S. Pau lo. 

QUEBRA-CANELLAS. Serra elo Estado ele 1\linas Geraes, 
no dist . elo P arauna e mun . ela Conceição . (Inf. loc.) 

Q UEBRA-CANGALHA . Log. elo Districto F ederal, na fpeg. 
ele J acarépaguá . 

QUEBRA-CANGALHA. Serra do Estaclg de S . Paulo, entre 
. T l t·' 1 de 1 500 mett•os · Guarat10guetá. e Lorena. em a a 1uuc e · . 

.:JUEBRA-CANGALHA. Morro. elo Estado do Para na, nas 
divisas elo mun. ele Jag uaryah•va. 
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QUEBRA· CA NGALHA . Morro elo Estado ele Minas Ger aes, 
n as d ivisas elo cli .lt . el a Virgínia . 

QUEBRA-CANGALHA. Serra elo Est ado ele i\lina~ Geraes, 
no m<Jn . ele Hapecer ica . 

QUE BRA-CANGALHA . E ' assim ·tamben:t denomin ado o 
ri beirão Pa iva, a!L do San ta i\1ar i:J. ; no Es tado ele Goy az , Vide 
Pc~ivc~. 

QUEBR A- CANGOTE. Log . no t et·mo do Saboeiro do f~s tado 
elo Cear á . 

QUEBRA-CANÔA. Cachoeira s ituada no ri o S . F ra ncisco , 
proxima ús cachoeiras denom inadas Zaloque e Micbamby . 

QUEBRA-CANÔA. Cachoeira no rioS . Fr a nci sco , proxima 
ás cachoeiras Mocó e Ca xaub y e ela barr a do Ji rtui. 

QUEBRA - CANTOS. Log . n a í'reg. ele Campo G1·ande do 
Dis·t t·i c·to Feder al . 

QUEBR A-CARRETA. Arroio do Estado do R . G. do Sul , 
afl'. esq. do Bul'l'ica-mono, t rib . elo N hum corá 0 11 Inhacorá , t rib . 
do Urug uay . 

QUEBR A - CARROS. Log . do Distd do Federal, no di st. de 
Guaratiba . 

QUEBR A-CHIFRE . Ribeirão do Es tado de Goynz, a ff. da 
m ar gem d ir . do t•i o S . Mar~os . 

QUEBR ACHINHO. AI'L'oio do Estado do H. O. elo Sul, 
reunido com o Bagé vai. ao Qucbracho . 

QUEBRACHO . Arroi o do Es tado do R . G . do Sul , 1·ecebe as 
aguas elos arroios Bagé e Quebrachinho e vai desaguar no rio 
Negt·o . Naqce na coxilh a ele S . Sebjlstião e tem um ctu•so de 26 
kils . mais ou 1nenos. 

QUEBRA-CJ CO . P equ eno pov. do E stado elo Rio de Janeiro, 
n o a n tigomuu . cla Es·trella . 

QUEBRA-CÔCO. Log·. do E stado do Rio ele Ja neiro, no 
mun. de Macacú . 

QUEBRA CÔCO. Log . elo mun . ele Ubá e Es tado ele Minas 
Geraes . 

QUEBRA-CÔCO. Mol'ro elo Es tado do R io de .Ja neiro, per to 
da E . de F . do Norte e elos morros do Forno Velho , do Damião, 
ela Bôa V is ta e dos Mad annos . 

QUEBRA-COSTAS . Log. do Es t-ado ·das AJag1)as , no mun. 
elo T r ium pho. 

QUEBRA-CUIA. Se rra elo l~ staclo de S. P aulo, no mun. el e 
Casa Bra nca . 

QUEBRA-CUIA. R ibeir ão elo Estado de S . P aulo, banha. o 
m un. ela Casa Branca e desagtla no rio P ardo . 

QUEBRADA. Serra do Estado do Piauhy, no mun. ela 
capital, á margem do r io Paruahyba. 

QUEDRADA (Serra ). Nome e1ue ·toma a serra da Iuiapaba , 
no ·tel'mo da I nclependencia elo Estado elo Cear á . E' secca mas 
presta-se bem ao culti1•o de cer eaes . ' 

QUEBRADA S. R ibeirão do Estot clo elo Ma ran hão , banha a 
com. él a Ca1·o:ü1a e desagua no rio Farinha, trib . do Tocantin s . 

QUEBRADAS . R iacho do Estado ele Ser g ipe , aff. do 
rio Siriry . · 

QUEBRA DAS DO SUBAHE . Log . do Es tado el a Brd1ia, 
n a es·tr ada denominada elo << P é Leve» , entre a ponte do Jel'i có 
e o r ia ch o do Bnrreto . 

QUEBR A-DEDO. C«choeira no ri o Suassuh y Grande, no 
Es tado de i\linas Ge raes . 

QUEBRA-DENTES . Arra ial elo E starlo das Alagôas, nv 
mun. ele T m ipú . 

QUEBRA-DENTES. Serra elo Estado de Santa Catha rin a . 
Serve ele di vi sa das aguas do Tijucas e elo l taj ahy- assú. Dá 
origem a di verso~ r ios ent re os quaes o do Enga no . 

QUEBRA-DENTES. R io do E~ tacl o de San·ta: Catbarina ; 
n asce na S3rra ela Boa-V is·ta , r auue-se ao Quebra-Po·te e desv.gua 
n o r .i o T ij tiC(IS . 

QUEB"KA-DENTES . Serra e c.orrego do Estado ele Minas 
Geraes . O coneg-o cl esag~1 a no ribeirão elo Ampar o, a ff. do rio 
J acaré, que o é elo 1·io Gran el~ . 

QUEBRADINHA. Cachoei ra no mun. ele P al'aty e Estada· 
o Rio de J a neir·o. Desagua na margem esq. elo rio T aqnary. 
QUEBRADO. Ribeir ão elo Estado ela Bahia , lntnha o mun . 

el o P rado e clesagua na margem clir. elo t·i o elo Norte, um kiL 
abaixo ela cachoeira ela Ja ra raca . 

QUEBRADO . Oon ego elo Estado ele Goyaz, aíf. el a mo.r gem 
e~q. elo r io S . Bar tholomeu (Jnl'. loc .). 

QUEBRADOS. Ri acho elo Es tado de Set•gipe, no mun . ele 
Divina Pastor a . 

QUEBRA-FRASCO . R io do E~tado clRs Alagoas , banha o 
mun. do P enedo e desagua na l agôa do Camar·tell o . 

QUEBRA-FRASCO . Car rego e morro elo illa laclo el o Rio de 
Janú ro, no cli s tr. el e Therezopoli.s . O carrego desagua n o rio 
Paq ueqúer no Jogar Casca·ta . 

QUEBRA-GAMELLA. Serra elo Estado ele Mat to Gr osso, 
na es trada de Cuyabá ao clis tr . ela Cha pada . 

QUEBRA-GARRAFA. Igarapé do E stado elo Par a , no· 
cli str. de i\Iacapú.. 

Q UEBRA -G IRÁO. P ov. do Estado ch i\Iinas Gera es, á. 
ma t·gem elo ri o Lam im, aff . do P iranga . 

QUEBRA-GREDA. Cor·rego elo Estado ele Ma tto Grosso ;· 
um elos fo rmadores do ribeirão Mag•1avaré, tt"ib. elo Ga ler·a, que 
o é elo Guaporé . ].!;' formado pelo J aboty ( D1·. S . da F onseca .)' 

QUEBRA-GUAMPA. Arroio do Estado elo R . G. elo Sul ;
a!L dir. do bt•aço septenLrional do arroio elo Du1'o . 

QUEBRA-JEJUM. Log. do Estado ele P ernambuco , no mun. 
elo Limoeiro. 

QUEBRA-JOELHO. Morro por onde p:tssa a estrada ela· 
San·ta Thereza . 'rem <100 braças de r ampa e contra rampa. 
( Dica. Geog1· . do Es tado do E . San to). . 

QUEBRA-MACHADO. Serra elo Estado do ill . San ~o, pro
xima ao Tguape, n o mu u. ele Guar apa1•y . 

QUEBRA-MACHADO. Serra elo Estado ele S. P aul o no 
cl is t. do E . San·to elo R i o elo P~ ixe, e m un. ele Caco~ cle . 
( Inf. ]oc.). 

QUEBRA-MACHADO. R iacho elo Estado ele P er na mbuco, 
banha o m~n. do Boni to e desagua no rio Una . 

QUEBRA-MANOEL. Log . elo Estado ele Minas Geraes, no 
disb· do Rio Prelo elo term o ele Paraca tú. 

QUEBRA-MASTRO. Ilha do Estado elo R. G . do Sul, n o' 
rio Camaq uan , mun. de Pelo·tas . ~l.'tlm cerca ele sús kils. ele 
com primen to sobre dous de la rgura . 

QUEBRANÇAS. Baixos que ficam a E. da embocadura da 
immensa ba l.Ji a ele Tod os os San·tos e a CJUe os gen·tios chama
va m M.Mragttig tti ig. E m 1510 ahi naufragou um navi o porlu
guez, cujo des~in o ou emprego não é bem sab ido . Act·edita m 
alguns, e ntr e ~an·to , que nell e vinha Di ogo A lvares, o Cara
muru . (Ext.). 

QUEBRANGULO. An tiga villa elo Estado elas Alagôas ~ 
Denom ina-se hoje TTictoricL 

QUEBRANGULO . Ri acho do Est ado das Alagôas . banha o· 
mun . ela Victori a. e desagua na margem di r. do rio P arahyb!l. . 

QUEBRA-OSSOS. Ri ncho do Es·tad o de Minas Ge t•aes , 
banha o mun. de Santa Barbara e clesagua na margem clil"r 
elo rio deste nome . 

QUEBRA-PAU. Cor r ego do Es tado de Goyaz, afJ'. ela 
margem dir. do ribeirão Jacobin a, trib . elo rio Corumb{l . 
(Inf. loc .). 

QUEBR A-PÉ . Log . no mun. da Di ama nt ina elo Es tado de· 
Minas Geraes ; com uma esch. p ubl. rnix"ta ele pril!leirasle'ttras . 

QUEBRA-PERNAS. R ibeirão do Estado de Paran~ ; atr; 
elo rio Ti bagy. 

QUEBRA-POTE. Log. elo pjs taélo elo Maranhão, fi dir . ele 
qn em en·t t·a a bahi a ele S . Jo3é e do hdo da ilha do Ma 
i·anhão . 

QUEBRA-POTE . Pequeno rio e1o Estado ele Santa Ca~ 
t ha rina ; r eune- se ao Qu , bra-Dcn les e junclos vão ao rio 
Ttjucas. 
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QUEBRA-POTES. Cachoeira elo rio 'l'rombetas , en~re as 
denominadas Cachorr~ e Vira iVl nnelo, no Estado elo P ará . 

QUEBRA-PRATOS. Forte qu e existia no Jogar em que 
Ma't11ia'! ele Albuc1uerque funclou o a n·a ia-l elo Bom Jesus . 

QUEBRA-PRÓAS. Cachoeira no ri o Coxim, tl'ib . el a 
margem esq. do Taquary, afr. do Par aguay ; no Estado de 
Ma t t<:> Grosso . F ica a 12 kils. da foz elo ribeirão ela Fi g ueira . 

QUEBRA-REMO. P onta na cos ta oriental ·el a ilha de 
San·ta Ca tharina, no E st ado deste nome. 

QUEBRA-TESTA. Nome de um as pedeas peri gosas exis
t entes no ri o Pat'a nan, en tre o por·to ela P alm a: e o an aial elo 
R10 elo P eixe, no Es ta do ele Goyaz. 

QUECEUENE. Nome in dígena elo rio Branco do l~s tado elo 
Amazonas . 

QUEDA D 'AGUA. Morro elo Estado ela Bahi a, no mun. 
do Brej inho. Prencle- se á ser t•a de l\Iacahubas. E xiste ues>e 
morro uma pequena casca ta, ele cer ca de 18 metl'09 de altur a , 
·talhada a pl'llmo, e ele cuj a :.~gua se a bastece a pop . da villa. 

QUEDAS . Uma das estações da Companhia R amal Fe rreo 
Campineiro, no E s tado ele S. P aulo, eutre as estações ela Ca
pueir a Grande e das Ca bras . 

QUEIGINGUE . R io do Estado ela Bahia, bauha o mun . de 
Soure a desagu a no Itapecur ú . 

QUEIMA (Capão elo) . Log . que ra r amen te fica inun dado , 
na ma t·gem d i r . do Para.gm~y, pela la t. ele 2J0 25': e onde r e
sidi o por mai or ou m enor espaço de t empo o Qtteinw um dos 
pr·incipaes da t t·ibu elos Cadioéos. 

QUEIMA. P equeno riacho que affiue na m argem esq. elo rio 
P a rag ttDy aos 20" 56' , cerca ele 9 k i ls . acima elo forte Olym po . 
« Nasce, di z o B . de Melgaço, das terras a l·tas do dis tr. de Mi
r~ncl a , em não grande d is tancia . E ' o T el'Cl"is dos anti gos serta
m stas . A Jll'Ülcipal a ldei a elos Caclioéos exis te nas suas margens . 
Chama-se ta miJem do P atda . Es te nome e o de Qttcim cb são 
os de clous dos prin cipaes dessa tribu de s Guaycurüs, que em 
:1:?9_1 , foram a Villa Bell a jura r a paz e h omen agem ao ca
prbao general João de Albuquet'Cf lle . :W' este riacho actualm en te 
ma is conh ecido pelo n ome de Jllabileqtw ou Nabilecuayct ». 

QUEIMA CALÇÃO . Log . elo r io Parnahyba, en{re a villa 
da Manga e a ban a do rio Gu rgueiv .. Ha ahi g l'ande accumulo 
ele pedras . 

QUEIMAÇÃO. Lo;r . elo Es tado elo Parahyb::t. elo Norte, n o 
clis:r. d a vill a ele S. João do Cariry . 

QUEIMA CAPOTE. Carrego elo E stado ele Ma tto-Grosso , 
n a es trada ele Cuyabá a Goyaz. 

QUEIMADA. Log. elo distr. de Anory do Estado do Ama-
zonas. 

QUEIMADA. Log . do E s tado das Alagôas, no mnn. de 
Tra ipü. 

QUEIMADA. Log . na fl' eg . de Campo Grande elo Districto 
Fec! et·al. 

QUEIMADA. Sel'ra do E s tado de Serg ipe, no mun . do 
Gararú. 

QUEIMADA . Serra elo Es tado da Bahia, no mtm. de Santo 
Antonio da Gloria do Curral dos Bois (Tnf. loc) . 

QUEIMADA. Serra do E s·tado do E. Santo, no m un. de 
Guarapary . 

QUEIMADA. Sen .1 do E stado ele S . Paulo, no muu . de 
ltapetininga. 

QUEIMADA . O ong. Halfelcl. desct•eve ndo o rio S. Fran
cisco· pouco acim a do Pilão Arcado faz mea ção ele um banco, ele 
arêa elos Qneirnaclos á esq. elo rio, ele uma pov. elas Qucimad'.ts 
sobre a mesma margem e ele uma seua Queimacla pl'oxim a ela 
mes ma margem . 

QUEIMADA. Ilh a a lagadiça el o E s·taclo do Pan\, no mun. 
de Oriximina, á margem do t•io 'l'rom llet as . 

QUEIMADA. Ilba elo Estado elo Rio ele J a neiro. no mun. 
ele Angra elos Reis. . 

QUEIMADA. Ilha do Es tado el e S. P aulo, no mun. de 
Itanhaen. 

QUEIMADA. Lagôa elo Es tado elo Cear á , no nm u .. de 
Cascavel. 

QUEIMADA COM PRIDA. Log . do Estado elas Alagôas,. 
em S. B1·az . 

QUEIMADA DO CURRAL. P ov. á mar gem do rio S. F ran
cisco, entre Sento Sé e J oazeiro . 

QUEIMADA DO GATO. L og. do Estado el e P ernambuco, no 
mnn. de Aguas Bella s . 

QUEIMADA DO JOSE. Log . do Estado das Alagô:J. s, em 
S . Braz. · 

QUEIMADA DO MEIO. Log . do E stado do Ceará , n o mun. 
do Ja t· el im. 

QUEIMADA DO TAPUYO. Log. el o Es tado elas Alagôas,. 
no dis·t. do Poço das Trinch eiras e t ermo dú P ão ele Assucar . 

QUEIMADA GRANDE. Log. do Est ado do P a rá , no mun . 
de Oriximina , acima elo igarapé Mongubal. 

QUEIMADA GRANDE. Log. elo J~stado elo PiDuhy, no mun . 
de S . João elo P iauhy. 

QUEIMADA GRANDE. Lo~s. do Es tado elas Alagôas, nos· 
muns. el e Paulo Affonso e T1·aipu . 

QUEIMADA GRANDE. Rio elo Est ado ela Bahi a , a ff . el() 
Jacu bipe. 

QUEIMADA NOVA. Log. do Estado elas Alagôas. no mu n . 
do P ão de Assucar. 

QUEI MADA REDONDA. Log. do E stado das Alagôas , em 
Piranh as. 

QUEIMADA REDONDA. Log . do E st ado ela Bahi a , no 
mun. ele Ca mpo F ormoso. 

QUEIMADA REDONDA. Riach o elo Es tado de Pernambuco, 
banha o mun. de Bom Conselho e desag ua no Lages , aff: ele} 
Gara nhnmsinho. 

QUEIMADAS. Villa do E stado ela Bahia , na com. elo Bomfim 
a ma rgem el o rio ILapecurú aos ·JO•, 56' 46" 35 ele Lat. S. e 
3•' 34' 47" ele Lo.ng. E . el o R io de Ja nei1·o. Orago Santo Antonio e 
diocese archiepi scopal de S. S<tl vaclor. Era um a. capella fi li al da 
fl'eg. de Sa.n·t' Anna elo Tucatlo. F oi c rea~l a pa t•ochi a pelo art . I da 
Lei Prov. n . 168 el e i9 de maio ele '1842, que. no a rt. II, i ncor
porou- a á Villa Nova da R a inha ; vil la pela ele n. 2 454 ele 20 
ele junho ele 1884 e Dec. de 8 el e julho ele 1890. '!'em eschs . publs . 
de inst. praim . ; 3360 habs. e d is ta 7-1, 4 kil s . de B01ufun. O sea 
mun . além ela parochia da villa , comprehende mais a de ltiuba. 
Vide estação de Queimadas. 

QUEIMADAS. P ii v. do Estado do Maranhão, no num. de 
S. F1·ancisco . 

QUEIMADAS. P ov. elo Est.ado elo Maranhão, no mun. de 
San·ta Helena . 

QUEIMADAS. L og. do Es ~ado do Pi auhy, no mun . de 
S. João do Piauhy . 

QUEI MADAS . Pov. elo Es ' ado do Ceará , no dist. d e
Arêas . 

QU:h!IMADAS. Po v. do Estado elo P a ra hyba elo Norte, no 
muu. ele Fa g undes. 

QUEIMADAS. P ov. elo Est ado ele Pern a mbuco , no elist . ele 
N. S . ela Apresentação elo Limoeiro, com. e termo eles oe no me . 
'r em duas esch>. publs . de ins t. prim ., nma para o sexo mascuh
no m·eacl t• pela Lei n . 655 de iS ele a bril d e ·1866, e ou ra. para 
0 saxo feminino creaela pela Let n. 731 de 6 de JUnho 
el e 1867 . 

QUEIMADAS. P ov. do Estado el e P ernambuco, no mun. dEl' 
Qui papá. 

QUE lMADAS. P ov. do E stado ele P ernam bttco, no mun. elo 
Bom Jardim, com escholas. 

QUEIMADAS. P ov. do E stado ele Perna mbuco, no mtl~. de 
Out·icut·y, na dis tancia ele i32_kils., com um!l ~ap_e llad ele N · S . 
el a Concei ção, urna casa de fe1ra e commerc10 anima 0 • 

QUEIMADAS. Lo"'. elo Estado de P ernambuco, no mun. de 
· · o 1 1 es no no•ne nos rnuas . de 'r:lquarlttnga. I-Ia outros ogs. ~ o m · 

Barreiros , Bom Conselho e B t•eJO. 
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QUE!M ADA.S . Es tação da E. ele F. clé Alago inhas a o Joasei ro ; 
no EsLa clo da Bahia , entre ae es·tações elo Rio elo Pe n~e e 
J acuricy, a 275m ,306 ele altu ra , e a 46.388 kils. ele San ta Lu zia, 
distante 349.383 kils . el a cida de c a Bahia e. 2.26.959 ele Atago
inhas. Foi inaugnracla em 6 de fevereil'O ele 1886 , E' atraves
sada paio ri o Itapecurú- assú . O solo é a t•enoso e produz em pe
q ue iH1. escal a cereaes e fon ·agem. Tem 3.000 ha bs., duas eschs. e 
uma egreja ele San to An tonio . « A v~getação espon tan ea 
da ?. Jna a tt·avessacla pelo novo trecho elo prolongamen to ela E. 
d e F. ela Bah ia , diz o Dt•. Diogo F er reil'a ele Alm eida, é co ns·ti 
tuida por abuatos , plan·tas r as teit•a s e po ucas ar vor e~, sendo es
tas em geral elas famílias elas ·ther ibin·thaceas e leg uminosas e 
aquellas dtts bromeliaceas , li t iaceas , verbenaceas, sy na nthereas , 
solaneas, malv;tceas , ruyr thaceas , ettpl10rb iaceas, myc tageneas, 
etc. A Cltltu ra , explora da pelos ba bita ntes é mui to l irni ·tacla ; 
cifL·a--ee ao i ncl ispe :~sa vel ás oecessiclacles de uma população B)
bl'ia. Os pr incipaes procluctos cu l tivados , que ·te1•ão ex tl'a ccã o e 
abundante consumo, são : - fa l'inha ele ma nclioca,milho, feijão, 
batata doce, legumes e horta lic~a . o ·tel'l'ano pl'ee ta- se a cul tura 
elo fltmo, que por cl i ffi cu lducle ele tra n spo r·t~ te m sido feita em 
pequena escala . ill m a lgun s pon tos floresce bem o alg·odão . O 
ten e11o é muito a propr iado á criação , especial menta elo gado ca
pl'i no. O gado bovino e la n ige1·o vi nga muito quando não ha 
secca . O tl agello, que mata toda a i niciati va, é <L seeca; C[ua nclo 
ell a chega , t 1clo morre, tudo fal ta , porqtte ta mbe m faltam os 
m eios e o recur~o dos açul es . O te rreno em ge1•a l é ele rocha , 
cober ta em alp:un s p~n tos por uma camad a ele terra vege·tal, 
m assapê o ~t arêa ma is ou mPnos ar gillosa , que varia de nltm•a 
a Lé cl o tts metros. E ntt·e as rochas encorrtram-se var iedades ele 
granitos , q ue se apt·esenta m alg um as ve·zes em massa compact a , 
11 , gel'alm ente, desagg l'egaclos em cleco mpo>içiio. Os terrenos se
dime ntar ias e meta morpbicos occupa m pequena extensão, rela
·tivamen te aos ter renos p lu to ni cos . O ·trach yto , o basal'bo , o 
cli or ito , e os c1eposito3 metalliferos são r ar os ; encontram-se 
apenaq alg uns veios intt:Jr ca ll ados , i n·te rrompendo camadas s·tra
ti llcaclas ele outr as rochas. P elo es tudo dos córtes , em geral 
pouco profu ndos , esses ·ter renos podem se r classificados, de pre
ferencia , como sendo ele ori gem ignea .» 

QU E IMADAS . Serr a elo Estado elo R . G. elo Norte, no mun . 
do Ja l'dim. 

QUE I MADA S. Serra elo Estado elo Pa ra h yba elo Nor te, no 
mun. ele Souza . Ha um a ouLra com o mesmo nome no mun. ela 
Campi na Gt· ande. 

QUEIMADAS . Serra e riacho do Es tado ele Perna.mbuco , 
n o mun. ele F Jores . Divide a com. cles·te no me ela elo P iancó , no 
Parah yba do Nor te . 

QUEIMADAS . lllol'l'o do Estado el a Bahia . Vide M e
leiro . 

Q UEIMADAS. Ilha e porto do Es tado el a Bahia, no mun . ele 
Casa NaYa. 

QUEIMADAS (Porto elas ). No rio P a rnahyba, pouco abaiw 
do porto de Amara nte ; no Es ta do elo P iauhy. 

QUEIMADAS. Lago elo Estado do Ma ranhão, á margem elo 
t>io Tury- assú, ac ima de Sa11ta Hele11a ( Pereira elo Lago . R ev. 
do I nst. cH. pag. 305 ) . 

QUEIMADAS GR ANDE S , L og. no tel'mo elo Bom. Co nse
lho do Est ado ele Pernambuco . 

QUEIMAD INHAS . Pov, elo Estado ela Bahia, no ruu n. de 
Maracás. 

QUE I MADINHAS . Estfl.ção ela ill. de Fer •·o Ce nt t•al , no 
Es tado da Bahia; i naugm acla a 11 ele jane il'o de 1885 . 

QUEIMADO. Log. no mun. ela capital elo Estado elo Am a-
zon as, no d ist. de Ma nacapurú. · 

QUEIMADO. Pov . elo E ~ taclo elas Alagôas , no mun . ele Vil! a 
Viçosa, 18 kils. ao· norte. 

QU E IMAD O. P ov. elo Es tado do E. San·to , no mun. ela ca 
pi·tal. Orago S . José. Fo~ elevada á parochia pela Le i P 1•o v. 
n. 9 de 7 de j ttlbo de 1846. Transferida sna sécle para o pov . el o 
Por lo do Cachoe iro com a denominação de Cachoeira ele Santa 
Leopoldina, pela de n . 21 tle <1 ele abr il ele 1884, que elevou ess[1 
ulti mfl. pov. á ca tego ri a ele villa . Tem uma esch. publ. ele in s·t. 
p ri m., creacla pela Resolução de :L2 ele abr il ele 1828. Foi incot·
por acla ao m un. ela capi ta l pelo Dec . n . '! ele 26 de dezembro 
ele 1880. 

QUEIMADO. Ser : <L elo Estado da Balija, no mun. ele Ilhéos . 
De>ta um a ramtficaçao para E. a,té o mar , c1ue é elenomma da 
Serra ele Sa nto Anton io ou Serra Gra11cl li . ( Inf. loc. ). 

QUE IMADO . Igarapé elo E~ ta elo el o Amazonas . no lllllll. ele 
Ma nacapu l'ú . Va i pa ra a marge m cli r . elo rio Solimões . 

QUEIMADO . Ar roio elo Estado elo Pal'a ná , 110 mun . da 
Capi ta l. 

QUEIMADO. Arroio elo E stado do R . G . elo Sul; a íf. esq. 
elo rio Ij uhy-g·•·ancle . 

QUEIMADO. LagôJ. elo E stado ela Bahia , na com. ela Ca
p ital. Com o nome ele Queim a do ex iste nes te Estado uma 
co mpanhia que abaslece de agua a cidade ele S . Sa lva dor . A 
agna _é r et ira da dessa Jagôa e elos rios C:tmor ogipe, T el ha e 
Negr ao. 'J:'a mbem a denomin am Lagóa ele San ta Luzia . Com a 
de nominação ele San to A n tonio elo Quei mado h a 'Lambem uma 
fa brica ele tece r . 

QUEIMADOS. Pov . no t et•mo ele S. F t·ancisco, no ills taclo 
elo Ma t·a nhiio. 

QUEIMADOS . Log . no termo ele Ja icós elo E~ taclo elo 
Pi auhy . 

QUEI MADOS . Log . elo Elstaclo da Bahia , no termo ele 
Ilhéos. 

QUEIMADOS. P ov. no dis t. de Ma t• apicú e· mun . de 
$ uass ú do Es ta do elo R io ele Janeiro ; co m um a estação da 
.!!; • de F . Cen tral elo Braz i!, ent l'e a es tação de Maxambomba 
e B~lé m, 48k.210 di stant e ela Capital F eder al , 13k.465 ele Belém 
e a 29m.298 el e a ltura sob t·e o nivel elo mat·. 'l'eru duas eschs . 
publs . el e ins t . prim .. um a elas quaes cr eada pel<L Lei Prov. 
n . 1.75J ele 30 ele novembr o de 187.2 ; e um~, capella . A par te dessa 
est rada en tr e Capital Federa l e Queimados foi i naugurada a 29 de 
m arço de 1858 e de Queim ados a Belém a 8 ele n ovembro ele 1858 . 

QU EIMADOS . P equeno r io elo E st a do el e Minas Get· aes, 
ba nha o cl ist . do P ar auna elo m un. da Conceição e desagua. no 
Cipó, afl'. elo Parõ:tu na . (In f. loc .) . 

QUEIMÃO . Lagôa elo E stado elo R . G. do Sul , na cos ta do 
ocean o, e n tl'e DJ Iagôa Xarqueacla e do Pinheiro (m. J. de Moraes , 
«Canal Pdncipe D . Affonso>> ) . O e ngenheiro E leu thel'io Ca
margo escreve « Qttintão ». 

QUEIMA-ROUPA. Serra elo Estado ele Minas Geraes, no 
m un . do .AHo Rio Doce . 

QUE I M A-SANGUE . Morro elo Es tado ele Minas Geraes, no 
mun . de S . J oão cl' l!: l -Rei, á elil· . elo rio Gra nde e á esq . elo 
ribeit'ão elo Chaves . 

QUEIR A DEUS . L og . elo Estado de P em ambuco, no clis·t. 
da Luz e num . ele S . Lour enço el a Matta . 

QUEIRUGA . Sel'l' a elo Es tado ele Minas Geraes, no mun. ele 
Ma nh uassú . Affi l'm am ex is tir ahi out·o e ou Lros mineraes . 

QU EIROGA . R ibeirKo do E s tado el e .Minas Geraes, aff . ela 
mat·gem esq . do rto Car atw ga , que é te1b . elo Doce (Inf. l oc.) . 
Ou tro caval heiro nos info l'rno u se t· esse rio a lf . el a ma t·gem esq. 
d o Cuieté . 

QUEIR OZ. Cor 1·eg-o que nasce no mor J·o Aznl , que pertence 
á fazenda da Boa Sot·te e vai clesagua t· no l'Í o P omba, t l'ib. elo 
Parahyba. elo Sul, pel'to de T apirussú . 

Q UE I ROZ . Carrego do Estado ele Goyaz ; col'l'e proxim o ao 
arra ial ela Bana e elo rio elo Ferre iro (brô1ço elo rio Ver me lh o) . 
E' p t•ofuuclo. Junto de ll e fica, segundo assevera Cunh a Ma·ttos, 
um mon o estl'eito e ba ixo , elo qual se cle3fr uc ta um li ndo pa 
nm·ama . 

QUEIROZES . Log . elo Estado ele S . Paulo, no mun. de 
Sa n tos . 

QUEIX ADA . Cot·reg0 elo Estado de i\!Linas Geraes , no cl is t. 
ele S. Miguel elo Jeq ui·ti nhonh a . Desagua no r io P reto ou Ilha 
elo P ão, a l'f. elo Jequi ~ inhonha . (In L loc . ). 

QUEIXADAS. Arra ia l elo Estad o de Mi nas Geraes. P a ra 
o a rt. I ela Lei Pro v. n. L 20 2 de 9 de a.goslo de 186<1 t r a nsferiu 
a sécle ela fl'eg . de Joanesl!l. elo m1m . ele It~lJ i ra com o. deno
m inação de fi:eg . elo P arahyba do M.atLo Dentro. ' 

QUEIXADAS. Ribeirão do E~taelo de S . P aulo; clesagu!t 
na m argem ch t•. elo Para nap<tnema. quas i defron te ela foz elo 
rio das Cin~a s . 
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QUEIXADAS. Com.·ego elo Estado ele Matto Grosso, atn . do 
J aurú, galho elo Coxim. 

QUEIXADAS. Col'rego elo Estado ele Matto Gr osso : é um 
pequeno subsidiaria elo T aqu a.ry. · 

QUEIXADAS. Cachoeira no rio Purauapanema, na secção 
comprehenelida en·tre o Salto Grande e a barra do rio Tibagy . 

QUELENGUE. Ilha elo Estado da Bahia, no lllUJl. ela Barra 
elo Rio de Contas. 

QUELEMBE . Rio do Estado da Bahia, no mun. de Ma
ragogipe . Apet··tado entre rochas, despenba- se em formosas 
cascatas. Abastece ele agna a cidadacle. Tem 3 pontes que ligam 
a cidade a 3 arrabaldes . 

QUELUZ. Cidade mun. do Estado de S. Palllo, sécle da 
c.~m .. do se11 nome, a. 268 kils . da capital, 12 de Arêas, 22 ele 
Sllveu·,•s, 4<1 de Lorena, 33 ele Rezende e 19 ele Pinheiros; 
banh ada pelo rio Pa1·ahyba que a divide em duas pa1·tes liga
elas por uma ponLe de fe t·ro ; a·travessaela pela E. de F. Central 
do Brazi l , que ah i tem uma estação . A parte à esr1. do rio Pa
r ahyba é mon·tanhosa, e a que fica à dir., encurralada en1Jre a 
Fortaleza e o p ,\ r:;vhyba é mai.~ ou menos plana, com ruas (5 ou 6) 
geralmente planas , l:l.rgas e algumas calçadas; na primeira ficam 
a ma·triz, em Jogar elevado, e a capell:l. ele S . Roque ; na se
gunda a cap~ll a do Rosa•· i o, baixa com a ft·en ~e voltada para 
lUD. dos lados, e cons truida sol.Jre <tB rainas do Theatro G11a-rany ; 
a casa ela camara e cadêa, na base elo morro ela Fortaleza e com 
a frente voltada para o largo elo Dr . Oliveira Borges . A matriz, 
sem torres, es tá situada no alto da um mort·o, com tres janella s da 
frente : é i n·~el'iorm ente bem decorada, apresentando o altar-mor, 
o ele San·to Antonio, S . Roqne e N . s. elas Dores e a capella do 
ss. Sacramento . Ao lado ela matriz fica o cemi·terio. A cidade 
apresenta_ um aspecto_ trisLe ; suas casas são quasi todas ele 
constmcçao an·ttga, nao havendo nenhuma ele bonita appa 
renci a e ele gosto moderno. Seu commercio é pouco animado . 
Orago S . João BapLis ta e diocese de S. Paulo. F0i primitiva
men te uma a ldêa dos inclios Ptu·ys, Cl'eacla em 1800 pe lo capit ão 
general Anto m o i\lanoel ele Mello Castro Mascarenhas. A cli
r•ecção desse aldeamento foi con fi ada ao Padre Francisco das 
Chagas LimD., que promoveu a pr osperidade da aldea . Não ap
]lareca uelo outro si tio mais proprio para accomodação clessess 
ee l vagens elo que as ·terras fronteit·as á ft-eg . ele Arêas, sobre o 
P arahyba, ahi se lh es co nsignou uma porl,lão dellas pat·a Blln 
morada, em que t ambem se mandou erigir uma egreja com o 
tüulo ele S . João Baptista ele Queluz: Foi ct•eacla parochia pela 
Provisão ele 22 ele março de 1803, elevada á cat~goria de villa 
p or Lei Prov. n, i5 de 4 ele março .de :1.842. e á ele cidade pel a 
Lei n. 15 de iO ch março de :1.876. A pop. da cidade é de umas 
1,000 almas . Lavoura ele café e cereaes. 'rem agencia do correio 
e ~1natro es~hs .yubls. de iust. prim . das quaes uma foi nocturna. 
E com. ele pr1men·a entr . :, Cl'eacla pela Lei P1·ov, n . 29 ele 17 
ele abril ele :1. 875 e classificada pelo Dec. n . 5. 918 de 15 de maio 
de 1875 . O mun. confi na ao N . com o E s tado de Minas Gm•aes 
pelo alto da serra ela Man tique ira, ao S. com o mun. de Arêas 
]lelo a,! to elo morro da J:i'ortaleza; a E-. com o ele Rezende (Estado 
do R10de Janeiro) pelo ribeil'ão Itagaçaba e com o de Pinheiros 
Jlelos r1os Claro e Parahyba . O terri torio é, em geral, mon:ta
nboso, apresenta ndo comtuclo algumas pequenas lllanicies á 
lllargem elo rio Parahyba . O sólo é coberto de ma·~tas na fralda 
~1a serra. ela ManLiqueira. No P arahyba ha a lgumas pertuenas 
l_bas. cn.Jas terr~s em geral não são cultivadas . Os p!'incipa~s gos que atl'svessam o mun. sii.o : o Parahyba, Cla t•o, Entupido, 

ruzes, Salto é Itagaçaba. Comprehende os bairt·os: Villa Quei
Eacla, Varzea , Sal·to, Le<tncll'Os, Palha, Santa Cr uz e La vrinbas . 

ncont1·a-se no mu n . granito e no aHo da serra cht Fortaleza 
~~ttm a argilla para a fab ri cação de viclt·0 . O ftmclarlor ela matriz 
~1 o alferes J osé Antonio Dias de Novae~, falleciclo em :1.84.2 

Ylctima ela r evolução . Foi instalada a villa a 1 ele jRneÜ'o de 184_5 
c
1
omo ee vê do seguin·te clocumen·to fi el mente extractaclo elo Jiv.ro 

c o tombo ela camal'a. "No 1o de jau,;iro do anno elo nascimento 
ele _Nosso Setlhor J esus Christo de 1845 nes ta Freguezüt ele São 
~~ao Baptisb ele Queluz, termo da Villa ele ArBas, Provínc ia de 

ao Pau lo , nas casas destinadas para Paço cb Camara desta 
nova villa, es·ta:nolo presente o capitão J oão Lopes ela Silva, como 
dereaclor 1nais votado, conforme a acta da elei ção ele 7 de setembro 
Co anuo lindo, e havendo elle já prestado jmamento peran·te a 
bm~_ra i\~unicipal ele Aràas. no 1o de dezembro ele 1844 em 

0 ser • anc1a elo Dec . ele 22 de JUlho ele 1833 e Portar1a do Exm. 
~l'esir! en~e ela Provincia ele g· el e agosto elo pre terito armo, e Lei 

a crea çao cle3 ta Vtlla (segue a L ei) . Achando-se tambem pre-

sentes os Vereadores F . e F . a cada u m elelles se deferia Jura
mento depois do que se houver am por impossados dos seus 
respectivos logares os sobr e ditos Vereadores e a Vllla por 
instalhtcla. A pr.imeira sessão foi celebrada no d·ia. 7 de janeiro 
do mes mo dia mez e anno». 

QUELUZ. Cidade e mun. elo E3taclo de Minas Geraes, sêde 
da com. elo seu nome, b gacla á Capit:ll Federal, a Ouro Pre·to , a 
Sabará e a Se·te Lagôas pela li:. ele F. Central do Brazil, distante 
uns 600 metros da es tação ele Lafayet·te . A cidade é pequena, de 
agradavel aspecto e com bom cl ima . Tem um lheatrinho, 
caclêa, casa da ca mara e tres egrejas ; a matriz com duas torrres 
e 4 a !Lares, sendo um ele N. S . ela Conceição , ou·tro das 
Almas, outro de N. S. elo Rozario e ouLro (na sachrist:ia) do 
Coração de Jesus ; a ele Santo An·tonio, no alto elo morro do 
mesmo nome, com fren·te lDra a ma·tri?. e com um só altar : e a 
elo Carmo . Orago N. S. da Conceição e diocese de Mariit.na. 
Sobre sua fundação lê- se em Sainte Aclolphe : " No principio 
elo seculo passado, nm cedo nume1'? ele aventureiros, qua foram 
m1nerar na serra de Ouro Branco, Jllnctarm- se co.m os incli0s da 
a ldêa 9arij 6a e m·eg:irnm um a egreja a N . S. da Conceição, a 
qual fur cracla parocht a em1709 ; edifi c:a t•am-se depois mais duas 
das invocações ele Santo Antonio e N . S. do Ca rmo. Em 1791 o 
gnvernador Luiz Antonjo Furtado ele i\1endoça, visconde de Bar
bacena, afinal elevou essa pov. á categoria ele villa ». Seaundo o 
Re!at . ela Repartição de Esla ti s·tica fo i Queluz creacla ft':'e"' . por 
Ordem Regia el~ 1752. Do Livro elo Tombo ela parocbia, que 
consultamos, n ao cons ta a data ela ct•eação ela f l'eg . havendo 
o t er_mo de aber~ura firmado em '173:1. pelo Dr Jose ele Souza 
R1ben·o F1lho, o qual reza assim : « EsLe livro hade seni r de 
registro . ás el eiçoens e mais determinaçoens para o bom elo regi
men ela ll'manclacle erec ta cvm autoridade ecc les ias·tica ele N. S. 
da Conceição, paclroeim ela f•·eguezia elos Cat·ijós », Foi elevada á 
c1dade pala Le1 Pro v. n. 1.276 de 2 ele janeiro de 1866. E' com. 
de segu nda e!l~r. Cl'eada pela Lei Pro v. n. 1.867 de 15 ele julho ele 
·1872 e ch•ss1f1cacla pelo Dec . n . 5 .049 ele 14 de agosto de '187'2 
e Act_o ele 22 ele fevereiro ele 1892. T em est ação telegraphica 
agenc1a do corre10 e qua·tro eschs. publs. A freo- . ela cidade oncle 
cu !ti v a -se milbo, fe ij ão e asroz , é muito sujei'ta á geada. 'Nel la 
ficam os morros Al'to, da Mina, Azeite, Cancléas e Padre Anten io 
.Seu mun . é constituído pelos dists, da cidade, de Santa 
Anna elo Morro do Chapéo, ele N. S. elas Dôres da Capella 
Nova, de Santo Amaro, ele S'.l.nto Antonio de ltaverava ele 
S . José elo Carrapiche, ele S. Gonçalo ele Cattas Altas da'No
ruega, do E . Santo do Lam im e da Gloria; e dos povs. La
fayette, N . S . dos Remedios elo Jequitibá, Rancho Novo Pas
sagem, Gagé, Reclonclo , S . Gonçalo diversos outt·os . A l ~voura 
do mn . ~ a cln canna, havendo cli ve rs~s engenh os . Ha abun
dantes nnnas ele manganez . Sobre suas divisas viela en·trJ outl'as 
as Leis Pro v. ns . 24 ele 2 ele abril ele :1.835 ': 5.2 ele 9 ele abril 
ele 1836; 512 de 3 ele julho ele 1850; i.385 cl'e 14 ele novembro 
de 1865 ; e 2. 286 ele 10 de .i ulbo ele 1876. A egl' aja n:iatriz foi 
baleada. durante a r evolução de :1.842, ·tendo morriclo prorimo á 
ella o filho d0 general Gal vão, Forttmato Nunes Galvão. 

QUELUZ . Log. elo Estado de Pernambuco, no mun , de 
Ipojuca. 

QU ELUZ . Estação ela E . ele F. Central do B1·azil, no ramal 
de S. Paulo, entre as estações ele Engenheiro Passos e Lavriuhas, 
á ma!'gem clir . elo rio P ar ahyba elo Sul, distante 227k.846 ela 
C a pita! Federal e a 470m .870 ele altul'a sobre o nivel elo mau. 
A parte dessa estr ada entre Engenh eiro Passos e Queluz (:J.1k .507) 
foi in a ugurada a i 8 ele julho ele 1874 e a ele Quel uz a Lavrinhas 
(i71<.85 l) a !1.2 ele outubro do mesmo anno. 

QUEM DIRIA. Log. no clis·t. ele Anajatuba do Estado do 
Maranhão . 

QUEMEUCURI. Igarapé elo Estado el o Amazonas, aff. 
da margem aust1·a l elo rio Negr o, entre Barcellos e Thomar. O 
co nego André, em suas Noticias . geog·J"aphio:ts ela Capi·tania elo 
Rio Negt·o, escreve Qucmet~cry; e o Sr. Arpujo Amazonas, 
em seu DiooionCLrio, e Baena, em sua Cho,·o!Jr·, Quemeuotwi, o 
o Dl' . A . R. F erreira Qttermeucuvi. 

QUENDINA . Log . ne clist. de Sa nto AO>tonio e Almas elo 
Estado elo Mar::tnhã.o . 

QUENQUENGUE. Rio do Estado elas Alagôas, aff. ela 
margem clir. do Manguaba. 

QUENTE. Riacho elo Elstado el e Minas Geraes, unnha o 
mu n. el e Bt)a Vis ta do Tremedal e desagua no r10 Pa.jahú . 
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QUE-QUE . Ilhas e cachoeira no rio Negro, margem dir,; no 
Estado do Amazonas ; acim a ela foz do rio Içaua. 

QU ER-DEUS . Log- . do Ji:s lacl.o ele P ernambuco, no mun . elo 
Limoeiro . 

QUERENCI A . T er mo usado no Rio Gran de elo Sul para 
cles ignar o lagar ou parade iro, o nde h a bi·tualmente o . g:1do 
pas·ta. ou onde foi Cl'eaclo . Os annnaes entroptlhados dt llJ c ii
menté se apar t1m p1. ra longe da r1uerencia (Bernar·do Tave ira 
Junior . Notas ás p,·oâncianas . ) 

QUERENCIA . Log. elo Es·taclo do Rio Grande elo Su l , no 
mun. elo Mundo Novo . E' hambem denominado l' aquar usaú . 

QU ERERÁ. Serra elo Es tado ela Bahia, no mu n. do ltaso . 
QUERICOCÁ. Scr .-a do Est:~clo elo Ceara, no mun. el e 

'Qui xará. 
QUERMEUCOVI. Rio elo Estado elo Amazonaa, aff. do rio 

Negeo ( Dt•. Alexandre H. . F erreira. Rcv . elo Inst. Jiist 
Tomo X LVIII , pag. 9) . Araujo Amazonas e Baena esct·evem : 
Queme Ltcw·i; o conego Andr é Quente1te>·y. 

QUERO-C ANGO . Sena e conego do Estado elo Rio de 
Janeiro. O carrego nasce na serea elos CrtlÍlix:is e lança-se no 
Macabú, após um cut·so de cer ca ele 10 kils. N<to se pt•esta á 
navegação, pela naturez<J. ped regosa do Svu leito . 

QUEROMANA. Arroio elo Es tado elo R io Grande elo Sul, 
a lf . elo rio Caved .. 

QUERO -QU ERO . Era o nome ele um elo> nucleos da cu 
lonia Sinimbú, no Estado do Paraná. Possuía com o nucle0 

den ominado - :c apiio da Anta - 218 colonos com 70 famílias . 
QUERO- QUERO. R io elo IJ:stado do Pal'an á, afl'. ela mar 

gem esq . elo Guahiroba, que col'l'e para o Tiba gy . 
QUESSÊ . Pe:1ueno lago elo Estado elo Pará, no mun . ele 

Oriximina .. 
QUEUAN ACAN . Nação indí gena do Estado do .Amazonas, 

no rio Ja purá (Araujo Amazonas). 
QUEVEDOS. Al'l'oio do Estado elo R. G. elo Sul, afl'. meri

.dional do r iu Camac1uan, trib ela lagôa elos Patos . 

QUI A' . L og. elo Estado ele Mar a o hão, em Cajapió. 

QUIABOS . São assim elenom i nados uns campos elo cria e, 
eituaclos no mun icipio ele S. Vicente Ferre t· do Estado elo Ma
r a nhão . 

QUIABOS . Serra elo Bs tado ele Mi nas Ger aes , nas divisas ele 
S . Paulo do Mur iahé, pel'Lo elo ribe irão Fumaça . 

QUIANDEUA (abundante ele c1uin a) . Igarapé do Estado elo 
Pa t•á , elesagua na margem esq . elo rio Capim, entre os igarapés 
Arra ial e i\Iamourana. 

QU1ANDEU A . Lago do Estado elo Parú, no mun . ele Maca 
juba, n as cabeceit·as do rio Putiry , proxirno do lagar de nom i
nado J am bú -assú . 

QUIANDUBA . Rio elo E s tado do Pará, no mun. de 
Abaeté. 

QUIARY. Nação indigena do Estado elo Amazonas, no rio 
Negro (A raujo Ama~on as ) . Os selvagens tambem cles i~nam pelo 
nome de Quiary áquelle r io. 

QUIRAANA . Nação inclig.ma elo Estado do Amazonas, no 
rio JuruGi (At·aujo Am azonas) . 

QU IBANDÊ. Mol'l'O no clist. ele Merity elo Estado elo Rio 
ele Jane iro . 

QUIBENGE. i\1orro elo Estado do Rio ele Janeiro, proximo 
-ela margem elir. elo r io EsteelJ a e do morro elas Neves. 

QUIBIBORlAN . Log. no mun . ela L n.brea, -Estado do 
Amazonas. 

QUICI-IODÊ. Riacho elo E:;tado elo R. G. do Norte , banha o 
mun. de Flores e clesagna no rio Salgado . 

QUICIHAN . Dist . do mtm. d o\ Labrea, no Estado elo Ama 
zonas, no L'i o P ul'ÚS. Orago Santo Antonio e diocese ele Manáos. 
Foi crea Llo paroch<a pela Lei Provincial n. 479 ele 21 ele maio 
ele i SSO . 'l' e m escholas. 

QUICÓ. Log. elo Estado ela Bahia, sobre o r io S ub~hé , na es
t rada elo Pé Leye . 

• 

QU[ 

QUI CUNCA' . Serra do Estado do Ceará, e ntre S. Ma theue 
e ABf!a ré E ncontra-se t ambem escri pto Qttinctmquá e Quicwwhá. 
Nella existem bons sitias, nos quaes se cu ltiva canna, c1ue dá. 
boa rapadura e ag uardente . 

QUlEBÓ . Log. elo Estado de lVIaLbo Grosso; no clist. do 
Diama ntino. E' mui'to suj eito a aggressões dos inelios . 

QU IEBÓ. Rio elo l~stado ele Matto Grosso, ali. do Cuyabá . 
Suas ca;bece iras, d iz o B. de Mel gaçn, qnasi se entre laçam com 
as elo rio P reto, afL do Arinos . E' formado ele L1c.us galh os, 
Qztiebó- g>'a?tâe e Quiebosinho, que unidos ' 'ão á distancia ele 
30 kils. , eu·t•·ar na marge m clü. elo rio Cnyahá, cerca de 36 kils . 
acu11a da boca elo rio Mauso, que ainue pela margem opposta . 

QUIEBÓ-GRANDE . Ribe irão elo Estado ele Matto Gt·osso ; 
nasce no logar elo Blll'acão , cerca ele S-i kils. ela v illa do Dia
mantino e faz bar ra no rio Cnyahá D'Alincourt, que clelle faz 
menção , escreve Qttibó. Rece be o Cerquinha . · 
QUH~BÕ-PEQUENO . Ribeirão do l<Js taclo ele J\Iatto Grosso , 

nasce no Jogar ela Cet·quinha, c~ rca ele GO kils. el a v il la elo Dia
man·tino, a rumo do ltNE . e vai reun ir-se ao Quiebó -Grancle . 

QUI EPE . Ilha elo Estado ela. Bahia, na entrada ela babia ele 
Camamú, com duas mi lha> ele circumferencü\. Ser ve ele guia 
aos navega n·tes. E' coberta ele grandes arvores e tem uma a ltura 
·total de 50 me tros. «E' facilme1r~e reconhecida, diz 1\iouchez, 
por s •u isolamento elas terr a<> vir.i nhas, que são ma is al'as t.aclas 
a O. e mais baixas , tem cel'ca ele 300 me'bt'oe ele cl iamett·o " · 

QUIETOS. Sen o·te elo Estado ele Pet' nam!Juco, no nnlll. ele 
S . Ben~o . Ahi fica um cem iterio. 

QUIGINGUE. Riacho do Estado ela Bahi a , banha o muu. 
ele Tucano e clesag-ua no rio Hapecurú . 

QU!l'l'HA (p imenta ). Rio do Estado elo Amazonas, afY. elo 
Ur,raoatuba . 

QUILOMBINH O. Log. elo JJ:s taclo ele Minas Geraes, na serra 
c~a Man·t i<Jue ira, á margem ela E. de F . Cen tral elo Bmzil , entt•G 
StLw e Joao Ayres, no cltst . do Curral e mun . ele Bar bacena. 

QUILOMB!NHO. Serra do Estado de Minas Geraes no 
clist . elo Carmo rle Cuj urü e mun . elo Pará . ' 

QU I LOMBINHO , R lbeiri'io tlo Estado ele S . Paulo, banha o 
muu . elo Cunha e desagLia no Jacuby . 

QUILOMBINHO . Coueg-o elo EsLaclo ele l\I inas Geraes, a fi'. 
ela margem esc1. elo rio Bancleil'inha . que é trib . elo rio elas 
Mor ~es . · 

QUILOMB O, s . m. Habitação clandestina nas mattas e cle
ser Uos, que servia ele r efugio a escravos fugidos . Tambom lh e 
chamam 111oeambo . Etym. E ' vocabulo ela lingua bunda, si
gnificando acampamen·to ( Capel lo e I vens). Na Bolivia, Repu
blica At·g.an tina e Estado Oriental elo Uruguay, tem o vocahulo 
Qttilombo !' s ig niftcação de bo1·clel (Velarcle, M01·eno, Sagas
turn e ). 

QUILOMBO . Log . elo Estado ele Pernambuco, no nmn . de 
Bezen-os . 

QUILOMBO. Log. no mnn. elas Duas Banas elo Estado elo 
R io ele Ja neiro. 

QUILOMBO. Log . elo Estado do Rio de Jvneiro; no clis t . ele 
Guarulhos elo mnn . ele Can•poa. I-Ia um outt·o com o mesmo nome 
no dist. elas Dores ele Macabú. 

QUI LOMBO . Log. elo Dis~l'ic·t ·? F ederal , na fr eg . ele Jaca
repagná. 

QUIL OMBO. Bait·r o elo mun. ele 'l'na1J1lté , no E stado de São 
Paulo, com duas eschs . publs . cr eaclas pela Lei u . 101 ele 24 ele 
setembt·o ele 1892 e Lei n . 378 de '1 ele sete,~1 bro ele 1S95 . 

. QUILO,MBO . Bairr0 elo mun. de S. Bento elo Saptwahy- mi
run, n o J~s~aclo ele S. Paulo. com nma eseh. pu bl. Cl'eacla pel::~. 
Lei n. 10 l ele 2 1 ele setembro. ele 1892 . 

QUILOMBO. Bairr o elo mun . ele Villa Bell a, no Estado de 
S. _Paulo, com uma esch. pulJI. el e ins·t1·. prim., creacla pela 
Le1 Prov . 11 . S ele 15 ele fever eiro ele 1885 . 

QU IL01V1BO . Pov . no mun. ele S. Se bastião elo Es laclo clt~ 
S . Pa~Jio. Fabrica-se a hi excelle1rte fum o ( Inf. loc.) . 

QUILOMBO. Bairt·o elo nnm . ele S . Carlos elo Pinhal, no 
E sl:l.clo ele S . Paulo, 

40. 38 2 
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QU'ILOMBO. Pov. elo Estado el e S. Paulo, no mun. elo Cru
Zeit·o, com tnua esch . p •tbl. de instr. prim, creada pela Lei 
Pro v. n. 9 de 23 de março ele 1878 . 

.QUILOMBO . Dist . do mun . ele Tres Pon·tas, no ]ls·tado ele 
Mtn as Gdraes Orago N. S . do Rosario. F oi ct·eado pela Lei 
frov: n . 3.086 de 6 ele de~embru de 1882. Denomina-se h oje 
"ÜW'tmho Campos . 

QUILOMBO. Anaial elo mun . do Serro, no Es tado ele Minas 
Geraes. Orago S . José . T em eschola . · 

QUILOMBO . A rrai al no mun . el e Juiz de F61'a elo Es·tado 
ele Minas Get•a es . A Lei P1·ov. n. 3.120 de 18 ele outubr o de 1883 
autorisou o pres ielen·te elo l!: sbado a co nceder privilegio sem onus 
algum para o J~s·t aclo a quem cons tl'uir uma 1!1. ele F. en ITe 
esse arraial e a E. de B' . Central do Brazil. 

,
7
.QUILOMBO (S. J osé do). Di str. do Es·taclo de Minas Get•aes . 

11cle União . 

S 
QUILOMBO. Pov. elo Estado de Minas Geraes, no clis·L de 

· Gonçalo da Ponte. 

_QUILO ;I>J BO. Pov . elo Estado ele Minas Geraes, no clis·t. elo 
Dtv_tno elo Cat·ango la . Ot·ago S. Sebas·tião. Tem 11ma e3cb. publ. 
cdle 111st . pri tB., creacla peht Lei Prov. n. 3.396 de 21 ele julho 

e "l886. 

QUILOMBO. Log. do EsLado de Mat·bo Grosso, no clist r. da 
Chapada P mutl ela capital. 

QU LOMBO. Estação ela E. ele F . ela Companhia U rriii:n 
Sorocab~. na e Huana, na sect:ão Huana, n o Es·bado ele São 
Paul o. F ica e 11tr e Monte Serra t e e Haicy. 

QUILOMBO . Serr a elo Estado elo Rio ele J aneiro, no mun. 
ele Cantagallo . 

QUILO"MB O . Morro do Estado de S. P aulo; so>rviu de div i8a 
ao cli st. do P aioli nbo. . 

QUILOMB O. Com es te nome h 1. clnus morros no muu, ele 
Caoanéa elo l!:stado de S . Pau lo: um denominado Quilombo 
Grnnde e Otttro Qui]o,ubo Pequ eno . i l tif. l oc.) . · 

QUILOMB O. ~10l' t' O no mnn. de Santos elo E s tado ele 
S. Pan.lo, na i l ba ele .::i . V ice nLe. 

QUILOM BO. Sert' <l elo iflsbaclo ele Minas Ger acs, no elist. el a 
Veo·tJ.nia e num. ele Passos . 

QUILOMBO . Set'l'>t elo l!:stado ele Min as Ge t·aes, ~o nascente 
elo cl!sb. ele S . Gonçalu elo l~ io Preto e mtlll. da Di:cmatl'tina . 

QUILOM BO . ' ' err a e cor rego elo Est ado ele Miuas Ge raes, 
no m'tll. el e .\ynl'uoca . 

QUILOMBO. Sel'l'a cloEotaclo de Minas Gen1es no mun . de 
BaE:p,, nrJ y. t<: m su "s fntlelo~s <.Lcha- se asse ule o clisb . 'cte :::;. Sebas
Liáo da ·.11c t• zi lhacla . 

QUILOMBO. ::iet'!'a elo Eot>,do ele Goyaz, no mun. ele San ta 
Luzia . 

QUILOMBO. Ilh a cl<• Estado elo R . G. elo Sul, na foz do rio 
Jacuby, pt·o xim ' el as i lhas elo .\gui a t· e ele Lages. 

l 
QUILOMBO Pt·a i" na il lt a el o Gnver • aclor, situada n 'L ]Jahia 

c e Ou, nab l'a e pertencente ao Ois ri c·to Federal. 

QU L OMBO. lt i !Je irão rl n E~·taclo el a l3 a h i ~ . banha o 1111111. 
do 1-'rrv lo e de•;t gu " 11a m •t t'gem esq. ri o ri o do S!ll. oito kils . 
abat xo rio raumlo~ c :200 me\ os acima da ca,;hoei t'<l ele Bai xo . 

QUILOMBO . Pequ eno t' tO elo l•:s taclo tltJ R io d .Tatleiro , 
banha n lttut\ . de S~CJ U ' Il' ema e dosng ua no rio 1'almi Lal. 

QUILO .\II B O U[l ,e it·ão d Es t ;~ elo clQ Hio ele .J aneiro, b;cuh a 
~ 111 ' 11. de ·an agallo e des,,gua no l'io Parahyb;t ; nasc na 
~e t' t· a da l?:o t• esb t. 

QUILOMBO. R i arh ~ elo Est~do do R io ele Janeiro . nff . éla 
~a ge rn esq. rio !'ibeil·ão das Palmeiras , tl'ib. do rio San L' Anna . 
' k .. ve~sa a estt· acla do Co,t tmel·cio . 

c1 QUILOMBO. R io elo ICst ,clo elo Ri_o rleJ~neiro, , r egao mun . 
e I tagua tt y e eles gLta no 1' etxeu·a , all. elo Guanclu . 

d QUILOMBO. Corl'ego elo Estat10 de S. P a ulo , banha a com . 
e P tt· as, unung·a e de, ag11a no ribd t·ào ela La t· anja Azeda . 

S QU ILOMBO. Ribeirão elo Estado de S . Paulo , aff. d<J !'.iO 
Or ucaba , 

DICC, GRO , 4íl 

QUILOMBO . Ribeirão elo Estado de S. P aulo, a ff . do rio 
At ibai a ; corre en·tre os muns. des te nome, Br agança e Bethlem 
·(Azevedo Mat•ques). 

QUILOMBO. Ribeirão elo Es Laclo ele S. Paulo. aff. da 
margem cl i1• . elo J tqudL. Tem pouco mais Otl menos 83,3 kils . 
ele ex ten são, sobre 22m,2 ele la t· gut·a . Corr e n a clit•eccão mais 
ge l' al ele NO . para SE . no m un. ele lguape . E' mu tto piscoso. 
O ie t•t•eno de s uas margens é um bano talcoso ni'a ts ou menos 
silicoso. 

QUILOJYIBO. Rio do E s-tado de S. Paulo; nasce na Serra 
Geral e, a pós um curso ele cerca de 1.2 kil s . , clesag ta no lagamar 
elo Ca neú ·a NE. ele Santos. E' ele pouca profu ndidade. R ecebe 
os l'iachos M:orrão, Onça, Ju\ld iahy e Cannavieit·as. 

QUILOMBO. Rio do Estaclo de S . Paulo, banha o mun. ela 
S. Carlos do P inhal e clesagua. no ri o U ogy . 

QUIL OMBO. Rio elo Estado de S . Paulo, afL da margem 
clir . do rio Tie tê . 

QUILOMBO. Rio elo Es·tado elo Pat•aná, banha o inun. de 
Guaratuba e elesagua na babia des te nome. (Inf. Joc. ) , 

QUILOMBO. ltio do Estado ele Sa nta C>lLharin a , banha o 
mun. de S. ~ligue i, l'eune- se com o 1'res R iachos no lugar deno
minado Jo sé Andr ade, e vai cles.,guar no rio Biguass t.i. 

QUILOMBO. Arroi o do l!:st aclo elo R. G . elo Sul, a rf. da mu
gem esq. do Tclho, no muu. ele Jaguarão, 

QUILOMBO. Arroio elo Estado elo H.. G. do Sul, banha o 
mun. da Conceição elo Al'l'oio e desagua na ma,rgem eSLl· tlo rio 
Carahá . 

QUILOMBO. Arro io do Elstaelodo R. G, elo Stll al1'. da m a t· 
ge nt esq . el o l'io Pa t·clo . ' · 

QUILOMBO. Al'roio elo Estfl.rlo rio R. G . do Su l l'eune-sà 
com o Forqueba e juntu< vão desagua r na mar gem cti'r. elo rio 
S.,u·ta ~1ur i a , a lf. do riu elos Sinos. 

QUIL )MEO. Art·oio elo Es·t tclo elo R . G. elo Sul a li'. ela 
mar gem clil'. do rio Caby . ' 

QUILOMB O. R ibeirão elo 8s·t ,c[o de Minas Oet•aes, nasce em 
Bal'IJacena, n a Sl:' t'r a do Q tilom bo e eles 1g1t L no rio elo Peixe; 
·tt·t b. tlo Pardhy butut, no mun. ele Juiz Je [?óra. 

QUILOMBO . Ri o da J.<;sta< lo ele '\l in>ts Get·,es, banha o mun. 
do Cur \'ello e clesagua na· mat·gem esq . üo Cipó, afJ'. clu l~ ,t raú11a . 

QUILOMBJ. lUbP. irãoclo : <:stacloclc~ ~linas Geraes, no mun. 
de :\ lt'ems, nas t.l tv isas do clis, . ela Sorra Negra. 

QUILOMBO . Corrego rl n l~st ·tel,J el .e Mina<; Get·aes, aff . elo rio 
Misel' ic· ot•cli p. . que o é elo Q'teut•:•. 1 n,, .. l e s te elo ri o das Velhas 
e este do Pa •·o~n ahyha Ba, th a o mun. ele A. t·axá . 

QU IL0~.1 BO . Ribe i,·ão dn l!: ~taclo rle Mina > Gentes násce na 
Sel' t'a elu Piu t11 h ,y e üe~<J. .~' t t a u,, rio ·apitin g L. ' 

QUILOMBO. Ribeirão do I~Rtael . el e Go,ya.r., r e,tne-S'l cn m o 
J flca ré. com •· sbenome <' nb ''" na mat·ge m eSL[. elo riu da P ulma . 
P ;tt·a aqu<' ll,· s d•l US r io:; vão os corregos ela Cachoein.t ou el a 
P ude it·a e o das Cat ingas. 

QUILOMBO . Cot't 'S '!O rio t ~ starlo ele Gnyaz. aff. ela margem 
cl it• . elo riu~. B;.,· th do,tt eu ac im a r.lu r io ,\J psq ttit:L. 

QU , L OMBO . r;ot•,·pg·o do ~~ ~ ta J,, ri P G · y~z . IJ ,, n bn o rnun. ele 
S01 n L:t Luz ia e cleRag 11 a no r iheir:io.lnll•lon .eil'" , a'ff. do t·io Verl e, 
qne o é elo Ma r ;~ nh ;t o (]nf. ], c ) Do me'i.Jnu mun. n •S I.tz ·m 
mcn çiio de um ou tro co t•t·ego desse nu me, ai L clct m .trgem ~ sq. 
d tl l'i_he i t·fi. o A lagado ,. 

Q UI L OMB O. Ribe irão dr, Estudo ,te Ma lLn - Gt·oR~o . a!T ela 
llhl lgem ei Íl' . do ri o P:tl'" /5" ay. ~ · ·tam <lll el euominuclo l'Í O 
lT egt·u. 

QUILOMBO. Ribei tão cloD:sraclocle ~JattuGr.J · >O . Co l'l·e pam 
o Arinos. 

QUILOMBO. H.iheirão elo Estado el e MnútoU . osso, atl'. esc1. 
cb r io d' ' C:.,sca, no di st. tle 8a11t'. l nna d" ChaJ •Mla .. \/,sce· na 
c'hapa tla ele Sot nt' .\nn a . r ecebe o t•i ueirãu da L~go inha, CUJUS 

ag-~uts VPem m a ts jJOSsan"tes com as elo Cachoeidu!la , que é oen 
t1'ibttL:1t'ÍIJ. . 

QUILOMBO (Banco elo) ltai pava ele a~'P' ' lln. coacret~~ .. ~lo rJo 
Cuyabá, LO id ls . abaixo Lia c<whoeira do Bart o ; n t> Estado ele 
M<t tto Grosso; 
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QUILOMBO. Cachoeira no rJo P e1·equeguassú, no mun . de 
Paraty e I!:s1ado do Rio ele Jan eU'o. 

QUILOMBJL A. Log. do Estado elo Rio ele J.,neil'o, no clis·t. 
de Macabú . 

QUILOMBOLA. Ilha pertencente ao J.!.:staclo e situada na 
bahia ele Guanabar<1, prox ima ao porto elas Neves. E' -tambem 
elenominacl~ l'vfwx:ing «e'Y'Cb . 

QUILOMBOLA. l,onta <.l e te.t·t·a no ri o Doce, n a ma t•gem 
esrJ . e a uma legua, em ft·ente ch foz elo l'ÍO Pl'últO (Dicc . Geogr· . 
cht Provi11cia elo 1!.: . Sant.J). 

QUILOMBOLA. P ec1ueno rio do Estado do E . Sanio, u.ll'. elo 
Riacho. 

QUILOMB'JL AS . Col'l·ego elo l!:sLaclo de i\lin as Gel'aes, bn.
nha o ILlllll. ele Diama nLina e eleragua no rio S. Domingos, afl. 
elo J e(tUitinhonlt a. 

QUIMANGA S. (Ban·eta elas). De nenhuma impol'Lancia é es La 
ban·e·ta por sel' um li f(eh'o cól'té 11a pecl t·a , a qual se obtem cl e
mol'anclo a pon·ta ue Set·iolJaem ]J l•l' 80". SO . :'-iel la se en
contl'a 20 a 25 palmos ele fundo, cascalho g t·osso - e, passa nele, 
é para dentro ·to·talmente secco (\'iLal Llc Oliveira ). Fi ca no f~s
·taclo de P ernalllbuco. 

QUIMBAÇA. Iga rapé do E s·taelo elo Ma l'anhão, afL elo rio 
Pel'icuman. 

QUIMBIRA. Log . elo dist. de l\1aca bú elo IEs·tado do R io 
de Jan eil'o, sobr~ o d o e na est rada do seu nom e . Es•a ul'tima 
div ide o cli s (. rl e N. S. daq Dô1·es de Macabú do de Sa nttt RiLtt 
ela Lagôa ele Ci ma. 

QUIMBIRA. Log. elo Estado elo R io ele J ane it·o, no mun . 
ele Santa Mal'ia Magda le na. . 

QUIMBIRA . Rio do Estado do R io ele Janeit·o, na comal'ca 
ele Campos; nasce elo "Se. rlão do Qnimbit·a » , COl'l'e na clil'CC
ção maiq ge ra l de S. para N. e desagua no rio Imbé. 

QUIMBURO Riacho do l!:staclo ele Sergipe, no valle do ri o 
deste nom e e num. da Divina P aslora. 

QUINAS . Coxilha elo J~s taelo clJ R . O. do Sul ao N . ela 
Cruz Alta. E' uma ramificação cht Coxilha Grande . 

QUINAUARIN]!; (Ca nOa, ua git·ia P a riqu i). Cachoeira no 
rio Capucapú, afr. elo J atapú. 

QUINCOÉ ou QUINQUÉ. Riachiio elo EsLaclo elo Ceal'á, 
banha o mun. de Igua Lú e desa gua na mal·gemdir. elo Tmss ú, 
ali'. do rio Ja·guarib~. O S!'. Senador Pompeu escreve oCum
cué» ou «Qu incu lé•>. O nosso modo de escrever é o geralmenle 
us<tdo em muitos re lator ios . 

QUINCOLÊ. Riacho elo Estado elo Ceal'á nasce no mun. 
do Saboeil'O, na se l'l'S. do Flamengo, e clesa'o-na na mal' n-e m 
dit·. elo Trussú, afl'. do do Jaguaribcl. Se l'ú o ~ne~mo de ci~a1 

QUI NCUNQUA'. S ' rra (lo Estado do Ceará, no mun . elo 
Quhal'á. 

QUINDUA. Ponta na emboco.clul'adorio P ericum an , aoS .· 
no Esta elo do Maranhão . ' 

QUIN'DUMBA. Log. elo l!:staclo de MiiutA Ge!·ttes, sol!t·e o 
rio Carmo, no an·aia! da Bal'l'a Longa . H a áhi nm a pouts . 

QuiNGUINDÁ. Scl' ra do ~s ta elo el e Serg ipe,· na s clivisas 
do mun . ele Simão Dias. 

QUINGONGUE . Log . do E si'-\clo do Rio de J a neil'O, no 
dist. de Cordei ros . 

QUI N.HAMBINDA, E ' este o nome co m qu e vae c!esagt tfl.l' 
no In h" •nlmpe o d o da Serra , no l!; sttt do ela Ball ia (In f. Joc .) 
QU~NNIMURAS . O i llu skado Ayrcs ele C:tsal ( C/to, ·o

[)l 'copl!u.h D•·c•z., tomo _II, yag . ·100, ed tçiio de 1533) d iz se.t·em 
03 (~UIIl lltlllnt·ns cs pl'tllletros pnv oacl ores memoraveis elo con 
·torn o ria enseada ele 'l'oLlos os Sa ntos; mas, obõet·va. Accioli 
além ela singularid•tcle ele tal proposição . cuj:.t s bases não pud~ 
dcsct>t'l.i n;u, nota- se dat· essa prefer cl ncin aos To lmyill·as. S im ão 
ele Vasconcellos. 

QUINOTUPAQUEN. R io elo Es tado elo Amazona~, afl'. da 
margem clir . do r io Uurat·.icapará, ·tt·i b. do Ur a l'iguel'a . (Dos 
1ralnlhos dacommi ssão ele limH(•S ele 1882). · 

QUINQUÉ . Vide Quincoé. 

QUINQUINÁOS. Indigenas do Tilstaclo ele MatLoGl'osso. 
QUINQUIO. I lha do Estado do P tw:i , no muu. de Ca.meLá. 
QUINTA . Log. elo Estado do Maranhão, no m un, do Paço 

do Lumial'. 
QUINTA. P ov. no cl ist. elit Lagôa San ta e Estado de MinaS 

Ge.1·aes . 

QUINTA. Pov . do EsLado ele i\linas Geraes, uo mun. ele 
Jannarja . 

QUINTA . Uma elas estações eht E . el e F . elo Ri o Gt•ande a 
Bagé, no i!:staclo do R . G. do Su l, entre R io G1•ande e Povo i'\ ovo. 
lL' de 3o. c lasse . 

QUINTA. Ri ac ho elo Estado de M i m~s Geraes, ba,nb a o mun . 
de Ja n1~aria e clesag-ua n a ma t·gem c>SCJ. elo rio S. l~ r an c i sco . 

QUINTA. Carrego elo Est<•.clo de Goya1., a (L da margem elit·. 
elo ribe irão l~almital, 'tl'ib. elo San·ta Mari a, elLle o e do rio 
Col'umbá . 

QUINTA _DOS LAZAROS. Log . elo Estado ela l3ahia, no 
mun. eh cap1tal. A lu fica o Asylo de Mendiciclade, creado pela 
Lei Pro v. n. 891 ele 22 ele ma io de 186.2, mancl ad·l es ta belecet· nesse 
Jogar pela de n. L335 ele 30 ele junho clP 1873 c inaugurado elll 
29 de .iulho de 1876. Alem clt! sse pio es·tabelecimeirto not<Lm- se 
nesse mesmo logat· um cemi lel'io e o Hospi la l elos Lazat·os, 
desLinado a pres tar abrig-o e soccorl'os aos individuos a l'lec tudos 
ele mot·pMa. O patL- imonio daq uelle es tabelee imen·to consiste no 
ec!Hicio á Boa Viagem, em apnli ces get·aes () es(acloaes e acções 
de elir el'sas com pa nhi as O segtmclo é marrt iclo por suiJsidio es1a· 
eloal, Jlro .l uc to liquido ele lottJ t'Í<Ls, fóro s ele terrenos e tapagem 
de carneiros e in umações no cemitel'io. 

QUINTA DO SUMIDOURO. Log . no mun. de Santa Luzia 
elo I!:sta.do ele Minas Ueracs. E' ·tambem denominada FJclalgo. 

QUINTALEIRO ITALIANO . Log. elo Es·tado ele Goyaz, no 
mun. ele Sant' Anna ele An·tas . 

Q UINT ANILHA. Col'l'eg·o elo Es·taclo de i\1inas Geraes, vem 
elo puv. dos Cl·ioulos e des<~gua na margem esq . do rio das 
Mol'l es . Tem seis ki ls. de ex Lensão, 

QUINT.ÃO. Lagoa elo E st ado elo R. G. elo Sul, proxima ás 
lagoas Chal'queada e Pi nheil·o. O esgenheiro Camal'go escre,•e 
Qnin tão ; em uma cat·ta annexa f\ O kabalho « Grande canal de 
Juncção da Laguna a Porto Alegre , , por ~. J. ele Moraes, lê-s 
.t~ ueimão . 

QUINTAS . Log . eutre Campo Maior e Therezina, uo Estado 
do Piauhy. Ahi ·tem suas cabeceiras o rio Mar a·tauan, afl'. do 
Long~~ . 

QUINTAS . Pov. do Estado do R. G . do Norte, no mun . do 
Na·tal. ].!; ' l ogar mui procurado no verão. 

QUINTAS . l~nseacl a na cos·ta elo Es·tado cla &JA.lagôas, en·tl·e a 
ponta elo Patacbo e o pontal elo Pessôa . 

QUINTILIANO . . ~ i be i rão cl<;> Est~elo de Goyaz , aff'. da 
mat·gem elH·. elo nberrao elo Agaprto, ·tnb, elo rio Vermelho. 

QUINTINO. Lagoa elo l~sta elo ele Minas Geraes no clist. 
el'AbbaeUa do P itan; uy, nas proximidades elo rlo 'Pará. E' 
·tn.mbem ele11om inacla l~g·ua Grande. 

~UINTO. Serra do !!:staclo do P ia uhy, no mun, ele Hamaraty. 
(In L loc.) . 

QUI NTOS. Mono do Estado elo Ce!llrá, no mun. de Am•o1·a· 
QUINTOS. Set'l'a elo Estado do R. G. elo NorLe, no mun. da 

Sel'l'a Negra. 
QUI NTOS. R io elo Estado elo R. G. elo Norte, nasce nas 

divisas desse JJ;s taclo com o elo Po.rahy ba, reune-se com o San·t~ 
Anna e juntos và'J clesaguat· no Sel'icló. (In f. loc.). 

QUINTURARIÍ:. R io do Estado do P!lit'ahyba do Norte aff· 
elo Seri ló. ' · 

QUINZE. Arroio elo ~stado elo R . G. elo Sul, afL esq. do 
rio Taqual'Y . 

QUINZ~ CASAS. Log. i margem esq. elo Gt(apot·é Ires 
legua.; aba1xo de VJZeu ; out t·'ora povoado, mas já não existen-te 
em 178 1; no Es·ta do ele i\1atto Grosso . (B. de i\1el g·aço). 

QUINZE DE AGOSTO. Rio elo Estado do E. Santo, no Tim• 
Luhy . 
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QU INZE DE NOVEMBRO. Praça situada no Dislricto Fe· 
det•al, á beira mat·. Nella achnm-se s itu ados diversos ed illc·ios 
taes como a r e par tiç:i.o elos TelegTaphos , <L Catheclrul, egrej a elo 
Caemo , Sec eeuada ela Ag-ricultttl'<', P1•aça do llleJ:cnclo; Ponte 
elas barcas ela Compa ·1 hia Feny; u m elegante chal~rt?,; e a e~
tatua elo general Ozol'iu. O a o ti15"o Paço Jrn perw l lot res tclencut 
dos ,. ice-re is elo J~staclo do Bt•az tl , clescle Gom es FrCJre ele A n
clracle, conde ele .Bobaclel la. Sobre o sea pol'Lico pt•incipalle-se 
<t seguin·te inscl'ipcão lap idar 

R1-:YNAKDO ELRI!:Y D. Jo:\o V. N. S. 
E SP.N D J o .or, I:: C.\J:' , m c; .l Di~S'I'AS CAP.:I S E I)A 

])AS i\f,as G• O; oo:HES PR.O DI•: A Nl)R . a, DO SEO 

OO:-J . 0
1 

S1\RGD i\IAYQ lt DI~ u.a DOS SEOS I~XGrt. L OS 
A!'\0 D1l\ IDCGXLIU . 

A Catheclral fo i. construicla pelos carmelitas calçados pelos 11 ns 
elo sec11 lo XVI, i! um ·templo que não pet·tence a um <> ordem re
gul ar ele arcb itectura. l~s Lá situada no começo ela rua Prrmet L'O 
ele iYJarço (anHga rua Direita), fazenda e8qu in a com a nm _!Sele 
ele Setembro (~1ntiga rua elo Cano) e et·a ligada ao H.nLig·o I-'<1ço 
~mperial por um pas<adiço ele ferro. ('1. ef51'e.J a elo Carmo fica 
JUnto {I Catheclral no começo ela ru a Pr11ne ll'O de Março fazen~~ 
esqui na com o uecco elos Barbeüos. Sua pedra ftwelamental fo • 
lançacht e m 175· e em 1.770 ficou conclmcla a egt·eJn, faltan
do- l he a penas as ·torres, que fo•· a m t ermin adas, um:t PL1l 1849 e 
a ou·tnl. e m 1850 . Foi r esLa ut·acla tanto ex terna como tntel'n:t
m nte, conservando-se porém Loelas as sttas notaveis obras de 
::l.l'te.A'sua esq . ha um lon go cor redo t· d escoberto que COlllmnntca 
a praça Q1dnze de No•emuro com a r ua rio Carmo. Um graclLl de 
feuro cerca o a dro. Foi eose gt·ael il inangurado a 5 ele abt·tl ele 
1884. Esse gradil é ele fen o fund ido e fab ri cado na Capita l Fe
clet•al. O corpo central é formado por 4 p il astras, ornamentadas 
com paine is no centro, encimadas por capibe is ele Ol' elem com
posita . As duas pilastras centt·aes são rematadas por clous a n.1 os , 
em posição ele adoração, e as elos lados por candelabt·os el e cin co 
lampeõeo cada um. O pot··tão p1·incipal e ele dous baten tes , 
for111aclo p01.· paineis e folhagem elo estylo Renaissancc, clesba
ca·nclo-se elo centro elos paineis uma co1·ôa ele fol has ele l on•:o, 
encimada por ttl11fL corôa real, tendo no ce ntro um emi.Jlemn. 
nllusivo á !:ia.ntn Thet·cza ele J sus, :t matr ia t•cha, r e1ormaclnra 
ela ordt'lll do Carmello . O machi nismo elos l'echol clv por tão fica 
occulto por um contra-batente . A imposta e bancle im, que ,., . 
matam o pol'bâo, são ·tam bem elo esly lo Jlena~ssanoe, tendo no 
centro as a rmas elo Carmello, so lu•e as qu:tes av u!Lau:_ lima CLIS
·todi:t com relevos :J.rtisLicos ele gos·to . 0.; dons portoes lateracs 
egualmeute são do es tylo Ren.cússance, te nclo n o centro clous pat
ne :s que os ornam e o emb lema elo Monte Céll'l11ello, e siio toe
m inados ]JOl' impostas e ba11deiras ot•namentarlas . Os co t·pos 
late t•aes sao preenchidos j)Ol' grad il ele fel'l'O [.tneliclO, CO I1l rui
neis . O sôcco é formado pot· florões circulares e g rega na par te 
supe,· iot· elo gl'ad il , q 11e é clivichclo por columnas q "aclraclas. Nos 
angn los ficam duas pi lastt·as com la mpeõcs, qne como o.; outros 
B;i.o ill umin aclos po1· gaz . A pintut·a ele tocl o o g r adi l fin g-e aço, 
co m ot·namenktçõe> el e ouro fi nu . " Na igreja elo Ca rmo, cli.z 
Porto Ale,.re. ba dons portões ele nm tl'aba lho exqnis iti s i mo, e 
o que ele i t~ p'ar a o becco elos b;~.rbciros, é uma obl'a maravilhosa 
naque lle esbylo; impossivel será que o cinzel elo sculptot· possa 
ta lhar o nuumot•e com maio r mot·bidez e graça elo que a lli se 
acham . Estas duas portas seriam consiclet·~tclas como el ous mo
num entos perf'eit issimos àa arLe Lorl'Omh,"'.ic:-... •t? itt iud.a. a.. - b tHJ.. 

pompa em qualcp~ er parte ela Emopa.>l O ed ili c io ~m qne func
e tona o Ministert o ela i\gl'Jcn lbt.IL' :J., acba.- se !so.laclo, lr,nclo ,duas 
entt-aela: pt·in cipaes, uma ela~ quaes ':_Oitacla para o. m a r ; e um 
ed tlicio eleg-atrbe e ele gTanclea proporçoes. O oha(aru r epresenta 
uma ·tor re ou prismd. t:erm1naao por uma py.t·am icle; n esta ex 1st.e 
11n1a esph ent arm illar com as al'mas braztle tras sobrepostas, 
executadas em me·ta l. Na face, ,·oltaela para o mat•, obse rvam-se 
as a t·mas elo vice-re i Luiz ele Vasco"cellos o Souza , traball\aclas 
'lm mat•m ore , lendo em bailto a segHi nte insct·ipção lap icl a t·. 
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POR'l'UG,Af..Ll tl:!. REG i iS':\ . 
l'IAoOr'l)f :\IAo hU G U~TA 
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R,g(j i Pil.OCAN'l'IS . AES'l'U S • l:'{FRA C'l'O , 1:\JPEIJ.'U• 

INGI~N "ll f, MOLJ~ . 

('ON~ 'l'RUC'l'JS. \' UB I.ICI•: . R8 1H[,TI1U S . 
PORO . P01'\ '1'r.. B l i\ltl 'J'A 'J' IS . 
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TS A~GUSTIOTII!::~>r. RT . C0:\11\IODIOlU!i\r. f.'O Ri\IAi\r, 

llEDAC'L'ISo 

~EG:\T .. wus . ~uxnrrs. nrPENSl S 
ALO LSIO VASCON CELI..rO S0 1SiE 

DnASILI!l•;, n r , VICES . RI·:GIS. rmRJ~!\'1' [ 

f'U.l US . A USPICUS . 1·L,E C . SUN'l'. pgJU~ECTA, 

JI OC. MONUi\IEI'i'l'U:O.f. 
!'OS' . 

'1'0 '11 'J ' A~ 'l' ISQUG. E.lUS. UEKEF' IC US . 

(it1A'l'US 
POPULU~. SI': B,\ S'l'IA:"fOP OLlS. 

V { . Kt\f.. , 1\PRJL . 

ANM . ~f.J)CC . LXXX . lX. 

E na race vo!lacl:l pnra a prao;a, em um oval ele mat·mora, H -se 
a s'gu in te esbr ophe : 

IG~Ilõ-1-:R.O C U RRO I?Ol'ULUS D U ~t PIIO-:BU5 ADURlT 1 

V A S COi\"Cr.LLI: S ,\QUIS E:J g<..:J!l' U RB!~ Sl'l'Df, 
PFICE m Rl-:'l'RO PROPtõ:. RA : E 1' C .tE L r S'l' A'l' lON E RELlC r A. 
Pnmc LARO POTJUS i'ii'l'gRr.; AD~SSE: V I RO • 

Havia um j tl!·dim ·todo g·r adeado, quo ficava defronte ela r11a 
Sete ele Selem bt·o e inaug-mado a 25 de m~. t·ço ele ~877. E' 
<t Pt·aça Q:Linze el e Novembro percontcla por cltversas l tnb as ele 
boncls. Denominava-se a nLigamente Praça elo Carr.; o .~ H ln~a 
ultim :tme nt e Lat•go elo Pa-;o e P raça D. Pedro li . l ' tde R10 
ele J:tne it·o. 

QUINZE DE NOVEMBRO. Rio elo Estado ele Santa Ca
lhal'i na, afl:'. ela mat·gem uit·. elo l'io do Peixe , t rib elo Uruguay. 

QUINZE DE NOVEMBRO. Porto á mat·gem clir. elo Pa· 
r nná, no EA taclo ele i\Iatto Grosso . 

QUINZE DE SETEMBRO. Log. do Estado ele Santa Ca
thadna, n o mun . de Blumenau, sob t•e o rio elos Geclt·os. 

QUINZE DE DEZEMBRO. Ribeirão elo Es tado ele S. P aulo 
afl' . elo rio Dourados. 

QUIÓ . I crat· apé elo Estado elo Pará, banha a ilha M:arajó e 
clesagua na 

0
margcm c!_ir. c~o rio Camal'á. Tem uma ~achoeira 

que impecle a navegn.çao, a1ncla ele pequenas embarcaçoes. 

QUIPAPA'. V.illa e mun. do Es·taclo ele Pernambuco, na com. 
cli? 1 anellas em um f!. pequena elevação, á margem dos rios Pi 
r angy e Q~tipap:i. " O mun., diz o . Sr. Pereira ela Cos·ta, tem 
por scicle a villa elo mesmo n ome, s t luada ao sul cln vtlla das 
f' n.nell as . em uma larga chapada no a l to ele, um morro que 
el:i plll'a ·os valles elos rios Pi r a ngy e Qui pa pa, e n a contl. dos 
m esmos : ·tem approximacl<tmen·te um a área de 120 m . qua
ch·ados, e aprescn.la Ulll <~ pel'specbiv:t iJella e ag-raclavel: edif~ca 
ç:io sofl'rivel, egreJ a matl'Jz, ce tmlerw com capell a ele S . Sebastmo~ 
eschs. publs., agenc i<\ elo COt'l'mo, etc. A. zon~ elo mun. é qua~1 
toda acci denlacla e co1·tacla em todas as cla·eccoes por grandes ri 
beiros e co t•t·eg<> s, e as encos ·~as e valleo ele suas senas _são de 
mLü ta ferti li dade om lodos os ramos ele cultura.. O algoclao e a 
0n nna sã.o os principa.es generos ele cultut·a, sendo a ultima em· 
pregada no 1abt·.ico ele r apadnt•as em mais_ ele 190 enget:ho~~ em 
·todo o Ulllll. · cuHiv ,t - se -tambem a manchoca, milho, fetjao e 
o:ttt•os geueros', achando-se já bem adiantada a cultut·a elo café e 
do trio·o. Gl'aças á fel' tili elacle da zona, que o mun . occupa, ·tudo 
a lli p1~cluz admiravelmente; a can na ele assuca~ cheg:a a pro
duzir de 1 S an uos sem soll't·er r epl aute, e o a lgodao a tbtnge ~ 6, 
ele constante proclucçi'io. A cull.ura elo fumo é m!ll to cleseuvolYLda, 
principa lmente nos haares aprop t·iaclos ao seu plan~io, notan 
r1n-•e nela sna cxcellente qua lidade e bom preparo os ele i\Jo
q{1 ~·m," 'Cu7., Q•Je imacl as eJm ema, q_ue s~o :encli.<ios no H.eci l'e, 
como ele Garanhtllis . A >t li <t cl~ Qmpap:t f,~. a a 2J-t lu ls . ela ca
pita l e a 39 c! a es tação elo i\~<Íyara l elo' pl'O]~nga~lenwda ~ .. cld ~~-_. 
el o S. F,·anctsco» . O mun. e t•egaclo pelos J tos I tra ngy, Qtupnpa, 
Ar êas . Cocal, Anhumas, 13oi, Gt·avat3 1 T aquara e algun;s,ontros. 
Nelle ficam as senas ~ell acla, elo CanZLl e os mon·~es elo ~ tll·,co e 
l:loa Vista. Sua eg t'eJa nMtl'17. tem a mvocacao ele N. S . ela 
Conceição e depende ela diocese ele Ohnc~a . Fot Cl'eacla paroch.ta 
pe'o art. I ela Lei Prov . n. 432 de ::: 3 ele JUnh o ele 1.857; tl'allsfe
rila sua sede p<lra a povoação ele Panellas pe lo ar t. H ela _de 
n . 508 ele 29 ele maio ele ·1851: Incorpor ada ao , tern,w elo Boml,o 
pelo fl.rt JI ela ele n. G-16 ele 9 ele maio ele 18 >5. Em v trtucle elo 
·•rt JT - ~la de n. 701 ele 2 ele junho ele ·l866 continuou a sep ma
·Lri~ de-ssa f1·eg. aquella que in·a em ·186 1, passa ndo~ egr ·P~ i 1~~~ 
ex istia em Panellas a cons·tituir uma paroch t ~ ctf~t:cl,i~ Bonito 
corporacla ao term~ ele Lar uaru e_. ele1sm,f~f.~1• a i ~~corpo l' aCht no 
pela Lei r:r·ov. n. t20 de 20 ele m~'Z 22 ele] ~aio ele 1868, e ao 
termo ele S. Bento pela ele 11 • 827 

1 9 19 (]e 18 ele maio ele 
mun. de Panellas pe lo al't . II c!a c e n. 1402 ele 12 ele maio 
1870. Foi elevada á vi ll a pela Lel Prov. n. · 
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ele 1879. No mun . fica m as povs . e logare jos seg uintes: S. Be
n edicto, P au Ferro , Q11ei madas, Jurema , Poço Comprido, Azei
·t ona . Meninos, Cinza, L;:u·a ngeira , Estiva, Santa R osa , Bt·ejin bo 
de Areia, Imbidbaira , Agu a B.-anca, Cavadas , J ncú , ~el't' i nha , 
Serra Grande , Ca beça d'Anta , Can·to Escuro, Set•t•a Verde, 
Canzil, Ma ng ue, 'l'imbó, Chã , Cascudo e dive rsos ou tr os. '!' em 
um a es tação elo prolongamento da ll:. ele F. do S. Ft·anc isco, a 
qual foi inaugu mda a l5 cl~ Ja neiro ele 1885 . Sobr~ suas di vi sas 
vide , entre ou Lm s , as Leis P m vs . n. 442 de 2 de junho de 1857, 
n. '164 de 2 m a io de 1859 i n , 70 l ele 2 ele junho de 1866 . 

QU IPAPA' . l~s t ação elo prolonga men·to el a E . ele F . do Re
c ife ao S. F ra ncisco, no Es t-ado ele Pern ambt~co, el"i s ta nte 721<,6,13 
de Pal mares, 131<, 660 ele S. Bened icto e '1.21<,280 ele Agua B1•anca . 
F ica a 427m,473 ele a ltiLucle. F oi ina ug m acla a 15 ele j a nei ro 
de 1885. 

QUIPAPA' . R iacho do l~s laclo de Pe rnambuco, a fl'. elo P i
r angy . Nasce no logar Amobt· e ·tem um curso ele 12 kils . 

QUIPARY. Lagôa elo l!:st:\clo elo R io ele J <t neiro, n o mun . de 
S. J oão ela Ba t· t·a . 

QUIRA-PARAN A '. R io elo ITls taclo el o P a rá , na .ilh a Ma
r !lj ó i i.>anh a o m nn . el e Pon·ta de Ped•·as e clesagua na ma rgem 
dir. elo r io Mar aj ó- as>Ú ou Pororoca. (In f. loc.). 

QU IR AU '. I lha do l~s taclo do Pará, no mun. el a capital. 
'l'ambem escr evem Cai rat't. 

QUIRIA' . R iacho elo Es·taclo do A mazo nas ; clesag na na 
m ar gem esq. elo Soli mõe3 ac ima elo rio Içá, ent t·e os riachos 
Xomá na e Suacá. 

QUIRICÓ- GRANDE. R io elo Estad o ela Bahi a . lJanha os 
mum . ele Alago in has e do Catú e clesagua n o r io P oj uca. 

QUI RICÓ- MIRIM . Rio ri o J~sbado da Bahi a i n ;sce ao pé 
da se rr a denom inada Mar ia ele Brito, clist(l.n Le ele Alago inbas 
:l8 kils. corta es te mun. e '? Llo Ca·tti e clesag11a no t'io P oj nca . 
R ecebe os ri ach os Ga mellell'O. , F or tun a e Lobo . 

QUIRIMI RY . R io elo E s tado elo Amazonas , n o mun. de 
Hacoat iar a. 

QUIRINO . P o,· . el o Estado el o Itio ele Jan e iro, no d ist . do 
Desengano e mun. ele Valença, na E . el e 1<' . que elo Desengano 
ya i áquel la cidade . E ' hanhaclft pelo ribeirão elo seu nome . 
Agencia do co rre io, c t·eacla pe la Por ta ria ele 3 1 de mar ço de 1880. 
T em uma escho la . 

QUIRI NO. Serra elo Est~clo elo P ar ahyba elo Nor te, no mun. 
c~ e Itn baia na elo P i I ar . 

QUIRINO. Igarape do illstado do P a rá , no mun .. de Bt•eves, 
lJr o,. imo do r io J a burú .. 

Q UIRI NO. Riach o do E s tado de Ser gipe, a fr. elo rio Vasa 
Ba nis . 

QUIR I N O. Arroi o elo E s tado elo R. G . elo Sul ; va i pa1•a o 
r io Mara iá, trib. do Cahy . 

QU IRINO. R ibeir ão elo l~s·ta ·Jo de Minas Gel'aes , ba nh a o 
m u n . de Paracatú e desagua no r io des te nome, a baixo ela foz elo 
San ta Thereza . 

QUIRINOS . Bail'r o do mun . ele Dous Co rregos, n o Estado 
de S. P aulo, com eschol a . 

QUIRINQUINDIM . Ri ach o elo Estad o de Set•gipe .. ~, !!'. ·· c! ~ 
mar gem d it· . el o l'io S . J!'r a nc isco, n o mu~.· . cl13 Vil!;:. N ova . 

õ;;.:JI EIRIM. Es tação el a Jt:··ci:e F. Centt•al el o Brazil, no l~slaelo 
doS . P a ulo, entre Caçapa v a e T au ba té . Foi a berta ao tral'ego a 
15 de julho de 1886 . A zona em que se acl1a essa es tação contém 
impor·tantes lavom·a~ el e cat'é e cer eaes, de ve11clo para alli con
ver g ir Lodos esses proehtr.tos . 

QU IRl RIM . Hibei t·ão el o ill s t ~:~clo ele S . Pau l o, a fL ela 
m ar gem cl ir . d o d o P ar ahy bo. do Su l. Con·e n g. d it· ecc;ão ma is 
ger::tl el e S . p~• r ;~ N . , entre os mnns . ele Uaçapa va e T a ubaté . 
R ecebe o Piracangauá. 

QUIRIRii\I. R io el o Es t:Vlo ele S . P au lo ; nasce ela corcl i
l hei J•a m arít im a, reg-a O m1111. el e IJ baLul.m e clesagua no ma r. 
E ncontra - se -tam bem escriplo Quiri,·y . 

QUIRY. Po v. el o Es t::tdo do R. G . do 1\'ol·te, no m un . elo 
Ceará-m irim, com cape lla . 

QUJSANGA. R iacho elo Es tado das Al agôi.].s . Banha o nmu . 
de V il ta V içosa e clesagua no Parahyba . 

QULSANGA . Sen a elo E st ado da Ba hi a , ·no l imi te meú· 
cliona l elo di s t. do Bom De~pacho . 

Q U I SONGO. Serra do E s la clo ele Ser gipe, no mun. de 
Ita bai a na . 

QUISSAMAN . Di s t. elo E s·ta clo elo R io ele J a neiro, 1;10 mu n. 
de Maca bé . E m seu t enitod o, que é ger a lmen·te pla no , e ncon
·t m m - se ora campinas n aturaes, o1•a brejos, e nun.a grande ex
·tensiio 1·es tingas ou areaes, omle cresce uma vege tação ras teira 
e med iana . Esta é a r egião des tinada á criação ele gado. Cami
nha ndo-se par a o inte l'i or , o ·ten eno vai-se to m anclo ma is ~cc i
clentaclo e o solo mais al'gllloso elo que nas r es·tin ga>. - E ' banhado 
pelos rios Macabú, Ca n ·apn:tos e a l ~· uns ou tros que fot·mam o 
denomtn aclo Furado . Nelle li ca ·tambem a l agôa Fe ia.- A la 
voura pl'incipal é a ela cano a ele assucar, poss uindo o di s t. 
t alvez o iJr imeiro e nge nho cen t t•al elo Brazil. Pos~ lle campos 
como os denomi nados : Capiva t·y, F urad o, 'l' a tú e Jag l'oa ba , 
ttp tos par a ag t·icu!Lura . A inclus tr iu. con s ist~ na fabl'icação ele 
fa~i nha ele man dioca , quejos, m!inteiga , e doces, principa l mente 
go1a baela i tem a lgumas se n ·ar1as a vapor . - O cl is t. é co~· ·taclo 
pelas es trarlas el e fe r vo Bar ão el e At•at·u a,m ,t , Macab6 e Campos 
e fi nalmente pela E. ele F. elo E ng·enho Ce nteal de Qui ssam a n, 
qu e per col'l·e o cl is t . n<.t extensão ele 35 k ils . Po&sua a incb o 
elis b. boas e -traclM el e rocl:Lgem e o ca nal ele Campos a Macah é. 
O clist . tem commutücação com Cam pos, Macahé, Santa Mal'Í ét 
Magclal en a e Rio ele J a neiro pelo pot··to de Imbetib<t e pelo 
r a mal fe rrao elo R io Bonito .- O clist. d is ta, pela E . ele F. elo 
E nge nho Central , 16 kils . el a es tação do E ntro nca mento da ~
d e F . Maca bé e Campos ; 64 Jcil s . ele Macnhé ; 63 de Campos ; 
01 ela es tação do Tl'iu mpho ; e tt·es k ils . d o E ngenho Cen tr aL
Possue uma boa egr ej a ma·tl'i z, mui to decente, ele scü cla e a nti g·a 
co ns t t·ucção i tl' cs cem i tel'ios , um pu bt i co e dous part i cu la res , 
sendo um pel'te ncen·te (t i rm a nclacle tl e N. S . do R osario e otrtt·o 
á fa mi li a Carneit·o el a S il va i d ive t·3as casas ele gosto mode r no 
e u m gt•a ndiosoe nge nho ce nt raL-So bre a f un dação dessa ft· eg . 
d tz José Car11eiFo ela Silvn,, depo is 10 V isconde el e At· :nua ma : 
« Em julho ele -L694 fo i fund a da a cape !la el e N . S . do Deste t• t•o, 
na ilJ:ta do Ftu·aclo (h oj e ped ence o·te a,o mun. d.e Campos) pel o 
caprtao Lw z ele Barce llos M:achaelo, o qua l alcançou elo Bispo 
el o ltio de Jan e ir o q ue a erig isse em cap .. lla.nia curada te ndo á 
sua obeel ie ncia todos os povos ele Macahé . O a l caicle -mót; Cae ta no 
rl e Ba l'cellos Machado, neto elo dito, m uclancl o a f azenda par a 
Cap iva ry (á ma rge m da lagôa F eia) ah i fu ndou nova ca palla ni a 
no a nno el e 1732 co m a mesma pre rogv, liv a, a té que em 1749 fo i 
e t·ecta freg .» 'l' e n,]o-se arrui nado essa ma·t t·iz , o bri gade it·o José 
Cae·tano cie Ba rce llos Coiti nho mandou edificar a ac·turtl em 
1805. te ndo ficado promp"ta em 18 l5 elelJaixo ela cli recção elo 
1o Bar ão ele Ururuhy e 1o Vi scond e ele Arar ua ma , sobr inhos e 
h erdeiros daque tle br igadeir o, co n·tin uanclo a con serva~.ão da 
ma trjz a ser fei ta pel a fami lia Car neit·o ela Silva, descendente elo 
Visco nde el e Aral'u a ma - Dizem que o nom e ele Quissam a n ve m 
de um n egm at't•icano, da n ação Quissaman, qne fót• a encon
tl'aclope los fundadores desse dist. qu ando u. h i fo r am esta be
lecer - se. - 0 di s t. ·tBm duas eschs . publs. d e ins t . pl'im. Age nc ia 
do corr eio .-Comprehencle os l oy&:ares denom in ados : Furado, 
Canto el e Sa nto Antom o, Carmo, venda No va e E ntro ncamento. 
O Hei . da r epar ti ção de Es ta bis·tica e Saint Aclo lphe dão essa 
freg . ct·eada p or Alvar á ele 12 de j a neit·o ele 1755. l1J ng·eüho 
Centl'a l de Quissa man. E" o prim e iro es ta be lecime nto deste ge.
nero construido no Br a z il por i n icia tiva da fa mi l ia Araruama . 

· co ntém 'lô 1'azencia·s cb (·'·' nna , pros peras e bem cu l·tivaelaq . Es te 
es tahe leci m,ento indus tri al m óe cli a t·ia men te cerca el e 500 ·tone-
ladas ele canoa Jll'Ocluúndo an nualmen·te cer ca de 2.500 tone laelM 
ele assucae e i. 700 pipas ele aguarclenLa. « fi't·e g . ele N. S. do 
Des tet•r o ele Q.ui ssarnan. T e ve ol'igem na capell[l, 1111e na ilha elo 
Furado ecliOcou Lu iz de Ba t·cellos Machad o, fiih<J ele João de 
B ar ce llos, e m 169<L P e lo bispo AID.l' cão t'oi ella erecLa em fl•eo·, 
curada. wJ udanclo pot·ém Cae tano ele BHceJi os , ne to ele Joi:to de 
Bar cel los , a fu~e ncla pa ra Q 1ü~sam an , a li i levantou o trtra ca
pe lia e m I/32, e co m li ce nça d o bis po frei An·bo nio ele Gua cleln pc, 
pa ra ella tea nsferi u as imagens ela capella ela il ba do F nraclo . 
A no,•a cape li a tot·no!l- se sécle ela ü·eg . em -1755 . O.; a n·ti gos 
mor adores dessa zona eram índ ios Puds. Em 1031 Mi guel 
Ayres Ma lclon aclo obteve nessa w na um a vas ta, sesma ri a ele 
cam pos co nheo •cl os pelos nomes ele Qu issaman e Ca piva t'y» . 

QUISSAMAN. Log . n o mu n . ele P e tropolis elo Es tado do 
R io ele Ja ne iro, co m eschola. 

QUI SSAMAN. EsLação ela E . el e F. ele Canlagall<1, no 
E s tado elo R io ele Janeü ·o, clis tanle 2241<342 ele Ny tel'Õi. DeUa 
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pa1•ta a E. de F. Araruama e pol' ella passa a E . ele F. de 
lmbüiba a Campos. 

_QUISSAMAN . Morro do Estado do Rio ele Ja.neiro, uo 
ex-mun. ele I1a boraby. 

QUITANDINHA. Morro do Estado elo Rio de J ane iro, no 
mup. da EstrelJa . 

QUITAUAU. IUo do Estado elo Amazonas, aff. da margem 
esq . elo Branco, trib. elo Negro . Nascv na serra ela Lua . 

QUITEBAS. Log . do Estado de Pemambuco, no mun, de 
SeL"inhaem . 

QUIT.!!;NDE, R iacho do Estado de Sergipe, aff. do rio Vasa 
Banis. 

QUITERIA (Santa). Villa e nutn. do Es tado do Ceal'<i , na 
c~m. do Tambol"il, a 12J kils. elo Sobl'al, 78 de Al·acaty- assu, 
i<>O elP. S. Francisco ele Urnbure·tam a e de Canindé, 210 de Qui
Jeramob_Jm e 90 ele Ipú e rio T a mboril, na mat·gem esq. do rio 

acllnlbu, a ·18 kils . ele sua cabeceira e 107 da su a fuz . O solo 
da vilto. é deseg t.w.l, acc-idenuado, a bel"'bo em ·ta boleiros e atl'aves
lado por serrotes pedregosos . O mun. é regado pelos rios Groa
l,Y ras , J acu l'lilu, M <cacos e por cllversus tribs. destes; e é 
atravessado peJas senas elas Ma Ltas, elo SalHl'e , Branca, P1cacla , 
Cunhães, Lucas, Imburanas , J a·tobá, E ntre -Mon·tes , Penedo, 
Cobn.1s e cl ivel'sas ou·tras. Cdação ele gado. Cul'tul'a ele legumes e 
alg·oclão. In elus tt· ia ele col'tumes el e cum·o ou pelles , da extracção 
ela bol' racha de maniço ba, etc. Foi creacla par ochia pelo Uec . 
ele 22 ele mal'ço ele 1823 . 'l't·<msferlela a séele da matriz com a 
mesma in vocação para a capelia ele Sant' Anna, na Barra elo 
Macaco, pela Lei Prov . n . 452 ele 31 ele Julho rle 1848. E evada 
á categoria el e viJJa pela ele n . 782 ele 27 de fi""Oõto de 1856. 
In corporada a com . elo Tambol'il pel a Lei Prov . n~ 1. 55'1 ele 4 de 
se t ~·mbt•o de 1873 e Lei n . 323 ele 1 ele se t~mbro ele 1896. 1'or 
m ou-se séel e desta ultima com . pel a de n. 1.. 8'14 ele 22 ele janeiro 
ele 1ª 79. Oompt·e lleuele os povs. ele JJ;ntre Rios, R iacho elos Gtü
Jnant.es, Vtclw, CaJa zetras e Imbura nas . Tem ctuas escbs. pubJs. 
de .1ns t. pr11n. e age neta elo cort·eto. Sobre suas divisas , vide : 
Let P;:ov . n. 224 ele 4 ele .Ja n eit·o de 1841; 66 l ele 29 de se·tembro 
ele 18;)4 ; 10-L .te 3 L ele JLtlb o ele 1855; 1.617 de 2 el e se·tom bro de 
1874 ; 1. 900 ele 16 ele agosto ele 1880 e 2 .003 ele 30 de agos·to de 
1882. Nes Le num. nascell a 9 ele junho de 1818 o P. Dr. Th o
maz P ompeu ele Souza Brazil , que ralleceu na cida de da Forta .. 
leza a 7 ele se Lem bro de 1877. Limi·ta- se com os muns. ele 
Quixet·amol> in , So bt·a t, T a mboril, Can inclé e Ipú. Tem il.OOO 
habi tan tes . 

QUITE.RIA (San ta). Di sL. elo Estado de Minas Geraes no 
1111111. de :::iabará_: T em duas eschs_. publ s . ele inst. pr'im. 
Agc>ne.ta do cot•t•eto. Sobl'e suas cltVlsas vide entre outras aR 
Leis Provs . n . 522 de 23 de setembr o ele 185 L 'n. 2.626 ele 7 ~le 
.J.aneit•o ele 1880 e n. 3 .27t3 el e 30 ele otrtubt·o el~ 1884 . F oi et·eado 
ft•eg. por Dcc . ele '14 d e julho d e 1832 . 

QUITERIA. Log-. elo Es·taclo elo Pal'á , no mun. ele Vizeu; 
co1u 1una esc h . publica. 

l QUITE.RIA (Santa). Pov. do Eslaclo elo Mamnhão, n o muu. 
~e S. Be; ·n a rdo, com t.tma escb. pu bl. ele io s t. p rim. , na m a l'g-em 
dsq. elo I "rnahyb •. F orma um po t·to no ric- P <t rna hyba. An-encia 

0 cone10, c t·eada .pela P or tat·ia ele H ele a gosto ele 1885 . " 

In QUITERIA (Santa). ·P ov . do :Estad? elo Cea rá, no num. de 
C depen_dencw , com uma capell a da 1nvocação ele N. S. ela 

8 
~uce1çao . F ol elevada á dls·t. pela Lei F'r ov . n. 2 .0H de 6 ele 
euembro de 1882 . 

te,~UITI!<RIA (San la) .. lTir~ o uo~1e ele um elos n~wleo s exis
Col es na ex -colonta Smtmbu, no Estado elo Pa l'an~ . Na ex-

Onta Octav to h av ta um nucleo de egual denom tnaçao. 

C 1~UITER[A (Santa). Um elos qual'teirões ela parocbia ele. · 1 1Yttba, no Estaelo do P a ran á, 

cle~~:x~RIA (Sa nta) . Pov. elo EsLado do Pal'ana, no mun. 

tat~UITERIA (San ta). Pov . do Es·t~. clo de Minas Geraes, dis
L~ t· e caca elo 12 kit ~. do elist . ele S . B t·az el o S tt assuhy cln 

mo de l!;nott·e Rios. T em urnas 15 casas e uma capellinli a . 

go~UITERIA (Sttnta). Pov , elo di. s t. ele Mattosinhos el e Con
has do Campo, mun . ele Queluz e Estado de Min;s Ger aes. 

m QUITERIA (Santa). Serra do E stado ele Pernambuco, no 
1111 • de Buique. 

QUITERIA. Morro a O. da cidade da Santa Luzia, no 
Estado de Minas Geraes. Ha crença de que existem nelle ·the
souros occultos e de difficil extracção. 

QUi TERIA (Sa1rta) . Serra do Estado de Minas Geraes, nas 
divisas elo dis b. ele Santo An·tonio do BacalM.o . 

QUITERIA (S::I.ll'ta) . Igarapé elo Esta do elo Pará, tlO diat, 
de Carapuú e mun . ela capital. 

QUITERIA (Santa). Ribeil'ão do Estado de São Paulo, 
banha o mun. de Bat ataes e desagua no rio Pardo. 

QUITERIA (San ta). Pequeno rio elo E;staclo ele Minas Ge~ 
r aes , afl', elo rio S. Lourenço, que o é do Itamarandiba. 

QUITERIA (Sa nta). Ribeüão do Estado de Minas Geraes, 
a fl'. elo ri o Paraopeba . 

QUITERIA (Santa), Carrego do E s tado de Minas Geraes, 
afL ela ma rgem di r . do rio l!)x trema , q11e é tri lmtario elo It!J,
cambirnss ü. 

QUITE.RIA (Santa ). Ribeil'iio do Es·taelo ele Minas Geraes, 
a tr. d o rio Claro , que o é do Sapuca hy . Banha o mun. elo 
Carmo do I i o Claro. Recebe os corrago3 Contendas e Morro 
Cavado . 

QUITERlA (Sa nta) . Rio elo E stado de Ma tlo Grosso , no 
mun. el e Sant'A nna elo Paranahyba. R ecebe o carrego da 
Capueira . 

QUITERIA (Santa). O primeiro dos aft"s . á m argem dir . do 
Parana, d epoi s ele sua form ação, acima do r iacho elo Pantano 
e elo salto el e UI"Ubupun gá . 

QUlTERlA (S an·ta). Porto n o mun . eleS . Bern a1•clo do Es
tado do Mat·anbão, no r io Pal'llahyiJa. 

QUlTlNDUBA. L og . elo Estado. de P ernambuco, no mun. 
ele :::i el"inhaem. 

Q Ul'rlBA. Pov . do l!:stado das A.l agôas , na margem esq. 
elo rio S. Fl'ancisco (Halfetel), Defronte ela Sa ucle, ma rgem 
fronte it·a do rio, está a pequena ilha ela Qttit uba e logo depois 
a ela Sombomhira , (De V1lla N ova a Pat,lo A/J'onso por Valle 
Cabt·a l. G-az . de Noticias ele 29 ele novembt·o ele 1888) Ha lfeld 
(Relat . c it., pag . 240) escreve Sangombira. 

QUlTlMBÚ, Riacho. elo Estado d e P e t'na ml>uco ; s 3rve ele 
limi te aos clisbs . elo Bnique e Ingazeira, 

QUlTlTE . Rio elo Distt·icto F ederal; nasce no Jogar Joiio 
Figueira, banha o clist. ele Ja c<trepaguá e clesagua n a lagôa 
des te nome . 

QUlTOOO. P dqueno rio do Estado elo Rio de J aneiro; des
agua n a bahia des·te nome e banha o ex- mun. ela E strel la . 

QUlTUMBA . Ilha elo Estado do R io ele J aneiro, nó mun, 
d e Angra ([os Reis e clis t . ela Conceição ela Ribeira. 

QUlTUMBE . Mol'l"o do Estado elo Paraná, no mun . de 
Gua mkessava . 

QUITUNDE. Cidade e mun. elo E s tado el as Alagôas, t ermo 
ela com. elo Gttmara gibe, á margem clir. do rio Santo Antonio 
Grande , em ·telTeno ba ixo, plano, cercado ele varzeas e panta
nos. As ruas são largas , arejadas e r egularmente a linhadRs, 
con·ta ndo-se nellas cerca ele 500 casas, em gel'a l bem oons·truiclas 
e ele ag l'aclave l aspecto : a matriz, uma casa ele mercado publico 
e tl'apiches pa Pa recolhimen to e d eposito ele generos destinados 
ao embar•que. Orça por 2500 a pl'O ximadamente o numero de 
seus habi·tantes. O •tel't'rtorio do mun. é em get•al alto, acciden 
·ta clo por collinas, montes e varzeas, banhadas pol' ver te ntes e 
cor1·egos , que fecundam os ler l'enos, sendo poré~n baixa e plana 
toda a ::'.rea co mpt·ehenclida en·tre a c tdaele e o llttora l marrt1mo 
e os ·ten enos p1·oximos á marg~m elo Ge·tituQa, clescle a foz des te 
rio a·té ao en.,.en ho S. Salvador. No Jiltoral, e principalmente na 
cidade rein ~m febl'es ele carac ter ondemico, attribui.nclo-se geral 
me n·te 'e s·te facto aos pantanos qt~e circumdam a cidade, e cuJas 
em a nações miasmaLicas são l evaclaR el e e ncon Lt:o a ella pelas 
bl"isas de no t·oesLe, que são constantes p~lo verao! durante as 
noites e pelas manhãs.- Emporlo commet•c1al o mats '?;:' '~;~~~: 
do nol"te do Es~aclo, no m ercado ela c<clade de S. L~ucar que 
annualmen·te pat•a mais de cem mil saccos co~a ~ssos ' e' são 
nelle mesmo acham compradoNs a P"aço~I~~~\6 Je do'Recife 
expot•iados em bat"caças para as P'b·açlas Jcl~s c~m fazendas mo . 
B ' ·t.s ele neo-ocio são alll esta e ec ' · • -

O<\S cas. o . . 1 s quaes se faz ta mbem 11. 
lb aclos, ferragens, miUdezas, etc., pe a 
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exporLaçã o de mad eiras , :dgoclão e outro,, gener o3. A indusLl'ia 
ainda é ro·t ineira e a tl' asacla. - A maiot· força de pl'Od ucção e 
riqueza elo mun . consiste 11 0 tt·abalho ng l'i cola. V<l.stns planta
ções d e ca n nas e g r a n de numer;, de e ngenh os ele fabri ca t' 
asmcar a li i ex is tem. Cultiva-se La m bem o a lg·., cl :J:o , a ma nd ioca, 
fe ij ão, milho, etc . No ]ittor a l, pt•io c ipalm enle n a pov. el a Bar·ra 
do Santo An·to nio. o cll l t ivo do coque iro pl'ocluz eg lla lmen·te um a 
boa fonte ele rece i·ta . - Ot·ago S . L11iz . Foicr eaclav ill apelaLei 
Pt·ov. n. 8'15 de 23 de jun.ho ele 1879. Com prehencl e os seguintes 
povs.: Paripue iras , Ra iz, Ft·echeit'aS, Urucü e Santo A n ton io 
Gra nde . Tem duas eschg, publs . ele inst . primar.i a . Sobre sua s 
divisas v ide : Lei Pt·ov. n. 869. ele 22 de jun ho el e 1882 c Dec . 
n.19 el e 19 ele m aio ele 1890. Agencia elo correio . Foi el evada á 
cidade pela Lei n. 15 ele 16 el e ma io ele 1892 . 

QUIT UNDE . Riacho do Estado de Sergipe, a fl'. elo rio Real. 

QUITUNGO . P ov . do Es ta d o eb Bahia, no termo ele Ma
r ah ú . Encontra- se ·ta mb2m escr ipto Quitongo. 

QUITUNGO. R io do EsLa el o da. Ba.h ia, no mun . el e Maro,hú . 
Em su a ent r ada h a , no logar Z umbi , um r equen o morro ele 
peclt·as muüo r es is te ntes . 

QUITUNGO. Lag.1a elo E~tado da Bahia, n o mun. ele Bel
monte. 

QUI UINI. R io do Estado elo Ama zonas, na margem elir. elo 
rio Negl'O, no clistr . ele l\Iari ttá, e ntr·e o !!ÍO Cunirnateü e o ri be iro 
Aratahi. Na.sce prox imo ao la.go Codajaz (Arauj o Ama.zonas ) . 
Baena e~cre ve « Quinini " ;o Dr. A. R. Ferreira, Qui uni; e Souza 
Coelho(Itela·t . c it.) Quiiuni. 

QUIVÊ. R iacho do Es·taclo elo Ama.wna.s ; clesagua n a. m argem 
esq. do rio Içá en l r e os ri achos Mamoré e Laca uh i ( Arauj o 
Amazonas ) . 

QUIXABA. Log. elo E sLaclo elo R. G. do Norte, n a part e ela. 
costa comprehendida eJrtt·e o cabo ele S . Roq ue e a. ponta elo 
Ca.lcanh a.r. V ide Baixa ele Qui xaba. . 

QUIXABA. Log . do Es tado de Pernambu co, n o mun de 
Flor es. 

QUIXABA. Pov . elo Es·taclo d a Bahi a , distante 60 kil s . dtt 
vil! a do Brejinho, com criação ele gado. 

QUIXAB A . Sena elo Esto.rlo do Cearii., no mun. d e São 
Fra. nci sco . 

QUIXABA. Serra do E s·tarlo do Parahyba do Nor~e . Servio 
ele divi sa entre os di s ts. da cid ade elo Souza. e N . S . elo Rosal'io 
eleS . J oão . 

QUIXABA. Ponta no li ttiJ ra l tlo mun. el e Touros, no JTIE
·taclo elo R. G. elo Norte . E' lam bem de nomin ada elo Cal can h a r. 
(Inf.loc.). 

QUIXABA . Riacho elo Es la.do elo R. G . elo Nor·te, nasc3 nn. 
se t'l' ::t Vel'll e , ba.nha. o mun . el o Tt·a. hit· y e el es~ g-ua no rio eles~e 
nome, no logat· Burra Ve lha. ( Inf. loc .). 

QUIXABA. Rio do Es tado el e P ern a mbuco, a lf. da ma rgem 
dir. elo Gar a nhumzinho . 

QUIXABA. Ca.choeira. situada n o ri o S. Fra ncisco , proxima 
ás cachoeiras denominad as B r andão e F làres. . 

QUIXABINHA. Log . no mun. ele Milagres do Es ia d o cl0 

Cea rá. co rn terra.s secC'ls, m as .fer tei s pelos a.çudeq fe itos pelos 
proprietari os. No tempo d a secca. secca.1·am os açudes , mol'l' enelo 
ns a nol'es fl'Uctife t·as e cannaviaes . CL" ia - se ahi gado . 

QUIXABI NHA. Pra ia n a. ilha F ernan do ele No l'onb a . 

QUIXADÁ. Cidade e mnn. elo T~s baclo do Ceal'á , s i·Luacla em 
bel! a p la 11ice el e onde. sul'gem enorm es r och as massiça s que cl ão 
á regi ão um aEpecto elos m a is inter eRsanles; com clima saluber
rimo; banha da pelo rio Sit iá on Sa1 i :i., dis·ta nte 50 kils . de Quixe
r amoh i m, a os 4° e 17' el e La t. S . Or~ go J esus Mat•ia. J oRé e diocese 
elo Cear:í. . F oi cJ•e·• cl a I.·eg . do I C?l'IU O ele (~ ui xeJ'amobim pe lo 
aet. JII da Le i Prov. n. i. 805 cl e 5cle nov embro de 'LSG9; e levada 
6. catego ri a de v il la pel o a rt. I el a el e n. 1. 3<17 de 27 ele ou l,ubt·o 
de 1870 e. á ele c icl a.cle pela d e n. 2 .1 66 el e 17 ele agosto d e 1889 . 
Co mprehencle o clist. ele S. Franci sco ela Calil'orni a. So bre su as 
c1 i v isas vide : a rt. IV ela Le1 P1·ov . n. '1. 305 de 5 de novembro el e 
1869 , n . '1. 929 el e 2 ele outnbro de 1880, Decs. n s . 69 ele 13 de 
se Lemhro de 1890 e 192 de 3 de junho d e 189i. As densa.s pas·~a.ge n s 
que po~sue, sua ·tempera. tUJ·a a.gr aclabi lissim a, snas Ja.gôa.s magni
licas, ·tudo concot•re pa.ra c1 ue, com a estra da ele ferro de Ba·turité, 

co nverta-se o Quixad a e m g t·ancle e mpol'io elos sertões elos 1l 
elo ms ls.clo . Ac tua lme n le é peq uerta a c idade, m as llOL·esce nLe . 
A Le i Pro v. n. 2 . t07 do 28 el a n ovembro de 1885 e levou- a 
ú. categori a c1 3 co marca . « A c id a le do Quixad ~L , s ituari a 
a. 4° 51' 2-1" ele la titrtde sttl e 4 l0 25 ' 55'' d e longitude oés be elo 
n1eridia no ele Pal'i z , é um ponto imporLa n'te e notavel, n ão só 
pda salubt·idacle elo se· • clim a, aconselhado a todas as en l'et· 
m iclacles da.s yi a.s r espiratol'ias, como p er ser o e mpot·io do 
commercio de todo o s ul elo Estado . Foi a hi o loca.l escolhi 
do para o estabe lecimento de urna gra nde barragem no SHiít, 
com a capacid ade rle '1 00.000 . 000 me·tt·os ct1b'icos ele ag u a e um 
r egular sys·tema. de i ui g-ação pa ra. uma ex tensa. á r ea .» 

QUIXADÁ. Estação ela E . ele F ele Ba. tul'i té, no E s ta do do 
Cea t· iL. l!'o i i na.ugurada no d ia 7 de setembt·o el e i 89 l. Es tá 
s ituada na cidade elo mesm o nome, á ma rgem ela r av ina S itiá . 
Exporta todos os prod uctos elo centro do su l el o Estado, por set' 
presenteme nt~, o emporio claqnella zona . A sua r enda méd ia 
a.nnual pócle set· calculada em 60 :000.3 , sendo 20 :000$ de via.jan; 
tese <10:0)0$ ele c·u·g-as. F ica aos 4° 5 l ' 3 t" de La·t . S. e 41" 25 
55" ele .Lon g . O. ele Pari~ . 

QUIXARÁ. V illa e nnm. elo EsLado do Cead.,· ba nbacl a pelo 
rio Cariú, 48 kil;. di stan·te de Assa ré e a 72 ele S . Math eu s 
e do Cra~o . Foi e levad a. ~í. d ist . pela. Lei Prov . n. 2 . 042 ele 6 el e 
novembl'O ele ·I 883 c á v i li a pot· llec . n. 82 de '13 ele ou tn bt·o de 
1890 ; ins tallada em 15 el e novembro elo mesmo a.nno . Lavount 
ele i umo , a lgodão e cet'eaes . O mun. é r egado pelos ri os Ca.t· i1i , 
Conte ndas , Mineiro, S . H.om ão, Bar.rig-:t o Riach o eLt .Roca . 
Comprehende o rlist elo Barreit·o. Tem duas esc hs. publs . ele 
in s t. primaria.. Em 1890 a. s ua pop. e ra de 3.042 lta.bs . Lim i
·ta-se com os mun s . ele S . Math etts , 'an·t'Anna do Ca.rüy, Va.r 
zea Aleg re c Assaré . 

QUIXELÕ. Di s t. elo l!;s tado e d iocese do CeadL, no mun. ele 
lg-atú. Orago Senho r 13o m Jesus . Foi creaclo pa roch ia pela J;ei 
Prov n. 1.:129 ele 1-l de se tembt·o ele 187 1. T em duas esc bs. publ s . 
de inst . pr ima.da . Sobre Sllas d ivi sas v~cle : Le i Prov . n. 1.475 
ele 3 ele de~.e mbro ele 1872 . Poi ele vada á villa pelo Dec n. 10-l 
ele 9 ele cleze mbt·o ele ül\JO e t•ebaixa.rla dessa cn:teg·or ia. pelo Dec . 
n. 8 A de H de ma t·ço el e 1802. Havi a s id o ins ta ll acla vil la em 
5 ele teve •·eit•o ele 189 l. O d ist . a hi Ct'?ado l'o i suppl'imiclo pe lo 
Dec . n. 26 d e -! de ma io el e 1892 . 

QUIXERAMOBIM. Cidade e mun. do E~taelo elo Cear á, 
sécle d a. com. elo se ti nom e , no ce >rtt·o do Es ta.flo. banh ada. pe lo 
rio do seu nome, al1'. d o Ba.na. lmihú , que o e el o Jag tta •· i be . com 
u ma es tação el a m. el e F . ele B:üurité . Oragu Scc11to A11to 11iu 
e di ocese do Cead .. l<'o i c t·ea.cb l'l'eg . JlOl' Pro vi ~ão do vis iLaclot' 
Manoel el e Jesns Ma l'i a. el e ·15 el e n ove mbt·o el e 1855 , vi lb pol' 
Dec . ele 13 de j unh o rl e '17SD, c idade pebt l,e i Pt·ov . n . 770 el e 
H el e agos to de ~ 856 . E' co m. ele pl'i me i t•a e tYt t· . , Ct'eacla e cla..;
sifi carl a. pe la H.es . elo co nsel ho a tl mini ~ trati v•J c1.~ G d e ma io el e 
•1833 e IJecrs . ns. G87 de 26 el e ,i 11 lho de ·1850 e 5 .195 el e il el e 
j a neil'o ele 1873 . Soi.Jrll s•tas cl iri ;as virlc : a t·t. I da Le i P t' OY 
11. 3rt de 'l de ag-r:·s to d t> 18J t; n. 832 ele 22 cl~ sete mbro de 
1857 ; n. 937 el o •10 elo ngosto ele 1860 ; n . 1. IG7 el e 8 ele agos to 
e '1.1 69 ele 17 cle."';j'OJto , ambas d e 18t35; n. 1.303 el e 2 d e j a ii eit•o 
ele 187-1 ; n. 1.4.)0 el e '16 el e dezembro el e 1872; n . 1. 633 ele 'li) de 
setembro ele 187<1: n. 1.900 clrJ W el e agoq lo rl e 1880 ; n. 1. 906 
ele i7 ele ju lh o ek 1'382 . Co mp1•eh encle os r ovs . rle Be lém o Sa ti {t 
ou Si t iá. A pop. da Cl •i11.. , e m ·ISJ2, e t·a de '1').80\) h ab"l . e a 
elo mun. ele 14.1' 00 l• a bs. Co nOna. co m os mnn s. el e Qu ixa.cJ6., 
Mor a da Nova, Bon. Vin g-<'111, P ,·ldra B1·a nr:a , Cachoe il'a c Ben
jnmin Co ns tanL. E' pe t·co t•rido pelas se t•t•as Sa. titn Ma l'i a e 
Mach ado . 

QUIXERAMOBIM. R io elo E slarlo elo Ceará; aff. do Ba
n a hu il11't. Nasce n o m ~ss i ço ele serras ao O. do l!:stDcl o no's 
t errn · sele Qu ixet·am<,bim e lVl0 mba';a; recebe o Boa Viage m, O 
ivl acbaclo e 011lros cort'entes q:te cl ~scem chL se ••t•a ele Sa n·ta B i ta. 
13a nb a a c idade ele Quixr·r a mnuim e 60 kil s. t1baixo e ngt·oqs:J. 
o Banabu ihú de poi s de nm Clll'SIJ el e mai s rl e ISO ki ls . 1-tegiL 
o sm·tão el o Cead , mai~ ri co e m pastagens e c t·i ação . 

QUIXERE' . 13!'a.ço que o r: o Jn g na t·iue eleita ele s i e oo tn P 

qu a l vai en co nL1·ar- se clald a <12 kil s . l<'ól'ma com o ri o um :t 
ilba, onde fi ca a e idacle tl o Lim oe il'o ; no !Ls lado do Cear.í. 

QUIXERE'. H io elo Es ~ado do R. G . el o Nol'te, a f!'. elo ri o 
Sabogy; en tt·e Se t•icló eSe n ·a Neg-J"a . 

QUIXERE'. La gôa elo Estado elo R. G. elo Not··te n o mun . 
do Assü. I]; ' peque na ma.s ab und a nte ele l)e ixe sabo t·osi~simo. 
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QUIXÔA . Lagoa elo Es L11elo elo CoOJrá, no mnn. ele Igatú. 
(lnf. loc .). 

QUIXODY . Sen a e r iacho elo Es tado elo Pa rahybtt elo Norte, 
no 111\lll dt\ So led acle . 

QUIZLLA. Ilha elo Estado elo Rio ele J n. neiro, na babia ele 
AngnJ. elos Reis . Na Ccwta de Com·aclo le- se Quigilc6 . 

QUIZONGO . Serra elo Estado de Sel'g ipe, no mu n. el e !La-
ba iana . -

QUIZUMBA. Morro no clist. ele S ut"uh y e Estado elo Rio ele 
J t\neiro. 

QUO' Nome de um a \' al'zea exist~ n te no mu n·. elo A.~sú elo 
Estado elo R. G. do Norte . Nella exi;; le agua muito li mpicla 
Pa ra bebe t· e pHa banlw~ . 

R 

R. Ponla na il ha da Cobin ga, no pol'Lo ele Pa t·a naguá e Es
t ado do Paraná. 

RÃ. Vide R Mt. 

RABÃO. At·roio elo Estado elo R. G. el o Std , ba nha o 
mun ela La"'ôa Verm elha e desagu a elo l ageaclo Bernardo 
José.' O ::i r. A"'. Vtvela J'az menção ele um _at• t·oio desse n ome 
verteute m. que fonu a o P"redão, trill . elo Uruguay. e que desce 
ela coxilh a ela Es:Lt·ema . 

R ABECA. Pov . do Estado elo Maranhão, n o mtin . el e Gui
mal'ãPs, b, nh ado pelo pequeno rio elo seu nome; com uma esch. 
de i11s·t. pt·imal'ia . 

RAB l!: CA. Pov . elo E~ taelo do Ma ranhão , no m un. ele i\liri-
·tiba . ; com u ma esch . publi ca . · 

RABECA. Lagôa elo liJstaclo el e i\ürt\o Grosso, na comarca 
deste nome. «Acha-se, d iz Sa i11't Aclolph e, no meio ele espessas 
m attas e se asse melha n. uma ra becn. : clel la n asce o rio elos Bae
baclos, a ill . elo Alegt·e . A umalegua ao S . clesta lagôa existem 
a lgumas sa li nas." « Fi ca , d iz o Dr. S. ela Fo nseca ( JJioo. ci t. ), 
nos campos ele Cazalvasco , entre este pon·bo e o c!M Salinas, aos 
15° 50' ele Ia·t. e 16o 43' de l ongo. 0., c1uasi beirando a estrada 
que vai pa ra an't' Anna de Cbiqu i·tos . Tem na estação secca 
qua·tro a seis kils. de com pl'imento sob1·e metade na ma ior lar
gura, affect and o a fól'lna do instrumento de q11 e lomou o nome , 
dado pelos engenheiros demarcadores . » 

RABELLO. Pequ eno pov. á ma t·gem do ri o S. Ft·ancisco 
com um a capella da invocação de N. S. elo Amparo . l!'ica abai xo 
ele 'l'raiJ)Ú, cida de elo l!: s tado das Alagôas . 

RABELLO. Log. elo Estado elo Rio ele Janeiro, no di>·t . ele 
S. José da Boa Mot·te. 

RABELLO . Iga ra pé elo Estado elo Amazonas , no clis t. ele 
Arimã e mun. ele Can utama, no rio Pmús . 

RABELLO. Pequeno rio elo Estado elo· Rio ele J a neiro, aat . 
elo Guapy~assú . 

RABICHO. (Monte do) E x·tremiclade ori en ta l d as serras el e 
Al buquerque , a 16 ki ls. do Laclario e a 25 de A.llmquerque., no 
Estado de Mat Lo Gt·osso . 

RABICHO. Ig-arape no m un . ela c·,pita l elo E sbaclo d0 

Amazonas. 

RABICHO. Bahia formada pelo Par aguay e a limentada po1· 
lll11 escoant ~ que vem de tr ás elas mo ntanh as ele Al buq :1erque, e 
~ahe pela face septentriona l da montanha do Rabtcho, quas1 
fronteiL·f- á bocca elo I 'a:·ag-uay-mi r im ; no Esb«do de MaL Lo 
Grosso. 

RABINO. Se;;un lt\ cachoeira do l'io Bratlco, no EsLn.do c~o 
Atua zonas. lla nesse Estado unut sen a com o mesmo nome. 

RABO D'E MA. Bar ra nco á marg-em elit· . do Parag·uay, cerca 
de 80 kils. a ba ixo el a bah ia das Salinas; no Estado ele Matto 
Grosso ( !Jr. S. da l<' onseca-. J] ioo . cit .). 

RABO DO MERGULHÃO. Pouco a cima ela cachoeira B·J
bul'é, l1a , um canal formado por uma g1·a ncle ilh a jun·to a 
lllat·g·em eliL·. élo rio Tapajós. l!l trbre es>a ilha e unta on Lt·a 
coberta ele g t· a mineas, ha on lL'O canal , pJr onde, o rio cot·re com 
grande velocidad e, formando uma peque na queda denotmn ada 
- R <dlo do Me1·gulhão. 

RABO TESO. Ponta n a extremid ade occicle ntal ela l agô:t 
i\Ii1·im ; no Estado elo R. G. elo Sul. 

RABUDO. L og. do E:staelo ela Bahi a , no mu11 de Lençóes . 
RACHA-BUNDA. Ri beirão do Estado ele Goyv.z, afll . elo rio 

do Bmço, que o é do Veriss imo . 
RACHADA. Jlba na bahi a ele Gnanabar a , proxima ~.s de 

'!'a i bacys e de P,Lclue t<i.. Compõe~se de duas gr cncle3 pech·as, 
:l l'astaelas dous meLroq um a da outn\ e que pelas t'<tees planas 
que se opo3 m, suppõe-S3 \e L' s ido um a só peJra cor lada por um 
r a io. 

·RACHA DE F OGO . Log. elo EsLado clü Ceará, no t~rmo do 
Mil <tgr es. 

RACH ADEL . Rfo do R:staclo de Sanla Canharina, a lf. elo 
Biguassú , na es trada elo libto!•a l para o Itajahy . 

RAINHA . Ilh as do PMú., no rio Toca nnins, pr oximas das 
i lhas de Lago Vermelho. (Vellozo Barre to. 111!;,pp a do Rio To 
cc6-n tins .) 

RAINHA . Ig·a ropé do Estado el o Amazonas, n o mun . ela 
capi~al. 

RAINHA. Iga t• a pé do Estado elo P ará; elesagua no rio Ta
pajoz mais de um ktl. abaixo elo Pil'anga . 

R 1\.INHA. Pec1ueno rio elo Distr ic to F ede t·al ; nasce nas 
mont ' nhas da Gáve<l e elesagua no ri o Bl'<t.Llco, a ff. ela hgôa 
H.oelrigo ele Freitas. 

RAINHA DOS A NJOS. Log. do Estado de Pema mbuco, 
no mun . ela Gamtdleira . 

RAINHA D OS ANJOS . Log . elo Estado ela Buhia, no mun. 
de Itapecurú. E' Jogar an·~ i go , 1nas muito atrasado. 

RAIO . Cach oei m no rio Doce, formada por uma protube
r ancia da serra elos Aymorés . 

RAIVOSO . Log . do [i;slado de Pe1·nambuco, ,no mun . de Cfl 
nho·tinho, em Paquevira. 

RAIZ. Pov. elo l~s ba.do de Pemamb uco, no clist. el e S . Cae ta no 
ela Raposa . 

RAIZ . Log . elo Es·tado elas Alagôas, no mLLn . de S, Luiz de 
Quituncle . 

RALZ . Log . do Estado do Rio ele Janeiro, no mun . ele Can·t:~
gallo . 

RAIZ. Lo~. do Estado ele Minas Get•aes, no clist. ele 1'rahi
r as e mun. Cle Cur vello . 

RAIZ . Serra elo Estado elo P arah yba elo Norte, r a mifica.;ão 
eln. Bol'lJo t•enl a . Entt·a no Estado elo R . G. elo Norte, onde recebe 
a de nominação ele sel'l'a elo Pires (S. Benlo) sem duvida elo nome 
do seu primeiro ou mais conh ecido possuidor . 

RAIZ. R iacho elo Estado elo P iau hy, no mnn. ela União . No 
inverno, enche con~ i de ravelme nte elilficulta ndo a passagem e 
ala gando os terrenos visinhos . 

RAIZ . 'Riacl10 do Estado elo Ceará, entre Sa nL'Anna elo Aca
rahú e Met•uoc.a. Recebe o Hayuhá-Secco . 

RAIZ. Rio do Es·taclo da Bahia, banha o mun. elo Bom Jesus 
elos i\1eit·as e clesagua no rio do Antonio . 

RAIZ. Rio elo Es ta(io ele Minas Gerae,, a lf. ela margem esq_. 
elo Andrecllti çé, trib. elo Parauna. (Inf. loc.) 

RAIZ. Ribeirão do Estado ele Goyaz, no mun . do Bôa Vista 
ele Tocatins. Reune-se ao Gamelleira. 

RAIZAMA. Log, elo Es ta do de Malta Grosso, no mull. elo 
Di a mantino. 

RAIZAM A . Serra elo Estado de Goyaz, n a es Lr ada ele 'l'rahi
ras par a Sanúa Luzi a . 

RAIZAMA . Rio do Estado ele Minas Geraes, aJl'. ela marg~m 
elir. do Urucuia . 

RATZA.MA . Ribeirão elo Estado de Goyaz, afl'. da mat·gem 
d ir . elo rio P a. ranan. 

. d G clesagua na ma L'"'em RAIZAMA. Coneg-o elo Esú:J.do e oya z; ' 11 (C c b 
d ir. elo rio CL'ixl.i.- ass ú. Recebe o co l'rago do Cantaga 0 • . ud. a 

.r •t ~t · · L ' II ag i01 ) « Legua e meia 19-i\l..a. os • .L, ·me>·arw . lvro ' P . I .R ·, ma · corre á cli.L· 
·tau te elo Crixá- mirim, fica. o çorrago c a aiza · · 
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a entra,• na esc1. do mesmo Crixá-mirim. (Cunha Mallos. Itin e· 
?"CI1·io, Li v. I!, pag . i 06) . 

RAIZAMA. Ribeüão que at ravessa o caminho ele Cuyabú. a 
Goyaz, :1 'i /2 leguas a O. elo rio Grande; no Es~aclo ele Matto 
G1·osso . S01as agnas vão ao rio do Peixe . (8 . de Melgaço) . No 
lvfappco Geogr. da capitania ela Villa Bôa ele Goyaz (1819. Arch; 
Mil.) é mencionado um rio com esse nome na estrada de Cuyaba 
a Goyaz (Villa Bôa) e afL ela margem clir. elo rio elas Mor~es. 

RAIZAMA. Cachoeira no rio Pardo, aJI. da margem clir. 
elo Paraná, enlre as cachoe iras denominadas T aquarassaya e 
Alt inho. 

RAIZAMA . Cachoeira no ribeirão Sanguesuga, abaixo elo 
varaclouro ele Camapu:J.n, e11lre as cachoei ras do Banquinho e 
ela Tac11tarapaya, no Estado ele Ma·tto Oro ·so. 

RAIZ DA SERRA . Log . elo Estado do R io ele Janeiro, no 
mun . ele Magé, a 4,! metros ele a!Lituele e '16 k ils . ele Mauá; 
com uma esc h. publ. ele inst. prim. A hi fica a fabrica de pol
vora . ,\gencia. do correio . 

RAIZ D A SERRA . Log . elo f);stado elo Rio ele J aneü·o, no 
mun. ele S:.tqua rema e clis t. ele Ma ·tto Grosso, com escho la . 

RAIZ DA SERRA. Estação ela E . ele F . Grão-Pará, no 
Estado do ·Rio rle J a nei ro, ent1•e o Alto ela Serra e Inhom irim. 

RAIZ DA. SERRA. Um:t elas es·taçõel! ela E. de F . de São 
Paulo (Tbe S. Pa<llo Railway Company, limiteel), no EsLaelo 
desta nome, entre as estações elo Cuba·tão e Alto ela Ser1·a . 

RAIZ DE DENTRO. Log. do Estado ele P ernambuco, no 
mtuL ele Amaragy . 

RAIZ DE F ÓRA. Log. elo Estado el e Pernambuc.', no mun. 
el~ Amaragy . 

RAIZ DO GAJTEIRO Lo~. elo gstado ele Minas Geraes, 
na~ divisas elo dis~. elo Rio iV[anso, mun . da Diamantina. 

RAIZ NOVA . Log _ do Es·tado ele Pe1•nambuco, no mun. ele 
Amaragy. 

RAJADA . Log . no termo ele i ta pipoca do Estado elo 
Ceará. 

RAJADA. Serrote elo Estado elu Cead, no mnn. ele San·ta 
QuHeria. 

RAJADA. Serra do Es·tado elo R. G . do Norte, nos muns. 
ele Sant' .\nna elo Ma ttos e Acary. 

RAJADA. S ' 1'ra elo IJ:staelu elo Parahyba do Norte, no mun. 
elo l'·a·to lé elo Rocha. 

R AJADA. Riacho do E ' tad" do Ceat·(t, banha o mun. do 
Peretro e desagua uo Tbomé Viei ra . 

RAJ ADINHA. Corr·ego do Estado de Goyaz , afl'. ela margem 
ei!q. elo rio Peper <páo . 

RAJ ÁS. Log . elo term0 ele I tahai" na elo l~st'lclo de Sergipe. 
RAMADA. . Log . PO 4aelist. clotsrmo ele SantoAnt niúda 

Pa·tr ulb a do l~sLaJo do R. G. do S ul . 

RAMA DA . SHrn elo Eei Lado elo R. G. elo Sul . E' uma 
ra111i!lca~ão ela Cox ilh a Gt· IUcle que p ~s - a ao N. elas 11ascenLes 
elo Ij uhy e ac .. mpanl.la os·te r10 a·te ilneltu· no Uruguay cum o 
nome de seno ; JJellaclos . 

RAMA DA . Lagôa elo Estado do R. G. elo 1\oJ·Le, no mun. ele 
Apocly. 

RAMALHETE . Lng. do illstarl o elas \l;~güas, no 1nun. da 
União. 

RAMALHETE. Pov. elo E s Lado ele .&Ün as Geraes, no mun . 
elo Pessanha. 

RAMALHETE . Rlacbo elo Esuarlo de M!l!tto O.rosso. E1 um 
subsid ia l·i o olo l'ibeirão ela C;I Cboeil·lnha, galho esq. elo Bri-
lhante. Desagua na marge m dit·ei-ta. . 

RAMALHO. Pov. do Estado da Bahia, a u ns 60 kila. da 
v.ill a el e Carinhanila. 

RAMALHO . E' o nome ele um outeiro q•w Jlcaj unto á mar
gem S. elo r io Itama rac:í.. no I!: o ta-lo de Pernamb11C0, l!.:ncoS· 
tado a uma de suas margens pa ~sa a cambôa de lguarassú. 

RAMALHO. Serra do Estado da Bahia, no mun. de Cal'i
nhanha. 

RAMALHO. Mono no mun. ele Jacarehy, Estado de São 
Paulo (Inf. loc. ). 

RAMALHO. Riacho elo Estado de Pem ambtwo, banha o 
mun. ele l 1'lores e clesagua no rio Pa,jehú . 

RAMALHO. R iacho do JJ: s taelo da Bahia, no mun . de Cari
nhanha (In f. loc.). 

RAMALHO. R io do Estado ele San~a Ca·tbarina, banha o ~el'
rilorio elo dis·tdC"to ele S. Ben·to e clesagna no rio Negro, all' . do 
Ig·u<~.ssú. 

RAMALHO. C01wgo elo ill staelo ele Minas Geraes, nasce ao 
N. da povoação de Sa nto Anto1üo do Mon~e, jun·ta-se com o 
Andresa e reu nidos affiuem para o Ret iro, ·~ri b . elo Diamante. 

RAMALHO . Rio elo Es tado de Minas Geraes, aLt·avessa a 
es trada" que ele Barbacena vai ao clist. ele Sétnt:a Barbara . 

RAMALHO. Cachoe ira fot•m acla pelo r.ib9 1r ão elo Raposo, 
afl'. rlo rio Pomba, a poucos kils. elo arraial ele Santa Barbara 
do Tugul'io; no m s·~a!.lo de Minas Get·aes . E' uma c1neda de mais 
ele 60 me·~ros de al ~ura . 

RAMIRES . Jlha elo mstaclo elo Pará, no r io X i ngú e mun . 
ele Souzel (inf. Joc.). 

RAMOS . Pov. elo Estado do Pará, na mflrgem elir. do r.io 
Curuçá, a cinco kil s. ela ciuade deste nome . 

RAMOS . Log . elo Es·tado ele Pel'll•~mlmco , n o m nn. elo Pau 
el' A .ho ; com u ma capella ela invocação de S . Severino. 

RAMOS. E st ação ela E. ele F. do i\orte, no Dis·tricto Federal, 
entre as estações ele 13om Successo e Ola1·ia. 

RAMOS . Serra elo !1s·taclo ele S . Paulo, no mun. elo Ba
nanal. 

RAMOS. Ilhas no Estado do Amazona•. no rio deste nome, em 
frente da fo z do Pon-aná elo Ramos, que vem do Madeira; entre 
Villa BeiJ a e Se1•pa ou ltacoatiara . 

RAMOS. Pon·ta no li·ttoral do Estado elo. Bahia, ao S. ci.a foz 
do rio ele Contas. 

RAMOS . Canal que do f uro ele 'l'upinambarana sabe ao 
Amazonas. abraçando a ilha sob1·e que es tá a f t·eg-. rle Tupinam
ba1·ana. (Capitiio-·tene,·Le Am~ZOll i lS). l<'1cfl no mun. el e :5ilves . 

RAMOS. Rio elo Estado do R io elcl J qne.iro , afY. do Pilar . 
W ·tam bem denorn i nado .Mant iqueira. 

RAMOS. RibeiJ·ii.o do Estado ele Mina• Geraes, arl'. da 
ma<· f!'e m dil·. do rio Casca. (Jnf. loc.) OuLro.; o mencion,~m 
como aff. elo l'.io Doce. 

RAMOS. Cor .·ego do !<;s t~ elo ele Min as Ger~es. nas cl i vis>1s elo 
dist. de S. ~ebas~ião ela lirota, pet'Leucen·te ao mun. ele Ponte 
Nova. 

RAMPA. Pov . elo l~stado do Maranhão, no mun. de Mir.itiba. 
RAN. Lago rlo l~s tado elo Amazonas , no üist. de Janatw.cá 

e mun. da Capital. 

RAN. L:tgôa do l];stado elo Cear{t, no lllu n . ele Beberiuo . 

RANC HÃO . Log. elo Estado ele Ma l to Grosso, no num. elo 
DiamanLiuo. 

RANCHÀO. R io do Estado ele Mntto Grosso. JJ:' f,q•m:relo ">Ol' 
·tr·e , b ·a ; os, qu e na'icem de uma ~h a p:r ol a e eles gua n·1 'do 
Ver le; no lllUfl. ,to I oiamanllnu . H.-·cebe o ,\JaLt·iuchan . o 
l'al nlilai • ln ho e o l•'undo. 

RA oJC.-I ARlA . Log. do IJ:stado do R1u ele Jau ~ÍL'u, nn mun. 
elo Bum Jard im . 

RANCHARIA . Log. elo illsLaclo elo Paraná, no lmtn. d ,~· 
Campina Gt·a nelé. 

RA l\TCH ARIA . E..og . do Eatfhlo ele Mi11as Gel'aes, no clis·b. 
de MunLe Bello e mtln . de Ca bo Verde. 

RANC:HARIA Riacho elo lí;s~Hclo do Pia uh y · clesagmt na 
marg m dil'. do Can•ndé ent.re a fuz dos l'I:J.chos' dus l:'aLos e 
Ga n1e.lei1·a 'l'E!m seis lu ls. ele curso . 

RANCHARIA. !'tio do .Estado ela Bahia, afl'. ela margem 
esq. elo So ledade, tr1b . ela dn·. elo S. Fr:.tncisco. (lnf. local ). 

RANCHARIA. Rio do Es~aclo ele S. P •w lo: 1·eune-se com o 
rio elo Ca fé e JUntos vão ao G<rp 1vary, este ao Capi vara e este á 
margem clir. elo Parana,panema' · 
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R AN C: H ARI A . R io do l~stado de S. Pu11 lo, b~nhao mun. 
d~ Araeaquara e clesa"" tta no Bom Fim, a JL do Mo~ v -gm\s;;Ú. 
(Inf. loc . ). 

0 
· • 

R AN CHARI A. CotTego elo Estado ele Minas Get·aes, banha 
0 111 1111. do Laemo ela B ·1g·<~gem e clesagt ta no eio Perd izes . 
(In[. loc . ) . 

R AN CHARI A. Cacb oe iea no t• lo Cuynbá, entt•e a do F unil 
e a de Jancna ea; 110 Escada da :II aLto Üt' üsso . 

R ANCHARIA . Mor t·o Üü Es tado do H:io de Janeü·o, no 
111 uu. de CanLag·al lo. 

RAN CH INHO . . \l't'o io do E'tado do R . G . do Sul , ali. da 
Ulargem du·. do t•io Ta•JUat'Y ·tt·ib. clJ Jacuhy . 

R ANO diN HO. R ibeieão do l!lstaclo ele MaL to Gro~so, rles
~gua na tU:tt•gem escj. do r io Ve t·cle, galho do Paranú. Rece be 
a esc1. o r i acho Fundo . 

R ANCHO. Po v . no mun. elo Rosario elo Es tado ele Serg ipe. 

R A N CH O. Arro io elo Estado do Paraná; desag lla no T ibagy 
quas i clel'roo te cl :~ i(;z do rio Cará- Catrá , 

RAN CH O. R ibeirão elo ITistado ele Santa Cathat• ina , a li'. da 
mar gem cl ie. elo l'i b~ü·ão B l'il hante. 

.. RANCHO . Co.t•t•ego do EsLaclo de Minas Geraes, passa pela 
razencla elo Rancho e fnz b ~u·1·a n o r i o Cervo, afl'. elo r io Grande . 

RANCHO , Lagô:1 elo Es·tat.lo de Se1·g ipe, no termo elo Rosa rio . 

RANCHO A L E GRE. Pov . do l~s·taclo do R io ele Janeiro, no 
n1nn. ela Barr a elo Pira hy enhre Dores e '.l'ul'I'O . 

R.A NOHO DA B Ol AD A. L og. cl islante '18 kik ela villa elo 
Caj tu·ú; no Est:tel o ele S. Paulo. 

R ANCHO DA E S T R AD A . Log . no cl isl . ela ci da de ele i\Ia
nllll assú elo Estado ele Minas Geraes . 

R ANCHO D A V A COA . Log. elo Estado elas Alagôas, eco 
Bel! o Mon t2. 

R ANCH O DE T A BOA . A rroio do Esta~lo el o Par nná, ba
nha o mun . ele Palmas e clesagua no ri o Ig uass[t, 

R A NCHO DE ZINCO. Log. elo U::staelo do Rio de .Ta nei ro, 
n a 2° secção, ele cachoeir a a F l'i btu·go ela E. ele F. ele Can ta
gallo. 

R .<\ NCHO D O BUGRE. Rio elo ~stnclo de Sanh CaLha t·ina, 
a i[ ela margem esq . do Ur llssanga. Ba nha n ex- colonin A zam
b uja. 

RANCHO D O POMBO. Log. no le rmo elo Pa u cl 'Al ho elo 
lTistaclo ele Pemamlmco. 

RANCHO DO PRATA. Ass im denominava -se a nctual ci
dade ele Mm·vão elo Estado elo Piauby (Ayres ele Cazal ) . 

R ANCHO DOS BURACOS . Log. elo Estado elo Paraná: A 
Let Prov. n. 70G de 2 't ele novembro ele 1882 atrto risO IL a mu 
dança elo Registi'O ela E ncntzilh a cl a para essa local icl aele . 

. R~NCHO DOS FURACÕES. Log. elo Estado ele Santa Ca
that•J na, no tet·mo ele J oinv ille . . 

k
RANCHO DO VIGARIO . Log . elo Es tado ch~ Bahi a, a '18 
ti s. ele Can udos. 

RANCHO GRANDE. Log. élo Es tado ck S. Paulo, no mun. 
elo Bananal. 

RANCHO GRANDE . Al'l'oio elo E!staclo do R . G·, el o Sttl , 
n
1
asce no campo ju n·to ;i colon i a ele Sn n ta illa r ia cht So leelade e 

c esagua no a r ro io da B oa Vi s ta . 

RANCHO GR AN DE. Arroio elo Es•taelo elo H .. G . do Sul , 
a ff . clil· . el o Boa Vista , t ri b . do l'io Taquary. (A. Vat'e la) . 

RANCH O N OVO. Log. elo Estado el o R io ele Jane it•o, n') 
~un. de Va lença, a 15 Jd ls. dess:t cidade e elo el ist. do Rio 

01H to, com um i.l. esc\1. p ttbl. ele i nst. p t·imal'i i1. 

d R~NCHO N OVO . Log. elo Es·tarlo ele Minas Geraes, no clist. 
a Cldac~e el e Q,u el uz, na autig-a est1·acla que ia para Om·o Preto , 

a u n1 kll. elo l'io Ven tura Luiz . 

1
, R ANCHO Q UEIMADO . Log- . elo Estado de Snn ta Catha
l na, n o cl1st . tle 'r he t·esopolis. 

RANCHO QUEIM ADO. Ribeir ão elo Estado ele S . Paulo ; 
nasce n o Bt·ej o Gt·ancle, faze nda elas Cruzes, ba nha o mun . ele 
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J\ r ar ~ quat'a e clesao-ua na me t·gem esq. elo rio Mo"'y- guass ú. 
H.ecebe o R incão e P onte Alta. 

R ANCHO RASO . R io ponco co nsidet·avel elo Estaclo do 
Para ná . trib . elo Cachoeira , na es trada c1ue ele Amo ni na Y:te a 
As> nngi1y. 

RANCHO VELHO. Pov. d <J Estado da Bahia, no m un. ele 
A t·êa . 

R ANJH O V E L HO. R ibeieii•1 d o IJ:st ·~do ele Goyaz, banha o 
m u n . ele Bu .~ Vista elo '1'0ca ntins e eles .. guc\ no Pi ra :oh ns. 

R ANGEL . Log. no cli~ t. ele Sa1lto Ao·ton io ele Jacu t inga elo 
mun. ele Jguasstt ; no 8stado do R,o de Janeiro. 

R ANGEL . i\:lorro elo Es tado ele S . Paulo, entl'e J un eliah y e 
Campinas. 

R AN GH:L . I lha elo E~ lado elas Alagõas, n o rio S . Francisco . 

R ANGEL . Col'l'ego elo l!}stado elo Rio de .Janei ro, atf. da 
margem esq . elo r io Macacú. 

RANHOSA. Serra do Estndo de Minas Geraes, no dist . dos 
B ul'i tys e mu n. ele Sete Lagôas. 

R .A.NS . Rio elo Estado ela Bahia , nasce perto ela cidade de 
Caeteté nos Brejos ela Pnssagem ela Pech·a e clesagua uo r io 
S. Francisco, recebemlo os r ios Cat' na hyba ele !"ora e ele Deot l'O . 
Aba ixo de Gal'i n hanh:~, no lagar denominado Parc~teca, e ntra 
u m IJt·aço ele S. Fra ncisco, que vae uuir- se ao rio n a fa~enda 
Batalha . Nes te bt·aço, no laga r Bom Retiro, fv.z bal'rn o rio clns 
Rans. Pouco acima ela ba l'l'a recebe pe 'a margem cl it·. o r io 
lVIocacobo . Nãu ha ri o l poeil"Cb, como a ch a-se fi gurado em al
g um as car tas. Os hab itantes elo S. F r a ncisco d enomi nam I poei r a 
a um braço elo rlu , ao que sa chama JJu,·o em outr os Estados. 
« O niooionario T opographico elo l?nperio, diz em seu Rela 
·tor io ele '1815 o DL' . Acauã, clâ. o morro elas Almas a fo n te elo rio 
elas H.ans, quan do é ela ser t•a elo Cae1 e·te, elis·tan·te mais ele 20 
leguas pa 1·a 0., que elle n asce. » Recebe pela margem esq . o 
Sicop ira, Bt·ej o elos P adres , Carrapato , Pé da Ser ra e pela cl ir. 
o Brejo elos Veados , 'l'abúa, Feli x PereirJ.e Cannabeava . Banh a , 
entre outros, os muns. de Cêle te té e do Ltiacho de Sa1rt' Anna. 

R APA. Ponta 11a pat'te ela ilha de \ Vil legaigno n que olha 
pa t·a a barra de Guanabara. 

R A PA . Pon·tn nn par te sep le ntrional da il ha ele Santa Ca
Lharlna e Estado deste nome . 

R A P A D A . Il ba elo Estado elo Rio ele J ane iro , defr onte dn 
enseada ele Paraty e pl·oxi ma el as il has elo Araujo, Comprida e 
do Mnntimento . 

R A P A D A . Il ha elo Estado ele S . Paulo , no mun . ele Uba·t ttbn . 
13:' r eclOilcla e não oll'erece abl'igo a lgum , nem mesmo pa ra pes· 
cado l'es. (Inf. l oc) . 

RAP A D OR. Pov . elo Estado elo Pa ra hyba elo N or·te, n o 
mu1L ele Alagôa Gn1. ncle, clis·ta n te legtta e meia, na estrada 
que segue pa t·a a cap i ta l. 

R APADURA. D ist. c t·enclo pelo a t' t . IV ela Lei Pro v . 
u . 2 027 de i de clezembt•o ele 1.873 n ::t fl'eg. elo T remeclal , pe r
Lencente e n tão ao tet·mo do R io P ardo ; no Estado el e Mi nas 
Gemes . Fo i ele vado á catP- gol'ia ele pal'ochi n com a denomi
n ação ele San to An tonio elo Ma·tto Ve ede pelo a r t. I ela L ei 
Prov . n . 2 .692 d e 30 ele novembro el e 18'0 . 

RAP A DUR A . Chapncla no m un. ele SanLn Luzia, n o Estado 
ele Goyaz. 

R A P A DUR A. Mot•t•o elo !Tis taclo ele i'vi at·to G t· osso, .no cl is·t . 
da ChApada e mun. ela cap i ta l . 

RAPA DUR A. il ha do Esta do elo R. G . elo S tll , no r lo 
Urugnay, acim<t el o g t·aucle sal to ele Mucanba. 

RAPADURA . R incho elo Estado el o 1\Ia ranbão; desagna n o 
rio PMnahyb:t, proximo a San Ln Philomena, que fica el o lado 
opposto. 

RAP A DU R A. Cot'rego elo Estado ele S. Paul o, a n'. do Pia
gny ou Pianhy pela ma t·gem esc1. , pt•oximo ti. cachoeJra elo 
P ia gul1f. 

RAPADUR A. R io elo Estado ele Mi na • GaJ"aes, no lll UIJ. 

ele Boa Vis la elo 'l' t·emed:c l ; clesagua. no Paqui. S2~JL·e ~ll e 0
] 

te nta -se a. poet ica cachoe ira do Viamão, co ~n me r~~ .c e 
quécla; pouco ac ima d essa cach oei ra extra~l t' <IJ11 os an oJgos 
g n1nde q ll<tnt iclade de ouro . 
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RAPADURA. Coer·ego do Esl;ado de Minas Gcrae>; ban h a 
o num. elo Abaeté e elesagua n a margem esq. do r io São 
Francisco. 

RAPADURA. Riacho do E s ta do ele Ma tto Grosso, a ff', clir. 
do N ioac, e ll ·tr e o EsLivaclo e o elo J aca ré . 

RAPADURA. Cachoeit"a n o rio S. Franci sco, ab ::lixo da r1ual 
l"ecebe este rio o Bo rrac hudo; no Estado de Minas Ge r· aes . 

RAPARIGA. Set'ra do Estado ele Minas Geraes , n o mun. 
elo Pa1·ii . 

RAPARIGA. P~queno rio elo E stado do Paril. na ilh;;t 
Marajó e mun. de Breve> ; desag ua no rio doa Macacos, p ela 
m a r gem esq. 

RAPHAEL (S .), Pov. do Estado do R. G . do Norte, no 
termo du Sarl"t'A nua do i\Ia \tos . 

RAPHAEL. Log . elo Estado do E-;p i l' ito Santo, no mun. 
de Via n na. }![1. a lti uma pon Le . 

RAPHAEL. Ilh a do Estr,cl o elo R io de J a neir·o, n o m un. 
de An gra elos Re is . 

RAPHAEL (S.). Cachoe ira n o ri o T apa jó, e ntr· e n. ele 
S . Gab r·i e l e a de San·to E li as . Apresen ta ele todos os l ados 
ilhas, ilh otas em grand e quan tida de . 

RAPHAEL (S . ). Ri a cho do bstaclo do Pi a uh y ; desagrta 
na margem elit·. elo rio P a rn a byba, pouco ac ima el a cidade ela 
Un ião , e.u uma convex ielade que o rio n.hi faz. 

RAPHAEL . Rio elo Eshdo elo E. Sa nto; clesap;ua na lag-ôa 
Juparaaan . 

RAPHAEL (S .). A rroio d o Estado elo R. G . elo Sul; banha 
o m1tn. ele Caçapava e desagna. na margem esq. elo rio Sttata 
Ba l' bara. 

RAPH AEL. Carrego elo E~taclo el e Minas Geraes, e m Sa nta 
Rita, n.nu1. ele S . J oão cl'E l-R ei. 

RAPICAQUE N . Rio do E s·ta clo elo A11J azonas , afY. clu mar
gem cli r . elo rio U r·a rica iJ ad .. 

RAPINA. L ag· ó tt elo Estado do Cear ;i , enL r·e os cl is ls . ele 
Sa nta Cr ii z " Callinclé, onde se e ncontr·am fosseis g iga nlescos ele 
raças oxti nctas. (Pompeu .). 

RAPOSA. Di s t. elo E - taclo d e P ern ambuco. 110 mun de 
Ca.t"JUH'(t, proximo à ma rgem esq. d o r·i o Ipojn.cG . Or·ago SiLo 
Caelaao c diocose clP. Oliacla. F oi creado pat·ochi a pelo [l. l'l. VI 
ela Lei Prov. n. :133 ele 2 ele março cl ~ 184'1. 'l'l' a llsfe r·i cla para 
N . S . elas Dures, em Carual'Ü, pel o :l.l"L. li eln. L ei Pro v. u. 212 
de 16 ele agos to de 184 ·. Resta ura cla parocbia pel o art. l ela 
Lei Prov. n. '162 de 2 de JUtd'ÇO d e 1859 . ~ob l' e su~ s divisas 
vide a r t. I! I ela Lei Pro v. n. J 57 ele 3 l ele m a io ele ·I 846, 
n . 274 ele 7 ele a bril de 185l, ::tr b. II da le i n. 41j2 ele 2 el e 
ma io ele 1.859 n. 1 .287 de 9 el e julll o ele 1877 . Age ncia el o cor
r e io e escbs. publs . 

RAPOSA . Log . elo E tado elo Cead,, r;o L~ Pm n da Palma. 

RAPOSA. Pov . elo E~Laclo el e Pernambuco, em It ama l'acá. 

RAPOSA. Log. do Estado de Santa Ca\hal'in a, no mun . el o 
Tubarão. 

RAPOSA. Log . do Estado de Minas Gcr• ;~ e s , n o eli st. de 
S. José e mu11. elo Rio Pardo. 

RAPOSA. Ser ro lo n as divisas elo JJ}sLael o elo R~ G . do N orLe 
com o elo Parahy ba . 

RAPOSA. , e r·ra elo Estado ele Pernambuco, 11 0 mun. lle Ca
ruarú. 

RAPOSA. Set' l'a elo Es~aclo d o R. G. elo Sul, no mun. el e 
S . . r eronymo. 

RAPOSA. Set•t•a elo Es t·Hlo ele Minas Geraeq, no m u n . ele 
S. José el o Paraíso. 

RAPOSA. llh a el o Esla lo elo Espil'ilo Sau lo, llO umn . ele 
Uual'apaey, na bahia elesLe nome, ]Jl'Oxima elo mol'l'o ela P esca
da pelo lado elo S. 

RAPOSA. llha e corredeit·a uo rio Para nap a nema, proximas 
ela foz cleo ~e rio 110 Pal'a ná. · 

RAPOSA. Riacho elo Es~n,clo elo R . G. do Norte, banha o 
mun. elo .J a rclim e desDgua no Curninchauá, 

RAPOSA. Rio elo E s Laclo ele San~a Ca~harina , lnnha a e x-colo· 
nia Azar ulmj a e clesa g ua 110 Tubarão. Rece be p la mal'gem cl il' . 
o t'lO elo A nn azem, e o elas Peeli·as Gt· an les . 

RAPOS O. Log. cli s tan ·~e cet·ca ele 'L2 kik el o dist. de São 
Br az elo Su assuh y, n o EsLado de Mi nas Ger· aes . Tem umas clez 
casas . 

RAPOSO . Al'roio elo Es tado d o R . G. do Sul , a lf. el a mar
gem esc1. do l'ÍO dos Sinos. 

RAPOSO. Ribe irão elo Estado ele i\I in a s Geraes. banl1 a o 
rlist . el e Jabo tica·tubas e clesagua na m argem esq . elo · rio des te 
nome. 

RAPOSO. Ribe irã.o elo E s tado ele Min as Ger aes, b ·t nb a o 
mun. ele Inhau ma e tlesagua no l'io I i cão, ali'. elo rro P a l' :i . 

R APOSO. Ribe irão elo Eq taclo ele i\I i nas Geraes, :tff. d o l'io 
Pomba. l<'orma a cachoeira elo Ram a lh o. 

RAPOSOS. Dist. elo Es·taclo de Min a; Gem es. no 111 1.! !1. ele 
S[l.ba e:J. . Orago N. S . da Conceição e d iocese ele Mar·iann a. Foi 
ar eado po.rochia pe la Ca l'la Regia de 16 d e !'eve reiro de i72-J. 
S obl'e s uas d ivisag vi de : Le i Pt• ov. n. 472 ele 3l ele maio ele 
1850; n. 5 -~3 ele 8 de orttub1·o de 185 1 ; n. '1.4J5 ele 26 de ele
zombr o de 1SG7 e art . 1Jl § IH ela ele n. UJ05 ele 19 ele j ulho ele 
i 872. Tem duas esclts pu bh . de ins t. primar ia. 

RAPOSOS . Pov. el o Es t:J.rlo ela l\l in as Gcraes, n o mun. ele 
Inh a um a , ant . San to Antoni o elo NouLe . 

RAPOSOS. Lavra aul'il'e t•a n o mu n . de Sa bar á c Es'nclo elo 
Minas a~r·aes . 

RAPOSOS . Estaçií.o da E. el e F. Cen~ r al elo Bl'azil , n o mu n. 
ele Sabará e Est.aclo ele Minas Gcl'ae•. en Lre Uonor·io Bicalho e 
Sabar á, a mar·gem es1 . elo rio elas Vel has , que ·tem a lli uma 
ponte ele maele im . 

RAPOSOS . R io el o Estado ele Minas Geraes, all' . do SanLll 
Bttrbal'a, que o é llo P i1·acicab:1 e es·te do Doce. 

RAPUPAQUEN. Rio elo ffi s t<tclo do Amazonas an·. el a mar· 
gem esq. elo Ut·al"lcapar:i, tl"ib. elo Ura t"i coem . ' 

RASA. Ponta na ilha ele Santo Amaro tlo ~s taelo de S. P a ulo, 
en tre as pontas l\ioueluba e Gr ossa . 

RASA . Ilha per~encen~e 00 a rchipelago ele F er na n do ele No
ronha , pl'Ox ima ela ilha cles·te n ome e ela elo Meio. 

RASA. llh a ele pecl1·a~ a q ·, a~ l'O mi lhas a .E . elo porto ele Gua
rapa r·y , no Es ~aclo üo Espiá~o San to . Fica j)l'ox ima ela ilha Es 
calvarla . 

RASA. Jlh a em fr e nte i barra ele GLHmab:J.ra. Nel1a Clx is Le um 
phat·ol , Cllte j az aos 23n :r 3ll'' el e La·t. S. tl oo 1' 1" E . elo .!R io 
ele J aneÜ"o . Accoso em 3 l elo julho ele "1829; g·iran te, branco e 
vel"me lh o; cu·bop tr ieo. 

RASA. Tlb a na cos·ta elo Estnélo elo H.io de J aneiro e mun. 
de Co<bo F 1·i o . 

RASA. Uh a na en tmela do. bat• t•a da Gua1•atiba no 1 i Lt·Jral elo 
Di s·tr icLo F ederá!, no Ocea no . . ' 

RASA . Peque na ilha si Lu a cla ele rron·te ela eg r•e ja m a Lr·iz el a 
ilh::r. do Govcrn[l.clor , n a ba hi a el e Gu an:~bar•a . ( l<'o.us to el e Souz·<) . 

RASA . llh a elo l ~ s ·tado elo Paraná, na ba hia ele l a r a naguá. 
« I ~' pl a nn., IJtüxa e mede iegua e m e ia ele comprimenLo; Li pouco 
pr·oel uc l.rva, a la g-a,•e l e c harcosa (Apontame ntos ela c ida de ele Pa
r·amtg uU. po t· Deme tl'io A . F. ela Ct·uz)>l , g• sepal'acla cht i!Jb a Co
·t inga. po1· um l'iacho. 

RASA . llh tt elo E staclo: ele 'a nta Catharina, no mun . ele Ima7 
rul1y. 

RASA. Tlha elo ~ tarlo elo R. G. elo Sul , no l'io Uru g uay, 
entre o L'iO Pir·aLiny e S. Borj t<. 

RASA . Lagoa elo EsLaclo élo Cear<i, no mun. de BelJeribe. 

RASA. Lagoa do E 91::tclo elo R. G. do Nor te, no mun. ele 
il.poc!y. 

R ASGADINHO. Rio elo Es tado Pal'nnú, a f\". ela ma1·n-em 
clit•. elo Rasgado cgre é tdb. elo Cuba·tii:n-mil'im, e es te

0 
elo 

Cr1ba tão Gra nde . Ou~r·os o m e nc.ionam como <1.ll". elo Cuba'tão · 
mü·im. 

RASGADO GRANDE. Rio do Esbaelo elo Paraná, clesagua 
na margem clir. elo ri o Cuba·tão-mirim . 
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RASGÃO. Corrego clu illstaclo de Minas Get'aes, banha a ci
dade ele S. Gonçalo elo Sapu cahy e clesag ua no rio Sapuca hy . E' 
llllltto auri l'ero. . 

l 
R-k~-SGÃ.O. H.ibeit·ão el o Estado ele Goyaz, ::t.JT. ela margem esq . 

c o no Co1·nmbá . 

RASO. Villa elo l!:staclo ela Bahi a, 
RASO. Furo no mun. el e Camet:í. e 

a margem elie. elo jgarapé Vilhena . 

Vide Conceição . elo R a o . 
Estado do Pat·á~ Vai pill'a 

RASO. Ri beirão elo l~staclo elo Rio el e Ja neit'o ,,.r eo-a o mun. 
ele Rezende e clesag·tta na margem clir . elo Paro.byba do Sul. 

RASO . Con ego elo Esb::\clo ele S. Pau lo , no mun . elas Pedras 
e com. ele I blLing-a . 

S RASQUINHOS. Log . na Yilla ele Santo Amaro elo ]]s taclo ele 
· h tulo .. 

RASTEIRA. Log. do Es·baclo ele S. Paulo, no termo de Bn;Las . 

l 
RASTEIRA. Ribeil'ii.o dô E; taclo eleS . Paulo, banha o mun . 

c a Brotas o dasogna no rio J acar<i- pepira (In f. loc.). 
RATA . E' a ul·t.ima e a maior ele um pequeno grupo de ilhas 

; rochas que se estenetem ao NE . ele l•'em<tndo ele No t·onha . 
:Cem cet· ca ele i i /2 kils . ele compl' im errto e meio ele l arg·ura . Do 
Relud.o?•io apt·esenbclo ao go ,·e1·no Imperi a l pelos Srs . Ot·ville ~. 
~erby e Dt·. L . F. MmYteiro ele Barros, m m bros ela comn.1lssao 
JUcnm bida de exa mi ns, t· os depositas ele phospha·to ex istelYtes 
nessa ilha, exbt·alümos as informacões seguin·tes : O fac·to ele en
contrat·- se a 35 metros acima elo nível do mar, no cume ele um a 
collin a, rocha corali fer .~ (que só p6cle form a r- se debaixo das 
nguas elo mat·) , prov a r1ue em época r ela blvameiYte moderna 
soll're u a ilh a um ior te movimen·to ele sublevação que não só lhe 
augnumtou a altura mas tam bem a :1 rea. A exis1.e t1cia de ft·a
gme n l;os ele r ocha calca rea em Fernando ele Noronha prova que 
~s ·ta ilha ta mbem par ticipou elo movi ment o . A so ncla elos clepo
sttos ve l'illcou que, em alguns pon tos ela par Le ot·i ental da i lha 
Rat1, clesco o phosjJhaLo a nrna profundidade ele tres metl'Os . 'l'o
da·vJa, sendo i mpossiYel obter , a inda mesmo depois ele numerosas 
operações dessa nailmeza, idéa exactn. ela espessur·a média, atten ta 
a ~x:bl' e rn a i r t·egulariclacle ela supel'ficie elo calcareo ; a com missão 
],mituu- se sobre es t•e ponto <1. assegul'ar que, tanto qnanto póde 
av ~t li ar- se ac·tua lmen te, não será exag-erado aclmHLir a espessm·a 
lllédia ele um mett•o em toda a ilha , sal vo os clous longos e 
es brei 1os pro mo nlo t·ios rochosos, s ituados um ao oc·iente e out r o 
ao occiclen·t;e, que fonr1!!1m 11111:1 especie ele espinhaço, ele es·tt·u
CL'Ura g·eolngica diffet·en·te da elo res to ela ilha . Apezar elos 
~oucos indi cias que ofl'er ecP. ele sua origem, consis tindo em 
fl' agmenlos ele ossos, quasi microscopicos e ele impossivel iclen 
Hcação, é claro te1··se formado o mesmo deposiLo no lagar e nas 
coneliçõ~s em que acLualment exist , is\o é, sobre a pt•opri a 
tlha e ao ar liVl'e , e n ão cleb ~ ixo cl'ag ,Ja. A sua natul' eza indi ca 
ser elle o res ich.t o inso! uvel ele um depos ito ele guêl.no que, e:>:
]Jos.to (ts ab:mda n tes chuvas ela r egião, ba perdido ·toel:J. a pa rle 
1actl,nenLe sol uvel na Rgua . ]]' como se exp lica a ausencia elos 
saes e acielos organicos, pot ·t ssa e soda, ·tão abtJ.nclatrtes nos 
B" uanos da cos·ta elo Perú, anele ni1o chove, bem assim a seme
lhan\~a do guano da ilha Rata com o ele out.~·as regiões chuvosas, 
Catuo o ela ilha B;~ket· no Paci f:ico, e ela ilha Navassa n as An
ll\ha8, couheciclor; no com\)lercio pel o nome de gna nos phos
ph;vt tcos em co ntrapos ição ao ; gua no s a mm uniacaes elas r egiões 
se_ccas ela cosba elo Pacifico . ]]' impossível determinar, ai nela 
~te a.ppeox imnrl amente, a . quanticbele ele phosphato exis·ten·te na 
~l a B.a·ta. 'omtuelo, a commissãoavalia o clep >sito e m '1.000 .000 
n e :toneladas me tl'icas nos 360 .000 me'bros ep.wclrados ela s !per
c! c te da ilha, sem con ta t· o clous promonLol'i os onde a quanLi 
ilbcle ele g·ua no ê 1·elat i va mente pequena e ele infimo valor. Nas 
cl 1·8 elo M~io e Rasa, pec1ueuas, pouco ;, ]t as, de h\dos escar pados, · 
rnee ?l'tn ação caluareo. ?omo a ilha Rn·ta, com ~ qual pt'OYa~el
Jl a nte e .,-htvet·am outr o1·a em conlmutd aclo, ltganelo- o. a I< er
sitndo ele Nal'unha. é na tut· ::tl tamhem exista gu ano, cuj o clepo
e- o, torn a ndo por base a área de 50 .000 metros quadrados e a 
e~f~ssura média ca :cu latla pam a ilha R a ta, pôde ser estima~o 
ele . ' 9 .000 bonelaclas melncas. ]] m Fernando de No~onb n. nao 
Pa~: ·ll·o:t a , cotmni ssão deposi Los ele guan u a provúta veis ; na 
qu Le Se J~ tenLnon u l ex 1st m extensos deposlLos de at•eJa calcarea 
Pa: con·tem mua por(:iio de phosphato demasiadamenbe pequena 
veIa S.t· HLili sacla; o t· esto ela ilh a é coue1·to por nm ban o pro
su Olenbe ela decomposição el a roch<L plu~on i ca, sendo pal' a p 1·e
~id11 11r que o phosphato, que ahi pó ele exis tit· em peq ttena quan-

.at e Se t•á ele inflmo valor . 'l'erminaremos es·te ex•.rac·to do 

interessante relatol'Ío reproeluzinelo a segui nte ann.lyse qua nti
·tab iva a qu e foi sujeita na Casa ela Moeda um a a mostra do 
pbosph a·to, ·traz ida pe:o profess0r Derby: 

Acido phosphor ic o .... .... . .... .... . , . . . ... . . .•. .....• . . .... . 
]de:n ca rb onico . . ... ......... . ..... ...... .. . .... .. ..•..... . ... 
Ca l. . . ...... . ... .. ....... . . . ...... . ... ... ........ ... ... . .... . 
..I lumina ... . .. ... .......... . ... ..... ... ..... ......... . . ...... . 
Oxydo fe t·ric o ......... . ....... ... .. ... . .. .. .. . ... ... ..... ... . 
. o cb . . ... . .. . .. . ... ............... .. .......... . . .. ..... . . ... . 
Po tussa' tL·nços . . o o ••• •••• • ••• o •••• • n o • •• • o o o •••• o. o • • ' • • •• • • 

Acido sul phul'ico, iciem •. .•• ,. ~ ···•·•··· ·· ···· · · ·· · · ···•· • · ·· 
Cl1l oro , id 111 •••• • • • • •••••• , • ••• •• • •• .• •••••••••••••• • •• , ••••• 

l
Acido Libanico ...... . ... ,. . ....... ., 1.11 · 

Rcsidtto insotu:;el :Si lica . ..... . .... .... . ... ... .. . .. . ... 1.97/ 
no actdo lll~ l' ICO A lumm ~ . "." " ..... . .. ... ... . . ...... ~ . 00\ 

Oxycl o [eJ' l'!CO ....... • • .... .. • . • .. .. • 3. 78 
Agu:t . .. ..... . . , •........ . ....... .. ... .•....•. .. .. .. .... ...... 
Ma ~e ritL ol'ganica (pequena quantidade) . ...• •... ... .. .... .... 
An1n1onia (ves tig i os) ••. , . .. . . .• . .•.. .. .... •. , •. , ..•. . . , . . .. . . • 

23.03L 
3 .300 

3.2 .080 
9.410 
7. 420 
0 ,508 

1 .850 

10.992 

99 .561 

A proporçilo de acido phospborico, verifi cada por es·ta analyse, 
mos·tra·se mni·to maiot· elo que a encontrada na prune1ra amostra 
remeL't icla pelo commanelante elo pr esiclio ele F em anclo. Ainda 
em otttra a nalyse a 9..ue no mesmo es·tabelecimento foi s·1j eila a 
amostra traz ida pelo :S r. Derby a peoporção ele ac iclo phosphortco 
most t•ou apenas a média ele 27, 265 °/0 • 

RATES . Ass im denominava-se uma an ti ga ilh a ex istente 
na cidade elo Rec ife , Estado de Pe t·uamu uco, no dis t. e bail•t•o 
cl~\ Boa Vista, s i t mrla ent l"e este ul timo baino e o ele Saulo 
ç\m aro . Nessa ilha ftcavam os edilicios clô Gym nas io P ernam
bucano. ela Assembléa P r ov incial, o da p rim eira est ação da 
E . de F. ele O!itlCl:t e m ui tos palace~es par biculares, en tr e os 
qnaes se elis ti ng tt iam o occu pado hoje pelo Th esourõ ]]stacloal 
e o elo Conde ela Boa Vista . Com o a·terramento elo canal 
Riach uelo (lSS l-1882) fico ct essa ilha ligada ao ba irro cln, Boa 
Vi s·ta, clesappa recenclo a pequena ponte da rua ela Aut·ora, 
es tan d o ainda !Jal'a o lado ele S<tnto Amuro ligado a este bairro 
por um a outra ponte mt mesma rua. F:r a assim denominada 
pelos seus an ti gos pr .:Jpri et a l'ios ela J'a milia RaLes. 

RATIER. T al fo i o nome por que vVillega ignon designou 
o r och edo onde acha- se· !tsse nte a. for taleza ela Lage ; na bahia 
de Guanaba t·a . 

RATO. Ilba na costa elo Es tado elo Ce!trá, pertencente ao 
mun . elo Acarahú. T em 200 braças ele comprimento sobre 
ou "r as ·tantas ele largma . 

R ATO. Ilha elo llls ~aclo de Perna mbuco . no rio S. Fre1.ncisco, 
E' pequena e el e some tlOS i mpor tancia . · 

RATO. Ilha elo Es tado elo R io de J ane ir o, na g rande ballia 
si~uacla entt·e a Ilha Grande e o cotYtinen·te, cl e ft·on·te ela prairL 
clP- S . Go uç~ lo e prox ima elas ilhas Comprida , S. Gonçalo e 
Cedro . 

RATO. Ilha elo E ôt,aclo elo P ar aná , na bahi a de Guarn.tu ba 
e mun. deste no.me. 

RATONES. ForLn. leza elo Es tado ele Sa nt a Catha rin a , na 
foz rlo rio RaLones · e em f rente :1 Santa Crnz . Está desarmada . 
Vide Santo Antonio . 

RATONES. São ass im denominadas duas ilhas que ficam 
no ancoeaclouro N . elo porto da cap iktl do Es·taclo ele Sa.nta 
Citbhn.t· ,n a . Unn e denomina Grande e tem "m forte cles
arm:tclo e a ou tea P equena . A Grande fi ca defronte ela forta
leza ele Santa Cruz . 

RATONES. Rio que banha a ilha de Santl Ca·tharina, no 
Estado deste nome . Desag·ua em fren·te ás duas ilhas elo seu 
nome . 

RATOS. Serrote no termo · el e Maranguape elo Es tado do 
Ceará. P lanta-se nelle algodão e legumes. 

RATOS . Ilba elo IGstaclo elo Pn.rahyba elo Nor·te, na foz do 
Sanhauá . 

RATOS. Ilha no mun . ela capital do Estado de Pernambuco . 
RATOS. Ilha elo E stado ela Balüa, en [.r~ a ilh a de !na panca 

e o conti taen·te. E' ·tam bem denom in a da Mll·uc~ya . 
RATOS. Assim cl nomlnava-se ant igamen te a ilh a Fiscal, 

úbuacl a na bahia ele Guanabarfl.. Vi r.!e lJILsçal, 
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RATOS. Ilha elo Es~aclo do R io ele hne it•o, no mun. ele 
P;tt"aty, proxima elas ilhas elo Alg·oclão, Cocos , i'!Iel'Os e Com
prida. 

RATOS. Arroio elo Estado elo R. G. do Sul, alf. elo r io 
Guahyba . 

RATOS. At•t•uio elo Eslaclo do R. G . elo Sul, nasce no sel'l'O 
do Roque d a se t'l'a do Ihrval, rega o mun . ele S . J e1·onymo e 
elesan-ua na marge m di r. elo rio Jacuhy. l~ece be , en~t·e o uLt·os , 
os at~·o i os San·ta Cmz, Divi~a, G r ande, Sepu llura e Cachon·os . 
Em suas marg~ ns b a im1wrtantes ntinas ele ca rvão de pedt·a . 
Em s ua foz é dividido p t' uma peque na ilha, que deixa de c:tela 
lado u m cana l, deseguaeR na hngm·a e tambem na profundi
dade . Vide Relctt. ele Floriano Zo1·owshz apeesen"bado ao pr.~si
dente do R. G . el o Sul e m 6 ele se·tembro de 185L ILm fin s ele 
1883 o Jo,·Jubl do Commercio publicou em sua Gcbzetilha a 
seg·Ji n te n oLicia a respeiGo elas minas cl At•t•o io dos Ratus: 
« Minas elo Arr oio elos H atos - A mina ele ca evão ele pedea elo 
Arroio dos Ratos, jaz no mun. ele S . J e l' Onymo, ela província 
ele S. Pedro elo Su l , a ·!5 kils. do rio Jacuhy, navegavel até esse 
ponto por n<,vios ele gr:t.nrle ca la do. Unica cles·ta ge net·o utili sacla 
em lodo o imperio é ·trabalhada aquella mina ha 20 annos. 
Das m•'ios <lo primitivo concessi ona l'io passou á> ela Imperial 
B1•azilian Collery Co111pany sociedade cons·tittücla em Londres 
com o capital ele 1.200 : 000~, mas por pscassez elo mesmo c.Jp i·tal 
e impt·eviden te direcção não d eu os resultados CJ!l e podiam 
esperar-se . Em vez ele rea!izat· estudos e sondas CJLte pa ten
teasse m j az id as de cat·vão superior, a companhia limitou-se a 
abril• o poço precisamen\e n a camadaji~ conhec ida e in ft·uctuo$a
mente l av rada que, p ': r ser superflcial, não h av ia pt·oduziclo 
s in ão artigo ele qualidade infHior . Dentro ele a lgunR ;wnos, 
esgotado o capital na conslrucção de um fel'l'o-carril e nas ob1·as 
do poço, do trapiche e mai s clependencias, a empreza teve ele 
liq1Jidar-se, adquirindo-lhe o material os Srs . HoHzweissig 
& C . ", que ma.is tarde obtivercnn privilegio p a r a a minentção. 
Ap6s as r epar ações e obras necessar ias os actuaes conces;;io
narios con·t i nuat·am a e xtracção, tendo visto a larga e-se, pouco 
a pouco, o consumo. No primeiro semestre d~st- anno o trabalho 
estendeu-se de norte a oes·te elo p oço, na distancia ele cerca clf\ 
100 metros e na profuncliclacle ele 62 mett·os abaixo rla superflc ie 
da ·te t•ra, ·tendo nesse nivel a camada cal'bonifera a espessu r a 
ele um metro e 35 cent ime·tt•os e ap rese n !anelo carv ão bas tD.nte 
limpo . Duran·te aque lle pedoclo exLrabie am- se 2099 toneladas 
de carvão que, cu iclaelosarnente esco lhido, foi class ifi cado em 
i887 ele pt·imeira qual idade, 212 de seguncln e 36 de r efugo, 
empr egando-se neste set·viço 37 mineit·os e um capataz, e, nas 
olftcinas ele ferrar ia e carpintaria. 16 opel'ar ios ele clivet'sas 
classes. O transporte l'ol efl'ectuaclo ela mina. para a margem do 
rio J acuhy, onde d emoram os depos i·tos, por um fc n·o can· il rla 
bitol a ele um mett•o e ex tensão ele ·15 kils., movido por san gue. 
O carvão de l a foi vendido a ·J2<ii no ·trapich e ela mina, em 
S. Jel'onymo, a 15" em Podo Alegr e, posl;o a bordo, e a 20$ em 
Pelotas e no R io Gt· ancle, Lambem posto a bord o, se ndo ele 
metade os preços de ca rvão ele 2" sorte. Do ele 1" sol'l.e emprega
r am·Se 450 toneladas na ferro-via ele Pot•to Alegt•e;,. Uruguayana, 
que começo u a usar cles~e proelucto nacional desde pl'incipio elo 
trafego até Cachoeü·a : 280 toneladas na fen·o-via ele Por lo A legt·e 
a Novo Ham bnrgo; UÍ2 n a clragagem elo p orto do Rio Grande, 97 
na linha fluvial elo Rio Gra nde para Pelotas, 90 na ill1t m in ação 
ele Porto Alegre, 130 na fabricas ele ch apeos · ele Co!'de it•o 
& e \ Viener , em Pelotas ; 43 na J'abe ir.a ele gua no, pe r tencente 
a G . H. l~l ste, na m esma c idade; 86 na fabrica ele tecidos ele 
Rheigha1r~r. & Ca, no Rio G t·ancle; 43 na de t ;jolos ele Spalcling 
ll'màos, elo Triumpho ; 150 no vapo t· A•-roio ele Pelotas e 76 em 
diversos oult·os miste res, sendo 30 para uso elos vapores Cer
vantes e Cano·va, Nenhum accic]ente occo r1·eu durante o se· 
mestre, contin u!tnclo a dar bom resullaclo o sysLema ele venti
l ação a rtifi cia l elas g-a lel'i as. Os mineít·os ele S. Jet·onymo, 
a lguns dos quaes ·tt•abalham n a min a desde começo ela extrac
ção, mostrH m- ~e sadios e r ob'ISLos. Se"undo j á t ive lll03 occa
sião de n <>·ticiat·, os Srs. H oi ts,vels~i g & ca fizeram exu nü nar e 
sondar 1erre nos mais pwximoq elo l'io ,lacuby e logr8ram dete r
minar a ex. is·tpn ci a ele cl i vers<> s cam aclas ele carvão, se ndo 
um a ela espessura de Om,8Q a um m et,•o e de carvão q H e se diz 
rlvalisar com o me!hor ela Ing latena. O S 1·. eng-en h e.it•o João 
Cordeiro cl:1 G1·aca, que acaba ele clo.r por lermi o11clos os SP. I.lS 

est>~clos foi comm is.,.ionaclo pelo go verno impel'lit!, nos ·tet·mos 
cln.s i <~ ~ tr cções ele 3 l ele mat'Ç() ultimro, para examinar por 
dive 1·sos aspecl.os os tr" bH)h .. s de minel'açii.o no R. G. elo S 11l, 
devendo ter em cons id eração especia l as minas el e carvão ele 

pedr a elo Arroio elos Ratos e ele Cancl iota e as de cobre de 
Gaçapava» . 

RATOS. Ribe irão do Estado ele Minas Ger aes, no mun. ele 
Itahi1·a . 

RA YMUNDO . Log-. no a lto ela sen·a ela Chapada Diamantina, 
mun . ele Lenc;óes e J~s Lado ela Bah ia. 

RA YMlJNDINHO. Tgarapé elo EsLado elo Amazonas, no 
·mun. ela capiLal e á mat•gem esr1 . do rio Negro. 

RA YMUNDO (S.). Bairro elo Es~ado elo Amazon a~, no 
mun. elo c;cpi~al , á margem cl ir . elo iga t·apé ela Cachoe ira Gr a 11cle , 
com esch ola . 

RA :{MUNDO (J .), Tn pera ele uma fl'eg . qu e ex istia no rio 
Urubú, no Es·taclo elo A.mazon1s ( Ar a ujo i-tma'l.onas). O S1· . B , 
Rodr igues no seu tmbalho «O Rio U1·u bú, diz: «Duas grandes 
ilhas ttpresentam- se no .l ago ela Gloria; uma COl'l'e pela margem 
di r., que denom inai San·to Antonio e ouLra pela esq . e que de i o 
nome de S. Raymunclo pat·.t pet·peluar a lembrança cl,t primeira 
missão que nella se es tabeleceu depois ela cam ilicina ela Cos~:J. 
Favell a , a m issão ele S . Raym1mclo » . Esta ulbima ill1a fig ura 
na Carla Hyclrographica elo {o tenente Shaw com o nome ele 
Stui jtt. 

RAYMUNDO (S.). Pov. elo Estado elo Maranh;io, n o m un. 
ele Santa Helena. 

RAYMúNDO (S .). Pov . elo Estado elo Mu·a nh ão , no mun. 
ele S. Ber nat·do. 

RA YMUNDO . Ilb a na bahia el e Gttanaba t· a. E' mont3nhoso. 
e quasi circular. Está collocacla eJrt t•e o porto de Maria An gú e 
a praia elas lrrecbeims, n a ilha el o Governaclo t·. Affirma o il1us
·trado Sr. Dr. F <nts lo de So ttza li g ,trar essa ilh a n a « Ca t· ta lly
drog t·aph ica » de Freycinet com o nome ele ilha Card oso . IJ ·izem 
ter e lla otrtr'ora per tencido aos j esuitas, se ndo então conhecida 
por Jardim elo Frade . 

RA YMUNDOÇÚ. Pov. do lõ;staclo do Maranh iio . no rli st. ele 
Santo Antonio e A lmaq . «Em i8GO, segundo afli1•m a o« Alm anack 
elo Maranhão» possui a para mais ele 50 casas, pot·ém não e ,n 
ar t•tulmen·~o, e cubet·tas ele palln "· Seus habs. c ~JHivam a 
mandioca e ex podam al g tuna farinha. 

RAYMUNDO NONNATO (S.). V illa e tnUll. do lEsbaclo elo 
Piauby, sécle ela com. ele se u nome. situada 24 ki ls . ao ::;. ela 
ser ra elo Piaub y, á margem e.sg. do ri acho Genipapo. DisLa 
ce rca de 720 kils. ela cnpital, 480 de Pa,·anagua e Gtu g· neiu, 
420 ele Jai.c6s e -168 ele S . João elo Piauhy . A ft·eg . , creacla p o t• 
L ei Gera l d e 6 ele julho de 1832 e desme mbrada elas d e Jai~6s e 
J et·ome nh a, .fui pela Lei Prov. n. 35 ele 27 de agosto de 1836 
·Lt·ansfericla Llo Jogar das Confusõe~ pHa o ele Ge tlipapo , 
comp rehenclenclo a faze ocla elo Pé elo Morl'll e ·toclos os 
·teni torios que as agtlus deita rem para ~\ m esma f't· eg· . pela 
ribeira elo río Piauhy a bl limi ta1• com a de Pilão A t· caclo, 
i11clnsive a ribeira. elo mes mo .[ ,,gat· elas Conl'usõe.s até linti·ta t' 
com a dita de .Jel'O meniJa. fi'oi e levada á caten-ol'ia el e villa 
pela Lei Pt·ov. n . 257 de i2 ele ugos lo de 1850, installadt~ 
em '1 ele março elo anno seguinte. 1~· com. ele pt· im eira entt•. 
creacla pela .Lei Pmv. n. 468 ele H ele agos ~o ele 185:J e 
classjftcacla pe los Decs. 11s. 2.538 el e 2 ele mar .;o ele 1860 e 5.0ô8 
ele 2>3 ele agosw ele 1872. rr:· o m un. r egado pelos ri os P iaulJy. 
S . Loul'enço, ltart uatiat·a, Poções, Gamelle i m e ou t t·os ; n ,•lle 
encontram - se dive rsas la gôaq , cnLre as quae'l a~ denominadas 
Caracol, S. V ictor, Farbut·a e Ce t'Cf\ . Co;;Lmna sofl't•et· seccns 
rigorosa~ , j á pela. natm·e1.a do só l.o, jú pela proximidade 
em que está elos tet•t•en os, chamados gel'aes, onde quasi nunca 
ch ove. Q1mnclo os inver nos são bons, u mm1. produz mui·to bQIU 
gado, l'altHlclo, pot·em, o irtverno, sell estado torna-se cle
ploravel. Agencia do co t•t•c io e e>chs. pttbls. Sobre s ·1as di visas 
Yiele : Lei Pl'ov. n. 7-19 de 26 de agost'l ele 1871, n. H72 ele 20 ele 
julbo ele 1.8~4 e n. 912 de 23 ~ c' jlllho d•\ 1875. O jornal. elo 
P1aahy, A. l ;poeha, no seu 11. 40o ele 22 de ma io ele -L886 p1tbl1ooH 
o a 1·rolamenLo ela pat·oo·hia d e S . Raynumclo J'e1to pe lo r especliiVO 
pa l'Or.ho em i St> 1, o qual deu um~. pop. ele \J710 h a bs., Rendo 
3 121 no H.d,elt'u el e Ge ntpapo :3M no l~ibe it·o Conf tsõe· !1.201 no 
R ibei t·o S. L om enço, 'lli no' R ibe it·o elo Ol h o d '. \ n-rw' 30\J no 
~.i beit•o elo ~av~lleiro, 57~ no H.egn elo R io l 'i<J~by; 409 no 
H. 1hell'O el e Sanl .tnn a, fi8::> no Rib., it·o elo Cu t· t·a l Novo, 1):30 no 
R ibe iro elo Pacuti;"·a, 8:JS no H.i be it·o el e Sete .Lag0as e '!M 
no H. 1be it•0 tio l"ül"lgo. « Corn. gen:tl ele primeira eu tl'. et·eadh 
pela Lei Pt·ov. n. 46i:l ele ·l2 ele agos to ele 1859. Co nsta ele um s 
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mun. e ele uma só reeg. - S. Ray mnnclo Nonn a to. A v il l:l. el e 
~ - _Raynmn clo Nonna to, séde da com. es ti s it •m,la sobl' e ten cno 
Ja tvo e clesegLt: Ll , a po rta ndo- se e n·tl'e a m a eg ~m eBcJ. tlo ri o 
P1a ul1 y, qae cotTe ao S.; e ao pe Lem monta nhas ped t·egosa.,;, 
em torno , não mui to altas, em uma elas quaes se nota um" bella 
e. espaçosa cha pada, onde co m ma is va n tagem se p Jclet·ü t •r 
Stluaelo a vi li a, como p t·omet t .. succe .l ~ t· pat•a o fuL tu·o, ]leio 
desenvol vimentr> que va i tendo a ed ifi cação pa t·a esse Iael . Villa 
P•quena, el e concl tções m~d ioc t·es , co nta ndo a penas em seu peri
Jlle tl'o u ma pop. el e ma is 011 menos 590 h ahs. , de co mmet·ci o 
jnstg ntfica n"te, sem in clus lr ia a lg llln a, e por ass im cl i ~e,· sem 
avom·a, pois a que tem mul ch ega pa t·a o consumo loca l, o ~eu 

f trturo, porém, clepe11cle ela co ns tn wção cl ~t via- rel'L·ea do J oav.e iro , 
pots achanelo- sa s ituada n as l'lÜ ~s ele P t·nnmbuco e Bah ia, 
nl utt? pt·oximtLS aqu elle po:rto , ter á ass im fac il commun icação 
e_ mews de an imação à ind ns tri a , commet·c io e lavout·a. O pr in
Cipal gene t·o . ele ·t ,•a ba lho cl:J. co m., a incl us tl'i a da ct·iação de 
gado . . não oll 'e t·ece as v a n Lage ns qne são ele pl'esu mi t· , pela f'alta 
de ammação, cle>e nvolv imento e ga t•a nlia . Suj ei ta a seccas l 'i
gor·,osas, j á pda ua ·ture~a do sólo, já pe ln ap pr .::n: imarão em C[ue 
esta dos tel' ren os ch amados gel'aes , anelo quas i nt mca chove ; 
seccanclo pe lo verão a sua p l'incipa l ar tel' ia, o ri o Pi a ••hy ; no
·tn tl cl o- se por co nseguinte, g' l' a nde fa lt :t cl 'ag ua, que se olrtem com 
gl'ancle eli tnculclacle por meio de exca vações e poços que se pr·ati cam 
no lei·to elo rio, e essa mesma mui·to m C1 e rscassa, sotli:em por isso 
os fh.zencle iros .i n.calculaveis prejuizos, pelos clamnos causados á 
Cl' iação . Juclepenclen·te, porém, desses i nconveni entes, a in clus tria 
não t em desenvolvimento , e con·tam-se apenas alguns faze tlcleit·os 
em circumstu,ncias mais ou menos van'tajo~ as; os gados nã t eem 
sahiela no propri o mtt tl ., e levados á feira ele S:J. nt' Anna , na Bah ia , 
em distanc i~ ele 150 Iegnas , ah i são vendidos por proço ta l, que 
em ger·a! cbo u m resul tado pouco sa·tisfac tol' io. I-Ia ·tambem uma 
pequena expot·tação par a a Bah ia, de couros seccos e r equeijões . 
A l avoura ê t.ambem mui to li mitada e COLls ta só men te cle fat·i nha 
ele mandioca e cerea es . ele cons• tmo sõmmrte nos mercados locae'i · 
nos a nnos fer·teis , poré m, chega para exporta i' para os v i sin ho~ 
·ter mos ele S. João do Pi auhy e elo R e!n a nso . no Es tcLclo ela Bahi a , 
O commercio ele impor tação pecp1eno e limi taelo ás cil'cumstancias 
elo Jogar , é quasi exc lus ivamente feito com os Es tados de P er 
nam buco e da Bahia; e póde se1· calculado n a ciü·a de uns 25:000$ 
na villa, e de uns 75:000,; em ·todo o mUJl. A vi lb de S . ltaymunclo 
No nnato Iica , pouco m ais ou menos, a UO legnas el a capit d, a 
232 elo li tLora l ua 1•i lla ela Amanaçào, a 170 el a cap ita l da Bahia , 
a 80 tln vi lia ele Ja icós, a 16 do Joga r ma is pl'ox im o nos li mites 
clesbe I.<: atado, n 45 elos de P ernambuco, e a 7tJ ela vil la de P eLL'Oli na, 
á e.~be perteu cen te . Di f:ft cil.l ima como é a viação para a cap ital, a 

' com. de S. Raymuudo No nnato, além elas re l açõ~s o fli ciaes que 
com elle t em,_ man Lid a por dou~ con eios ou es ta re·tu s me nsaes, 
que geralmeo le chegam alli ta rd ia mente, nà!J tem absu] u·tamenLe 
Otttr as quaesC[Uer, se 11 do todo o ~eu conuner cio ele impot· tação e 
expor·tação feito pel •J s lagares mu i~ pr ux illliJS de P ernambuco 
e Bahi11. R ela tivamen te aos nH! ios ele viuçáo e ·tt·a nspor te paea 11 
<;om. , informa, a cam ara mun icipa l em 188.t, « o u ni co C]IL C temos 
e o de cav a lgaeluea, fe i to penosamente e com mu ita cl iflicu lclacle , 
pela falta ele es tr adas e n1áo estado el as que exis tem - ·to rtnr s:1s 
e. tnn as, abel'tas e ma l consel'Ya clas sómente pelu trabalho par
t cula t• rios faze ndeiros , sem o menor aelj uLot·io el os cu l't•es publi cas. 
. ma. uniea estr ach quo ·t ivemos a bet•ta pelo goveL'LlO pa ra o 
tJ·ans t to des ta á vllla de S . J oão do P 1a uhy. não t endo sido ma is 
~~elhoracla desde o tempo ele s ·1a a ber tut·a , cét·ca cl iO a. nn os, es ti 
Ja C1(1aSL inLran s ilaveJ, não só pela obs trucçiio el os ma t.Los q ue 
t
1
eem ct·esc iclo em tudo esse l ongo tempo, como peb s excavações 

c as ag .:a> tl u viae> encanadas n o cam inho . Uma vez fechad a el h1 
. ?e Lor!o, como está p t·es tes a acontecer, fi ctu :i i n tei r·am ente 
?l h tdo o t t· ans i t~ des ta par a aque lla v ill ~1. o mes mo par a a 

Cdptta l nos ·tempos inve r nosos , qua ndo a encben Lo el o rio o proh ibe 
lompl etamenLe p la es·t ,· a cl a gue o marg i na ., P ul' Dec. ele (i ele ju lho 
f e :l 32, fo i Cl'eacla a fl'eg . de S . Raymu nclo No nna to, clesmem
:t' :L nc!l) pa ra isso o ·tel'l' i"t •ri o preciso elas fregs . de Ja icós e ,Je-

10U.l.enho,, cles tt n .l nclo o L"enclimento rle eu dizim o< pa ra a 
e~i tft caç:lo el a egrej a rn a·tL-i7. , e assig na ncl ·• para sécl e rla nova 
Pat•ocb ta o log. tt' de nom inado Confu sjes ; ma', pe la Lei P ro ·r. 
11

: 35 de 27 de agos to ele 1836, fni t •·a ns r;, ,·ida pa l'a o l ngnr Ge
~ll ]J a po , em que se acha , compl'ehendend o - do Pe rJ o Mot•t·o e 
orlos os _l et'l'itorios que a s aguas cle ilat·em pa nJ. a mesma f'reg . 
~~J ~~,_r t beu·a do ri o P iauby, a,té l im i ta r· com a ele Pi l ão-A •·c~clo o a. 

1a ht a , tnclrts ive a ribeira rio mesmo Jogar ela~ ConfLLsoesa lé 
Jun , t a t·. com a li .. eg . ele Je t• nmenb a . E levada á ca t•·g·o t· ü• de vtlla 
l ela !•e L Pro v. n, ':257 de :l2 el e ag'O~ ·to ele 1850, 1 encl o o seu ter mo 
Por lnni.tes c• s mesmo~ ela ft·eg., foi desmembrada do Ler mo ele 

Ja icós e passou a pat·te nce L' â com. ele Oeil'as ; mas, desmembrada 
des ta pela Lei Pt·ov. n . 37-1 ele 17 ele agos to de 1854, passou o seu 
·termo {c com. el e J a icós , Cl'eacla por es ta mesma l e i, a té que foi 
de5membrada desta, C[ ll:J. IlclO f'o i elevada Ú ca teg·ori a ele COm . peJa 
Lgi P t·ov . n . 468 ele 1i de ago5LO dr. '1869 . P ela Le i Prov. n. 529 
de 6 de junh o ele 186±, f'oi-l he a no exacla a freg . da S. João elo 
Pi anh y , ' q LLe em ·!87l , sendo elevada 'í v il b.' con LiLluou,a faz er 
pa l'L•_• da mes ma cJ m . de S . R1ymnndo ~onnato a te 1874, 
qua ndo fo i elevada á co m . P ela Lei P l'ov. n. 749 cle 1871, q ue 
cl'ao u a villa ele S . J oão elo Pia uhy, ftc ou es ta se limitando 
C11U a ele S . R aym un :lo polos I O~a l' e5 - Umb uzeiros, c ,~mpo
A iegre, Macacos, Joaz , Cnera i-Velh o e P é Llo Mot•ro ; li mites 
es tes qLLe fon.1 m altel'ad os pela Lei n. 8 72 de 20 de julho ele 1874 
os quae> passa m m a s er: pela linha rec ta tit·acla cl'l.s nascenças 
el o l'iacho P Jcões , a té a ft·ente da sena OLL cord il he ira que 
div ide a mbas a~ ft·eg> . ao S ., nca nclo per te nce ndo a de S. J oiio 
t 0clo o te t· t·itori o aquem des ta li nha . A Lei n. 912 de 2J ele j ul ho 
de 1875 , detat·mir, ou que a linha cliv iso t•ia ela freg. ele S. H.ay
mu ndo Nonna tu com a de S. J oão elo P iauhy, fosse ele ora em 
d i.a n te : no S ., pel os l imi tes j a l t·aça dos por lei ; e ao N ., pelo 
l'io P acu ti a t·a: fi c:uHio p ~ rte ncen cl o á r,·eg . de S . João ·toda a 
m a t•ga m eli r. elo menciollaclo r io, e a de ::;, R aym nn clo toda a 
marg·em esque l' cl a . ,, 

RAYMUND O NONNATO DA VARZE A ALEGRE (S .). 
Dis·t. elo m un. ela Va l'zea Alegl'e, ao \!j s tado elo Cea r á . Vide 
V a1•zea Alegr3. 

REAL. R io que separ a os Es tado' ela Bahia e Sergi pe . E' 
ass im denom ina ' lo por nelle te r ancorado a esqua dra r ea l. Des
agua n o o~eano , após um eurso de 250 ld ls . Nasce no ·tanque J a
CLLricy (S . Fr•anc i~co , segun do outl'OS) no Es laclo ela Ba hia e 
con·e na d irec<;ão de O. pat" a m. O seu curso, n a d is tancia el e 
ISO kils ., é fei to sobl'e m ontes c ·terrenos seccos, onde frequen·tes 
cachoeiras impedem a navegação . A mare sobe a té a pr imeit' il, 
el a s r achoeiras, q tLe fica a 54 ki ls . elo mal' . Sómetrte e nayegavel 
nessa, ex tensão, em que cor re com maior r egula l'icl ade em sen 
<d veo la rgo, pt·ofnnelo e arenos0 . De~agua no oce <~.no, 42 kils . ao 
N . do l'iu Itupecurú . Dessa p l'imeira cachoeil'a pa ra cima e pe
queno e ~eceo tl:.<S s tULS cabece il'as. A ponta Ma ngue- Secco, que 
form a s ua embocadura el e parte S ul, es tá entre l l • 28' 9" ele 
lat itude, 39 ' 40' 28" rle long itude ot·ie1rta!. Sua bar ra é perigosa 
e t·ec lama pra ticas pa1·a s ~ 1· clemanclnda . Seus p dncipaes tr 1bs . 
elo la do ele Serg ipe são : o Cadpá tr, .Jabebiry , Sag uim , Itá-mirim , 
P a ry, J acaré , Pastora clo, Uru bü, P.ia u!Jy ; e do lado el a Ba h.i a 
o T ;tg- uas . Si lva Li sboa , Chr•ogr . ele S c?·gipe , el a os segui nLes 
·tl'i bs . : l•'ro.nco, Mnc:tmbo, Ma ngabeil'a, Cart pi u, P as tor aclo, Sa
guim , UL"Ubt't , J a burü, r mcho da Con\tL, Jacaré , Arati cuiba , Ja
qneit·a, Elys· u, riacho F undo, Jacoca, P.itombas. Lages, Cabeca 
Vermelha, P~\L ·y , R om p:: Gi bão , lllcl io Cae tano , P intl oba, T <•
qua ry, f:le rra , Sa lgado e Qui~uncle . E ' o It_mhy elos mdi
g.:> nu.s. 

R E AL . Lagoa cb l•:.s ·ado rl e Serg i p ~ , no ter m o de c-~mpos . 

R E A L ENGO . Pov . no d ist . ele Ca mpo Gra nde do Dis tt·i cLo 
F edera I. l ig-a :! a ·~í. es Laçã o ele Sapopemln pelo ramal fen eo ele 
:::: a n til Ct·uz. Tent uma capell •t cl ed icacl,, a N . Senhor a e uma 
e~ch. ele t i r,,. P•·ojec la- se ahi " constr ucç;to ele um Arsena l ele 
Guerra . Age ncia do c . n e io . 

R EBAN DÁ. J.og . elo Es tado do R io de Ja neil'o, no cl is t . el e 
S . Pecl t·o e S. Paulo do lUbeit·ão das Lage • 

REBANDÁ. Cun~go elo Estado el o R io ele Ja neir o , n.ff. elo 
ri beiri:lo elas Lages . 

REBELDE. Log . el o Es tado el e Pe~l.' nambuco , no mun. cl <> 
Goyan na . 

REBELLO. R io do E s tado el as Alagi>as, a fl'. elo S . Fran
cisco . 

REB I NGUDO .. Lllg , el o Estacl J cl .J P erna mbu co, nos mu ns . 
de P<•.lmar es e Naza t·etlJ 

REBOJINHO . Log . no r io Guapor' , HJ k ils . abaixo.clo desta
came nto ela s Pcd t·as Negr as, on tle, qua ndo o •·to c il eJO , fórma 
l.' et lemo inhus J' e t· igosos, f! lUSi á meio ca na l . . 

REB OJ INH O. Cnchoe il.'a n o d o Al'i nos , acjm'l elo l' ibeit·ão 
' 1 · ·' (' • ll " Ci 'l (JOl' t l' e S Ol'cle i] S de S D.l ',:ll'é, HSS IIll c enon'l iil autl por S1H' O ~ I ~\ L . G, , , 

rec i!'c~ : I ~' :tel as 'l'res Tr man s el e AnLunJo I !.tome da . .<.·tança . 

R E BO J O . s. m . r ep t'Cttssão, rt esvi ,, ou mes mo r eclomoi.nbo 
ele venLo, por ell'ei to ele um corpo que enco wtl'a e l be ~ltera a 
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pr im it iva cli recção . Dá-s~ o mesmo nome n a cos·ta do Su! do 
Bl'a zil , a certos e de termtnado8 ventos esperados n as con.Jun
cções de lua . 'l'a mbe m l1a r ebojo d 'agua procluzi 1tdo os mesmos 
e J l'e ito~ (lJ icc. iVlc••· . Jlrctz .) !~m Goyaz dão o .nome ele R ebop 
aos sorvedouros quo se fol'mam n os ~i os , pe lo e nco ntro . das 
aguas vivas co m as agu a.s. mot•tas , o sao acclclen te~ p~ L'J gOS I SS L
mos para a navegação flu v1al , P Ol' ,fJ.II C .<t Pmbarca~mo que n elle 
cahe desapparece n a vorage m (Correia. ele. ~1o rnes) . Em l! ngua 
t u pi, o rebo.JO n os rios ·~i n ha o n ome ele Jttpw . Et!Jl!l. P ar e?e ser 
voe . po l'tugu ez m as n ao o ve.J O mencwn a clo em dlCcLOnariO a1-
gum da ling ua . (B . R oh a. o) . 

REB OJO. Ca choeira no r io Para na panema, e n t l' e a foz 
clesLe r io n o P a 1'an á e a elo 'l' ibagy , proxima elas cachoe iras 
denomi nad as L <ll'an jeit'a e T o mbo elo Meio . 

R EBOJ O . Cacboeil'a no t• io 'l'oca n Lins, na c idade elo Porto 
Naciona l e E s tado ele Goyaz. 

REBOJO. Ult ima cachoeil' :t elo Ari nos, e n tre o l'Ío el o Peixe 
e o J uru he na , nu J!; s tado ele Ma tto Gros>o . 

REBOJ O :GA ONÇA . Cach oe il'a no ri o Doce , en tr e a ca
choeit-a do M. e o ra bojo de J oão P into . 

REBOJO DA PRAIA . Cachoe im no rio P a l'a'l apa ne ma. 
P recede a ba l'L·a do S a n Lo Jg nac io . E ' ·toda de eUa base . 

R E BO J O GRANDE. lia n o rio Pa ragLtay 'tl'e.> s i l ios co
nhec idos sob e La cles ig· nação , de vid a aos f'o t· tes r edumoinh os 
em seu eann l, no E • taclo ele Ma.f.to Gt· osso. São : urn , l4 kils . 
~tlJ a i x o ele Al buqu m·que; OLllro, 2.2 k il s . a ba i.·o el e Coimbra e o 
LeL·ceü·o a ci ma dct VolLa elo P el'iquibo . 

REBOJO GRANDE . llb a no L"i o GmtpOI'é, entt·e o r i o 
B1·a nco e a boca in'rel'ior elo S . Si mãos inh o, no E s Lado el e 
l'vJ a tto Grosso . 

REBOJ O GRANDE . F1u·o ou bt·aço el o S . L ou l' enço que, 
partüu lo ele sua m a t·gem di 1· ,, ' 'a i à ba hia de Ca r aca rú, no ill s
l.aelo de Ma lta G1·oss o. 'l' oma o 110 nB ele um r edemoinho quo 
h a em sau cu r so . 

R E BOJ O GRAN DE . Uilchoeira no r io 'l' a paj oz , logo a ba ixo 
ela elo 'l'aqunra's in!Jo, no Estad o ele i\la Lto G rosso . 

R E B OJO GRANDE . Cachoe it·a no ri o Par a na tin ga, en Lt· c 
o sa lLo elas Se Le Quedas c a cac hoe im cl9 Mutum, no .Jt: sLaclo 
ele Matto G t·osso . 

REBORDELLO . P ov s i tuada na costa ori e n tal ela ill1 a Ca
v ia na. E ', se!!Ultelo Baena, logat· de indi os . P ertence ao mun . 
ele Chaves , no !Dst:J.rlo elo P a r á . Foi el >vaela 6. j)OY. pel a L e i 
n. 373 ele 18 ele abt•il ele :LS\J6 . 

REBOU ÇAS. L og . elo Es t.ado de Per nambuco, n o mun. ele 
Bat·re i r os . 

R E B OUÇAS. Ba ir ro do m u n . ele Cct mp inas , elo E s tado el e 
S . Pa•do, com uma escb . pu bl. ele ins bt· . p ri m., CL' acla p ~ l a 
L e i P r ov. n , 19 ele i 5 ele fevereit·o el e 1881. · 

REBOU ÇA f:? . Uma elas es tações ~la 1!: . ele P. Pau li sta, n o 
JJ: s·tad o ele S. P aulo, e n tt•e as es ba ço es el e San La Bal' h:n a e B0a 
V is ta . A,. en cia elo col'L'e io . Fi ca a 55.2 me tros so bre o niv l 
elo mar. E stação Lcleg t·a phi ca. · · 

R E BOU ÇAS. lUaého el o g s ~aclo elo Pa r a ná , a a·, el a mar g-e m 
esq . elo rio Putin ga . 

RECANTO . Log . el o IJ:s ta clo ele P ei·numbuco, no mun. ele 
Ser in h ae m . H a a ntr os l og . elo mesmo nome nos mtLns. ele Na 
'ha re th e Corre n tes . 

R E CI FE . Cicl~lcle cupiLa l elo Es1aclo ele P et·n a '71 1mco, s i
buaeht aos 8° s· 33" rlc L a t. S . e 37° 11' 5.2" el e Lon g; . Occ. el o 
P :tnz ou 8° 20' 15" ele Lon g . n;. elo R io el e Janeit·o , á m a rge m elos 
r ios Ca],i bari l;e e Bebel'ibe , que a d ividem ém cl ivet·sos ba irr os 
e entl'a m no ma r por um a en1boccad ut·a commum . co ns lltuindo 
o a ncorad ouro in te L· no lo pol'Lo d a mes111 a cid ade . L.iga rn-se 
e ol t·e si os difl'er .w Les ha in ·os ela c idade pot· ql la ll'O gran des e 
bellas pOll ·tes, a Se te cl e Se temi.JJ·o , a B na1·que de Macedo , a ele 
P ccll'O lJ ou Boa V ist't e a ele Sa uta Isa be l e pot· du as ou tr as 
m eno res , la mbe m e legatltemen le con s ~L'u i cl as , que são us ela 
Ma n-cla lena e 'l'ol'l'e . A lé m des tas pon tes ha aincl fl. , pam lle las ás 
ele ~anta Isa bel e Boa Visla , as ela s E stmllas el e F el'ro do L i
moeil'O e elo Ca xa ngá . P oss ue o a L·seua l el e m ar i n lw , pa lac io elo 
Governo , eeliücaelo no mes mo loca l on de e xJs·t111 o pl'imi tivo pa 
l acio ele Mauric io ele Nao;sau , cons tnu do n o te mpo ela do mi na -

çi'io bolla ndeza; Ar se nal de Gue t' l'a , 'l' hea tt•o ele Sa n ta Isa bel, 
Eschola ill aci c\ Pinheiro 011 de ill nge nheria, Casa ele De tenção, 
m el'Caclo p ltb li co , eg- r~j a el e N. S . ela Penh a, um elos t empl os 
mais v a> Los e s nmpLuosos elo Br azil : es Lações cen tt•aes d:tS 
Estl'adas de F e l'l'o elo Lim oeir o, ele s.· F:t·anc isco e Cen tr al dll 
P ern a mbuco; L yceu de Ar Les e Oflicios ; novo ed ifi t: io eln. Ftt 
culclacle ele Di re ito (e m consLt·ucção); IJ ospita l Ped ro I! ; l-los· 
picio ele Ali e nados ; l'tecolh ime n to dos Expos tos ; Hospitaea 
elos L aza l'os e de Mendic idade ; Ins titu to Benj a mi n Com ta n·t 
(anti go Gy nHta6 io) ; e As3em bléil es La doal. H a, além desses , 
outros edifícios ele a rchitecLura il1fer iol' e onde funccirma,m r e
p art i.ções pub l.i r a s fecleraes e es tadoaes e a ssociações , com o 
sej a m: a A'lfanclcga, Col'l'eio , Cam a l'a Mun ic ip:1l , F aculdade de 
Direit J (velho eelilic io), G<\binete P o rtug uez el e Lei tura, Ins ti
tu to A rcheo log.i co e Geogr ap bico , eLe - .E s ~á e m const l'Ucção o 
Pace to PL1hb co i 3 ele i\laio, hn venelo alé m cli s~o Lres pr aças 
nj a L"clinacl as no ce1l'bro da cidade : o pa l'que elo Campo ela Re 
pui.Ji ca. e os j a 1•el i ns ela P L'aça 17 e da Pt•aça i\{aciel P i nhe iro . 
A i llLun i nação ela cirlacle é fe i ta a. gaz ca rb onico, h a vendo al
g Ll ns eclificios i llttminaelos á luz eleo&rica, como sejam a Casa 
rl e De tenção e a esLação da E . el e F . Centra l. E ' eor taela a ci
dade pelas liohas el e l.Jo nels ele t r acção anim al ela Co mpa·ü ti a 
F er ro Ca l'l'i l el e Perna mbuco, a qua l ·se r ve a todos os cl i s L~ . LLt'
ba no s. Pnra o se l'vico dos sub ·IL'bi os ha CIL1 as eSt i'Uclas ele l'el'l'O: 
a elo H.eci l'e a Caxangá , g ue, além ela l inh a pri nci p al , tem clous 
1•nmaes, e a el o Recife a O l inda , que te m nm r a mal pa ra a pov . 
elo Be beribe . T a mbem faz o serv iço doA s•1burbios elo s 11 l a g , 
de F , Ue n k a·l. Aa vias -ferr cas ele longo curs .J são (t• es , que prll'
be m ·Loelas elo Rec ife : a Central, propL"i edade el o Gove rno ela 
Un ião, e n.s d o S. l'i' l' anc isco e Limoe iro, propl'icclaele ele co mpa
nhias i. n glezas . D ~n &<·o elo pe r i me Lro ela c idade existem r,l.I.Jt'icaB 
ele cba pêos, de ca lçad o, ele phospb oros, el e üaç ão e tec idos, ele 
pregos, ele cerv eja, ele cartas de j oga r , ele pe l'i'nma L'i <l S, elo vinuo 
ele C<\jLt, de tec idos ele nHt lha , ele sabão de muvois, ele oleos ve
gc taes e um a J e vich-e . Ex.is te 111n a B i blioiheca P ubl ica e mais 
as el o Gabi ne be Porbugu z de L c itlll'a c ela D'acu lclade el e Dil'e ito, 
a lé m de n lg1tmas oul ras ele associações pa l'b icnl:u·es . P ubli
cam-se (1897) os seg·n in tes j orn nes : D·i w in ele l'e l ' 1Utm ú~wo, 
.To?'JUbl elo R ecife, A Pl'ovinc irJ, Com·m cJ·c!o de P<w nan1btt oo . 
(;faze/. a ela. Tar·cle, a lém ele ou t1·os li Lbet·a ri os ; ..1 Ciclc.cle e O 
Estaclo . J,;xis tem ·ta mbe m do ts p eriocl icos ill tLSLI'aelos : .<1 L c.n 
lc·l'nc• Jlifctgicc• e o L eão elo Nor te. As cg 1·ej as do mun . elo Re
c ife são : l!' l'eg. ele S . P eelt·o Gonçalves ; i\Ia ~r i ~. el o Cor po San lo : 
l:J.nço n- se a pdmeira peclril pa r a a L'econsLnteçi.i:o , se nd o 
ue n·t:o pelo bispo D . J s6 J oaqu im ela Cnnha Aze1·eelo Uouli nh o 
e m 30 el e se t m bro de 1800 . E i· a então uma s i mpl~s capell inh a 
el' igida no meiaclo do secnlu X V f, po t· pescaclot·es que escol heram 
a invocação ele S . F1·ei Peclro Gon_!ialves, em razão elas a fama 
das vü·tuel •s e dos prucl ig ios pra·ticaelos po1· es te pa tr ono em l'a · 
vot· d os que se arl'iscam aos pe rigos elo mar . Mad1·e de Deus , 
cuj a f unda ção data ele :L66.2 . Pi la1·, er eg iela em 1GSO po1· J oão do 
Rego Ba1·ros. Ca pei la ela Conceiçio (no a rco elo mesmo nome), 
começad<t em1640. F1·eguezia elo San to An Loni o, Mat t·iz : - i ni
ciada em1752. foi ·te l' mi n<tela Alll 1790, Cltsta nclo SLUl. cons tru cçio 
34:69-1\}814 . Conceição dos l\1 i li tar es. ecl i fi cada em '1777 . H.o
sa t·io ele San to An·tonio, concl uida em . 1777 . C::t L·mo, com eçou a 
const l' ucção e rt1. 1687 e fo i çoncl uicla en1. '1767 . Santa. 'l' h er eza 
(ÜL'cle m 3" ) foi Hagrada c:n l 3 do ou tubro ele 1837 pelo di ocesano 
D. J oão ela P ul'ificação Marques P erd igão . S . I edro rl os Clel'i 
gos , sagr ada em 30 ele j a ne i 1'0 de ·1782, pelo bi 1 o D. 'l' homa~ 
el a E nca t·n.ação Cos ta L i DH L. L i vra ment" , su a ecliflcação c an te
r iot· a '1'725 , q uando foi r econs·tn !ida . Pam izo, cons·tru icla em 
1086 ]Jelo Mes Lr e elo Cam po D. J oão ele Sou za c sua mu lh et' 
D. lp: nez Barre to de A lbuquerque. lTis pirito Sa n to, con s Lnt ieht 
em 1689, fo i sag l' ncla pelo b ispo 1) . Mat h ias el e F igueiredo Mell o . 
Em 8 de se tembro ele IS55 reconciliou -a o bi '> po D . J oão cJ.a 
P Lll' i fi cação M. P erdigão . Congr egação, coneluicla em 1708. 
S . Frftn c isco, er ecta e m 1606. Nel la fo i sepulta do o ca<la rer ele 
Henr ique Dias , fallec ido em 8 ele junho de i 662 . ÜJ·clem 3·• de 
S . Francisco, principiou a cons lrucção em 1653, em ·tet·t·eno que 
foi compr ado a os fr ades pot· 50." ; f'ot:am susp" nsas as obras em 
17lô por desa r c nças com os mesmos ; em '1726 cont in uar am os 
bra ba lhos que só em 1772 for am concl niclos, is·to é, 119 a nnos 
depois ele comPçados. F oi i naug urada em 180,1. Arco d" Sa n Lo 
AnLon LO cons Lt·uJ cloem 1 6~0 . F rct;; uezia, cle :S . J osé, ~J a·tl'iz: - lt 
pr i meüa pedra foi sn lemn P.m e nte assen tada e m 8 el e se Len1.bro 
ele 1 .~45 e benta por D. J oão ela P ur iüc.ação, -tendo s id,, abcl'ta em 
8 ele dezembro el e 1864, sag r anrlo o vi gal'io ca pi Lu lar o Deão Dl'
Joaqu im F r a nc tsco el e Faria . Terço, a pr imi·t iva COIIS Lt'ucção 
él a·ta tio sec ulo pas13aclo, mas, r econs Ln 1.ida a esfor ços dá i..rmnp-



REC - 34-3 - REC 

duele de sua i nvocn.çüo , l'o i benL:1ell1 S de dezombt·o ele 1872 pelo 
Dlocesa!lo D. Frei Vital Jl;u ·ia Gollçalves ~l~. Oliveira. MarLy ri oc;, 
eeldicacla em J782 . S .. Tosé H. 1b:L .\<l ar ll11c1acla em 1656, foi 
n1ancta ela co rre lu ir pel o 32o Gova·naclor D. Th omaz José ele 
Mello, em 1787. Sarrta R ita.ed ificacl<>. pt·imitivament "- enLre os 
~nuos ele 1'77:3 a 178±, l'oi reconsL J·ui cla ele 1869 a 1870. P ellba, 
lot sat;1·acla em 7 ele ma rço ele 173 ~ pelo b1spo D . Ii'!•ei José Fia
lho. Demolicl::t para ser r econstrn icla, :tssen lou -se a primeit·a 
Pedra em 6 ele novemb.·o de 1870, sendo sagTada a 22'clejaneiro 
ele 1882, celebra nrlo->e com toda a magnificencia a pl'im eil'a fe;;La 
01112 ele feve r eil"o seg tti nt •, offtcianclo em ambas as solemn iclacles 
naR qnaes ass is Li 11 o en tão biSP•' ele Olincla, o Conde ele Sa nto 
Ag·ost inho D .. To;;é P. ela S il va Bai' I'OS, o bispo elo ~Ja1·anhão 
D. Ant nio Cn.ndido de Alvarenga. Este templo é elo estylo do de 
San~a Mnria Maiot· , ele Rom:J. . Freguezia ela Boa Vis La, Mat ri r.: 
-;- foJ aberta em '1 de ma io de 178,1, . Sauba Cruz, m·ecta em 17-11 
~ot nell a i nstituí da 9. ir manclacle doSenhot• Bom Je~us da Via 
, acro pelo B t·e ~·e Pontifíc io ele Clemente XJI, em 1732 . S. Oon
~:J. I o , reconsbt· •nd<t em ·17 12, er<:~ ante> cles9:t epoca uma insigni 
ft cantc cap• lli n11a . Nussa ~en h •H'a ela Gloria, foi sagrada em 179'1 
pelo Deão Ma noel ele Araujo Carvalho Gond im.a cuj o z lo e em pa
trunonio por el le cloaclo,in iciou-se!: constm cçüo daegJ·eja.ajuclan
clo- o no empl'ehendl mento seu ll'IIHtoo P1edre F e« nc isco cl' Ar a UJ O 
Gondim. Na capcl la-II JÓt' elo tem plo ja~em sepu ltados os t·es l,os 
mortues elo !)eiio Ma noe l el' Araujo Cat·va lho Gond im. So leelade, 
cujo tel'!'eno em que assen L' L elo <ira em 1714 o capi tiio do regi 
JTien t') ele li nba do Recife l<:uz ·bio d'Oli vci l'a Mo11le iro, foi l a n
cacla a pt·imeit•a per!ra pelo pacl t• Anto nio Mano el , Gov rnaclot· 
el o Bispado, na ausencia elo bispo D. ~Janoel Al vares ela Costa, 
em 28 do setembt·o de '1'716 . Foi r econstruiclaem 1845. Conceição 
elo> Coqu eiros, sua funcla~.ão e tlevidn a Christovão elo Re"'O Bar
ros que n ella foi sepuHaclo. Esb:i actualmente em obms ~ per
lance a Irmandade de San ta Ceci l ia. Rosado, sagrada em '1810 
pelo co~ego da ~at !J ecb·a l ele Ollnda, João Rocl t• igues ~fariz . 
Con,celçtto de Joao ele Barros, fundada em ·1678 pelu patll'e João 
Jose de Moura J esus. anto Amal'O da~ Salinas, coustruida en1 
'1681. Nossa Senho1·a ela I ieclade, fund ada pot· Jose Gonçalves 
Fel're i1·a Costa, em 1 71; não eRtá a inda acabad:J. . Capella do 
Asylo tle 1\Jenelw•rlacle, lll augmacla em 28 ele jullio de 1803 e sa
grada pelo ar ceb1spo elo Rio ele Janeil'O IJ . J oão llisbet·ard e com 
as~ i sLonc ia elo da .Bahia D. J e•·onymo Thome ela S il va Capella 
do Senhor Bom Jesus da Rcdempção, uo Cemiterio Publico, co
llleçaclaem 1853, so b a clu·ecçiio e p lano elo engenbeil'o José Ma 
lllede 1\!ves Fe l'L·ei ra, l'oi t el'lninacla em1835 . F ~·egnezia ela Graça 
- M•·bri7., inaugm acla em 3 ele mar<;o ele 1858. Nossa Senh or a 
elas Wt·on e ;ras "" ~sLan c i a , fu ndada po1· Henri~ue Dias, fal le
Ci lo em JGô2. Concelção de Bel em, eJ·gnicla em 1764 por J oãe 
Ignt~C"io R ibeiro ele Mello . S . José elo Man" uinh o, ecl iucacla 10m 
174 1 e recomtruitla em 1845 . F reguez ia ele ~l..fon·ados : -Matriz 
ed ificada em 17-13, ten do sido t•eco ns\núla e 

0
au"'menLacla em 

17?7, quando le i crearla a il'm andade ele NossaSe.~bora. da Paz, 
~1Jo p1·ilu i t ivo co mpro mi sso fo i approvaclo em 1797 . Rosari o ela 
lbone. r econsLr uirla por João Carneit·o Ro iz Campello e sua mu
\T_er D. M::trJa elo Carmo H .. Campello. Noss:J. ::leuh ora da Boa 
t Jagem, ed il1 cacl:J. em L707 pelo paclm Leonardo Camel lo em 
~~t·re 1.10 doado po t· BaiLhaz:J.t• ela Oos La e sua mul her D. An<~ a ele 
R rau;o Costa. A c idade tem :184.00ú habs . Em '' Ll'l.udc ela cal'ta 
dwgia de 19 ele novem bro de 1709 l'oi H.eci fe e levado á c:J.Lo"'OI'ia 
de Vllla, pelo qu·3 houve a "angnin oleula g·tten n. denomi~arb 
á os_ l1l cMwtes. Pelo Dec . elo 24 el e fevere iro ele 1823 foi elevari a 
clol '~acl · « _9 ·terreuo .em que assenL·t aeiclacle,, rl iz o Dt· . Ro
Ctt >lO O_alvao (1893) e comple tn.me;J te plano e iormado peln. ac
s ij n~l l açao succes i va de m::tterias 01·ganicas e in ot·gani cas depo
Vii\.a as pelas enc he n tes elos dous rios . I~' pois , um solo de alltt
h' 0.' cal'eccnclo se r prév iametTte sanearlo com todas as cauLellas 
h ~t1 ~n1~JR, s mpre que ~e quizer construi r sohre elle qualqnet· 
tan~ açao. _ N:~ e~t1·em i cl~,d P norte c ao sul cb c irl <tde ex isLem pan
sem ~ consi:Jb:u dos pela m is tura daR ag t1::1.s dos r •os com as elo m<tr , 
nacõ~ue c n.tr etanto se n tem_ os clefet.tus pen1tc1osos de su as ema · 
g·ue s, Pot moL 1vos que ass1gnalat'e t cl epots . .A w na dos ?liWI

gu~ ' con1o sito con hoc i.dos -~ae' panL:J.nos en f;re n•'~< , es lande al
]lOl' ;b 1'illl_' ifi cações pa;·::1. o oes le da cidade e es ki se mp1·e co berta 
Pat·a ., ttncl.tn l" Yege·~açao a rbores ·entP, qu e conco t'l'e e111 pa l'te 
O al ~Lten uar as LU ~LS conseqnencins cln . ex hala~ões palust res ''· 
càte· t•anhe.tllouchez em seu importanLe t rabalho int itulado Les 
siçã~ clt " •·estl ass im se expüme a r espc i to elo Recife : « :·~ po
am ,. es ta c1clade marJti.IDa na ex trema or1e1üal do con·~mente linh1101110 é ex tt· mame11·te vantajosa. JJ}sLanclo mu i 1 o pt•oxima el::t 
Par 

1 
l e 1"aVPgação ele to•los cs navios c1ue att·avessam o Equador 

a enL1·ar no hemi splterio elo sul, qualquer que sej a o seu 

de~ Lino Leem es te· ele s desviar apena~ don'l a t res dias ele Slüt 
cletTo La para ah i aporta rem: Lanto para renorar p1•ov isões, 
como po.t•a r eceber orcl e n~. » E com uma pop . de cerca de cento 
e oitenta e ci11co mil a lmas, convem accresce n ~ar, é a eidade elo 
H.ecii'e um grande re11 t1'0 commercia. l, com um p 1rto mui Lo ft·e 
qnentado pelos 11av ios e grand es paquet"S CJUe l'azem o trafego 
inLet•n acional com a União . Ji em 1852 um illustee viajan·te 
i nu· lez i\1. Ma!lsllelLl escrevia sobre essa cidade, d.irigindo- se 
ao~ s~m compat1·i•Yta's : «Agora é ·necesss.rio q11e l'ormeis uma 
icléa elo modo p HCf e e'l tá construido o pot'lo ele Pernambuco ; 
pot·que cer tame nte deve ser con tado en tre as mat·av i lhas elo 
universo , embo1·a não pa reça 'bão verdarlei t·amente portentoso. 
Coinqnan to não eslej a bo.qta, ·Le [amiliarisaclo com a geographia 
do l ngar, posso, comturlo, dar-vos uma icléa do que elle é . 
Paral!elo á costa COl'l'e um esLr ei Lo r ecife ele r ochas, que se levanta 
apenas sobre a supe1·fu;ie da~ agnas, na maré, c no refluxo do 
mar l"i ca l'óra ele] las quasi seis pé;;, parecendo set· de cin co a se is 
pés ele la rgura . O porto de Pemambuco es Lá flll'lllaclo p•Jt' este 
r ec ife, que lhe se1·ve ele quebt·a- m a1· e entl'a-~e nelle pela aber
tura feita no recil'e. Pm·nam lmco poeler·ia wmar-se, sem cons
tl·uit• uma só pollegacl<\ mais, limpando e afo r moseando Simples
mente o que exis te, uma magnífica cid:tcle. Um I.Jr<tço elo ma1·, 
em qu clesaguam do 1s ri os , lava com a brisa toda a cidade, 
tendo uma e~Lt·ema po11Le sobt·e cada u m dos dous nttnaes ou 
braços . ~~ - nece1sar .io que conheça is que o tel'l'euo ao redor ele 
Pernambuco é um:t extenso. planicJe ele aee ia, ci 1· cumdaclo pot· 
um sern i- ci\·culo ela oute i•·os baixos de a1·gil a ve r melha , A viotn, 
da emillencia destea mono3, é magtl ifica em ·t da ;t e:x.tensão 
ela planicie que se e>tende aos nossos pês como um vasto pano
rama elos verdes mais brilbautes. Pernambuco jaz â borda do 
mar . A redor da c idade, nas suas mais immeclia tas visinhauças, 
a planici e é cortacla ela jardins e hortas, ca.-Ia uma cles·tas e 
el<tqu elles com a sun casa de can1po : ele facto , tudo é um 
gt•ande jardim um pouco clescuida.clo ,, . O i ilustre pernambu
cano, Dr. Jo·,qu •m Nabuco, a p1·oposito da visita ele Ram,Jho 
Or bigão a esse l!:s tado, escreveu em 1887 o segn in·te : « Volt&ndo 
de Oliacla, Ramalho Or tigào percorreu es~a ci claue, que é pa1·a 
el le, como para Lodos qne a leem visitado, a mais bella elo 
Brazil , e :t s tt::t impressão foi a mesma que tem o estrangeit·o 
que ;tqu i desem ba l'ca depo is de tet· es tado no R io e na Bahi a. 
O que primeiro fere a vi,·ta no Rec ife e a limpeza da cidade, ::1. 
branctn·a ele toda e lia . Vê- se bem a cidade de u m poy,, el e l'i o, 
qu vive na agua, como o pe!·namuucauo . 1~ · um reflexo da Hol
Janda ·que brilha a i nda aqu i! No entan to, Ramalho vio esse 
branco das casaR, das pontes, elos edili c10s, dos navios, das velas 
e elas nuvens, á luz do so l trop ic<t.l, que lhe dá o poder c 'lci
nan·te doR esp lhos ele Archimedcs, quando elle só é ir t·esisLive l
m n te bello ao lua1' , que dâ a essa cal crua e r everbet·anle um 
tom ele perola qne faz a cidade pat·ecer ·toda de ma.t·mot·e, mas 
ele un1 marmore t it·aclo elas j <~ziclas elos sonhos e el a .alvura 
immaherial dos phantasma'l . E u ver dadeiramente sin·to que o 
imminente a r t ista nii.o se t enha demoraclo aqLti á noit e pa ra 
ver esse R ecii'e, onde a •imaginação de Castro Alves se povoou 
de todos os seus son hos de poesia, ele li berdade e ele grandeza, 
o Reci f~ do seu 1.-'e.lro I vo,- « dormindo immerso a.o l uar .» 
P a1·a co nb ecet· umo paisagem n io has ta vel-a, é prec iso millto 
mais , é preciso que as d uas almas, a do contemplaclor e elo 
loga t·, cheguem a en tende t· ·se; qua.utas vezes ellas nem mesmo 
se fa liam I N1'ío é a b')clos que a natureza conta os seus segredos 
e inspu·a o seu a11101', mas, mesmo com os poucos ele quem ella 
tem prazer em fazer pu lsar o cot·ação, é preciso que elles se 
appt·o:dmem rlella seru pressa de a de ixar, com tempo para 
ouvil- a. Us viapu es nu uca estilo nessa d isposição de espinto 
em C[tle é poss ivel eõ tabelec .r- se o mag netismo ela paisagem 
so b r os sentidos , ele facto sobre o coração. Felizme o te Rama
lhJ Ortigão é t1 1na machinn. pbot gmph ica instantanea, q ne 
a pa nha n'mn segundo o seu obj ect ivo todo, e ucon~ece q~e as 
boas machinas oet·cebem e ooham S'llllhl'as na pelle qu e na u se 
yee m a olh o nú, e que s~rvem pam conhecer a enfermid ade 
latente ! l ~ ll e n5.o -terá Se111 i rlo os ellluvios desta n .. ssa terr a, 
os quaes taiYez seja proc.i so se1· _pe l'l1 a~:nbucano para sendr e que 
pode m ni'iu ·t• r r ea liclarle e magt<~ SIH<VJ paJ·a nós mesm, s, mas 
a impre,são ~1ue lh e causou a nossa v ,·n eza ha ele reg · ~er -ncf~ 
uma p i n'tu•·a c1ue clll'at·ii. como as g ··avuras boll an "'ezas 

0 l XV II O Recife é com e!Je i to uma Vene~a . · · nao pel s 
secu. o · , 1 sbram a meu ver palac ios ele ma l'more do gTanúe cana , que mo ·.- . , 

ois be lla phase. ela arclli"teC"Lura da Renascença, n ,to por essa 
~r~~ ele . Marcos, que . ó Lem mna rival no munc~o, o a _praça h lta Piza com os c1ua l.t·o incomparave•s e sol1tav ws ec!JtlCJos 
cl~ ~~t~ glori~, não pela s ua trael içil.o de mascal·as e barcarolas, 
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doges e p in lor es , . de amot· e s tyle le , do ~~rcere e c:n· na va l, q~te 
fluc tn a sob1·e as lar gur as e e nvol ve no frt nd o ele ~ uas go ncl olas 
a g.·ancl• , o. lte ro ica, a des lnJ11b t·a n Le V en<?z ' <? nJ Ullla pue !t'"' ~l e 
g l•!l'ia. elo tt•a da co mo a~ cupc.las ele S ., Mar cos : O Rec 1ie n ;to 
·tem nad :1 cli fiso ; m as , co m~J Y__e neza, c uma CJri<Ld e fj tte .sah e 
ela 3 n· ua e que son Le a pa lplLacao elo Ocean o no nun s jJL'olu mlo 
elos ~~e n s l'Pccc nLos ; como Ve ne1.a , ell a tem H m. céo azttl q 11 e 
parece la va do em su ns agna s co mo se l :cvam os n a v1os el e gra ncl~s 
·toldas b1•a ncas como nu ve ns, co mo Veneza . has ta uma ca.,~,mo 
n a a gua e oma ba nd ·it·a s li ta. ao w• n Lo par a cl a r -L lte um asp~cuo 
fes Livo e l"i son lw , e po1· fim , cüm o Ve neza, e l ia tem 11 m paq Ra cl o 
qu e a cur ôa C• llllO uma au reola c qu e br ilh a ao luar su b1·e. Si tas 
pontes e nR s as ·t >tT ·s. como a a lnta el e u ma u acJon al tobtcl_e 
1;101-La! Melhor, p r é m, n .. qu e em Veneza, ?S can aes du i', ec tl e 
são rio ~ , a cidade sahe cb ag tta doe ·· e nao ela m ar esJa el as 
lag l'ima.s, o se tt horizo n·te é nmp lu e descoberto, as r;u as po •rtes 
são com pridas com" lel'l'aços sus pen sos so iH·e a agua, e o Oceano 
vem se quebrar cl ia n te de li a em um len ço l el e espumas . p o t· 
so ln·e o e xtenso r ec i fe que a guar da, c .. m o um a trJn ch eH a , 
o-en uRe xori o im meJHO O'H.le o e·tern o a lu 1clor rla ·tel'l'a se a_J oe
fb ar<i. a inda por sec u l~s cli a n te cb . gmça frag il dos coqueü ·os » . 
Descr evendo es La ci dade, escr e via em 1875 o_ Dr. Man oel Pereir a 
ele Moraes Pinh eiro, r m s ua Geo:; . es peowl de P c1·na:mbt100 : 
« A cidade elo Reci fe divide- se e m tt·es pa1·Lcs : penmsu la r , 
i nsul ar e con·ti nen l;a l. A par te peninsu lar, occupacla pelo ba irro 
ele S . F r e i P edro Gonça lves , é ba nh ada ao or iente e sucloes·te pelo 
Ocea no e a o poenle pelos rios Beberibe e Capi ba ril .e . No ba1 rr o 
do R ecil'e , d es·tac:.tm-s~ dentre a su a casar 1a esgtu a o At·senal 
de Marinha , os pa lace tes das associa ções Comme.rcial e Per
n am buca n::t. ele ·'Nnvegaçã o Cos teira, s ingelos, poré m ,·as·tos e 
e legantes ; a A I fa ndega, vast 1. e co lossa l, em porio oo.mm et·c ial 
el o noe te elo Bra z1l; o ·Lemp lo rle S . F re1 l:' eclro Gon çal ves , 
pesado e r ig iclo nas Sll~.S fór mas a rch i:t -c toni cas.' ·Lan·to qua 1rto o 
"ranHo e ca n tar ia Cfu e lhe Yestem a fro, ·tan •L • e a l ~o a ba 1xo ; 
~ pmrte elo H.ec i l'e, Locla el e fe r ro , la r ga_ e ex te osa, l o r te e e le 
gante a o mesmo ·tempo. » AssJm qu a l 1 fieanc~ o a pon te elo R e
cife n ão sa bemos o q tte o D t·. Mo1·aes P lnhell"O cl ll"l a el a _ponle 
Btl ~rq ue ele Ma cedo, que foi co ns truicla .depo is de esc r 1pta a 
sua Geograp hia , e que segura m ent-e se po cl.e ch a m ar umu _ uas 
maravilhas el o mund o . V a mos el a r u ma Jdea d essa ol.Jra p n ma , 
a pe nas fal lanclo de s ua e0ns·t ru eção . Foi. e! la ini c iada n o diit 
16 de ja ne iro de 1882, se nclo o seu pr1 meJrO cl Jrec·tor, o e nge
nh eiro A n toni o V ice nte el o Nascime n to l'i'e1tos <t , que a clln gLD 
até dezembr o de 1885, quando a ss u m~o a s ua di recção o ~ n g:~ 
n hei ru AHrado Li s boa . Su a cons t r ncçao p rolon gou -se pot· 01:to 
an nos nove m ezes e q ua tro d ias, e cu stou, até o d ia em q ue lo1 
en tr eg ue ao tra ns i to pu hl ico, a c1u a n·t ia el e 1.037:800~33 1 , se n_clo 
104:985$'157 conesponcle nte ao custo , fre te e segtu:o elo mater 1a l 
m e la lli co . E' fot·m a cla ele dotts en.con bl'OS e 1l pl lat'eR de can
tal'ia levan·taclos sob r e alicerces de concre·to d e pedr a e ci mento, 
e da 'supet"struc Lura de fe t:ro , ca mpos la de sei s \'i gas con ti_nu ::ts, 
j un g iclas por fo rte l ra veJamen lo, que sus Le nt a, po~· m ew ele 
t a bo leiro de maclei l' a , o. cal çada e J age ~l o dos passews : O ta 
bolei 1·o ·tem ele compr im ento 283m,30, <t ca lça.cl a cfu'L"e·tell'a tem 
7m 42 ele l a r rru ra e a calçada elos passeios l a·teraes 3m,<H. A 
pri'mei t•a ca lçada , f eü a ele p a rall elipi peclos ele u ma igua ldade 
absoh r ta é a ma is per fei tn que conh ecemos n o genero. A elos 
passe ios later aes é feHa el e be iJos ladri lh os, t~n·m i na nclo elo la do 
i n ter io t· em um a sa t· <>e·ta el e Le rro, g ua rnec1cl a ele cun en lo . O 
peso da super st r uc·tm:'a me tal! ica a ttin l)e a 997 to nellaclas m e
t r icas e as p ilast t·as e o par a pc1to el e le l'ro a i <H ,5 tonel laclas . 
0 para peito é g uarn ecido de u ma Jon go, sen e ele co lum nas el e 
fer ro ·te t·minaclas em bellos lampeoes ele ga z , com mag n1fi cos 
gl o b~s 1)L"o teg iclos por gu :tr clas m e·ta licas. A ' noi te. _a i llumi na
ção da ponte, r efled ida pela s a guas , prod u z um eJJ e,-to deslum
b ra n te . « O R ecif<' in s ul ar , con·t1n ua o Dr. Moraes P Jn h eH·o, 
occu pado p el os bair ros ele Sa n to 1\. n·toni o e S. J osé, ba n h ad os 
pelos clous braços do Capi bo.riiJe, não é menos p i ttoresco, obser 
vado a os qua t ro porrtos ca r; teaes, cl"oncle, a o oriente , fro n·tei ?- m o 
bairro el e S . F re i P edro uonçalves, a mnralh a elos t\necll es , e 
0 podo r ep leto de n a vios 3:0 sul , :1; Nog~te J r a, 11l1o_La l'lor es tal el e 
coqueil'os , ao n orte e ao occ tcl ente l ft-on te1am os baH-rog el e S1mto 
An1a 1·o e Bôa V iskt. O aspec to c es Les ha 1rros é dJs•.Jnc·to elo do 
b~ ino de s. Frei P ecl r_o Go nçal ves , pelo a larga me nto cln.s r uas, 
pelo clesaiiogo ela casa n a, pel o ar m a 1s a me no , 12elo comm er cw 
a re·ta l h o ma is a mplo, por ém_ m enos r lllcloso , nao exclulllclo o 
movim ento, a c ircu la ção , a v1da : emqu a n·to o palacio elo Go
verno, ao N. el a i lh a , o T h eatr o c~e Santa Isabel ,_ ao seu ~a elo , a 
Ca. mara Muni cipal , em fre nte a.quel le , o J a;·clm1 Pnbl1co, ao 
cen tro, a Detenção, ao longe, o Gazometro, a lem cles·ta , o Mer -
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caclo de S . José, ao ox iente, os templos da P enba . S . .T osé e do 
Cat·m o. a mu!Lid ~"co ele tor res . ·tnclo co ncor r e par a dar a estes 
ba ll'J"OS um ca ra C'tPr cl is t incLo . Os IJa inos cot rt in enLaes . S ttn ~o 
Am n1·o e Bô a Vista, s:l.o n ni dos a ]J<LL·Le in u la1' pelas P" nLes de 
Sa a ~a Isa lJel e el a Bôo. Vis La . A pe rs p~ e·th a desses ba irros, 
a ll'a< La cl "s el o r u iclo commerc i.~l e expos los obli qua me n te aos 
r a ios do s"J, o fl'e t·ece mais e n le vo em su a ex Lnsa JinlHt el e cn es 
arbor isoclo , e m su as cas a s m:ti s cl esa iJ'"f!adas, em s ua ~ l'J•oqt;H"tas 
tn l ho r a t·ch i l.rc tacl a s, em s11a vent ilação lll <~ I S : ivre ,, s .• uda vel. 
A Boa V is la pt·e noe a a t te ncão, não só qna nto á eclifica~ão pa,r· 
t icubw, como à pu blica. Nes ~u a vttlV <.t m os erl i lic i•JS cJ, Gymn :t8io 
Per11 am b can o t\ssemb léa Prll vinc: ial. m a.tri z li <L Bôa V is1 a, 
H"spi t<tl P eti J'O'!I , a ~é ao S. elo bHil"N , .Ce n1•Le r io pub lico, vao tr,, 
fll' borl!ittclo, co m s ,a degante capell:1 g , ·tb ica . pa lac io da Sol~
dacle. ~1 esrpli ta In:il"z<L, hospitaes t\li liLar e Pot·tug Jt0Z e es LaçaCJ 
el a via -fe t•t·ea ele Oli nda . , 

RECIFE. (Porto elo) . No Es Laclo ele P ern a mbuco . ~ · fuL" · 
m aci o pela j an cção elos rios B e. b:- ribe e Ca pi l,ar ibe, e l imi·tado 
p e la pra ia e pot· uma m m a llta nat um l ele pedras . qu e se den o
mi na rec ife. Es~e r ec ife ·tem a fól'm a q uas i recti linea e e sle n· 
de-se d esde o S . ela pov . el a Boa Vi age m a lé o pba l'o l ; a sua 
la rg u1·a ,·a ri a cl e22 a. 66 me tr os . Ao N. elo ph ar ol , na di s tanc ia 
d e 70 melros . es1à a ped ra de nom in a da Ta r tat·uga , donde co
m eça a ba rra pequena ou tlo Picão, ten do el e Lres a qua·tr o me
tros el e profunclid;ule e 110 ele l a L" gm a . A partir de~te ponto o 
r ec ife e leva- se na ex te osKo ele 500 m et ros a té o ex1remo S. da 
Ba l'l· a Gra nde, p o L"ém, se mpre cober to poe don s a Lrcs m e·tros ele 
agua . F ôrm a a Barra Grande a clep1·essão que o rec1fe a presen ta 
n a extensão el e 1:80 m ebros , ponco m a is ou m enos; o se u fundo 
va r ia el e sd e a nove me lros nas ma is baix as manis , n a m etad.e 
elo sul, e ele cin co a seis m e l.r os na metad e elo norte. i\lo m eio 
da ban a elo s ul exis Le uma r ocha i ncl icacla po r· uma bo i a, a 
qu al d i vide em du as a bana do sul. Ao N . da Ba r m G t•aucle, o 
r ecil'e el eva- se , J~o r é m . s~ mpre subm erso, e segue em linh a recL:J. 
a te os ba ixo• el e Olin cl <t. Do ph arol para o S . o r eei f e co nsel·
va - se fór a cb agua al é o S . da Bo:1 V iagem , Le ndo alg nmas 
aber·tu · as err.. cl iversus l agares , s~ nclo a mai s irnportt\n le a cle
nomim,da da Ba1Tela, q ue Ji ca cerca de 3 .000 m e Lros cl i s ta JYt3 
el o pb a rol , e tem pou co m ai s ou menos l16 mett·os ele ::t be r tu ra . 
F ór a elo reci fe o ma l' ap rese n·ta u m an:or acluuro desabrigado, 
ch amado L ame irão, cuj o fundo, formado de a re ia gros~ a, var ia 
ú p r oporção que se a l'a~ t n. elo mesmo r ecife . Na cl 1stanc Ja ele u m 
kil. e parallelo ao recil 'e , es t.á o ba ixo de pedra d e nomin a do 
13an co ln g ler. ; a s na posição é fron te ira á bana elo P icão_ e ao 
r ecife submer g ido, que a esLa se seg tte. Em toda a ex·te nsao el o 
r ec i fe a par te inte1·n a é quas i a p r umo , m esmo naquella que 
fi ca subme1·g· ida . O f undo do poeto é ele m eia; a sua p roi'unc\L
dad e cresce á m edida que se a fas ta el a pr a ia; é va r iavel no 
sen·ti do lon giludinal , segundo o cana l, que fór ma o porto, e. _é 
mais ou m enos es trei t0. Em f1· e n·te á Ban a G1·ancle e ao r ec1!e 
submerso, a profundidade do por to é de se·te a nove m ett·os, e 
fôrm a u m bom a nco rado u1·o qu e se ch am o. Poço , apeza r d a a rri· 
t açiio elas ondas pt•ovenien·tes ela sui.Jmersão do m esmo r eei fe . 
Vide esl. ucl os sobt·e as obra s n ecossarias ao d esen volv imen to do 
po1· to el e Pel'l1ambuco po1' Vic-tor li' o ul'lli é . 

RECIFE GRAN DE . Cachoeü a elo ri o A t·inos, abaixo el a do 
R ec ife Pequeno. Passa -se- a po e u m canal á esq. com as ca nôo.S 
clescan egadas . E ' o uHi mo ·~ t·opeço que se encon Lr n. na n aveg!l
çi.io elo Ar inos . E' La mbem denom inada Col'l'ecleira ela MeJ<t 
Ca1·ga . 

RECIFE P EQU E NO. Nome dado por Mig uel João ele Castro 
e Anton io Thom é ela F ra nça :i cach oeir a, l ogo <tba ixo elo r io Sa· 
r a t·é , n o A l'in os , e acima ela elo Heci fe G ,·ande, onde o ri o corre 
e ntre se t'l' a~ . 

RECONCA VO . Dis t. elo Eslaclo ela Bah ia, no mun . de São 
Franc isco. Ora go N . S . elo Soccor1·o e diocese a rcb i-episcopa l c1e 
S . Sal·vaclor . A m ::t. lri z é eel ifi ca cla e m u ma mont a nh a cerca ele 
11m kil . d ist ante elo r io fllata t1 pe. '!'em 3.000 h ahs. ; d iver sos en· 
gen h os elo a ssttca t· e fazen das el e cri ação; clttas escb s. publs . ele 
i ns·t. pl'im ar ia . E ' parocltia an Li ga. 

RECON OAVO. D.is t. tlo E s tado ela B a,h ia , no mu n. ele SiiO 
l'i'ranciseo. Omgo N. S . elo Monte e d iocese ar clti-episco1)al ele Sii0 

Sa lvado r . J á era pa l'Ochi a em 1608 . Sua nH1 ·tJ' i z é e cl i li cacl ::t eJll 
um a alta m?ntan ba, donde lh e vem o nome , perto elo mar e cl~ 
rio Param JL'l nl . Nessa par oc hia n asceu o capilã o- móe BalLbar.at 
Bulcã o, prim eiro Bat·ào ele S . Franci sco . T em qu:l'tt' O a cinco 
m il h al.Js . E xporta a ssucm·, mel , fa rinh a ele mandioca . cereaes e 
gad o . '!'em d uas eschs , publs. ele inst. pdmaria . 

40.865 
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RECONCA VOS. Log , do Es·tado do P iauh y, no termo de 
S. João do Piauhy. 

R E COST A . Log . do Es tado elo R. G. do S L!l, no num. de 
S . Francisco ele Pa tü a de Cima ela Serra . 

RECRELO. Log . do E s tado elo P ia:uby, no mun . ele S . Joã0 
do Piauhy . 

RECRE[O. Log . elo Es tado ete iPern arub LLco, nos muns. ele 
Nazare·bh e Mul'ilbeca. 

RECR EIO. L og . elo Estado elas Alagoas, no mun. ele São 
:lvLi guel dos Campos . · 

RECRE I O. L og . elo Estado elo Rio ele Ja neiro, no clis t. ela 
Bemposta do mu n. do Parabyba do Sul. 

RECR EIO . Log , do Es tado ele S . P aulo, no mun. de 
Queluz. 

R ECREIO . Estação cht E. ele F. íLeopol clina, no Es tado ele 
Mtn as Geraes , entre as es tações elenomi nada_s Sa nta Isa.bel e 
Campo Lim po. Agencia do correio e estaçaGJ tele!l'r apb.tca, 
Ftca n'u m pov . , actnahnente baS'tan te ilo~esc~n·te . D1sta CJll CO 
ln ls . el a sécle ela Et·eg . da Conceição da Bôa V1sta . Dah t paN te 
o ra mal do AHo Muri a.hé . Tem duas eschs . publs . F01 ele
vada á d: is b. pelo Dec. n. 123 de 27 de junho el e 1890. 

RECREI O. Serra do Estado de Minàs Geraes ; circtLm ela a 
O. o el ist. el a Conceição da Bôa Vis ta pet·tencente ao ú1uh. da 
Leopoldiilila. « E s-ta sert·a é um l'a~al ela ela Leopol cl-ina; el e..~:. 
taca -se des ta a SE . Ela cidade e ch vHile as aguas do n be1mo 
dos Monos das ele diver sos co n egas ao N . P rolo nga-se na d·i
recção ENE . e vai abaixa ndo- se a té o có r te elo Pac ifico ela 
JE . de F . , que a travessa- a no k il. 70 ; for mando deste 11onto 
em d iante uma ser i e àe colli t1as que vão mor1•er uo rio Pomba .» 
(In C. loc .). 

R E CREIO. Ilha elo mun. ele S. J osé ele Alem P a1·ahyba, no 
r io P araby ba e E s·taclo ele Minas Geraes , lig·acl a á cidade por uma 

1 ponie, com um ·theut1·i n1bo e umas 14 casas . E ' fil e JilL'Opriedacle 
par ticular, ·tenelo a Cama, ra Munici]Jal inspecçã o nas r uas . E ' 
'tatubem d enominada cl0 Esquerdo , 

RECREl'O. R ibeir ão do Es tado de Nlinas Ger aes, a·fr. do r! o 
P omba . Recebe o col'l'ego dos Barbosas e o ribei rão da CapL-
vara. · 

R E CREIO (S. João elo) . Um elos [Ior,tos em q1.1e fazem 
escala os va1Jor es que navegam lllo r io Ql.uamá; no Es·taclo do 
Parà. 

REC 2'.E I O DA FORMl'GA. Log. elo Distric-to Federal , no 
clis·t. elo ED genho Novo . 

RECU RSO. Log. elo Es·tado ele P em amlm co, no mun . ele 
P alma res, 

REDEMPÇÃO. Com este nome a Lei P r ov. n . 2 .167 ele 17 
de agosto ele 188@ elevou á c a begol'ia ele cidade a vi !la de Aca
ra.pe, no Estado elo Ceará . 

R EDEMPÇÃO . Villa e mun. elo E stado ele S . P aulo , na 
com. ele Tau baté , li gad a ~' esta cidade por um;J. es·tracla, ao 
Êopé cl e âuas m on Lanb as e banh c~d'\ pelo ribei rão elo P aluutal . 

ra a an·tiga pat• och ia ele San·ta Cruz el o l"aiolinho, ereada 
pel(j) a1·~ . I â a Lei Prov . n . 3 ele 24 ele março ele i 860 e ele
vada á ''illa com o nome ele Redempção peht de n . 33 de8 ele 
lll.a1o ele 1877 . Tem 3 .000 ha:bs . e du as escbs. publs. el e lllSt. 
Pl'Jm . Agencia elo •correio. Sobre suas divisas vide : L eis P1'0vs . 
11

• 7 ele 7 de flbril de 1864 · u . 58 ele 28 ele fevererro ele i88l; 
11

• 76 ele & de maio c~e 1886.' Oompr<Jhende os bairros : Pinhei
l'lJlho, Lao·õa H.e tiro e P a iol G1·anàe . O mun . é geral menbe 
mont::tnho~o e' ab unda n te ele ma ttas . Regam ·n o os. rios P ar;J.ll y
hnga.,_,J"ira;h y, P a mon á , Afl'onso , Re t iro e P alml tal . La vou ra 
~l,e ca le e cerenes . Dis ~a el a cn.plbal do Es tado 180 lu ls. , ele 
áa~bate 30, ele S . Luiz do l?ar ahy·ti uga 30, da Nativid ade 19, 

e Jambe~r o :10 e da cidade do Pa ra bybu na 24 . 
REDE'M:PÇÀ\0. Log, alo Es·tado !!lo Amaz0nas, na ma•rgem 

esq. l!l:GJ llio Purús. 

REDEM'PÇÃO. Estação ela E . ele F. U lliião Sol'ocabana, no 
mnn. de S. J\ilanoel o EsLaclo ele S. il"aulo. 

íB.EiDEMiP,ÇÃO. Vicle Campo c~e Bomofim . 

l ~EBINHA. 'Log. no mun . ela capita'l elo Estado elo R . G. 
c 0 Norte , 
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REDINH A. R io elo Esta do do R. G. elo Nol'te, n usce na 
lagõa ele Es tl' emoz, ban~1a o mtu~ . de S. G:onçalo e clesag ua no 
oceano no lagar clenom mad0 R edlllha .. (In f. loc . ): 

REDINH A . Ribeil·o afL do r io P otengy . Communica com 
o lago Guajerú por um es tl'eibo can al. (In f. loc.). 

REDOMOI NHO . Log , elo Es·bado ele Pe rn~tmbuco, no mun. 
de Goü á. 

REDONDA. L og. no mun. de Mossoró do Estado elo R. G. 
elo Norte. 

R :EDONDA. Uma el as cinco ilhas que Jot·ma m o g mpo elos 
Abrol hos, no Estado el a Bahia, a O. ele San ~a Barbara e em 
dis tancia de um quar to de mUlia . 

REDON DA. Ilha d o Estado da Bahi a , no r io S. Francisco , 
en·tre Pilão Arcado e B.ema ilSO e proxima elas il has do E streito 
e T t· ttfican le (Hal fel cl). 

REDONDA. Jl.ha elo Estado elo Rio ele J aneü·o, no di s t . ela 
Ribeira e m tlll. ele Aug-ra elos R eis. I-Ia u ma ou!l·a i lha el e. 
mesmo nome no lllltn . de Paraty. 

R E DOND A. Bell a ilha mo1rta nh osa e desl1a bi-tada iD.O a rchi
pelago ao S . ele Paque·tá ; é ·ta mbem conliecida por iJ.ha el as 
Ca b1·as, porque , ba alg- uns a unos , a.b1 pasta um. r eln nbo 
desses animaes . (Faus to ele Souza . A bah·ta elo .Rw ele Ja
ne i••o). 

REDONDA . llha do Estado ele S . Paulo, no num . de !La 
nhaen . 

REDONDA. Illi a pL·oxim<t ao littoral ele S , F rancisco ; no 
Es ta~lo ele San·ttt Ca·t har~na . 

REDONDA. ll ha elo Es·taclo d e Croy:,tz , no rio Arag- uaya, 
pouco a baix:0 ele Santa Leopoldina . 

REDONDA . Ser ra no mun. de Ca:cias do E s·tado db Mar a=
nhão, nus m.a Llas ~la estL·ada da Ba,rra do Corda . E' mui 
co o hecicla por s·ua alrLura e per ft·ectuen Les phenomens> ele 
elect1·i ciclade, a qae é s uj eita . Ouve-se ils ve~es o es tampido aLé 
em Cax ias e qua ndo tem loga.r á noite vê- se a búllia.nLe. luz 
electrica. Nessa serra houve an·bigamen·te uma al cle1a ele 111cl.ios .» 
(A lman cok el o Maranh ão . i 860) . 

R EDONDA . Sel'l'o·ba no dis tl'icto elo Ca ninclé do Esta elo do 
Ceará . 

R E DONDA. SeL'ra ~lo mnn . el e Cascavel e Estado do 
Cear á . 

R EDONDA. Ser l'a elo Estado elo R. G. do Norte, no mnn. 
do Patú . 

REDONDA . Sena elo Es tado ele Ser gipe, no mun. de Iha~ 
baiana i 8 kils . a O. desta cidade . E ' cober to ele ma·tLas e pres·· 
t a- se i. plantação de ce l'eaes . · 

REDONDA Serr a elo E s tado do R io de J aneiro, e Dtre Ita
bora hy e Saquar ema. 

REDONDA. Ponta na co3 ta do Es·to. do do l't . G . elo Norte, 
a menos ele ·tr es mil has ela pon ta da. R eclonclinha, na Lat. S de 
'1"54'36" e Long· . d e 608',1911 !!: . (ViLal el e Oli ve~ L' a). For ma. u ma 
pec11tena enseada em fonua de meia l ua , mas alg:U \'-1 ·tanto . es~ 
parcellada. «A ponta, c!J z o pr a tico Pluhppe, é l01·m acla pot 
u m Jao·edo : ao mar dell a ex1s·te fundo ele9 meLros (41 /2 bmçáS) , 
na di~tancb de meia mi lha ela co3'ta : a qui ha um ancoradouro, 
porém é intei ra mente de~a bl'if1ado por Jical' sujeito :is gmn.des 
virações elo ENE que ah corrl/Jatem do JTi elO dw para a ~a1de, 
0 que é commum em todo esse espaço da costa . Na enseada 
11otam-se algumns casas de pesca dores e coqueiros . » Na en
seada diz Vital de Oli veira, se poderá nncorar em 20 e 24 
pa1 m~s ele fu nclo; areia fina , P?t' e:\ m nun ca pa:·<1 clen·tt·o . cl ~ 
I)onh dD. .ReGlon rla. Est&, pon ta e um outeu·o oblong-o el e a1e1l " 

' - ' · 1 - ·Ih s ela R edou c a se m a menor vegetaçao ,, . h panca nun s c e:) m1 a ' • 
por 73" SE . fi ca a pont a do 11{e l ou do Jl { el'lo . 

R EDONDA. Lag-ôa elo Estado elo Ceará , no nmn. de Uroa.ry. 

R EDONDA. Lagôa elo Estado el o R. G. elo Nol· te, 11 0 nmn · 

ele Apody. Utl do 
REDONDA . Lagila do Estadl! de Per i~aml~ I co, DO m . 

Brejo. á ma t•gem esq. do rio l poJ nca · (Inf , lo · ) _ 
~~DONDA . Lagôa elo Esiado das Alagôas, no mun . elo F'ao 

de Assucar. · 
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REDONDA. L agôa elo Estado ele Sct·gipe , no mnn. ele Pro
pri~. 

REDONiiiNHA. Ponta n<t costa do Estado do R. G. do Norte, 
a se is mi.lh as por79o NE. elo pontal de Upa nema, na Lat. S . de 
'!o 55' i " e Log. de 6" 6' '13" E. (VHal ele Oliveira) E ntre esses 
elous po n\aes fica o ela Enll•culcL 

REDONDO. l?ov. do Estado elo Maranhão , na com . ele Tury
assú , com urna esc h!. publ ica . 

REDONDO. Dist , elo Estado ele Min as Geraes, no mun. ele 
Qneluz; com uma esch, publ. ele in s t. pr im ar ia. Dis ta 18 
kils. ele Queluz. Tem uma capell a . O terreno produ z muito 
café . Nelle não cahe geada . 

REDONDO, Mort•o do Estado elo Parahyba elo Norte , no muo. 
de Cajasei ras . 

REDONDO. Morro elo Estado ele Se rg ipe no mun. elo La
gat• to. 

REDONDO. Morra elo Estado do Rio ele J aneü·o, en tre Barr:1 
Mansa e Rezende . 

REDONDO. Mol'l'O elo Estado elo Rio el e Janeiro, no elist· 
elo S . Francisco clePaula. 

REDONDO. Morro elo Distl'icto Federa l, no cli st . ele G tta
r abiba, 

REDONDO. Morro do Esta.do ele Paraná. no mun. ela 
Morl.'etes. 

REDONDO. Mol'l'oclo Estaelodo R. G. elo Sul, no mu n. ele 
Pelo Las . 

REDONDO . Morro elo l~ s·taclo ele Minas Geraes, nu mun. el a 
c irla 'le ele Baepencly . 

REDONDO. Morro elo l~s tado ele Minas Geues, ao S. da citlacle 
ele Lavr as . 

REDONDO. l\Ionte proxtmo á estrada de Goyuz, entre as Tor
rinhas e o mo!'l'o elo Pal'eclão, no Estado ele Matto Grosso (O r. S . 
ela Fonseca. Dica . clt.J 

REDONDO ( i'IIol'l'o). Mon ·tanb a ao occielenl e da vil la do 
Diamantino cerca ele 90 kils.; no Estado ele M:J:tto Grosso. Nella 
tem origem o riacho da Conce ição da Sm·ra . 

REDONDO. Morro elo Estado ele MaL to Gl'osso. nas ci\beceit·as 
do Paredão, perto elos ribeiros elo Monjol inho ou· Olho ele Agna 
e do Ja·tobil., nas visinbanças da es·tracla ele Cuyab{~ á Goyaz . 

REDONDO . Lago do E8taclo elo Amazonas, na ilha Supea e 
mun. de Codaj az . 

REDONDO. Lago elo mun . de S . Bento, no Esta.clo elo Mara
nhão. 

REDONDO. Lago do Es tado de Goyaz, clesagua no lJraço 
esc1uet·clo elo Araguaya, pouco acima da foz du r io Chryst:11-
li no . 

REDONDO. Co1•rego do Estado ele Goyaz, banha o clist . de 
São Se bas tião elo Allemão e vae para o ri.o elos Bois. 

REDUCTO. Log. ela costa dó Estado elo R. G . elo Norte, 
entt•e a ponta elo Calca nhar e a ilha ele Cima. Tem ao N. 
um a peq11ena ense:1cla, cujos recifes ficam mui p1•oximos ela 
cos·ta . 

R EDUCTO . Log . celebl'e do Estado de Pet·nambuco, á maL'· 
gem clit·ei t:1 elo rio Fol'moso, distante des ta ciclacle um :1 lcgua 
a leste, e meia, da bnl'l'a do mesmo rio . Na guerra Hol lan 
cleza havia a bi um a fortificação clefl:'encl icla po t· 20 homens 
t;lOmmanclaclos por Pecl!·o ele Albuquet·cru e, que deu comba te :i 
<!SC[Uadl'a elas Prov íncias Unidas, escapando só men·te ell 
coher·to de fe•·idas, a queni ofl hollanclezes deram a libet·dade 
pasm ados ele ·taomanba brav ura (Vide . Historie• da, guenct hol
la.ndezc•). Este log. foi v isitado por D. Ped •·o li em 11 ou 13 
ele clezembt·o ele 1850 - Nos a.rredores d0 monte em que es teve 
o f01·te es tá a pov. ela Pedrc• pequena e quas i insign ificante. 

REDUCTO . Log·, elo Estado de Ma·tto Gt·osso, no di ~t. ele 
Santo An Lonio do lUo Abclixo e mun. chl capital. 

REFOLES . Log . no mun. ela capi'tal elo Es tado elo R. G. do 
Nol'le . 

REFRESCO. Log . elo lt s tado ele Pernambuco, no di st. el a 
Luz e mun . ele S. Lourenço cln li!Iatta. 

REFRIGERANTE. Log. elo Es!,ado ele Pemambuco, no mun. 
ele Ama1·agy. 

REFRIGERlO. Log-. do J~stado ele P emambuco, no mun. ele 
Anu1ragy . 

REFRIGERIO. R iacho elo Estado elo Ceará, banh:1 o mun . 
ele Santa Qui ter in e clesagna na ma;·gem esq. elo rio Groa-
hiras. · 

REFUGIADO . Lo g· . no mun. da Vaccar ia do Esbado elo 
R . G . do Sul, com un1a esch. publ. de inst. prim. creacl<t pela 
Le i Prov. n. 1.46:1 ele 30 ele :1bl'il 1884. 

REFUGIADO. Galho O. elo a rroi o elo Juli o, a fll. da 
margem cli r. elo rio Taqua ry, trib. elo Jacuh y ; no Estado elo 
R . G. do Sul. 

REGA . Ribeirão do J1s·taclo ele Santa Ca·Lharina ; desagua na 
margem esq . elo rio do 'l'es·to , t rib. elo Itajahy- assÍI. Rega o 
mun, ele Blumenau, 

REGALIA. Log. elo l!,s taclo do R . G. do Norte, no nmn. de 
'l' rahiry . 

REG ALIA. Log . elo Tils taelo ele Pernambuco, no mun. de 
S.Loure nço cht Matta . Ha ot1tro log. elo mesmo nome no mun. 
ele Ba rreit·os . 

REGALO. Pequeno rio elo EsLaclo do R . G . elo Nor te, 
bnnha o mun. ele Cang ual'etama e clesagua no l'io CaLI't . 
(lni'. loc .) 

REGALO. Porto no rio ParnaltylJa , cerc::t ele i2ldls . a bo.ixo 
ela cachoeil'~\ elo Gallleiro . Deve se tt nome á uma faze nchL que 
ahi existe . 

REGAMÉ . Rio elo Eslnclo elo Rio ele J::tneil'o; vai cl es:1guar 
na Jag6•t ele Araruama com o nome el e Leites ou L:1vageuo. 
Recebe o Palmi·ta l, mai s ·tarde Maribonclo. 

REGENCIA. R io elo Es·taelo do E. San·to , pertencente {I 
bacü1 elo Tau:l., que é tril.>. elo rio San·ta i\1:J,t•ia, 

REGENERAÇÃO . Vill a e mun . elo Es tado elo Pi auily, na 
com. j o Ama r ante, a 30 kils, ela margem elo P arnahyb:1, e a 
e"ual distancia da cidade elo r\maratl'te, em uma peqttena emi
n~nc i a , banbacht po l' Ulll riacho, tri b. elo 1·i o Mula·to , que ÜlZ 
barra no Parna byba. E' villa ele pouca atülllaçiio e decadente . 
«Sua origem, diz o Sr. 1?. A . Pereit·a da Cost:1, remon·ta·-se ~.o 
anno ele 1772, quando depois ele baL~dos os inclios Gueguezes e 
Acaracozes, e expulsos das margens elo Parnahyba e U1'ussuhy, 
foram manel::tdos a lcleiar pelo govern ador Gonçalo Lourenço 
Bo telho ele Cas·tro, em numero de 434, na missão ou a ldeia que 
mandara ct·ear á margem elo rio l\1ult1Lo, com <I denominação 
ele S . Go nçalo elo Amal':1n·te, em homenagem ao Santo de sett 
nome; incumbindo ela s ua cli recção o chefe m ilita r que os havüt 
reduzido á obecliencia, o coro nel João elo Rego Caste ll o 'Branco. 
Em viL'tllde cl~ ordem elo gove rnador, foram os inel ios sns·ten
taclos á custa d::t r eal f<tze ncla, ele ca rne e farinha., a lém de ou
·t t·os clona·ti vos particulares, mas como se tornasse consieleravel 
essa clespeza, aliás precisa, em qu a nto os indios niio recol h iatn 
os fl'n ctos ele suas primei ras plantaçõe> , fo i com tudo supprimi
cla, sendo, poré m, 1:1n~'acl:1 um·t contl'i buição aos criaclot'es ela 
Parnabyba, Campo iVla ior e Marvão, para fazer as ditas clespe
zas cluJ·anle o tempo que fa ltava . No entt·etanto foram beJll 
escassos esses fontecimentos ; os indios viam-se na maiot• pe
nut· ia, lançaram mão elo ftu·to, e por fim, j á desesperados, aban· 
clona'mm a alcle i::t . Em i '773 contava a m issão uma pop. supe
rior a 300 inclios, ·ti nl1a um capellão, e era seu clü·ector o coro· 
nel João elo Rego Castello Branco, chefe ela expedição que os 
havi:1 ·traúclo, a inda que cruelmen te, ao gremio d;t sociedade . 
E' ass im que no anno ele ·1772 fogem ela missão os inelios Aca
racozes, po1·ém o g-o vernador fazendo parttr uma fol'ç<t contra 
os r ebeldes, são elles reduzidos tí obeclienc ia e tornam p<wa São 
Gonça lo . Em 9 ele julho de 1778 sublevam- se os ind ios Gue
guezes; em 1780 ainda houve uma outra sublev:1ção, e clahi 
po1• cl ian·te cessaram ell a~ e poucle emflm a missão prospe1·at' 
{l sombra ela paz e elo t l'almlho, augmantando ai nda ma is ern 
1786, com a extincção di\ missão ele S. João ele Sende, depois 
elos m:1is ba rbaros massacres, cujos inclios fo ram mandad?? 
para a de S . Gonçalo , Em 1789 ji era un1 pov. sotfl'i vel, e .J !L 
se nchava levan·tacla a capelb de S , Gonçalo. Em 1805, quando 
f•) i creacla a f l'eg . do Amar ante, e ins·talla da em i 806 pelo seL1 

pl'imeiro pa roch~, o pa.clt·e Joas J oe l Leite Pereira ele Castello 
Branco, jil: a aut1ga missão c1e índios era um pov. prospero e 
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p rometteclo~·, e crescendo em clesenvol v im~ n to , fo i mais ·t:wcle 
elevada á cathegor ia de villa; mas, t ransl'e rida d epois n séde, 
quer da vill a que t· ela l't·eg ., para o local em que se ach a hoje 
a C!.dacte do Amar ante, fico u reduzid a a uma simples pov ., de 
cahw nnmenso, e ainda h oje não pon cle att iug it• ao gl'áo ele 
Pros~erJ dacle q ue já teve » . Fo i et·eacla paro chia pela Le i P l'ov . 
n . 7;:,1 ele 26 ele agosto ele 1871 e elevada <Í categor ia ele v il b 
]te la ele n. 896 ele 23 de junho ele 1875, sendo installacla em 2 
De dezembro de 1882. T em duas esch s. p ubls . el e ii1st . pr im. 

a antiga a lde in. de S . Go nçalo clu Amar n n Le, hoje villa ela 
Regeuentção, n ã-o restra.Jn ves tlg ios; seu~ antigos h a bs . indíge
nas co~eçaram a clesappll.recer, e em 1825 apenas exist iam <ll i 
~6 .1 ncltos Acat"Oas, clil·ig i clos pelo tll' inc ipal João Marcel lillO ele 

L'rto, i nd io mui to inte lli getüe e resolu to . 

REGENER A ÇÃO. Ass im denominava- se ant igamen te a 
actual vilht ele Mazagão do Estado do Pará. 

l 
R EGIN A LDO . ·Morro elo Estado elo Rio de Janeiro, no cl ist. 

c e Sur uhy. 

,REGISTR O. Bairro elo Estado de S . Paulo, na est•·:J.da ele 
1 auha té a S. Luiz, no mttn . ele 'l' attb:J.té, com umn esc.h. publ. 
creacla pe la Le i n . i 01 ele .2'1 ele set embro ele i892 . 

REGISTRO . LGg . do !!;:;taclo ele S . P au lo, no mun. ele 
Po l' Lo I•1eliz . 

REGISTRO. Rio elo Estado elo Rio ele Jane i t·o . Vai para 
o ri o Cher em . Recebe ou é fo r mado pelos ri os Par::t iso, Itape
curú e 'l.'i ngu {~ . 

REGISTRO. Con ego do E s tado do R io ·cle Janeiro, afL dO 
r io Pomba, c1ue o é do Macacú, E' atra vessaclo pelo. E. ele F . 
ele CanLagallo .~ob r e uma ponte ele 5 metros ele Yào . 

REGISTRO. Rio elo Estado ele S. P aul o, banha o mu n. ele 
Ig uape e desagu a na margem dir . elo r io d es te nome. 

REGISTRO. Carrego afl'. el a margem clll· . elo ri be iL"ão da 
Barreira; proximo d::ts d ivisas dos Estados de M111as Geraes e 
S . Patilo . 

R EGISTRO GR ANDE. Serra do Estado ele S. Paulo. no 
mun . de X it·i rica, nas cabece ir as elo rio dos P ilões. E' Í.tma 
el as denominações d a Se t·ra Ge ral nesse mun . 

REGISTRO NOVO . Pequeno carrego do Estado de Minas 
Ge!'aes, corta, ·tert·euos da colonia Roclt·igo Silva e faz bana. n a 
margem esc1 . elo r io elas Mortes ; ·tem um percur so ele seis k i
lometros. 

REGISTRO VELHO. Co n·ego do Estado ele Minas Geraes . 
E" um peq 11eno mo,nanc ia l cot•taclo pe la E . ele F . Centr a l e que 
clesagua n a mar gem cl it•. elo r io elas Mortes. 

REG O. Ser r a elo Estado ele Min :J.s Gemes , a NO. elo cli s·t. 
cl 'A iagôa, mun . ele Ay1In10ca . 

REGO. Conego elo Estado do Cea t·á, no mun, ele Cascavel. 
H a a hi um aç11de pu blico . 

R E GO D A MATTA , Log . do Estado elas Al agôas, no d ist. 
ele Ja,.aguá . 

REGO MOLEIRO. Pov. tio E~taclo elo R . G. elo Norte , 
stbt·e o ri acho elo seu nome, ligada pOL' uma est r ada á m argem 
c o rio Salgado . 

REGO MOLEIR O , R iacho elo Estado elo lt. G . elo Norte , 
afl'. elo rio Po·teogy . 

J 
REGONÊ , Log. no mu n. ele Araruama elo Estnclo elo Rio de 

aneu·o. 
REGRESSO. Ilha do J!;staclo elo Ama r.on as, no rio Içá . 

R EGULY . Pov . elo ERtado elo R. G . elo Sul. na colo ni a 
S .• L ourenço e mon. ele Pelo tas ; com u ma esc h . p t.tb l. ele in~t. 
Ys~\r ·• creacla pela L ei Prov. n . 1.517 d e 26 de novemb ro de 
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· Ilha elo Estado elo Amazonas, no rio Negr o, pr oxima 
as 1 1as den o mi na das Bo iaqu ara e Assah y . 

g REI. R ibeirão elo Es tado ele Santa Catha r ina, o. IL ela ma r
em esq: do rio 'l.'ijucas . 

d' REI. Laf!o elo Estado elo Amazo nas: clesagua na marge m 
Ir, el o rio Br anco (Alexandre Haag) . · 

E REINO DE FRANÇA. Suburbio c!ª' c idade ele Jpú, no 
. s~ado do Ceará . E ' q.ssjm clenomi Qaelo po l' te r sido s ua 

pr in cipal b ab itaclom uma mullle l' ele nome i\Ia r ia Rài nba ele 
Fran ça . 

R EINO DE FRANÇA. Mo n o na ciclo.de elo Ipú el o J!;stado 
elo Ceará,áesq . elo r iachoJpuçaba. (lnf.loc.). 

R E I NO D O B RAZIL. A Car ta de Lei de i6 de dezembro 
de 1815 que elevou o Brazil á categot·ia de Re ino era assi m 
concebida : D. João por graça ele Deus, Pr íncipe R ege n t-e de 
Pol'tttgal e elos Algarves, etc . Faço sabu aos que a prese n te 
CarLa de Lei v ire m, f[Utl, tetlclo constantemente em meu r ea.l 
an imo os mais vi vos desejos ele fazer pl'Ospera t· os E stados r1uo 
a P r ovidencia Di vin :t confLOu ao Me ti sobe rano r e:r imen; e 
dando ao mesmo ·tempo a i mpo1·tanc ia devida á vasticl;io e loca
l idade dos m eus dom i nios ela America,. ú cóp ia c val'ieelaele elos 
p reciosos elementos ele r iqueza que e ll es em si contem; e out t·o· 
sim, 1·econhecenclo quan to seja vautaj os a aos meus fieis vas
sa los em gera l um a perfe ita ttn ii.lo e iden t idade en"tl'e os me us 
Reinos ele Portugal e elos Algarves, e úS meus clomiuios dn 
B raz il , e l'i g· in do es tes ~tq ttell a gmcluação e calego t·ia pol it ica 
que pe los sobreclit?s. pr~?i caclos lhes d eve compe ti r, e n.a c1 ual 
os el 1tos meus clomlll tOS.Ja foram conside rados pelos P le nJ poten
c ia rios elas po tenc i as que fo1·maram o Congresso ele Vi e n na , 
assi m no "t t•atado ele a llia nça conclu ido aos 8 ele abril elo cor
r ente anno, como no tt·a taclo ftnal elo mes mo Congresso . Sou 
po rta n to set•viclo e Me ap mz Ol"cle nat• o seguin·te : t.o Qtte descl~ 
a publicação desta Ca rta ele Lei o Estado elo Brazi l seja elevado 
á cli g Jüclacle, preem i nenc ia e clenonüoação ele Reino êlo Brazil. 
2 .0 Que os meus Reinos de Porbugal, A lgar ves e Brazil fo rme m 
ele ora em d iante u m só e unico Reino debaixo elo titulo cle 
l'tei no Unido ele P~rt11g~l e elo Br azi l e Algar ves. 3.o Que aos 
·titu las m het·entes a Col'Oa ele Port ugal, e ele qn~ a t é ag ot•a h ei 
fe tto uso, se substi tua em ·todos os d iplomas, cat·las ele le is , 
alva l'ás , pro visões e aclos pu bli cas o novo t i·tu lo ele Príncipe 
R ege nte do Re1 no Umclo de Por tuga l e elo Bt•azll e Algarves , 
d'aqué m e cl' além mar em Afl' ica, ele Gu iné e ela Conqu ista, 
navegação e commer cio ela Ethiopia, Ar ab ia, Pet•s i :J. e ela 
Jud ia, etc. E es ta se cumpl'irá como n21la se con-tém. Pelo que 
mando, etc . Dada no Palacio elo Rio ele J ane i l'o , aos 16 ele de
zembro ele 1815. - PRINCtPE com guar cla - Mar q uez ele Agui::n•. 
- «Com os regis tros competentes >> . 

REIS . U rna elas estações el a E. el e F. Coilcle el'Eu, no Es tado 
do Parabyba elo Norte, no kil. 19,000m ; en ll'e as esto.ções· ele 
Sao t<t Rita e Espí ri-to. Santo . 

REI S. Ilha no ri o U r ubú, afi'. elo Amn.zonas; no Estado deste 
nome . Fica proxima ela 2" cachoeira Imcema. (A . M. Sh aw). · 

REIS . Cor rego do Estado ele Mi nas Geraes, banha o mu n . 
de Manh uasstL e clesagua no Etll re-.Folhas. 

REIS MAGOS. llio elo E s tado el o E . San to . E ' fo rmado 
pelo T imbuh y e Funclilo, corre pal'a o O!'ien te, ban ha Sn.nt:1. 
Cr u1. e Nova Al meida e d esagna no or.e~t n o na Lat. ele :1:9° 57' 20" 
Sob em por elie su macas a L· Nova Al me ida e cl'ah i por clea nLe 
canoas aLe 30 ki ls . <<Este r io é fo r mado por clous b t• aços : o 
Saua nha ou Ti mbuhy e o F utl clão, este ao N. A aq uelle ao S . 
r eceh nclo o 1' as aguas elos ri achos Ca lugy e Crubixá e o 2° as 
elo ri beirão elas Voltas e ele outros ribe iro~ e coHego~ . A <"On 
llueucia t em laga r no s i tio denom inado Duas Boccas a rluas 
leg uas elo oceano. Sobre a ma1·gem cli t•. elo rio, que nasce d essa 
co n tluencia , e junto á ban•a (o i assent.acla n'u m a gt•a ncle çol 
li na a a ldàa elos Reis Magos, hoje v il la ele Nova A l mejcla . O 
rio tem na sua foz pouco mais ele 40 b raças ele l arg-ura . A 
bat•t•a aprese nta nove a IO pa lm os d.e profu ncl id?-cle no ~rea·~!na;· 
e cinco a seis na ba1xa - mar . llie: a legua a lem da loz so da 
navegação á canôas. q ue segttem sem embaraço pelo Fundão 
a té â cl istaucia ele 10 leguas " · 

R EIS MAGOS. P h<tro l n a fot·taleza elo seu nome ; na bat· t·a 
elo R . G . elo No r te . I~' fi xo; 5a Ll iopt l"i co. A lca nça 10 m ilhaB . 
l~s tâ a 3• 41' 50" S. e4° 28' 2\J" !!: , elo R io ele Janeiro. Acceso 
em 29 ele julho ele i872. 

REIS MUHLENBA CH . R ibeiJ"ã•J elo Estado cl Santa Ca
th a r ina , no mun. ele Joinvi lle . 

REIUNO . Con·ego do Estado ele S. Paulo, nn. com . da Ca
pitaL 

R E LOGIO. Log . do Es·taclo elo p,wanú, na com. de Guara
puava . 

RELOGIO. Con·eg-o el o Es taclc• ele Mi nas Geraes , no mun
do Car mo elo R io Cla r o . 
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REMANSÃO. Ilha e lago do Estado de Goyaz , no rio Ar a.
g uaya, ao S . do ['oz elo r io Crix:í.. O b go desag ua pel:J. ma.rgem 
direi La . 

REMANSI NHO . R iacho elo ill sbado do P ar á, nasce nas 
·terras ela an tiga colonia SanLa T hereza e clesagua na m a rgem 
esq. do rio Tocan·t ins . 

REMANSO. Villa e mun. do Es tado ela Bahia , na com. el e 
seu nome á mat'"em esq. do rio S . F1·ancisco, a 994,5 kils. da 
capital cl~ Es tacl~ e a 84 kils . abaixo de P il ão Arcado , hem 
povoada, com ruas parallel as ao rio , ot'laelas de casas de, cons· 
tt·ncçiio mo dern a , com cl 1ma sau cla vel. Orago ele N . S. elo 
R emanso e d iocese archiepiscopal de S . Sal vador. Não consLa 
dos archi vos elo liis tarlo a da La ela creação ela paroclüa ; sa
bendo-se a pe n a~ qne o ü1nn. J'o i ct·eaclo J)Ot' Alvad. ele i 5 de 
·ja nei1·o ele 18-LO. Co mo nom e ele P ilão AL"cado f'oi i nCO l'IJOl'aclo 
·,t com. elo R.io S. Francisco pelo art. Ifl da Lei P1·ov. n. 6 
ele 2 de maio ele 1835, á ele Sen·to Sé pela ele n . 2.29 de 28 
ele feve t"e iro ele 1846, ~~ de Cbi que Chiq Lte pelo ar·t. I § IV el a 
ele n. 650 de -14 clé clezembt·o ele 1857, que LL"ansle l'i o a aéele 
el a vi I la pam o al'ra ia l elo Remanso com a denominação el e 
villa ele N . S . do Remanso elo P il ão Arcado . Foi a di spo
s ição do § [ V a.r t . J el a Lei Pro v. n. 650 l'evog·ada pelo a l't. TI 
da ele n . \J LO ele23 cle ma1·ço ele 18M . A Lei P rov. n. i.i97 de 
27 el e ab t·iL el e 1872 tra ns!'e rio a sécle el a freg . ele Sa nlo Antonio 
elo P ilão Arcado, ela pov. des te nome pa t·a a v ill a do Rema nso . 
Foi creaela com . ele pl' ime it·a e nll' . pot· Acto ele 3 de agos to 
üc 1892 .. O mun . compreh encle a freg . ele P ilão A!'caclo e os 
povs . Bro\ o do 7.acat·ias, Ban a, Peixe, S . José elas Canas tras 
c Pào a I iqLte. A pop. ela -v illa é calcLt lacla em 17. 97 l habs. 
Expor ta gado e sal. Agencia de cot·re.io. A-té i 883 t inha du9.S 
eschs . pLtbs . de in sb. prim . So bt•e s ttas di vi sas vide: art . ITI 
el a Lei Prov.n . 2'10 ele 3 l ([e ma rço ele 18<16 e n. 287 de 12 de 
JUnho de 1847 . 

REMAN SO. Log , do Estado do P iauby, á ma rgem elo r io 
P a1·n ahyba, sobre um mor ro, a menos de elot\S ki!s . abaixo ele 
l ogae deno minado Dcsi.r;nio e pouco acima elo logar il![acleira, 
que 11ca elo outt·o lado do 1·io. 

REMANSO . Log. do Estado das A lagôas, em Pira nhas . 
REMANSO . Es tação da E . ele F. ela Comp a nhia P aulista, 

no E s t:t cl o ele S. P aulo, n o ki l. 9 ela linha elo Corele.i ro a 
Descal vado . F oi a bed a ao ·trafego a '1 ele novemu t•o ele 188<1. 

REMANSO. Igarapé no mun . ela capital elo Estado elo Ama-
zonas . 

REMANSO . R iacho do Es tado do P iauhy , desagua no r io 
Pa m ab yba ac im:t da foz elo Marce llino. 

R E MANSO DE S. F R AN CISCO . E ' tambem assim deno
min ada a. cot•recleim dos Veados, no rio P arn ahylJa . 

REMANSO DO I MBUZ E I RO . P ov . elo Estado ela Bah ia• 
na marg-e m esq . do r io S . Francisco, acima ela vill a db Re
manso e j un-to do pov . el a P r ai a . (l-Ialfelel) . 

REMANSO GRANDE. Log . do Estado elas Alagôas, no 
mun . do 'l'riumpho. 

REMANSO GRANDE. R iacho do Es tado das Alagôas, a tr. 
da ma t·gem esq . do rio S. Ft·anc isco . (Ha lleld) . 

REMATE DE MALES. Log. elo Es tado elo Amawnas, no 
mun. de S. Pa ulo ele Oh vença , no t·io J ava ry, foz elo Ite
cuahy . 

REMEDIOS. Log . el o Es tado ele P ern a mbuco, no cliRb. _da 
Magcla lena . 

REMEDIOS ( N . Senhora elos) . Villa. e mun. do Es tado ela 
Bahia , ex- parochia elo mun. ele Bom .Jesus elo Rio ele Contas . 
Diocese at·chi episcopa l de S . Sal vaclo1·. Foi et•eada dist . pelo 
a l' t . I el a Lei Prov. n. 288 de 12 ele junho ele 18<17 ; elevada á 
pa roch ia pelo a l' t. I da LHi P eov, n. 1.7'19 de 12 de abri l ele 
1877 Cllle desmem brou -a _da fl' eg. elo Bom J es us do IUo ele 
Co n L~~ . T em duas eschs . pubs . ele i n.s t . pr i1u . creaclas pelas 
Leis P rovs. ns . 555 de 15 ele junho de 1855 e 2.076 de 13 ele 
a"'os to ele iSSO. I~' banhada pe lo ri o de ssu nome. Fo i incor 
p~ ea cl a ao mun . de Bom Jes us pela Lei Prov. n. 2.348 ele 27 ele 
julho ele i S::i2 . Fo i elevada â vil la pot· Dec. ele 20 de ja neil'o de 
'1 8n c incocporada á com . de .M in as elo R io ele Contas por Acto 
de 3 de <~gos to el e 1892. Co mpre hende os cl is·ts . el e R emecli os e 
~o m t:i t1.cccsso. Es ~á si Lua da ern ll-ll1 val le ela serra a bi cna macla 

ela o'iangaheit·a , r amificação ela das Almas, cer ca ele 84 kils' 
d istante de Bom Jesus elo R io de Contas e Macahuba s . CttltUl'a 
ele canna , a!o·odão, fumo, milho , <Wl'oz, m:tm:hoca e a lgum 
ca fé . Criação

0
cle "'aclo. Posstte muito ouro . Dis ~a cerca ele 228 

kils . ela estação Bandeüa ele Mello el a E. ele F. Cen·tra,l. 
REMEDIOS (N. S . elos). Dist . elo Estado elo Amazonas , 

no mun. da Cap i ~a l. Dtocese de 1\fan á~s . Foi c rea cl ~ pa rochia 
pela Lei P t·vv. n . 264 ele 15 de ma to de 1873 . I em clu a~ 
escbs . publs . de i 11Btr, prim . uma elas quaes c ra a.cl ~ pela Le~ 
P1·ov . n. 129 de 27 ele jnlho de 1865 . Sobl'e suas ch v1sas Vlde : 
Lei Pro v. n. 26<1 de i 5 ele maio de 1873 . 

R EMEDI OS (N . S . elos) . Dist. ele Estado ela Bahia , no 
mun. ela Feit-a de Sant'Anua, 27,5 kils . cl is·tan te ela sécle elo 
mu n. Diocese arch i-episcopal ~le S . Sal vadot·. Foi creaclo pa- . 
roch ia -pe la Lei PPov. n . 737 ele 18 ele maio ele 1.859. Tem 4.469 
hab s . e duas éschs. publs .ele ins Lr . prim. Por suas div isas 
correm o~ rios J acuhype e Ca vaco . Agencia . do corr eio. 

REMEDIOS (N. S. dos). D.ist. do Es ~aclo ele Minas <1e
r aes , no mun . ele Barbace na . Orago N. S . elas Dores e elio" 
cese de Maria nna . F oi ct·eaclo parochi a pelo al't. I da Lei Prov . 
ele n . 1.723 ele 5 ele OLltubro de 1870 ; s uppri mida pelo a r t. VIII 
ela ele n . 2 .027 de t o de dezembr o de 1873 ; res t<~. u r ada pel o 
a rt . VII I ela ele n. 2 .085 ele 24 de dezembro ele 18H . O a r t. II 
ela Lei Pro v . n. 2 . 770 ele 17 de se tembt·o de i 88 i creou ahi 
um a esch . publ. de instr. p1·i m . pa t•a .o sexo feminino . Tem 
11ma Otltt·a pa t•a o sexo masculi no. Sobre suas di visas vide 
Lei Prov. n . :3.0-!0 ele 23 de otrtub1·o ele -1882 . O tern ton o do 
clis t. é ba11hado pelos ribei rões Brejauba, que dista elo ar t·~ ial 
cer ca ele tres kils . , e Mntuca ce l'ca de seis . A lavoLtra cons ts-te 
em canna, ca fé, fum o e ce t•eaes . A incl LtSt l'Ül consis te_ n a 
ct'iação de g·aelo e fa bt•icação ele queiJOS. 'l'am bem cr1 a m 
a belhas, de cuja cera fabricam velas. PossLte os povs . cl e l~o 
mina([os S . Domingos, Co1'1'eas, J apão, Vargas, Maria P eretra 
e a lg uns ou·tros. A pop. orça por umas <! . 000 a lmas . Quanto á 
ori gem elo pov. diz-nos o vignrio deasa parochia, n aclcb constcb 
pm·q~te howve ~t ·m, ca1Jellão qtw i?t~b tüismt Goelas os clocum.entos 
que p ocliwm clCI!I· alguns esclciiY'ecimentos . 

REMEDI OS. P ov . elo Es Lado elo Cea rá . no mun . elo Sobral; 
a, 18 ki ls . ela .cidade deste nome, na ma rgem esq. do r io Aca 
rahú ; com uma capell a. 

R EMEDIOS . Pov . elo Estado de P el'n ambuco, no mun. ele 
Goil!i . 

REMEDIOS . Log . elo Es·Lado ele P ern ambuco, no Llis t. de 
Afogados e mu n . da Capi tal. 

R E M EDIOS. Log. do Es tado ele Per nam bu co, no mun. do 
E, Santo elo P au cl 'Alho. 

R E M EDIOS . Log . do Estado das Ala gôas, uo mun . de 
Santa Luzia do Nor te . 

R EMEDIOS . Pov. elo Es tado do R io ele J anei ro, n o mun . 
ela Bar a Ma nsa . 

REMEDI OS . Ba irro do m un. ele Taubaté, no Estado ele 
S. P aulo ; com duas eschs. p ubls , de i nst r . prim . cr eada~pelo 
ad . II ela Lei Peov . n . 10 ele 15 de junl10 de 1869 e Lel n . 101 
ele 2•1 ele se·tembro ele 1892 . 'l'em um<1 capel la . 

R E M EDIOS. Bair ro do mn n. ele Jacareh y e E stado ele São 
Paulo . 

REMEDIOS . (N. S . elos .) Ca pe lla, ant igame ni;e et·ecta no 
logar onde de])OÍs fundon-se o arraial do Medico, seis l eguas a 
E . da c idade ele Cuya bá e ele li a mu ito exlincta ; no Es ta do 
ele Ma Lto Gro~ so . (B. ele MeJgaço .) 

REMEDIOS. Pon ta no por ~o de Manáos, no Estado elo Ama
zonas . 

R EMEDIOS . R io elo Estado elo Ceat·á , banha o mnn. da 
Gr a nj a e clesagua n'uma enseada que Ji.ca a O. do morro 'l'i
puyú . 

REMEDIOS , R io do Esl.aclo das Alagôas, co1·re en ~re os 
muns . ele Santa Luzi a. elo No r·te e ele A. lagôas, e clesagua na 
lagôa do Norte . 

REMEDIOS. R.io cl? Estado da Bahia , r ega a pa roch ia do 
seu nome e com . elo M1 nas do R io de Contas e alesa.,. na no 
P ara mil'i m, aJI. do S. l!'nncisco. Do Estado nos i n f~rmarn 
naqce t· esse ri o da se rl"a elo Brejo ele Luiza ele J:ll'ito, la nçar- se 
no r10 da Cmxa e ser tambem elrmominaclo S . Fr a ncisco. 
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REMEDIOS . R ibeirão elo Estado ele S . Paulo, no mun. de 
Jacarehy. Corre para o Parah yba elo Sul. 

REMEDIOS . R io do Es tado elo Pat·au á, afr. da margem 
esq. do Tibagy. 

REMEDIOS (N. S. elos .) Vide l'vleclico . 
REMO. Ponta na margem clir . elo rio Negr o e Estado elo 

Amazon as entt•e S. Ga bt·ie l e San~'Ann a . Ha ahi uma 
cachoe ira 'elo mesmo n ome. A ponta é fo rm ada po r uma gra nde 
pedra que tem a f6rma da pá de um r emo e dahi lhe ve io o 
nome. 

REORICO . Log . do Estado ele P ern ambuco· n o mun. de 
Bezerros. 

REPARTIÇÃO. Pov. do g stado do ~J.ar anhão , á n~argem 
esq. do r io Parnahyba . Serve de porto a Yllla do BreJO que 
lhe fi ca a 12 k.il s . pouco mais ou menos pfwa o poent . 'r em un~a 
esch. publ. prim ., et·eada pela Lei Prov. n. 1.262 ele 19 de maJO 
de 1882. 

REPARTIMENTO. Tt·avessão situado no rio 'l.'ocantins e 
proximo ao denominado Valentim. 

REP ARTIMENTO. Log . onde o rio Nbamunelá , eli'<.i
diudo- se em dons braços, vai com o 'wm e de igar':'pé do Bom 
Jardim lançar-se no Amazonas e com o ele 1garape do Sapu
cuá, cons tiLll.ir-se ·t t·i b. do Trombetas . 

REPARTLMENTO. Igarapé do Estado do P ar á, no muu.da 
Capital . 

REPARTIMENTO. R io do Estado elo Pará, banha o mun. 
ele Melga.ço e desagua no Jacundá. 

REPARTIMENTO DIREITO . Igarapé do E8tado do Pará; 
na Ub a Mantj6, clesagua no rio Mapuá, que tem um outro arr. 
denominado H.epar time n to esc1 ue t•clo. 

REPONTAR , v . w. (R. G1·. elo ·s.) Enxotar os a nüuaes par a 
tlllt lado ou tam bem para a es trada quando, em viagem, dell a 
se clesvia'm ( Coruja). Em ou·tros sen Lidos o verbo ?"epontcw é 
por·tuguez, po1· exemplo quando se diz ?·epontG/1" a maré. Aulete 
deftn e assim : « fazer conduztt• ou retlun· P<tra um certo 
ponto., 

REPOUSO. Log . no m tul. da Labt·ea do Estado do iuna-
zonas. 

REPOUSO. Log. do Est::tdo de Peruarnlmco, no mun. de 
Amaragy. 

REPRESA. Carrego do Ea·tado do E. San·to, no espaço per
corrido pela l inha te legraphica, en·tt·e S . Ma·theus e Mncury 
( Rep . elos Telfgi''"'1.Jhos) . 

REPRESAS . Log . no muu. ele Jguassú do Eslaelo do Rio 
ele Janeiro. Era o ponto t erminal ela E. de F. elo Rio clo.Out·o. 
A.bi Hcam os reset·va torios que recebem as nguas_ dos nos elo 
Otu·o e Santo An·touio. Dista clous klls. da es baçao do Rw do 
Ütu·o. 

REPUBLICA. Bairro no mun. ela Mococa, no Es tado ele 
S. Paulo : com duas eschs. publs . , creadas peh L ei n . 101 de 24 
de seteml.Ít•o de 1892. 

REPUBLICA. Ilh a no mun. de Faro e Es tado do Pará, no 
rio Nhamundá 

REPUBLICA. Ilha elo Estado elo Pará, no r io 'J.'ocautins, 
no Burgo Itacayun as e com. ele Baião. 

REPUBLICANO. Log-. do Estado ele Pemambuco, nos muns. 
de ll.maragy e Goyanna . 

RERITIBA. Rio do Estado elo R io de J a neiro, no mun. ele 
Pat•aty. 

.RESERVA . Pov. elo Estado elo P aran á, no mun. de Tibagj, 
ch stan·te 66 ki\ s . el a sé ele da viUa e 6,6 elo pov. dos Mat'ins. Em 
1887 tinha 43 fogos e 3'16 h abs . (In f. loc .) 

P
. RESERVA. Di s t. elo mun. ele Guarapuava, no Estado elo 

arau&. 

L 
RESERVA. Log. do Estado ele Santa Catharina, no mun. ele 
ages. · 

RESERVA. Antiga villa e muu. elo Estado elo 1{. G. qo 
Sul . Üt·ago S. João e c! iocese S . Pedro. Foi cJ·eacla parochta 
pela Lei Pt·ov. u. 'L 703 ele 13 ele clezemht·o de 1888 e elevada 

á categ-ol·ia ele villa pela ele n. 1.831 de 28 de. junho ele 1889, 
que snppr1mlll a v illa elo_ Boc1uen•ao. F~1 r ebaJ,xada de v1lla, 
passa1l clo á esta ca-tegor m o d 1s t. ele S. Lour enço pelo Dec. 
n. 88 de 15 ele feve t•eh·o ele 1890. 

RESERVA Serra elo Estado de Minas Geraes, n o mun. da 
Clll'i stina . Vicle Bocaincb. 

RESERVA. La!!ôa no litto.ral elo Estado do R. G . do Sul, 
proxima ás denomü1adas S .. Sim~o, Rincão elos Veados e Poncho, 
com as quaes -tem commumcaçao. 

RESFRIADO. Serra do Estado de Minas Geraes, no mun. do 
GL'iio-Mogol e di visas do elist . de San·to Au·tonio do Gorutuba. 

RESFRIADO . R ibeirão elo Es taelo de Goyaz, entre Santa 
Luzia e Entre-Rios; desagua no rio Con~mbá acima do pm·to 
denominado Burity após um curso ele 39 lols . 

RESFRIADO. Cot' J'ego elo Estado de Goyaz, aJI. el a margel!l 
esq . do rio S. Bar tholomeu . (lnf. loc.) 

R ESGATE. Dist. elo E s·taclo da Bah·ia, no mun. ela Capital, 
com eschs. publ s . de instr. pt·illl. Orago N . S_enhora elo Resgp..te 
e di ocese a rchi episcopa1 ele S. Salvador. F01 creado parochia 
pela Le i Pt'?V· n . . 2 .301 ele iO ele junho ele 1882, q~e desmem
brou-a da ü·eg uezut ele Sant o A ntomo Além elo Cauno . 

RESGATE. BaiL'l'O do mun. do Bananal, no Estado de 
S . Paulo ; com um a esc h . mix·ta, Cl'eacl a pela Lei P t·ov . n . 56 
ele 22 de março de 1889 . 

RESGATE. Ribeirão do Estado de S . Paulo; rega o mun. 
do Bananál e clesagua no r io Parahyha do Sul pela mal'gem 
direi ta . 

RESGATE DAS UMBURANAS (N. S . do). Dist , do 
Es~ado da Bahi a . Vide Umblll'anas. 

RESPINGADOR. Ponta n a cos ta eh mun. de P a.ra·ty , Estaçlo 
do Rio de Ja neiro, en tre a ponta de Joa·tLnga e a ela Meza . 

RESSACA. Log . do Estado do Amazonas, no mun, ele Uru
cu ri bltua; com uma esch . publ., c reada pela Lei n . 122 ele 16 ele 
ugos Oo de '1895 . 

RESSACA. B:1 irro no mun. el a Co tia, no Estado ele S . P aulo ; 
com um a esch. publ. ct•eada p~la Lei u. 233 de 4 de set~mbro 
ele 1893 . 

RESSACA. Bairro elo mun . ele Mogy-mirim elo Es-tado ele 
S. Paulo; com uma esch. publ. ele inst . primaria . 

RESSACA. Log. no mun . ele Colombo elo Estado c!.o 
P ar aná. 

RESSAdA (Sant'Anna ela). Ass im cleno1ninava· se a f1·eg, 
ele Sant'Anua elo Carandahy, no Es·tael o ele Minas Geraes. 

RESSACA. Pov. do Estado de Minas Geraes, no a nt ig-o 
clist. do Curral cl 'El-Rei. 

RESSACA. Pov. elo Estado de Minas Oeraes , no mun, ele 
S. Gonçalo elo Sapucahy; com uma capellinha ded icada a Santa 
Crt1z. 

RESSACA. Log . el o Estado de Minas Geraes , no eli s t. do 
Bom Despacho e mun. de Iuhaúma . 

RESSACA. Pov . elo Estado de Min as Geraes, no dist . de 
Ibiturura e n1tm. de S. João cl ' !!:l-Rei ; com eschola. 

RESSACA. Pov . do Estado ele Min as Geraes, na mao-em 
esq . do r io S. Francisco, abaixo da foz elo Itaca ram by.· (HalfeYd) . 

RESSACA. Estação ela E. de !!' . Mogyana, no Estado de 
s. !'aula a 60'1m,7 ele altm·a sobl·e o nível elo mar, entt•e as 
es tações do Jaguary e M_ogy- mit•im, no kil. 54. A Lei Prov . 
11 • 22 ele 17 de ma1•ço de 1883 autorisou a concessão de um 
pt·ivil egio por 50 annos para ~ons·orucção, . uso e g·os0 de uma 
l inh a ele boncls agrJColas mov1elos por al11maes ou a vapo1•, a 
c1ual partindo ela es tação da Ressaca : passand? pot• di~ersas 
l'aze nd as vá term i na t• na mesma es taçao . Agenc1a elo cor1 e1o e 
es tação telegraphica. 

RESSACA. Mono no mun • . de Ubatui.Ja do Estado de 
S . Pau lo. . 

R ESSACA. F uro que elesagua na margem cl ir. do rwEAtmd
zonas, aos 2• 47' de La·o. S . e i4° 37 de Long . Occ.; no 5 a 0 

d:.i.quelle nome. 
RESSACA. Rio do Estado ela Bahia, aff. elo L'io Gaviiio. 
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RESSACA. Ribeirão elo Estado de S. Paulo; reune-se ao 
t•io M Boy-mirim. 

RESSACA. Carr ego do EBtado ele S . Paulo; clesagua no rio 
P arahyba do Sul, entre os corregos ·comprido e ela Divisa. E' 
att·avessado pela E . ele F. de S. Paulo ao Rio ele Janeü·o, hoje 
Central elo B1·azil. . 

RESSACA. Coneg-o elo Estado de Minas Geraes, aff. da 
margem esq. do rio CapiY at•y , ·t l'i b. do Verde . 

RESSACA. Ribeirão do Es·tado ele Goyaz, aff. elo ri o Para
nahyba. Fica na divisa de Sa:'l'ta Rita do Paranabyba. 

RESSACA. Lago do Estado do Amazonas, na ilha Supiá ou 
Supéa e mun. de Coclajaz . 

RESSACA. Lago do Estado do Amazonas, na ilha fron
-teira ao Purac1uequara, no termo ela capital. 

RESSACADA. Mor w do Estado de Minas Geraes, no dis t. 
elo Parauna e mun. do Curvello . (fnf. loc.) 

RESSACA VELHA. Col'l'ego elo Estado ele Minas Geraes, 
aíf. do t'ibeirão elas Tt·es Pontes, que o é do Ressaquinha. 

RESSAQUINHA (S. José ela). Di st. elo mun. de Barbacena, 
no Estado ele M.i.nas Geraes . Denominava- se Ribeirão de Alberto 
Dias. Fica nas proximidades ela estação ela Ressaqu inha da r:. 
de F. Centl'al do Bt•azi l. 

RESSAQUINHA. Estação da E. ele F. Cen·tral do Bt·azil , 
no Bs·tado ele Minas Geraes, clistant9402kils . da Capital Federal 
e a 119m sobre o nivel do mar. Agencia do correio, es tação 
te)egraphica. Foi essa estação inaugtl1'ada a 12 de abril de ·1882. 

RESSAQUINHA. Paraná do Illst.ado do Amazonas, no mun. 
de Urucurituba. 

RESSAQUINHA. Ribe irão elo Estacl0 de Minas Geraes , 
nasce entre os morros do I ba~é e Nenê, per·to da es tação da 
H.essaquinha a 1200 met1•os ele aHitucle e reune-se com o Al bsrto 
Dias . Seu valle é es·treito e tapetado ele campos. Recebe á mar
qem cli r. os corregos da Picada, ela Agua Limpa e o ribeil'ão 
aas Tres Pontes e á esq. o col'l'ego ela Capi'tinga. 

RESTAURADO. Log. do Estado elo R io de Janeiro, no dist. 
ele Cordeiros. 

RESTINGA, s. f. Baixio ele ,areia ou de pedr a que, a par ti r 
da costa, se prolonga para o mar, quer sej a consta n·temen te 
visível, quer só se manifeste na baixa-mar. No Brazil meri
d ional se ex-tende essa. denominação n ão só á purção de ·terra 
arenosa. comprehendida entre uma lagô:t e o mar, como a 
qualquer pla nicie a renosa. do lit·toral. No H.. G. elo Sul dão 
o nome de restinga á mat·ta mais ou menos estreita que orl a 
as margens ele um rio; e no Paraná, além clessn. sign ificação, 
tem ·tamb~m a ele matta est reita e comprida separando clous 
campos de pastagem. 11 Etym . E' vocabulo de or.igem por
·tugueza . 

RESTINGA . Pov. do l~staclo elas Alagôas, no mttn. de 
Bello Monte, com uma capella . 

RESTINGA. Dist. creado pelo a rt . I da. Le i Prov . !1. 1.362 
de 4 de maio ele 1882, no mun . do Passo Fundo elo Eslado do 
R. G. do Sul. 

RESTINGA. Pov. elo l!: stado de Min as Get·aes, no cl ist . de 
Santa Rita do Rio Abaixo. 

RESTINGA . Estação da E. de F . Mogyana, no Eslado de 
S. Paulo, enGL'.l as es·tqções do S1pucaby-mi rim e Franca, no 
kil. 4H da linha elo Rio Gt•ande . li' oi abe t·ta ao tl'afego a 24 
de junho ele 1897. 

RESTINGA. Il11a do Estado elo Pat·ahyba elo Nor-te, na foz 
do rio des·te nome, proxima á bart•a do Cabeclello, a 10 1mlhas 
cht Capita-l. Hottve ab i antigamente uma casa qu e serv ia ele 
Lazare'to. Fórma dous canaes deseguaes , sendo que o pt·incipal , 
ou 0 encos·taelo á ForLaleza, ·tem a la rgut·a de pouco menos ele 
milha col't'enclo ao rumo meclio de SSO e quasi cmli tJha r ec·ta . 
Segm;clo Vital ele Oliveira, essa ilh a tem pouco mais de legua 
de extensão U-1. S.) e menos de milha de largurtt; é baixa, 
cober ta de arbus-tos e quast toda bot•dada de mangue. E' ·tam
bem denom in ada S. Bento. 

RESTINGA . Ilha na bahia elo Esp il·ito Santo, no Estado 
deste nome, ao O. da ilha dos Papae-a10s , e ao S. ela resti nga 
que ela ilha do Boi vae para a prata ae S1m. 

RESTiNGA. Mol'l'o elo Estado ele Mi nas Ge1•aes, no dist . 
ele Cajurú e mun. ele S. João d'El · ltei. 

RESTINGA. R iacho elo Estado ele Sergipe ; clesagua na 
margem clir. do rio S. Francisco, poucu acima elo Pão de 
Assuca t·. 

RESTINGA. At· t·oio elo Estaclo do R . G. elo Sul, ali. esq . 
do Faust ina , ·tl'ib. do Ribeiro, que o é do Guahyba. 

RESTINGA. Ano io do Estado do R . G. elo Sul, afl'. esq. 
do rio elos Sinos. 

RESTINGA. Arroio do Estado elo R. G. Llo Su l, a.!l'. do 
t• io Uruguay, ent.re o Cambahy e o Ibicuh y. 

RESTINGA. Co t•rego do Estado ele Goyaz, banha o m un. 
ele San€a Luzia e desagua na mat•gem esq. do ribeiráo Ca
choeira, ·trib. do Samambaia, que o é do rio Corumbá. 
(In f. loc.). 

RESTINGA. R ibeirão que desagua á ma r gem clir. do r io 
Santa Gertm des , galho do Br.il hante; no EsLaclo ele MaL'to 
Grosso. 

RESTINGA SECCA. Estação da E . d ~ F. do P ,u·an:í., no 
Es tado cles~e nome, a 117,046 kil ms. de Curltyba. l<'oi inaugu
rada a 1 ele nov embro de 1892 . 

RESTINGA SECCA. Es·tação ela JTI. ele F. ele Porto Alegre 
a Uruguayana, no Estado elo R . G. do Sul, entt•e as estaçõ s ela 
Estiva e Anoio elo Só, a 52"',946 de al-tm·a. 

'R E STINGA Sl!:CCA. Sen•a no m un. de l:'=airto Angelo, no 
E~·tado do R. G . elo Sul. 

RESTINGA SECCA. At·roio elo Estado elo R. G . elo Sul, 
afl'. da margem esq . do r io Ibil'apui·tan, abaixo da c idade ele 
Alegr ete . 

RESV ALADOR. Arroio elo Estado do R. G . elo Snl , ali. 
do Urubuquara, trib , do Ijuhy-grancle. 

RETINTO. Ribeirão elo Es tado de Minas Geraes , afl'. elo 
rio Preto, que o é elo Pa l'a hybuna . 

RETIRADA BONITA . Con ego do Estado de [VJinas C're
raes, nas divisas do di,t. ele N . S. elo Rosario ela Boa Visla do 
Rio Verde, ·te rmo elo Prata. 

RETIRINHO. Log. elo mun. ele A t• acaty, no Estado elo 
Ceará. 

RETIRINHO . Rio do Eslado ele Minas Geraes, hanba o 
mun. ela cidade do 'l'ut•vo e desagua no rio Ayunwca. E' tam
bem denominado Bicas. (In f. Joc ) . 

RETIRO. Dist. elo E~·tado de Minas Geraes, no mun. de 
S . Gonçalo do Sapucahy. Orago N. S. ela Piedade e diocese de 
S . Paulo . Foi creado dist. ela freg . de Sant' Anna elo S" p"cahy 
e termo de Pouso Alegre pela Lei Pro v. n. L 72·l ele 5 ele oulLt
bt•o ele t870; elevado á categori a ele paroch ia pelo art . I ela de 
n . 2 .402 ele 5 de novembro de 1877: annexaclo ao mun. ele São 
Go nçalo do Sapucahy pela rle n. 2 .454 de 19 ele outubro ele 1878 , 
Em ~~~'ls clivis~s ficam os rio ; Sapucahy,Santa Barbat·a, Dout·ado 
l'lbeu·oes ela Est Jva e Congonhal e o carrego Mue1uem. Sobre 
suas di visas, vide ar·ts. I, Il e Ili ela Lei Pr.:>v. n . 2. 775 de i 9 
de setembro, e art. I!I da ele n. 2.848 ele 25 ele 01rtnbr o, ambas 
ele 1.881 n . 3 .261, ele 30 ele outubrc ele i884 . Tem umn escil : 
puhl ele ins·t. pr·im. pa1·a o sex:o masculino, cr eacla pela Let 
Prov. n. 2. 479 ele 9 ele novembro ele 1878. e uma para o ; exo fe
m inin o, creacla pelo art . II da de n. 2 . '!7.3 de 9 ele novembt•o do 
mesmo a nno. A. respei'to cles·te cli~t. infot·mou-nos , em 1887 o 
rcspecti v o vigal'io. « Es·ta povoaç&o, collocacla em formosa col
lin a , domina um fer til valle, onde corre o ri o Tut·vo . Possue 
duas e[ír e.i ~- > : uma pequena e humilde e em pessi mo es·tado, que 
set·ve ae ma:triz , e oubra ele N. S. ~lo Ros llirio, q ue achando- se 
em melhores c0nclições esõá inteirame nte isolada da freg. Ten1 
um cemiterio r egular e cerca ele tOO casas. A lavoura é a ela 
canna, cereaes, a lgocliio, (i.un o e cnfé. A unica inclustria 
é ll: d~ ·tecidos ele .a~godão e 15: . ,, Segundo o Almanach S~bl·. 
J)i·m.ct?"c;! ('l884), lo1 pouco depois de 1B50 qne e e 1·eal izou tL 

, f t111daçao, desse loga r, que deve aos finados cidadãos Manoel 
vVenceshw Ptmen"tel e capitão Possiclonio Gonçal ves de Ca
r valho muitoo serviços e o g·rande pa·trimonio c1 ue po r el les !'oi 
doado. 

RETIRO. P equeno. pov. elo Es·~aclo do Mat•anll(io,pe.t•to de, 
Sii,o João de Côrtes. Ctdtl\t'il. ele man,diQca, mill;l.o e J;J.lamona,. 
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RETIRO . Pov. no num . de S . Fra ncisco do Estado do 
Cea rá . Tem um<t esch. mix·ta pub l . de inst . pri m., cr e<tda pela 
Le i Prov . ·n. ~. 005 ele 6 ele setembt·o ele :L882 , 

RETI RU . Log . elo Estado do Ceará , no mun . elo Jardim . 
RETIRO. Pov. do Estado de Pernambuco, no termo <!la Flo

resta, na serra ele Arapuá. Fia ou·tros logs. do mesmo nome nos 
llluns. ele Ptdmal'CB, Nazare·th, Goyana, Gabo e Gamelleira. 

RETIR O. P ov. do Estado das Alagôas, no mun. ·de Piassa
bussú. Ha dill'erentes logs. · no Estado conhecidos pelo mesmo 
nome , no P arahyba, e m Viçosa, Pão ele Ass ucat·, Branca 
Santa Luzia elo Nor·t~ , S. José ela Lage, Piro.nhus e Paul ~ 
Affonso. · 

RETI RO . Arra ial do Estado das Alagôas, no mun. do Porto 
Real do Colleg io. 

RETIRO . Pov. do Estado de Sergipe , no termo do Lagarto. 

d 
RE':ÇI RO. Log. do Els tado ela Bah ia, a 20 kils. distante ela villa 

o BreJlnho, com pequena lavoura ele milho e feij ão. 

V 
RETIR O. Log. do Es·taelo elo Rio ele Janeiro, no dist. elo 
allão elo Barro. 
RE'FIRO. Log. elo [!]stado do Rio de Janeiro, no dist. da Lage 

e mutl. ele Itape!'tma, com esch. 
RETI RO. Pequeno pov. do Estado do Rio de Jan eiro, no dist. 

de Santo An·tonio elo Jacutinga e mun. ele Ig uassú. 
RETIRO. Log. elo Es·tado do Rio de Janeiro, no mun. de 

Mari ~á. 

RETIRO. Log. do Estado do Rio ele Janeiro, no di sh . do 
Pilat· e muu . ele Magé, com unut esch. mixta ele inst. prim. 

RETIRO. Log. do Estado do Rio de Janeit·o, no tlist . dt~ 
C~ sca·tmba e mun . ele Pe tropolis, na estrada ela União e Inclus
tl'Ja; com duas eschs. publs . ele inst prim. 

RET I R O. Bairro elo mun. ela Reelempção e Estado de São 
Paulo. 

RETIRO. Bairro no dist . de Santa Barbara do Estado ela 
S. Paulo. 

P
RETIR O. Bairro no mun. de Itape·tininga e Estado de Siio 

aulo. 
R ETIRO. Bairro no mun . elo Bananal do Es·tado ele São 

Paulo. 
RETI RO. Pequena pov. elo Estado de S. Paulo, no mun . de 

G uara·ti n guetá. 
RETIRO. Log. do Estado de Minas Geraes, no dis·t. elo Ta

boieiro Grande e muu. ele Sete Lagôas. 

RETIRO. Pov. do dis·t. de P erdões, no muu. de Lavras do 
Estado ele Minas Get·aes; com duas eschs. publs. el e inst . prim. , 
creaclas pela Lei Prov. n . 3.396 de 21 ele julho de 1886. 

RETIRO. Log . do Es·tado de Minas Geraes, no dist. ele Con
tagem e num . de Sabará. 

RETIRO . Pov . elo Estado ele Minas Geraes, no mun . de Inho.
lnna, ant. Sa11to Antonio do Monte . 

G 
R ETIR O. Bairt•o no clis t . de Pouso Alto do Es tado ele l\•liuas 
et•aes . 

RETIRO. Estação da E. dé F . elo Rio do Ouro, n o Es
tado elo Rio de J aneil'o, entre Itaipu e Figueira . 
R~TIRO. Estação ela El . ele F . Central do Brazi I, no Estado 

de ~l_1nas Geraes, entre as estações de Juiz ele Fó t•a e Ceclofeita 
a 26ok,455 distan te da Capital Federal, e a 619m , 717 de al-tura 
sob re o n ivel elo mar . E' um elos Jogares mais lindos dac1uell a 
6,8 tt·ada . Tem um importante viadncto e é a travessada pelo rio 
~ arah~buna. Agenc ia do correio . A parte dessa estrada entre 

edofelta e Retiro foi inaug11rada a 30 de dezembro ele 1815 e 
enh~re Retiro e Jui z de F6ra na mesma data . Estação telegra
p lca . E' um dos pontos mais interessantes dessa E. de F. 
que descreve ahi uma .Jinclissima cm va . Estação telegro.phica . 

RETIR O: Passo cr eaclo no mun . de Pelotas do Estado do 
Rd · G. elo Stü pelo o.rt. I el a Lei Pl'ov. n . 189 ele 29 de outubro 

e 1850. 

(I 
RETIRO. Collina no mun . ele Ourem e Es·tado elo Pará 
nf, loc). 

RETIRO . Set• t•a do Estado de P ernambuco, no num. de 
Bezerr os (In f. loc) . 

RETIRO. Serra elo Es·taclo da Bahia, no mun. de Santo An· 
t.onio da Gloria do Cunal dos Bois . 

RETIRO . Serm elo Estado do Rio ele Janeiro, no clist. da 
R ibeira e mun. de Ang ra dos Reis. Ha uma outra serra ele 
egual denominação na Ilba Grande, do mesmo mun . 

RETIRO. Morro dn Estado do Rio de Jan eiro, proximo a 
E. de F.et•ro Grão Pará e do morro Sapicuará. 

RETIRO , Mort•o do Es·tado do Rio ele Janoi t•o, no dist. d1:1 
Smuhy. 

RET IRO, Serra do Estado de S. Paulo, no mun. do Ba
nanal. 

RETIRO . Morro do Estado de S. Paulo, á margem do rio 
Una de Jguape. 

RETIRO. Morro elo Estado do Para ná, no mu n. de Guara 
kess:tva . 

RETI R O. Morro do Estado ele Santa Cathar ina, uo dist. 
ela Lagôa. 

RETIRO. Serra do Estado de Minas Geraes, no mun. do 
Par a, nas divisas do dist. de S. Jose da Varginha. 

RET I RO .• Mol'l'o elo Estado de l\:fa·tLo Gt·osso, ao S. ela pov . 
de Albuquer que, a cuja serra pertence. 

. RETIRO. I~ha do Estado de P el'Uambuco, no rio Capiba
nbe, proxuna a ponta da Magclalena; pequena, mas occupada 
por mtn tas casas de campo . E ' um ponto ele t•ecreio, no v" rão · 
para os morador es da cidade. E' l igada ao continetYGe po;. 
pequenas po ntes. 

. R E TIRO . Ilhas do Estado de Minas Geraes, no J•io S. Fran· 
ctsco, pouco acima da foz do riacho Perú- assú e entre este 
ri acho e o r io Itaca1·amby (Halfelcl) . 

RETI RO . Igarapé do Estado elo Pará, no mun. de Obidos, 
proximo do Apuhy . · 

R ETIRO. Igarapé elo Estado do Pará, clesagua no Tocantins 
e fica proximo dos ·travessões Uagancho e Capote, na com. de 
Baião. 

R ETIR O. Corrego .do Estado do Ceará; desngua na lagôn. do 
Ma·tto. 

RETIRO. R iacho do Estado elo Rio Gra nde do Norte, no 
mun. ele Caicó. 

RETIR O. Rio do Estaclo da Bahia, atravessado pela E . de 
F. de Camvellas. 

R ETIRO. Rio elo Estado do E . Santo, no num. de Santa 
Cru z. 

RETI RO . Rio do Estado do R io de Janeit•o, afl'. da margem 
dü·. do SanL'Anna, que é um dos formadores do Guandú. 

RETIRO. Rio do Estado do Rio de Janeiro, afl'. da margem 
di r . do Iguassú. E ' att'avessado pela E . de F. do Rio do 
Ottro. 

RETIRO. Corrego do Estado de S. P aulo, aíf. elo Bepe
clouro, que o é elo Banharão, e este do 1·io P ardo. Banha o · 
mun. de Ja boticabal. 

RETIRO. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, banha o mun. 
da Reclem pção e desagua no rio Parahytinga. 

RETIRO. Ribeirão do Estado de S. Paulo, banha o mun. do 
Ribeirão Preto e clesagua no rio ,Preto, afl'. do Pardo . 

RETI R O . Rio elo Estado do P11raná , aff. elo Medeiros; no 
mun. ele Para nagutl . 

RETI RO . Ribeirão do Estado de Santa Cathar ina, banha. o 
mun. de Blumenau e desagua na margem dir. elo rio It~Jahy
assú, proximo ela foz do ribeirão da Velha. 

RETI RO . Rio que nasce nas terras da fazenda elo Reti~lloe 
vai clesaguai' no San·to Anto tYi o, perto da fazenda elo Camp ' 
depois ele atravessar a E. ele F . de Macabé e Campos . 

RETIRO. Corrego do Estado ele Minas Geraes, badba ~ mun. 
de Inha uma, a ntigo de Santo Antonio elo Mo~:e e esa.,ua no 
Diamante, aff. elo rio Lambary, que o é do Para. 
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RETIRO. COI' t'ego do I!Js·tado ele Minas Ge~·aes, banha o mun. 
do Patl'Ocinio e clesag ua no ri<' Dourados (Inf. loc.) 

RETIRO. Corrrego elo Estado de Minas Geraes, no dist. 
d' Abbaclia e mun . ele Pi tangn~ . E ' urn dos fortuadores do no 
Formiguinha, ll'lb. do r to Pélira. 

RETIRO. Ribell'ão elo Estado de Minas Geraes, ali. elo rio 
Pardo. 

RETIRO. Ribei•rão do Estado ele Miuas Gerees, banha o num. 
de Calclas e clesag·ua no rio elas Antas . (lnf. loc.). 

RETIRO. Carrego elo I!J& taclo ele Minas G~raes; desa15ua na 
margem di r. elo l'io Grande, abaixo ela cachoe u·a elos Inelws. 

RETIRO. Ri acho elo Estado ele Minas Get·aes; clesagua na 
margem dir. do rio S . Francisco entre a foz elo Pel'l!assú e a elo 
Hacaramby e j unto elo sangTacloUl'o do Pau Preto. (Hal feld). 

RETIRO. Conego elo l~staclo ele Minas Geraes; clesagua na 
margem esc1. elo rio S . Fl'ancisco, entre a foz elos corregos da 
Cachoe ira e do Jenipapeiro. (Liais). 

RETIRO. Carrego elo Estado ele Goyaz_, banha o. mun . ele 
Santa Luzia e elesagua na margem d1r. elo rw Co rumba (In f. loc.) 
Do mesmo mun. n os informam haver abnda otrtro cot•t·ego 
desse nome . aff. ela margem dit·, do rio Vermelho, t1·ib. ele 
São Barth olomeu . 

RETIRO. Carrego elo Esbado de Go:ra·t, afl:'. da margem esq,. 
do cor rego elo Baneiro, ·trib. do ribeirão da Ponte All::~, a ff. 
elo rio Corumbá. (lnf. loc.) Na carLa ela comm issão de es tudos 
da nova Capital da União vem mencionado um carreg-o do Re 
ti ro, ail'. ela margem esq_ . do rio Pon·te Al ta, trib . do Al::~gaclo 
e ele um Dlrtro all'. da mesma margem elo t'io DescoberLo . 

RETIRO. Carrego elo Estado ele Goyaz, an·. elo rio P.reLo. 
RET[RO. Carrego elo Elstaclo ele Goyaz, aff. elo l'io FtulClo, 

que o é elo Pirapetinga. 
RETIRO. Ribeirão ela Estado ele Uoyaz, aJl'. elo rio elo Ouro, 

que o é elo rio Corumbá . 
RETIRO, Carrego do Estado de Goyaz, aiÍl'. elo rio des P atos. 

RETIRO. Ribeirão elo Estado ele lVIa tto Grosso, aJl'. elo Des
banat~caelo, ·trib. elo Miranda. Passa jun·to ao r etiro ela Cazenda 
do .1' tl!l'dim, propriedade à e José Francisco Lopes, o eleclicaclo e 
infeliz guia elas forças expeclicionarias ele MaL to Grosso, sob o 
commanelo do coronel Camisão. Vide Penateque . 

RETIRO. Riacho elo lflstado de iVIa·tto Grosso; vai \er ao 
Bento Gemes . 

RETIRO. R ibeir ão elo Estaclo ele Matto Grosso, a f'f'. elo rio 
Novo, que o é do Al'iaos. 

RETIRO DA AGOSTINHA. Carrego do Es·tado de Minas 
Geraes, hanba o mun . elo Abaeté e desagua na margem esc1. do 
l'io Borrachudo . 

RETIRO Ii>A AMERICA. Bairro na clist. de S. Christevão 
elo Districto Federal. E' mulLo povoado. 

RETIRO DA BOA ESPERANÇA. Pov. do EsLado elo 
Piauhy, no mun. de Porbo Alegre, á margem do Longa, a seis 
kils . da cachoeira elo Uruhú; com uma esch. puhl. ele inst. 
prim., creada pela Lei P1·ov . n. 731 de 27 de ,julho de 187'l e 
r es·tabelecida pela de n. 1. 056 de 12 de junho de 1882. Foi 
t.ransferida para o mun. ele Por·to Alegre peJo Dec. n. 32 de 31 
ele outubro de 1890. 

RETIRO DA LAG E. Pov . do Estado de !\'finas Geraes, no 
mnn. do Cm:vello, com urna esch . publ. de inst . prim . , creacla 
pela Lei Prov. n . 2 478 ele 9 ele novembro de 1878. 

RETlRO DA MANGA . Carrego do l<:staclo ele l'Ylinas Geraes, 
banha o mt"n. de Abaeté e elesagua na margem esq. do :t•i o 
S. Francisco, Ha ainda nesse mun. uma lagôa com o mesmo 
nome. 
' RETIRO DAS FREIRAS . Ribe1rão do Estado ele Minas 
Geraes banha o dist. ele Jabotica·tubas e desagua na ma1·gem 
esq . cl~ rio deste nome. Denominava-se Campo Alegre. 

RETIRO DO BARRANCO ALTO (S. João el o) . Dist . elo 
Es·tado ele Minas Geraes. Vide Barranco Al~q . 

RETIRO DO CERVO. Log. elo Estado ele Mat to Grosso, no 
mun. de lVti1·anda. 

RETIRO DOS BRAVOS. Log . elo Estado de Minas Geraes, 
no dist . do Curvello e mun. des te nome, com uma esch. publ. file 
inst . pl'im. m·eacla pela Lei Pro v . n . 3 . 39G ele 21 ele julho 
de 1986. 

RETIRO DOS BRAVOS. Col'l'ego elo Estado ele Minas Ge
raes, banha o mun. elo Curvello e clesagua na margem di r. do 
rio das Almas . 

RETIRO FELIZ. Logr elo Es·taclo de Minas Geraes, no 
clist.. elas Aguas Virtuosas elo Lambary. 

RETIRO GRANDE. Log . do municipio ele Aracaty, no 
Estado elo Ceal'á. 

RETIRO GRANDE. Pequeno cabo elo EsLaclo elo Ceará, ao 
NO . ele Cajuaes, na Lat. ele 4o 37' e Long. ele 39° 51' . Perto 
fica-lhe um ou·tro Glenominaclo Reti?"o Peqtwrno. 

RETIRO GRANDE . R iacho cfo Estado elo Ceará, no clist. 
ele Arêas. 

RETIRO PEQUENO. Ponta na cosla do Estado elo Ceará, 
ponco ao S. ela bahia de Cajnaes, na Lat. ele 4° 50' e Long. ele 
39• 37' (Pompeu.) 

RETIRO POETICO. Log. elo Estado elo lUo ele Janeiro, na 
es-tação de Cot• cle iros e muu. de Ca trtagallo. 

RETIRO SAUDOSO . Log·. elo Estado elo Rio ele Janeiro, 
no mun. eleS . l<idelis. 

RETIRO SAUDOSO. Log. elo Districto Federal, na freg. 
de S. Christovam . Fica a beira-ma1·. A sua pt•aio, e mui pro
cut·aela para banhos. 

RETIRO VELHO. Ribe.il' ão elo E. taclo elo S. Paulo, aiTl. elo 
ParahyLi11inga. Cor t• e enilre GuaraHngtLe·tâ e Lorena . Recebe o 
correg·o elos Carüuhambas. 

RETIRO VELHO. Carrego elo J~s Laelo ele Minas Geraes, afl'. 
da mantem esq. do l'ibeüão elas Vacc<\S , tl'ih. do rio Gra·ncle. 

RETIRO VERMELHO . Ribeüão elo Estado ele S. Paulo, 
afl'. elo rio ParahyLinga. B,ecebe o ool'l'ego. C!l!rimbMnbas. 

RETOVADO. Log. elo Es·taclo elo R. Cr, do Sul , no mun. 
ele S . José do Not·te; com um[l. esclt. publ. ele inst . pi'im . 
CI'eacla pela Lei Prov. n. 868 ele 1'1 de abl'il ele 1873. 

REVESSGl. Igapós no mun . ele I,Iumaytá e Estado do Ama
zonas. 

REVI RA. Log. elo !Elsbaclo ele Pern:J.IInbuco, 110 clist. da Vi-
cencia. 

REVIRA. Ftu·o no mun . ele C&me·tá, no JTistado elo P &rá.. 
Vai para a margem esq . elo igarape Vilheua. 

REVOLTA. Log. no clist. ele S31nta Margarida do mun. 
de Manhuassu; no lfl staclo ele Minas Gentes. 

REZENDE.· Cidade e mun. do Estado elo Rio de Janeiro, 
séele ela com. elo seu nome, ·á margem clir. do rio Parahyba 
do Sul, sobre uma erniuencia contornada por elle, e a brang·endo 
em seu perime'tro os qu ar·teirões mais ba ixos da Miserico rdia e 
da Sesmaria, com a l\Iatl'iz e as capellas elo Rosado e dos Passos; 
ligada á Capital Federal pela E. ele F. Central elo Brazil . 
A' 111.argem esc1. elo ri o e em f t·ente ela cidade estencle;;lle o 
bairro elos Campos Elysios, onde estão a es tação da E. ~1e F. 
c.elrtra.1 do Bra:tiil, bellas chacaras e diversas casas CO~IJ:!er
Claes . Rezende acha- se 11a al tut·a ele 406"', •!00 sobre o tnve1· c~o 
mar a par t i r da, soleira ela egreja matriz, e e a 22o 28' i 4" 
ele La t. S. a 1o !1.6' 50'' ele Long . O. Slta pop. é orçada (l !U 

mais ele 10. 000 babs. Possue mais de 1.000 casas, etlt1·e as quaes 
alguns sobrados e chalets de boniJto goslo, tres egre,ias, nláro 
da capelhHla Misericordia , um cem~terio, um bom thea·tro parti~ 
cu lar, um pequeno ja t•clám , uma ponte de fe r'l'D sobre o Paràlhyba 
e otrtra. de maelei•·a no Sesmaria, uma praça elo mercado, eschs. 
pu bis. , colle!'ios pari i.c o~ la res, p11armarcJaB, ·bypogl'aphias, ho·te is, 
officinas e fabr i c<~s e mais ele i UO casas comrnercmes. Orago 
N . S. da Conceição e diocese ele Ny~erà i. l!lm fins do a.nno 
de 1744 . Simão da Ctt nb a Gall'o. vindo com.outros da Lagôa ele 
Ay unwca (Minas Geraes) munido ele faculdade para entrar em 
conc1uista clu gentio , estabeleceu domicilio á margem esc1 . elo dp 
Parah yba no si'tio a que de1·am o nome ele Campo Alegre . O pa• 
dre Philippe Teixeü·a Pin·to, que vi~ra com ell es, ob'teve pro~ 
visão para,le.vantar a lli um altfllr por·tab il, erig~nclo ao depois, no 
lado clil'. elo mesmo rio a capella curada de N . S. da Conceição 
de Campo Alegre em 1747, a qual foi elevada á classe ele matr·iZ 

4i.~05 
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Permanente por Alvará ele 2 de janeiro de 1756. A 16 de novem
bro. d_e 17-1.5, em . r ecompens_a dos se1<viços prestados á corôa pelo 
cap1tao-mor Jacmtho Garc1a Paes Leme (Garc1a Rodrigues Paes 
Leme, segundo ou·tros), teve este mercê para crear uma villa 
onde lhe ap i"OL!Vesse . Seu neto, Fernando Dias Paes Leme foi 
quem teve essa g.loda, fu ndando, em 29 de setembro de 1801, a 
VIU a, que teve o nome de Rezende em obsequio ao então gover
nador José Luiz de Castl'o, conde de Rezende . Sua installação 
teve logar a 29 de dezembro (setembro segundo eu·troõ) ele 1801 
~oba presiclencia do ouvidor, José Albano FL"agoso. Foi elevada 
a cate§oria de cidade pela Lei Pl'ov. n. 433 ele 13 ele jLtlho 
de -1848 . O mun. de Resende assenta na ex·trema occiclental elo 
Estad~ cl? Rio de Janeiro, com um a snpel'flCie appl'oximada 
de 197<> ktls. ou 197. 563 hectares. Limita ao N. com o Es
tado ele Minas Geraes pele rio Preto e serra do It<rtiaya; ao O. 
e S . com o Estado de S. Paulo servindo de raias o ribeirão elo 
Salto e uma linh a clivisoria pelas vertentes dos contra-for·tes elas 
serras da Bocaina; e a E . com o mun. da Barra Mansa. Sobre 
um .• te rreno notavelmen·te acciclentaclo, pt•odu z o mun . o melhçr 
cale,. excellente canna de ass ucar, ce reaes e legumes ele toda a 
espec1e . No mun. ficam os r ios: Parahyba elo Sul, Preto, 
Sesmat•üt, Salto, Santo An lonio, Fernandes, Portinhas , Lam
hary ou Alamhary, Pil"ap.itinga, Sant' An na, Lage, Jeronyma, 
Formoso, Cruz das Almas, Taq11ara l, Raso, Ban ·eiro, Cachoeiras 
e varios outros . E' percorrido pela serra da Mantiqueira, e 
POt' diversas ramificações desta, -taes como as serras do 
ltatyaia, elo Maia, do Rio Preto, da Pech·a Sellada, e tc. Em 
1896 tinha o mun. 18 eschs. publs., sendo qua·tro na ctclade, 
duas em S. Vicente Ferrer, uma no Lava-pes, duas n a Vargem 
Grande, duas em Campo Bello , uma em Porto Renl, duas 
em SanL' Anna elos T ócos, duas nos Campos Elyseos, uma em 
Babylo nia e uma no P assa Vinte. Uma E. ele F. li"a-a a 
Bocaioa, no Estado ele S. Paulo, e parte da ea tação de S~ruby . 
E' c_om .. ele segunda en~r. creada e classifi.cacla pelo Dec. de 15 
de Janet ro ele 1833, Let Prov. n. :1:11 de 13 de abril de :1835 e 
D~crs . ns. 687 de 26 ele julho de 1850 e 4 . tl68 de 19 ele janeü·o de 
1872 . A pop. elo muu. é superior a 40.000 habs . Dista 28 a 30 
klls . de Arêas ; 38 de Queluz pela E . ele F. ; 27 a 28 de Bananal 
9 _37 . 215 de Barra Mansa pela ·mesma E. de F . Sobre suas divisas 
nele ; Leis Provs. ns . 340 ele 18 de maio de 1844; 485 de 30 de 
n1aio ele 1849: 2.452 de i9 de dezembro de 1879 e 2.718 ele 23 
de outuln·o de 1880. P ublicamos em segLLicla a ordem para a 
creação ela villa de Rezende. «Como vosso met·cê se acha mu
nido ele t odas as ordens e ins ~rucções que expedi ao Juiz ele 
Fóra cles·ta cidade para a criação da nova Villa que se eleve 
erigir 110 distric.to de Campo Alegre, e ele que hacle ser clonata
rio o coronel Fernando Dias Paes Leme da Camara, vossa 
mercê passará áquelle clis tr.ic"to e porá em pratica a criação ela 
c\i·ta Vi lla, observando toda~ as fomiallclades que se achem es
tabelecidas em semelhantes casos . Deus Guarde a vosso mercê. 
Itio, 20 de s~tembro ele 180:1.- Conde ele Rezenele. - Senhor Ou
Vidor ela Comarca José Albano Fragozo.- Cumpm-so. - Fazen
do-se mui to conveniente a criação de uma nova vi !la no dist. ge Campe Alegre, 'l'e1·mo desta cidade, não só em consequencia 

a permissão que d ~. real Gra nclem de -Sua M:agestade obteve o 
gua1•da-mór geral Fernando Dias Paes Leme ela Camara para 
Ct•ear uma villa de que deve ser clonatario, m1s ·tambem pela 
~ecessidade que ·tem os morad:res claquelle dist. dista provi
c eucia, afim ele cessar<!m os prejuízos que lhes r esul tam da 
~t·ande clis~a ncia em qLw se acham desta cidade, quando se lhes 
laz preciso r ecorrer aos juízes ordioarios, ordeno a vossa mercê 
que, !'ecebenclo es·ta, p:tsse ao c)is·t . de Campo Alegre em com
Panhia do sobredito guarda-mor geral , e que nelle funde uma 
~ova_ villa, mandando levantar pelourinho, fazendo que se ele
,Jam Jtlstiças e officiaes competentes na forma elas reaes ordens 
il.e ~ua Magestade, e prescrevendo-lhes terreno p~rticular,_ cujos 
1mttes se .elevem dig-nar pelos nos e serras ma1~ _ notave ~s, _d e 

:ot·te que se evitem para o futmo to.das as con te~ taçoes de lum tes 
t Se atten da pdncipalmente a ulil1dade pubhca! r eg- nlando ~se 

1~tdo pela g raça feita por sua magesLucle ao r efe nclo clouatal'lo. 
~to feito, reme terá a secretar ia dest~ Estado o Auto d~ c:ea-
f~0e participará á Cama r a , desta_ c idade a mesma cnaçao e 
,!~ 1tes para que ftque intelugeoCJ a ?o que lhe compete. Deus 
'-'U<t t•cle u vossa mercê.- Rio, ~4 de JUlho de 1799.- Conde ele 
Iiczende.- . St·. Juiz de Fóra que serve de ouddol' e co1•regeclor 
dD. comarca José Bernardo de Castro;- cumpra-se e regiswe-se: 
; ("1·agoso .- Eu, a rainha Faço saber aos que es te meu A lva~a 

It em que, por parte de Fernando Dias Paes Leme ela. Camata, 
m~stre de campo de um dos terços de auxiliares do Rw de J a
neiro, me foi apresentado por certidão um alvará passado a Pe-
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dt·o Dias Paes Leme, seu pae, elo qual o theor é o seguinte: Eu , 
el-rei, faço saber aos ;~,ue este meu alvarâ virem que tendo res
peito aos serviços de l edro Dias Paes Leme, fidalgo de minha 
casa filho ele G1•aça Rodrigues Paes Leme e naturà l da freg . ele 
N. S. da apresentação de Irajá, dist. elo Rio Janeü•o, obrados 
no officio ele guarda-mót· geral das minas pot· espaço de doze 
annos, dous mezes e cinco dias, co ntinuados ele sete ele março 
de 1738, em que tomou pesse por fall ecimento ele seu pae , até 
12 ele maio de 1750, em que ficara continuando .- E no decurso 
do r efe l'ido tempo es:ecutar tudo quanto lhe foi encarregado por 
Gomes Frei.re ele Andrade, governador e capitão general elas 
capitania.s elo Rio ele J aneiro e Minas não r eparando em des
peza de sua fazenda, como praticou com os contrabandistas 
extraviadores dos reaes quintos, tomando elle e seu irmão 
Ignacio Dias Velho a seu cargo o impedir-lhes semelhantes 
descaminhos; fazer tomadia ele quasi tres a rrobas de ouro 
que se carregarão em receita ao Almoxarife de fazenda re:tl, 
sem queret· para si mais que a honra de sel'Vir-me, não lhes 
fazendo embaraço para o executarem o odio de muitas pessoas 
poderosas .- Dever-se-lhes o desvio que fize ram no trabalhoso 
camiuho da serra elo mar, voltando por terra par>\ a ciclane elo 
Rio ele Janeiro, pelo qual se condusem os quintos reaes sem os 
pet•igos ele grandes Bahias de mar que se navegavam pelos 
outros caminhos, tudo devido as snas industrias pessoaes e 
grandes despezas; sendo preciso patentearem- se ás Esmeraldas, 
ir pessoa lmente, a sua custa, indagai-as de novo, em que se 
gastara quatro mezes e clespeza consicleravel, e se offerecer a 
co ntinuar nes te descob rimento, portando-se, no exercicio da 
cli·ta occupação ele gtmrda mór geral, com capacidade e intel
ligencia necessarias, inteireza e zelo, e assim o mostra.r no 
socego e quie·tação em que pôz os povos elas minas elo rio Verde, 
qne se achavam alterados, onde passára pol' ordem elo mesmo 
govern ador e capitão general, acccmmoclando as partes , po ndo 
tudo em boa paz e harmonia. E aos segundos serv iços de seu 
pae Graça Rodri gues Paes, qne foi natural da cidade de S. Paulo 
e filho de F er nando Dias Paes obrados depois de despachado 
pelos primeiros no officio de guarc!a-mór das minas por es
paço de 38 annos, contados do principio do anno de 1701 até 
7 de março de :1738, em que fal!ecel!. No an no ele 1701 
dar conta, em carta de 10 de julho, sobre o novo caminho que 

-pretendia abrir e havia principiado para os campos geraes e 
minas elo Sorabussú, e utilidade que delle se podia espera r 
para a conclucção elos quintos r eaes, e lhe ser r espondido, em 
carta de 7 de dezem bro do dito anno, ass ignacla pela minha 
real mão , que de seu zêlo se esperava con·tinuasse na de!igen
cia da abermra deste caminho, em tal fórma que se podesse 
conseguir uma obra tão u til. Em 16 de janeiro ele 1708 dar 
conta elo miseravel estado em que se achavam as minas por 
falta de observancia do regulamento, apontando os meios para 
se evitarllm as desordens e se augmentarem as minas; e por 
carta por mim ass ignada , de ·14 de .i ulho ele i709, lhe s·er res
pondido q11 e se conhec ia o zelo com que se empregava no real 
set•viço, e que mos·trava não faltar ela sua parte a Cltmprü· com a 
s ~m obrigação, faze ndo com isso Jogar a que Eu t ivesse na 
minh a real lembrança .- Invadindo os fi.·8.ncezes a cidade elo 
R io de Janei1•o em dose ele setembt•o ele 171.1, o ouvidor geral , 
que então era da dita cidade, co nduziu e pôz em segu t·o, no alto 
ela. Serra do Mar, o ouro que se ~chava na casa da moeda, 
deixando em sua guarda os thesou,:eiros e rnoedeiros, os quaE\s , 
com a noticia do rendimento ela cidade, o desampararam, fu
g indo tambem a maior par te dos E-Scr avos; e não podendo o 
dito ministro passar adian te escrevera D. Maria Pinheiro da 
Fo11Seca, mnlher do dito Graça Rodrigues Paes, que est~va 
ausente, pedindo-lhe escravos para poder continuar a co ndLwçao, 
e lhe m:1.odar logo seu filho Fern ando Dias Paes com 26 indios 
e escravos , com os qnaes conseguiu chegar a Parahyba, e no 
c<tminho encontrar outl'O soccorro ele inclios Purís armados que 
a dita manda.va para o Rio ele Janeiro; e sendo depois neces
s .trio reconduzir o dito ouro para a mesma cidade, da1• a dita 
D. Maria os indios precisos á sua custa, sendo os mantimen_t~s 
muito ca ros e os caminhes dilatados e trabalhosos.-Na occasJao 
ela passagem ela gen te ele guerra que, em soccorro da U1';'5~~a 
cidade tt·azia das mmas o governador Antomo de Albuquetq • 
dilata~ do-se a l-guns tróços alguns dias por ordem elo mesmo g.?
vernador, assistira a dita D. Maria com o sustento necess:j~~ 
para el!es, seus escravos e bestas, mandando-os ~assa~rcfnd~~ 
suas embarcações o rio Para~y ba, sem que ,!'0~· es as- rer 
clespezas se lhe desse satisfaçao a lguma, as~ou~anffo nao que na
mais pagamento do que fazer-me serv1ço_. - nvian ° 0 goh_er d 
dor das minas, D. "Lourenço de Almeida, um a compan 1a e 
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clragoens para a fundação ele Mon tevicleo, o governaclot· do Rio 
ele Janeiro, Ayres ele Salclanll o, a inanclâra demorar na Pat·abylm 
e fa~enda elo dito Gr aça Rod,·;gues Paes. onde se tlilaLaram se Le 
mezes, em cuj o ·tempo lhe üzemm os sold ados rnuiLo prejui.z~ n~s 
suas lavouras e criações, sem que deR te cla mno pedisse sat ts!açao 
alguma. DeLerminanclo o govern adot• el o Rio de Jan ~ü·o, Ayres 
de Saldanha, mudar o regimeuLo, que es Lava ao }lC Lla sana, 
para a sua fazenda, n o P aral1ybuna, por se1· couve lllen L~ a 
meu real set•viço, logo elle Graça Rod.ri gues Paes manchtr a 
J:a1.e1· a s11a cusLa casas lJU L'a o provedor, e. cdvão e soltlaclos . 
- Assislit· á sua propri a cu s ta com can ôas, escr avos e idtclo 
o mais trafego para a s passage ns elos r1os Pat·abyba e Para
byb una, no caminho que para as mlnas, abrm a s ua custa, 
cobrando-se o h tc t•o elas passagens pa1·a a n11nh a 1·eal fa7.encla, 
isto até o aono de 1734, ·m que foi rele;aelo elo d ito encal'go . '!'o
elas as cliJin·encias ele ma is poncloraçao, que os governadores 
preLendera~1 faze1· nas minas, lh~ serem r ecomme nclaclas por 
co o l.tecerem o seu zêlo e prom Liclão , e que em Lu elo p1·oceclJa 
como bom, ve t•clacleil·o e le:tl vassalo . B a per tence r , pot· sen
tença elo Juizo elas J usWicações do re ino, á acção clesLes seniços 
ao cli·to, éLl filh o Pedro Dias Paes Leme, e Lam bem o cOlUJJlemenLo 
elas me rces elo se nh or io de 11ma vi ll a c1 uc erigiria ;í. sua custa 
na passagem elo ri o Paral1 yba do Sul , e que h avendo daLas 
ele terras, serla avanLa.iaclo uma daLa de Lerras, n o camin l.1 o 
novo di.ls lllinas, que h av ia leito com a n alu1·eza de Sesmaria, e 
que comprehenclesse o 111 e mo num ero de lrgttas, como se l.lou
vessem de da r a ClUi.l Lro pessoas, e "~ cada um dos 12 filbos wna 
com que, a lém de ontl·as, haveri a s ido deferido o mesmo seu 
Pae, por podaria de 20 de abril de 1703, e carta de H de agosLo 
ele 17H, ass ignacla por minh a real mão, pat•a Francisco ele 
Ca~Lt·o llioraes, governa lot· elo Rio ele Janeiro, as <[tHtes álé o 
presente não tem ·tido eOe i~o . Ao que ·Lendo consideração, Hei 
pot· bem l"azet• mercê ao dito Pedro Dias Paes Leme, alem de 
outl'as que, pe'los mesmos, respei·tos, lhe fi z, em saLisüwão do 
·todas e quaesc1uer apções que lhe possam pel'toncet·, ainda ~s 
que 11ão decluzil'a lll em seus requel'irrw1üos, e em remunerayao 
de ·toclds os serviços que ·tem L'ei to e por r1ua.lquer motivo lh e 
possam loca t• a Le ao dia 23 de otrtub r·o ele 1752, ele que se vel'i
l:i<]ue a more~ da villa conced ida a seu Pae,, e ll1c perm1LLa 
e1•.igil-a no logar quo lhe parece1· ma 1s conven ten te, com clecla-. 
r ação r1ue s6 depois ele ter a villa ·100 vi inhos se pod erá c;ha
m~u· senlior della sem qne lb e com p1ta por este L1Lul o OLtlira 
alguma juri sClicçiio 011 prcrogativa, bem en~endiclo c_e1e esta r~ 
s tl'icção respeltt~ só as cliJ.Las elos offic1os e ·Junscltcçoes, por nao 
ser· conveniente a mett ser vico co ns icler · m-se aos douaLados n o 
Bntz il, mas nellas si não con1prehencleu as honras que devidas 
na l"ómta da Lei ~cs pessoas c1ue lem mercê ele se cham:1rem 
senhot·cs de algumas terras, as qllaes t odas pêt'Lenccm ao sobre 
cliLo Pedro Diét'S Paes Leme, ve t·iO callclo as conclições com que 
lh e tenho feito esta graç:1, a qual se vct·ilicará em duas vielas, 
alem da elo dito Pedro Dias Paes Leme . 1!: esLe alvará 1 h e man
dei passat· para sua g·uarcla, o q Ltal se com pr irá in Lei rum ente 
como nelle se conte m sem dttvida a lgum a, e vule1•á co mo Cccrta, 
sem cmi.Jargo el a ordenação elo livro segundo , tiLulo 40 em con
tntrio, o pagoll ele !10vo direiLo 6;·:JS,O, que só carregaram ao 
·tiH!>sout·eiro Antonio José ele Mo ura, a Colbus 262 elo .ltvro pr1me1ro 
ele smt recei ta e cl fi ança no livro prim eil'o delta, á Jls . 1'18, <t 
pagar o que d~ve t· desta merce, como constou ele seLt co nheci
menlo ein forma, regis trado no livro 5° ele reg1s tl·o ger a l, á J:ls . 
260, LisiJoa, 10 de maio de 1753.- Re.i.- Mt1.rqncz ele P enalva. 
- O secretari o, .Toaq uim Mi gttr l Lopes ele Sane, o fe~ escrevet·. 
- Theodoro ele Cabelos P ereü·a , o fez.- E assim mai s por parto 
elo diLo Fero a nelo Dias Paz Leme, da cam rtt·a me foi ap t· esen Lado 
uma Minha Portaria elo Lheor seg·uin·te :- P o1· clecreto ele su a 
magestacle, ele '1 el e .i an eit·o ele -1786.- A Rainha Nossa Senhora, 
at lendendo o havet·-lhe repr esentado Fêrnando Dias Paes Leme 
clct Camara, Mes·tre le Campo ele um elos Ter·ços ele aux ili ares elo 
elo Rio de Janeit'o, que sendo-lhe julgado por se ntença elo .Jili zo 
das just ifi cações do Reino o C11111pt·imen ~o ria premeim daR duas 
vielas concedida o se u pae, :j á fal!ecielo. P edro Dias Paes Leme, 
na alcaiclnria mór da cidade da Bahia, n o senhorio ele uma 
vi lli.l. que devia fundar na Parahyba, n '· quantia. dP 5.000 cruza
dos de reoda, uas passag-e1JS lo P a1·ab yba e Parabybuua, nas 
comme ndas ele SanLo Erlcio de Sanlim ele Nesper·eira, ela ordem 
de Cbl'isLo no Bispado ele Lamego e ele AI ve1·ca do httrão da 
mesma orclem, n este patriarcado, lhe supplicava quizessc con 
fel'ir-lhe os ditos bens na 1orma que lhe pertenciam , para, com 
clecencia, pocler continuar no seu real sel'vJço. E ·tendo sua ma
gestade consideração ao referido, h!J,. por bem fazer mercê_ ao 
mesmo Fernando Dias Paes Leme da Càmara, de todos os bens 

n1encionados em veri[LCação ela primeira das duas viel a nelles 
concecl iclas ao subre d i Lo sen Pae, a quai, com esta merce ficará 
exLlncta. E no liv1·o das commenclas . ex isbeol.e nesta sect·etada 
de estado elos n eg·ocios elo re ino, a 1nat·gem elos assentos elas 
r efer idas, ficam postas as >erbas necessaria ·, na con !'o rmielacle 
elo real decreLo de 12 ele junho ele 1751.- Samom Con·ê<L- E m 
2" ele janei t·o ele :l786. - Vi sconLle de V ill a Nova da Cervei ra. 
- A Ra inh a Noss,t Senh ora, ha por be m que, pela Por Lat·ia re
tt·o escr ipla , se faç<t o iJra sem eml<wgo elo bpso ele ·ten1po . P::t
l acio de Lisbôa, em tl de sc~embt·o ele 1786. - Vi se nele da 
Villa Nova ela Cerve im .-Pa ra CIHnpr im en bo el o que, h ei por 
bem 1·a~e1· met·cê ao l'eie l'iclo 1•\n·nanclo Dias PaP.s Leme d~L Ga
mara, elo seoh 0r io de 11111 <1 ' ' il b que o soiJ red i·Lo sc1t Pae dev ia 
ftmchu: á. s ua cus t~t na passag-em elo rio Parabybtt elo Su l, e Jhe 
permi~Lo el'ig il-a no Jog::t t' que llw pal'ecer mais convenieuLe, 
com dec laração que só depois tle Ler a villa 100 visinhos se 
poclel'Íb cbamtn· senllo1· della, sem r1ue lb e comp i~a por es te Li
·tu lo outra alg- 1tma jurisd icção Ol11H'e t·og,tLiva, bem entendido, 
qne esLa restl'icção resp Lta só as clakts elos offic ios e jm·isdicções, 
por n ii;o se1· conveni.en Le a meu serviço concedet·em~so aos clo
naLar.ios no Bmú l mas ne lla s i não cempt•ehentlem as honras 
que são devidas na. fôrm<t ela le i ás pess as <Jlle tem merct: da 
se cbamurem sehores ele a lg umas tenas as Cjll<\es loclas per tene 
cem ao sobre cliLo Fer na ndo Dias Paes Leme ela Carnat·a, veri
ncaclo as contli ções com que .lb e Len ho Jeilo esLa graça a qual é 
em verificação ela pl'imcil'ét las duas v ielas 11a d i la mm·cê conce· 
cliclas ao mesmo sett Pae pe lo a lvará tieste encorporaclo, quê 
ficaní exbincla com esta merce. E esLe a lv a r :'~ lhe mandei p:tss<U' 
p<tra suo. guarda, o qual se cump•·il.·ã ! nLei1·a menLe como ne lle se 
conLcm sem du vida alguma, e va ler <t como carLa som embarg-o 
tla OTclenação elo li vro 2°, ·tiLu lo 40, em contrari o, reg.istrarulo
se nas p~.l'les a rJLLe ·tocar , e elo conLeúclo nelle se poriio ve rbas 
nos reg1s tros do üi Lo alvar<~ nes te Cllcorporaclo, para conslar qtto 
fica com e sOe met·cê ext incL<t a rli ta primeira elas cluas vidas no 
mesmo <u lvará concedidas ao t·eJ:er ido seu Pac . E pagon de r•ovos 
clir ei. ~os 1.01;;, que se ctwregarão ao ihesomo deJJ es, á J:l s . 125, 
verso tlo li v1·o 2° ele su a r eceita, como cons·ta do se u conhe
cimento em L'ól'ma, regis il'ano livro 43 elo 1'egis t1·o geral, tí fl s . 
13 l. LisiJôa. 20 ele no'vembro de 1786.- llainl1a.- Coode da 
Cu1\ha. - Alvará pnrque vo·ea mag-esLada ha por bem fazet' 
merce a Fet•n anclo Dias Paes Leme da Camara elo senhorio ele 
uma villa que seu Pae Pedr o Dias Pae~ Leme devia ftulclar ft 
SLta cus La nt~ passagem elo rio Parbyu::t do Sttl e lhe perm itte 
er igi l-a no lagar rilte lhe parecet· mais con venienLe, com clecla · 
ra(;ão que só depois ele ·tet· a vill a 10!l vi sinh os se poderá cha
mar scnbot· clella, sem que elle COITJ I)ita por es te ·ti tulo outra al~ 
g rtm a j11l'isclicç:lo Qtt prel'ogaLiva., bem ente ndido que esta r es
tricção r~spe i ta só :1 ela La dos olllc ios e jut·iscl icçócs, j)Ol' não sei' 
conveniente ao se u real serviço concederem- se aos tlón,~t ,n·ios no 
Braúl, mns no li a se n ão comp1·chenclem as h onras r1 t1e silo dev i
d:ts na for ma ela le i :í.s pessoas que com merce ele se chamarell1 
senho1· de algumas ~erras, as quaes ·todas lhe per tencem, vel'i
ftcctndo as condi ções com qtte fez esLa gt·aça, a qua l é ern verifi
cação da primeira das duus vielas concedidas ao dito se u Pae, 
fa llecido na forma queneste se declara .- Para a vossa mag·es
tacle vet·.- Por pOt'Lt\l'Ut do secre ta rio do E sta,clo, Yisconcle el e 
Villa Nova ele Ce t· veira, de 28 de janeiro ele 1786, e su pp le
meuLo ele 'i ele setembro do mesmo a nuo . O &ecreLario Joaquin1 
Miguel Lo])es ele LrtYL'e o fez escrever.- Registrado à fls . 232 
do .li vro '1-! ele o!ftcios desLa sm·e ~aria elo cons 1!10 u ltrama1·ino e 
posta 't\ ver !Ja a c1ue se recl tlBr. L isboa, 2 ele clezemut·o ele 1786 . 
- Joaquim Ní ig' nel Lopes de Lavre.- Jose Ricelel i Pe reü·a ele CM· 
·ti'O.-l<'.i ·a as~entatlo es te :•Ivan~ no livro elas merces a posLa a 
verqa necessal'ia, c pagou 2$030.- Pedro Caetano Plnto ele Mo
raesSarmcllLo.- Pagou5~'100, e aos otftc iaes 5$720 . - Li sbôa, 
5 de dezembro ele 1786.- lJ . Sebas·Lião Malcl, J ronymo José Cor 
r êa ele Moura o fez.- R0gistracla na chancelluia mót· c1a 
çorLe rei no, no livro ele ollicios e me1·ce, :l. fls. 32, - Lisb6a 5 ele 
dezendJt•odc 1786.-MaLhens Rocll'ig·ues Vianna. No li v{:o ela 
da chancell aria, que se aciJa 11 es~e r eal m·chi vo el a ·torre elo 
Lombo, a margem do alvará de que neste se faz me nção ,fica pos1a 
a verba. nece sa>'la na fó rma ordenada . Lisbõa 15 de clezeo'l:
bro de 1786 . Alexandre Amonio da Silva Camara . Cumpt1a- se 
como sua magesLade manda e r eg is t t·e-se nas partes a que 
tocat': Rio, 22 ele março ele .1794. Conde ele Rezende. Regi'stt•aél:o 
no lt vro 2-I , q ~e sel'l'~ cl~ registro das orde ns reaes, nes.t!t 
secretarHI. do Estado a fl s . 101 . R10 a 26 de nuvr ço ele 179'1 . 
O oLftcial maio1· da secratal'ia, n o impedimento de moles tia elo 
secretario de Estado, José Pe1'eit'a Leào. Cumpra- se e regiS' 
tre·~e. Rio, 29 de março el e -1794 . Dr. Silva, não se con·b iriha 

. ' 
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mais cousa a lguma em as ditas porLa rias e alvar ás que pelo 
Dr . Ouvidor, cles ta Comarca J osé Albano Fragoso m e fot•am 
a presentado e lhe tor ne i a entregar , depoi s ele confer ido es'te 
r egistr o, e por achar confo rme assignei nesta dclade do Rio ele 
Jauei 1·o, aos 23 dias elo mez ele se t mbt·o ele i801. E u Salvador 
Corrêa Alves Quintan i1ba, escrivão da Ouvidoria e corr eições 
el a connrca , que o conü11'i, snbsc1·evi e assigneL-Fl·agozo .
Sa!vadol' COL'rêa Alves QuinLanilha. VJCle Noticias IJ'i·toricas c 
Estat•:sticas elo mun. ele Rezsncle desde a sua fundação pot' . 
João ele tb eveclo Cat•n e it•o Maia (1891). 

REZENDE. Es Lação el a E . ele F. Central elo Brazi l , no r a
m al ele S. Paulo, entre S nr uby e Cam po Bello, 190k,598 d istante 
da Capital F eclera1, e a 394m,6UO de ;1/-Ln ra sobre o níve l do ma r. 
A ])ar be c! essa estrada en·tre Divisa. e R ozencle ( !71< 830) foi 
in a ngn racl a a 8 cL l'evereiro el e 1873 e entre Rezende~ Campo 
Ilello (1 .21<,\).(5) a 23 ele m arço do mesmo anno. E' uma elas m ais 
espa~'osas e el egan·tes esktções dessa esl l'acl<t . 

REZENDE . llh a elo Estado ela B <lbia, no rio S . Fmncisco e 
mu n. ele Ch iqae.-Cb4que . (ilalfe lcl ) . 

REZENDE. Rio do Est.aclo do Rio de Jan eit·o, banha o d is t. 
ela Conceição el as Duas Barras e clesagna. no rio Neg t'Q. 

REZENDE . Ribeirão elo Es~aclo ele Minas Ge 1·aes, aiTl. el a 
marge m elit·. elo BuriLy, trih. elo Pa1·aopeba . 

REZENDE A BOCAINA. Estl'aela ele lel'l'o, cujo ponto ini
c ial é na estação ele ,'Ul'uby da ferro-via Central elo Br~.z i l , no 
liJs ta •lo elo Rio de Janeiro, e s~gue até á estação ·te l'lllinal elo 
Fot·mozo, no Estado ele S. Paulo. Tem al ém elas eslações c iLa
das m a is as denominadas P lata fo1·ma, Ba bylonia, Estalo e 
Bambús, sendo m a is impor Lnnles :J.s de Surnby, Eslalo e l•'or
m oso . 

REZENDES. Ribei1·ão elo Es laelo ele Minas Gel'ltes, a lll . elo 
l' io Sapucahy-mir11n , no mun. de S . J ose elo Paraizo. 

RHASSARD. l•'u i'O entt•e a ilha elo Goiaual e a ele Mar a,jó, 
no mun . ele Muaná e Estado elo Pará, em communicação com o 
faro elo Ch.iqueiro ( Vellozo .Barreto). 

RHENANIA. Pov. elo EsLado elo Rio ele Jane ir o, no mun, 
de P et t• opo Us, com duas escholas . 

RHINOCERONTE. Log. elo Estado ele P ernambuco, no !DU IL 

ele Am aragy. 
RIACHÃO Vi ll a e mun . elo Es·taclo elo Ma ranhão, sécle ela 

com . e á ma1·gem elo rio elo seu nome, que é ·tt·i b. elo Balsas, aos 
7o ,10' ele 1at. ~ . 0 1·ago N . S. ele Nazare-th e diocese elo Maranh ão. 
l~'oi c l'eacla v i 11:1. p<•la Resolu ção Regi<t ele i\J ele Abril ele 1833 e 
Loi Prov. n. 7 ele i 9 qe ab l'il ele 1835. ]~ ' com.de prim eil'a en Lr., 
creada peht Lei P rov. n . 1.03 -l ele 17 ele julho ele 1873 e class i
licada pelo Dec. n. 5.'109 ele 17 de seteni.b t·o elo m esmo anno . 
Comprebencle o t ermo ele sen nome . O mun . é r egado pelos rios 
Balsas, Cachoeit·a, Cocal , Gado Bt·avo, além ele ou il'OS. Co mpre
~lcncl e o clis t. ele Santo A nton io ele Bal sas. T em eschs . publs . de 
11l&t. pt·im:l.l'ia . Agencia elo correio. Sob re suas·cl i.visas vide ar t. li 
da Le i Prov. n. 1.25:3 ele 9 ele maio ele 1882 : n. 538 ele 30 de 
. hlho el e :l859 ; n . 827 ele 8 ele julho ele 18G7; ' n. -l. 3N ele 29 ele 
abr1l ele 1884. Sua egTeja ma.Ll'iz Co i ceeacla pela J,ei P.cov . n. 13 
ele 8 d e ma io de 1835. Perlenceu a com . cl<t Chapada em vit·tude 
da Lei P rov. n. i13 ele 3·1 ele a gos to ele 184 l e á ela Carolina 
]leio a r L. VI ela ele n . 370 ele 26 ele maio ele 1855. 

RIACB. ÃO. Villa e mun . elo Estado ele Sergipe, na com . do 
~agat·to. Orago N . S . do Ampa t·o e di osese a l'chiepiscopa l de 
Sd . Sah•aelol'. Foi crealia parodtia pela L i Prov. n. 419 ele 27 

e a lm l ele t 855; villa pe la ele n. 730 ele 15 ele maio !e :l865, 
suppt•imicl a pe la ele n. 730 de 15 ele ma io ele 1865, restaurada 
P~l a ele n. 8:!8 ele \J el e m a io ele 1 70 ; clesmemhracl a ela com. elo 
Lagar·to e incorpol'acla a elo B ttqtüm pe lo at·t. I ela ele n . 1.1SO.cle 
3
1
0 ele niJril.cle 18 L re incorpor ada á do Lagarto pelo Dec. n. 43 

c e 8 el e ma10 ele i 890. Compl'ehen.cle as povs. Samba, rra nque 
rovo, Lagoa Vermel ha, alem ele outros . 'l'em duas esch s. pub ls . 

e lnst. pr im. J\ genci ;~ elo coneio . 

RIACHÃO. Dis,t. elo E stado da Bahia, no mun. ela Jacobina 
elo qua l cli s t~ 29 ki ls . 01·ago San·ti ss imo Cor ação ele J esus e 
~lt.ocese_ a rcluep1S?opa I de S. Salvador . Foi creu ela parochia pelo 
.1 1t . I § II,daLe1Proy . n . G7cle1dej unho ele i 838 . Tem 5.982 
habs . S? b1e suas cllvJsas v ide art. li § II ela Lei Prov. n . 6 1 
el e i ele .]U illlo de 1838. 'l'em duas eschs. publs. el e in s·L. pr imaria. 

RIACHÀO. Log· . eloEs ~ado elo Ce<wà, no mun. elo Jardim. 

RIACHÃO. ):,og . do Es tac~p do Cear(t, no pnm . de MauriLy. 

RIACHÃO. Lo15 . elo Es tado do Cead., a um e meio kils . . ela 
gm·ganta de Antomo José, sobre o rio elo seu nome, 1}11. es trada 
elo Sob l' al. 

R IACHÃO . Pov. no mun. el e Baturilé elo Estado dp Ceará . 
RIACHÀO. Pov . elo gs·taclo do Ceaát., no rnun . qa Grarrja. 

RIACHÃO. Log . n,o clist. da S~Jrra Redonda, pertencente ao 
-termo el o Ingá, n o E: s·tado do Pat•ahyba elo Norte . 

RI ACHA-0. Log. fio J!:s·taclo de P érp ambuco, no clist . ele 
Flores . 

R IACHÃO. Log. do E s tado el e P ernambuco, no mun . de 
p,1 nellas. Ha Oltti'OS logs . elo mesmo nome nos mup.s. ele P al
mares e Amaragy. 

RIACHÃO. Pqy. elo Es tado elas Al!).gôas, nQ mu1l. do P ara
hyba. F i m·eacla cli s·t. ]leia Lei Pro v. n. ,199 ele 29 ele novcmbt•o 
ele ·1868 . Tem uma capelb ela invocação do Senho1· Bom Jesns da 
Pobresa. 

RIACHÃO. Pov. elo Estado das Alagôas, no mun. ele Tra ipú. 
RIACHÃO. Log. elo Estado elo R io de Janeiro, no cl is t . da 

Jacutinga elo mun. ele Iguassü, com eschola. 
RIACHÃO. E s tação ela E. de F. ele Baturité, no Estado elo 

Ceal'l!t., aos 4o 21' 1'1" ele lat. S. e 4 l" 18' 'l-5" ele l ong . O. cl,e 
Pariz, no kil. 119.GOO . 

RIACHÃO. Sel'l'a elo gstaclo das Alagôas, no mun. elo 
Parahyba . 

RIACHÃO . llb a no r io Parnahyba, a ·t res k il s. ela el e São 
Martinho. E' tiio rasa ela par te elo S., que em metade ele sua 
ex ~ensão tem appm·e ncia ele corôa. P r ecisame nte n o ponto em 
que ell a começa a ~lLear - se entra no P arnabyba pela mar g-e m 
esq . o ri acho elo ffin genho cl 'Agua . Sua ponta seJHenLrional é 
l't•on~eira ao logal' elo mes mo nome, siLuaelo á ma.1 gem clir. elo 
rio. A clirecção ge 1·al elo r i o Parnahyba desde Thet•ezina at é 
esse ponLo, n a extensão total ele 46 kils . , é el e Sul a Norte . 

RI ACHÃO . Ribell'i.'io elo Estado do Ma ranh ão, a fl'. elo r io 
elas Ne,,es ; enLre a com. elo Riachão e a v iUa ele Lol'eto. 

R.IACHÃO . Riacho elo Estado do Mara nhão ; banha o Ioga1· 
Alto Bon iLo el a com . ele Ba.r1·ei1'Ü1bas e clesagna no rjo P re
guiças . 

RIACHÃO. l-tio ·elo Es tado elo Maranhão ; é formado pelo 
conc ur so elos riachos Burity Grande, B urity Doce, Cupim, 
Vaccas, Agua Sumida o Inhuma, e elesagua 110 Paunahylla., a 
alguns kils. abaixo elo Poty . 

RIACHÃO. Importa nte n,n'. elo rio Pat·nah yba; corre pelo 
EsL<tdo do Pianhy o elesagua abaixo ele Santa Philomena . 

RIACHÀO. R io elo Es l;aclo elo Piauhy, banha o Jt).un. ela 
CapiLa l e cl esagu a no Po~y. 

RIACHÃO Rio do EsLaclo elo Ceavá, banha o num. ele , ão 
Fl':l.ncisco e clesagua no Caxitoré, ·Lrib . elo Curü . 

RI A CHÃO. Rio elo Estaclo elo Ceará, r eune- se com o riach o 
elo Cast1•o e jun Los vão clesag ua t• na marge m esquerda do r io 
Cbot·ó . 

RIA CHÃO. Rio do Estado elo Ceat•á ; no.sce na sen·a Grande, 
banha o te t·mo elo Sobr al e clesagua no J a ibara . 
~IACHÀO . Ri.acho elo Estado elo Çea rá, a rr. elo rio Ara

ca~y-ass (t. 

RIA CHÃO. P eclueno rio elo Es~aclo elo R. q. elo Nor te, 
banha o num. ele 'louros e élesagua no Maxal'anguape . 

RIACHÃO. R io elo E stado elo Parahyba do Norte, nasce na 
pov. ele B<tnallll ie, no mun. ele Alagua No va, cqrre ele O. para 
N., separa os mu ns . el e Alagõa Nova elo de Arêa e vai des
ag-uar no Mamanguape, no lllllll. de Alagôa G t·anàe. R ecebe o 
riacho ela Arêa . 

RIACHÃO . R iacho elo E stado elo Parabyb:1 elo Nol'le, ba nl;a 
o mun. ele Alag a do l)fonteü•o e cles:agna np 1'10 S ucm·u . 
(In r. lo c.) . 

RIACHÃO . H. iacho elo Tilsbaclo do :Paral1yba elo Norte, ai!', do 
Parahyb inha. 

RIACHÃO. Rio elo J!ls tado ele PeL·nambuco, no num. elo 
Bom Conse lho. ]!]' [ot•mp.clo c!as vertentes elo Pau F e rro e Jus-
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sara, cujas aguas co t·rem de N. a S. e entram no Tra~pú, _ na 
barra ela Jussara . Recebe o Agua. Veemelb.a, Bn.ixa do Estrtbo, 
Bat ingas, Brejão, Blll·acão, Cafundü , Caissa,ra, oalcle:iL·ão, Ca
maratuba, Ge ni papo, Grotão, Lngoinl;a, Olho c\' Agua: do Ca
chorro, Olbo d 'Agua do Felix, Olho cl Agua clr> lgnacw, Pnca
vi v a , P indoba, Prata, Q11aly e Saloh~·o , (In f . loc. ). Um. outro 
inf01·mante no3 menciona esse rto afl. do Garanhumstnb o . 

RIACHÃO. Pcc1ueno rio no Estado ele Pernambuco, clesagua 
na margem septente ional do rio Serinhaem. 

RIACHÃO Pequ eno ri o elo Estado ele P ern ambuco, ban l1a o 
mun . ele Palmares e desagua no rio Una . 

RIACHÃO. Riacho do Estado de P ernambuco, afl'. do ;·lo 
S . Francisco . 

RIACHÃO. R iacl10 do Estado de Pet·nambuco, banh a o 
mun. d e F lôres e desngua no rio Pajehú. (!nf. loc. ). 

RIACHÃO. Riacho do Estado elas Alagôas, afl', da mn.rgem 
dir. do rio Coruripe, nomun. deste nom e. 

RIA CHÃO. Per1ue no rio do Estado elas A la.gôas, vem da 
se rra elos Bois, ·ba nha o mun. ela V ictoria e desagna no P ara
hyba , abaixo da estação da Ga mell eira . Os lerrenos do valle 
desse rio são muito l"e1·te is, .fl'escos e mais a l·tos c1ue os do vall e 
do Parahyba, em pos ição col'l'esponden te . São com ludo mais 
mon tuosos e mai s es treita a parte plana ás margens elo ri
beirão . 

RIACHÃO. Riacho do Estado. elas AlagiJas , banha o num . 
de S . Luiz el e Quitunde e c\esagua na mat·gem esq. do rio 
San·to Antonio Grande . 

RIACHÃO. Rio. clo Estado elas Alagôas, afl'. da ma rgem dit·. 
elo rio Munclabú. 

RIACHÃO. Rio elo E stado de Sergipe; nasce nas maltas 
elo J apão, no mun. de Campos. corre a E ., pas>a pelo dist. do 
l'ti achão, a que dá o nome, na com . do Lagarto e desagtta no 
rio Pirruby . 

RIACHÃO. R io do Estado ele Sergipe, hanha o num . ele 
Habaianinba e desa gua no rio R eal. 

RIACHÃO. P equeno rio elo Eslado ele Sergipe, banh a o 
mun. da Capella e clesagua no Japaratuba. Nasce com o nome 
d e Pilãosinbo. 

RIACHÃO. Rio elo Estado ela Bahia, atl". ela ma1•gem clir. 
elo rio elo Peixe , t rib . elo ltapecurú. E' a·travessaclo pelo pro
l ongamento da E. de F. da Bahia ao S . Frªucisco. 

RIAOHÃO. R io d o Es laclo ela Bahia, banha o mun . de 
Valença e desagua no rio Sa1•apuhy (lnf. loc. ). 

RIACHÃO. Riacho do l~staclo da. Bahia, aff. elo rio Gavião 
que o é do ri o de Conta s . ' 

RIACHÃO. Rjo elo Es taclo ela Bahi1 , banha o mun . de 
San ta Rita d o Rio P 1·eto e clesag ua na ma rgem clil'. elo ri o cle;;tc 
nome (In f . loc .) . 

RIA CHÃO. Rio d o Estado da Bahia , n asce no termo. ele 
Eu·tre Rios, entra no elo Conde e clesagua no rio Inhambupe, 

RIACHÃO. R iacho elo Estado ela Bahia, a fl'. elo riacho 
Sant' Anna, lrib . do rio Corrente . 

RIACHÃO. R io elo Estado ela Bahia, ::df. elo Utinga. 

RIACHÃO. Correg·o ela gstaclo ela Baliia , a ll'. do rio Pa
raguassú . 

RIACHÃO. R ibeirão do Estado elo R io ele Ja neiro, an·. do 
rio Dourado, 

RIACHÃO . Pequeno ri o elo E stado ela Minas Geraes, ba nh a 
o mun . elo A baeté e clesagua na margem e~q. elo ri o Bor
r achudo. 

RIACHÃO DA .JACOBINA. Pov . elo mun. ela Jacobina e 
Estado ela Bahia, com d uas eschs. 

RIACHÃO DA SERRA. Log . elo Es·tado elas Alagõas , na 
Branquinh a e no Muricy . 

RIACHÃO DAS PIRANHAS . Log . elo Estado el o Piauhy, 
no mun. ela Uni ão . 

RIACHAO DE SANTA CRUZ . Log . elo Esta,clo das Ala· 
~ôas , na Matt·iz do Ca.maragibe. 

RlACHÃO DE SANTA MARIA . Log. elo Estado ela. 
Bahi a , no mun. dos Meiras . 

RIACHÃO DE UTINGA. Dist. do Esta do da Bahi a, no 
num. elo Morro elo Cha.péo; com duas eschs. publs. de in st. . 
pr itu . , um a elas qu aes ct·eaela pela Lei P1·ov, n. 1.913 de28cle 
julho de 1879, Orao-o Senhor Bom Jesus el a Boa Espet·ança e 
diocese archiepiscop~l de S. Salvador. F oi ct·eaclo parochia pela 
Lei P rov. n. 2.577 d e 22 de novem bro ele 1887 . 

RIACHÃO DO BACAMARTE. Log . no te t·mo do lngá elo 
Es_tado do Pal'a hyba elo Norte, com um a esc h. pnbl. de inst. 
pL'Jlll !l.L'la . 

RIACHÃO DO CACÁO. Al"l'aia l elo Es-tado el as A lagôas, no 
mun. elo Victori a . 

RIACHÃO DO CIPÓ. Log. elo E~to.clo elas Alagoas, no mun. 
ela Parahyba . 

RIA CHÃO DO .J ACUIPE. Villa e mun . do Estado da Bahi a. 
na com. ela F Pit•a el e Sa•lt'An n::t, á margem esq. do l'io Jacuipe, 
a 30 kils. ela Conceição elo Coité . Orago N . S. el a Conceição e 
diocese ar chiepiscopal de S. Salvaclot·. Foi cr eacla pa t•ochi a pe la 
Lei P1·ov. n. 539 ele O ele ma io ele 1855 e elevada á categori a ele 
vi lla pela de n. i. 823 clEl ·1 de agosto de 1878; in s·tall ada em 25 
de outubro do mesmo au no. T em duas escbs. publs. ele ins t. 
pr im. O mun., a lem elo cli st. ela vi ~! a, compreh ende mais o elo 
al'l'a ial do Bom Fim e do Cancleal. Lavoura el e milho, feijão, 
mandioca, ·tabaco e a.lgoelão ; cri ação ele gado . O mun. é reg-ado 
pe los rios Jacuipe, Boqueirão, Sucnr iuyú, Peixe, Tocos, Cam i
sã: s in lto e diversos ou tt·os . Age ncia do correio, cread:J. pela 
Portaria ele 4 ele fevereiro ele '1881. Foi incorporada {L com. ela 
Feira de Sa nt' Anna por Acto ele 3 de agosto ele 1892. Seu I el'mo 
poss ue bons te t•renos para criação ele gado, com o qual se occupa 
a pop . ele pr efere nc ia, sendo, porém, perseguiclo pela secca . 

RIACHÃO GRANDE". Pequen o rio elo Estado das Al agoas ; 
cl esagua na margem esq . elo rio S . F1•a ncisco, pt•oximo ao sitio 
Quixaba . Só admitte a passagem de caniJas pouco ac.im a el a SLta 
ba.rL"a . De fronte clelle etrt1· a pela maL"gem di r . elo S . FrancjsQo 
o riacho ela Restinga. .._ 

RIACHINHO. Pov. elo Es·taclo ele Sa nta Cat.h a t·ina , no mun. 
de Jaguaruna . 

RIACHINHO. Ribeirão elo Estv.do ele Minas Geraes, no 
mun. elo Rio P ardo. 

·RIACHINHO. Cort•ego elo ~staelo de Goyaz, aiT. da margem 
esq . do ri o S. Bar tholomeu. (Inf. loc. ). 

RIACHO. Villa e mun. elo Estado elo E. Santo, distante ele 
Santa Cruz cerca ele 30 kils . e el e Linhares 42 , na e rnbocftclura 
elo rio elo sen nome . Orago S. Bened icto. e diocese do E. Santo 
Foi cre.acla parochia pela Lei Prov. n. 25 de 9 cl"' cleze mbl'O 
ele 18M . Tem 1500 h D.hs. e urn a esch. publ. ele in st . prim . , 
cre ael>t pela Lei Prov. n . '! ele 23 ele junho ele '185S . O ·Jm•ritorio 
do mun. é r egado pelos rios Riacho, Ara raq uara, Comboios, 
Je mubun a, e per co rrido pelas serras elos 'l'res Irm ãos Crub ixá, 
Cavallinho e C_apitiio. Nelle fi ca m as lagôas de Baixo, ' elo Meio, 
Agm ar e Lago m ha . Cultur a ele mandioca e a.lgodão . Foi ct·eada. 
vi !la pelo Dec . u . 57 ele 25 ele novembro ele 1890. 

RIACHO. Log . elo J~sLaclo elo Piauby, no termo ele S . João 
elo Piauhy . 

RIACHO. L og . elo E s·tado do Pemambuco, no mun. do Bom 
Co nselho. 

RIACHO. Log. elo Estado clns Alagôas, no mun, deste nome 
com uma esc h . pt1ulica. 

RIACHO . Log. elo Estado elas Alagôas, na Victot·i a e Pioca , 
RIACHO. Pov. el o Estado ela Bahia, á margem cliJ•. elo do 

S. Fr DJuci sco, eu~re Remanso e Sento Sé, proxi mo el a pov. el o 
Bebedot·. Ha ahi t ambe rn naquelle rio uma ilha do mes mo nome . 
(Halfelcl). 

RIACHO. P ov . do Es·tado d a Bah ia , no te t•mo ele Entre Rios , 
banhado pe1o rio Subahuma . 

RIACHO. P ov. do Es tado ela Bahia , na mat"ge m esq . do rio 
S. F ra ncisco, aba,ixo da villa elo Ut· ubú. (Ha lfelcl) . 

RIACHO. Log. do Estado ele Sa,u·ta Ca th ar ina, desmembrado 
elo dist. ele S . Pedr o ele Al cantara e incorporado á freg. ele 
Sa n·to Amaro do Cu baião pela Lei Prov. n, 1.180 ele 13 de rle
zem bro de 18&7. 
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RIACHO. Pov. do E~tado de Santa Cathar ina, no mun. de 
J aguanma. 

RI.!LCHO. Log . do J<.:s taclo do Rio Grande do Sul , no 3o clisb. 
. ela. capital; com uma e1ch. publ. ele instt•, p l'im ., ct·eacla pelo 
art . I ela Le i P r ov. n. 83~ ele 17 ele março ele 1873. 

RIACHO. Ilha do ~stado da Bah ia, no rio S . Francisco, 
que clt:'fronte elella divide-se em clous ~··aços que se jutrtam ele 
ll_?vo pouco aba1xo elo pontal ela mesma Ilha: ambos estes braços 
sao navegaveis, entt·a ndo pela margem esque t·cla um sangra
~~out·o. Fica essa ilha pouco acima da povoação elo R emanso. 
Sobre o barranco da margem esquerJa do rio, ficam nesse 
loÇja r ós povoados det\Ominaelos: Campo Largo, Limoeiro e 
R1acho . 

RIACHO. Pequeno rio do Estn.clo elo E . Santo sabe da 
lagôa ~o Aguiat· e passa ndo pelo g t·a ncle brejo ele At!amqnara 
corre smuoso e lança-se no Oceano l'ot·mando uma peq uena 
bat•t•a ::tecessi vd sóme1üe á canôas. Recebe o Comboios, Santa 
Jboanna, Pavão ou Pavonio, Jemultuua, Cachoeil'inha, Quilom-

ola . Brejo- Gt•ancle, A t·araquara e pequenos cotTegos . 

RIACHO. Pequeno rio no Estado de Santa Catharina, banha 
o mun. ele J aguanma e clesagua na maTgem dir. do Sangão 

RIACHO. At· t·o io do Es~ado elo R . G. rlo S ul, J,an ha o m1m : 
de S. José elo 'l'aquary .e clesagua no rio deste nome. 

RIACHO. Cor r ego elo Estado de Minas Ge t•aes, entre Con
tagem e Cal'lllO do H.e~ it·o. Desagua no r ibeir ão elo Betim, · aa·. 
do Paraopeba. 

RIACHO (Lagôa do). No mun . de Umary e Estado elo 
Ceará . 

RIACHO BONITO. Log. elo Estado das Alagôas, no mun. 
de S. Luiz de Qui·tuncle . 

RIACHO BRANCO. Log . do Estado elas Alagôas, n o mun. 
deste nome. 

RIACHO BRANCO . Serra do Estado elas Alagôas, no mun. 
elo Passo do Camaragibe. 

RIACHO CEDROM . Log. elo Estado elo R. G. elo Norte, no 
mun. de Nova Cntz. 

RIACHO COMPRIDO. Corrego elo Estado de Minas Geraes, 
afl'. do rio das Velhas. 

RIACHO DA BARRA. Log . do Estado das Alagô'as , no 
mnn. da Uuião . 

RIACHO DA CANÓA. Log. do Es·taclo das A la.gôas, no mun . 
elo 'rraipú. 

RIACHO DA CRUZ, Dist. do termo ele Jequiriçá elo Estado 
da Bahia. 

RIACHO DA GARÇA. Antiga freg . elo Estado de Per
nambuco. Par te do seu terr iLorio foi incorporaclv. a freg. ele 
S. Sebastião de Ouricury, da qual fo i desmembt·acht para se t· 
annexacla á freg. ele Snnta Maria da com. da Boa Vista pela Lei 
172 ele 20 de uovembt•O ele 1846. Esta ul·timn. disposição foi porém 
1'evogacla pela Lei n. 254 ele 13 ele maio ele 1850, que declarou 
em vigor a legislação ante ri or . 

R IACHO DA GUIA. Ar ra ial elo l~s·tado ela Bahi:li, no mun. 
de Alagoinhas, com duas e5chs . publs. de ins t. pl'im., et·eadas 
Pelo art . I! da Lei Prov . n. 1.. 88,1 de 20 ele junho de 1879 e art. I 
claclen.1 ,272de25cleabrilde1873. 0l'agoN.S.claGuia. 

R IACHO DA JACOBINA. Log. do E s tado das Alagôas, em 
Bel!o Monte. 

R tACHO DA L AGE . Log. no dis·t. elo Altinho do JMado ele 
Pernambuco. 

RIACHO DA MATANÇA . Log . do J!}staclo de Pel'namlmco, . 
no dis·t. do Arraial. 

·t RIACHO DA MATTA. Log, do Estado ele Pel'nambuco, no 
ermo de Agua P1•eta. _ 

d
.RIACHO D'ANTA. Log. do Estado de Minas Geraes, no 
Jst. de 'l'rahiras e mun. do Cut•vello . 

RIACHO D ' ANTAS. Log. elo Estado de Pernambuco, no 
rnuu. de Ipojuca. 

RIACHO DA PALHA. Log. elo Estado de Pernambuco, no 
lllun . de Corren·tes . 

R IACHO DA PALHA. Log . do Estado elas Alagôas, no 
mun. da Palmeü·a dos lndios. 

RIACHO DA PEDRA. Lagôa elo Estado elo Ceat·i, no rlist . 
de At· êas. 

RIACHO D'AREIA. Log. do Estado elo Pa t·abyba elo No1•te. 
As let•t·as dess(l.localidacle, posto c1 ue s ituadas no mun. de_ -fua 
runa, pertencem :i municipalidade de Bananeiras por doaçao que 
a esta fi r.era Manoe l Januario Be~"lrra, Caval vanle. 

R IACHO DA SELLA. Pov. elo Estado do CeD.rá, no termo 
elo Arraia l ; com uma esc h. m ix ta, ct•eacl:l pelo art. II da Lei 
Prov . n. 2 .005 ele 6 ele setembro de 188.2. 

RIACHO DAS PEDRAS . Log. elo Estado ele Pernambuco, 
n os muus. ele Agua Pt·eta e Amaragy. 

RIACHO DAS VARAS. Pov, elo Estado ele MiMs Get•acs, 
no mun. ele Diaman·ti na. 

RIACHO DAS VOLTAS. Log . elo Estado elas Alagôas, em 
S . Miguel dos Campos . 

RIACHO DE BAIXO . Log. elo Estado das Alagàas, no mun. 
do Traipít. 

RIACHO DE CANÔAS. Pov. do Estado ela Bahla, no nnm. 
ela Barra elo R io Gt·ll.ncle. cerca ele 96 k ils . acima ela •·idade, no 
rio S. Ft·nncisco, « Serve ele passagell:) para as boiadas e cava
lhl\.d.asqlle vem ele Campo Largo, e que a hi att•avessam o rio e 
seg·uem pa ra o mono do Cha.peo, em cuja viagem, em Jogar de 
gastarem por Jacobina umas 140 leguas ao primeiro ponto da 
Es·tracla do Prolongamento, g<~stam apenas 112, calculadas 3.2 a 
cli la passagem, 62 ao Morro elo Chapéo e 18 ao Sit io Novo, es
t:wão da E . de F. Central >>. (Dun•al Vieira de Aguiat·. D·ial'io 
ele~ Bc~hia, ele 23 ele agosto de '1888). 

RIACHO DE SANT'ANNA. Villa e mun .. do Es~aclo da 
B'Lhia, termo ela com . de Mon·~e Alto, a 118 kils • . de Mon·te 
Alto, na mat·gemesq. 'do riacho de Saut 'Anna. 01·ago N. S. elo 
Rosario e diocese archiep iscopal de S. Salvado r. Foi creacla 
pat•ochia elo mun. de Monte Alto pela Lei Prov . n . 871 ele 12 de 
de1:embro ele 1861; e levada á categoria ele villa pela de n. 1.826 
de 13 ele agosto ele 1878; incorporada á com. de Monte Alto 
pelo art. I § I ela ele n. 1997 ele 9 ele julho ele 1880, que assim 
desmembrou- a ela com. de Caeteté, e po1· Acto ele 3 ele agosto 
ele 189.2. 'l'em 6500 habs. e duas eschs. puhls . de ins~. priul, , 
CI"eaelas pelas Leis Pt•ovs. ns . 7'15 ele 6 de junho ele 1859 e 2.12'1 
d~J26cle agosto ele 1880. Agencia elo correio. Sobre suas divisas 
vide : art. II da Lei Prov. n . 871 de 12 ele dezembro de 186'1; 
aTt. li d~ ele n . 2 . 015 ele 20 ele julho ele 1880; n . 2 .283 de 12 ele 
setembro ele 1881; n. 2.407 ele 21 ele julho ele 1883. O mu!l é r e
gado pelos rios S. Fl'ancisco, das Ra11s, Sant'Anna, NOt·berto, 
Sicopira, Brejo dos l:'acl res, Carraptl"to, Pe da Sena, Brejo dos 
Veados, 'l'abua, Felix Pereira, Cann abrava, J'li(a·t·ta Virgem, Bo
quei r· à o, Bom Successo, 11 lém ele müt•os. Lavoura de a lgodão, ca n na, 
a l'l'OZ, milho, feijão. C1•iação ele gado . E' pe1•corrido pela~ serras 
ela Conceição, Boqueirão, Cabeceira~, San·ta Isabel, San·ta Rita, 
Brejinho, Veaclo, Santo Antonio, Can nabrava e dive rsas otltras. 
Contém a seguintes lagôas: elo Pajehú, Agua Pre ta, Be7.et•t•o, 
Agua Branca, Vat•zea ele Arêa e 'l'aiJoinha, e os povs. elo Bo
queüão, San·ta Isabel e Mat·tas. Dista 92 kil s . elo Caeteté e elo 
Bom Jesus da Lapa, 118 de Macahubas e -1 58 do Ut·ubú. « Col
locada á margem d i t'. elo rio Mon te A lto, 12 legna~ a E. elo rio 
S. Francisco, comp•JS ta de uma rua ela casas baixas e uma 
g L" a ncle praça , onde se acham a matl'iz ele N . S . elo Rosat·io· e a 
casa elo Conselho. O clima é secco , mas salub re, O mun., apezat• 
de pessuh· muitas razendas ele gado, compõe-se ele terrenos espe
cia lmente ap·tos á agricultura, e esta emprega- se em pequena 
escala na plantação elo algodão >> . 

RIACHO DE SANT'ANNA. Quarteirão i ncorporado ao 
dist. eleS. Gonçalo elo num. ele Caicó pelo Dec . n. 44 ele 13 de 
a<>osto ele 1890, que desmembrou-o elo clist. ele S. Miguel ele Ju 
c~ntM; no Estado elo R . G. elo Norte . 

RIACHO DO ALGODÃO. Log . elo Estado das Alagôas, no 
mun. ele Atalaia. 

RlACHO DO BARRO. Pov. elo Bstado de Minns Gei•ae§, 
no clist . d'Abbaclia e mun . de Pi"tanguy, ba nbnda pelo corrego 
do seu nome. 

RIACHO DOCE. Pov . elo Est.ado de Pernm;nbuco, no mu n. 
do Brejo ela Madre de De us ; c~m uma esch: mJXta, .creada pel9 
art . I§ IIl da Lei Prov, n. !.::>41. de i3 ll)aJO de i8&i · 
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RIACHO DO FOG€J . Log. do Es·ta<j.o de Pel"llam buco, n o 
mun"." ele Con etl"tes , · 

RIACHO DO FUMO, Log . no termo de Campiq. n. Ch·ande 
do Estado do Pat~ahyba do Not··te . 

RIAÇHp :qo PPIMARÃES . Log. do Es .tftdo elo Ceará, n o 
m un. de Santa Q.uiterja a 30 kils. de Sol~ r al , com umQ. capel la 
rls invocação de N . Senh01·a . F~c~ clp l ado esc1. do d o Gt·.oahyras, 
a 12 kils. da s~a fqz . 

RIACHO D.O }4:ATTO. Aldeamento de índios do Estado de 
pe·rnambuco; ex·tiJi c to por 4c ~o Preside ncial de '1 4e abt•il el e 
:\.873 . l 

R:J:ApHO DO MEIO. Pov. na com. 4o B1·e.jo do E$ ta elo do 
Mar anh ão ; com unia esch . pubt. de lFJmeiri!-S lettt·as, c t·eada 
pela Lei P rov . n . 1.26i ele 19 áe ma io ele 1882 . 

RIACHO DO M~IO. Log. do Estado do Ceará, no mun, elo 
Jardim. 

RIACHO DO MEIO . Log. elo Es·taclo elo Ceat·á, no term o 
ele Acarap<3, 

RIACHO DO MEIO . Log. do Es·~aclo elo I.>arabyba do Norte, 
no mun. de FagLt ncles. 

RIACHO PO }4:Ji<IO . P ov , do Estado das Alagôas, no ·tet•mo 
do Cururipe . .. 

RIACHO DO M~L . ~og . 4.o Es~ado do R. G. elo Nor·te , no 
nmn, ele Macahyba. 

RIACHO no· MEL . Log. do Estado el as Alo.gôas , no num . 
el a Palm ~ i r a elos 'l nclios . 
~I4.CHO DO MOGE;IRO. Log. do Estado elo fa r abybn elo 

Norte , no clis·t. ele TtalJaiana . 
R t ACf{O DO NAVIO. Djs t . elo termo <j.~ F lqt·es la, no Es 

tado de Pernam bu co. 
RIACHO DO OURO . Log. do I!; stado el as A lagôas, e m 

Mun clahú-mü•ün . 

f.IAC!fO J1Q P A PRE . ~og. el o Estnclo de Per1)amquco, no 
1111f11· cl,e 4gu9- P re,ta, 

RIACHO DO PARAIZO . Log . el o EsLndo das Alagôas, no 
U rucú . 

RIApHp ~O f QVO . Log . 110 ter mq cl.e Apca ty lo Estado 
do peará . 

RIACHO :QO PREGO . Log . no m un . ele Goyani11ha do 
E,,tacj.o do R . G. elo Norll) . 

RIACHO ~O SAL. Log , elo Estado elas 4-lagôas, em Pi
r a pllas . 

RIACfiO DO ~AN.r.tUE . Yil1a e mun_. elp Estado do ~eará , 
nQ. .co111 . ele BenJan:).l n Conspan ·~ . no se~lao denonu nado Iüacho 
do $1)-n gp..e, D.fl. rparge tp ()~C[ . elo l.'~beüo c~es te n on}e . Ontgo 
N . S . r,ta Co ncei,çij:o e cljocese elo Ceará. Foi crea. cl a freg . peJa 
P r ov isão ele G de abril ele 1784. Elevada à v i li a com a denomi
nação de ' Riach :q.elp' pelq ~rt . I ela Lei f' t:ov . 11. 1. 179 ele 29 
ele an·osúo ele 186\i, que in corporou-a á com . ele Qui xer :11n obüu. 
Rebáhacla dessa ca·tegor~a pela ele n . 1. 567 ele' 9 ele se'tembro ele 
1873 . Elevac').a :i vill a .com o 110111e rle R iacho do Sangue pelo 
art. I el a de n . 1822 ele i de setem bro ele 187Q . Em 11!81 o 
n res icl'lnt"e D..eiou sancção á Lei n. 14 ele 23' ele agoSto que revo
ga v a a c).e n . i. 822. Po~· 4-clp c,le 26 qe mai.o ele 1884 foi creado 
nes~e m qn . fó t·o civil e cocyselho ele jlll'aclos . T em duas esch s . 
puhls . ele ii)St. pr imaria .. Agen.c)a dq cor}·eiq . Spbr e suas di visas 
n(j.e , el) tre o].ltras, a15 Le1s J. , rqvs. J~ . ·t .0 14 ,ele 30 de pove1nbL·o de 
1863; n . '1.093 de 19 ele dezembro ele 1863; n. i.iq7 ele'8 de agos Lo 
~e i 86q : n . '1.\)64 ele 15 ele sete1]1bro ele 188~; 11. 1966 ele 17 ele 
Jul hp ele 1882 . E' mais conheci d i} pelo nome de villa · elo F rade 
Grande pr iação cl!J gado . 

RiACHO DOS BOIS. DenOJ)I} nava- se a.ss im a ac·t~1al es ta.ção 
Bancl,eira de Mello ela E. el e F. Centpal el o J~s·taclo ela Bai1ia. 

RIA CHO DOS CAMPOS . Log. el o Estado el as AJagôas, no 
mun . da Palme ira qos ): nclios . ' 
~IACHQ DOS P .AMPOp. Riacho cjo Es·~ado 4e Pernarr~

buco, banha o mun . de Bom Conselh o e elesagua no 'l'raipu. 
(l?-f· loc). 
~I4CHO :QQS CA V A+JLOS . Log. elo J1sta c1 o ~l q R . q . do 

Norte, no mun. ele Cai~~ · 

RIACHO DOS PAV A LLOS. Pov. elo Es tado de IvJi nas Ge~ 
raes, no dis·t. do R io P reto e nnm. ele Paraca·Lú . 

R I ACHO DO· SERTÃO . Pov. no Lermo elo Bello Monte elo 
Estado elas Alnguas, a s P- is ki ls. elo pec1ueno pov . do $el'·tãq ~ 
Slnho, com ·ter t·e no ap1·opriaclo á cuHu_ra elo algocliio . Tem uma 
capell a, um cemiterio e um açude. 

RIA!JHO DOS MACHADOS . Di.st. elo Estado ele Minas Ge~ 
raes, no mun . ele Gl'ão Mo gol . Orago N. Senhora ·e cHocese r! e 
Diamantina . Foi creaclo pD.roch ia pelo ar t. 1 o § 9o do Le i Pro v. 
n . 2 .500 ele 12 ele nove mb1·o ele 1878. Agencia elo correio, G1'aacla 
pela Portnria ele 2 ele j ulho ele 'L88'L T em duas eschs. pu bls . de 
m stl". pt"ÜlL, areada pela Lei P r ov. n , 3 .395cle2t cle j ul )10 ele 
1886 . Compre hencle o pov . Bt·ejo Grande. 

R IACHO DOS M ANDANTES. Log. no ·termo ela F lot·esta 
do E$Latlo ele Per nambuco .. · 

R I ACHO DOS PORCOS . Pov. do Estado elo Ce;u·á, a menos 
de seis kils . elo cidade ele Milag t·es , com uma cape !la . 

RIACHO DOS PPRCOS. Log. elo Estado elas Ala.,.ôas no 
mun. de Anacl ia . o ' • 

RIACH O DO T AQUARY . Log . no nnm . elo Tac1ua ry el o 
Estado elo R. G. elo Sul ; com uma esch, publ. ele instl' . prim . 
e um a capelb ele N. S. das Dôr es. 

RIACHO DO T ORR ES. Di t . do ·termo ele Areas . no mstaclo 
el a Bahi a . 

RIACHO DO V E NTO. Serr a elo Es·taclo ele l\•l i nas Geraes , 
no lermo elo Curvello . Se1•ve ele d ivi sá ao cl ist. elo Pnmu na. 

R I ACHO FRIO . Pov. elo Estado da Bahia, no m un. elo 
13 l'ejinho, com a lgum com merc io e cl"iação ele gado vaccu m e 
cayaJla t·. 

RiACHO FUNDO. D.ist . elo Esta do ele Minas Geraes, n o 
m un. ela Co nceição . Ot·ago Santo An tonio e d iocese ele Dia~ 
ma n·tiua. Fo i elevado á par och ia p91a Lei P rol'. n. 1. 355 ele 
6 ele I).Ovem bt·o ele 1866; rebaixnelo dessa ca tegorirt pelq ar t. 1o, 
§ 2" ela de n . 1.682 de 21 ele se tembro de 1870 · Tes tau nLcl o 
pelo§ 8••, art. 1° ela ele n . 2.500 de 12 cle ' novembro dê 1'878 . 
Fo i i ncor po l'adrt ao mu n. ela Conceição pelo art. I da (le n. 2 . I07 
ele 7 ele jane1ro de 1875 . Comp1·ehencle o pov. Vacc::n· ia,. '.l'e111 
cluGI.s eschs. publs . ele iosl:. p rimada. 

R IACHO FUNDO. Logo . elo gs·taclo el o P iauhy, no mun . de 
S . J oao do Piauhy . 

RIACHO FUNDO. Log. do Estado do Cear á, no ·tet•m o ele 
Cascayel. 

R IACHO FUNDO . Log. do Es tado elo R. G. elo Norte, no 
m un. de Macahyba. 

RIACHO FUNDO. Log. do ill s"tado das Alagoas, em San ta 
A nn a do Panema e Anaclb. 

RIACHO FUNDO DE BAIXO. A n a inl elo Es·taclo Lias Ala
E\Ôas, n~ m un . ela .Pa lmeit·.?' elos I11clios; com Hmn. cape !l a da 
1nvocaçao ele N. S. elas Dores. H a no me;mo m11n . mais ci·ous 
l ogs . denomin ados R iacho li'undo de Cima e R iacho F tt nelo elo 
:Meio. 

RIA CH O FUSCO. Logo. no mun . de Acar!l]Je ao Es lado do 
Ceará . 

RT.I}CHO GRANDE. Log. do Estado elo Ceará, no mu11. ele 
Assare, " 

RIACHQ GRANDE. Log. elo Estado das Alagôas, em San·ta 
Anna elo lpanema, P joca, Pão ele Assucar e Tr a ipú . 

RIA CHO GR AN DE. Mon·o elo Es·taclo das Alagôas, {t mar: 
ge m elo r io S. F r ancisco, p rox imo cl tt c idade elo Pão c!e Assucar 
e dos morros Quü·aba, T1·ah iras e Algodiio. · 

RIA CH O GRANDE . I lha no r io Balsas, a fr. elo Parnnhyba; 
no Estado do Maranhão . 

R I ACH O GRANDE . Riacho elo Estad() ele 1 ern1J.mbuco, 
ba nha o muu. de Bom Conse lho e elesag·ua no r io Par a hyba. 
(In f. loc .) 

R IACH O G;aANDE .Pequeno ri o elo );] -taclo de Serg ipe, banha 
o m un . de Do1es e clesaguano r 1o Japal'a lu ba (ln f. loc.) Do mun . 
de Ac1 u1 claban u os fazemme nçiio de urn R iacbo Gra nde que eles~ 
agua PQP.} 24 kJ ls. de cu.t·so no :daclw elo Jaca 1·é do ·ter mo ele 
Propt·i :i . 



RIB 359 - Rí:B 

RIACHO GUIMAR ÃES . P ov . do l~sLaclo elo Ceat·ú , uo 
termo ele Sa nLa Qniberi a ; com eschola . 

RIACHO MAURICIO. Log . elo Es tado el as Alagoas, n o 
muu. ele Pau lo A II"onso . 

RIACHO MORTO. L og . elo Elstaelo elas Alag·ôas , n o m un. elo 
Parahy ba. 

RIACHO SEC<iJO. P ov . elo IiJstaclo el e r el'l1o. mbuco, no mun. 
el e Gô1 t'a nh uns, com escbola . · 

RIACHO SECCO. Log. elo E s Laclo ele P et• na mbuco, no nnm. 
ele Con entes . 

RIACHO SECCO. S ublll·bio ela cidade ela J anuaria, no Es
taelo ele Mi nas Geraes . 

RIACHO SUJO. Log . do :U:s La clo elas Alagõas , em S. J osé 
ela Lage . 

RIACHO VERDE. Log·. no clis t l'. ele Jubaia, termo ele 
Mara oguape e Estado elo Cear á . 

R I ACHO VERDE. Log . tlo Es tado das Alagôas , no m un. 
de P<iLtl a A l!"o nso . 

RIACHO VERMELHO . Log . db Es t<~clo elas AJagôas, no 
mun. ele S . ri iguel elos C.~<l<mpos. 

RIACHUELO. Cid ade e mun. do !Gs tado ele Serg ipe, n a 
com. el e Laran <>e ims, i' mar gem do rio Jacar ecica ou 'an t ·Anna , 
a 20 kils . ele L"a l'angeil' !IS . Orago N . S . da Conceição e d iocese 
a rchi episcopal ele S . Salvador . Fo i creacla v illa pela Lei P t· ov . 
n. \'JG'~ tle 31 de mat'<;O éle 18H, que cle term ino1r rl tte os lim ites 
lo mun. ·omeças·em ila cbnllnencia elos r ios Jacat·ecica e Sm·

g ipe e que fossem por es be aci ma, pelo Tibeirão Camboatá , serras 
elo Alecl'im e gra nde ele I La ba ianna. , r io Co·tingui ba e r iacho Ma -
sape, rio Sergipe a lé á confiu encia com o Jaca t·ecica . Foi Cl'eada 
com. pela Lei P rov. n. 1. 230 de 5 ele ma io de :1882. classifi cach\ 
de 3" en t t·ancia pelo Dec1• . o. 9 .300 ele 27 ele se tembro ele 1884 e 
it1 sLallacla em 2'1 ele novem! t•o ele i SO'l . Incot·poraeb :i. co m. de 
Larang·ei ras pela Lei n. 39 ele 16 el e dezembro ele 1 92 . T em 
cluas eBchs . pub ls . de inslr . prim a ri a . Agencia do co t•rei.o. F oi 
' le vada~' caLeg;oria ele c idade pe lo Dec1· . n. 10 de 25 de janeil'o 
ele 1.8\)Q. Lavou1·a de ca nn a ele ass nc::w, ~1. l god:J:o e ca fc. Dis ta 30 
kil s . da capital do Estado, send o que o Lra nsporle faz-se tanto 
e mbar cando pelo rio Sel'gipe, co mo por ·Ler r a, 8 lo ls . ele LaL·an
ge iras 'i ela Di vina Pa~ tora e 3G el e Itabaia nna . Denom1nava- se 
pov. dos Pintos . Co1nprehentle os povs . Guimar clia , lVI a lbaelOl', 
R oque Mendes e Sapo T or·to. 

RIACHUELO . Po v. elo Es tado elo Cear <1, na com. do Jag· ua
ribe- mi!'lm, com um a esch . publ. ele i us tr. pri maria . 

RIACHUELO. Log . do Es·taclo de Pem am bu co, no mun . 
el e P alma res . 

RIACH UELO. Suburbio elo Di skicLo Fecleral , no eli sL t•. elo 
Engenho Novo; com bellas cbacaras, um elegante Lheat t·o e un1a 
estação d a ]~ . F . Cen·tra lcloBr ::tz il. E s tá em !'requtm~e com mu
n, cação com o cenLro da cidade, não só p or essa via ferrea como 
Pelos boncls ela Companhi a Villa lza bel. Esbes pet·col'l'em a r ua 
VInte e Q.11 atro el e Maio e aqu ell a a par te comprel> enclicla enlre 
essa l'Oa e a de D . An11<t Ncry , que lhe é pat·al lela. I~ ' notavel 
pel.a Stla S!'<lltbriclade . T em age ncia do col'l'e io, estaçã o te legra
pluc<1. , esclts publs . m a ntidas pe la nHuJi ci palielacle e a lguns col
l egios particul ar es . F ica s ituado ·n t\"e os subul"IJi os clenomi l)ados 
lliugenho No vo e S . F ra oc.iscu Xa. vier e a 0sLação entre as elo 
Rocha e Sampa io. E ' tam iJe m J i gado <to E ngenho Novo, a 
S. Fra ncisco Xavie t' e ao Meyer por iuua out ra linha de bouds. 
A. estaçã o fica a sete kils . ela Cen tt-al. 
,

8
RIACHUELO . Bairro elo Es tado ele S . Paulo , no mun. da 

'uococa . 

RIACHUELO. L inha colonial do Estado elo R. G. elo Súl , 
j11ut o ao arroio Pirajá . A Lei Pro v. n . 1 .517 elo 26 ele novem
ele 1885 creou ahi uma esch. publ. ele ins t. primari a. 

. RIALTO. Estação na E. ele F. Ba na nalense, a :12 
kils . ela es·tação da Saudade el a linha Central clô Brazil. No dia 
8 de a gosto ele 1.883 inaugurou- se o Ramal Bananalen se no per
curso ele ·12 kils. entre ac1uellas d uas es tações. T em agen cia 
elo correi o, crea cla pela P orLa l'i a de ·19 ele setembro ele :1883 . 

RIBA-MAR. Capell a elo mun. do Paço do Lumi at· no Es
tado do 1\![al·anhão. 01·ago S. Jose . Erec ta h a mais ele 200 a nnos, 
na extremida de ela ilha elo Ma ranhão, de cuj a cidade dis ta set e 

leguas, .Está sHu a cl a em üm a em i nertcia q tte olha pa ra a babia 
ele S. Jose, e ele onde a vis La se eleu a ma por SiLios aprazi.veis e 
p i-tto1·escos, pelo littoral, foz elo rio Itapec1u·ú, .[catü e ilh a ele 
::>ant'Ann a . Demora n a ex Lremi claele da ilh,a do. Mara nhã o e 
n a pa t· te orie l1 La l ela 1"1·eg . ele S. Jose elos lntlios. 

RIBEIR A. Dis ~ . do EsLado do Rio de hneiro, na com. e 
liermo ele Angra elos l eis . Orago N. S . ela Conceição e diocese 
ele Ny tet·õ i . .Foi c t•eaclo p<trochia por Alvar á de 13 ele .1~lbo ele 
1824 com o ·terrilul'.io co rnprehe ncliclo enLre a ponta el o T au gu:i
P equcno, onde t ermina a ac tua l cida de ele A ngra dos R eis , e a 
pon ta ele P iraqu ara de li'ót' <L, j1tíicto a Itaorna, onde prin
cipia lt de Mamlmcaba . Serve- lhe ele ma triz 1= a c(!Jpell a m an
dada co us tt•uit· nas marinh as ele sua fazenda ela l tibeira por 
Cus·tod io Gomes ela S ilva C[ne, pa ra esse fim, obteve a compet ent e 
P rovistio tlo bispado, a H el e julho ele 176!' . Coilcltlicl a essa 
capella em 1770, no dia 8 ele se tembt•o de 1771 , d ia el a Na tivi 
dad e ele N . Senhora, foi ell a benta. Occupa uina supeJicie 
de 1<10 .08 kils . qs . Seu lenitol'io é montanhoso, cercacld ele 
morros , crue se prendem :i. Serra do Ma r. Regam-no os rios 
Bxacuhy, J a p11 l> y ba, Capo Lera, At· il'ô, Judtnlirim, A. mbrozio, 
G ratah1't, e di vel'sos otd ros . P ossue umas 50 i.Jhas, . ent.re as 
qu aes ~ s denoni in aç!as : Fei·ticeira, Ara (;a Li bà , Anil ,, Feliciatio, 
Coque iros, R iba it·a, Ca valla, ~iTo z , Capitulo, Costa , J osé Anclt•é , 
Mur tàs, H.eelonda , Cavaco, Sú nclnra , Ctin,ltambeba, P aquet,á , etc. 
L avo ura ele canna . Dis ta cl<t cidade çle Angl-a 5 a 12 kil s ., 
co nforme o pon to ele partida pa ra a cida de, pbt' mar ou por tren a . 
T e m duas escbls . pttbls . de insti·. primari a . Comprehende os 
povs . Jul'llmirim ou J erumirim, E nseada , F hicle e Braculiy . 

RIBEIRA. Dis·L. elo Es tado ele S. P a ulo, no mun. elo Apia hy , 
l<'o.i creaclo pal"Ochia pelo art. II ela Lei Prov. n. 35 ele 6 tle 
a bri l ele 1872 . 'f em duas eschs, publs, el e ins tr. pt·im. Agencia 
do correio. 

RIBEIRA. Log. elo Es tado elo Maranl.J ão, no n"it~n. ele Mi
ribiba . 

RIBEIRA. P ov . elo Ês tado elo Mara nhão, a cerca ele seiá 
klls . de Ica·tü, a cujo mun. pertence . 

RIBEIRA. Bainb elo Es tado clb R. G. elo No t· ~e , no mun. 
ela Capi bal . Te i:n um <JJ pi·aça de mercado, um ~hea ttinho e 
esclio1as . 
. RIBEIRA , Log . do .Estado ele P ernambuco, no clis·t. c\d 
Vicen cia . 

RIBEIRA. Log . elo Es taeló tlas Alagôas, mt Palmeira dos 
lnelios, Piota, Santa L1tzi a dó Norte, Porto R eal elo Collegio 
c 'l'rium ph o. 

R,IBEIRA. Pov . elo Est!tCÍo de Sergipe, no dist. elo Campo 
d o Br iLo e muu. ele I tabaia na. 

RIBEIRA . P ov. elo Es tado da Bahia , rlo ·termo do Conde, 
:i margem di r. elo r io Hapecur li com: duas eschs . publs . de 
i nst. prim., cr éaclas p elas Leis P rovs . n s . 1.343 de 4 de julho 
de :1873 e L 418 ele :15 d e m a io ele ele 1874 . 

RIBEIRA. P ov . elo Es·taclo ela Bahia, 110 inuú. âb Ráso. 
RIBEIRA. Bairro no mun . de Jguape elo E stado de S. Paulo, 

RIBEIRA. Log. no mun. ele Assunguy elo Es·tado do :Pm·a ná. 
RIBEIRA. Po v. do Es tado do P ar an i1, no mun. de Castro, 

d e cuja sécle clis la ,18 kils. T em uns 600 bahs . e 80 casas. 

RIBEIRA. (Fwte ela .) ReclucLo r edangular;ria J,Jra ia junto 
ao At•sen al de Marinh a na capital do E stado da .Bab:ia. Mon tava 
1:1 canhões em 1809, que cruzavam fõg p com os do fo1•te do Mar, 
E rà tam bem denominado S . F e1·nanclo . 

RIBEIRA. Morro do E~·taelo do B.ici ele hnei t•o, á Jna1•gem 
êsq. elo r io Estrella , com 4ID,918 ele altura. 

RIBEIRA. Alcant ilada serra elo Elstadd do Po;ranít, ent re 
P a1meira e Guarapuava . Faz o elivortium aqua rum do Tibagy é 
lvaby • 

RIBEIRA . Praia e p'imtá n'a iliia do Goveruadór, ~"Huada 
n a bahia de Guanabara . I-Ia abi fa bricas de crLl. Na rlha de 
P aquetá existe uma pL'a ia co m o mesmo non1·e. 

RIBEIRA . Ilha elo Es~atlo c1 o R io de Jane'íro, nb cllst. da 
Ribeira e mtin . de Ang m el os Reis . 

RIBEIRA. P equeno rio do I!lsM.tlo elo Ma ranhão; ba-nha o 
mun ele :Miritiba e clesagua no Prea . 



RIB 3GO- RIB 

RIBEIRA. Rio elo Estado ele Sergipe, atl'. do Cotinguiba . 

RIBEIRA. Rio que nasce em teeras elo Duque de Aumal e e 
faz bat'l'a no rio S. Fmncisco; •10 Estado de Santa Catharma. 

RIBEIRA. P orto na península de I tapagipe, clist . deste nome 
e mun . da capilial elo LJ: sLaclo da Bah ia. E' o centro do com
mercio desse dist. para o qual _ alil ttem_ constantemente. grande 
numero ele peq~enas embarcaçoes. Aht ficam as offlcmas ela 
Com panbta Bahta na . 

RIBEIRA. Rio do Estado do Paraná ; nasce na serra elo 
~eu nome e desagua no -UmlJe·t\lVa. 

RIBEIRA DA CANÓA. Log. do Estado das Alagôas, em 
S . Braz. 

RIBEIRA. DE CI MA. Log. elo Estado elo Paraná, no mun . 
de Assunguy. 

RIBEIRA DE IGUAPE . Bail'l'o ele Jguape, no .Estado ele 
S . Paulo; com duas eschs . publs. ele instr. primaria . · 

RIBEIRA DE IGUAPE. Rio elos Estndos do Paraná e São 
Paulo . Nasce no primeir o e desagua no .;;egundo, atravessando 
u es·te os muo . ele Iguape, Canaoéa e Xiririca. E ' ! ~gado poe um 
canal à o porto marítimo de Jguape. Suas aguas sao clu·ystali
nas e de muito bom paladar. Tem esse rio 1500 a 200 mett·os de 
largura e uma profund idade média de 2 a 20 me tros . Na pat··te 
baixa do r io as aguas tem pequena col't'enteza, _porém da bat·ra 
do E li para cima sua queda augmenta constderavelmente e 
cl'ahi até ã. villa, ele Xir irica j á apparecem algumas pequenas 
correde iras como a da Ilha Raza e a ela Formoza, corredeiras 
es tas que os vapores ele alguma força vencem com facLliclacle . A 
12 kils . ac ima de Xirir ica, no logat· Meninos, encon·tram-se 
a lguns rochedos no canal que facilmen ·te poderiam ser removi
elos. Logo ac im a a correnteza elas aguas avoJum a-se formando 
as corredeiras do Bananal Grande, Ja guary e P anupan. Além 
dessas corredeiras no·tam- se ainclu nesse rio as denominadas elas 
Cordas André Lopes e Ivaporoncluva, além ele muitas ou·tt·as 
m enos importan·tes. O conselheiro Martim Fmncisco, em sua 
«Viagem Mineralogica peht Província ele_ S ._ Paulo ('1805)» chz o 
seO'uinte : « - Todas as m argens ela r tbe 11·a , e mesmo algum 
te;reno decorrido, é argilloso, silicoso e humoso, proveni en·te 
da decom posição elos vegetaes ; no logar do descampado achnm
se á flor d'agua bancos horizon·taes ele uma argill a branca 
pura ; mais acima n'outro pouso ba um chi s·to argilloso fer
rugi noso, pobra, com alguma tn1stura de ferro _ele p~rmew ; es·tes 
são ele direeção oesnoroeste lessués te, quast hortzontaes : em 
di ve rsas partes vê-se a J:lor el 'agua a formação poclingu i cU: do 
ouro ; e nestas brechas, além ele outras pedras roladas, acham-se 
as chamadas ped ras de capote, que .i ulgo se t· o ,g>·a;ustein dos Al
l emães. A esta ribeira vern ·ter diversos ribeit·ões e rios, como o 
P arig uérucu, Pariguémirim e Jacajei ranga i esqqercla, e o 
Juc1 niá, onde vou ·trabalhar, desprezando os outt·os po t• m enos 
nomeados em ouro. Esta ri beira, aclmiraYel pel a sna extensão 
e largura e pela fac[liclac!e ele navegação até Ypoeano-a, pela 
fet•tiliclaele da s terras que ficam em suas marg~ns, pela .abu n
clancia de peixe, caça de pello e passaros, como pcus an·ttlopes, 
macucos ·tetráo maiot·, nam bl't (on tetrao minar ? ) gr alhas, 
j uri"tís, r' co lomba passa>·inc~) . guirapong_as, mai"tacas e papa
gaios, especies elo genero ps~taous, caroes. e p1 assocas, etc., 
seri a um paiz adm iravel, e de grande t' e'?cl '~en ·to para Port i~ 
n-al ai fosse mais povoado por gerHe ma1s mclnstrJ o,sa e mais 
~bdstada pois que gr andes fLtnclos só são capazes ele clat· gran
des Jucro's; S . A. es tá mLtito longe1 e só .ele perto é que pócle 
ver os mel horamen·tos ele que carecem suas colonins» . Hecebe no 
Paraná o Ribeirinha, Assttnguy, Pon·ta Grossa, Piedade, Ouro 
F ino, Pomha; e em S. Paulo o ltapirapuan, Ipiranga. Juquiá, 
Pedro Cubas, Pardo, Jacupiranga, Bat>>tal, além de out ros. 

R IBEIRA DE S. VICENTE. Ana.ial do Estado das Ala
gôas, em Mnnclahú-mi~im. 

R I BERA DO APIAHY. Bairro na Capella do Apiahy do 
Estado de S. P aulo ; com duas escbs. publs. de inst. pri
maria. Fo i elevado á d ist . pela Lei n . 35 ele 6 abril cl.e 1872. 

RIBEIRA DO CAVACO. Log. elo Estado das Alagoas, no 
mun. da Victol'ia. 

RIBEIRA DO P AU GRANDE. Dist. do Estado ela Bahia, 
no mun. ele Pombal. Orago N. S. do Amparo e diocese archi
episcopal de S. Salvador . Foi creaclo parocbia pela Lei Prov. 
n. 294 de 9 de maio ele 1848. Tem eschs. publs. de inst . prim., 
uma elas quaes m·eaela pela Lei Pro v. n. 2. 068 ele H ele agosto 

ele !1.880. Sobre suas divisas vi ele : ar t. Il ela Lei Pt·ov. n. 29-!; 
Lei Prov. n. 473 de 3 ele abril de 1853; n. 2.030 de 21 de 
julho ele -1880 : n . 23'19 ele 23 ele jnnho de 188.2 . Tem 3 .716 
'babi·tantes. 

RIBEIRA DO SERIDÓ . Foi a Jll'imeira denominação ela 
cidade elo Príncipe , pertencente ao Es tado elo R. 'G . elo Norte . 

RIBEIRÃO . Dist. elo mun. elo Bom Jard im e Estado do 
Rio el e Ja neiro, eu·tre clltas collin as, á mar gem esq. elo r io elo seu 
nome, Or ago S. José e diocese ele Nyterõi. Fo i creado, parochia pelo 
art. I da Lei Pt·ov. n. 969 ele 13 ele ou·tubro de 1857 e villa pot· Dec. 
ele 6 de .iulho ele 1891 ; rebaixado dessa ultima categoria por 
Dec . ele 28 do maio de 1892 e resta'> raclo pelo de 17 de dezembro do 
mesmo anno cgte mudou-lhe a séde para o clist. elo Bom Jarclw~ 
co m esta denominacão. Sobre suas divisas vide: ar t. li ela Le1 
P1•ov. tu 969 ele 13 éi.e outubro ele 185'7 e n. 2.684 de 10 de outubro 
1883 . Tem duas eschs , publs. de inst. prim. Por seu tenitorio 
passam os ri os Ribeirão, Amparo, Capi·tão, S. Dumingos , Almas, 
Bar>·a Alegre e outros; e as serras de Macabú, Vargem Alta e 
elo Pinheiro. Lavoura de café , milho, feij ão, ba·ta·tas, ar roz, 
canna, mandioca , etc. Clima saluberl'imo. E' servido pela E . 
ele F. ele Cantagallo e ligado a estação ele Bom Jardim por uma 
es·tl' acla ele rocl a.g~m. Dis-ta 24 kils . ele Nova F.ribnrgo, 17 da es
tação elo Rio Grande, 8 para a do Bom Jardim, 33 para a ele 
Corde iros . Tem a egreja matriz, benta e inaugurada em 18 c~e 
maio de 1888; um ·templo protes·tante, um ·t]1eatro e um cem~
terio . Diz a ·traclicção que fó1·a o celebre Mao de Luva quem prt
meiro habi to u esse lagar, então matta virgem. 

RIBEIRÃO. Dist. elo Estado ele Sania Catharina, no mun. 
da Ca,pital, ao S . ela ilha de Santa Ca·~harina. Ot·.ago N . S. ela 
Lapa. Foi creaclo parochia pelo. Alvara de 11 de .JUlho de 1809. 
Tem duas escbls. publs. de ins t. prim . Agencia elo correio, 
creada em 1884. 

RlBElRÃO. Pov. do Estado ele Pernambuco, no mun. da 
Gamelleira; com uma capella de Sant' Anna e uma esch. publ. 
I-Ia outros logs. elo me~mo nome no clist. da Viceuciae no mun. 
de Goitá . 

RIBEIRÃO. Dist. do Estado ela Bahia. no nnm . ele S. Vi
cente Ferre r cl' At•êa. V ide Ribeirão Casca. 

RIBEIRÃO. Secção do nucleo Muniz F reire, no mun. ele Li
nhares, no Es tado elo gspirito Santo . 

.RIBEIRÃO. Log . do Es·taclo elo R io el e Jaoei1·o, no mun. 
de Valença, com eschola. 

RIBEIRÃO. Pov. do EsLado do R io de Janeiro, no mun. 
do R io Claro , com uma esch. publ. de inst. pl'imaria. 

RIBEIRÃO. Log. elo Estado elo Rio ele Janeiro, no mun. ele 
S . João Marcos . 

RIBEIRÃO. I.og . na cidade ele Vassotll'as do Estado do Rio 
de J aneiro, com uma esch. mutücipal. 

RIBEIRÃO. Log· . elo Estado elo R io ele Jan ei ro, no clist. elo 
Pa·ty (estacão) e mun. ele Vassouras, com um a esch . muni
cipal. 

RIBEIRÃO. Bairro elo mun. ele Pindamonhangaba do Estado 
ele S . Paulo; com uma esch . publ. ele instr. prim., creadà 
pela Lei P t•ov. n . 8 ele i5 de fevere iro de 1884 e uma capella 
de Sall ·t' Anna. 

RIBEIRÃO. Bairro elo Es·tado ele S. Paulo, a uns 8 kils . 
da vi lla elo Paraoapanema ; com uma esc h . publ., m·eacla peb 
Lei n. i.08 de 29 ele setembro de 1392 . 

RIBEIRÃO . Baii·ro no mun. ela Lagoinb a elo Estado de São 
P aulo; com uma esch , ll ubl. m·eacla pel a Lei n. 230 ele 4 de · 
setembro de 1893. 

RIBEIRÃO. Bai rro elo mun. de S. Roque no Estado de São 
Paulo : com um<t esc h. pu bl. creacl a pela Lei n. 259 de 4 ele se
temera ele •1893 . 

RIBEIRÃO . Bait·ro do mun. de Parana<>uá no Estado do 
Paraná; com nma esch . publ. de instr. pri~.,' creada pela Lei 
P r ov. n. 608 de 16 ele abril ele 1880 , 

RIBEIRÃO. Log . elo Estado do Paraná, no elist. de Campo 
Largo. 

RIBEIRÃO. Pov. elo Estado de Santa Catharina, no dist. 
de lmaruhy . 

4!.45~ 
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RIBEIRÃO . Log. elo Es tado ~le Mi,nas _Geraes, no d.is ~ . do 
Senhor Bom Jesus elo Amparo elo H.w ele S. Joao elo mun . ele Santa 
Bal'ba ,·a co m uma escb . publ. ele inst. prim., creaela pela Lei 
P1·ov . n : 2. 912 ele 25 ele seLembro de 1882 . 

RIBEIRÃO. Log . elo mun . ela Di amantin a, no l!:s ~a clo ele 
Minas Geraes. 

RIBEIRÃO. Bairro elo mun. elo Pouso Aho, no Estado ele 
Minas Ge1·aes . 

RIBEIRÃO. P ov . do Es·taclo de Minas Ger aes, a seis kils . 
elo clis t. do R eLiro, com cerra de 30 casas . 

RIBEIRÃO. P ov. do m un, ele Ponte 1\ova, 110 J~s tafjlo de 
Minas Gu aes . 

RIBEIRÃO. Pov. do Estado ele Min «s Ger aes, 110 mLul. elo 
Alto E io Doce . 

RIBEIRÃO. Log. elo Es·taclo ele Minas Geraes, ne clist . ela 
Lage e muu . de 'l.'il'aden tes; com eschola . 

RIBEIRÃO . Uma das es~ações ela 1!:. de F . do Rec ife ao 
S . F milci sco, no J~s tado ele Peenamlmco, na 3a secção da Escada 
a GumeUeü·a. Ficft no kil. 86,876m (l!:ng . Picanço). 

RIBEIR.Ã.O. Ilha do Es tado ele Minas Ge1·aes, no l'.io São 
l'i'rancisco, enLre a foz elo rio e1os l'o1·cos e a elo Jec1Lú . 

RIBEIRÃO . Igal'apé do Es t:J.c!o elo Pa rá , no clis t. ele Bem
fi ca e mun . da capi Lal. 

RIBEIRÃO . Rio elo Estado ele Perna mbuco, no mun. cl i1 
Gamelleil·a . 

RIBEIRÃO. R iacho do Es l.acl o ela Baliia , ba>nha o mur1. de 
Lençóes e clesi1gua no ri o Coclió. Recebe o ri acho Palmeiras. 

RIBEIRÃO. Rio elo Es tado da Bahia, nasce no Lenno de i\b
r acás, ba nha o mun . cl' Amargosa e com o nome ele J c c1u i l'iç~~
mirim faz bal'l·a no Jeqnir içá Grande. Recebe o CorrenLe, o 
Julião , o 'l'im bó, o Massa i·anduba e o Bat' L·eü·o. (lnf. loc.) «l'-.io 
q ue ba nha o mun. da T apera e clesa.gua no Jequ ir içá-m irlm. 
Em seu cui·so toma o nome ele ribeit·ão S;;lgado em r azão de 
passar pot· uma lagôa salsada . R ecebe os rhtchos ':l' amancluú, 
Col'ren Le e Rü11ha . (Inf. loc.l 

RIBEIRÃO . R io elo EsLaelo el<\ B<thia, a li'. ela mD~rgem esq. 
elo Gongogy. 

RIBEIR ÃO. P equeno rio elo Estado cl::I. Bahia, banha o mun. 
elo Brejo Grande e clesagua no rio Sinco1·o\ . 

RIBEIRÃO . Ribei..L"ão elo Estado ela Bo.l.Iüt, lJanha o mun . elo 
P r·aclo e clesagua na ma t·gem esq. elo rio elo Norte, 1.8 kils. abaixo 
ela l'oz do F urados . 

RIBKIRÃO. R io elo EsLado elo R io Gll!l Janeiro, nasce n a en
cosLa da sena que circula a cidade · ele Nova Frib1ll'go, banha o 
clis t. de S . José elo Ribeirão e cles<Jgua 110 rio Grande. Recebe, 
entre outros, o rio elo Ampi1ro. 

RIBEIRÃO. Rio elo Es tado eleS . P aulo , ba ulm a cidade ele 
P inclatnouhaugaba e desagua no rio P arahyba elo Sul. 

RIBEIRÃO . Rio elo Estado elo P<u aná, nasce na se.l'l'a ela 
PJ:a ta , ba nh a o mun. ele Para naguá e clesag tta na l;:l.h ' a deste 
llOJne . lTI' 11avegavel por canôas até a·té ús proxinud;~ <t <:oll ele sua 
nascen te e por nJ aim·e,s embal'cações a·té á Colon ia Alessandt·a, 
que se acha situada á margem esq . em logar basta rü e apr:.~.zrv e l 
e a té onde chegavam outr'or i1 os vapol'es ti a ex Li neLa Companhia 
Pt•oo·t·es .ista . JJ;m stm cabeceira é atravessado pela E. ele F .. Seu 1 
cur,fo é ele 10 a 12 kils. (ele 20 kils . segu ndo outros) . u; ' m urto 
e11cachoeiraelo em sua pal'te supeL"iOJ', tendo as nasc n tese~ L~lll i1 
altura ele 500 metl'Os sobre o nivel elo E"'' · Recebe o VerJssrmo 
Piedade e Torá . 

RIBEIRÃO. R io elo Es tado do R . G. elo Sul , banha o cl is t. 
da Vaccari:l e clesagua no rio Pelotas 2•1 kils . acim a elo passo· de 
Santa Victm·ia . 

RIBEIRÃO. Rio q ue n~tsce n19 Es tado ele Minas Geraes, 
atravessa o ela Bahia onde desagua na margem dil'. do rio, 
P ardo , abatxo ela foz ~lo rio elo Mosc1uito (Canuido Mendes ). 

R IBEIRÃO. Peqneno rio elo Est ado ele Mi nas Gm·aes, bMha 
o mun . tle Tiradeil'Les e clesagna no r1o cl:J.s J\llortes pela esq. 
R ecebe o conego da Mococa . 

R I BEIRÃO. Rio do E stado ele Minas Ger aes , banha o mun. 
do Cmvello e desagua na marrgem esc1. elo rio 'Bicudo . Rece be o 
Facada (Inf. loc.) 
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RIBEIRÃO . Co L'l·ego do Es Lado ele l\I inas Geraes , ba nh a o 
mun. de lVIoirtes Cla L·os e desagua no rio Verde . 

RIBEIRÃO. R io do Estado ele Goyaz, i1fL el a margem esq. 
do Ma t·an hão. l"tecebe , além ele outros, os ribeirões elo 'i'oco e 
ela Forquilha . 

RIBEIRÃO. Rio elo EsLaelo ele Goyaz, ~.fl'. ela margem eSlJ. 
elo Salinas, que o 6 elo Mat·a nh ão . 

RIEEIRÃ O (Cachoe i t'iJ, elo). E' a ·Lerce ira do rio d<t Madeil'a, ~· 
mais extensa, ma is ·Lntba lhos a, e das mais Lenü v eis, extenclen
do-se po r quas i 8 kils . , co m va rios sal"tos e c l'l'en·tezas . Stu~ cli[
fe rença ele n ive l, ni1 ca beça e CiJ,UCb, c de 1/240. Os a bOI'JgeneR 
chamavam-a 1ll a?norú·ie' . A ca beceira começa 1111ll1 morl'Ote, á 
nuwgem clit•. , onde fi c<tO porLo ela Cachoeira . . E ' l'ormacl<t por 
"Tancles lages co bertas de blocoa ale dwnio e g11eJs, alguns var
tidos , out i'03 pri smaticos, outl'OS forma ndo cl y kes . Nessas lages 
e ncontl'am-se caldeir ões , petofeitamente redollClos , formados pelo 
attl'ito ele seixos rolados no movimento elas uguas, e outros, elh
p l.icos, longos de 2 e 3 cenLime teos, ma is. fundos no meio que 
nas ex tl'emi cl aeles , não excedendo sua prolundrclade ele 1 cenLI: 
meLro e mais ou menos com a mesma la1·gura , ioLlos quasL 
eg- nae~ e dispostos em direcções un· fo emes, uns a pó~ ou ili0S, em 
duas e tres Hl eiras, pelo Cjlle ·trazem a lembra nça, a1ncla que sem 
semelh ança a lgu ma us pegadas filo homem. l!:ncontram-se-os 
La mbem, nou tL" as cachoeiras, pt·inci palmen te n<ts ela Made ira 
Bana neira e Paeeclão. O Sr. Ladi sbu Netto altribue-os ao a t
·trito cli1S pedras ele machado, a lri apl anadas e aguçadas pelos 
i nclios . A cachoeil'a 11ii.o dá canal em tempo algum e t em cinco 
sal tos n' um espaço de 250 kils . O val'aeloul'o começa numa l i1ge 
g L' i1nde e lisa, de 80 me tl'os ele largul'a e c:rue pl'olonga-se ela lJase 
elo morrote, sobe por sua encosta uns 100 me lt·os, e descendo uns 
40 chen-a ao cur·so ele agua que deu o nome i~ cachoeira . R icardo 
Fri1nc~ demarcou- a aos -10 11 14' S na c"'beceil'a e 10° O' na cauda. 
Vae-se á si t•ga, quasi sempre a·tc es ia, que fica a lres kils. 
_aba ixo . Se11 va ratleure é ele ce1•ca ele clous ki·l s. cortados ele iga
rapés que elevem ser ·torre11tosos e largos na cheia . 

RIBEI RÃO ABAIXO. Dist. elo Estado ele l\1Jnas Geraes , 
no mun. e di scese de MD.ri a nn a . 01·ago :':;. Caeta no. Tem elttas 
esohs. publs. ele i.nst. pl'im . Não nos cons La a ela-La em que 
esse cli s t. d'oi cr·e"'clo paroch ia . 

R I B E IRÃO BONITO. Villa e mun. do Estaclo ·e diocese ele 
S . Pa ulo, na com . do seu nome. F oi creada parochia pela Lei 
P 1·ov. n . 16 de 8 ele 1'narço ele 1882 . Tem duas eschs . pnbls .cle 
ins t. prim. , ·te uelo sido a elo se xo fe meniuo, CL'ea:cla. pela Lei 
P1·ov, n. H de 24 ele l'evel'eiro de 1882 . Foi elevada it ca tego
ria ele villa pelo Dec . n. 24 ele 5 ele ma t· ço ele 1890. Compl'e
hende o ba irr:o ela P edra _ BL·a nca . Foi Cl'eacla clist . pel a Lei 
n. '16 ele 8 ele março de 1:882 e com. pela Lei n. 80 ele 25 de 
agosto ele 18\J2. 

RIBEIR ÃO BONITO . Ba irro elo Estado ele S. Paulo, no 
mun. ele Avaré ; com eschola. 

RIBEIRÃO BONI TO. Log . elo Estado elo PaJ•aná, no mun. 
elo Tibagy . 

RIBEIRÃO BRANCO. Villa e mm1. elo Es tado de São 
P aulo ex-par ochii1 cio mu n . ela Faxina . Orago 'enhor Ba:n1 
Jesus 'e diocese de S . P i1u1o. F oi cr eaela ])a i·ochia peb Lei 
Prov. n. 28 ele 2\J ele março ele 1883, rtue substiLuio-lhe a cle
nomina~ão ele Ribeirão Preto pela el e Ribeirão Branco . Em suas 
di visas fi ca m as serras de Samamba i.a e elo Capote e o morro elo 
Jacú. Foi elevada à villa pela Lei n . 83 de 6 ele setembro ele 
1892 . Comprehencle o bairro Caçador. 

RIBEIRÃO BRANCO. BaiL•ro elo Estado cl~ S. Paulo , uo 
mun . ela Na tividade. 

RIBEIR ÃO CASCA. Dis t. elo term o ele Areia , no Estado ela 
Bahia. 

R IBEIRÃO CLARO (S . Vicente elo). Pov . do Estado ele 
S . Paulo, no mun. ele Peclem eil'as . 

RIBEIRÃO CLARO . Bairro elo mun . ele S . Sim ão e Es tado 
ele S. Paulo . 

RIBEIRÃO DA .BOMBA. Log . no mun. do Assuug uy do 
Es·taclo do Poraná . 

RIBEIRÃO DA CAVA. BaiL·ro elo d i st~ elo Carm o. da 
Cachoeira, mun. do E. s . ia Varginba e EsLaclo ele 1\imas 
Geraes . 
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RIBEIRÃO DA ONÇA. Bairro elo mun. ele Ta Luhy e Esta 
do ele S. P a ulo. 

RIBEIRÃO DA ONÇA . D i~ t. cl'eado no Estado elo Paraná 
pela Lei Prov . n. 9-15 de 27 c~e setembro ele 1889, que deu-lh e 
por séde o nncleo - All'reclo Chaves. Denomina va- se Ve<tclos . 

RIBEIRÃO DA POSSE . Log . do Estado de Goyaz, no 
mun. ele San t 'Anna ele Aotas, banh ado pelo ribeit· ão elo se tt 
nom e. 

RIBEIRÃO D' AREIA. Log. do Estado de Minas Geraos' 
no clis t. de S. Sebas ti ão d as Correntes e mun . do Serro, com 
eschola. 

RIBEIRÃO DAS ALMAS. Pov . elo Es Laclo ele S . Pa.ulo, 
n o mun . de T aubaM, sobre o ri beirão ele sett nome que depois 
1oma o nome de Una . E' consleler ad11 entre as mais ferteis povs. 
do N . desse Es tado . '1 em escholas . 

RIBEIRÃO DAS ANTAS . Ba irro do mun. elo Socco rro, 
no Es tado ele S . Paulo ; com uma esch . publ. ele inst. prim. , 
Cl'eada pela Lei P1·ov. n . 47 ele 22 dr. fevereüo ele 1881. 

RIBEIRÃO DAS ANTAS . An·tigo cura·to elo E stado de 
Minas Geraes, elevado á pa rochi;t pelo a rt. I§ VI!! da Lei Prov, 
n. 47-1 ele 1 ele junho ele 1850 , c1ue cleu-lL e a denom in ação de 
Bom Jesus do Campo MysLico . Vide Campo Myst ico . 

RIBEIRÃO DAS AREIAS. Log . elo Es-tado do R io ele J a
neiro, no mun . de Itaocara . 

RIBEIRÃO DAS CONCHAS. Bail'r o elo mun. do Tatn!J y, 
no Estado ele S . Paulo ; com uma esch . puhl. ele inst. pl'im., 
ct·eada pela L ei Prov . n. 8 ele i 5 de fevereiro ele 1884 . 

RIBEIRÃO DA SERRA. Log. do E s·tado ela Bahia, no mun. 
de J usseape. 

RIBEIRÃO DAS FLEXAS. Pov. do J!ls·tado ele Minas 
Geraes, no dist . ele San ·~ ' Anna de F erros , com uma esch. pnbl. ele 
inst. prim., creaela pela Lei Pmv, n. 3. 396 de 2L ele julho 
ele 1886 . 

RIBEIRÃO DAS LAGES, Dist. do Estado elo Rio de Ja
neit·o, nos muns. ele Pirahy e ele Haguaby, banh ado pelo ribeirão 
elo seu nome e a travessado pela estr ada que part indo ele Belém 
vai a S. José do Bom Jardim , Orago S . P edro e S . P aulo e 
diocese de Nyterõi. Foi creado parochia pela Lei Prov . n. 77 
ele 29 ele clezemuro de 1836, Confina com os cUsts . de Sacra 
Família, San t'Anna elo Pirahy e S. Franci sco Xavi et• ele Haguaby. 
'l'em duas eschs. puhls . de ins·t. prim. Sobl'e suas divisas vide 
entre ou tras a Lei Prov. n. 154 ele 7 de maio de 1839. CuHUl'a ele 
cann a , café e cereaes . P ossue clous e3·tabe lecimen·tos indus·~r i aes , 
um no lagar denomin ado Macacos, onde lica a fabr ica ele tecidos 
e fiação pertencente á Companhia Industt·ial, e outl·o no logar 
Cascata na serra da Senho l'ia . F oi desmembrado parte desse 
clist. e encorpo1·ado ao num. do P iraby pelo Dec , n. 133 de 18 
de outub1·o de 1890 . 

RIBEIRÃO DAS PEDRAS. Log·. do Es·tado do E . San·to, 
no mun. de Santa Izabei. 

RIBEIRÃO DAS PEDRAS. Pov. elo Estado ele Minas 
Geraes, no cl is·t. de S. João Baptis ta elas Cachoeiras e mun. ele 
S. José do Paraíso . 

RIBEIRÃO DAS PITANGAS. A ntiga pov. elo mun. da 
Conceição, no Estado de Mü1as Geraes . l!.:J evada á dis·t . pela 
Lei Pl'Ov. n. 1.387 ele 14 ele novembro de 1866 . 

RIBEIRÃO DAS VACCAS. Psv . elo Estado de Minas 
Geraes no dist . de S. Vice n ~e F en er e mun . do Turvo . 

RIBEIRÃO DE ALBERTO DIAS. DisL. elo mun . ele Bar
b~cena, no Estado de Minas Geraes . Passou a cle nom in u.r-se 
S. José ela R.essaquinha pela Lei Distric·ta.l n . '7 ele 15 ele 
março ele 1805 e Res . Muni cipal n . 50 ele 19 de se·tembro 
de 1805. 

RIBEIRÃO DE FÓRA. Log. elo Estado do Paraná, no 
mun. ele Colombo, com eschola , 

RIBEIRÃO DE SAJI.J T 'ANNA. Pov . no dist. ele Sau-t'Anna 
dos Tocos. m ttn. ele R e zende e Estado elo R io ele J a neit·o, com 
duas esc bolas . 

RIBEIRÃO DE SANTO ANTONIO. Puv. do Estado ele 
Minas Geraes, no dis t. ele Dôr es elo Turvo e mun. do Alto 
Rio Doce, 

RIBEIRÃO DE S. JOÃO . Log . elo Estado ele Minas 
Get'aes, no num. elo Mar ele ffespan ha, no elis t. ela cidade . 

RIBEIRÃO DO ALTAR. Log. do Estado ele Minas Ger aes, 
no clist ela Agua Limpa e nnm. ele Minas Novi\s, eom um ::.. esc h. 
pub!. ele inst . prim., creach1. pel a Lei Pro v . n. 3.467 de 4 de OLl
·tubro ele 1887. 

RIBEIRÃO DO CHAPEU. Log . do Estado do E . San to, 
no d1s t . ele Santa Leopoldin<t. 

RIBEIRÃO DO CUBAS. Pov. elo E stado ele Minas Ge t·aes 
á margem do ribeirão elo seu nome. Per t ncia ao d ist . ele Se·te 
Cachoe iras elo mun . ele ILabira, mas a Le.i P ro v. n. 279 ele 19 
ele ou·tubro de 1878 inc01·poron-a ao clist. dtt Ptl.rabyba ele Mu:tto 
Dentro, pertencerüe ao mesmo muuicipio . 

RIBEIRÃO _DO ENGENHO. Log. do Estado ele Matrto 
Grosso, pouco dt s·tante cl <.L sécle elo eli s t. ele Bt·o"t<t s. 

RIBEIRÃO DO LESSA. Log- . do Estado de Minas Geraes, 
no d1st . elo Pn·ape·ti nga elo munlcipio ele Manhu assú. 

RIBEIRÃO DO MACACO. Log . elo Estado ele Minas Geraes, 
no dist. ela cidade do Ca1·a·t in ga . 

RIBEIRÃO DO MARANHÃO . Pov. do Estado de Minas 
Geraes, no mun. ele Carangolla, com um a esch. pub l. de inst. 
j)l'Ím. ral'a o sexo mascu lino, creada pela Lei Prov . n . 3.217 ele 
ii ele outubro de 18S,1. 

RIBEIRÃO DO OURO. Log . no clis t . rl o Por~o _Franco c~o 
Estado ele San ta Cathari na, a 50 lols . ela sécle da a wttga colon1 a 
ltajaby, a c•uj o mun. pertence. 

RIBEIRÃO DO OURO. Serra elo Estado ele Minas Geraes, 
no mun. ele S . Sebastião elo Paraíso . 
R~BEIRÃO DO PEÃO. Log . elo Es·taclo ele Minas Geraes, 

no dts·tr. do Cara-tinga e. nnm. de Manhuassú. 
RIBEIRÃO DO PILAR. Bairt·o elo mun . elo P ilar e Estadu 

de S. Paulo . 

RIBEIRÃO DO POTE. Bail'ro elo .mun . de S . José elo 
Parahytinga, no Eslaclo ele S. Paulo ; com uma esch. pubi . 
creacla pela Lei n. 217 de '1 ele se ~embro ele 1893 . 

RIBEIRÃO DO RAPOSO. Antigo c m·ato da freg . ele 'f a
qua t·ussú, no Estado de Minas Geraes . Elevado a pa1·ochia , com 
a denominação de N. S. ela Conceição ele Jabotica tubas, pela 
Lei Prov . n . 912 ele '1 ele junho de 1858. Vide Jabo·tica. tubas . 

RIBEIRÃO DO RETIRO . Log . do Estado ele Mat-to Grosso, 
no cl1st. de Brotas. 

RIBEIRÃO DO ROQUE . Log . elo Es·tado de S . Paulo, no 
mun. elo Rio Claro. 

RIBEIRÃO DO SACRAMENTO . Log. elo Estado ele Minas 
Geraes, no clistr. da cidade do Ca1•atin ga . 

RIBEIRÃO DO SALTO. Log . elo Es tado de Santa Catha
rina, no mun. elo Paraty. 

R I BEIRÃO DOS COUTINHOS. P ov . do Estado do R io de 
Janeiro, !lo mun . da Barra Mansa, com um a esch. publ. de 
ll1S t l·. pnm., creacla pela Camara Municipal em execução d a 
Le i n_ 2 .535 de 7 ele dezembro de 1880. 

RIBEIRÃO DOS HESPANHÓES. Log . elo Estado doEs
pí rito S!lln lo, em San·ta 'l'hereza elo nucl eo elo Timbuhy. 

RIBEI RÃO DOS MOTTAS. Ba:irt·o no mun. de Guaratin
guetá, no Estado ele S. Pau lo ; com uma esch. publ. de ins t . 
prim., creacla pela Lei Prov. n. 688 clP. 5 ele abril ele 1862. 
E ' li gado á Apparecicla por uma estrada . G1·a ucle cul·tura ele 
ca l'é . Tem uma capella e um cemitel'io . · 

RIBEIRÃO DOS MUDOS . Baiuo elo Estado ele S . P aulo, 
no muu . ele Caçapava. 

RIBEIRÃO DOS PARDOS. ? ov . elo Es·taclo elo Espírito 
San·to, no dJst. ele San·ta ~eopolclma, com uma esch. publ. ele 
1ns t. pt•Jm. , m·eacl a pela Lm Prov. n. 18 ele 4 ele maio de 1877. 

RIBEIRÃO DOS PORCOS. Lo.,.. elo Estado de S. Paulo 
no mun. ele S. João ela Boa Visla .

0 
' 

RIBEIRÃO DOS PORCOS. Pov. elo Estado ele Minas Ge1·aes, 
no dist. do Mono elo P ilat· e mun. ela Conceição ; com uma 
esch. publ. ele instr. prim. para o sexo masculino, creada pel a 
Lei Prov. n . 3.2'17 de 11 ele ou·tubro ele 1884 . 'l'~m 200 habs . 
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RIBEIRÃO DÓS SANTOS. Log . elo Estado de Minas Ge· 
I'aes, no clist. elo Bom Despacho e mun. ele Inhaüma . 

RIBEIRÃO GRANDE . Dist. elo mun . de Bo·tucalú do 
Estado ele S. Paulo. Ot·~go Se nhor Bom Jesus . Tem duas 
escb. publs. ele inst. pri m., creaclas pela Le1 PL"ov . u. 50 de 22 
de fevereiro de 1881. Foi (a·eado parochia pelas Leis Provs. 
ns. 258 de 21 de março de 188.2 e 65 cls 27 de mat"ço ele 1889. 

RIBEIRÃO GRANDE. Bairro do rnun. ele Guarehy, no 
EsLaelo ele S . Paulo; com uma esch. publ. Cl'eacla i)ela Lei 
n, 378 ele 4 ele setembro de 1895. 

RIBEIRÃO GRANDE. Bairro elo mun. ela Piedade, no Es
tado ele S. Paulo, com escho las. 

RIBEIRÃO GRA.NDE . Bairro do mun. do E. , 'auto da 
Boa Vis·ta, no Estado de S . Paulo. 

RIBEIRÃO GRANDE. Bait'l'O do mun . de Pindamon han · 
gaba e Estado ele S. Paulo. 

RIBEIRÃO G .R ANDE. Log. elo Estado do Pamná, no bail·t·o 
ela Anta Gorda e clist. ele Bocayuva. 

RIBEIRÃO GRANDE. Pov . do Estado ele Santa Cathariaa, 
no Dlllll. da cidade ela Lagun a. 

RIBElRÃOGRANDE. Log. elo Estado ele Malto Grosso, no 
ll'lllll. ele Diamantino. 

R IBEIRÃO GRANDE. Ribeirão do Estudo do Paraná, ba
nha o mun . ele Cnmpina Grande e desagua no rio Capivary
Ch•ancle . Recebe os ribeil'ões B01úto e elo Cedro. (In f. loc .) 

RlBElRÃO GRANDE. Ribei t•ão do Es·taclo elo Paraná, 
banha o mun. do Set·ro Azul e clesagua na margem di r, do 
Ribeira . (inf. loc. ) 

RlBElRÃO PARDO. B1 irro de Botucatú , no Estado ele 
s. Paulo, com uma escb . publ. ele inst. primat·ia. 

RIBEIRÃO PEQUENO . Arraial no num, da Laguna, no 
Estado ele Santa Catharin a .• 

RIBEIRÃO PIRES . Nuc]eo colonial elo Estaclocle S . Paulo, 
no mun. de S . Bernardo, com uma esch . publ. creacla pela Lei 
n. 101 de 24 de setembro ele 1892 . 

RIBEIRÃO PRETO. Cidade e mun. elo Estado ele São 
Paulo. séele da com . elo seu nome, cl islanle 39 kils. de Cajurd, 
46 ele 'Bata·taes 72 ele Ara1·aquara, 52 ele S. Simão, 1.00 de P i
rasstmunga, 1Ú de Casa Branca e 423 da capital elo Estado, á 
lllat•gem elos ribeirões elo seu.nome e elo Retiro, atravessada_ pe ~a 
E. de F. l\fogyana. A pov. fo1 fundada em 1856 em 'terrrtoL'IO 
oulr'ora pertencen·teaonnm . de S. Sim ão, por José Borges da 
Costa, Manoel Fermncles elo Nascimen·to, João Alves Pereira, 
.1\n·tonio Pet·eira e Bernardo Alves Pereira, sendo feita pelos 
·tt•es pt·i meiros a doação ele ter ras para l)a trimonio. A uberclade 
do sólo foi a l.trah in do para a localidade, não só elas povs. visi 
nbas, mas e princip<tlmen"te, elo Eslaclo de Minas Ger~es, mui 
tos agt•icnltores , que impu lsionar am o progresso da pov,, dando 
ao 111u o. a importancia que j11stamen Le gosa por sua força pro
ductiva. Sua egreja nuttl'i~ depende ela diocese ele S . Paulo e 
tema invocação eleS. Sebastião . Foicreadaparocbia pela Lei 
~~·ov. n. 51 ele 2 ele abril ele 1870 . Villa com a denonüuaçáo ele 
.tcJbeirão Preto pela de n. 67 el e 12 ele abril ele i87i. T1·ocou 
as~e nome pelo ele Entre R i os pela ele n. 34 ele 7 de abri I ele 
187~ . Reaclquiriu a prim itiva deuominação pela de n. 99 de 30 
de .]u·nho de 1881.. Foi elevada á ca·tegol'ia de ciclacle pela ele 
n. 85 ele i ele abr il de 1889. Creacla com . pela Lei n. 80 de 25 ele 
agosto el e 1892. T~m eschs. publs., agencia elo correio e es·tação 
telegr aphica . As terras do mun. são fert il issimas, l'oxas ele pri
llle it•a sorle e propl'ias para a lavoura ele café, canna, algodão e 
c_reaes. E' o mun . um elos mais imporl.antes do Estado. Dis
tinguem-se no mun. as serras elo Lageado, Azul, além ele ou
tras, toclag ell as occupadas com lavouras ele ca!'é. Os ma is im, · 
~ot•tantes rios do mnn . são o Mogy-guassú, Pat·clo, F igueira, 

t·~.to, ReLit'o, Lageaclo , CrLChoeirinh a, Flores, Pan·tano e além ge 0~1tros. Confina com os muns. ele Ba"tataes, Cajurü, S. Simâo, 
· Carlos, Aral'aquara e JabotJCabal. A ctelacle ·tem i.500ha bs. 

e, o mun. 12.000. Comprehencle, entt·e mrtros, os bairros de 
Ct·avinb os e claCapellinha . Sobre suas divisas, v icle entre outt•as, 
a Lei Prov: ele 12 ele abril de t 871.. n. 31 ele 23 ele março de 1882 
e n. 73 de 6 ele abril ele 1885. T em um vasto ·then:tro, situado 
~),a praça 15 ele n ovembro, considerado como o primeiro dv 
.!l:staclo; e um Banco . 'J.'em duas pracas, umas 60 t· n ~s , bem 

alinh a das e com j mpor tantes predios, h•es typograpbi as, se te 
hoteis e diversos restaurantes. I'erto ela cidade fica a colonia 
Antonio Prado. 

RIBEIRÃO PRETO. Ba irro elo mun. de Botucatú e Es
·tado ele S. Paulo. 

RIBEIRÃO PRETO (Bom Jesus elo-). Assim denom inava-se 
o clis t. elo Ribeirão Branco elo Es1aelo de S . Paulo. Perdeú 
aquella denomin ação pela Lei Prov . n. 28 ele 29cle mar(.'o ele 1883 . 

RIBEIRÃO PRETO . Uma el as es Lações ela E . ele li'. Mo
gyana, no Estado ele S. P11.ulo, no kilometro 32 l. Agenda. do 
correio creacla em18SL Fica a 350"' ele a!Lura sobre o nivel elo 
mar. Estação Leleg-raphica . 

RIBEIRÃOSlNHO. Villa e mun . do E>tado ele S. Paulo, ex 
parochia elo mun. el e J&boti cabal, encravada entre est11. vi li a e 
a ele At·at·aquara. Foi creaela par och ia pelo a1•t. I da Lei Pro v. 
n. 9 de 16 de março de 1880 . Tem duas eschs . publs . ele inst. 
prim. Amrmam haver ahi uma fon·te ele aguas salinas. Hn uma 
es~rada desta vilia para At•arar1uara. Sobre suas divisas vide a 
Lel Prov. u . 14 ele 1 de mat'CO ele 1887 . Foi elevada á villa pe la 
Lei n. 60 ele 16 ele agosto de 1892. 

R IBEIRÃOSINHO. R ibeirão elo Es·tado ele Mi na s Geraes, 
clesagua na margem cli1• . elo ri o Grande, proximamen·te ;í. fazenda 
elo R io Grande. 

RIBEIRÃOSINHO . Pequeno rio elo l!ls·tado de Mina~ Ge
raes ; ori gina- se nas ·terras altas que o separam elas cabeceiras 
elo ribeirão ela Borda e entra na ma rgem esq. elo rio elas Mortes 
pouco acima elo R egis·tro Velho, com um desenvolvimento ele '12 
kilometros . 

RIBEIRÃO S . PEDRO. Log. elo Estado elo E. San-to, no 
mun. de Itabapoaua . 

RlBElRÃO VERMELHO. Bairro do mun. ele Al'êas, no 
Es·taclo ele S. Paulo, com duas esch s . pu bls. creaelas pelas Leis 
ns. 210 e 248 de 4 de se-Lembro ele 1893. 

RIBEIRÃO VERMELHO. Capella elo mun. eleS. J oão Ba
ptista elo Rio Verde, no Estado ele S. Paulo: com duas eschs . 
pu bis. c,·eaclas pela Lei n. 261 ele 4 ele setembro ele 1893. F oi 
elevada á elist. pda Lei n. 288 ele 7 de julho ele 1894 . 

RlBElRÃO VERMELHO. Log . do Estado do P araná, no 
mun. do Rio Negt·o . 

RIBEIRÃO VERMELHO. Estação da E. de F. Oeste ele 
Minas, no cli st. de Perdões do mu n. ele Lavras , com uma escb. 
publ., creada pe la. Lei n . 106 ele 2-1 ele julho ele 1894 . 

RIBEIRINHA, P ov . do Es·taclo de Alugôas, no mun. do 
Triumpho. 

RIBEIRINHA. Log. elo Estado elo P arn ná, no mnn. ele 
Assunguy ele Ci ma . Fo i Cl'eaclo dis t. po t• Ac'to ele 1 de abril 
de 1890. 

RIBEIRINHA. Dist. polici al elo Es·taclo elo Pm•aná, no te t•mo 
do Ser t•o Azul. 

RIBEIRINHA. Rio elo Estado elo Paraná, entre Castro e 
Assunguy ele Cima (art. Il ela Lei Prov. n. 589 de i6 ele abril 
ele 1880). 

RIBEIRINHA DO .JACARÉ. Rio elo Estado do Paraná, no 
mun . ele Assungny ele Cima. . 

R IBEIRINHO . Log . do Eslado elo H.. G. do Sul, no mun. 
de San.tiago elo Boqueirão, co m eschola. 

RIBEIRO. Esta~~ão da c01npanhja viação ferrea Sapucahy 
no J!;staclo ele Minas Geraes, a 24 kils . ela Soledade . 

RIBEIRO. Se rra do Estado ele Sergipe, no mun. ele Ita
baia nna . 

RIBEIRO. Por·to no rio Tietê, mun. ele Lenç6es e Estado 
ele S. Paulo. 

RIBEIRO. Riacho elo Estado ele Pet•nambuco, no mun. ele 
Aguas Bellas . 

RIBEIRO. Al'l'oio do E s·taclo elo R. G . do Sul, aff. cUr. 
do Gnahyba, no dis L. da Barra. Recebe o Faus·tino, o Palame, 
o Banhado ela Res·Hnga, o Capivam e o Douradilho ou A1rtonw 
Alves. 

RIBEIRO . Pequeno curso ele agua que passa pela f~zencla 
de Joaquim Ribeiro e clesagun. na margem esq. elo r1o das 
Mortes; no Es"tado ele .Min<1s Ger<1es. 
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RIBEIRO. Col'l'ego do EsLado de i\1i.nas Get•aes ; nasce no 
Alto da Cl'uz, bait· t·o de Bal'bacena, corta a E . ele F. Central, 
e, _ d?senvolvenclo- se pol' um rasgado, passa na olari~. de José 
R tbett·o . A-travessa ndo -terras da coloni a Roclrigo S,tlva, va1 
en·trar na margem clir. elo r i r r1as MorLes, 1200 metros a ba ixo da 
Ponte elo Cosme. 

RIBEIRO DAS PEDRAS Log- . no mun. de Campos elo 
ERtado do R io ele J aneiro, no cl ist . ele N, S. elas Dôr s ele Ma
cabú. 

RIBEIRO DO MEL. Log . do Estado de Pel'nambuco, no 
mun. elo Limoeil'o. 

RIBEIRO FUNDO. Log . elo Es taclo ele Pel'uam buco, no 
mun. elo Limoeiro, com um a esch. publ. r.le inst. _pri m . , Cl'eacla 
pela Lei P1·ov . n . i. M l de 13 ele mato ele 1881. 

RIBE IRO FUNDO. Log . no elist . ele N. S . elas Dures de 
Maca h é elo Ji:s taclo elo Rio ele .Janeiro. 

RIBEIRO FUNDO. P equeno t·i o elo Estado ele Pernam
buco. banha o mtm. e1o Limoeir·o e desagua no rio Cap ibaribe 
(Inf. · Joc). 

RIBEIRO GRANDE. Log . elo Es tado ele Per namLu.co, no 
dis·t . ele Vicencia . 

RIBEIRO MANSO. Col'rego elo Estado ele Min as Ger,les , 
aat. el a mar·gem esq . elo ri o el as Velhas , nas divisas elo di st . 
ele N. S. el a Conceição do R io elas P eelt·as. 

RIBEiiRO P INTO . Ilha elo Estado ele iVla t"to Gr·osso. no rio 
Bd lhante, acima ela .fol. do rio Dour ados . 

RICA . Sert•a elo Estado ele .1\>Iinas Geraes, nas divisas ela 
Cachoe it·a do Carm o. 

RICARDINHO. Passo elo r J.o Qual'ahy, no Eslaclo elo R . G. 
elo Su l. 

R I CARDO. Ilha elo Estado ela Bah ia, no mun. ela Casa 
Nova .. 

RICARDO . RiLeirüo elo Estado ele Min as Get·a~s, ba nha o 
mun . de P o11so Aleg-re e desag-ua na esq. elo r io Ma nclri. 

RICARDO F RANCO (Sen a do) . EsLado ele Ma t~o Grosso . 
Alta cot·clil lw ir ~t que se es tende peJa marge m esq. do GuapOt·é 
en Lre os parall elos Ho 35' e 15•• 6'. E1·a ·tam bem conhecida pelos 
nomes ele sena de iVlaLto- G.t·osso, serra da V illa, por licar J:ron .. 
te ira a V il la Bella, hoje cidade ele Matlo-Grosso, sen a do Verde, 
por 1\ell es Ler nasc imenLo e cou er o rio Ve1·clc, serra elo G1·ão-Pará. 
de11om in ação ela da pelos eng-e nhei t'OS de 1782, e ~erra elas 'l'orl' es , 
pela singulal' cul'iosiclade que s2 observa em um dos se·us espigões 
ma i• sep lenlrionaes . O nome ele Ric:n·clo F 1·a nco fo i-lhe dado 
pela commissão de limltes ele '1876, em hom·a elo illustl'e enge
nheiro, a quem Lan to deve o Es·taclo. Eleva-se el e 700 a 800 metros, 
es tando o seu pi ncaro mais al to aos i5° i' 19" . Dos seus cabeços 
são mais no·tave is o do Chapéo ele Sol , ass im chamado por su a 
confignração, e o elas T or'l'es . Ao elo Chapéo ele Sol subiu Lujz 
de Albuque t·que, capiLão-general em 26 ele junho ele 1782, com 
·toda a ·te1·ceira divisão el e dem arca~:ão, que calcul a t·am sua 
al Lur a em 2600 pés. 

RICHMOND. Uma elas secções elo 3o terri to rio ela ex-colonia 
elo R io Novo, no Estado do E. Santo . 

RICHMOND. Serra el o Es·to.elo elo E. Saulo, no nnm . ele 
PiLtlll ::L No Ji:sLado eli~em Rocb imo ncl. 

RICO . Log- . elo Es·taelo de Pern ambuco, no mun. el e Mur.i
bcca . 

RICO. Lo.go do Es"tallo ele Goyaz, clesagua na margem dir. 
elo ri o Aragu~ya pouco ac ima da fo z el o rio elo P eixe. Ha nelle 
ltma ilh a Uartc• elo Rio Arc~guuya levantada pelo major R . J. 
de M. Jat·•1im. 1879). 

R ICO . Carrego cto EsLaclo rle S . Paul o, nasce na se t·ra do 
J;:tbo ti cabal e clesagua no l'i o Mogy-gnassú . Recebe o ri beirão 
elo Cuco e ~ travessa a estr ada ele Ja boticabal a l-tibeirãos inl1 0 . 

RICO . Carrego elo l~staclo ele i\I.inas Ger aes, banho. o mun. 
rle S . João Nepomucen o, reune- se ao ribeirão do Ouro no arra ial 
rlo Descob~ rt o e juntos vão desaguar no r io Novo, afr. elo 
l'omba. 

R ICO. Co n ego elo Estado ele Min as G .. 1•aes, no mun . de Pa
t•acatú; atravessa a es·tt·ada que el a cidade deste nome vae ao 
Pat roci nio. 

RIFAINA. Dis t. do Estado ele S. P aulo, no mun. ele Sf!. n·ta 
Rita do Parais o, unido à F ranca por uma es trada . Or·ag-o San·to 
An to nio e d iocese ele S. P;tulo. Em o arra ial elo Cedro que a 
Le i Prov . n. 58 ele 15 ele a bl'il ele "1873 elevou á pawchia, Tem 
eschs. publs . ele inst. prim . e cerca ele 3 .000 habs. Agenc ia elo 
con elo. Foi P.m principio um at·ra ial elo mun. ela F1•anca . 

RIFAINA. Estação ela E·. ele F. Mogyana, no Estado ele 
S. Paulo, entre Mon·te A !"to e Jaguar a . 

R IFAINA. R ibeiro elo Estado ele Minas Geraes, banba o 
clist. ela cidade .elo SS. Sacramen·to. reune- se ao Bor á e juntos 
vão ao rio Gra nde. · 

RIGOR. Log . elo I!Jstaclo elo ·Maranhão, á mar gem do rio 
Gt·ajahtl c proxüno elo i garapé Maracapú. 
\> RIGOR. Ig-ar apé el o Estado elo Mar a nh ão, afl'. do rio Graj ahú, 
trib. do Mearim. 
~IJO . Ilh a rodeada ele peeh·as, que fica mais ao N., no grupo 

a E . ela elo Govern ador ; é nm pouco alta e peJa sua área e po
siçi'io foi indicada pelo ast l'onqmo Dr. L iais como a propriada 
a se t· nella eel ifl caclo o obsee va-tor jo ast ronomico, que mais cedo 
ou mais tarde tem ele sah it• do morro elo Castello, quer pelo 
provavel desmoronamen to des te, que1· pela existe ncia ele fe rro 
que pertn.l'ba as obse1·vações magnet ic as. (Fauslo ele Souza . 
A Bahút elo Rio ele JM~eú ·o .) 

RIMARÉ. Nome que o ge tl"ti o da.va ao ri o Quixeramobim , 
no Estado elo Ceará . 

RINCÃO. IR. G. elo Sul). Campo cercado ele ma LLos ou ou·tt·os 
acciclen·bes natm·aes, e onde se põe a pas tar os an imaes com a 
certeza ele não poderem fugil'. Etym . Do castelh ano R incon, cor
responclen·te ao por tuguez Recan to . Em outras accepções Ri ncão 
é termo pot· tug- Ltez . 

RINCÃO. Log. cJ·o Estado elo n.. G. elo Nor~e, uo 111un. de 
Mossoró. (Tn f. lo c.). 

RINCÃO. Bairro elo nnw . ele Itapetininga e K taclo ele 
S. Paulo. 

RINCÃO. Bairro elo mun. rle · Ara1·aqu:11'a e Estado ele 
S. Pa,ulo, com eschola . 

RINCÃO. Estação ela Compa nhi a Paulista, ele V ias Ferreas e 
Flnvi aes. no p.l'olongamento ele Ara raquara a Jo.boLicabal, no 
E~ tado ele S. Paulo. 
~INCÃO. iVIm·l'o elo Estado ele S. P aulo, á mal'gem ela 

E. ele F. Cen·tt·al elo Bl'azil , entt•e os rio3 Verde e Itae1ue t·a, a fi:S. 
elo Tieté. 

RINCÃO. Sena elo Es~aelo ele Minas Get·aes, no mun . el e 
Ayut'lJ.OCa. (In f. lo c.) 

R INCÃO. Se1·ra elo Es tado ele Minas Geraes; divide junta
mente com a ela Divisa o clis·t. elo Carmo do Campo Gr anele elo 
ele Dores dó. Boa ill spera nça . No Alrnctncth Sul JltJ.inci?·o (1 864) 
lê- se Ranoão . 

RINCÃO. Lagôa no li"t·to1·al elo J1lstaclo elo R. G. elo Sul, pro 
xima ás denominadas Passo FLlnclo e Palm as . E' uma das ma is 
intel'naclas cless;1 zona (Eleuth. Camargo). 

RINCÃO. Rio elo E s tado de S . Panlo, a ll". elo Rancho Quei
mado, Lt•ib. elo Mogy- guass ú. (InC. loc.) 

RINCÃO COMPRIDO. Log . do mun. elo Ri o Parelo, no 
Estado H.· G . Sul. 

RINCÃO DA CRIA. Log-. elo Es·taclo elo R. G . elo Sul, no 
cl is·t. ele Sant' Anna elo Rio elos Sinos, com uma esch. publ. ele 
inst. prim., Cl'eacla 1'01' Lei Prov. n. 1 .2l8 de 14 ele maio ele 
1879 . 

RINCÃO DA GUARITA. Log . elo mun. ela Palmeira elo 
Estado elo R . G. do Sul, com nma esch. publ. de ins t. pdm. 
ct·eada pela Lei Pro v. n. i.4ôi ele 30 ele abril ele 1884. 

R INCÃO DA PEDREIRA. Log . elo Estado elo R . G . elo 
SnJ, no mun. de S Marbinho. 

RINCÃO DA RESERVA. Log. no mun . ele PeloLas do JTis
·taclo elo R. G. elo Sul, junto ao a t·roio das Pecll'as. 

RINCÃO DA RONDA. Arroio elo J1lslaclo elo P aran:i, na co1n· 
ele Pon·ta Grossa . 

RINCÃO DAS EGUAS. Lagóa no l.it"toral elo Estado do Rio 
G. elo St~l, proxima ás Jagúas denomiclacla~ Porteit·a e Cerqui ~ 
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nha (Eleut h . Camargo). Communica ao N. com a da Cerquiuha 
e ao S . com a elo Meio. 

RINCÃO DE BOSSOROCA. Log . no Estado elo R . G. do 
Sul, no mun . ele S . Sepê . 

RINCÃO D'EL-REI. Gt•ancle fazenda nac ional , no mun. elo 
Rio Pardo, sobre as margens elos rios J acuh y e Pardo, a 20 
leguas a O.· de P or k' Alegt·e; no JJ:s tado do R. G. elo Slll. 

_RINCÃO DE NOSSA SENHORA. Um dos clishs . em que se 
dtvJCle o mun . ela Cruz Alta; no ~staelo elo R. G. do Sul. 

RINCÃO DE S. JO AQUIM. Log. el o mun. ela Vacca l'ia do 
Estado elo R . G. elo Sul; com um a esc h. publ. de i ns t. pr i
maria. 

RINCÃO DE S . LUIZ. Log . no mun. ele San~a Vk~ori.a, n° 
EsLaclo elo R . G. elo Sul. Ha ahi estabelecidas a lgumrrs xar
queadas . 

RINCÃO DJ:!. S. PEDRO. Log . elo Estado do R. G. do Sul• 
no ao dist l'. do mun . de S<cnta Mal'ia da Bocca elo Monte. 

RINCÃO DE S. PEDRO. Es·tação ela E. de F. de Porto 
Ale§re a Uruguayana, no J.i: staclo do R. G . elo Su l , enLre as e>
taçoes da Bocca elo Mont.e e S . Lucas, a H7 111 ,94ô ele a lLlll'a. 

RINCÃO DO BURITY. Log. elo Es~aclo elo R . G. do Sul' 
no ao clis•:. ela Encruzilllacla, com tuna esch. pub. ele inst. 

. ]lt'Ü1l,, creaela pela L~ i Pl'ov. n. 1.517 ele 26 ele novembro ele 
1885. 

RINCÃO DO CASCALHO. Log . elo muu. de S. Sebastião 
do Cal1y do Estado do R. O. do Sul; com nma esch. pub. el e 
inst. primaria. 

RINCÃO DO HERVAL. Log . cloEstaclodo R. G . elo Sttl 
no mnn. de Passo Fundo . ' 

RINCÃO DO ILDEFONSO. Log . no n11m. tle Caçapava do 
Est3:do do R . G. do Sul, com nma esclt. m ix ta . de inst. pri
marJa . 

RINCÃO DO PADI):..HA. Log . do Es taelo elo R. G . do 
Sul, no clist. ele S. Maruinho; com lllna esch. publ. ele inst. 
prun., cr eada pela Lei Proy . n. 802 ele .28 ele ou·tubro ele ·l872, 

R IN CÃO DO REI. Log . do Es t::~clo lo R. G. do Sul, no 
tuun. elo Rio P;J.rdo. li'o·i desmembrado do num. ele S. João de 
Santa Cru z pela Lei P t•ov. n. 1.219 ele 14 ele maio el e 1879 . Tem 
um a escll. pub.l. de inst. prim., creada pelo. Lei Pro v. n. 1.517 
ele 26 de novembro ele 1885 . 

RINCÃO DOS ILHÉOS. Log . do term o de S . Leopoldo 
el o Es tado do n .. G . elo S ul. 

RINCÃO DOS MOUROS. Log-. do Estado elo R . G . do Sul, 
n o m un. ele S. Francisco ele Assis . 

RINCÃO DOS PEREIRAS. Log . elo lJls taelo do R. G. elo 
Su l, no cli sL ela Encru~ilhacla. 

RINCÃO DOS POTROS. Arroio elo E s l.ado do R. Q. do 
Sq.1 atl. do rio Pardo . 

RINCÃO DOS VALLOS. Log . do Estado elo R . G. elo Sul, 
no mun. el::t. Ct•uz Alta. com uma esch. publ. el e inst . prim. 
creacla pela Lei Pro v. n. 104-t ele 20 ele maio de 1876. 

RINCÃO DOS VEADOS . Lagôa elo Estado elo R. G. do S t!l , 
no. península do E streito. Cqmmunica com as l ag·uas ela 
Rese t•va , ele S. S imão e do Poncho . 

_RINDUIVA. Log . do Estado de S . Paulo, no bait'l'O do 
R1o Pat•clo e num. ele Iporanga; com duas eschs . publs . creaclas 
Dela Lei n. 101 ele 24 ele seLembro ele iSQ2 . 

RIO ABAETE. Log . do E stado do Pará. no n1un. de 
A baeté : com uma esch. publica. · 

RIO ABAIXO. Villa e mun. elo Es tado ele Ma tto Grosso 
e;;:-]Jarocbi a elo mun. da c;i.pital, assen·te sobre a margem esq . 
elo rio CnyabíL e elo mon,Le cJas Gru~as, ao kils, ao S. ela capital. 
Ora go San·to An·tonio e diocese de Cnya bá. Foi m·eada paro
chia pela Lei Prov. de 2G de ~gosto ele 1835 . Tem 2 .000 habs. e 

L
duas eschs . puhls. de inst. prim. , uma das quaes creada, pela 

e1 Prov . n. 8 ele 5 de maio de 1S37 . Sobre suas divisas vide, 
entt•e o1rtt'as, OJ Le.i Prov. n. 2 ele 28 ele maio de 1873 e n. 558 ele 
26 ele novembro ele 1880 . F oi elevada à categori a de vill n. pe lo 
Dec . n . 22 de 4 ele jul ho de 18~0, qlle consti·tuiu o seu mtm. 
.com a parochi a da vil.la. e com a ela Chapada . 

RIO· ABAIXO. Dis t. elo Estado ele Minas Ger aes, no mun. 
de San-ta Barbara, banhado pelos rios elas Pacas, Una e Santa 
Barba.ra . Orag-o S. Gonçalo <J diocese de M:ar ianna. Foi Cl'eado 
parochia pelo art. I § V ela Lei P l'ov. n . 471 ele 1 ele junho 
ele 1850 . 'l'em ce1·ca ele 4 .000 babs. e duas eschs. publs. deinst. 
pdm , um a elas quaes, a do sexo masculino, creacla: pelo art. I da 
Lei Prov . n. 2.'1 6<1 de 20 n ovembro ele 1875. E' li gado a Cocaes 
por uma estrada. Agenciado col'l'e io, cJ.·eada em 1879. Além da 
ma~r i z possue a capella das Mercês . Comprehende os peqttenos 
povoados Capão, Cedro e B[l têas. Sobre suas divisas vide art. I 
§§ III e XVI ela Lei Prov. n. 2 500 ele 12 ele novembt•o de 1878 ; 
ns. 2.62 1 o 2.633 de 7 ele j aneiro ele iSSO, n. 2.906 ele 23 ele setembro 
ele 'l882; n. 3.387 de 10 ele julbo ele 1886 (art . V) . Limita- se 
com a par ochia da cidade de Habira, ar t•ai a l ele S . José 
da Lagõa, fl'eg . ele S. Mi guel de P iracicaba, cidade ele 
Santa 13arbara, Cocaes e Bom Jesus do Ampno. Lavoura de 
milho, l'eij ão, a t'l'Oz, mandioca e c::m na de assnca t•. Industria 
past01·il. 

RIO ABAIXO. Dist. do Es~aclo el e Minas Ceraes, no mun. 
el e S . João ci'.El ··Rei. Fica a qua~ro kils . ela estação ele Santa 
Ri ~a ela J!} . de l•' . Oesbe ele Minas . Orago Santa Rita e diocese 
ele M'at• iauna . Foi em prin cipio mn clist . d o mun. ele S. José 
d'!-.;1-Rei. Elevado á parochi a pela Lei Pt·ov. u. 669 ele 28 de 
a bl'i[ de 1854. Anuexaclo ao m un . ele S. João c! 'El-Rei pela de 
n. 891 de 4 ele jttuho ele tS58, reincoJ.·poraclo ao ele S. Jose 
cl'E l-Rei pelo <lrt. XIX ela ele n. 1.190 el e .2a ele julho de 1864e 
ao ele S. João cl'El-Rei pel a ele n. 1.802 ele 25 de se·tembro 
el e 187 l. Ficá a 1.000 meLros acima elo uive! elo mar, em um 
morro que serve ele contl'a forte á sel'l'a do mesmo nome . T em 
3 .000 habs., e duas eschs. publs ., uma elas quaes, a elo sexo 
fem inino fo i creacla pelo ar t . I ela Lei Prov . n. 2 .164 ele 20 de 
novembr o de 1875 . E' esse clist. em ger al montanhoso, apre
se ntando -~odavi a vastas comp inas entreme iadas el e rn at-tas 
de cultu.t:a . Seu Lerr itot•io : r egado po1· diversos t•ios, etl"tre .ós 
qu aes o elas Mortes, que d ivide- o elo clis~. ele S . João d'El-Rei; 
o de S:J,nto Antonio , ma is conhecido por Glori a , que separ a-o elo 
de 1'iraclentes, e o elo Pe ixe que separa-o elo ele S. Thiago; 
e atr·aves§aclo pela serra da Carioca . Tem os mol'J'os ela Agua 
San ta, Grande e elo Cbapéo . A .lavoura princ·i pal é a ela canna . 
Fahrlcau1- se queijos, exce ll eu~e vinho de uvas e tecidos de l ã e 
alg-odão . Com prehende os povoados Gloria, Pr::l.i.nh a e l:'esti nga. 
J~' atravessado pela estrada de rodagem que vem do centro elo 
EsLaelo e segue par;.\ S. Joii.o cl 'El-Rei. Possue a lgum as casas 
regulares, form ando uma longa rua donde pat·Lem IJeccos mal 
ali nhados , ~ em cujo centro, mais ou menos , eleva-se nm a pe
qnena egre.J a . 

RIO ABAIXO. J.)ist. elo Estado ele Min as Geraes, n o m un. 
ela Conceição elo Serro-. Orago Santo An·tonio e diocese ele 
Diaman·tina. Fo i creaclo parochia pela Lei Prov . n. 2 .10a cle' 4 
ele janei ro ele 1875 . F ica proximo da m <Lrgem clit·. do rio Santo 
Au·tonio . Sobre suas divisas vide art. · I § I X ela Lei P ro v. 
n. 2.764 el e. 13 ele setembt•o ele 1881 e n. a . 2S7 de 10- ele Julho 
ele 1887 (art. V). 1'em duas eschs . publs . ele ins·~r. ririm . 
Agencia elo correio. CulLm·a ele milho, feijão , arroz, batatas, 
mandioca, cauna de _ass_11car, cafe e fumo . F abri cação ele rapa
duras e assucar. Cnaçao de gado vaccum , cava ll a r, muar, suiuo 
e lan.iget·o. E' esse clist . um elos pou·tos pt·ocura elos pe los mu
lncl eiros elo norle elo Estado, os quaes levam annualmeute clalli 
de 400 a 500 lles tas . A po p. ele todo o dis·u. é de Lres a 4:000 
habitantes . 

RIO ABAIXO . Bairro no mun ele Juncli ahy do Estado qe 
S . Paulo. 

RIO ABAIXO. Bairro no muu. de Atibaia elo Estado de 
S . Paulo . 

RIO A BAIXO. Bairt·o elo mun. ele Mogy das Cl'Uzes, no 
Es~ado ele S . Paulo . Tem uma esch. mixta creada pela Lei 
Pt·ov. n. 102 ele 21 ele abri l ele 1885 . 

RIO ABAIXO. Baüro elo mun. ele J n.cat•ehy e E s·tado ele 
S. Paulo, cora escholas. 

RIO ABAIXO . Bairro elo mun. de S. Luiz elo Pa1:ahy·tinga 
elo J~staclo ele S . Paulo. Tem duas escholas . No mes mo mun. ha 
um outro hait·ro denom in ado Santo Anton io do Rio Aba ixo . 

RIO ABAIXO. Bairro do gs·taclo de S. Pau lo, no mun • ele 
Bragança, com eschola . 

RIO ABAIXO. Bairro el o mun. ele Caln·enva e Es·taclo ele 
S, P aulo, com esc bola . 
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RIO ABAIXO . Pov . do Estado cio P a raná, n o mun. de 
Castro, de cuja séde di sta 18 k ils, Te m u ns 600 h a bs . e 60 
casas . 

RIO ABAIXO . Log . do 8stado do Paraná, n o mun . da 
Campina Gr ande . 

RIO ABAIXO. Log . do Estado do Para na, no dis t . de 
Arauca ria. 

RIO ACI MA. Dist, do E stado de Minas GeriLeS; n o . te r mo 
d e Santa Bar bar a . b t·ago N . S. ela Co nce iç[o e d iocese de Ma
l' i::LOI>a, Foi cr eado par ochia pPl a Lei P t•ov, n. 3100 de 28 de 
se tembr o de 1893 . Tem duas eschs , pu bls. de ins t. primar ia . 

RIO ACIMA , Dis·t . do Esta do de Minas Ger aes, no mun . 
d e Villa Nova de Lima, a mar gem di r, do rio das Velhas, cerc.~ 
de 30 kils . ao S. el e Sabará e 50 ao N. de Ouro P r e to . Su a 
fu ndacão da ta de 150 an o os e é de vida aos Paulis tas cp1e ahi se 
i n·tern aram, !dtr ahidos pel o ouro, .q ue ábundava uo r i o das 
Velhas. O ·ter r eno, em que estão ecli fwada s as casas da povoa 
ção e a Matri z, pertenceu a Mathias da Costa Maciel , que delle 
fez doação á Irm anda de dô SS· Sacrame1rto. Gosou por longo 
·tempo dos fóros de parocbia, mas dimi nu indo a pop . em con
seque ncia. da clecadenci a da minera ção, foi por Dec . de 14 el e 
julho de 1832 a nn cxado á ft·eg . el e Raposos . Em 183\:), pe ltl. L ei 
·Prov . n . 138 ele 3 ele abril foi r es tabelec icla em sua nntigu ca
tegot• ia ele parochi a , a .qual de novo pe t•cleu pela . Lei el e 3 de 
abril de 1840, que t ransferm sua séde pa ra a eg t'eJa elo R10 elas 
Pedra" . Foi res·taut·acla pel a Lei n. 209 de 7 el e a bl'i l de 1841 
( a r t. VI, § I ll) S ua egrej a ma tt·i z tem a invocação ele San to 
A n tonio e depende da diocese de Marla nn a . T em duas eschs . 
publs . de i ns tr . prim. Agenc ia elo col'l'e io . Sobr e suas d ivisas 
v ide Leis P r ovs . n . 1. 366 de 7 ele nove mbro ele 1.86'1: n. 1.445 
de 26 elo clezembt·o ele 1867; n. 1. 893 de 17 de j ulho de 1872 
{a r t . UI) n. i. 905 de 19 de julho ele 1872 (a rt. III § ITI) 
n. 2.160 de H-1 ele novembt·o de 1875 (a r i. 11); n. 3 .049 
de 2 3 de outubro ele 1882 ( a rt. II ) . De uma ülio rmação 
que, em abril de 1887, nos foi p res·ta el a pelo .v igal'io ~essa f l'eg . , 
José Sabmo Marques, extract a mos o segLnnte : « CultiVa m-se 
apenas par a o co nsumo do loga r e elos vi aj antes e tropeiros que 
por aq{ü passam , mi lho, fei j ão , a rror., algumas ba tatas, can n a 
e ho rtali ças . A minera ção, unica i nclus·tria que l:lo resce tt ues ta 
zona está hoje em notave l decadencia , podendo- se conside
rai- a' quas i exti nc·ta e subs ti tuída por um m odesto commercio 
dos prod uctos da lavo ura com os l.t·ope iros que demandam os 
cinco ranchos que bot·clam a es tt·acla pri nc ipal . Cria - se a inda 
al oou m gado vaccu m, cavallar e mua t•, m~s em escala mu i Lo re
cl;zida , A sécle ela pa roch ia tem 38 casns cobertas de telha e 
150 h abs . , porlenclo .. se calcul ar a pop . 1:le tod a a ft·eg , em 2.000 
a l mas . O cl im a p6de ser considerado como sad io, não obstan·te 
terem- se ver ificaclo algun~ casos de mor phé>1. e g rassar com ca
r ac ter en clemico a pape ira on papo, moles tia esta que se a t tt·i 
bue 6. i n fluencia ela s aguas ele certas nascentes . A fl'eg. é 
att'J.vessacla pela estrada ger a l, que , par ti ndo ele Onro P r eto 
di ri ge-se pa t·a Sa bará e d ' a h i par a o i nteri or , r a nüficando-s' 
em d iver sas di recções » . Foi desmembrado elo mun . ele Sabar á e 
incorpor ado ao de Villa Nova el e Lima pelo Dec . n . 364 de 5 
ele fa vereiro ele 1891. · · 

RIO ACIMA . Dis t. do Es ta do de Mir. as Geraes. no ter mo 
de Santa Ba r bara . Orago N. S . cb Conceição e . diocese de 
lVlar ianna . Foi creado pa r ocb i a pela L ei prov . n • .3 .1 00 el e 28 
de se tembro de 1883 . T e m duas escbs. publs . de iust . pPim . 

RIO ACIMA. Dis·t. do Estado ele Matto Grosso, no nnm. 
. do Rosa rio. Vide Roscb•·io. 

RIO ACIMA. Bai rro elo mun . ele Mogy el as Cruzes elo Es
t ado el e S. P a ulo . As Leis P t·ovs . ns. 50 de 22 el e fever eiro e 71 
17 ele junho de 188'1 m·earam ahi eschs. publs. el e i n sLr. prim . 
e a ele n. 101. el e 21 ele abril ele 1885 ·tr a nsfer iu da li i par a o 
bairro el a P a ute Grande a esch. publ. do sexo femini no. · 

RIO ACIMA. Bair t·o elo mun. do E. Santo da Boa V ista e 
E st ado de S. P aulo; com uma esch. creada pel a Le i n . 378 d e 
4 ele se temb1•o de -! 895 . 

RIO ACIMA. Bait'!'o no mun . ele Arêas do Es tado ele São 
Pau,.lo ; com uma esch. publ. el e instr . prima,l'ia. 

RIO ACIMA ( Santa Cruz elo) . Ba it·ro elo m un. el e S. Lui2 
do Pamhytinga , no E s tado ele S. Paulo. 

RIO ACIMA. Bairro no 111 1l ll . de ftape·t i ~inga e Estado de 
S. Paulo. · 

R i d ACIMA . Bairr o do mun. de Araçar i gnama, no r•; s taclo 
de S. Paulo", com u ma esc h . publ. crea cla pela L ei pro v. n . 133 
de ·15 ele m a io ele 1889. 

RIO A CIMA. Ba irr o do m un . de Itanhaem, no Estado ele 
Sã o P a u lo, com esch ola. 

RIO A CIMA . Bairro elo mun . d o Cu nha e Esktclo de São 
Paulo . 

RIO ACIMA (S. Go nçalo do ) . P ov. elo Es tado de Mina s 
Ger aes, no di s ~ . ele S. J oão do Mol'I'O Grande d o t ermo el e Sa n ta 
Barba ra ; com uma esc h . pllb l. ele ins·tt•. p l'i m. ct•eacla pelo a r·t. I 
§ I ela Lei P rov . n . 3 .038 çle 20 ele ou Lubt•o ele 1882. 

R IO ACIMA . Carrego elo Estado de M inas Geraes, clesa g ua 
no r io el as Mor tes pel'to clã es·tação ele Santa R ita . 

R IO A CIM A . Corr ego elo Es·ta clo el e Minas Geraes , banlut 
a cidade de S . .'foão cl' l!; l-R ei e desagua no ribeirão el o Le
nhe iro . 

RIO ANABIJÚ . Log . elo Esta do do Pará , no mun de Mua uá ; 
com u ma esch . publica . ' 

RIO ANAPÚ Log. elo E s tado elo Pal'á , no Jnu u. ele I ::;ar apé
m iry; com unHt esch. publica, 

RIO A N TO.NIO. Dis t. Cl'eaclo n a fr eg. ele S . Se bastião, 
·tel'tl10 ele Caete té e E wtado ela Ba hi a pelo art. 1I ela Lei P r ov . 
n. 2.677 ele 28 de j tlllb o de 1889. 

RIO ARAPIXY . Um elos clua t··tei rões em que se di vide o 
mun. de Alemquer , no Es ~aclo do Pad . l~ m 1892 t inha 33() ha 
bitantes . 

RIO BACURY . Log. do E st ado elo Pará, no mun. ela Ca
pi tal ; com uma esc h . 1mblica. 

RIO BAIO . Pov. elo Estado do P araná , no m un , d~ S. J oão 
do T r iumph o. 

RIO BONITO. Cidade e mu n. el o Eslaclo elo R io ele Ja neiro, 
t ermo da com . ele se•t nom e . Orago N. S. ela Co nceiçã o e dio
cese de Nyte rõi. Foi Cl'eacla pa rochia por P 1·ovisão de 27 ele 
agosto ele 1768 , villa pela Le i P r ov. n . 381 de 7 ele m aio d" 
1846 e cidade pelo Dec . u . 37 ele 16 de janeiro de 1890. E' com . 
ele 2" e1rtrancia, et•eada pela Lei P r ov. n. 720 de 25 el e ou·tubro 
ele 18M, e classifica da pelos Decs . n . 14139 el e 4 de novem br o el e 
1854 e '!.868 ele 1872. Compr ehencle o cli s t. d11- Boa E sjJera nça e 
os povs. R io elos lnclios, Rio Secco, Br açanan , La v •·as, Cat im lJáo 
Gr ande e Pequen o, Posse, Bacaxá , Morro das Moe nd as, Rio 
elo Our o, Duas Barras e Jacuncl:i. T em esch >~. pub ls . e ag-encia 
do corre io. Per t enceu ao mun. ele Sa nto An toni o de Sa a té 1833 
e ao ele Haborahy até 1846. Sua primeira i nvocação foi Madre 
ele Deus e sua sé ele em uma fazenda, pos teriormen·te deno
mi nada D Bet•narcla . Por diligencias el o v igar io Mat·cello 
Cor r êa ele Macedo, foi a sécle t1•ansfer ida pa t'<L o logar onde 
hoj e está . No mun., além da lll!J.triz ela c ielacl e e da Boa Espe
r a nça , h a a capella de Sa nta Anna no l oga t· clenonr in ttclo 
Bas illo e a ele N. S . el a Conceição no R io Secco. 

RIO BONITO. V illa e mu n . el o Es tado el e S . Paulo, na 
com . de 'l'atuhy. Orago N. S . el a Pieda de e d iocese de S . P au lo. 
A. Lei P rov . n . 6 el e 28 ele feve1·eiro de 1866 elevou á catego t·ia 
de pa l'ochia a ca pel l<1 ele Sam ambaia do mun . ele Botu 
catú com a denomi nação ele R io Bon i to : a de n . 32 ele 24 el e 
mar ço ele 1871 a nuexou- a a o mun . de 'l'atuhy : o ele n . 75 de 21 
ele abril de 1880 elevou-a 6. villa . Dis ta 208, ~ k ils. el a ca pital , 
38 8 ele l3otuca·tú ~ Z7,7 el e Len çóes. 'l'em 3 a 4000 ha bs . e duas 
es~hs . pu bls. de i ns tt•. pl'im . Sobr e suas divisas vi(Je Le i Prov • 
n. 39 de 6 de abril ele 1872 ; n. 38 el e 16 el e abl'i l el e 187'!; 
n . 36 rle 24 de março ele 1.380 e n . 9 ele 2·1 de fevereieo de 1882 . 
Agenci a do cor re io, Cl'eada em 187,2 . Compreh encle os ba il'r os 
elo R io do Pe ixe e do Oleo . 

RIO B ONITO. Vl lla e mun. do Estado ele Goya 7. , na 
com . do Rio Verde, á mar gem elo rio do sen nome . Orago 
Divino EspirHo Santo das T orres e diocese el e Goyaz . F oi m•eMla 
paroch ia pela Lei P rov. n. 51 de 5 de n ovem bro ele ·1855. Des
roembt·acla do t er mo e co m . ela cap i tal e incorporada ao termo 
e com. do Rio Verde pel a Lei Prov. n. 454 de 30 de se tem bro 
ele 1870. Elevada á r:a·tegol'i a ele villa pelo al't . I da ele n. 508 
de ?.9 de ]ll1ho ele 1873, que, no a t· t . II , incorpor ou-a á com. 
elo R io Cax im; installacla em 7 el e jnne il'o de 1874 . Annexacla 
á com. elo R io Ver de, em coosequencia ela su ppressão el a do Rio 
Coxim p el a de n . 616 ele 6 de abril de 1880 . 'l'em d uas eschs . 
pnbls . de inst e. p r im . O ID1ll1. é cons·t ituielo pelo d i s~ . c] a 
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villa e pelo ele N. S. das Dores elo Rio Coxim. E' . o mun. 
regado, além ele outros, pelos rios Bon ito, Cox1m e Caiapos inho. 
S'obro suas div isas vicie. art. I ela Lei Prov. n. 7 ele 13 ele uo
vemhro ele 1856 e n. 55'1 de 9 de agosto ele 1875. Dista do Rio 
Vet·de 168 kilometros . Distan·te da vi'Jlo. 24 kils. exis·tem duas 
o.ltas montanhas que se denominam- Portão ele l'(.oma - e que 
oflerecem facil passagem en·tre amlJas, e d'ahi se avista um pon ·to 
branco 110usado sobre uma espaçosa c•'.mpina, é a villa do Rio 
Boni·to. O rio que lbe clá o nome corre a um kil. ele .clis·tancia 
e é abundante d ' agua . 'l' em duas egrejas : a matriz que é gTancle 
bem asse iacla e ·tem ricos piHmnento.~ doados llelos habi tan·tes elo 
mun . , e a egre ja elo Rosario que es·tá ainda por acabar. I<;' 
miserave.l cl'agua po·ta vel, que apenas abastece a pop . metaela elo 
anuo, e em alguns mezes ele secca e lh~ torna- se rara. Tem mais 
uma bonita ermida clentTo elo cemiterio l)Ub!ico, muito limpa e 
hem asseada. O cemiterlo é cercado de frondosas arvores nasci
das elos troncos das madeiras que lhes servem ele cerca, CJl1e de 
longe bem imita um bosquesinho assentaclo sobt•e uma virente 
canlpi.na, mia completamente de arvoredos. A casa da camat•a 
e caclêa ao ba-se acabada; com quanto não oJI'ereça a elegancia 
e segurança ela elo Ja.tahy, comhu.lo é um ecllfi.cio, clevicliclo aos 
exf'orços do ve11eranclo capitão José Vill ela Junqueil·a. A prin
Cipal e unica inclus·tria elo Rio Bonito é a pastoriL A 'l:wom·a 
resen'te- se elos mesmos incJn ve1üentes elo Rio Verde e J aLaby . 
No reino minet•al nada mais r es·ta. a desejar- se, pois que ele 
Luclo alli se encontra e em grande abunclancia: o ±<n·ro, o out·o, 
a pra·ta, o cobre, o estanho, o amian.tJ:to, a peclm ele cal) ele 
clt a men te etc . . ele. e amcla ha pouco J01 allt por acaso elesco
bel'la uma pedn~ m'olle que exalla um chei ro activo de kerosene 
(é provavel que seja scb is·to betmuinoso) e que por isso bem se 
pode crer que a sciencia tiraria clella muito bom proveito ex:tra
hinelo o seu oleo . 

R I O BONITO. Dis·t. elo Estado elo Rio ele Ja neit·o, no mun. 
ele Valença. Orago . Sebastião e diocese ele Nyierõi. Foi 
creaclo parochia pela Lei Prov. n. 2.790 ele 17 ele novembro ele 
1885 . 'l'em duas escbs . publs. de ins·t . primaria. 

R IO BONI TO. Nas margens do rio Bonito, trib . elo Pat·a
hyba elo Sul , mandou-se por uma Provisão, no anno ele 1824 a 
1825, fundar uma nova aldeia, cuja egreja, cleclicael.a a Santo 
Antonio, foi, por alguns annos, fihacla ma·triz de N. S . ela Glo
rta ele Valença . Pua patrimonio elos indios Coroados, fugi-tivos 
ela aldeia claquelle nome, que busc0u-se co ncentrar nes·te agra
davel e fe l"til sitio, foi doada uma sesmaria delego a ele ten·a em 
quadro a,incla hoje conheciela Jlelo nome de« Conser vator1a "
A aldeia de Santo Antonio elo Rio Bonito é hoje, um clis l. ela com. 
e nll!n . ele Valença, no Estado elo R io ele Jnneiro . Foi elevada 
a essa categoria pela Lei Prov . n. '136 ele 19 ele mar ço ele '1839, 
cgw elesmembrou-a ela freg . ele N . S. ela Glor ia ele Valeoça . 
Occ upa uma supel'ficie ele 240,60 kils . quadrados e tem uma pop . 
ele 4430 habitan·tes . A instrucção publica é minis·tracla em duas 
escola,s . Lavoura ele café . E' a·travessacla pela E. de F . San·ta 
Isabel elo Rio Preto . 

R IO BONITO . Log . elo Estado elas Alagôas, n o Uruc(I. 

l 
RIO B ONITO. Log. no mutl. ele Petropolis e Estado do Rio 

C e Janeiro. 

F
RIO BONIT O. Log . no clist. ele Guaratiba elo Diskicto 
ecleral. 

cl 
R IO B ON ITO. Bairro· no mun . ele Sant<t Branca elo Estado 
~S. Paulo . 

S RIO BONI TO. l3aü•t•o no mun . ele S<tn·to Amaro e Es·taclo 
· P:nllo, com escola . 
:RIO BONITO '( Ramal elo). Pelo conteacto ele 2-l ele janei t•o 

ele 1872 celebrado com a an·tiga Compan hia Ferro Carrhl Ny
t,et•oiens'e, ob1·igou- se es ta á. constmcç~o ela 1 a secção ela E. de f· ele Nyterõi a Campos, cuJa 2a secçao deVIa se1• a estrada ele , · 
ert•o de Macahé á Campos, já então em constntcção, compre
~endenclo ]Dois aquell a ia secção o percurso ele Nyterõi a Macahé. 
>.l;lJ1. 26 de dezembro ele 1872, laYl'ou- se um termo de novação 
dactuelle con·trac \o autorisando o estabelecimento, em caracter 
:Provisorio, da estação inicial no matadouro, SaiTt'Anna de 
Mat·u?y. Em 9 ele j unho ele 18'73, novo contracto foi lavrad?, 
rOdlJicanclo <O de 24 de janeiro ele 1872, com O fim ele permtttu• 

Colh.panhia concessionaria ela E . ele F. de Nyterõi a Campos 
a 1nte1•calação de trilhos no trecho da E. Cle F . ele Cantag·allo, 
~Omprebendido en~re Villa-Nova, e Por to das Caixas. Em 4 ele 
JUnlio de 1874, foi lan·ado novo termo ele novação, regulando 

o ·transporte ele p11Ssageiros e mercadorias en·tre Porto elas 
Cttb:as e Nyterõi e vice-ve l'sa. A 5 elo mesmo mez achava- se 
esse t rafego estabelecido. Em 26 ele novembl'o ele 1874, .foi l avra
do novo con tracto, novando o ele 24 de Janeü·o de 1872 e ga
r a ntindo á, Companhia o juro de 7 o/o ao anno, pelo pr azo de 
15 annos, sobre o capital eiJec·t ivame ille clespencliclo, á razão de 
34:000$ pot· kil., não só para a linha construicla como pa ra a 
que faltava construi1· até á lagoa ele Juiurnahyba com a chtu
sula ele caclncicl acle si a CoJnpanhia não levantasse os cap i L~.es 
precisos para a constnteção rht estrada, em prazo delerminacto . 
A 18 ele de~embro ele 1876 lavrou-se novo termo de novação, 
motlificanclo os termos elo antet•iot' quanto á gm•antia ele juros. 
Não te ndo " Companhia conseguiclo levantar os capitáes neces
s<uios, in coneu na perda ela garantia ele juros . F inalmente, 
por esc ri ptura ele 15 ele dezembro ele 1879, passou a es·trada, em 
trafego, ao domínio elo Estado, sendo mais tarde, em 30 de ja
neiro ele 1885, contrac·tacla a construcção elo que faltav.a até 
Macahé, até que, pass ~tnclo es·te ramo.l, assim como a es·tracla ele 
Cantagallo w tica l' sob a clirecção c1a Companhia E . ele F . Leo 
poldina, po r Delibe1·ação ele 25 de agos·to de i887, a cargo desta 
Jlcou egualme nte a construcção se ndo em 1 de junho de :L8i38 
app1·ovadas as ·tarifas p1•ovisorias para o trafego até Maca h é. 
]!]xtensão. A e:denção da linha do Porto das Caixas a Macabé é 
ele 1461<.499. Concl1ções tecl:micas e clescrip\~ão elo tt-açaclo. As con
dições são as seguintes: Bi'tola 1m.oo . Declividade maxima 
Qm.020 pot• metro. Raio mínimo elas curvas SOm . Este ramal 
par·te ela estRção elo Por·to elas Caixas ela E . de F . ele Canta"allo 
e seguindo em cli recção a Macahé, onde tem o seu pont~ ter.: 
n:._mal, serve ás cJclacles d~ Iüo Bom lo e Capi va t•y . Estações. 
Sav as segum tes as estctçoes dessa es'tracla, ás d istancias indi
cadas, a pa~··tit• ela ,in.~c i al : Po}'to ~as Caixas! Venda das Pedras, 
ktl. 6.279 . rangnakd. 18 .89o . Rto dos Ind1os kil, 23.762 . Rio 
Bonito 29 . 592 . Itio Dourado ki l. . ·. •. ·. Cesario Alvim kil. 
47 .289. Capivar y kil 55.972. Julmnahyba kil. 66 .260. Poço 
cl'Anta k il. 76.000. Inclayassú kil. 9.2.342. Rocha Leão ldl. 
116.874 . California kil. 126 .221. Imboassica kil. 135. 186. Ma
cabé kil. 146 . 499 . 

R I O B ONITO. Uma das estações ela E. ele F . U!l'ião Va
lenciana, na 2a secção , en·tre San·tf~ Jgnacia e Guimarães, no 
kil. iH; no Es·tado elo Rio de Ja nei ro. 

R I O B ONITO. Estação da E. de F, de Cautag·allo, no Es 
tado elo Rio ele Janeiro, no Ramal do Rio Bonito, entre as esta
ções elo Rio elos Inelios ·e Cesat•io Alvlm, 63 k. 626 distante de 
Nyteroõi. 

R I O-BONITO. Serra elo Estado do Rio ele Janeiro, no mun. 
ele Valença. Vem elas proxinúdacles de Rezende e se dirige para 
NE. até perto elo r io Pl'eto, onde ·toma o nome de serra ela 
Taquara. Não l onge elo ponto em que ·termina, fica o Porto elas 
F lores, pequeno pov. na foz elo rio das Flores. 

R I O BONITO . Serra elo Estado ele Santa Catharina -na es-
·tràcla ele S . José a Lages. ' 

R IO BRANCO. Log . elo Es·taclo ele Pernambuco nos muns. 
do Bonito e Gamelleira . ' 

R IO BRANCO. Log . elo Estado elas Alagôas, em S . Miguel 
dos Campos . 

R I O BRANCO. Antiga colonia no S. do Estado ela Bahia. 
Cul-tura ele café, cacilo, milho, feijão e mandioca . Era a unioa 
elas que existiam fundadas pelo Dr . Egas Muniz Barreto ele 
Aragão e conselheiro Polycarpo Lopes de Leão , 

RIO B RAN CO . Bairro na colonia Pereira, mun, ele An·to
ni na e Es·taclo do Paran;i ; com uma esch. promiscua ele ins·t. 
p t· im., Cl'eacla pela Lei Prov. n . 889 ele 3i ele marco ele 1887 . 

RIO BRAN CO. Jgara;pé do Estado do Pará, no mun·. de 
Abaeté . E' um braço do do 'l'auera . 
:- RIO BRANCO. Pequeno canal ou sanga. A sua foz fica na 
margem esq . elo Paraguay á clist:mcia meno1· de uma Jegua 
abaixo ela bahia Negra. 

RIO CAPINSAL. Bairro elo mun. elo Jacupi'ranga, no Estado 
ele S. Paulo. 

RIO CL AR O . Cidade e mun. do Estado de S. PauLo, sé de 
ela com. elo seu nome, a NO. ela capital, distrunte 36 k1 ls . ~e 
P iracicaba, 28 ela Limeira, 55,5 ele Beth}~';' elo De~calvll;cl?, 17 
de S . Carlos cl<J Pinhal, 106 de Bro~as1 ~o, o ele Mo.,y-m1~~m e 
50 de P irassununga, á margem elo r1be1rao elo seu nome, lloada 
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a S . Pedro, Brotas e !Laquer y p or es tra das. « Da seg-und <t n;e 
taele elo seculo XVIII, t ão nota vel em Pot·tu gal e nas colonHI.S 
pe la aclmlolsLração elo Marquuz ele Pomb<JJ I, datam as pr1111e1ras 
noLi c ias que Lemos de pup. na com. elo Rio Cla t·o. A v ilht ele 
l\llogy-mi.rim j.J. elevada 't essa. catego t·u• em Le mpo do Marqttez 
ele l~omba l (t'770} as ele Hti e Pot·to F eliz , ma is an ti gas, •nan
elara m os p.rimeü·~s povoadores a actual contarca el o H.io Cla-ro, 
cujo ten en o perten cia pal'te ã .vi !la ele Mo~y~mirim, e 1~arte . á 
ele Itú e no p t·ese nte secnlo a de P o1·to l! e h,~: • . . E m li nR do 
seculo ' passMlo s t<tbelecer am-se os primeiros posseil·os no actual 
m un . do Rio Cl ar o ; home ns co m poucos meios ele JortLUla , 
acos turn aclos ao it'<\ balho di[(i c il da l ftv OUl'a em m attas vi.rg<ms, 
l'o.ram os ve.rcl ,tdei.ros intt'ocl Jtdores ela cLlltut·a e da ci vili s<Lçilo 
uo te t·.reno e uii'io inculto c1ue se e~ten cle além elo r.io Piracica ba. 
O Dt·. José Ig nacio Ri be it·o F et' t'e ira , sec t·etario elo gove n1aclor 
iYhn·Lim Lopes Lobo ele Snlcla nha , foi o primeiro q ue pt·ocu rou 
t ira.r ses mar iil.S nas actuaes comarcas ele A ra raquara e lUo 
Cla ro . Não permit~ü1clo a su a pos ição tiral- as direc La
men·Le, li!z ~iral-as em n ome ele te t•cei ros, que imm ediaLa
menLe lh e tra nsiú i1·am a concessão . 'l'lt·otL ass im ::üé ci nco ses
marias , comp1·eli en clen clo uma íu:ea de q LL as i 13 Jeguas C[Ua
clradas . Foram ·tit•aclas durante o governo de i\iarüm Lopes 
('l775- 1782), e ele Cunll a Menezes (1782-1786}. O Dr. José 
l gL1acio, posLo r1ue não culti vass.e as c inco ~esmnrias, esLa.ueleceu 
n ma fa~.e n éla em uma cle l1as, lal.enda h oje SJtu a cla n a f reg. de 
ILa query, mun . ele S . João do Ri o Clar o, c pa1·ece que a m a is 
a nl iga desse nu m. Conia então o a nuo ele 1832 . A n ascente 
p ov. ele S . João do l:tio Claro viu en\ão i<n·m ar-se em seu seio 

·'tuna ins ti tuição que uom pouco tempo cl LH'OU, mas que é um 
exe mplo pouco vnlgat' ele inicia·tiva p opubu· e ele a ulononria 
nltlnicipal. D iversos cid adãos , os mai s consi<let·aclos Jut nasce nte 
])O V. r esolvet· am cons li ~ui r u ma soc iecl a clc que Mm asse a s i 
tra ~ar das cousas pllb licas e r elig iosas ll êt nova pov . A nova 
sociedade den ominoti-se - Sociedade elo Bem Comm11m - e 
em seus es ija Lutos es·tabelece LL r1ue o primeit·o objec to dos seus 
clliüacl os seria a cons tl'llcção ela eg1·ej a matri z , e o cuHo d ivino, 
que tambem t l'a taria el e todas as Olll1·as obras , ser vidões e com~ 
mocl iclades publi cas, p romoveria os bons cos tumas e a ed ucação 
da mocidade . A uH i ma sessão de q ue h :J. no ticia é a de 3 ele 
janeiro de 1839 >> ( Almanah elo B:io Clcwo. Ar Li go ele f;n~ 
tooio Augusto tl:J. F onseca, da tado ele 28 ele agosto de 1812). 
Su á e"re ja ma tl'i~ t em a ·iuvocaç5:o de S. João e depende 
da c1io~ese ele S, P<tulo . F oi creacla cape lla cu rada a 10 ele .JU
nho ele 1827 e freg·. pelo De c . de Q ele elezom b.t•o de 1830. Ele
va da á ca·tegvria ele villa pela L ei P rov . n. 13 ele 7 de 
março ele 1845. Cidade pela Lei Pro v. n . 44. ele 30 ele a bri l 
ele :1857 , Além ela m a t1·i z, p ossu e a egreja ele Santa Ct· u ~, que 
teve Provisão par a sua erecção em 20 ele outubro ele 1854 e para 
henção e missa em 2 ele a bril ele 1857, e a da Boa MorLe, cr eacla 
vor Provisão de 26 le março ele 185f:i . Possue u m theaLro, um 
hospital, um ma tadot.ro a k es kils . ela cida de, á ma t•gem dir. 
elo l'ibeirão Claro e a lg uns ou·tros ecl1Li cios menos impor tantes . 
S ua pop. é es·timaela em 1.2 .203 a lmas . A lavour a quasi exclu
siva elo mun. é o café; c uHiva-se ·Lambem canna de assncar, 
al godã o e ce1·eaes. Cri ação ele gado. 'l'em eschs. publ s . ele i ns t. 
prim. elas ctm1.es duas ct•eaclas pela Lei P 1·ov . n. 56 de 2. ele 
a bt•il ele 1883 e, a lgumas pa t:ticula res. O m uu . al.ém elo cl1s t. 
da cidade comprehende ll1<11 B os ele San.Lo A n tomo elo Mot'!'O 
Pellado, ele Santa Cruv. ela Boft VisLa, lLaq!lery e A 1~napolis . 
E ' a t1·a vessaclo pela E . ele F . Oes te de Cam p111 as ·a R1o Claro, 
pe1·tencen le á com panhia P aulis ta, a qunl põe esse mun. em 
communicação com Pirassunun ga , A raras, Lime ira , Cam
pinas c diversos oULL'O B. Do H. i o Cla1·o par Le m es tradas, que 
vão tet' a Brotas, a Bel em elo Descal vaclo e a S . Carl os do 
Pinhal. sendo es·ta ultima a.tra vessada pelo 1·io Co1·umbaLahy . 
Sobre s tLas div isas vide Leis Pt·ovs . ele 20 ele abril de:l85J.. 
ele 20 ele fevereit·o ele 1866. de 8 ele julh o de 1867, n . 48 ele 14 ele 
j u lho de 1869, n . 49 el e 2 ele nbt·H ele :187'1 , n. Q2 de 15 ele 
m a it' ele 1876 e n s . 109 e iHJ ele 21 e 22 ele abril de '1885 . 
E' com. el e primeira eLlLra nci a; , ct·eacla pela Lei Pro v. n. 26 
ele 6 ele maio ele '1850 e cl ass ificada pe]ns Decs . ns . 2 .1128 ele 3 ele 
junho de 1859 e 4.890_ ele 1'1 ele fe vHeü·o de 1.872 . Agen cia do 
correio creacb em 18;J4 . No llv1·o A P ?"O·v . ele S . Pa~tlo, 1888, 
l ê-se :~ " Divisas. Confina esLe mun. ao N. com os ele S. Ca rlos 
do Pinha l, Belém elo Descalvado e Pirass nn 11 nga, a E. com o 
elo Pa trocínio el as At·a ras , ao S . com os el a Limeit• a e S. Pedro 
e a O. com o de Bro tas . As di-visas enLre os muns. ele Piras
sununga Belém elo Descalvacl o e Rio Claro foram cleLen n ina
cla sl)ela'L ei n. 48 de 14 ele julho ele 18<19 nos ter1h os seguin·tes : 
Começando na m argem do rio Mogygllassú, n a ban a elo ri· 

beirão Bebedouro, subindo p ot· es Le a té á barra. ele Santa Rosa' 
clahi em linha r ecta ao es pigão, e, seg uind o es Le em cl irecção 
á ponte elo Morr o Gra nde , cl' a hi co r t~tnclo em clit'e itura à cabe
ceira elo cotTe"'o elo Veado, clesecn clo pot· es te a té i margem elo 
Co t'Llmba ta l! y , ~~ubinclo p ot· ~s te até l'l'O nLe<tr a peclt·a do Cus
cu ze iro, vol Land o iJ. elir. pa io espigão a té enco ntrar a divisa 
com o mun. de S. Ca rlos . l.!J s tas di visas acbau1 -se alLet·adas 
por di ve rsa s Leis de tra ns l'e rencia ele Ü~ l.e tlclas . As divisas com 
os · m tlns . de Bt·otas e S . P edro co ns tam elas Lei s Pt·ovs . 11 49 
tle 2 de a bril de 1871 e n. 67 ele 18 ele a bril de 187.2 . As divisas 
·traçadas pot· essas Leis fora m altera das elo modo seguinte pela 
L ei 11. 39 ele 8 ele a bril de 1870 ; P artindo el e uma p edra 
ex i ·ten te no s i·Lio ele Antonio T eixeira de Ba rros Couto, no 
a lto ela Sel'l·a el e S. Pedro, segu irá proc urando os siüos ele 
P edro ela Silveira l!'ua nco e SeL·a!lm da Silvei t·a Bueno, os quaes 
ftcam pertencendo á ft· eg . ele S . P edro ; continua t·á em cl il'ecção 
aos s i1tios de João Ca rdoso ele i\llot•aes Gouvea a b1·a n,.,enclo •~ 
capella ela Conceiçiio ; segnirá pel a beira elo p~ reCl iio ctt Serl'U 
àté e ncontra1· o ribeit·ão clcnomil1a do - Ribeü·:Ios inho- sêguinclo 
p or este a té suas cal•ecúms . Quanto í~s divisas com os demais 
mons . confitlan·tes nada co ns ta ela l egis laçã o pt·ov . , á excepção 
d disposições decre tando ·tl' ans fel'encja do fa v.enclas el e un s 
p a l'a ouLros muns. Aspecto ger al. Ao N. é o te rreno desegual, 
e lev<tclo em a lg-un s pontos p elo .Mo rro ü ra nde e se rra elo Bar 
bosinb a ; a E . e S . é onclnlaclo, a oes~e, montanl10so . O mun. 
con·ta diversos campos, é n ·~re os quaes os d a fazenda Angelica, 
o ([o Coxo c os de Itaquery , que são os mai~ ex tensos.- Se t·ras . 
A mais impot·tan te elevar.ão elo berrito1·i o é a serra ele I-taquery, 
que atra vessa o mnn. a O. , es tendendo-se a grande cHs ta ucllt 
até ao Banh ar ã o. Dnas cadeia s de mon·tres con La <Lin cht o ter
riLol·io - a do Mon·o A~. nl e a elo Mot•t• o Gra r,clc, cuj os contra · 
fot·Les a ppro x imam-se da cidade. - Rio~ e l agõas . ]!; ' o mun. 
sulcado pelo rio Co l'umba iah y, alf. el a m argem clir. do Piraci
ca ba c pelos ribeirões Cla ro Cabe~~a e P assa-Cinco, al em ele 
di _ve r sos co ~regos e r iachos .' Ha quatro pequen!JS lagôas. 
MJn eraes . Sao a bundantes a pedra calcarea, q LLe (ornece ma ie
r lal a se le fa br •cas ele cal, e o ban·o ele olaria, com o qual 
trabalha m numerosas fabricas .ele telhas, tijolos, e tc .- Salu
bl'icla cl e . E' ge t· almente saudavel.-Jiistori a . A l)Ov. foi [un· 
dada no começo do presente seculo por la-vradores abura hci ~los pela 
fer Uiliclade das t el'l'as . Entre elles dislingui am-se AnLonio P aes 
de Ba~:ros , depoi s Barão de Püacica ba , Manoel P aes ele Arruela , 
o ca1ú·tão Francisco ela Cos La Alves e outros . l)crLenceu pL'illll
tiv am~nte ao num . de l\1og,Y- mü·im e mais tarde ao ela Limeira. 
A 10 ele junho de rJ.827 foi creada capella curada, senclo ele• 
' 'ada á freg·. poL' Dec. ele Q de dezembro ele 1830 . ·Em breve 
tempo a modesta ti:eg ., q ue a incl't em 1842 era quasi desconhe
c ida. , Lomou pt·ocligioso impulso, como que a vreparar-se para 
ser a c idade r ica e opulenta que é hoje. G rancle pa L·te d esse p1·o· 
g resso é devido á fa zenda ele Ibi caba, convertida mais t arde e~ 
colonia Senador Ver gueüo. A freg . foi elevacla (~ villa pela LeL 
P ro v. n. 13 ele 7 ele mat·ço ele 1845 e á cidade pela ele n . 4!4 
ele 30 ele abt·il ele !1.857 . - 'l' opog l'a.plti a . A cidade ach a- se ecli· 
fic,t la {L margem dó ribeirão denominado Rio Claro a not'oesM 
ela ca pital da pro v. Occupa 11ma pla nut'<t de grande ex·tensão, 
com peg LLeno declive, que d ~t pt·omp·Lo escoamen to ás aguas pln
v iaes . Suas ruas , em n umer o de 2G, são r ec·tas, bem ahnlJadaa, 
larg<<S e abauladas ; os c1ua1·teirões ped(ll tam€mte eguaes . Conl~ 
ch ve l'sas pl'aças arbol'i sadat> , u ma elas quaes com aja rclina:íncJYtO· 
Seus principaes ec!Hicios são : a casa ela camara , t1ma cra"s ~n1e· 
lhores ela provinciv.; a egT~j 'l ma·tt·iz , a ele San·ta Cruz · e . ~ 
capelJa da Doa Morte ; a San~u Casa el e Misel'iCol'clia, edificJO 
bam cons bruicla ; o pal aceLe da Pbilarmonica , propri edade de 
um a associação ; um op·ti mo Lhea tro, pt•opri ecl ade particu la t' ; e, 
ftna lme n te duas caaas col1venie1rLemeJrte mobilia:las p ara eschS · 
p ubls . Poss ue a cidade gl'ancle numero ele pt·eilios asaobra claclll5 

e e leganLes e a lgLillS so brados mocle l'nos con s·tnticlo~ com aptl• 
r ;1clo gos to . E ' Nluminacla a luv. electl'ica e set•vicl <t ele agu~ 
pot av el por dous cha fal'i zes e bica , pa r a os q•,aes é a agua con· 
cluzJcla por encanam eu to ele ferro . Separado elo corpo ela: cid'acle, 
po ,· um pequen o ri acho, b a o bairro de ,San·ta·Crnz, especie de 
arra balde, qtle co n·ba g J·a nde numet•o ele edificações nov~ s e teJ]l 
eg l'eja Desse l)on·to , logar um pouco mafs e lev .. do a vis ta es• 
praia- se por vas to horizon1e, clev ;, ssanclo ·toda a ~idade e se· 
gu indo as ondul~ções ca})L'~?hoaas elo ·tel'l'eno, cober to ele n~rxí~ 
mer osas plan la çoes de cafe e sem eado aqui e a i\ i ele olarJliS 
fabr·ic~ s ele cal. 1:!/ <vttrahente o gu adro. - Póp. A pop. elo 
mun. e ele 20.133 babs., assim dis tribui dos pelas seguib tes p~
rochias : S . João Baptista (cidade) 17 .24'1; N. S. claConcetC110 

ele Haqllery 2,892.- Agricultura. As ·terras elo mun., pela max'JllP. 
4t.699 
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parte roxas , são ele exkaorclina ria fertilidade e prestam-se ge
ra lmente á cultura elo cafe, canna ele assucar, fumo e cereaes. 
A média da exportaç.ão annual elo café é avaliada em 9.000 .000 
de kilgT. - Commercio ~. inclus·tL·ia . O commercio é bas·ta trtre im
l!Ot·cante. Hace t·ca ele 300 casas ele negocio entre lqjas de fazendas, 
lerragens, a rmarinho, louças, pharmacias, arma~ens de molhados, 
~te . Possue a ciclacle varias oflicinas ele carpiu·tar ia, marcenaria, 
funilaria e mecanicas . J~ntre estas ultimas elistingue-s a ela com
Panhia ·da E. ele F . Rio Clarense, que é importante . · Na cidade 
ha 'tres machi nas ele beneficiar café e um11. ·typographia a vapor. 
lus·trucção.- l~m 1.886 funcci onavam no municipio quat ro eschs . 
Pllbls. prims. para o sexo maculino e qu;J:tro pat'a o feminino. 
Naquellas achavam-se matriculadoa 177 alumnos, elos quaes 
eram [requentes 126, o que produz a mécli;~. ele 31 ü·ec1uentes por 
escola ; nestas achavam - se ma·tl'iculadas 180 a lnmnas, elas quaes 
eL'am feequentes i53, o que peoduz a média ele 38 frequen·tes por 
escola. Ach ava m- se vagas duas cadeiras para o sexo masculino 
uma p~ra o feminin o. Ca.cla esch. publ. prim. do muu. corresponcle 
a '1827 habs. H a di vet•sos collegios e escolas de ensino privado 
lodos mais ou menos freqnen ·tados. Ent1·e as associa ções salienta
se a Philarmonica Rio Clarense, qne funcciona em magnilico e 
espaçoso peeclio de sua propriedade, mobiliado a capricho . Esto. 
~ssociação, em sett genero um a elas melhores ela província, foi 
Jnnclacla pelo Dr. Paula Machado. Na localidade imprime-se o 
Dicwio elo Rio- Ciai"O . O Gabinete ele Leitura Rio-Clarense mantém 
uma bibliothecu regular. Di visão ecclesiastica . - Co tl·ta o mun. 
duas parochias - a ele S . João Baptisr.a e a ele N. S. ela Con~ 
ceição de Itaquery, creada freg. pela Lei P rov. n. 5 ele 5 dejulbo 
de 1852. As di visas entre as duas paroch~as foram traçadas pela 
Lei n. 4~ ele 2 a bril de i 87i, nos termos seguio·tes : Começarão 
no paredao da serra, onde fron·teia a cabeceira do ribeirão ela 
Lap8, seg uem <\ rumo a dita cabeceira, e descem pelo mesmo 
ribeirão até i sua barra no Passa- cinco de cuja barr::t seo-uirão 
';\ rumo até ao salto do mono ela Guari:L~, e p~lo mesmo ru~o a·té 
a es trada velh a que segue pal'a o l'tio Claro seguindo a mesma 
esbl'nda a ~SCJLte rcla alé ao 'rijuco PL"eto, e pelo corrego do mesmo 
nome aba1xo aM a sua bal'l'a no ribeirão ela Cabeça, pelo qual 
cle.scerão a~é onde faz barra o ribeirão que vem do siti o elos 
R1carclos, subindo por este até á bt1.L'ra do corrego que desce ela 
casa de José An tonio, por cujo c·n·rego subirão até às snas ca
becetras e d'ahi a rumo a'té á uma cruz que ex is·te no alto do 
campo, e ela dita cruz a rtuuo á Pedr a elo Cuscuzeiro a enc.on
Lt- al' a divi~a do Belém do Descalvado. Dis~an cias.- A cidade 
elo Rio -Claro dista : da capital da prov . 194 kils. ela cidade ele 
S. Gados elo Pinhal, 77, ela vi lia de Bro·tas 79, ela vllla ele 
S. Pedro •12, ela cidade de Piracicaba 46, ela cidade ele Pimssu
nuo ga 83, e da cidade ele Limeira 28. Viação - A clclaele li ga-se 
<Í. capi'tal el a pro v. pelas estradas ele ferro elas companhias l'au
lisLa e S. Paulo. Pela estrada ele ferro da companhi a Rio 
Claro o r amaes ela Paulisla communica-se com Bl'o·tas, Dous 
Corregos Jahú, S. C::n·los elo Pitlhal, Araraquarn., Pi rassu
n Ltnga, Belém do Descalvaclo, Arams e-tc . 

RIO CLARO. Villa e mun. elo Estado cio Rio ele Janeir o, á 
rnargem elo rio elo seu nome, afl:'. do P irahy. Orago N. S. da 
P1eclade e cliocesse ele NyteL·ôi. Simples capella curada elo mun. · 
ele João elo Principe, foi em 1839, pela Lei Prov . n. i52 de 7 
de maio, elevada á co.tegoda de pa,·ochi[l.. Villa em i849 pelo a1•t I 
cl,i de n. 481 de i9 ele maio, installacla em 1 ele janei ro ele 1850 ; 
rebaixacl~. dessa categoria por Dec. ele 6 ele julho de 1891, que 
1;1~orporou-a ao num. de S. João Marco~, disposição es·ta qu.a 
lo1 revogada por Dec . de 25 ele julho domemo anno. Cons·ta que 
sua ma·bL'Í'l foi edi f\ cada nos a unos ele i835 a i 836 e doada ao 
Pu?Jico pelo cidadão José ele Castt•o e Siha. Possue uma ma~ 
grnfica imagem ele N. S. d~ Pted~cle e acha-se pt·ovHla ele rJCas 
alfa1as doadas pelo cicladao Jose J!'errea'!l Gonç.a l.ves , que a 
essa eg·1·ej a. prestoLt os ma iores serv1ços. O mnn. e ler·t1l, entre- , 
gando-se os ha;bs . á cuHura do café . 'l'oclo elle Lem otlo eschs. 
~ubls. de ins·t. prim . sendo duas na villa, duas na floeo·, de 
Santo Antonio elo.Capivarv, duas no Pouso Secco, uma no Alam· 
bn:t·y e outras nos log·ar es "Azevedo, Sant' Anna, Rio das Canôas, 
It1o el as Pedras, Campo Verde, Campo elo Meio e Ribeü:ão. 
Sobre suas divisas vide en·tt•e oulr as, as Lets Provs. n. 28::> ele 
2 ele maio ele 1843 ; 1;1.' 377 de 7 de maio de 1846 ; Delibet•ação 
de 12 no;v,embro ele 18•19. Confina com os municípios ela Barra 
Mansa, Ang,•a elos Reis, Pirn,lty, e S. João Mat•cos e co m o 
Estado ele S . Paulo . Teve foro civil po1· deliber ação ele 23 ele 
feveL'eiro ele 1850 . Sua popula~.ão t:i calculada em 12.000 habt
tantes. As es·tacões e portos ma1•i ti mos por onde exportava os pr~
chtctos_de sua lavoura erão , até 1882, os ela Barra Mansa e Pl-
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n beiros, na estracb de ferro CenLral do Brazil, ou Angra elos 
Reis e Mangara t i ba . Actualmen te a expor·tação e importação do 
município são feitas pela es tação elo Passa Tras, na estL·acla de 
ferro Püahyense, dis'f.ante 18 kilometros ela villa , e mais tarde, 
in<i.ugmaclo o trafego publico dessa estr ada aié S. Sebastião, ·ted1 
o município um a estaç.ão a 9 kilome·tros ::tpenas da villa. 

RIO CLARO. Dist. do Es·tado de Minas Geraes, no mun . ele 
Cabo Verde, assen·te em ·ter reno elevado . « Do ponto mais alto 
ela looaliclacle diz o autor do Almauak Sul Mi11eiro (1884), a vista 
alcança logaL·es c1ue distam 20 legoas ele Santa li.Ha, reconhe
cendo-se, etl'tL'e outros pontos, AlJ'enas, S . Joaquim ela Serra 
Negra os campos de Caldas, etc. E' um espectaculo bellissimo, 
sendo Saub Rita nm a elas mais altas collocações que conhecemos 
e a isso atLl'ibue o povo elo Jogar a ft·equencia que ahi se no·ta de 
moles·tias do apparelho respira·torio .» Sua egre ja matriz tem a 
invocação ele Sv.nta Rita. Foi creaclo parochia do temto ele Ja
cuby pela Lei Prov. n. 1 .292 de 30 ele outub1·o ele 1866 ; incor
porado ao mun. de Passos pelo art . I § li ela de n . 1.713 de 5 
se outubro ele 1870 ; ao mun. ào Carmo do Rio Claro pela 
de n. 2.i43 ele 29 ele OLL Lubro ele 1875 ; ao elo Cabo Verde pela ele 
n. 2. 500 ele 1.2 ele novembro ele 1878. Possue tres egrejas : a 
matriz , a do Sen hor dos Passos e a ele N. S. do Rosario ; e a 
capella ele San·ta Cruz. A pop . é calculada em 6000 habs . Cul~ 
·tnra de café, canna de assucar e cereaes. Criação de gado boYino 
e suíno . Tem duas eschs, pnbls. ele inst. prim .. Sobre suas 
divisas vide, en·tL•e outras a Lei Prov. n. 2.778 ele 19 ele setembro 
de 1881; n . 2 .906 ele 23 ele setembro ele 1882; u. 3 .276 de 30 
ele outubro de i 884 (art. IU); n . 3 . '142 cle28 de setembr o ele 1.887 . 

RIO CLARO. Dist. elo Estado ele Goyaz, no mun. da ca
pital, banhado pelo r io elo seu nome. Orago N . S . elo Rozado 
e diocese ele Goyaz . l<'oi creaclo parochia pelo DecL·e·to n. 9 ele 
5 ele jull1o ele 1883. Sobre suas divisas vide . Lei Prov. n, 7 ele 
i3 ele no vembro ele itl56. Tem escholas. 

RIO CLARO. Pov. elo Estado elo Espiri'to Santo, cerca ele 
12 kils. ao N. da cidade ele Guarapary. Ahi existem estabe
leciebs com culLuL·a ele cafe, milho, mandioc[l., bata tas e ou·tt·as 
plantações muitas familias ele allemães. 

RIO CLARO. Baino elo nnm. de S . João da Bõa Vis·ta e 
Es·tado de S. Paulo, com eschola . 

RIO CL ARO (Santa Cruz cl0). Bairro do mLtn. ele Santa 
Rita do Passa Quatro, no Estado ele S. Paulo; com uma esch. 
creacla pela Lei n, 373 ele 3 ele setembro de 1895. 

RIO CL ARO. Baino no mun. ele Queluz elo Estado de 
S . P aulo, com uma etich. pubi. ele i nst. prim. creada pela Lei 
Pro v. n . 19 ele 17 de março ele i SS2. 

RIO CLARO . Bairro do mun. ele S . Jo3é do Parahyting·a, 
no Estado ele S. Paulo; com uma esc h, pLtbl, creada pela Lei 
n. iO'i de 21! ela se tembro de 1.892 . 

RIO CLARO. Bail"L'o elo mun. do P a rahybuua, no Estado de 
S. Paulo. 

RIO CLARO . Colonia no drst. de S. João elo Triumpho do 
Estado do Paraná, na estr ada de Palmas, com eschola. 

RIO CLARO. Vide Carmo elo Rio Clat·o. 
RIO CL ARO (Es·trada ele Ferro do ). No Es·taclo ele S. Paulo. 

Concedida pelo Decreto n. 7.838 ele 4 ele ou·tubro de 1880, for·am 
approvados pelo ele n . 8.313 ele 9 ele novembro de 1881 os planos 
de!initivos e orçamenlo da linha entre S. João do Rio Clar o e 
S . Carlos elo Pinhal; pelo de n. 9.127 de 26 ele ja oeil·o ele 1884 os 
esLudos definitivos e orçamen·to elo prolongamet1LO pari!. Ara
r aguara, e, finalmente, pelo ele n . 9.'!66 ele 22 ele mat·ço elo 
mesmo anuo os estudos diffinitivos e orçamentos elo ramal paL·a 
o Jahú. Deve ·teL' a extensão to·ta l ele 1'73,978. Parte da cidade do 
R io Clat·o, a 6L2m,,!60 acima elo nivel elo mar, com a cota de 
82 "',660 e chega a S. Carlos do Pinhal com o desenvolvimento 
de 771<, '124 meLros, sendo ele 856"' a maior l!lltit ude etTtre es·te dous 
pontos. O ramal que se dirige <l. villa elo Jabúpassa pelas ]li

mediações dacidade ele Brolas e da viila ele Dous Corregos, , e .Iem 
a ex·tensi'ío ·total de i34". O p!:ol_ongamet~Lo. pam A~·~0~,flla

1!o.~~ 
a ele GOI<,iOi metros. O raio mtmmo aclmrttíclo é ele 1-. be a ·t 
decli vidade de 2 o; 0 • N[l, linha p1•incipal os alln am3n °8 

l •· - 1 •·a] e a extensao em Tectos r epresentam 61 "/o c a. ex·;ensao o o · • . • • 24 nivel 23 "17 "/0 • No ram al existem 54 °/u en1l!nha/ecta e • 
66 ofo eU:. nivel. Os Tl·ilhos são de aço, elo system_a \tgnolel, pe-
anclo 181< 50 por metro corrente . Os dormentes sao c e mac eu· a 

de lei ele 2m,oxom,2xOm.10, espaçados ele Om,80 uns elos outros. 
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A linha -telegraphica é assentada sobre postes ele madeira com 
fLos duplos, e os apparelbos acloptados são os ele Siemens . 
A 15 de outubt·o de 1884 foi cleírnitivamelüe aberLo ao ·tl'afego 
r egu lar o tl'echo comp1•ebendido entre S. João elo Rio Cla r o e 
S. Carlos elo Pinhal, inaugtuado provisoriamen-te a 2 ele maio 
ele 1883 . Concl uiclo o assen·tamenLo dos t rilhos a té Arara 
quara a 17 ele p .neim ele 1885 foi inaugurado o tra fego w·ovisorio 
do prolongamento a 18 do mesmo mez. A 1. de julho de 1885 foi 
inaugurada a 1" secção do ramal (do Jahú) até B t·o tas . 'l'i nha 
até 1884 as seguintes estações : Morr·o Grande Coru mbatahy, 
Cuscuzeiro, Oliveiras, Visconde do Rio Claro, Colo11ia, S . C ar-· 
los, Visconde do Pinhal e Fortaleza. 

RfO CLARO. Cachoeira no rio JLwú, no E stado elo E. Santo, 
perto de sua.s c.abeceiras. As agua.~ nesse logar são muito r.la 1·as. 

RIO C.OMPRIDO. Disk . ele paz da freg . ele Gar:cnhuns ; 
no Estado de Per11ambuca (Conego Ho!lOl'a·to) . 

RIO COMPRIDO. Pov. do mun . de S . Chl'i stovii:o, no Es
tado ele Serg ipe ; com um a escb. mixta, cl'eaerv. pela Lei P1·ov. 
n. i.131 ele 18 de mal'ço de 1880 . 

RIO COMPRIDO; Linelissimo Lairro elo Dis teiclo Federal. 
E' muito sauclavel, povoado e poss ue elegan·tes casas . Está em 
li.·.equente commun icac;ão com o cent L'O elo. cidade po1· uma linb n. 
de bonds pertencente á Companb ia ele S. Gbl'i stovão . Abi fica 
um Seminario. 

RIO ·cOMPRIDO. Bairro elo Estado ele S. Paulo, oo mu1L 
de 'l'aubaté . 

RIO CORDA. Alclêamento elo Es tado elo Maranl1ão, ct•eaclo 
por Pot•taria ele '14 de agosto ele 1873 :i margem elo rio C01·da e 
seus a tls. Compõe-se de indios ela Lribu Canellas. 

RIO CORRENTE. Dist. do Es tado el e Santa CaLharina, no 
mun. ele Cul'i'Lybanos. OL·ago Santa Cecili a . Foi creaclo paroc!Jia 
n o Jogar denom inado Co1•isco pela Lei Prov. u. 713 ele 22 ele 
abril ele 1874. E' s parado elo Estudo elo Paraná pelo rio Iguassú 
e elo clist t• ele N . S. eb Gouceição de Cuey tiban os pelo rio Ma
rombas. Tem duas escholas. 

RIO CORRENTE . Dist. elo Estado de MaLto Grosso, no 
mun . de SanL'Anna elo Paranahyba. OL·ago Senhor Bom J esus 
dos Passos . Foi creaclo parochia pela Lei n. 145 ele 8 d e abril ele 
189,6 . Tem eschola . · 

RIO CORRENTE. Log no mun. ele Araranguá do lTis·(ado 
de San·ta Catharina, 

RIO CORUMBÁ. Com . de pl'imeira ent!' . elo Es·taclo ele 
G oyaz, cl'ea du. pela Lei Prov. n. 5 de 18 de outubro ele 1854 e 
classificaeb. pelo De c r. n. '1. 973 de 29 ele maio ele -1872 Compre-
henclia os termos elo Bom Fim e Santa C1·1p.. • 

RIO COXDY,L Distr .elo Estado ele Goyaz, no mun. elo R io Bo
nito, ao S. do Esla_clo. 0 1·ago N. S. elas Dures e diocese de lfoyaz. 
Fq1 c,·eaclo parocb 1a pelo a t·.t. 1 da Let Prov. n. <J58 de 30 ele 
sete!llbro de 1870, que .no art. II incorpor ou-o ú, co m. elo Rio 
Verde. Anne;xaclo á com. elo IUo Coxim pelo al'·t. H da ele 
n. 508 de 2~ ele jull10 de_1873 e a lo Rio Verde em co n&equencia 
ela SLIJJllr essao clest~. ul'tm1a pela ele n. 616 ele G ele abt·il ele 
1880. Tem duas eschs . l)Ub~s . ele ins·t1·. primari a . 

RIO COXIM. Com. elo Es tado de Goyaz, Cl'eacla pelo n1·t. ri 
ela Lei J'rov, n . 508 d,e 2() cle juU1o ele 1873, suppl'imiçla pela ele 
n. 616 de 6 ele abril de 1880 c restaurada pela ele n. 708 de 26 
d,e jnlho de 1884. Foi classificada ele i o. cnkancja 11elo Decr . 
u. 263 ele 14 ele março ele 1800. 

RIO DA CACHOEIRA. Distr. policial do EsLaclo elo Pa
raná, no termo de Antonina. 

RIO DA COTIA. BaÜ'l'O elo roun. eht Coliia, no Es~acl o de 
S . P aulo ; com uma esch. puhl. ele ins·tr. pl'im. cr eacla pelu. Lei 
P1·ov. ll. 8 ele 15 ele ~eYel'eiro de 1884. · 

RIO DA DONA. Distr. do Estado da Bahia, mun. da Co n
ceição do Alllleida, dis·tatüe de Maragogipe 104,5 kils. Ot·ag·o 
Sant'Anna e cli,Jcese arcl11 ep1scopa! ele ::;, Sal vH clor . Era uma 
capella iilial ela frog . de S. Philippe de Roças. Foi creado pa
rochia pe la Lei Prov. n . 1.186 de 16 d~ a bril de 1872 ; removiela 
sua séde para a capella ele N. S .. elo Livr amen·to , no arraial do 
'l'aboJeiro das Alm as , p ela Lei Pro v. n. 1 . 710 ele 19 ele agos to 
de 187G,disposição essa que foi revogada pelo <ut. I da le n. L 963 
de 10 ele junho ele 18.80 . Incorporado' ao mun. de S. Philippe pelo 
al't. 1 ela de n. 1. 952 ele 29 ele maio ele 1880 . Tem 11'.'770 h a bs . 

'l'em duas eschs. publs. de instt·. pL'im. uma elas quaes creaela 
pela Lei Pro v. n. L 323 ele 23 ele junho elo 1873. 

RIO DA ILHA. . Log-. do Es·taclo elo R. G . elo Sul, no mun. 
ele San ta Christ ina do Pinh al ; com um a esch . pttbl. de in s·tr. 
prlm,, cr·eaela peht Lei Prov. n.1. 517 ele 26 de nove mbro ele 1885. 

RIO DA PEDRA. Bairro elo mun. elo J a!Jú, uo Es·tado ele 
S. Paulo. 

RIO DA PEDREIRA. Log. elo Es tado de 'a n ta· Cathario a, 
na c1dade elo S. Francisco . 

RIO DA PRATA. Log. do Distrido Feder al, n a freg . c.le 
Campo Grande. · 

RIO DA PRATA. Bairro elo mun. ela Natividade e Estado 
de S. Paylo ; com eschola. 

RIO DA PRATA. Log. elo Estado de Minas Ger aes , uo 
dislr. ele Taquarass(L e mun . elo Cae té . 

RIO D'ARÊA . Log . elo Estado elo Rio ele Ja neiro , no dis t. 
elo Palblital e mun. de Saqua t·emo., com eschola . 

RIO D'ARÊA. Log. elo Estado do Paraná, no mun. ele 
Entre Ri.os . 

RIO DAS ALMAS. Co m. el e p rimeil·a e nLL'. do Estado 
ele Goyaz, Cl'eacla pelas Leis Provs. n. H70 ele '10 ele se
tembro el e '1864, n. 385 ·ele 11 de agosto ele -!866 e n. 598 ele 5 
ele novembro ele 1878 e class ificada pelos DecR . ns . 3.'!39 de 
11 ele abril de 1865 e 4.973 de 29 ele maio ele 1872. Comprehendia 
o Lermo ele Jaraguá. O lermo elo P ilar, que a ell a pertencia, 
passou a constiLuir u má COJJ? . pela Lei Prov. n. 682 ele 23 ele 
agos to ele 1882 . 

RIO DAS ALMAS. Bairro no m~w. ele Tauba:té e Es tado 
de s . l au lo, com escb.ola. 

RIO DAS ANTAS. BaiL'L'O no mun. ele T aubaté e Estado ele 
S. P a ulo, com eschola . 

R l O DAS CANÔAS. Log . elo Es tado elo Rio ele J aneiro, no 
mun. elo Ri o qa ro; com uma escb . publ., creaela pela Lei 
Pro v. n. 1U ele 27 el,e ou·tLtbro ele 1894. 

R IO DAS CANÔAS. Pov . do Es tado elo P a1•aná, no mun. 
ele Gua rakessava . 

RlO DAS CINZAS. Dlst. elo E stado elo Paraná., no ~e<·mo 
ele Casb1·o. 

RIO DAS EGUAS. Com o n ome de Correntina .foi elevada 
á ca·tegoria de vill a a fL·eg . deste nome, no E stado cl<t .Bahia. 
Vide Co?'?·'entina. . 

RIO DA SERRA. Uma das eshações ela ·11:. el e F' . R a1nal c;l e 
Alagoinbas ao Timbó, no Estado ela Bahia; no kil. 71,300m; 
entre Lagôa Rec!opcl a e 'I' imbó. 

RIO DAS FLORES. Pequeno pov. do Estado elo RiodeJa
n,eiro, banhado pelo rio elo seu nome, no mun. ele Santa 
'l'b.e1·eza . 

RIO DAS FLORES. Baür o do Es tar~o ele S . Paulo, 1~0 
mLUl. ele S. Luiz do P a 1·ahyting·a, com up:w. esch . publ. creacla 
pela Le.i.n. 2·H de 4 ele se teql bt·o de 1803. 

RIO DAS FLORES. Esta.çii.o ela E. ele Ferro do Con;tmercio 
ao PoL·to elas Flor es, no .mstaclo elo R io ele J aneiro . Foi inaug-urada 
a 28 ele setembro ele 1885. 

RIO DAS GARÇAS. Log . na cosba do Estaelo das Alagôas, 
enLL'e a ponta Vercl e e tL bana elo Cam arag ibe . E' pouco 
habitado . 

RIO DA SILVA. Log·. el o EsLaclo do R. G. do Sul, no mun . . 
ela '.L'aqllfn·a; co m um a esch. publ. CJ.:eada pela Lei Pro v. n . 1.8()[) 
ele 31 de julho de 1889 . · 

RIO DAS MINAS, 13ait·ro do mun . ele Canauéa, no Estado 
ele S . Paulo ; com . clua,s eschs. publs. , creacla;; pela Lei n. 101 
ele 24 ele se tembro ele '1892. 

RIO DAS MORTES . Dist. do Estado ele Minas Geraes, no 
mun. ele S . João el'El-Rei, banhado pelo rio elo seu nom e. Ora"'o 
Santo Antonio e diocese ele lYhuianqa. Foi creaclo parochia pe1a 
Lei. P1•ov. n. 2.281 ele 10 de julho de '1876 . Sobre suas di visas v ide 
n1·t. I da Lei Prov . n. i.7!)6 ele 25 ele sete mbro de 1871 . T em 
dua s escbs. publs. ele inst, prirr,1.. e llllla pop. não excedente ele 

' 1000 almas. Suas ·berras são de excel!lente cuLt ura e seus campos, 
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sUJem que pedregosos, magni!icos para criação. E' a·travessado 
pela set·ra elo Leuheit·o e banhado pelo rio elas i\:! odes, Pequeno 
e li!l'erentes trius. des·te . 

RIO DAS MORTES. Antiga com. ele 3a entt•. elo Estado ele 
Minas Geraes ; creacla e classificada pelas Leis Pt·ovs. n. 464 ele 
22 de abt·il de 185J, n. 719de l 6 ele maio ele 1855 e n. 1.740 ele 8 
ele outubt·o ele 1870; e Decs. n. 687 de 26 ele julho de 1850 e 
n. 5 .0,19 ele 14 de agosto el e 1872. Comprehendia os ·tet·mos do 
S, João cl'El-Rei, S. José d'El-Rei e Bom S uccesso . . 

RlO DAS MORTES. l~staçi'io ela K F. Oest.e, no Estado de 
i'r~inas Geraes, a .margem esq. elo r io das Mor!;es Grande c pro
xwut. da roz do !'lO Mot•tes l Cellleno, cl rs!an te 31 krls. da es Lação 
ele Santa R ita. :l7 ela ele Naza l'eLlr e 149 da do Sitio · a 828 
me·tt·os cl a lttu'<t sobre o n.ivel do mar , I• oi inaug 11rada'a 1 ele 
n1aio de 1887. O an·ai a l ela Conceiçi'io da B<r rra fica 3 1/2 kils. 
distante dessa estação. Agencia elo coneio, creacla em dezembl'o 
de 1887. Estação Lelegt• aplri.:la. 

RIO DAS ONÇAS. Log. elo Estado elo R io ele Janeiro, no 
mun. de ILaguahy, com uma eschola . 

· RIO DAS OSTRAS Log. elo ~stado do B.io ele Janeit·o, no 
mun. eb Bart·a do S. João; com duas eschs . publs . ele ins·t. 
prim., 11ma das quaes Ct'eadn. peJa Lei P!'Dv . n. 'l.708 ele 30 ele 
OLtlub t•o ele 1872 . 

RIO DAS PEDRAS. Villa e mun . elo Estado de S . Paulo, 
ex-parochia ·elo mtw. de Piracicaba; ahi fw.a uma estação da 
E . ele F. Ituana ; agencia do correio, CJ'eada em 1881. Orago 
Senhor Bom Jesus e diocese ele S. Part[o. Foi creada parocbia 
pe la Lei P roy. n. 95 d; 4 ele ab~·il de 1889 . Tem duas eschs . 
publicas. F01 elevada a· categori a de mun. pela Le1 n, 291 ele 
:LO ele julho de 11)94. 

RIO DAS PEDRAS. Db·t. do EsLaelo de Minas Geraes, no 
mun. elo Serro. Orago S. Gonçalo e diocese de Diamantina. Foi 
creaclo parochia pela Lei Pro v. n. '1.859 ele 12 ele outubro ele 187-l. 
'l'em duas escbs. publs. de instrucção primari a. 

RIO DAS PEDRAS. Dist. do ffistaelo ele Min as Gerae. , no 
mun . de Ouro Preto. Orago N. S. cl~L Conceição e diocese de 
Marianna. E' parochia an·tiga. A Lei P1·ov. n. 1.202 de 9 de 
agosto de 1864 supprimiu-a e a de n. 1.649 ele 14 ele setembro 
ele 1870 res·tauron-a. So ln·e suas divisas vide: a1·t. XI ela Lei 
Prov. n. 1. 999 ele 14 ele novembro ele 1873, 11. 3.387 ele 10 de 
julho ele 1880 (ar·t. VI). 'l'em duas eschs. publs. ele insb. prim., 
uma das quaes creaeln pela Lei Pro v . n. 2.918 de ~6 de setembro 
de 1882. Sobre sttas ÜlVJSas VJcle,entre out1·as, a Lm Prov. n. 3.387 
de 10 ele julho de 1886 . 

RIO DAS PEDRAS. Com. de ia enLrancia, elo EsLado ele 
Goyaz, creacla pela Lei Pro v. n. 823 de 24 de dezembro ele 1887 
e cJ asslficacla pelo De c. n. 3 de 3 ele dezembro ele 1889. 

RIO DAS PEDRAS. Log . elo Es·taelo elas Alagôas, em 
S. Miguel elos Campos. 

RIO DAS PEDRAS (Santo Autoiuo elo). Log. do Estado 
da Babia, no disl. elo Pal'ipe. 

RIO DAS PEDRAS. Pov . elo Es·taclo elo Rio ele Janeiro, no 
dist. de Sau Lo AIYtonio do Capivary e mun. elo Rio Claro, com 
eachola . 

RIO DAS PEDRAS. Lug. do Districbo Fede1·al, no dist. de 
Jacarépaguá. • 

RIO DAS PEDRAS. Bairro elo mun . de J tmdiahy, no Es
·taclo ele S. Paulo. 

RIO DAS PEDRAS. Log. elo Estado de S. Paulo, no mun_. 
do Carmo ela Franca. 

RIO DAS PEDRAS. Log . elo mun. de Par anaguá, no J~s
·taclo elo Paraná; com urna esch . publ. de inst. prim. , creacla · 
pelo ar L. I ela Lei Prov. n. 116 ele 6 ele JUnho ele 1865. 

RIO DAS PEDRAS. Log . do Estado elo Paraná, no dist. . 
de S . Ma theus e mun. ele S. João elo Triumpho . 

RIO DAS P;EDRAS. Log. no Estado de Minas Geraes, a 
30 kils. da cidade da Bagagem e a ·10 elo P aranahyba . . Orago 
S. João : E' h abitn.clo por inclios descendentes dos Bororos. Foi 
elevado ·,, dis·t. pelo Dec . n. 199 de 6 de outubro de 1890. 'l'em 
eschola . · 

RIO DAS PEDRAS. Log. do Estado de Minas Geraes, no 
!llun. de 'l'ir aden·tes. 

RIO DAS PEDRAS. Estação ela E. ele F, Central doBra
úl, entre Sapopemba e Madureira. 

RIO DAS PIABAS. Log. elo Estado do E. Santo, no mun. 
ele San·ta Thereza. 

R IO DAS VARAS. Log . elo Estado das Alagõas, na costa, 
entre a ponta Verde e a barra do Camaragibe . l!.:' pouco habi
Laelo. 

RIO DAS VELHAS. Dist. elo Esl·aclo de Minas Geraes, no 
mun. do Brejo Aleg'l'e. Orago Sant ' Anna e diocese d Goyaz . 
~ra pa t•ochia desde 1840, 'Lendo sido em 18M, em virt ttcle ela Lei 
Pt'OI' . n . 1.195 ele Gele agosto ·transferida para a cap lla elo eli st. 
do Brejo Alegt·e . Foi restaurado pa t·ochia pela Lei P.t·ov . n . 1.657 
de 14 ele setembro de i870 " Desmembt·aclo elo mun. da Bagagem 
e incot·pot·ado :10 do -Brejo Alegre pela Lei Prov. n . 2.996 de 19 
ele outnbro de 188:.. . Consta Ler si clo essa pov. fundada em 1741 
pt•oxirtto ela margem clü. elo rio que lhe dá o nome para r es i
clencia elos inclios Bot·ot•ós. Agencia elo correio, creaela peJa 
Pot·taria ele i3 de agosto ele 18~-1. Tem duas eschs . pullls. ele 
inst. primaria. 

RIO DAS VELHAS. AnLiga com . de seg LLnela enLr. elo Es
Laclo ele Minas Ge1·aes, Cl'eaela e classificada pe las Leis P1·ovs. 
us . 464 de 22 de ab r·i l ele 1850; 1.390 ele 14 de novembro ele 1866· 
L'í40 ele 8 de outubro ele 1870; e Decs. n. 687 de 2G ele julho d~ 
1850; 3.786 ele 24 ele janeiro de 1867; •1.648 de 26 de dezembro ele 
1870 e 5.0,19 ele 14 de agosto de 1872. Comprehendia em 1892 os 
·termos ele Sabat·á e Santa Luzia. A Lei Prov. n . 3.139 de 18 ele 
outubro ele 1883 incorporou-lhe o termo elo Cae·té . O Acto de 22 
ele fevereiro ele 18\J2 classificou as coms. de Santa Luzia e CaeM 
como de 1a entl'ancia. 

lHO DAS VELHAS. Estação ela E. ele F . Central elo Brazil 
no Estado ele Minas Geraes, no 1·amal ele Miguel Burnier ~ 
Sete Lagôas, distante 13 .634 metros de Itabira, junto á foz do 
rio Itabira. Foi in augu t'ada. a 22 de janeü•o ele 1889. Tem es
tação telegraplúca. 

RIO DA V ACCA Log . no mun. do Buquim do Estado ele 
Set·gipe . 

RIO DA V ARZEA. Antigo pov. do mun. ela Palmeira, no 
Estado do Paraná. A Lei Prov. n. 254 de 16 de marco ele 
1871 creou ahi uma parochia com a denominação ele S . João elo 
'l'riumpho. 

RIO DE CONTAS. Vide Minas elo Rio ele Contas . 

RIO DE F ARO. Nome que ·toma o rio Jamundá para baixo 
da ailluencia do rio Pratucú . 

RIO DE JANEIRO . Estado elo Brazil- Limites.- J~ste 
Estado confina a o N . com o de Minas Geraes pela serra ela 
Iv!antiq ueira, pelos rios Pre·to, Parahybuua, Pat·ahyba elo Sul 
riachiio P irape·tinga, rio e serra ele San·to Antonio, serras Fre: 
ch il'as, Gavião e Ba·talal ; e com o ~stado do Espiúto Santo 
pelo rio Habapoima; a~. e S . com o Oceano; e a O. e S. com 
o J!;staelo de S. Paulo pel::ts serras do Pa1·a·ty, Geral, Bocaina, 
Ariró, Carioca e riacbão elo Salto . A sua posição ash·ono 
mica é a seguinte: Lat. austr al 20050' e 23"19'; Long. orien 
·tal 2°9' e occiden·tal 'L 04.2' . A sua maior clis·tancia ele N. aS. 
é d<l 45 leguas, desde a serra elo Batata] a Cabo Frio ; e ele 
E. a O. 80 leguas ele S . João ela Barra a serra elo Para·ty; e 
pelo littoral perto ele 120 leguas. A circumscripção, . que 
cons~i túe hoj e o Estado elo Rio de Janeiro, compõe-se de teni
·to rios pet·tencen·tes ás antigas capitanias doadas a l\llartim 
A:il'onso ele Souza, a João Gomes Leitão com Gil de Góes ela 
Silveira e a P ecl1•o de Góes; a ~aber : S . Vicen·te, Cabo Frio 
e S. Thomé ou Parahyba elo Su l. A parte pertencente a 
Mart im Affonso de Sou~a alcançava a ponta Negra; a ele João 
Gomes L.ei·tão era ·todo o espaço entre a ponta Negra ou 
ErHiba e a foz elo l'io Macabé ; e a ele Peeh·o ele Góes seguia 
aM a enseada ou baixos dos P~rgos. A capi·tania ele Cabo 
Frio foi reconqnistacla aos Holl audezes em 1615, sendo . o 
elirecLor ela empt·eza Constantino Menelau, governador do RLO 
de J aneiro, o qual, depois de funda r a povoaç~o de _Cabo l1'r1o 
com n prerogati v a ele cidade, deixou por capüao-n~or . a Es_te
vão Gomes . Os limites dessa capi'tania se este}ld1am a prJU
cipio para o N. até Santa Ca tliariaa elas Mos · Postet·wr
mente pela nova doação ela capi tania elo Parahyba d~ Sul. 
foram 'os seus marcos fhados em Carapebús, e JlOI' ult!mo na 
foz do rio Macahé, pela fronteira ~l·ientaJ. Pela OCC!dent_!tl 
a lcançava a ponta Negra, como já vimos, com uma extei\sao 
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ele 29 leguas . A capitan ia ele Cabo Fl' io, havendo sido go,•e t·
nacl.a po1· sete capitães- mÔl'es até '1745, cesso u de exislir em 
30 de ou tubro ele 1749. Eutr etan to, cumpl'e declarar, n unc~t 
:-'imos a Car ta R~gia ou Alvará dec retando a doação em pr e· 
JUizo elo peimeiro do natar io ~.1art im Afl'onso ele Souza . Ao 
excellen te porto elo Rio ele Ja neit'o, t al vez o pri rueil'O do mu ndo, 
cuja importancia l\1a.rtim Afi'onso não comprebenclen ou não 
teve tempo de examinai', não ~bsLante havel' ·Se nell e _demo
r ado tr es mezes de 30 cl~ abr tl a 1 de agos·to de 1o3:l , se 
deve a Cl'eação ~lest Estado e sua denominação . Foi neces
sar io que os F r ancezes viessem mostrar o alcance ele Li'io mi:'
grüftmt posição ·tendo-se pe;d1clo de _1502 a 15G7, mais de 60 
anuos infructiferamente . D 01 ameia necessat' IO pan1. conse
guir a posse que os . m_issionarios N_o brega ll . Anch~e·ta, á 
custa de g rancle3 sact'lOCJOS e abnegaçao apostoliCa, obttvessem 
a paz com os indigenas Tamoyos , o c1ue se t eria talvez 
f'ac il menle obtido , na passage m e demora ele Mart im Affonso 
em i 53 L. P oucos an L10.> depois ela organisação elo seu go vel'no, 
dependente do da Bcth ia, ·tan ta era ct importa nciada· sua _Posi
ção que a me~ropole cleslJgou-o daque!la ca}lltanm, confiando 
em ' 1572 a An·touio Salema todo o ·tel'l'i torio merid ional do 
Brazil, que sP- limitava _com 9 da Bahia l)e]o r io J eq uü inho· 
nba. Esta i nclepe nde ncta na o durou ma is ele clous lustros, 
porquan Lo na aclmin ish·ação de Loul'en ço ela Veiga em 1578, 
tornou esta capitania a ficar suiJoi•clinacla á ela Bah ia, onde se 
achava o governador geral. Não obs·t<tn te, passados 80 annos, 
em 1658 Salvaclo t· Con êa ele Sá e Benevides foi despachado 
para reg~l- a com todos os terri todos ou capitanias met•idio
naes, mas isan to ela elepenclencia do governador da Bah ia . 
Mas esse privilegio limitou- se á sua administração. Passa
dos 105 annos, em 1863, a me·tropole do B1·azil fo i ·tr ansfe
l'ida da Bahia para a cidade do Ri o ele J a neh'o, em razão 
das lu tas elo Rio ela Prata, e ele errtão para cá tem sido es·ta 
cidade a capHal de ·todo o ·teni·torio brasileiro. Mas antes 
dessa ·transferencia, o governo, ou capitania geral elo R io de 
Janeiro, a bt'ang ia "todo o ·territorio elo Ests.elo do R io ele Ja
neiro, menos o da ant iga capi·tania elo P at·ahyba elo Sul , a 
quasi totalidade do ·territor io mineiro, Goyaz, Mat to Grosso, 
S. Paulo, Paraná, San t:l Calharina, Rio Granrle elo Sul , cleno· 
minada Capitania ele El- Rei, e a colonia elo Sacramen·to . São 
Paulo ou tr'ora capi~anict ele S. Vicen·te c1ue clepencli.a ela Bahin, 
obteve' ser an nexada ao i:{.io ele ."J a neiro por Carta Regia de 
22 ele novembro de 1698, clil'i gicla ao governador ArLLur ele 
Sá e Menezes , na qual se lêem as seguin·tes palavras : « Ful 
servido resolver fiquem nesse Governo elo R io de Ja neiro como 
pedem com cleclarnc;ão que as causas que se moverem cnt t•e 
ac1uell;s moradores ele S. Paulo, hão ele ir por appellação para 
a Bahia, porque es·tas não podem acabar no Ouvidor elo R io 
ele Janeiro ; de qne me parece a visar- vos, e ao Governador 
Geral do Es·tado para um e o\rtt·o o ·te,·em ass im en·tendido . 
Escripta em Lisbo a a 22 ele Jlovembro ele :1698 . - Rey . Conclc 
ele AlvÔ>'. Para o Govei:naclor da Capitania elo Riu ele Janeit·o. , 
Em 1709, por Car·ta Regia ele 9 ele novembro, foi creacla a 
nova Capi·tania Gel'al ele S . Pa1llo e ele Minas Geraes, em 
que se achavam envo lvidos todos_ os ·territorios 1~aisoccidentaes , 
senclo a cidade de S. Paulo a capital da nova caprtania ; La vendo 
pouco depoi s comprado á corôa, o Marquez de CMcaes por 
quarent a mil crnzados t oda a herança ele Pedro Lopes ele Som,:a; 
como r eaHsou em 1791 por Decreto ele 17 ele dezembro a 
incorpor ação ela capitania ele;_ S . Vicente, aompensanclo-se o 
Conde ele Vinüeil'o com merces, o cln·eito que a1ncla .tmha na
qu elle territorio . 'Depois dessa seg t·egação ficou a capitania do 
l{io de Janeiro reduzida a um clim inu·to ·tel'l'i torio, en tre as 
serras ele Para·ty e cl a Mau·ticg1eira á pon ta Negt·a; alcan
çanclo a foz elo rio Macahé pe la incorporação da capi·tania de 
Cabo Frio em 1. 749 . Mas neste seculo, pelo Decreto ele 1.4 el e 
marco ele 18-13 lançou os seus l im ites a·té o rio Furado, e pela 
Car ta ele Lei ele 9 ele Agos·to de 1.832 incorpo1·ou ao sell ·ber
ri"torio ·toda a antiga c~ pitania ele S . 'l'h0mê ou elo p ,wahyba 
elo Sul, como já havia fei to com a de Cabo Frio em 17,19. 
Po~·tanto, conhecida a histeria ela organisação elo tet•ri to1·io 
desse Estado é desde i709 ou 17'10 que eleve mos discrim inar 
os l imites deste Estado com seus conterraneos. Já conhe
cemos a linha divisaria com o Es·taclo do E spit•ito Santo, e o 
modo por que se alcançou a margem d ireita do ri.o ltabapoani:'! 
e conseguintemen l:e o ·thalweg elo r10 · Pol' S . P aulo, 1m 
en-ualuda a fronteira em dous pontos, nas comarcas de Paraty 
e 0 de Rezende. Com a primeira nos dá testemunho o Dec1.·eto 
de 29 de janeiro ele 1833, que aqui reproduz imos : « A Regen
cia, em nun}e elo Imperador o Senhor .Q . Pedro li, r esol vendo 

defirLi ·tivamente as duvidas , em que até agot•a se teem conser
vado as camaras mun icipaes das v ill as ele Para·ty, desta pt•o· 
vincia, e ele Cunha, da ele S . Paulo, sobre os l imites dos seus 
·termos coufrOJrtantes : depois ele proceder ás necessarias i nfo r
mações e ele ponderar as razões oJieNciclaa : de lll11a e out ra 
parte, decreta : Os ·termos elas villas ele Paraty e Cunha fi 
cam divididos pelo alto ela Serra, pertencendo a cada uma elas 
villas a par te da mesma Serra , que vel'·te para o seu lado." 
Pelo lado da comarca ele Rezendé expediu-se em i846 o Decre·to 
n. 408 ele 28 ele m:1io, que assim se pronunc ia : « Constando 
na minha l mpel'ial P resença que se teem suscitado co nfi ictos 
ent i·e as autor idades ela villa ele Arêas , pel'tencente á Pro
vinci,·t do Rio ele Janeiro, ponclo-'e assim em pet·igo a segu· 
rança_ e a "tranqu illiclacle dos habi-tantes claquelles legares po r 
se nao haverem guardado, en tre o pé do morro ele San-ta 
Anna _e 0 lagar cl~nomi n aelo Maximo, os l imites que na inau
gumçao desta ultuua vllla foram a ell a dem arcados l)elo Ott~ 
viclor ela comarca José Albano F ran-oso em 29 ele Se·Lembro ele 
i SOl, época muito an·terior á ct·eaçã"o da v il la ele J\ rêas , que 
leve loga;r por Alvará ele 28 ele novem ln·o ele 1.81.6 e deixo u 
subsis ten·te aquelles lim i tes; e clesejanclo concot•t•ot· c;m o co n· 
veniente remedio para c1ue não continuem os mencionados 
confli ctos : I-lei po t• bem, tendo ouvido a Secçiio elo conselho 
ele Es Laclo dos Negocias do Imperi o, que cl'ora em rl ianle se 
respei tem e observem os ditos limites , os quaes ulti rnamen te 
mandei avivat· pol' uma com missão . . .. teilclo es La comm issão 
fixado, para maior claeeza e percluravel memoria elos mesmos 
limites, um marco no a!Lo elo morro ele Santa Anna, 750 bt·açn s 
distan te do pé do mesmo mnrro ; ou tl'O na margem esquel'da elo 
reg-a·to Carl'apa·t inho em dis·tancia ele quatro m ilhas elo pt·imeiro 
marco; e fina lmente outro na margem esquerda do rio Fot·moso, 
em dis·tancia ele qua tro m ilhas e meia Llo segundo; compl'ehen
clenclo a estrada em sua extensão vinte milhas e me ia . contadas 
pelas vol tas do caminho , desde o morro ele Sa1rta Á nua, q ue 
di vide a freg uezia ele Bal'l'eiros da de A rGas, até o ri o Formoso, 
que d ivide a fl'egtwzia de Barreiros da elo Bano na] , como ·tudo 
se mostra do auto ele avivamen-to do lim ites, que se lavl'OU e elo 
mappa respect1vo, os q uaes se conset•varão annexos ao p1·esen te 
Decreto . » Es·tas divisas não podem su mais inconven ientes : 
basta lançar os olhos sobre o mappa deste Estado . Não pócle 
haver nada ele mais vago em ma·teria ele lim ites. Seria prefe
rivel uma rcc·ta ela serra Get·al á fôz elo riacho elo Salto, fi ca ndo 
para es·te Estado os municípios de Arêas e elo Ba.nana l, como 
os mesm os hnbitan·tes desses Jogares ·teem reclamado, e por oi'!l. 
i Ilfructif~ramen·te . En·tre·tan·to já alguma c ousa se ·tratou neste 
seo·ticlo a pt•etex to dos movimen tos revoluc ionarias ele 18,.12, o 
que consta elo Decre·to n. i80 ele '18 ele junho desse a nno . Po r 
fo1·tuna do pa·iz, cessando ac1uelles movim entos, voJ-tot.I o terr i
·torio anuexado ao do respec Livo Estado, em vis·ta elo Decreto 
n . 2-17 ele 21 de agosto ele 18'12. A falta de senso geog-raphico 
e aclministt·a·tivo é a causa destes clesac e,·~os , face iq de cor ri gir 
na o1'ga nisaçüo elos ·territo rios a que se tinha de Lla t· a gra
duação ele Capitanias, ou ele P t·ov incias, ou ele Estados . Com 
o Estado ele Min as Ger::tes a linha divisol'ia mai s p1·ouunc iach• 
é a ela serra da Man'Liqueira , os rios Preto Pa1·ahybun a e Pai·a
h.yba do_ Su l alé á. foz elo r iachão Pirapet ii; ga . Ma> ess<~ mesma 
hnba nao se acha dem arcada . Não conhecemos os aclos do 
Governo, que fixara m ·taes fronteiras . P iza rro, q ue em suas 
Memorias é o mais copioso em noticias des te ~stado, não os 
aponta, e apenas r elaLa os respect ivos Jinüles da. segt1inte fót• .. 
ma : « Abmngia. o Governo da Capitan ia todo o t erri tor io por 
~os·tD. ele mar desde Cabo Frio até :í. Colonia elo Sacramento. em 
cujo rumo ficava a nova Capi·tania do R io Gt• a nde do Su l, · e o 
Governo subalterno de San ta Calhar ina, e para o se l'~ào ·tudo 
quan-to se dila ta aos confins da Corôa Prn·tu gue,,a . Div id ido 
pot·em esse continente extensissimo em Capilan i:ls clifl'm·en tes 
ele S . P aulo, Minas Geraes, Goyaz e Cuyabá ou Matto G1·osso, 

. comprehencle hoj e o espaço de 75 leguas, contadas el a boreb 
. éfura do mar desde o sep·tenlrlão até o Me io-dia, e de 55 leguas 

: .. desde o Ot'ien·te até o Occidente . Em largur a par a o Poente, 
desde _Cabo F'rio, ·terá 20 l~guas com alguma di tlerença que as 
süuaçoes tl'l'egulares occas10nam : para o Nascente se estt·eila 
muito por finalisar no rio Camapoan ( IiabctJJoana) com ma is 
ou n;tenos ele 6 leguas, segundo os mappa.s que por ot·dens es
pecJftcas ~los Govem;clores ftze~·am os engenheiros e ncarregados 
dessa cl1b gencia . I elos nasCimen tos elos r ios Muriahé e Ca
mapoan, seguindo a cle semboccadm·a desse no Oceano se d i
vide com a Capitan ia da Bahia elo Norte no ·termo da Capi 
tania elo Espiri"to San·to. Separa-se ele Minas Geraes a Oes te 
pelas cachoeiras ou origi)J1S dos mesmos r ios a bl!SÇD.l' por li -
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nha r ecta o alto da serra Cordilheira, e dahi o encontro do t•io cantes ás antigas capitaniail doadas a Mat·tim Affonso, a João 
Parahyba, seguindo-o à confiuencia elos rios Pt·eto e Novo, fer· Gomes LeiLão com Gil de Góes ela Silveira, e a Pedro ele 
men-tados n a sert•a ela MantiCJ.neira, ele cujo cimo se vai encon· Góes; a saber: S . Vicente, Caho Frio e S . Thomé ou Parahyba 
lrar o marco divisol'io. No mesm0 t•umo se apat·ta de S. Panlo do Sul 1. D!irante a administracão ele Duarte ela Cos·ta 
Por outra linha recta tirada do mesmo marco, que, at raves - ( 1553-1558 ), os l'raucezes occuparam a baltia d o ~Uo ele 
saneio o sobrecli to Parahyba no logat• den0minaclo Hunil, cól'La Janeiro ( 1555 ), fortalecendo-se em ilhas e no contmeute, 
em rumo cl ~ Sul, a estt-ada geral ele S. Paulo cli~tante 'L l eguas e só fol'am repellidos elas posições que occupavam em 1567 
po Oeste ela Guarda elo Coutinho, e passando por meio elos rios por Mendo ele Sii. e EstaciC:> de Sá, ftmdando- se então a ci-

tratinga e Jacuhy, a Les·te da l<'t·eguezia do Facão, p.t t· avessa dacle ele S . Sebastião do Rio de Janeiro e a capitania ad-
a estrada que da !li segue á vi !la de Paraty pelo cume ele um nistrativa clesle nome. Não ·ta rdou , porém, a ser reconhecida sua 
lllort·o, donde busca a guarda mencionada e por el la termin a impot•tancla, pois~. metropole cleslig·ou-a da capitania ela Bahia, 
ao 111r.r n a pequqna ilha elas Couves, s it uada ent.re as ensea- confiando em 1572 a Antonio Sa lema ·todo o territorio meridio-
das. el e Cambo t•y e elas Lal'anjeiras; ao Sul e a Este tem por nal do Brazil, que se llmiLaV<\ com o ela Bahia pelo rio Jequiti -
baltsa o Oceano. » Além elo que expõe este aulor, o primeiro nhonh:J. , Esta independenc.ia, porém, não clmott clous lustros, 
~ocnmen ·to que encont.ramos sobre este assumpto é o Alvará pot•quanto na administração de Lomenço da Veiga, em 1578, 

e 9 ele março ele 181<1, em que o rio P::trahyba é designado tomou a capitania do Rio ele Janeiro a ficar subordinada á da 
como ltmite entre es te Estado e o de Minas Geraes. JTii s a sua Babia, oucle achava - se o gove t•naclor-geral. Não obs·tante, pas~ 
:.ntegr a : <<Hei pot• bem, confot•m:tndo-me com o parecer da re- sados 80 annos, em 1658, t:ial vaclor Corrêa de Sá e Benevides foi 
et' tda mQsa (elo Desembargo elo Paço) erig ir em vllla o dito elespachaclo para regei- a com todos os ·territorios ou capitanias 

Ul'rat wl corn o nome de S. Pedro ele Can·taga ll o ; c ·terít por li- mel'iclionaes, mas isento de depenelencia do governador da Ba-
ll1Ites todo o tenitorio que se comprehencte desde o rio Para- hia . Esse privilegio, porém, limitou- se á sua adminis-tração. 
hyba , no siLio qne o Ministro encarregado do levan·tamento Passados 105 annos, em 1763, a metropole elo Bt·azil foi Lransfe-
da vi !la lhe assignar. correndo pela a !Lo ela serra dos Orgãos ri ela ela Bahia para a ciclaele elo Rio ele Janeiro, em razã o das 
a par~it· com os termos elas vi lias ele Magé, lVIacacú e Campos lu·tas do H.io da Pt•ata, e el e então pat·a cá tem esta cidade s ido 
elos Go itacar.es aLé fechar no mesmo rio Parahyba, o 1J.1tal lhe a capital ele todo o Bt·azil. AlTbes disso, porém, em 1710 a :1711, 
SCI'<virá de cl ivisct em todct ct ex tensão da parte ela Pro·v·incia ele foi a cidade do Rio de Jane iro, soh a administração elo imbecil 
Minas Gemes . Ficat•{t comprehenclida nestes limi'bes a A ldi'a Ft·ancisco Castro ele Moraes, ma,is uma vez invadida pelos fran -
ela Pedra, q:te até ago rv. pertencia ao termo ela villa ele São cazes commanclaclos por Duclerc e Renato Duguay- Trouin. Em 
Salvador elos Campos, do qual son servtclo clesmembral- a com i808, a 7 de março, hospedou a famí lia t•cal portugneza, emi -
todo o tel'l·itorio do a lto da sert•a a clen-tt·o, para ficar pene11- grante ele Portugal, r ece benclo por essa occasião importantes me· 
cenelo á villa ele S. Pedro ele Catrtagallo e á comarca do H.io lboramentos, quasi todos dev idos ao conde de Linhat•es, D. l~o-
cl_: Jane~·o .. " Depois ele nossa independencia, surgiram qnes~ clrigo de Souza Coutinho . Com a retirada ele D. João e111 1821 
to9~ de hmüe> ent.re esles dous Es t~,clos no lado septen·trional, ficou na qualidade de regente o príncipe D . Pedro, que a. 9 de 
e lao gr ave> foram que o Governo tomot1 o encar go de, como janeiro ele i822, ach ando-se no Paço ela cidade, mandou dizP.r 
medida provisot·ia, fixai-os pelo Decreto n. 297 ele 19 ele maio ao povo, aTli l'eltnido, que« Como era pat•a o bem ele ·todos e fe -
de 1843, que damos em segu ida : «Tendo em con~ ideração as liciclade geral ela Nação, ficMa no Brazil ». Em visba ele seme-
cluv idas que cliat•iamente se sascitam sobre a verdadeira demar- lb a nte declaração, occorreram aqui importantes acontecimeu·tos, 
cação ele limi·tes entre a Provincia do Rio ele J anei ro e a ele que apt•essaram o gri to ela independencia,, solto pelo Pl'incipe 
Min.<1S Get•aes; e querendo evi'tar os confiicbos a que necessa· em S. Paulo no dia 7 de setembt·o. Até 1834 fez o actual Dis-
l't an1e trt' rl-í ;. c a,· <'Gse estado de incer·teza : Hei por bem orde· tl'icto Feelel'al parte elo J~s·taclo elo Rio ele Janeit·o, se ndo neste 
na r CiLte , emq uanto a Assembléa Geral Legislativa não I'esol ve r anno delle separado em virtude do Acto Aclclicional á Constituição. 
definitivamente sobt•e semelh ante objecto, se observe o seguinte: Aspec·to. - 0 s6lo é desigual; para lésle e su és te apt•esenta 
At"t. I. Os limites entr~ a Província do Rio de Janeil'o e a muilas lagoas; ao sul poucas sen·as ele g rande elevação, men os 
ele Minas Geraes ficam provisot·iamen·te fixados ela maneira se- na par"teem que confina com o Es·taelo ele S . Paulo; no centro é 
gu inle: Começando 1Je la roz elo riacho Prepetinga no Parc1hyba, pet·corriclo pela grande sel'l'a elo Mar. E' col'taclo por muitos 
subindo pelo dito Prepe·tinga acima até o ponto f!·onteiro á rios, sob resah incloo Par~J~hyba,queemsentt·ajecto recebenumero-
bal'l'a do niJeirào Santo Anron io no Pomba, e claht por nma sos Lribs. Clima e sa\ubriclade. - E' quen·te e humiclo no littor a l, 
linh ~t recta á dita bm·J•a ele Santo Antonio, correndo pelo ribei~ doentio nas partes baixas e pantanosas; salubel'l'imo nos loga-
t·ão acima a·té a serra denominada Santo Antonio e clahi a um res elevados . Tllerezopolis, F r i burgo e Petropolis são pontos não 
logat• do rio l\>Iuriahé, chamado Poço Fundo, correndo pela só recommendavei~ pelas bellezas naturaes como pela a men idade 
serra do Gavião a'té :í. cnchoeira elos 'l'ornbos no rio Cnrangola do clima. O Dr. Martins Costa diz : << A prov. elo Rio de Ja-
e_ segrtindo a serra elo Carangola até encontrat· a P rovínci a do nei t· o, multo pantanosa nas regiões de serra abaixo, é tambem 
Espil'i to Santo. » JTI' portanto uma medida provisot•ia. C um- muito victimada pelas molestias elA origem palnclosa, que lo-
l?re no ta t· que esles limite>, bem que ass ignalaclos, ainda não mavam ou"tr'ol'a a fó.rma de mortíferas epidem ias, como a histo· 
~orao:_ clem~wcaclo~, e nem poderiam ser attenta á naLureza ela rica ep idem ia denominada feb res ele Macacü, que reinou de 

ect sao ; mas não obstan·te a inda não poude extinguir as du- 1820 a '1834. Felizmente esse estado ele insalubridade se ·tem 
Vtclas. e novas questões, e o Decreto citado está ainda sujei'to a nos ultimas annos modificado muito com a dt·enaooem e amanho 
Ulll a Jnlet·pre"tação. Assim em 1865 sobre representaç<io elo elo sólo. Em S~l'l'it acima encontram -se febres palustres em a l-
~.nbclelegaclo da parochia de Tombos ele Carangola, do Es- gumas loca lidades ribeirinhas elo Pat•ahyba e seus aflls ., geral-
acto de Minas Geraes, queixando- se do i" Juiz ela parochia mente de cat•acter benigno . As molesbias pulmonar·es, aasthma, 

~l aS Naliviclacle, deste Es tado, mandou o Governo consultar o rhcumatismo chronico , afl'ecções cardíacas, gastro-intestinaes 
·L. ecção elo Imperio elo Consellio ele Estado, afim ele poder e hepa'ticas, as febres biliosas, a clysenrtet•ia, as febre3 erupti-
exp cltt• novo Decreto fixando provisoriamente novo limite por vas, a coqueluclle e a syph ilis são frequentes na pt·ov . O gal'-
~quelle lado . Até ao presente esta questão ainda está pot• ro·tilho ou croup (cliphteria) tem se mostrado em algtms pontos . 
ledcldtr. O Eslaclo ele Minas pt·etende uma divisa mais me- '!'em seobservacloc::tsos espMaclico;, mas raros, ele beri-beri. A 
rt tonal, que partindo ele um elos galhos elo ribeirão Santo hypoamia inte t·tropical apparcce nos Jogares humidos : a hema-
Antonio se clil'ija á foz elo rio Caraogola no Mul'iahé, e desse t ochyluria não é rara. A morphéa não é frequente. A febt•e ama-
l:onto t•io acima a'té á linha em direcção ao Itabapoana, onde o relia appareceu pela primeÍl'a vez em dezembro de 1849. Desap-
dto _Onça faz barra; pt·elerinclo- se a linha que passa na fo7. . · parecendo a epidemia, ficou a febre ama t•e lla sob o caractet• en
/ r to Gavião, na cachoeil·a denominada do Fundão, no mesmo . ·cfemico e ass i111 reinou com rpais ou menos in lensidade clul'ante 
Co i\furiahé, e depois em clirecção á cachoeira dos Tombos ele ":6'\•erão a'té 1851, em que quasi se extinguiu totalmente. Im-
l arfi".gola, pretenção que es·te Estado se recttsa acceitar. Su- po1•tada. de novo em 1869 pot• um nado italiano, o «Creo1"' clel 

1
;et•tcJe.- 68.982 kils. qs. Noticia historica.- Ao excellen·te Platan, p6de set· hoje reputada mal endemico, .emql:anto a~~~;~ 
i~t· o do Rio ele Janeiro, talv ez o primeit•o do mundo, cuja tados trabalhos de saneameoto não logt·arem extmguu jlb~ a · . . 
t 1P0rlancia Martim Affonso de Souza não apt•eciou ou não gem repl'Ocluctiva . O Mun. Neutro e !tprov. do Hw c e· aneuo 
reY te1npo ele examina r, não obstante h aver-se nelle clemo-
s!c 0 tres mezes, ele 30 ele abril a i de agos·to ele 163'1,, COJ?O 
d moslra no Roteiro de Pero Lopes de Souza, seu 1rmao, 
ceve-se a _creação desse .E~tado e _:ma denomi~açã.o . A ctr-
llr:nscnpçao que o constrt\le compoe-Sl;l dl') ·terrttorJ ps perten- ! ç . Mendes, ALias do Brazil. 
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foram duas vezes in vadidos pêlo cholera-morbus em 1885 _e 
1867.» Orographia .-As pl'incípaes ser·t•as do EslaLlo, exclusao 
feita ela Mautíqueit'a, que se estende por _suas cltVlSa~ , perlen
cern ao systema da. serra M~.ritima., ou sao ramt~tcaçoes desta . 
Vindo do Estado de S . Paulo e entraud:> na do Rw ele JaueH'O 
essa ex·teusa cordilheira toma diil'et·entes nomes, como os de .l!:s
trella Ot·gãos. Subaio Boa Vist a , l!'l'Íbuego, Crub íxaes, Imbé , 
.Macallú Var;,.em Alta Pinheiro. São ramificações della a do 
'l'·ingua: P1tq,;"ec1uer, S .' João, Cal) irn, Campestre, Q.u irnbira e ou
tras. A' margem esq. do Pa1·aby ba encontram- se as· serras de
nominadas elas Minhocas, Cl'Uws, R •o Bon •to, Tar1uat•a, Aboho
ras. As set·ras do Lagaeto no mun. elo Habot·ahy, elas La veas no 
ele R io Bonito da Ber tba no de 'Nl:J.cahé, elo Leandro, Haguaby, 
Calmnby e M~cacos no ele Itaguahy, de Sapiatiba no de Cn bo 
Frio são importantes. Potamog l'aplüa .- 0 principal rio do JTi s~ 
taclo'é o Paraliyba. elo Sul, que nasce n a sena da Buca iua, no 
Elstaclo ele S. P aulo, com o nome de P<l r ahytinga , nome qtLe 
perde pelo de P :u·abyba depois qne r ecebe o Para hybuna . A'tt'a
vessa o Estado ele S . Paul o, o elo R io de Ja neit·o, separa Minas 
Geraes elo Rio de J a neiro e con e pm· este ultim o ;.dé clesagua t' no 
Oceano aos 2l 0 37' de lat i ttLCle sul e 2° 15' 20" ele longi LUcle lés te 
do R io de Janei ro em ullla costa mnito baixa e arenosa . Banha 
no lJJstaclo de S.Paulo, os muns . ele Cunha, Parahyb un a,S. Luiz, 
Santa Branca, Jacarehy, S . José, Caçapava, Tauba Lé, P iuda
monhangaba, GuarabingueLá, Lol'Bna, S ilveü·as, Q.ueluz, Arêas ; 
no do Rio ele Janeiro, os ele Rezende, Barra Mansa, P arabyua 
do Sul , Vassouras, Cantagallo, S . Ficlelis, Campos, S . João da 
Baera, além ele ou:tros; no ele Minas, o ele S. José cl 'Além P ara
hyb:).. E' mat·geado em g.t·a nde parte elo seu cm·so pela K de F. 
CentL·al do Brazil, que por vezes ateavessa-o so bre pontes. S Ltas 
margens são de grande fe1· tilidade, produ1.indo q uasi todos os 
gener·os que se cultivam no pair. , princ ipa lmente o café. São im
mansos os Ll'lbs . que t·ecebe por ambas as nut t·gens, sendo mais 
importa n·tes os seguintes : pela margem esq . o ribeirão elo So.lto, 
o Pirapitingn,, o 'l'urvo (reunido ao r 10 elas PeelL·as) o Mun~ 
cléos, o Santo An·ton io, o Fornwndes, o Por·tinho, o LambaL'.Y. o 
Botica rio, o Quatis, o Barroso, o S, José, o Parahy bun a 
(reu nido ao Preto), o Ang(L, at t·avessaclo pela E. de F . 
Leopolelina, o Pomba e o Muriahé (que recebe o Bel mon·te, 
o Domingos, o Carangola, assim denominado do chefe elos 
Pnrys); e peladirei'ta o Vermelho, Santa il..nna, Lage, 
Jeronyma, Formoso, Ct·uz elas Almas, Taqu al·al, Barrei
ros, Cachoeir a, Bananal, Barra Mansa (a penas notavel pot· ela L' 
seu nome á cidade ela Barra Mansa), Brandão, 'l't·es Póços, Pi
rahy Piabo.nha (eng.t·ossaclo pelos rios Preto e F ag·u11cles), P a
queq;ler e o Dous Rios, es Le ullimo formado pelos ri os Grande e 
NeJ?rO. Recebe ai nda o Quilombo (no mun . elo Carm o), João Gongo 
e LJocinho. O rio Gmnde recebe o S. José elo Ribeirão (Cl~jos 
affls . são o Amparo, Capilão, Almas, S. Dom ingos), o Benga las, 
que banha Nova Friburgo, o B<~rra Alegt·e, que nasce na serra 
de Macabú, os ribeirões dos Passos, das Aguas Ft• i as, Maca pá, 
S:1nto Antonio, S . Lout·enço Neves, além ele outros . O Neg-1'0 
recebe o Rezende e o Babú . Ô Macahé nasce n a serra do seu no
m e e clesagua no Oceano, em ft·en te elas ilhas de Sant' Anna, apoz 
um curso ele perto ele 200 l;ils., dos quaes cerca ele 60 são nave
gaveís por prancJ;as e c_a nôas; r~cebe os rios S. Peclt•o
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rim Anta, Sab1e., Oempapo, J oao Ma noel, Atalara, Rw Morto , 
Crubixás, Serra V erde, Ouro, 'l'rahíras, Acluelas, Bonito, etc . 
Na sua foz e em frente ela cidade ele Macahé fica o Pontal des te 
nome, quo é um comom ele aréa com cerca ele 600 metros de ex
tensão e que divide o 1•io elo Oceano. O S. João vem ela se rl'a do 
seu nome e desagua no Oceano, banbn,uclo a villa ela Ban a elo 
S. João ; r ecebe o Cmbixás, Dourado, Ipucú,, Bacaxá, S. Lou
renço, Lontra, Alclêa Velha, e outros . O Macabú nasce na se n a 
de Maca h é, recebe o riacho Caro- Clliogo e o r i heirão da Soleclacle 
e desagua na lagôa Feia. O Imbé, trih . ela Lagôa de Cima, r e
cebe o Q.uimbira, o S . MaLheus, o Agua Li.mpa, o Socego, o 
Moco'tó, o Opini ão e o Segun do Norte . O U1·urahy, ·trib. da la
gôa Feia . O Flot·es afl'. elo d o BoniLo e o l'ibeil'iio Manoel Pe
re ira, O P aquequer, a l:l'. do rio Preto, que o e elo Piabanha, · e 
este· do Parahyba. O Sant' Anna nasce na sert·a Marr.os ela Costa, 
faz j uncção com o ribeirão das Lages, ceL·ca de 2 kils . clj stante 
ele :gelérn, tomando cle~se pon·to em eliatrteo nome ele Guanclú com 
o qual vai desagua t' no mar, entre a cos·ta elo Es tado t' n res
tinga ela l\1aramba1a, r ecebe o S. Pedro, ribeirão dos Poços, 
Guandumil'im e outros . O Mambucaha vem ele S. Paulo e cles
agua a O. da enseada elo Paraty. O Pirahy nasce na sen·a de 
Angra dos Reis, pel'corre a f reg . ele Santo Antonio elo Co.pivat·y 
e parte el a vil la elo R io Clal'O . Anbes elo anaia l do Capivary ro
cebe o rio elas P edras e no arr;11al o Cap1var y . 'Dab i para baixo 

recebe os ribei rões Clar o, ILaoca, Braço, Varg-em, Passa T~·es, 
Lamnjal, Or atorío P iracema, Divisa, S . J<'eli x, Sacra Famth il 
e diversos outros . 'nesagua na maq:;cm clir . do Pat·a_hyba. O 
ltabapoana que nasce na sen a Geral. separa Mwas e l{1o ele Ja· 
neiroclo Espírito San·to; recebe no Rio de Janei ro o Varre Sabe, 
Sa nVAnna,San"toAnt on io, Santo Eduar do, P irapeünga ou Pre
pelinga e o Corretlteza . Os r ios tribs. ela bah ia elo Rio ele Ja· 
neiro e que atravesaam esse JTisl,aclo são : o Imboassú, que nasce 
na se t·t·a cl.e S . Go nçalo, o Guax indiba, qu e nasce na sen·a 1\0 
'l'aipú ou Ita ipú · o MacaC LL engl'Ossaclo pelo Ba tatal , Casse1·ebu, 
Alclêa (que recebe' o Capuo. ha e Cabuçú) além de outros ; o Guapy, 
ol'iut'ldo da ser •·a elos Orgiios, que recebe o Duas Bar1·as, llin ga 
e Rabell<?; o Magé ; o Il'it·y ; oS nruhy; o _lnhomirim ou Es ~rellai 
o Jg tLass u, que desce ela serra do Tin g·ua e recebe o PJ laJ.• ; o 
S~ rapuhy; o Mir ity, e tc . Nesogra phi a.-As ilhas priucipaes 
sao: ·as ele Sant 'A nn a, pL·ox imas elo porLo ele Imbetiba, dis~an
·tes 7 .830 kils . lo littoral ; a Comprie!a, Foc inho élo Cabo, Por· 
·toi', Francez, Papa.gaios, Pargos no mun. ele Cabo Frio i a 
Grande, sécle ela (reguezüt ele S~nt'Anua , dependen te elo mun. 
ele Angt•a elos Re ís, com difl'm·entes enseadas, laes como a de 
Abt·ahão, l~ st re llas, Pa lmas, Sitio ForLe; a ela Gipoia ou Gihoia, 
elo Jorge Greg-o, Ban o, Cortueil'os, Q.ueimacla, Almeid a , Ma ia, 
Per eg1·ino , S . João, Ft'ancisca, pertence ntes ao num. ele Angra 
elos Reis. A das Floresqu asi unida a elo Ajucla trte em ft·enyo 
ao morro elas Neves, tem uma impot·tante hospedaria, onde sao 
alojados os úmnigran tes. P ortos .-Na v_as ta cos ta elo Estado 
existe m, sem d uvida, magníficos pot:tos, além ela vasta bahia do 
Guanabara . O porto de S. J oão da Barra, pon Lo ·terminal ele 
um a estrada ele fe rro que se liga á vasta rede ela Leopolcl in a. i o 
ele Macahé, no qua l es·tá tet•mina cla a aUaudega no por to ele Im· 
betiba, par a a qual concot·reLl o Estado com a qu a nti a ele 90 
contos ele réis . O porto tam pequenas proporções e é clesabrig·ado, 
ape'l,a t· elo c1ueura-m a t· nll í cons~ruiclo, .i á em gt·an cle parte cles
mm·onado pelas gL·aucles r essacas . Separado por longo pontal 
ex iste o porlo cl<t Concha ma is abrigado, sem ter com·tttclo a pL·o
funclicla.de elo pr imeüo . Ao ele An o- l'a elos Reis es·tá fadado uiD 
gr ande comme•·cio por ser o pon·to

0
·term inal ele uma vas·ta at·

·tel'ia, que ele Go_yaz, Minas e Rio ele Jane i1·o irá levar -lhe a 
v ido.. A JTI . ele l~. Oes·te ele Minas ·trabalha com a rdor para 
·tran·spot• em boas condições technicas os Jlancos el a Sen·a c1o 
Mat• e let'{l,, clentt·o ele dous annos , seu ·trafego aber·to ás neces· 
sidades do commercio. O Governo ela União manclott fazet· ·os es
tudos do pot·Lo, qlte espe1•amos se t·em definitivos, e a Co mp<t nbia 
Oeste ele Minas, JJOt' sua vez, ·~ra·ta ele co ns truir alli docas e vas· 
los aemazens, onde a car ga e descarga se faça sem os in coJ~1-
modos exis·tentes na babía do Rio de Ja neiro . O ele Buzios, é o 
melhor -da costa, segundo iVIo uchez. A Assembléa concedeu u!ll 
privilegio para construir- se alli um po l' ~O com todos os acces· 
sol'ios necessar ios para o ·trabalho da cargo. e descarga, e estucl~ 5 

já foram e11cetaclos para dotal-o desses elemen·tos impt·esc inc\J • 
v eis . Collocaclo na parte média cb cos·ta, qu ando l i g~.clo pores
tradas ele fm·ro e abastecido fo.rtamente ele agmt po•tave l, se tor· 
nará um por to irnpot··tante, por onde se far:i. fLtturamen·te grande 
parte ela exportação e por onde entrat"ão os im migran·tes que 
demandarem o EB'tado . Cabos.- Os de S . Thomé e Fl'io e as 
pontas Cdminosa, Negra, ltaipú, dos Cas telhanos e elo Drago 
(estas duas na Ilha Gr ande) ; ele Joatinga e ele Cayrnssú, estas 
du as no mtm. ele Para·ty. Lagos e Lagôas. - A de At·arllama,que 
começa na cid ade ele Cabo Frio, onde se liga com o Oceano, elo 
qual é ~lla PI'Opr iamente um b1·aço , sinão bahia, que en·tr a cerca 
ele t!2 luls. pela 'terra dentro até a Pon·te elos Leites, ou an·tas 
até o. porLo do Capitão-mór, que é a sua ex·trema mais occiclen
ta l ; biltnba pat·te desse muu., todo o ele Araruama e pa t··te elo de 
Saquarema . Compõe-se de va l'ios ba ixos ou la l'gos, l igados uns 
aos OtLtros por canaes ou es breHos ou boctueirões, mais ou menos 
compridos, mais ott menos apet"taclos. Tem diversos portos ela 
embarque, en·tre os quaes os denominados : Cabo Frio, Carro; elO 
Ba ixo, Aldeia ele S Pedro, Iguaba e Boqneirão. Nella ficam ~s 
ilhas S. Luiz, Palroyra, Pombas, Macacos, F et·t·eü ·os, AnclorJ
nhas e Corôa da Bat-ra. A ele Saquarema, onde clesag1w m os 
rios Urussauga, 'l'inguy, Juncl iá e outros; a de Cururupi na e~ 
de Madcá, na costa do Oceano; a Pia banha de Jesus elo 1 au· 
l is ta , de Carapebús, de Jeribati ba, todas atrdvessaclas pelo cao~l 
de Ca mpos a M:acahé i a de CJJna, em cuja mar .,·em es tú. assente 
a paroclu a de San'La R t ta e onde desanuam os r ios Urubú e Irobê, 
é li gada á lagoa Feià pelo rio Ul'ma'b·y, tem 8 k. 5UQm ele coJll· 
prime11to e a,bran ~e uma superficie ele 16 kils . gs . ; a ele Boacic!L, 
a ele :Tacuné, ~ Fera, abrange a superlicíe aval iada em 370 kiJS. 
qs. e onde vao desaguar os t•ios lVlacabú e Ut·Lu•ahy. Pha róes; 
-0 elo·C<tbo de S. Thomé, aos 22° 2' 00 ' ' de la t. Sul e 2° 10 
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30" TIL elo Rio ele Janeiro: o ele Cabo Fl'io, aos 23o O' 46" de 
lat. S . e 'lo 10' 4i" de Jong·. E. elo Rio ele Janeiro. Agricultura 
e IndusLria.-A. pat·te principal da riqueza agt·icola desse Estado 
é o çall', depo is deste o assucm·. Os muns . ele CnnLagallo, Va
I en~a, Vassouras, Bart•o, Mansa, Pirahy e Rezende são lmpor
~antJssimos, não só pela quantlclaele como pela qualidade elo café 
que Pt·oduzem e expor~am. Os muns. do Li·tto.ral , en·tre os quaos 
os ele Campos, S. F.icle lis, Bana de S . João, M:acahe e S . João 
ela B:trra cu lLivam, além elaquelle procl ncto, mai s a canna ele 
assucat·, possuindo muitos cle!Jes importao ·tes engenhos, sendo 
~tgnos de menção o de Quissam!ln, no mun. ele Macahé e a Usina 

arcellos, no ele S. J oão ela Barra. Além elo café e ela canna ele 
assucar cuHi va-s no E~tado a mandioca, de que s faz a !iu·i
nha, sêndo mui ·~o afamada e I astan·t~ procut•acla a ele Suruby, 
Nos muns. como os de Pe·tropol is, Nova Fl'iburgo, 0ucle enrai
zou-se a colonisação estrange ira, os habi-tan tes preparam ex
~elle~Les queijos e manteiga ft· esca que exportam para o Rio de 

ane1ro. Os que ficam á margem da bahia do Rio de Janeit•o 
exportam diariamente pat·a o mercado ela CapiLal Federal cl i ver
~os procluc·tos ·taes como legumes, rnwtas, aves; ovos, lenha, etc . 
Entre as fabl'icas importantes desse Est.ado n o-ta m-se a ela Cas
cat tnha, situada n;t contlueucj~, elo Piabanha com o ItatnaraLy, 
P.el•vida ~~ela estacão ela Casca. Linha. da via-l'errea Grão-Parít, á 
qual se acha ligácla por um ramttl 'ele 500m, que vai, até ao pa·teo 
central do eclifi.cio: a fabnca de sedas peden.cen·te a Companh1a 
PetropoliLana ; a éompanhi a Tecelagem anta Luzia, situada 
no clis·t, de . P edro e S. Paulo do m un. ele Itaguahy ; a fa
brica de Teclelos ele Macacos, pertencente i Compa n h in Br a;r,il 
Industrial, situada no Jogar i\lacacos e set•vicla pela E . ele F . 
Central elo B1•azil , ela qual dista cerca ele 2 kils. e á Cjual est;\. li
gada por um ramal que leva os carros ela Centt·al até á faln·ica; 
o importao te engeuho cen·tral em Quissaman, no mun. ele i\:[acabc, 
o primeiro fundn clo no Brazil em 1877 ; a Companhia URina São 
João, si·tuada á margem esq . elo rio Parahyha, no mun. ele Cam
pos, onde se no·tam as usinas elo Queimado, Limão, Dores, 

F
Cupim, Sant.a Cruz, S. José, Figueira e Barcellos. Est~·aclas de 

erl'O. - Propl'iamente elo Estado elo Rio ele Janeiro sã_o : a 1'.:. 
de F. ele Cautagallo, que vai ele Nictberoy a Cacboeir as e de 
Gachoeiras a Macuco, com a bitola ele 1m. e com a extensão ele 
178 kils .5/0; o ramal do Sumidouro, ele Mello Barre·to a Swni
douro, com a ex·teueão ele 34 kils. 484; o prolo.ng::lll1Cil'to. elo 
Sumidouro, de Sumidouro a Conselheiro Paulino, com 58 klls. 
28S ; o ramal elo Rio Bouito de Porto das Ca ixas a Maca h é, com 
146 kils. 499; o ramal ele S . F idelis, ele Campos a L\tcca , com 
S2 kils. 3; a Carangola, ele Campos a Santo AnLonw, com 168 
kils . 432; ·o Rama l elo Patrocínio, elo Entroncamento a Poço 
Fundo, com 33 1\ils. 26l; o Ramal de Habapoana, de Moruuclú 
a Santo Ecluarelo, com 20 kils. 53@; Grão Pará, ele Maná a São 
José cl_o Rio Pre·to, com 92 kils. 038; a elo Norbe, ele S. Frm~
Cisco Xavier á .Juucção, com 45 kils . 340; a elo .Barão ele Ara
l'UaJna, ele Quissamau a Triumpho e ele Triumpho tt Vi.s.conüe 
elo Imbé, com 86 kils . 300e 48 kils, 066 em construcção; todas 
:stas l inl1 as são pertencentes á Companhia Leopolelina ; a Cell
Lt·al ele Macabé, ele Macahé a Glicerio, com 42 ki ls. 700; a de 
Santo Antonio de l?adua, cl,e Lucca a J\Liracema, com 97 ki ls. 213; f .Rmnal Fe.rreo ele Cantagallo, ele Corcleü·o a Portella, com 77 
~tls . 413; a de Imbetib:J. a Campos, com 96 k ils. 520 ; . a elo 
Campos aS . Sebas·tião, com 22 lüls. 072; es·tas cinco u lLtmas 
ad.rnütis·traclas pela Com,panhlaLeopoldioa ; a ele l\llal' ic<l, e1ue 
q~te.partindo do Porto elas Neves, no mun . ele S. Gonçalo. se 
dtr1gc a iVI::.. l'icá, onde tem sua estação termimü, depois de um 
r et•cut•so ele 50 kils. a Valencia na, 63 ki ls. 920 : a ele San'ta 
k~ibel do l-tio Preto , peL·tencentc á Companbia Sapucahy,_73 

1 s . 783; a ele Rezende á Booaina {~ s·tados do Rio ele Janell"O 
e de S. Paulo) ; a ele Santa J\nna á l::l.rg,o dn Comt anhia 8a
Ruc~l!-y, com a extensão approxuuacla de 38 lols. a Vassom·eusq, 

,k1 ls . 600 · a B,, n.analense · a elo Rio elas Flores, com 6~ luls. 
E ainda o' illstaclo atravess~do pela Melhol'amentos elo Brazil, 
aue parte da estação da Mangueira. no Dis·tl'Jcto Gederal; a 
Fo Rio elo Out•o, que começa em S. Christovão na Cap1_tal 

ederal, pela ele Theresopol is, que P·•rte do porto ela l? teclaue; 
~ ele Angra dos Reis a Barra Mansa, ainda em cons·trucção 

Pela Cen•ral do Brazil, que nelle tem t l'es t·aroaes; o 
~ue .Parte da· estação ele Belem e vai a Macacos ;a_ cle
d0~1nada ~inha elo Ce,n·tro, que da Bal'l'a do ~ll·ahy 
J.{ 11 ge-se para ;:3ete Lagoas (Minas Geraes) e o clenomJilaelo 

0 an1al ele S. Paulo. que rlesse mesmo pontodil"ige-sea S. Paulo 
~ t·amal da Linha do Centro ainda bif'ut•ca- s ML es·tadi.o_ de 

ntre Rios em dous outros, um que, com o mesmo nome, dHL: 
't\'e•se para Sete Ji,agoas (Minas) e outro, o ele Por-to Novo, q,ue va1 

P orto Novo elo Cunha, onde encontt· a- se com a E. de F. Leo
pold ina. A E . ele F. elo Grão Pará apt·esenta uma bella appli 
cação de cremalbeira cetl'kal em uma extensão de 6028 me·tros. 
N,, de Cantagallo h a um trecho ele linha ele 13 kils., 373 me
tPo··, onde o systema Fell foi applicado . Finanças . .:_A rece ita 
·total do exercicio ftnanceiro de 1894 imporLon em 22 . 417:810- 362 
e a desp.eza e[\1 15.6t2:399.~R8J, verificando-se um saldo ele 
6 . 805 :4i0$ ~78 . .Qecluzindo-se ela re.cei·ta a i mportancia ele 
6.534:388 fj26 que lhe fo il egadaco mo salelo do ex_ercicio ele 1893, 
vê-se que a anecadação effec·tuacla naqu ell e exercício a·ttiugio a 
15.8!!!3 :"121$;736, que excecle em4 .030:55 l."'736 á est imativa ot·ça
mentaria ele 11.852:870,'000. A. receita do '[o semestre ele 1.895 
importou em 14 .796:463$435, inclusivC' o saldo ele 6.805:4 10:'478 
qtte passou do exercício anter ior. e a quantia ele 1.650:H\O 345 
escripturada em movimento rle fundos - vin do a ser de 
6.310:892:)611 a arrecaclaçãooffectttada no l" semestre ele 1895, 
ou mai s 638 :495:;;;4-13 elo que a c(e 5.702:397$198 nrrecadacla no 
cot'l'espondente pet• ioelo ele 1894. Na proposta fo r mulada para 
o oxe1·cicio de 1896 foi a receila calculada em 13 .675:284$296 
e a clesper.a em 13. '104:223$323 . Pop ttl <\ção .-~ popul ação ;;tc·tual 
é de 1.053.8 l7 habs. Tnstntcção. - A instrucção secundarja é 
dada n::ts J:<;scholas Normaes (.\'yterõi, Campos e Barra Mansa) 
e nos Lyceus de Ny·terõi., BaJ,'t'a Mansa e de Campos. Ba elift'e
ren les collegios em quasi to lias as cidades e vi Llas do Es~aclo. 
A inslrucção pu blica primada, ep:t 189ô, e l'a claela em 900 es
C?l!\S. Ha a inda um gy mn asio Fluminense em Petropolis. Bis
pado. - PeJa Bulia Ad univC?·srxs orbis ecclcsirxs elo P apa Leão 
XIII de 5 e1e maio ele 1892, foi creaclo urn bispado nesse E8tado . 
Divisão jucliciaria .- Em 1895 dividia-se em 29 coms . , sendo 12 
de 2a entr::tocia e 17 de i.a Representação Fecleral.-Dá ·tres 
senael_o1:es e 17 clepu·taclos. Govemaclor elo Estaclo . - Dr . JoaCjt! illl 
i\Iam· tcJo de Abreu . A primeira Constituição foi promulgada 
a 29 ele .J IIUho ele 189·1 e a s.egnucla em 9 ele abt·il de 189.2. 
Capilal. .- Petropolis, na serra ela Estrella, a 803 m,etros acima 
elo nível elo mar, banhada pelo rio Piabanl:ta, li gada a Mauá pela. 
J!]. de F. Grão Par á, e a Capital Fede ral pela E. ele Fel'!' o elo 
No1:te, refugio ela popu laçã.o abastada durante o verão, cl:Lma 
muito salubre, bellas casas e algtt,lla~ f~ bricas. Possue o Gy:ç;t
nasio Flumin ense e a J!]schola Dom,estica de N . S .. do Amparo . 
Denominava-se anligamen te Cot·t·ego Secco e pertencia ao pa·tri
monio i!Dperial. Foi povoada po~· colo,uos al(em(ies . E' capital 
elo Estado desde 1894 . Ciclaeles w·it1cipaes - Ny'terõi 1 , na 
margem orien·tal ela bahia do Rio de Jan.eiro, cle.fron te ela ca
pltal ela R e.public!l, com quem está em fioequ,ente commu,Q.~cação 
pelas barcas Ferry, c1ue partem elo caes Pharoux, na p;llaÇ,a 1:- de 
Novetnbt·o. Fo~ a sécle elo governo estadoal. Divi.cle- se em cl.o.us 
bai rros : Praia Grande, onde se achava1u si·tuadas as repaut i
ções publicas e o commercio, e S. Domingos onde res~clia o 
presicletl'te . Es·te u lrtimo possue ap1•az iveis chacaras, contém o 
magnifLco anabalcle clenom.inaelo Icarahy, tão procurado pela 
excelle.11Cia elos se11s baJ;thos e pelo eçcantaclor panora,ma que 
ostenta, e possufl o CorLe ba·taNJi;io Acacl,em ico, au·tigo Gragoatá, 
qne ·tão aJ>signalados serviços prestou cburaute a revolta ele 
parte da esc.t,uadra. A cidade pos> l~e uma mat1·i z re~ular, o 
Lyce.u e a Eschola Norn\al, o Asylo ele Santa Leopo~dina, o 
ho~p).tal de ca1·~çlacle, a beUa p~· aça Pinto Lima com um 
eLegante jat•dim, E' illnminaela iJ. gaz e perco~·ricla por bo~cl s , 
Na Jurujuba fica o npvo hospital maritimo ele San.ta Isabel cuja 
pedra fun<;!ame11tal foj lançada a 5 ele jtüho ele 1889. ]fo~ pri
m itivamente up:ta povoação de irtdtlgenas. Por Alvará de iQ c1,e 
n~ai_o de t81.ü foi-lhe conferido o titulo ele Villa Real da Praja 
Grant;le e por Lei P r o v. de 26 de março tle '1835 tornou-s,e ca
pital ela pr o v., coufE>ri nclo-se-lhe a categoria de cidade com o 
nomo d,e Nyterôi a 28 ele março elo mesmo anno e o .titulo d.e 
imperial po t· Dect•. de 22 ele agosto ele :1841 . Sua popul açãq é 
super ior a 20.000 habl. SeuJ)llln. compreheode cinco parocb.ias : 
.J_oão Baptista, S. Lourenço, N. S. ela Conceição ela Jurujuba, 

1 O in te lligeute e trabalhador Sr. t\ . rlo Vnllo Cabral no seu 
1
G<,ia 

do Viajante no Rio dd Jane it•o, diz :.i. pa.g . 9 o seguinte :. - A e t.rmoo- 0~1a 
mais acceitavel da palavra Nytet·ô t é. ~1gua escondJda, de 1 noca e 
n1tcrO oculta. Esta 6 a signiucn.çii,o claclp. po •· r\yres do Casa · « 0111 

effeito, diz o Dt· . B. Caetano, tP.ró s i ~~nifi C'l to t·cet·-se, furta t·-s~ , esca_n
der-se : i- ~el'l';i, nq uillo que se esc lntl e, e y- i -ts t'f.li ~trl!a que s~ escon e, 
tendo-se o metaplasrrlô de y- i em nyl donde Nyter~Jl · Além disto H.ans 
Stadenque foi prisio ueit·o dos 'l'tun •>yos, n os fJI'tmen·os t?mpos do des.: 
cobrimento , escreveu Iteroenne e Iterrone, que pronuncutdo á allema 
conco rd a com a explicação dada por Ayres do Casal , 

· .. 
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S. Sebastião de Itaipú, e N . S. ela Conceição ele Cor· 
deiroB 1 • Angra dos Reis, et.ldicacla em uma pequena pla
nície c~rcacla ele mor ros, que se prendem á serr::t elo Mar; com 
os conventos do Carmo e Sant,o Antonio e uma oas<t ele cal'ldade. 
E' uma elas mais an·tigas j)ovoações do Es·taclo .. Possue um 
lindo e espaçoso porto mar i ti mo e a peqttena dtstan~ta da c1dade, 
o engenho central de Bracuhy. Bal't'a Mansa, a margem do 
Par<\hyba, jun·to :í. foz elo peque':lo rw Barra Mansa, atravessada 
pela E:. de F. Cen·tral elo Bt·aztl e pela E . de Ferro Oes·te de 
Minas com importante lavoura ele café, uma Eschola Normal 
e uma' casa ele c<triclacle. Campos sobre o Panthyba, com acttvo 
commercio e edi ficios de regular apparencin : Casa de Miseri
corclia· hospital ele bene ficencia portugueza, estação da E. ele 
F. M~~1hé a Campoa, ·theatros, varia~ egrejas, e le. I~ ' ligada a 
Macahé por um exte:1so canal, illuminacb a gaz e pela luz 
electrica. 'i'em 20.000 habs. Foi annexada á. capitania elo J~s
piritú Santo por Decr. ele 1 cl<~ junho el e '1753, passatulo a fazer 
parte do Estado elo Rio ele Jan eiro pela Sei ele 3 ele Hg.Jsto ele 
1832. - Ca;nta"'allo 2 at ravessada pela E. ele Ferro de seLL nome, 
com important~ lavoura ele café: - Cabo Frio, n'ttma peni~
sula ele resLinga sepurad<t do cont lllente ou terra firme p0-'la l::tgo~~ 
Araruama communicando-se com aquelle pot· meio ele uo1 a 
barca de passagem no estreüo do Itajnl'lt ; com as eg t·ejas ma·triz 
e ele S. Benedicto, convento ele N. S . dos Anjos, cape llinha ela 
Guüt, paço municipal, casa ele c~riclacle, hospital e cemiterio ~l.e 
Santa Isabel; fabricas ele cal e unportan·te commerc1o ele caie, 
assucar e madeiras ele constl'Ucção. Ahi na,sceu o poe·ta e roma n
cis·ta Teixeü·a e Souza a 28 ele março ele 1812. - Magé, sobre o 
rio do mesmo norr.e, ctue fórma ao desaguat· o por·to da Piedade, 
com mao clim a, atravessada pela E. de F. que vai a 'l'heresopolis, 
passando pela serra dos Orgãos. - Macahé, na margam cli;r. e 
junto á foz do rio elo seu nome, a ENE. da cidade do Ri~ ele 
Janeiro, com lavoura de café, canoa de assucar, algodao e 
cereaes . 'rem paço municipal, \heatro, casa ele caridade, com
panhia ele carris urbanos, duas estações das estra,das de fert•o 
do Rio Bonito e Macahé e Campos, engenhos centraes, All'anclega 
inaugttrada a 6 ele dezembro do 1896, etc. - Parahyba elo Sul, 
entre o 1'io Parahyba e a serra ele Covanca, que parte elo P áo 
Ferro e vai t rmiuar no logar denominado Chacarinha, á mar
gem esq. elo ribeirão elo Fiuza. E' perfeitamente alinhada e 
convenientemen·te nivelada, atravessada pela E. de F. Central 
elo Brazil. com lavoura de café. - Paraty, na extrema do Estado 
de S. Paulo . - Pi rahy, á mat•gem do rio de seu nome, com uma 
estação da E. ele F. San-t'Anna e lavoura de café . -Rezende, 
a pouco mais ele 405 metros acima do nivel do mar, n:travessada 
pelo Parahyba, com lavoura de ca fé, uma elegante estação ela 
li:. de F. Centt·al do Brazil no logat· clenom inaclo Campos Elysios 
e diversos templos, aos 22" 271 3". ele Lat. S. e a Long. de 1o 
13' 8" O. do Rio de Janeiro :- Rio Bonito.- S. Fidelis, á mar
gem elo Pat·ahyba, en·tre a foz elos rios do Collegio e Dous Rios, 
com estação de E. de F., lavoura de canna de assucar e café.-

, João da Barra, na foz do Parahyba; ahi nasc.ett a poetisa 
Narcisa Amalia.- Valença 1 , sobre collinas pouco elevadas, 
em uma bacia formada pelas serras elas Cruzes e das Cobra3, 
com •.LOOO habs. e alguns eclificios notaveis, ·taes como a matriz, 
casa ela camara, caclêa , ~heatro, hospital ele Misericot·dia e esta
ção da E. ele Ferro União Valenciana. Foi em sua origem uma 
aldeia de imlios Coroados e é denominada Valença em honra de 
D . Fernanclo José de Por·tugal, clescenclen·te elos nobres de Va
Jença.- Vassouras, en·tre morros escalvaclos e clespiçlos ele vege
tação, com uma importan·te casa de caridade, forum, bello 
paço municipal e diversos templos: é ligada á ffltação elo Vas
som·as por uma estrada de ferro; ·tem os asylos Furquim e Por
ciunc ula . - Carmo. - Maricá, situada á margem ela lagôa elo 
mesmo nome. - Sapttcaia, na margem e;cj . do Parahyba; com 
um forum.- Capivary . - Saqnarema. -Araruama . -Bu.rr a 
do Pit·aby, na confiuencia do Püahy com o Parabyba, com 
esLações ela E. de F. Cen·t1·al elo Brazil e da Sa pncahy. - T h e" 
resopolis, no alto da Serra elos Orgãos . -Santa Maria Magda.,. 

--
1 Por Dec. de 6 de ou~ub ro de 1890 foi transferida a séde do 

Governo elo Es~ado do Rio de Janeiro para a cidade do There~opo lis. 

~ Nesse mun. fica a fre~uezia da Conceiç.ão das Duas Barras, assim 
denominaria das duas barras que fazem no rto Negro, o t·io Rezende e 
o carrego do Bahú. 

3 Nes~e mnn. !lca a freguezia de Santa lzabel do Rio Preto, ba
bada pelos ribeirões do Patl'iarcha e S. Fernando. 

lena. - S. João Marcos, an tigame nte S. João do Principe.
M<txambomb<t.- Nova Fl'iburgo, uo fundo ele um vwlle es·treito, 
coJltOl'Uaclo ele montes <t lpest t·es, cujos al Los cabaços a prase trtm:n 
gt'<tciosas · fórmas conicás, Mmvessacla pelo rio Bengalas e pela 
~. ele F. ele Cantag ~tllo, com clima salubet·rimo, a 85tm,51 ele 
a ltura. - Santo Autonio ele Paclua, ligada pel<t ]~. ele 1<' . elo 
seu nome a S.~Ficleles. - I taperuna. - It<tborahy, berço ele Joa· 
c1uim José Rodrigues 'l'ort•es e elo Dr. Jo<~.quim J\Ianoel ele Ma
cedo (n. em 24 ele junho ele 1820 e m. ~m 11. de abril ele 1882). 
Villas principaeo . ...:...s. José elo Bom Jat·clim. - S. Pedt•o el 'Al
clêa . - S. Gonçalo. - Mangamtiloa.- Duas Bal'\'as.- Hagttahy. 
San't'A.nna de Macacú.- Sumiclottro, á margem dir. do rio 
Paq uequer. - Itaocara. -Cordeiros. - S. Francisco ele Paula . 
S. Sebas·tião do Alto. - Santa 'l.'hereza. - Monte Verde . 
Maouco. - Barra elo S. João na foz elo rio elo seu nome na 
costa : ahi nasceu Casimira de' Abreu a 4 ele janeit·o ele 1 837~ que 
morreu a 18 ele outubt·o de 1860; com uma casa de caridade. - 
Rio Claro, á margem elo rio do seu nome, aJL elo Pirahy; ah i 
nasceu o poeta !"aguncles V:JJrel~.a, a 17 ele a.gosto_ ele 1841, que 
morreu a 18 ele Jevere1ro ele 187;:>. - Censti'buição do Estado. -
Titulo primeiro.- Da orgauisação elo )!;stado. - Art. 1.0 

O Estado do Rio de J aneil'o é a associação poli tica elos habitan·tes 
elo territorio ela antiga provincia do Rio de Janeit·o, e faz pat·te 
integranbe da Republica dos Esiados Unidos do Brazil. Art. 2." 
O Estado é autonomo, nos limites ela Constituição Federal ; e o 
seu governo é r epublicano, cons·ti·Lucional e r epresen·Labi v o· 
Art. 3.• A soberania elo Es·taclo reside no povo, e é excercida 
pelos poderes leg.islative, execu·tivo e juclicial'io, independentes e 
barmonicos. Art. 4.0 A base ela organisação do Estado é o mu~ 
nicipio, cuja autonomia a Constituição garanta no Titulo IJ. 
Secção I- Do poder executivo -Capitulo I- Da assembléa 
legislativa - Art. 5.0 O Poder Legislativo é, em regra, exerctdo 
pela Assambléa Legislativa, com a sancci.io elo Presidente do 
Estado. Art. 6.• A As>embléa Legislaitva é composta ele ses
senta eleputaclos, eleitos ele tres em ·tres annos por su1l'ro,gio po
pular clirecto. § 1.0 Para a eleição dos deputados o Estado ser<Í. 
dividido em cinco clistrictos. § 2.• A r epresentação elas mino~ 
rias ser<Í. respeitada nesta eleição . Art. 7.• A Assembléa Legis~ 
lati v a reune-se na Capital elo l!is ta elo, i tlclepenclentemen te ele 
convocação, no dia 1. ele agosto de cada a nno, se por sua deli
beração não for determinado outro dia. Paragrapho unico. A 
sessão annual clurará ·tt·es mezes, podendo se~· prorogaela ou 
adiada por deliberação ela Assam bléa, sob proposta elo Presi
clen te elo Estado ou ele um deputado. Ar·t. 8. 0 A Assembléa 
Legislativa póde se1• couvocacla ex·traorclinariamente pel a sulli 
Mesa ou pelo Presiclsn·te do Estado, Parag1·apho unico. Nas 
sessões extr ao rclinarias, não poderá a Assem bléa deliberar sobre 
mataria diversa da c1ue motivou a convocação . Art. O. 0 Pot' 
mo·tivo ele conveniencia publica, poderá a Assembléa Legisla~ 
·tiva funccionar em outro c1ualquet· Jogar que não seja a Capi·tal, 
se assim o r esolver o Presidente elo Estado, a maiol'ia elos me111· 
bros ela MesilJ, no intervallo elas sessões, ou a propda Assen1~ 
bléa qua ndo reunida. Paragrapho unico. A mudança da sécle da 
Assembléa, fei·ta pela Mesa ou pelo Presiclen·te elo Estado será 
suj eita á approvação ela Assembléa depois de r eunida . Arb. 10. 
A Assemhtéa Legislativa não podeni. ser disso lvida . Art . 11. 
As se~sões ela Asse.mbléa Legisla·tiva serão publicas, salvo ele li~ 
heraçao em con·trar1o da mawna elos deputados presentes. Art. 12. 
A' Assembléa Legislativa compete, além elas Ulttribuições do 
arl. 26, eleger a sua Mesa, verilicar os poderes dos seus mem~ 
bt•os, nomear os empregados ela sua secretal'ia, r egular a sua 
policia e economia in·te rna e organisar o seu regimento. Art. 13. 
Os deputados são inviolaveis pot· suas opiniões, palavras e vo-tos, 
no exercício ele suas funccões. Art. 14. Neuhum deputado po~ 
clerá ser preso sem prévia licença da Assembléa L egislativa, 
saho em·caso ele fl agratl'be delicto por crime inaliançavel. Nest~ 
caso, a autoridade que tl vet· eJJectuaclo ilJ p1·isão o comrnunicartt 
immedia·tamente á Assembléa que resolverá sobre ella. Art. 15· 
Si algum cleptrtaclo for pronunciado, o juiz processante suspen· 
dendo qualc1uer pt·ocecli1ne1üo ultel'ior, reme·tterá os' autos á 
A~sembléa )?ara dec1chr so.bre a continuação do processo. Art . 16· 
Sao concl1çoes ele elegJbllldad_e para o cargo ele deputado: § 1.0 

Ser ele1tor ou. t.er as con~1çoes para o ser, e eshr no goso .de 
seus dtre1tos c~v1s e polt·t1cos; § 2.• Ser fluminense t.e\' nasmclo 
no Districto Federal até á data ela promulaação ela Constituição 
Federal, ou tet' r esi clen~ ia e JI'~ctiva no Estado por mais de seiS 
annos. Paragrapho UD!Co. Sao considerados fluminenses naioS 
os filhos ele pai fluminense que nascerem em outros Estados da 
~nião, ou ?-_o es trangeiro desde que seus pais estejam em s~l"" 
v1ço ela Umao ou dos Es~aelos, ou em · aus(lncia teinporar!fl, · 

Ú.780 



- 377 

Art. 17. São inelegíveis: i o, os .cidq.dãos q.!J..e exercerem cargos, 
en,Jp t·egos, eomm issões ou ofll,cios t:emull.eJ·aP.os do Estado ou cl<1 
União, com exercicjo ~lO .llistado; 2•, os CJ.!Je occUIJarem ·.cargos 
de pohcta, embora nao l'emunerados; 3°, os concessio11arios de 
f;1.vor es do Estado, os- co.ntractan;tes de obras publicas ~sladoaes 
os concessionarips e co tüvactantes de favores e obras da União' 
dentto P.P Estado, e os que administrar~m eQJp~ezas gue gbzen{ 
c1efavore~ ~los mesjllos . Par::Lgrapho unico. A ,inelegibilidade 
ílen:a de extstn· , ces:;;ando a sua causa sets ,mezes antes el a ele ição. 
Art. i8 . Os deputados 4 Assembléa Leglsla-Hva não ppder~o, 
sob. j)<lllq, de ,perfla do ,mandato, exer cer c;u:"OI! el ecti vos da 
Uu.1~o .Oti ele outro li;staclo . Art . i 9 . Os eleP,utados á Assembléa 
Legtslativa não pod,e,rüo so.b pena d,e pel'cla elo manda·to, cele
b~·iJ.r con·k:j.Clps C0-111 a _Un ião, qom o Est!!-do ou .~om o mt~ll}pipio, 
nem acceltar np11'\eaçao a:>ara cargos, commJ:>Sões Ott officips 
1'-a.awper_ados elos m~snlOs : I;lem administra r em prezas ott com
~l<tnluas que gozem elos favores retin·i dos no art . 17 . Art. 2Q . 
o m!l'.uelato legisla tivo póde ser renunciado . J'al·agraplui unico . 
~!fanttestaçla a ~enu,ncia not· commu~ücljoção escri,pta dirigida _á 
lr!esa"- o iPt~esl ijletrtf) ,el a ~ssembléa, 1ndepenclentemente çle cj.eJ!
beraçao jiesta, declarará .vago o )oga t· , c prqceder çí, na fórma elo 
a rttgo seguinte . Aut. 2l. .Q•1anao occm~rer al"' nma -i•aga de 
deputado, o P cresielente ela A~sembléa a comm~(l. icat' \Í ao qo 
,!Dstaclo, q.ue mandara ]JL'Oceder immecliatarp.e~te a eleiyão . 
Paragn"Pho l!!'lico. ,o deputade eleito exercf!l'ÍÍ. o manclalq pelo 
·tempo CJine f~ ltar a.o su]Jsti·tuiGlo para comu te·ta1· o nrazo . Art. 22 . 
A AssPmbléa .LegislaViv.a )l â;o pocleJ.!iÍ- f)nceruar as SJlaS sessões 
se!ll ter vota~lo as lejs 01nnuas . A11t. .23 . Qs d{\putados, ao tomar 
assenLo, prestat·ão en1 sessão publica, a affir,mação ele bem cum
prir .l)s Sf3US deyeres. A~·t. 24. Gls elei·tores q~o iJOcj.erã.o dar, nem 
os c1eputac~os acceitar, mandato imw~r!!-tivo . A rt. 25 . Os deputa
dos venperao cltariamente, nas sessões ordin arias e ex traordi na
n as, e:xc~1JLO n~3 pt•ot·ogações, l m subsidio pecl~niario, taxado 
n~ tulLnna sessao ela l egJs~atura prececlen~e . P a.uagrapho unico. 
Nao se 1~clo m~rcado , o substclto pelo modo presc_ripto ,nes te ar ~igo, 
vtg'l,)!'a~· a o fuado ,p[)ra os ,cleputaclps ela ultima legis lal ln'a . 
~Cap1tnlo H. - Das A-t t.uib1tições da Ajisempléq. Legis lp.tj,va. 
~ t· t. 26. Compete á Assem-]Jléa .Legislati y;t : ,1•, -faze r as .!13i!l, 
:tnt~t\pQeta,l-as , susnAnclel-as e J'evogal:as; 2o , o~'ÇJhl' , ;1 recei ~a e 
fixar a despeza an,nuq,lmen~e, sob proposta dp ,P.resideiJ,te do 
1J:s tado, ,e tomar as CO lotas do exercicjo fi ~allCEÜL'O; ao, rl!gJ~1;J.l' a 
·arrecadação e distri buicão das uencla.s; .J•, [lxa r a.n,nualmep.WJ a 
<força .pu,blica; 5°, Jeg.islar sobre : A i11strucção nub lica, a c!iv;i<!a 
iPnbhca, decretando os meios paua a stta aQ:tO. t' ~is~ção e P!lg;a.
,mento de j mos; a organ isaçi'i.o â t'lcliciaria e fó1·ma do nrpcesso; f\ 
Ot·gauisação municipal ; as terras e minas pentencen t.es ao ,E~
·tado; a desapropria'ção, median te prévia it:tdemuisação, por ne 
cessid ade ou utilidade . do .Estado ou elo município ': as ob~as 

.p~1bhcas, ?s·tradae, w~as-Jerreas, canaes, por·tos e na v~ga.- ! 

.çao . elos .t:lOS ; o r egtmeu penitenciaria, co.rreccion al e cle
tentt>1o ; ,os soccom·os publicas e casas ele ca1·idade, exC!\pto 
a~ perffencen·tes ás municipalidades; a colonisação e im!llig~a- l 
ç~o : . o~ _correios e telegraphos elo Estado, nos rtermQJl da l 
o.o.nstkttuçao •JJ;tJdera l, a hygiene e assis·tencia publica; os b11.IJ.CO:~' 
Catxas _ec?nom~cas e mon~e-pios; a divisão poli·tica, judicip.na 
e admm_Is:trabva elo ]~stado; o regimen eleito~al elo J!lstado p 
elos munic1p10s; os pl'lVllegios a inventores aperfeiçoaclqres e Il l',L
~~.n·os mtrocluctores ele inclustt•ia nova; as aposentadorias, 
7eo onmas e jubilações. 6•, dect'é·tar o codigo flôl'esta l e ruual. 

· Revoga r as dolibet•ações e actos dos podet·as municipaes, 
contra1lios ás leis fecleraes e iís dÓ Estado ; 8. ° Crear e oJ.:ganie~r 
06 serv1ços, as secret avia,s e demais t'epatrtições e os estabelecl~ 
mantos do Estado; 9.P Decretar a alienação dos bens do 'Estado E a acqu isição de ou·tros ; •10. o Qoncoder licença ao Presiden·te clp 
1!-l~ado pa1·a r etirar- se do ~erritor!o deste P?r m a is ele 30 d! aS; 

.P Decretar a qro-anisaçao da força publlca; 12.° Cassar os 
Jlo~leres ao P.r esideh te do !Estado, no caso de enfermidade que o 
Playe de e xet·cer o car..,.o plenamente provada e r econhecida 
por dou t 1 " 'ct · 13 D P · 
8 · d s erc;qs c os deputa os presentes ; · . o ar posse ao re-
v~r~nt~ d? Estado e ao substi tut? legal , quando assumi t·.o go
em 0 

• . 14. 0 A u torisar o Prestdente do Es·tado : a .contrahit• 
a· prest1mos e fazei· o~th•as operações de credito.: a celeh:ar 
,~~stes e copvenções cpm outros Estados e com a T:J~ião; 1::> : 0 

d ~~!)essar , por iniciativa sua ou ele q~alquer cidadão. o . . ~reaL
até ~e e os sec!'_Ejt a!'ios ele Estado, nos cnmes ele r esponsabt l!clade, 
ção a prQnj.lncia inclusive . Para julgar- se procedente a accusa
Sen' s~o l!.ecess!l-rios dot!S terços dos votos dos d!JpU ~aclos prc
del~e~ • 16.o Autorfsar o pt·ocesso elO PresicJep.te .d~ ~staclo por 

lCtos cpmn .. uns ou pat·a o effeito de ser h mrtada a sua 
capacidade c1vir; 'i'i'.ó ·Perdoar e commutar as penas impc•stas 
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pot· sentença, nos crime.s de l'BS.llonsabili!iade não sujei~os á 
j).lris(l~c.ção federal; 18. 0 ApUl'a r a eleição do Presicj,ente e 
'Vic~ -P1·esiclente do Estado : 10.~ Nomear a commissão ele 
clepubados .que, co~nj,~mc·tamenle c9m os d.e~erg~~rgadores, consti
·tuirão o 'l'ríbunal d~ Justiça paca julgamen\o elo Presi!iente e 
elos ~ecr .eLarios C1o Estado. Esses deputados serãq nomeados 
assim qt\e fôr apresentada a accasagão, e não poderão tomar 
par te p:a cliscqs~ão e votação do proce~so nerante a Assembléa; 
20.• Processar e julgar os clesemb;:trgadores n os cri!ne~ ,Çl.e 
t:e3pOllsabilidâde commettido~ por toclos ou nor J1laiori::L de lle§ ; 
2L• Approvar : as convenções o aj ustes ceJeln·a,do; nel o Presi
dente .com ou.tr,os Estados e co~ a Uniij:o; as reformas, apo
sentador~as e jubilações concedidas pelo P1·esidetrte; 22.0 Pro
videnciar sobre tod as as n ecê!Jsidaeles ele q.r~çte t· estadoal; 
velar pela guarda P,a Consti·tuiç~g !'l elffs leis. Capit1).lo III
pas leis e resoluções - Art. 27 . :Wenhum projecto de lei ou 
re>.olttção ];lOderá en~rar em disc.ussão sem ter sidp clado para 
orcleJl.l elo dia, 11elo menos, 24 horas a n·t,es . A:r~. 28 .~ 'J'ot+o o 
projecto de l ei ou ~·esolução pas,~ará por ·1n:es discqssões, com 
inler ,alJos nunca meqones .de 24 hPP\lS. At't. 29 .- Em regqt, 
nenlmma vo·tação ter á ~ogar sem es·tar p t·esente a maior~a 
absolata dos tlexnrPacl.os. § unico. Quando, ' em rtuatl'Q sessões 
co nsecittivas, nar.> ~i verlogar a votaçã~, por n~o h aver n,umm:o, 
a e11a se p roceclerij. na quin·ta, estando pr~se11tes, p~lo menos, 21 
cleputacl.os; se a mater iã fór das que por esta Con,stit1).\ção nece~
sit<tm ele clous ·terços cios vo·tos pa.ra se~· 11-,Pprovadas, Ó,1l I6, nos 
C[).SOS ordinilfÍPS; consideraúdo-s~ ·tom 11,qa a deliJ~eração , con
foL'llle a hypothese, 1\Í o]Jt iyer , no minimo, 2i ou 16 yotoa . 
Art . 30. - O ppojecto de le i adpptado pela As.sembléa será 
enviq,do ao Presidente do Estado. Si este acqulescer. o sanccio
nará e promulgará como lei dentro c] e dez dias. 

1

§ u iHcq . A 
sancção será feiba pela s~guin·te formula : ·l, Sancciou6 e ]n~b}i
que-se. como lei l>, e :wsignada elo pt'9pr,io pun_ho çlo PJJesiclente . 
Ar~ . 3:1. - Si o PresWente h~lgar qjle eleve 11 1\gar sanc!(.ãO, pôr 
entendei' que .11- lei é inçon,v~n.i ~nte ou cqn;tra,r i'r á Cons~ituição, 
o fará lJO L' ,esta fórmula : « Volte .á Ass.empléa L~gjs]a·ti ya "• 
expondo .cleqab:o de :;ua assigna~u.ua as ra't~ões .ém que s'k f:unc!Qu. 
A v.t.. 32.- J'il'p caso qo Presiden·te ,t;eAu.sar iJ. ~lJa SilhÇ~~ij:o aQ p~o
j~Jcto, §ecá e~te t;egle~tiqo ~o .P1•e1~ideJ'\t~ !'la. 4.ss"eJ.llR1éa ct~il..tl'.O de 
dejl clif.IB · § Ut\ico. ~ i já es~iver enl)erra.da a se~~~ª-o '1egis);tpiya, 
.nubJicau.á o B!~es ic~eq\e ~lo _Est!ldO il~ r;;t~õe~ ~J~ n~o sil~P!)i.i:O Dfl 
tqJha o!}Jcip.l, cten t~o do {qesmo ,pr:azó. Art. 33. - p pro,je.c,to 
IJ,ão saq c:c ior.~do secá sujei;to qe n ovQ ar.> exa.1ne çjp. Assep.'tqlép. 
~egi~la t 1,Y!l, e, S~ fà~ .a~optacj.o pelos ~~O~S t~rçps dQ~ ~1~p}ltad9s 
.p ·esetltes, p .Pxestçlente díJ. ..(\.ssen1blep. .o prO!f11llgftra coinp ~e1 . 
§ l.!Jligq . :c{ este~ ca~os, a .yo'taçãr.> será ~~mpt:e ,!lomi\1~:1 , cl!lc)a
~·aqçlo-se na ac·ta os 110m e~ elos deplrtados q11e voLp.tan1 a fa')'or e 
c~11tt·q,. Art . ~4 .- Si , dentro de 10 dias1 o PreP,i~ente do Estaqo 
nã9 ~e hotfv~r l)tfi ll;ifçstado sqbt:e o pro,1 ecto de lei ,qu rp~pl1tçãg, 

,cons iq~rall- ~e-b a paqccionado, e o ,PresidetYte qa A~sem blêa ,o 
Jllffnçlará pul:jlica r çomo lei . Ar·.t. 3o. - No ca~o .d'a Ass~m~!éa 
Legislativp., po t· maipt;.ia. de voto~, ~cceit(!.r as ~a,zõ.e·s de .11ão 
sancgão e !I!oclif!car o .pro.Jecl_p !]O s~n·t t4q clesL~s , o r~met~~1:11. de 
JWvo ao ~re~içjen ·tl;l , c!O l);l:!t~çlp , qu~ o pr<?p:tu)p-tJ.u~ . AJ:\ · 36.-;
A nromltlgaçi\o nel o nres1qetl'tll do Estado e pftlp da Assemblea 
Legisl;1tiva ·t (lJ.:~ a seg\tinteJórmula : «O povo elo Estado do Rio 
cl13 Jn,neiro, pqr &f'll~S ,represe ntan tes, q~cretou e eu prqmulgp_.f' 
seguinte lei:» Art. 37.- Nen~um pxoJeclo ele lei OJl reso11J;!i~P 
noder á ser S(!pccion~clp ou pr:qrp.u~g~do em _ paxte. Art. jl$ .:
Um nroJee to de let to·ta~meçrte L'eJeltado, nao pocl!')r<). ~er :t;!!,llO~ 
vat+o pa meSP.1a sessiio l egislatjva . At:t . 89. - A .lflÍ ;flo. orçíJ.

,n~ento :g•:n-al teuá prefere11cia n11;~ qisc:ussões e Jtãp ,p,qtle~á coQt~r 
dtaHOSIÇ<J,O alg~ma ~.§ tt:~nha ." t:eC,:Jl'ta . e cl13SP!l,l!:<\ elo fllf~f!.~O , -
Secção li - Dq ?Pdf'J r Executtvo '7.'" Capt lulo j: --:- _Do :gr.li~;de11~e 
e dos Vice-Pre.:~identes - Art . ,10.- O Poder :)llxecutlVp e ex~r
cicl.o pelo P.~:esi(J.ente elo .Estado. Al't . 41.- 1lfo cp.so ,cle i'mp'e.,. 
dimento ou va~a, dur;1nte . o p~dodo presiclen«i~l , será ~ Pce.ll}.
den te su))s·tt t1.uclo suçcess t valj:!en·~p por ·tres V tce-Pre~tdfln"t~;;;, 
classiftcaclos na qrd e m da :votação .. §. unico. No üppedimento q.H 
fa l·ta dos V ice-P.uesidentes, assu!lllra o .govet·no: L 0 O P.re§t:
dente ela Assembléa Legis la·tiva; 2. • Qs Vice-Pre.s iden·tes ~'l
n~esma Assembléa . Art. 4.2. - O Presiclep·~f'l e os V!c.~- J.!res~= 
deo ·t~s secão ele itos pq r su ffr4g-io dir;c to. e p.oir patq_rubl~ 
votos . § i. A apuração da .eleição set:a felli>- J?ê ~ ~~,qe~n P.~ 
L,:Jgislatiya. § ;2 No Ci),SO ele Igua[dade ae vo!UC<i-P• s~rao ) ~~IH ... 
det·ados eleitos os c~nd ic1a~os mai.s :ve lhos. Art. '!3.: ,.,... O .1 ~ ~~);i; 
dente do Elstado e os seus sub,~tit~1tg.s legaes pre~tar<J.o ~.ffi:!J~~)l.1tl? 
!l eomarão nosee do governo pet::m·te a. Camata mu111cLpa1 ,_f!.il. 
capital elo ii: stado, P'ão :>e 1!P4 ançJ.,o ,reumcla a "'As sep:tb1~!). 1~Elgls : 
]ativa: . § unico . A fónmJla ~~~sta f!/firzp.açao é a segptp~ - · 
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« il.ffirmo gttardat· e fazer g uardar a Co nsti tuição e leis da Uni[ o 
e cles·te Estado e, qu:111 to em mim coubet·, promovet· e sus·tentar 
a. felicidade pnbli ca . , Art. 4,L,- São co ndições ele elegibili
dade pat·a os cargos ele Presicl:;nte e Vice-Pt·es icletrtes : 1. 0 s ~ r 
fluminense , ·t I ' na~cido no Di stri cto Federal em época anterior 
a promulaacão rla Co nst ituição Federal, ou tet· resicllclo no 
Estaclo · n;~ Ü.Himos seis an11os. 2 .o Ter mais de 30 annos de 
idade · 3 . o Sel' eleitor ou tet· as condições para o set·, e esta t· no 
gozo de seus clit'ei"tos civis e políticos . Al't. <15 .-:- Não podem 
ser ele i los Presidente e V J.::e-Pres tden tes os que sao 1 nelP.g t ve11; 
pam deputados. A rt. ~6 . - O Presidente exer cerá o carg~ pelo 
p1·azo de tt•es annos, ~ <<O pode ndo set· reelePto , nem ele tto Vtee
PresiclenLe para o Lrtennto seg·utnte. Art. '17.- O Vwe-Pt·est
clente CJlle exercer o Governo nos se is mezes <tnteriol'es 6. eleiçii.o , 
não poderá s~ t· reeleito, nem eleito Presidente pam o ·tl'iennto 
segttinte. :§ unico. Ncio pocler [o tambem set· eleitos para esse 
·tl'i ?. nni o os asce nclent .~s e cle;cenclenLes e os pa t·ente'l consan
gu ineos e a lftns, aúé ao '1° gr:io por cl irei.to civil , elo Pres idente 
ou do Vice-Presidente q.ne houver exercido o Govern o no ultimo 
anno. Al't. '18 . O Presidente cleix:u·a o carg-o no ultimo dia elo 
\rienn io, succeclendo-lhe immetl iaLamente o recem-elei'to. § unico . 
Si este u " timo não se ap t·ese nLat·, se rá subs tiluido nos ·termos 
do art. 41. Ar:t . <19.- O Presidente residi!·á na CapiLal elo 

· Estado e não pocle ra ause ntar-se cles•e, sem lice nça da A.sscm
bl.ea Legisla \iva, sob pena ele perda elo cargo . Paragt·apho unico. 
~sta deposição não compt·eheucle os c~sos ele ause ncia menot· ele 
3tl dias, de~ermimtcla por motii'O ele mole3tia ou ele servi ço publico. 
Art. 50.- O Presidente elo Estv.clo , ou seu su bst itu to em exer 
cicio, qae acceitar· cargo fecle ml ou de outr·o Estado, ele eleição 
ou nomea<;ão, perderá o Govem o. ArL. 51.- As clisposições 
proltibi tivas aos deputados quanto <'t acceiLnção ele empregos, 
coneessões e l'avor es, são extensivas ao Presidente e Vi~;e-Pres i
clen·te . Art. 5.2 .- O Presicletüe do Estado, ou o substittlto legrcl, 
qtl;:mclo em exercício, terá o ven~;ime nLo lixa;lo pela Assembléa 
Legislativa, sem direito a receber mais qua n·tia a lgum o. a cltta l
quet· t.itulo . • ·\d . 53. - Sempre que se der a suspensão elo 
Presidente ou lhe Lot·em cassados os poderes, assumirá i mm e

. cliatamen·~e o Go ve rno o subs ti ·tu~o legal. Ar t . 54.- O Pre iclen·te, 
nos crim es ele r esponsahiliclacle, será pt·ocessaclo pet'aJl'te a As
sembléa Leg- i sla~iva, e julgado pol' um Tribunal de Jnsbi ça, 
compos~o ele deputados e membros elo 'l'rilmtlal ela Relação, em 
numero igual. Art. 55 .- Nos crimes communs será processado 
e julgado no foro orclinal'io, depois de autorisacla a accusação 
pela ma ioria elos deptüados presentes . § uni co. Dec la rada pt·o
ceclente a accusação, nos crim es communs, como nos de respotl
sabiliclade, se r:í. o Presicl en·te sttspenso do exercício elas suas 
funcções . Capitulo II - Das <tl tl'ibuições elo Presidente
At·t. 56.- Compete ao Presidente : 1.• Sanccionar. prom ui ga,r 
e fazer publicat• as leis e resoluções da As~embléa Legisla ti v o., 
e;(peclindo decretos, ins~t·ucções e r egu lamen·tos pal'a. sua boa e 
fiel execução ; 2 . 0 Nomear, suspe nder e clerni ~ti r os funcc io
n arios e au toridades elo ill staclo, nos ·tormos ela tei ; 3 . 0 Distri
lnüt· e mobilisa1· a força publi ca elo Es·Lado ; 4. o .m nviat· á 
Assembléa Legisla·~iva, no dla ela aber tura ele cada sessão, um a 
mensagem dando contR dos negocias e indica ndo as providencias 
reclamadas pelo set•viço publ ico; 5, 0 Gonvocar extraonlinari a 
mente a Assemblé1. Leg i~ l a l i v ,\; 6 .° Celebt·ar com ou·tms 
Es·taclos ou com a Uni ão aju s tes e convenções, sem caPacter 
poli'tico, ctcl 1·e(erenclwn ela Asse m1lléa Legislativa; 7. o Requi
sitar a interve n<;ão elo Go verno ela On iüo, nos casos do at· ~ . ü da 
Cons'tiluição li'ecleral; S. 0 Rep t'ese n ~a t• o Estado nas suas rela
ções o Uiciaes com o Govemo ela União e com o elos ou tt•os 
]~-;Lados ; 9. 0 JJ;nv iar a A.sse mbl éa Leg islal.iv<t pt·opostas ele leis 
cleviclamente n.to ti vadas, sendo as elo orçamento e fixação ele 
fot·ças denL1·o de oito di as , contados claquelle em qne l'ôr <1 ber'La 
a sessão c1 a Assernbléa ; i O. o lvio.nclar pl'Ocecler á; eleição pét~'a os 
carg-os do Eslaclo; H. o Promover e ftsCollisa •· a a rrecada.;ão elos 
impostos e l'enclas e ''· sua applicação tws di versos se l'l"i t"s da 
admini s tração pu blica; 12.o J:'el'cloat• e commutar as penas 
impostas por sentença, en• crimes commun3 não suj eitos á 
jul'iscl i oç~.o ~ed eml , nos Let·mos clv. lei ; '1 3. 0 Decidir· os conrJic~os 
de attt·ih .Ltçoes aclmmtsbrabtvas; '14. 0 Suspender as resoluçoes 
elos poderes municipaes, q uanclo i nfl'ingirem as leis J'ecleraes e 
as elo Estado, ou ofl'enderem cl ireHo ele outro municipio. J);s~e 
acto ser á sujeito á a 1:provação cl~ Assemblé~ Legisln:·tiva em sua 
primeira re1mi ii.o; 1::J ." Co t1'tra1Ur empres tunos e lazer otltras 
operações ele credito ; 16. 0 Levan~ar torças no ITis·taclo, nos se
guintes casos ; 1. o Invasão estr~ngell':J. ou ele outro Es ~aclo; 
2.o Comwoçiio inter na ou 11erigo imminen·te; 1.7.a P1·orogar as 
leis a nnuas elo exel'cicio (tl1 terior, quando a i\ssem!Jléa Legisla -

·tiva nüo a~ Li ver vo·taclo. Qua nclo no ultimo anno ela legis l.atm:1, 
a Assembléa não as houver votado, o P1·e siclen·~e pt·o t·ogani. as do 
exercicio an·~et·ior convocando a nova Assembléa na~·a. vo·tal - as. 
C<!.pi'tulo IH - Dos Secre tarias elo .mstaclo - Art. 5'7. Os cliv,;rsos 
ramos dos serdços elo Es·taclo se,·ão clistribuiclos ·pur secretarias, 
cu jo nume1•o não excecler i< ele r1u<ttro e cuja pl'imeüa ot·g-anl
saçii.o se t·f, dada pelo P .resiclenLe elo Estado e approvacla ]Jel!l. 
Assembléa Leg islativa, § L Cada um a des tas sect•e tar ias, a lém 
ele se u respectivo cl ir ec·tor , ·terá à suo. ft·en ~e um secr eta rio ela 
COtlfiança elo Presidente do Estado, nomeado por es·te. § 2 . O 
Presiclen te elo Esta elo poder V. nomear pctra o logar de secretario 
qualr1ue1' dos clü·ectot·es elas secret[tl'i as, o c1ual nes te caso exer
cerít as dn as runcções sem accttlllltla t• os venciment;os. Art. 58. -
0s sect·e·tal'ios são obrigados a apresenta i' an nualmenLe ao Pres i
dente do . Estado relatorios sob t·e os negocias elas respec·ti 1•as 

· sect·e·tal'i as . Ar t. 59. - Os secreta rios são obrigados a minis~r:J.l' 
ás commissões cht Assembléa Legisla·tiva, verbalmente ott por 
escl'ipto, as iniot·mações que ·u1es forem exigidas. Art . 60 .- Os 
sect·e·ta t·ios não são responsaveis pelos ac~os elo Presidente, que 
subscre verem, sinão pelos que exped irem com u sua assignatura 
excltls iva mente . § unico . Nos ct·imes ele responsabilidade, se l'ãO 
pl'ocessados pela l..sse mbléa Logishrtiva, e julgados pelo 'l'.ri 
buna l elo Jus·ti ça a que se refe re o ai" b. 54. Secção III - Do 
Poder Jncliciario- Art. 6L - O Pocle t• Jtlclici a rio Lem por 
ot•n·ãos : Lo O 1' ri bunal ela R elação, co m sécle na Capita l e .i uri s
cli~ção em todo o IJ:staclo; 2.• Os juizes ele direito, com jtu·i scl icção 
nas comal'cas ; 3.o Os jui~es municip<ws, com. juriscl icção nos 
nlllnicipios; 4." O minis ted o puhl teo; ?·? O tnbunal elo Jury ; 
6. 0 O tribunal correccioual; 7.o Os Jtuzes ele paz. elect1vos. 
Al'l.. 62. - O juizo arbi~ral poclel'á ser esta belecido por co tlve nção 
elas pal'tes, desde que não ·tenham inLere.sse no p~ e Jto : menores, 
orphãos, interdictos, o.use11tes oa a Fazenda NaclOn:otL At•t . 63. 
- A Assembléa Legis.lativa pocler:i cl'ear ·Lribunaes ele .com
met·cio, quando o exigir a boa administração da justiça . 
Art. 64. - O minis·tel'i o publico tem pot• orgãos : L 0 O pro
cut·aclor ger <Ü elo 8 staclo, nomeado él'entre os advogados elo 
EsLaclo; 2. 0 Os promo·tores publicas , com e xercicio nas comarcas; 
§ Utlico . O Pt•esiden·te do Jl;staclo, sob pt•oposta elo procurador 
geral, nomeat·á um adjunto ele pt>omotor publico nos municípios 
que n üo iot·em sécles ele comarca, o qual só ·terit direi to a eruoht~ 
men·tos. Ar~. 65.- 0 ,, promotot·es publicas serão nomeados 
c! ' en tre os cloutor~s e bachat·eis form ados pelas Factddacles ele 
Direito da Republ ica, que for em fluminens es ou tiverem um 
a nuo ele domic ilio no .l!Jstaclo. Art. 66. - Os juizes umniclpaes 
serão nomeados cl'e ntre os dotrtot·es e bachareis em direito que 
·tivet"e!ll clous a unos ele pratiea nos aucli torios elo Estado, ou 
ig ual tem po ele exercício no ministerio publico des te. Ar·t . 67.-
0 s ju izes ele dit·eito sa1·ão nomeados cl'en-tre os juizes municipaes 
e promo·tot·es publicas elo Es·taclo, que 1Ji:verem q uaLriennio, ~~a 
ordem da antiguidade. Ar·t. 68. - Os clesembargad01·es serao 
nomeados d'entl'e os juizes ele clil•eito, na ordem ela an·t igtüclade, 
At·t. 69. Os desem bargadot·es e juizes ele direito são vitalícios e, 
s0 pot· sentença 011 i ncapacichu:le physica ou moral, pl'ova.cla e 
julgada peratTte a Relação, pet•clet·ão os seus C[trgos. Art. 70.
Os juizes ele direi to só podem ser r emovidos pelo Presidente, 
por accesso, a pedido ou pot• mo~i v o de con venienci a publ ica, 
Julg-ado provado pelo 1' ribunal da Relação. § nnico . Nes·te caso, 
reconhec ido o mo ti v o ele convenienciét publica e decretada a 
remoção, será des ignada immediatamente otltra comarca ao juiz 
removido, o qual ser:í. cleclo.ratlo o.vulso quauclo não haja comarca 
vaga, vencendo sómeu Le o orcle no.clo. Art. 71..- Os juizes mu
nicipaes qtte compleharem o qua·triennio e forem reconduzidos, 
são considerados vilalicios. Art. 72.- Os desembargadores, o 
procurador geral elo Estado e os juizes de direito nos crimes ele 
responsil bilicl ade, serão ]JJ'ocessaclos e julgados pelo 'l'l'ibunal. el a 
Relação : os juizes municipaes e pt•omotores publicas, pelo J_UIZ 
ele direito da Pespectiva coma-rca, com recurso par o. a l'telaçao. · 
Art. 73. - Os mag isL•·aclo>· não poderão ser nomeados para 
cargo, emprego ou com missão que lhes não competi r pot• accesso 
na mag isLra·tura. § unico . Serão eliminados elo qua.clro cb 
mag is tratura os que acceitarem cargos ele eleição popular pot· 
qna lc1uer ou·tt·o Estado ou pelo Dis·tric to Federal. Art . 74. 
üs serventual'los elos olllcios de justiça são vitalícios. Art . 75.-
0 Poder Judiciario não cumprirá as leis elo Estado que forern 
cóntt·arias á Cónstittüç.ão, nem os regulamentos, actos e deci
sões elo Governo ou del1 berações elas municipalidades, contrarias 
á mesma e ás leis . Art. 76. - A organisação jucliciaria e as 
attl'ibtúções ele cada um elos fJe us orgãos serão cletermi nadaR 
por lei. Secção IV- Da força publica - Art, 77.- Além da 
polic.ia aclminis~t·a tiva elos municípios, haverá uma força orga-
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nisada militarmente para garantir a atrtoridade, a inclepen
dencta e a integridade do E s tado . Art. 78.- Esta força sed. 
essencialmentC< obedi ente , e sujeitar- se- ha á di sciplina que fo t' 
decretada . § unico. Só por or dem elo Presidente do L<;staclo 
poclerá ella ser reunid;t ou mobilimcla, sem prej ttizo, por ém, 
elos clirei·tos cb União, . nos tet·mos da Constituição Federal. 
'l'i·tulo [[-Da administração local- Art . 79 . - O tet•t·itorio do 
Estado .se rá cliv~cliclo em municípios,. subdivididos emclistric tos, 
t endo-se em cousideração D, commotl tdacle dos povos e a~ neces
sidades e van tagens da aclm in is·traçãa local. § u nico, Coittci
cltrão com os cli s·trlc'tos municipaes os ele paz e os de policia . 
Art . 80. - Os mun icipi os poderão celebt•at· entt·e si aj us tes pal'a 
a realização ele n egocias ele interesse corumum. Art. Si.-Dous 
Ott matis municípios confinantes poderão fund i l'- se, co <lst i tu indo 
uma só ciL·cumscl' ipção municipal, mediante a ppt'O\'ação ela 
~ssembléa Legislativa . Art. 8.2 .-- O muni cilJÍ<> que não 
tlVe t· as condições legaes para mante t·-se, set·à exLincto pela 
Assembléa Legislativa, e o seu territorio a nnexado a um ou 
ma is municípios . Art. 83 .-As ci t·cumscripções ·tenitol'iaes 
que sati.sfizel'em as condi ções ela lei. para se co ns tituírem 
em municípi os , sem prejui)IO ela ex iste ncia muni c ipal daque1\e 
ou cl aquelles ele que fizerem parte, e respeit'loda a integ•·i
clade elas cidades, poclet•ão l'orrual' um novo muni c ípio, mecl i<tn te 
l'e[Jt•ese ntação á Assembiéa Legisla·tiva , ela maio1·ia el os seus 
cleltoPes e contribuintes . ;:: unico. Verif:icacla pela Assemblea 
immecl iatameute a existencia dessas co ndi ções, seni insta llaclo 
o novo município. Arb. 8 '1. - Os novos municípios c1ue sa 
cons ti tuit•em sel'ão t•esponsaveis pela p<t rte da d i viela claquelle 
ou elaquell es ele c1ue fomm desmemb rados, devendo o q~tcmt:u?n 
ser fix ado po1• arbitt·os non10aclos pelas pat·tes iilt2reõsadas. 
A rt. 85 . A aclmini.Ll'ação mun icipal é inLeiramen·te a ulono ma, 
excepto no que fot· de interesse gel' a l elo Es tado e commum a 
ma is de um município . Art. 86. A aclm inistracão local ser á 
exet•cicla por tres orgãos esse nciaes, dislinc·tos e' harmonicos: 
1. 0 A Ca mara Munic·ipal, composLa ele um conselh o ele vet'e<.~.· 
clot·es ele i tos pelo mun.i cip io e rle mais um ver eador c lei to em 
cada d istricto. 2. o As Juntas elistrictaes, formadas elo ve t• eador 
clis·tl'ictal, elo :to juiz ele paz e elo immcclia.to em votos ao ui Limo 
Jll!z ele paz . 3 .0 A i\.sse mLl éa Municipal, fot·ma:la pela re união. 
da camara , juntas clis·triclaes e juiz ele pal. § unico . Os verea
clot· es n<'io serão t·emuneraclos. A.r t. 87 . As f uncções da Camara 
Municipal ser ão divididas em delibera tivas e execut ivas, com
pe·tindo esl·as ao seu pl·esiclen te e artnellas aos veve-1clores em 
corpOt·açiio. Art. 1::8. A' c~.ma t·a Muni cipal compete: i. • 0l' · 
ganisar annualm eute o orçamen·to; 2 .• Arrecadar e fi scali sa t• 
as rendas; 3 . o Fazer e conservar as olu·as ; 4 . 0 P rover sobre 
i nstrucçâo prima ria, hyg-iene e assis·tenci a publica, sem prejuízo 
el a compe tenci<L co nst i·tuc ion al e legal elo Es tado nestes sel'l'i ços; 
5 . 0 Administrar os propri os municipaes; 6 . 0 Desapt·opt• ia t· po r 
necessidade e trti l iclnde municipal, n a fórma ela l e i ; 7 . 0 Pt·opm· 
a ct•eação e extincção ele empregos; 8 , 0 Nomea r e clemittir 
seus empregados; 9 . o Exercer toclos os actos de policia ad mi
nistt· a tiva local; 10. Or,pwisar o cocligo ele postmas; 11. D•o~ 
ltber M' sobt•e Luclo o que disser r e> peito á viela econom ica e ad
nHnis trativa elo município ; 12. Vet· ificar os l;ocle t·es el os seno 
l~embros e dos juizes ele paz com recurso, no caso ele con.t sta
çao, para o 'l'l'ibunal ela Relação . Art. 89 . A 's Jun·tas clislri
c taes com pe·te : i." Expôt· ;i Camat•a annualmente, como bas ~ 
do orçamento municipa l, as necessidades, r ecurso~ e es'La Li s
~ica elos clistr ictos, auxiliando-a no ·tt•abalho de l ançammrtos elos 
lnlpostos, segnnclo as tabell as organisaclas para o município ; 
2." Auxi\iat· a Cam~ t•a na execução ele 'todas as obras e sel'viços 
nos clistric'tos : aclm in is·tl'al' 'tnclo o que Jot· peculiar ás sua~ cir
C1U11Scripções, in·es"ta ndo contas n a reuni ão ela Camara Municipal 
por in·tel' med io do vereador do elis t<•i cto. Art. 90. A' Assembléa 
Municipal cJmpete : i." Approval' as -tttbellas ele impos·tos, os 
lançame ntos, o Ol'çame n to ela rece i·ta e clespeza ci ,J municlpio e 
as posturas ; 2 . • Decreta l' o a t·1·endamento, aforamento? tl'oca e 
Venda elos bens municipaes; 3. 0 An\Ot'1Sal' empres·ttmos, e 
Jul gar as contas ela Camat·a no fim ele cada semestl'e. 'L" Creat• 
empregos, oxtinguil-os e fi xar os vencime<l'tos respect iv os. 
.Art. 9 t. Os traba lhos ela Assembléa Municipa l serão dirigidos 
pelo Presidente ela Camara, a quem compe te co nvocai-a ser
vindo ele secretario o da Camara Muni cipal. Ar t . 9.2. As del i
berações ela Assemb léa Munici pal se l'à.o tomadas pot· maioria 
ele votos, , es·tando presente me·tacle e mais um elos seus mem
bl'os, publ icadas por ec!Uaes ou pela impt·en a, onde a hoLtver, 
e. exec utadas, independeu temente de q ua lquet· t·ecurso, pelo Pre
S<clente d a Camara. Art. 93. ~· da excl<ls iva compete nc<a. da 
Assembléa ,l\'I\l.ni cipal votar impostos, desde que es tes não per-

tençam á renda elo Es tado . Ad. 9.! . P ertencem exclusivamen te 
ao mun icípio, a l ém elos impos tos ele que j à estão ele posse; 1,0 
Os de in.elustr·.ias e [Jl'Ofissões ; 2. 0 A clecim a urbana; 3 . o A. 
·taxa sobl'e o consumo ele «guarclente . A!'t. 95. A Camat·a Mu
nicipnl não pod erá pt·opó t· nem a A.ssembléa Municipal vota r 
im postos ele tntnsito pelo terl'itorio (lo se u município sobre pro
duetos ele oulros . At"t . 96 . Os ln ns municipac-s são ise ntos ele 
peo llOra exectrt iva . Art . 07 . As Camaras Municipaes sómente 
S<to responsav is pelas custM j <tdic iaes elos ' proceosos em que 
forem parte e tle qu e decahil'em. Al' t. 98 . As Camaras Muni
cipaes são isentas de cu s tear es·tabelecimen tos a cargo do Es 
·taclo . Art. 09. Os co nfiictos e ntl'e o lllllll;cipio e o Executivo 
elo Estado sel'ilo t•eso l vi elos pP.la Assemblea Legislativa . Art. 100 . 
Os confiictos j <tcl icia l'ios e ntt•e 111ltll ic1 pios serão decididos pelo 
poelet· .J<Lcliciario, sendo os clemuis resolvidos pela Assembléa Le
gisla Liva. 1\xt. 10l. Os vereacloresserão inviolaveis pelas opi
niões que emitt it·em no exercício ele suas funcções . Art. 102. 
Os vereaclo r~s n ~o pode rão exet•cet• a ttl'ibui ções . Ar t . 103. Na 
eleiçã ele vet'eaclol'cs, set• á r espe.i't,lclo o ]Jl'incipio ela represen
·taçã ·J elas minorias. Al't. -10-L Pa t·a a cob t•::tnça el a sua divida 
ac tiva , usarão a s Camaras Mrmicipaes elos processos e acções es · 
·tabe lec iclos para a cobrança ela di v ida elo Estado. Art . 105. 
Todo ciclacliio r1ue se julga t· aggravado em seus clireib•Js, por 
c1un lquet· ele] i beração ou a c to dos poclet•es mu nic i paes, p,JcJerá 
reclamr.l' penmte o juiz de dit•eito. Da decisão des·te have1·á re
ctu·so para o 'l'l'ibun .:~ l ela Relação. A1•t. 106 . As Camaras Mu- · 
n icipaes não pocleriio conceder pt•i vi leg· ios de g ualcpu t• es tiecie 
ou natureza. § unico . Nenhum privilegio ele bn teresse local sel'á 
co nt:ecliclo pela Assembléa Legisla ti va sem precedet• andiencia ela 
resp cti va Camat·a Municipal. At· t. 107. As Cam~ra.s M<ln ici 
paes e seus empregados são obrigad.os lt execttla r as ftlncções 
que lhes for em çommetticl:ts por lei para clesernpenh o. ele se r
vtços do ITI ~ taclo . 1\. l't, 108 . As Camaras Municip<tes não comm i
narão penas de mais ele 1 00:~ de multa e i 5 dias de pl'isão, poclenclo 
est<t ser co nve!·Ucla em multa conesponclente . A l't. 10!). As Ca
maras i\1unicipaesor ganisa t' ão dentro de um a nno, se u reg imen to 
interno e, si o niio ft~erem, a.Assemb léa Le.gislativa o clect·e-tará 
Titul o IIL - Das eleições - Ar t . 110. Todas as e leições par a 
os cat·go$ elo Eslaclo e elo Mttnicipio serão . feitas por std'fl'ag io 
diL•ec·to, voto secreto e pelo u!Li.mo al istamento ot·ganisaclo para 
as e le ições fecle t·aes . Art. 111. São exclnicl ~ s ele votar as p1·aças 
ele [ll'et elo exerci to , a l'mad a e corpos pol iciaes . Exceptuam-se 
os ,1ltunnos elas escolas mi litares superiores e as praças r efol'
maclas . Ar t. 112. São elegiveis todos os que fo rem elei·tores e 
toclos os que t)verem as. condições para o se t·, salvo as rcstl'icções 
es tabelecidas nesla Co nst i tuição e na lei L'egulamerrtar . Art. ii3. 
S0b nenhum pl'etexto poderão os membt'os .el as mesas eleitoraes, 
ou qualquer autoridade, r ectuis i·tar a prese nça de força no ecli
fi cio em CJU 3 se proceder ás ele ições e nas suas immecliações . 
§ u 11i co. Ni ng uem poderá ap<·e~en tar-se at•Ji'Jado no ecli fic io em 
que se procede r á eleição . Art. H 4 . Nenhum eleito r poderá 
set· preso um mez depo is da eleição, salvo o caso . ele Jiag rantê 
deli cto em crime imdl.a n çave l. Art . 115 . No caso cle·vaga ele 
qualquer cargo elec·tivo, se pt·ocecle t· á, clentl'o ele 60 dias, á ele i
ção para preenchel-a, salvo a clispo.>içiio el o a rt. · 41. Art. 11G. 
O mandato· pat·a ·todos os cargos ele eieição vigor a t• á por tres 
a unos, devendo as ele ições ter lagar n o ultimo anno do ·trien
ni o . § unico. As eleições ele vereaelol'es e ele juizes de. paz 
·t3t·ão .logar em di a que não coin cida com o fixado para as elos 
demais cargos el ecti,•os do gstaclo ou ela U nião e que fot· mar
cado pelo Pt·esiclet:.-te da Ca mara elo r especti vo municípi o. 
Al't . 117. Uma lei especial regulará o processo e ás incompa
Ubiliclades elei'tot·aes . - Titulo IV - Disposicões geraes 
Art. 118 . Esta CousLiluição reconhece, a lém dos clit·eitos e ga
ranti as affi.l'mados pela Constituição Federal, os resultantes ela 
fórma ele governo ;1ue ella esta belece e elos principias qu e con
sagra . Art . H 9 . 'I oclos os fu nccional'iOS publicas do Estaclo e 
elo municipio são responsaveis, civil e Cl' im inalmente, pelo 
cló lo, cnlpa ou omi ssão que comm et lerem no exet'ci:cio ele su as 
funcçõ s . Art. 120. A t·esponsabiliclade se fará eJJec·tiva '·pe· 
r ante os jui~.es e tribttnae.s cleterm i nados nesta Consti.Lttiçiío e 
nas leis . Ar t. :l2L São proltibicla~ as .accumulaçõés ele em
pt·egos . Art. :l2.2. E' gara ntida a divida publica . . Art. . 123. O 
Es·taclo. não póde tomar-se co-proprieta•·io ot; ~cc<on !_st~ ele 
qualqnet· empreza ou companhia . Ar t . 1~4 . Se•;• wst ttu •_do u~ 
m ontep io obr<gaúono pa t• a os funccw nartOS d :J Estado·. Al t. 12a. 
Nenhum cid adão ttlm fõ1•o privileg iado pe los cr1 mes co mmuu.s 
qu e com,metter . Art. 126. De 10 e<n 10 a.nuos p t·oc;oder -se:ha :m 
todo o .hstaclo ao t•ecenseamento . de . SJ'-a populaçao .. ,Att. i 27. 
Nenhum vencimen to, orde nado ou gta tt!icaçao pocler,L ser ele-
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vado oli t•edr1 zído; si não por lei especial. Art. 12!L Nenliuni 
imp·os ío poderá se1· creado, aHeracio ou sttppt1imido ; sinão erh 
virtude de lei especial. ArL 12'9. Nenhum elos poderes do Es
Mdo ou elos municípios podet•â ftt•mar contracl0s e titr.e(· con
cessões pat•a obras, fomecimentoa, exp].di'a,ção de bens e funclacão 
de es~al.1e l ecimenlos , sini'io median·te concurrenci:t publica. 
Art . 1.30 . Aó estadd ~ permiliticlo conceder p'i'ivilegios; 
At•t; 131. Será crendo um 'l'rib:mal de Con-tas, ao clital incutn· 
birá fiaca lisar a ari•ecadação das r endas e à a pplicaç'ão das 
verbas cóhsignadas na lei do orçamento. § ilnico. O Pres~ dentff 
cl'O Elstado ó ofgri.nisará, sujeitando ó seti acto á approvaçãô da 
Assembléa Legislativa. Art. 13.2 . Tddos os ac:tos, resofuções e 
clel ibet·ações dos poderes J?ublicos cio Elstado e do mltnjcipio 
serão publicados pela ifn[lrensa onde, a hdtivat·, ou por ediLaes, 
sàlvb ocas~ ele segredo de justiça. Art. 133 . 8el'iio nullos os 
actds pra:t icadós r:lor cjualrjuér autori:dade Pob pressão ela força 
publica bu reim iãa seclicidsa . Art. -134. Els ta Co nstHuiÇão po~ 
de'r á sei· reformadà no ·t_od o ou em pàrte, median·te J'ep t•eseJ1ta• 
ção ele Übus ter l}os iÍàs C amaras Mun icipaes, ou deliberação ela 
AssemiJ léa Legisfativa, tomaéla por dous terços élos deptitados 
p1'éseii.t~s. § L S3mpre que for proposta a t·eforma pelas Cà.
mat'as Municip'aes, ser á vo·tada pela Assembléa Legislaiiva or
clinaria por dois terços d~ votos. § 2 . Nb caso de se r a úeces
sic1ade ela r eforma reconhecida lJela .Assembléa Legislali v~ , 
a legi slatura immediO;ta trará poc et'es consti tuintes. Art. t 35. 
Só é õons6itudio.na l, para b elfútd dàs di spos iÇões antériores, 
o qúe àiz respeito aos lihiites e attribui ÇÇies respectivas dos po
deres poiitiêos e individuaes dos cidaélãos. Tudd o que não é 
const it\IC ibrl ttl p6de ser ai,terado pefas legislabul'as ordiharias. 
Ai't. :1.36 . Set â có'nsideraclo dia de res ta e feriado p(]Xa ô Es
·taáo o dà p'tomulgaç(ib desta Cônstih1ição. ~ Disposições 
·transit1Jrias--' Ál·t. L Vcttada dc!flnHivameh·be esta Constitui
ção, será protilulgaáa em sessão solemne pela Mesà ela Assem
l:ill:iá Cohs-bituiíite. A1;t. 2 . Elm segu iclà elegerá a Assembléa 
Cons~ity.int!l uin P residente e UIT). Vicé"Pi·es iden·te prol•isor ios. 
§ L O Pl'esicfén~!l J?l1bv'isprio e o V~te•Pres ide nte pres tarão affii'-
1rtaÇãí1 pci·an·té á Constitui file. §. 2 . O Pres idente p:róvi~orlo em 
exe1~c;icio iJccupâflá q goyerno até ser, émp-~ssad~ o qúe for eleito 
na fôrma do b.rt. 42, e desempenh:.tra as Iurtcçoes elo cargo com 
plêrlbs pocieràs . Art. 3. Qh in ze dias çlepois da promulga:xão 
aes·ta QóhsLi.túiçãó, se pl'océçle!·á eln todo o Elst.ado, obsewan-
6-se o Regülamento eleitoral tle dezen1b1·o ele 1891 cdtn as modi
lictÇÕes rtêcessarias, ás élêiçõefi cl_a- depu·tadbs, Pt·esicÍehte c 
Vice-Presideri,tes e do Estael.o. § umco, A apuráção destas ~lei
çõés e lt. v!)riflcâçãd cios pocl,i"res elo Presidente e Vipe-Pr~si
dêntês sérão fijitas , ttenwo de cirtc~ dias, cohtndos cl@ ultimo 
do prazo 4-i.le .for marêado para a ;-êméssa das auhherlticlJ.s, pot' 
uii'ià éómmissãõ põfiipos ~a de ·hes d!!sembargadot·es e 'lres inteh
cleh t~3 da Càpital , uns e olitrbli sorteados, sob a presidéncia do 
:P1;esiclente dà !teUI.ção . Art. 4 . Recebldn. pelo P 1•eside nte a 
adil. cl\1. ~uà_ eleiçãi>, éom el,la se apresen·tará a Íniehclencia 1\iu
nicij:>al da Capital, afim . ele Pl'éstfl,f' àfllrmação lJ. en Ira r ná 
posãe dó ~ov~i·hb . Át;t. _.5. P.~t· a aà el~il;?es do ~~:e~iden·te e 
Vicé-Pres1devte provtsorws, nao liavera mcoinpatlbthdade ill
gumn. . Art. 7. Os eleitores :v9Larão êm u.rn a urna tJâi'a de
puLados, subscrip~anc~? !J-. ~edul a .=:- «pa:~ .. deputados»; .e em 
uma se"'.unda, para Presidente e VICe-Prestdentea, depositando 
ã uas ce'ànias subscrip,tadij.s - ((para Presiden·te )) -para «Vij::e
Pl·esiden·teS>> . Art. 7. A i'!leição para deputados neslá ,prilt\eil•a 
legislatura se1'á por todo o Es·tado e cada eleilor votará em lista 
de 5b nomes . Aí-t. 8. A Assémbléa Leg_isla·tiva reunir-se-ha no 
diá i2 de maio, em sessão exti·aoi:dinai'ia, a fim d~ vo~ar as leis 
org~nicas e os ct-e.dil.o~ _ ~~cessaf~os: . A!·~· 9. _ Sã.o lixados ~m 
3:000$ mensae_s os yen?J~':_I_!lo s do pbmell·o Prestden~e, el ~rto 
em vü·tude desta Consll ~Ulçao . .A,rt. 10. Os de.pul âdos eleü@s 
para a primeira Asseinbléa Legislativã vénéet'ãõ diariament e o 
subsidio pec uJ;J.i ario ele 40$; AH. H. O aclual Governaelm· elo Es
tado peJ•cehed., a contar do dia em qtte assumiu o Governo, os 
mesmos veíicimen·~os fixados ne ar~ . 9 des·tas dispo~i Ções . Ar't. 12. 
o Pt:esiden·te prôvisoriamente eleito perceberá iguaes vehéi
menlos desde . que entre em exercício. Ar t. 13. Den·tro de 45 
dias depois de apurac1as1as eleições determinadas no art . 3, 
se p;ocederá ás de ver eaEtores e juizes de paz .. § uniéo. Para esUa 
eletção é fi xado em ·tt•es o numero ele juizes ele paz de cada cUs
tricto e em sele o n umerp el e vereado!:es <feraes clé ç,ada muil;i
cipio.' Ar t. 14. Os impostos que; :~!n virtuile_ desta Consliti.tiÇão 
pas~am do ;Estado pat•a os mumc1pros, serao arrecadados por 
est9s cie I de janei ro de 1893 em d1ante . At·t. '15. Düran·te o 
corl'ente anno continuará o Es·tado a mantet· os servicos de na-
1ilre7.a municipa l a seu c;:t.l'$'0 desta da ·~a. Ar~. i6. O pi-imeii'o 
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Pr·esidente e ffec~ivo fic a nuto1•isado a reorganiáar crs municípios 
e clistr ictos ele paz . Ar L 17. O Presidente do Estado poderá 
abrir creditas para satisfazer ás de,pezas do ot•çamento, no 
caso de insu!Hciertcia elas verbas para ell as consigi1aclas, e de 
necessidade de reorganisar e a ugmehtat· a força publica no cor
rente exeJ•cicio. Éstes ados serão sujeilos Íl approvação da As-· 
sembléa Legislativa . Art. 18. A Cápi~al elo U] stadd será ·tr ans 
ferida para local cohvenien·te, a juizo d ll. Asse01bléa orclin ari !l;, 
logo que o permiLbam as suàs condiçõe> üuan c~iras, salvo o caso 
ele surgirem graves acontecimentos, em qt!e o Pi·ésiclen•te podet· á 
fazet• mudança pi·ovisori a . Art. 19. Con Linu am en1 vigot·, eiil
cluanto não for em expr essamente revogadas , ns leis a n be l'iores a 
esta Const itu ição, que não co ntivere m disposições an·ti'nomicas 
ás suas. Al't. 20. Serão annexaelos aos mtin icipios os ·territo· 
ri os qll e fot•em clelltls clesmembrlidos, depois ele 17 ele novembro 
ele 1889, mecliante t•ept·eseh tação da ma ioria dos eleitores destes, 
api•esent:J.d:t. ao Presidente do Elstado. At··t . 21. A primeira le
gislatnl'a e o prar.o para o primei ro pet·i oelo pres idéncl ai tehni- . 
narão no di a 31 de dezembt·o ele 18\?4 . Art. 22 . Sãa mantidds 
em seus cat·gos ac·tuaes os magistrados reconhecidos vi"tali éios 
pól' esta Cobst ituição, ass i1tl coino os aclr_taes jui?Jes substitUtos, 
que passam a ser municipaes, e os serventes ele justiçâ . 
Art. 23 . Será contaelo, para todos os eil'eitos, na antiguidade 
dos magistrados que presenteme n\e fazem p~t·l e do C[Uaclro da 
magistra·bura deste Est.ado , todo o tempo arl terior de serviço 
prestado neste, em qualquer outro, oll no Dis·h·icbo Feder al. 
Mandamos, p01' ta nto, a ·todas as au-toridades a quem o co nheci
men·t. e execuÇão destu Constituição competirem, que a exe
cutem e f'açam executat' e observar fi el e inteiramente e o mo 
nella se conbé)n . Sa la das sessões da Assembléa Cons tituinte el o 
Es·taclo elo Rio tle Janeiro, etn nove ele a)J ril ele mil oi
tocentos e noventa e dous, quarto da RepuLlica - _Relàcão 
du~ cidaclão,<J que ·te.em go-vem ado a antiga Pi·ovlncia dd R to de Ja
ne tro, c1•eacla pela Lei ele 12 ele agosto de 183·1clescle a sua 1 nst alla
ção até 1898. Joac1uim José H.odl'igues 'l'ol'l'es (ma:thema·Lico), 1° 
presiclen·te . Nomeaclo em 20 ele agosto ele 1834- Posse a H ele ou
tubro ele 1.83'1 ; Paulino José Soares de Souza (bacharel) , 3• vice· 
pt·esiclente, Idem em 28 d(! fevereiro de '1835 - Posse a 22 ele 
abril de 1835 ; Joaq)lim !Jose Rodrigttes Torres (ele volta dtL 
Assembiêa). Idem em 20 de agosto de 1.834 - Posse a 4 ele no vem• 
b1'o de 1835; Paulino José Soares de Souza (bachal'el), 2o presi
dente (2a vez). Idem em 21 de abri l de 1836 -Posse a 30 el e 
abril ele 1836; José Ig'nàcio Vaz Vieira (bachat•el) , 3° vice -p l·e~ 
sidente. Idein em 28 de l'evereiro de 1835 - Posse a 30 ele abril 
cÍ\l i 837 ; Paulino José Soares de Souza (dé volta ela Assem bléa) . 
Idem em 2i de abr il de i836 - Posse :t. 23 ele outubro de HlB"l ; 
1\>Íanoe{ José de Oliv ~ira, :lo vice-presiden·te . Idem em 23 dé àbl'i l 
de 1838 - Posse a 30 ele ª" b1'il de 1838; João Caltl as Vi anna (ba
charel), vice-presiden·te. Idem em 23 dé abril de 1833 - Pbsse a 
ls de junho ele 1838; Paulino José Soares de Souza (d e volta ela 
A.ssembléa) . Idem em 21 tle abr il de 1836 - Pdsse a 22 de outubro 
d.e 1838 ; Luiz An·to uio Muniz elos S:t.tl'tos LolJO , vice- presiclen·te. 
Posse a2 cle]llaio cl e~839 ; AntollioA!vesdaSilva Pin·toirun ior, 
3." vice-presideirbe. Po~se a 23 de oulubro ele 1839; Pn.ulino Jose 
Soares ele S~uza (bacharel), (de volta ela Assembléa). Nomeado 
em 21. cl,e ab r1l ele 1.836 ...... Posse a 4 de novembro de 1839 ; Vi s
conde dé Baepeud.v (Braz ·carneiro Nogueira da Cos ta Gania), 
,·ice-presidente. Posse a 3 de abril de 1840 ; Manoel iT o sé de Sottza 
França (conselhei ro), 3o présiden·te. Nomeado em 5 de agosto 
cte 1.840 - Posse a 22 de ~gosto de '1840 ; Visconde d e llaependy 
(çotno acima) , (2~ vez) . Posse a ·1 de abl'i l de 1841; Honol'io 
Herineto Car ne;iro Leão (bacharel), 4• presiden te. Nomeado em 4 
çle outttbro de i 8M - Posse a i de dezembro de 18<!1.; João 
Caldas Viaúna (bachare1) , vice-pt·esiclen·te (2" vez). Posse a 2 de 
janeiro de 1843 ; João Caldas Vianna , 5• presidente. Noí.11eaclo 
em 20 de fevereil·o de 1843 - Posse a 2 ele março ele 1843 ; 
Aureliano de Souza e Olivei r a Coutinho (bacharel), 6° presidente: 
Iclem el11 :L de o,brH ele 1844 - Posse n. 12 ele abr il ele 18H : 
'rhon1az Gómt!"s c1os Santos (clou·tor), lo vice-presidente. Posse 
a 2 de inalo ele -18,!4; Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho 
(de vol'ta ela Asseml5léu) . N01i1éado em 1 de <L bril ele 1844-Posse 
:1 1 ele junho ele 1844; Visconde da Praia G1•ande (Caetano Pin to 
ele Miranda Monterie_gro), 2° vice-presiden·te . Posse a 1 de .ia
ne tro de <18•15; CandJdo llapt1sta .de Oliveira, 2o vice -presidente. 
Nomeado em ú de março de 1845-Posse a 13 ele marçb ele 1845; 
Alll'eliailo de Souza e Oliveira Coutinho (ele ' 'olta da As~embléa l. 
N @meado em~ ele alll'll de 1844-Posse a 'l5 de setembro de 1845: 
L u iz Antonio Muniz dos .Santos Lobo, 3o vice-p:·esiclente (2a vez): 
Posse a 2 de maio de 1846 ; Luiz Pedreira elo Co uto Fet·r<1Z 
(Clo utór)1 2o vi ce-pres id en·~~ . Posse ;t ~2 de ,julho ele 1846; 
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Aureliano ele So{Iza e Oliveira Cdu·tinho (de volta el a Assembl.ía). 
Nomeado erh 1 ele abri I ele 1844 - Posse a 5 ele setembro ele 
i846; J osé Maria ela Silva Paranhos (doutor), 2° vice- pt·eside nte. 
Idem em 18 de marco clé 18,17 - 1 os se a 2 ele maio de 1847 · 
Aut·eliano tle Souza .e-Oliveira Couti nho (de voltfl.da Assembléa): 
Idem eln 1 ele abril de 1844 - Posse a 20 dese [;ernbro de 1847 · 
Manoel de Jesus Yalde·tn.ro (bacharel), 7° presiclen~e. lclem en;; 
2 ele abr il de 1848 - Posse a 4 de abril de 1848 ; V isco nde de 
Barbacena (Felisb!lrto Caldeira Brant), 8• presidente. Idem em 
2 de junho de 1.848 - P tisse a 7 dej un,ho clei848; Luiz P ed reira 
do Couto Fet'l'az (doutor), \1° pres tdente. Idem em 5 ele outubro 
~e 18,18 - Posse a 10 de outubro de 1848; João Pereira Darr igue 
Faro, 3o vice -J)resideilte. Idem em 25 de ou tubro ele 1849 
- Posse a 15 de elezembt•o de 1849; Luiz Peclreit·a elo Couto 
Fet•raz (clouto1'), (de volta ela Camara). Idem em 5 de oL!tubro 
de 1848 -Posse a 16 de setembr o de 1850 ; João Pereim Dar
rJgue Faro, 30 vice-presidente (~a vez). Idem em 25 de outubro 
de 1849 - Posse a 5 de maio de 185 t; Luiz Pedreira do Couto 
Ferraz, (de volta dn Camam). Idem. em ·5 ele outubro ele 1848 
-Posse a 25 de setero bt•o de :185{; João Pet·ei t'a Dal'l'igue 
Faro, 3• vice-p_residente (3a vez) . Iclenvm 25 de ot!L11bro de 1849 
- Posse a 3 de maio ele 1852; Luiz "'Pcdr eir a elo Couto Fe"·t•az 
(eloutor), (de volta ela C3ma t•n). Idem em 5 de ou·titibro ele 1848 
- Posse a 11 de setembro de 1852; João Pereira Da t•rigue Fat•o, 
3° vice-presiclen·te (4a vez). Idem em 25 de oiltubro de {849 -
Posse a 3 ele ma io de 1853 ; Ln iz AntolliO Barbosa (conselheüo) , 
10o presidente . Idem em 14 de setembro de 1853 - Posse a 22 
el e setembro de i S53 ; Visc9ilde de Baependy (Bt•az Carne iro 
Nogueira ela Cos ta Gama), 1o vice-presidente. Idem em ;:! ele 
abdl ele 1849 - Posse a 23 de otrtubL'O ele 1853 ; Luiz Atl"tan io 
Barbosa (conselh eit•o), reassumili a pt·esidencia . Idem em U ele 
se·tem bt•o de 1853 - Posse a 12 de dezembt•o ele 1853 · Bat·ão elo 
R io Bo nito (João Pel·eira Darri .,.ue Faro) 3° vice~presiclente 
(5·• vez) idem em 25 ele ou tu bl·o de 1849 - Posse a 2 ele maio el e 
"18?4; Luiz Antonio Barbosa (conselheii•o), (ele volta ela Assem
blea). Idem eln i4 ele setemb ro ele 1853-l~osse a 14 de seLembro 
ele 1854; Visconde de Ba.epencly (como acima), 1 o v ice-presiden~o 
(por mo lesbra do pres td etrt ), (2a ve7. ). Içlem em 2 de ab t•tl 
ele .18,19- Posse a 18 ele setembt·o ele 1854· Lu iz An·ton io 
B;;tl'bosa. (conselheiro), reass~Lmiu o exercício'. Idem em _de 
14 de s~teinbt•o de 1853 - Posse a :I.G ele outubro ele 1854 . 
José H. i cardo de Sá Rego (basbarel, 5o vlce- pi·esiden~e. No
meado em 27 de abr il ele 1852 - Posse n 3 ele maio de 1855! 
Visconc1e ele Beapently (Braz Cat'neiro Nogueira tla Costa G!]:ma), 
i 0 vice- pt•esidente (2" vez). Idem em 2 ele abril ele :l.849 - Posse 
a i9 de setembro ele 1855; .Luiz Anton io Barbosa (conselheiro) .. 
Idem em 14 de seter1Jh.ro de 1853-Posse a 26 de novembro de 1855; 
.An·tonio Nícoláo Tolentino, 5 1 ' ' ice-pt·esiclenle. Idem ern 30 de 
abril ele 1856 - Posse a 2 de maio ele 11ii56 ; Luiz An·tonio Bar
boza (conselbei t•o), (d~ voiM ela Assembléa). Ide m ~m 1<1 ele 
setelll bt•o ele 1853 - Posse a 7 ele .outubro ele 1856 ; João Ma
noel Pet'eira ela Sil va (bacharel). Idem em 23 de abr il e1e 1857-
Posse a 3 ele m!],io ele 1857; AuLonio Nico láo J'ole1rti.no (conse
lh e.i r o)1 it" presidente . Idem em 1 de agosto ele 1857 - f'osse a 
'l. de agosto ele 1857 ; Thomaz Gomes elos San·tos (doutor), 3° 
Vtce-presielenLe (2a _vez) . Idem em 20 ele m~io ele 185S - Posse 
a ~9 de junho ele 1 85~ ; Antonio Nicoláo Tolentino (reassumiu o 
exer~~é i o) , Idem em i ele agosto de 1857 - Posse a 29 de .ju lho 
ele 18o8; 'l'hom:iz Gomes elos SanLos (doutor), por molesh1a elo 
Pr as iclente, (3" vez). Idem em 20 ele ma io de 185S - Pbsse a 25 
de otrtLtbro ele 1858; José Mat·üt ela Silva Paranbos (consell!eiro, 
doutor), 12• presideh te. Idem em 213 d0 outu.bi·o de -1 858 - Posse 
n 30 el e outubro de ~858 ; Conde ele Baepencly (Braz Carneiro 
Nogueira da Costa Gama), 1• vice - preside1r~e, por ·ter sido no
l1leado 1iünistro o pres iclente. Iclem em 2 ele ~. brii ele 1849 -
Posse a 14 de dezembto ele 1858 ; João de Almeida Pereira Filho 
(bach:;Lrel), 13o presidente. Idem em 17 do dezembro ele 1858 -
Posse a 10 ele janeiro ele 1859; fgltacio Francisco Silveira ela 
i'vEotta, -14° presidente. Idem em 19 de abl'il ele 1859 - Posse a · 
2o ele abril el e 1S59 ; José R icardo ele Sá Rego (bacharel), vico
presiclente (20 vez) . Id em em 13 de ab t•il ele 186 l - Posse a 16 ele 
11?r il ele JS61; Lu.iz Alves Leite de Oliveim Bello (bacharel}., 15• 
Vtce-presiclen·te. Id em em 1.4 ele se·tembro ele 1861 - Posse a 2-1 
cl~ setemb\'o ele 1861; José Norbe r·to dog Sau:tos (bacharel), 2• 
VJce-presi.clente. Idem em 21) ele abr il de 1S62 -:- Posse a 4 ele 
maio el e iS62; Luiz Alves J,eit ·3 de Ol~veira Bello (bacharel), 
(ele volta ela Assembléa). Idem em14 ele setembro ele 1S61 -
Posse a 9 de se Lembro ele '1862; Polycarpo Lopes ele Leão (bacha
rel), i fio presidente . Idem em 9 ele fevereiro ele 1863 - Posse a 
i4 de fevereiro ele 1863; Jos~ 1'avares Ba~ Lps (desemba.rgadot·), 

i o vice-presidentê, Idem em 3 de fevereiro ele 1864 - Posse !li 
15 ele fevereiro ele 186i; João Cri spin ían.o Sdares (dotüor, conse
lheiro), 170 presiden·te. Iclem em 23 de janeiro ele 186±--Posse a 
3 ele maio ele -1864; José Tavat·es Bastos (desemb argador), 1o 
vice-presieleJrt<~ (2" vez). Idem em 3 ele fevel•eiro de i 864 - Posse 
a 2-1 de outubro de 1SG4 ; Bernardo ele So11Za Ft·arico (bacharel , 
conse lheirõ), 18° presic1en·Ce . Idem em 20 ele outubro ele 1S64 -
Posse a 3 ele novembro ele 1864; J osé 'l'avai·es Bastos (clesetn
bargaclot·), 1° vice-preside rrte (Sn vez). Idem eln 3 de feve 1· eiro 
ele 1864 - P osse a 6 ele maio de 1865 ; Bemardo de Souza 
F ra nco (bacharel, conselheiro), de vol·ta cl!l Assembléa . 1dem 
em 20 ele otltubro de 1864 - Posse a 11 ele julho 1S65 ; José 'l'ava. 
r es Bast os (desembargador), f o vice-presiqen·te ('!a vez). Idem em 
3 de feve reiro ele 1864 - Posse a 22 de setembro de 1865 ; 
Dom iciano Lei·be Ri beiro (bacharel, depois Visconde de Araxá), 
19• presiclenLe . Nomeado em 18 ele novembro de 1865- Posse a 7 
ele dezembro ele 1865 ; José Tavat·es Bastos (desembargador) , !1° 
vice-preside n·te (5a vez). Idem em 3 de i'evereiro de 1864 - Posse 
a 3 de maio de -1866 ; Hsperidi ão Elo,y ele Barros Pimentel (ba'
chat•el), 20o presidente. Idem em 29 ele setembro de 1866 -
Posse a 4 de utrtubro ele i.S66; Eld uarelo Pinelahyba ele Mat
tos (bacharel, 1° vice-presidente . Idem em 27 ele abril de 
iS67 - Posse a -L3 ele maio ele 1867; Espet•jdi ão Elloy ele Ba1•ros 
Pimentel (bacltare1), ele volta da Assembléa. Idem em 29 de 
se tembro de i 866 - Posse a 30 de setemb t•o de 1867; Eduardo 
Pincfahyba ele Maltos (bacharel), 1° vice-presidente (2a vez). 
Idem em 27 ele abril ele 18ô7 - Po3se a 21 ele fevereiro 
de 1868 ; Amel'ico Brazil iensiJ de Almeida Mello (doutor), 
21• pres idente. ~Idem em 20 ele feve t•eit•o ele 1868 - Posse 
a 10 de março de -186S; Eduardo P indahyha de .Mal.tos 
(bacharel), -1° vice- presi.clenLe (3" vez). Idem em 27 de abril 
ele 1867 - Posse a 9 de maio ele 1S68; Be n venuto Augus to 
ele Magalhãos 'r<tques (bach::u·el), 22° pt·esic1ente. Idem em 
29 deju lhv ele 1868 - Posse a 30 ele julho de 1868; Diogo Tei
xeira ele Macedo (bacharel), 23° presidente . Idem em 6 ele abril 
ele 1869 - Posse a 1 ele ma io de 1869 ) Ma.noel Jose ele Freitas 
Travasso; (clesembargaclor), i 0 v ice ·)Jl'esiclente . Idem em 3 de 
ma i o de 1S70 - Posse a 5 de maio ele 1870 ; José lVIat·ia Coi-rêa 
de Sá e Benevides (bachat·el), 2·J0 wes idell Le. Idem em 30 ele 
abril ele 1870 - Posse a i tle junho çle 1870 ; Theodoro Ma
chado F1·eire Pereira ela Silva (bachar el), 25° l)res iel en·te . Idem 
em 20 ele outubt·o de 18'10 - Posse a 27 ele ou·tu n·o de 1870; Ma
noel José ele F rei-tas 1'ravassos (cleaembargaclor), 1o vice-presi
dente (2a rez). Idem en} 3 el e maio ele 1870 - Passe a 7 ele 
março ele 1S7i ; Jos ino tlo Nascimento· Silva (bachat•el). 26• pr~
siclerite . Idem em 4 ele abr il de 187'1 - Posse a 15 de abril ela 
1871 ; Berrto Luiz ele Olivelra Lisboa (bachat·el), 27° presidente . 
Idem em 7 ele ou tubro de -1 812 - Posse a 10 ele outubro de 
1872 ; Manoel José ele F1·e i las 'l'ravassos. (desembargadot•), 28° 
presiden-te . Idem em 20 ele ma1•ço de 1873 - Posse a 26 ele 
março ele 1873; Francisco Xav ier Pinto Lima (bacharel, conse
lheiro), 29° presiclen·te . Idem em 18 de setembro de 187<1- Posse 
a 26 de setembro de iSU; Bernardo Augus-to Nascentes de 
Azambuja (bachm·el), 2o vice-presicleu·te . Idem em 23 ele janeiro 
ele -1875 - Posse a 15 ele março de i S75 : Francisco Xavie t' Pinto 
Lima (bacharel, conselheiro) (ele volla da Assembltia) . Idem em 
18 de setembro ele 1874- Posse a H ele outub1·a de '1875 ; Fi•ac isco 
An·touio de Souza, 3o vice-presidente. Ideni em 13 ele dezembro 
ele 1876 - Posse a 2 de jaueiro de 1877; Francisco Xav iet' Pinto 
Lima (bochat·el, cohselheiro , ele volta da Camara. Idem em 18 
ele setembro de 1874 - P osse a H de outubt·o de lS77 ; José 
Francisco Cartloso (bachare l), vice- pt·esid ente. Idem em i6 de 
janei ro ele 1878 - Posse a i7 ele j anei..L·o de 1878 ; Vi sedu de de 
Prados (Dr . Cami llo Maria Ferreira Armonel), 30° presiclé nte. 
Idem em -16 ele janeiro ele 1878 - Posse em 1S ele janeiro de 
1878; Luiz Pinto ele Miranda Monteuegro (bacha rel), vice· 
presiclen·te. Idem em 24 de dezembroel e 1878 - Posse a 26 
ele dezembro de 1tl7S; Americo ele Moura Marcondes de 
Andt·acle (bacharel ), 3l0 presidente. Idem em 8 de janeit·o de 
t879 - Posse a 5 ele março ele l879 ; Panlo Perej ra ele Almeida 
Torres (bacharel) , vice·pres icleute. Idem em 17 c\ é abrtl ele 
1.880 - Posse a 20 ele abril rle i SSO; João Marcellino ele S.ouza. 
Oonr.aga (bacharel), 32<> pt•esicleirte. Nomeado em 13 el e d'lbs\ de 
1880- Posse a 24 ele abril cl~ ISSO · Martinl10 Alvares a 1 va 
Campos (doutor), 33° presidente . fdem em 26 d e fevereH·o. de 
1SS1 - P osse a '1 5 ele março ele 1881 : Paulo Pere1ra ele Almeid.a 
Torres (bacharel), vice-p1·esielente ( ~à vez) Idem em 1'7 ele a~rll 
de ·JS80 - Posse a t 3 de dezembro ele 1881_; Bernardo Avelmo 
Gavião Pehoto (desemhei'gadoi·), 34" pt•esJdente . . ~dem em .18 
de feveret~·o de 1882 _ Pqs~ç a 16 ele Jnat·ço de 1882 , Paulo Pe, 
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r eira de Almeida Torres (bachar el), vice- pres iden te (3a vez). 
Idem em n ele ab l'il de 1880 - P osse a 13 ele novembt·o de 
188.2 ; Bet•narclo Avelino Gavião Pe ixo to (clesemlJar gaclor) vvlta 
ao exet·cicio. Idem em 18 de !"ev crciro d.e 1882 - Posse a 2-L de 
no,·em bro ele 1882 · José Lea HCteo de Uocloy Vasconcell.os (bacha 
rel), 35• pres iclent~ . Idem em 27 ele ou tubro el e 1283 - Posse a 
31 ele outubro de 1883 ; Dom ingos Theoelo ro de Aze vedo Ju_n tOr, 
vice- presiden·te. Posse a 26 da outubro ele 1883. ; J osé Cesan o ele 
F twia 1U vim (b>1 charel) , 36o pres tcl enle. No meado em \:l el e ag0s to 
de t 884 - P osse a 18 de agosto ele 188·!; An toniO tl a Co~ ta PHtto 
e Silva (conselheieo), 370 p1•esi denLe. _Idem em 22 ele agos·to ele 
1885 - P osse em 26 el e agosto de 188::> : Ma noel Jacw tli o No
g ueira da Gama, 5o vice- pt•esidente . Id em em 9 ele Janeit·o 
de 1886 - P osse a 21l el e ab t•il ele 188t) ; Anto nio ela Jlocha 
Ferna ncles Leão (bach arel, vice- presicl en·Le. Idem em 9 ele 
janeit·o ele 1886 - P osse a 17 de ma io de '1 886 ; Antoni o ela 
'Rocha Fem ancles Leão (bachar el), 38o pres idente . Ide m em 
24 de julho de 1886 - P osse ~ 30 de julho ele 1886 ;Joaquim 
Leite R ibei ro de Alme icl ~ (cloutol'), vice-presidente . Idem em 
9 de janeiro ele 1886 - Posse a 10 de feverei ro ele 1888 ; A ntou io 
ela Hocha F e enancles Leão (bacharel ), voltou ao exe t•c JcJO. Idem 
em 24 ele jul ho de 1886 - Posse em :1. ele mar ço ele ~ 888 ; Ma
noel Jac i1Úho Nogueira el a Gama, 5° vice- pres idente (2·• vez) . 
Idem em 9 de .1a neiro el e 1886- P osse a 30 de <t i.Jr i I ele 1888 ; 
J osé Ben-to ele Ara uj o (bach arel), 39" pr eside n·Le. Ide m em 25 de 
abri l de 1888 - rosse a ·1 ele maio do ·L888; Carl os A fl'o nso rle 
Ass is l!' igueiredo . 40• pres iden te . Ide m em 15 cl e jnnho el e 'l8S9-
P oase em '19 ele .in n h o el e '1 889 . Deposto ~ 15 de novembro de 
1889 . Dr . F1•ancisco Pol'tell a , eleito go vernadm· a H de maio 
d e ·1891, aclminislran cl o o Estado quand o J'o i ele i-to ; cleixo:1 o 
governo a 11 ele dezembro elo mes mo an no . Contt·a- al mieanLe 
Carlos Ba!-thasat· ela SilYeira, acclamacl o governado r e impos
saclo em 11 el e dezembro ele 1891 ; el úto pres iden-te provisori o, 
na fôrma el a ConsLHui ção , em 9 ele abril de 1892 ; cleixon o go
veruo a 3 ele ma io seguín te.- Dt·. J osé T homaz da P orciuncu la , 
eleito presiden·te em 21 ele a bri l ele 1892 ; posse a 3 ele ma io 
seguinte. Dr. Joaquim Mauri cio el e Abreu.-De. Al bet··vo el e Sei
xas Mat•·tins To l'l'~S . A ])l'Ím eit' a Cons·ti ·tui ção foi promu lgada 
em 29 de junho ele 1891 e a segunda em 9 el e abr il el e t 892 . 

mo :DE JA.N'E.YRO. Cidade cap ital ela 
Repuhlica elos ll;s taclos U nidos do Brazi l, sécle elo Disl.ricto Fe
deral , s ituada ao ln.clo occiden•a l ela ba hia elo ÜLia na ba ra , aos 
22o 53' 5L" de La t. S. e O o O' 56" ele Long . E. el o obser va·torio 
do R io ele Jane iro , col locaclo no mol'ro elo Cast ello, ou aos 43" 
7' 6" ele Long . O. de Green w ich e '15° 27' 15" de Long . O. ele 
Pariz . 11. pop. ele ·todo o d isL pode ser calcul ada em 700.000 
habitan tes. Sua área, excltdclas as ilhns , abl'ange o espaço de 
i,394 kils . qs . e a cidade propri amente cl i tlt 21. 780 .000 metros 
qttacl raclos . O dis to es·tá divicl!cl o em 20 parochi as e um Clll'ato . 
Na cidade está a séele elo Gover no Feclel'a1. J!: ' a resiclencia elo 
Presidente ela H.epubli ca, elos seus secreLat'ios, elo arcebispo, elos 
mini st ros e dip loma tas estrangeiros ; nssen t.o elo 'l'heso u t·o F e
deral, el o Congresso Nacional e elo Supremo T ribuna l F eclet•a l . 
J:hmdação c historia de~ cidade. O hngneno te francez Nicol áo 
Durancl Vill ega ignon, cava lleit•o el e Malta e v ice- a lmirante el<t 
Bre·tanha, j á celebre por ~uas proezas, desejando propaga r o cal
vini smo no No..-o Mundo conc.,beu o inten·to ele fundar no llraz il, 
ele cujas riquezas n a·turaes se diziam maravi lhas em Fra tJ (~a , 
uma espacie ele soben:tni a independe nte e q•.te pudesse servi l' el e 
asylo aos sec tarios de Calvino, cuja cloull'ina professav::t , Co nse 
guindo ela côrte de F rança que lhe co nfl assem dons navios liem 
armados en·trou com elles na !Jabia ·Gttanaba1"a a :LO ele no
vembro cie 1555, com o se lê na 2a car ta ele Nico láo Barré, um dos 
da el'pediçiio . Vi llegaig non largár a el o HaYl'e de Gt' ace, em 
Fran<;- a, a 12 de j ttlho clo r·eí'e l'ido a nno. A bahia ainda es tava 
des p?voacla, a ' ão ser elos na bUt·aes do paiz . No i lhéo d n. L age 
quas t raso como o mar, desembar<>ou pri meiro o ou~ado na ve
gatrte e alli ·teo·tou leva ntar uma .fort iftcação; mas vendo que a 
L age se 1noundava com as marés enchentes e que não ·tinha 
r ecursos propri os para domar a fuda el as ondas e con8tru it· for 
t a leza nesse Jogar, passou a fol' tif'ica r-se em uma il ha ma ior um 
pouco mais para clent1·o, á esquerda, ilha que depois t omou o 
seu nome. Ahi poi s construill nm fm-te d anclo- lhe o n ume el e 
Collig ny, em bome11 agem ao almim nte Gas]Xl.l' de Coll igny, a cer 
rimo protector ela pt'•Jj eCtada coloma . Apenas es tabeleci do des
pachou Vill egaí gnon par ~:: a Emopa um n avi o dand o crJU"ta elo 
fel iz exiLo ela sua exped tçao e ped mclo novos recursos . A 16 ele 
m a t·ço ele 1557 deu fu ndo na r eferida bah ia, junto ao for·te Col-
1 ig ny, hoj e l'ortille,za çle Villegaignon, a expecli yão çliri 9 icl a por 

Bo is lé Comte, sobrinho de V illcga ignon, que vi11ha em auxili o 
deste e a insLan c i ~. s s uas . A 21) ele fevere it·o elo dilo anno 
clieg·ou es ta expedição á al tura ela capitan ia do Espír ito 
Santo. Tinha ella parLiclo ele Flon fl eur a 19 de novem bro an te
riot· e com pnnha·se el e ·~res bell os navios, ar maclos de 18 peças da 
hrouze e ec1uipc; dos com per to de 300 pessoas á custa ela eorôa ele 
F l'ança . Com Bois Jé Comt.e vi er nm i un c·tamen ~e cl 0us ·Lheologos 
calv in istas, se ndo um cle ll es Jean ele Le ry, genebd no, a quelll 
se eleve uma i.mpor·taute obt·a - « H is toire cl 'un voyage [~ it en la 
ten e cl u Brési l etc .. >> impl'essa pela pri meim vez na Rochell a em 
1578, em que ·trac ta da ex pecl iç;'[o e dá cudosas IlO'ticias el os 
ind í ge n a~ en·tre os qnaes conviveu. A n!lva ex ped ição fmncezaao 
!U l.lillC1o ele Bois ] é Comte foi recebida pol' v m e.,.a ignon, CO ill v. 
lll i1is viva a legl'i a . Ville.,.ai g· non es ta beleceu clesele logo uma po
li cia ecclesias ti ca , peeliu ~os padres el a exped ição que pt·egasse11l 
du as v.c ~e s aos Domin gos e umct nos outt·os di as, e que fi r.esse m 
preces ·todas as noHes . Assim se a, poss&ram os fra n cezes ela bnh ia 
ele Gu a nabar a e ganha ram a n lt'e ição e a mizade elos indíge nas 
T amoyos e Tup i na mbás que a povoava m. El-rei D .. Toão JII , porém, 
t eu clo no·Lícia des·te es tf\belecim eJl'to em um a ·terra que per·tenciD· 
á sua COl 'Úa, or denou a Dmwl e da Costa , g·ove m a el o t' ge ral do 
Braz il qu e o int(m n asse do es·taclo elos pwtesLa irtes fmncezes . 
Neste interim seguiu -se <t morte do mon ar cb i1 (1557). Cons·tando 
depois na curte C[ue os colonos fr allcezes crescia m em numero e 
ga nhavam cada ve7. mais forcas e Leu ea o, ele terminou a ra in h ~ 
regente O. Ca thaLarin a a Mem ele Sá, successor de Dua.rte el a 
Cos La , C[Ue fosse expell il-os, envi and o-lhe logo p:11·a esse fim c! ous 
navios de gtter ra e algumas cat·avellas. Aug·tnen·Lando o gover
naclor esta esqu adra com mai., a lguns nav.i os que se ach avam no 
purto cl~t sua capi tani a e equipando-a como melh or po ucle, pe;; 
soalmen 1e se em bat·cou nella a :lO ele j aneit·o clrl 1560 . No seu tra
jecto foi v.i si tando as capi Lanias ela cos ta e r ec~ be nd o a gente que 
quiz accorit panh al-o . Villegaig tlon, qu e "t inh a su ppla n Lado gl'a
ves cli scot•d ias na sua co lonia, hav ia partido precipi tatla,mente 
pa 1·a n. Fnw ça em otrbubt·o ele 1559 ou tal ve1. antes des te m PZ, 
qua ndo o g-o,•ernaclor geral el a Bah ia Me m ele S:í. enLrou na bahia 
elo R io ele Janeiro, o que se deu s. 21 de leve t•eir·o . A 15 ele março 
Me m ele Sá a tacou com as for ças ele que disp unha a J'ortaleza ele 
V illega ig non e pelejou ·to.clo o d ia. A ' n Qite conbinuou ele p~ t·te 
a parte o comba·te. No d ia immed ia·t~ ( Hi ), apetat· elo vivo fogo 
que do Jorte ele V illegaig non se faz ia sobre as embat·ca·;ões po r
Lnguezas, co nsegui Lt o beroico Mem ele ::>á a lcançar a ilha, sa l
·ta nclo em ·ter ra elo lado elo morro el as Palmei1·as , que j á hoje 
não existe, e tomou- o Ct viva força . O comba te durou dons dias e 
duas no i·tes, commettenclo·se mH ac·tos ele bravul' a ele par le a 
par ·te : os J'rancer.es , fi nalmente, j v. se m poJvor a nem agua, fo1·am 
vencidos : r e·tira ram-se de noi·te p~ra as suas canoas e accommo 
elaram- se no co nL.i nen·te . O numero ele incl .i ge tHlS alli aclos aos 
fra ncezes ot·çava por m õ.tJis de m il. Os portuguezes não passava~J1 
ele 120 , au xiliados por 140 indígenas . «Si es ta vicLo t'Üt me mto 
tocát·a t a nto, el i:ii cle ll a o pt•oprio guerreiro i\l em ele Sá, pu dera 
a ffirma r qn e ba muitos a nnos se não faz ou tr a ig ua l en·Lt·e chris
·tiios .>> ~ie m ele S:í., não podendo conserva1· a il ha, fez clemoli t· :< 
1ortaleza e conduzir a artilheria para l)Ol·clo dos seus n :tvios, e 
de ixand o o R io de ja nei ro foi visitar a cap i ~ania de S . Vice nte . 
A 18 de junho deixou Mem el e Sá . S. Vicen te e cli 1·i giu-~e par a o. 
Babm on de fo1 .]Ubtlos tmenLe rece bid o peli1 vic'tor ia alcançacl ~ 
con bt• a os fi·an cezes . T endo-se ret iraelo a a t·macla por bugueza, 
volta ram os fr an ce~r.es pa1•a a ilha, leva 1rtar a rn as rorbi ficações 
derrubadas e alü con tinuaram a perma nece r . Como não ficasse 
g-e nte para impecl it• o novo esLabolecimenLo, no caso rp1e os :in i
migos ten tassem faze l-o , logo que chegat•am novos n ;tvios com 
mais gen.Le, f01·t ificar•am-se em ·ter ra (it•me a i nela com ma is Ynn
tagem elo que a principio . Col'l'enelo ele novo a cer teza ele q1te 
os fr ancezes con tinuavam a frequen·tat• o R io ele J aneiro e se 
achava m cada vez mais l'ortiílca clos ; e conhecendo-se qua tYto era 
co11venlente i cot·ôa for Li fi cae-se e povoat•-se este porto, v i~ to 
não le t· o donatarlo Ma r·t im A ff(mso el e So uza r ecu rsos de o colo~ 
nir.ar, nem for ças par a 0bs tar o estnbelec.imHJltO ele qualc1uer 
in tru so, que nelle pre·tendesse situar -s e, fo i en viado Es tac io ele 
S:i com dous .g·alleões. ao govern ador Me ro ele Sá, seu t io, para 
que es le o anxdJasse af1m el e funda r um a colon ia no Rio ele Ja
neiro e ex pnl sar os francezes es tabelecidos nelle . g st ac io el e S{i. 
cbegou :í. Bah ia em principias cte 1564 c a ll i se demot·ou dura tl'be 
esLe a nno, emquan Lo o governador g·er al prepar ava n expediçãO 
naquelle por-to com as munições precisas ele bocca e de guet·r:1 e 
com soldados cxpenm enLaclos nas lutas . No começo ele 1565 
pa r·tiu J~s l.ac i o el e Sá ela Bahi a co m a sua fr·oLa e ve tO 
surg it· n a b:tr ra elo Rio ele J aneiro a 6 de fe vereiro · m as coJllO 
·tinha necessidade de ePlbarcações de remo~ e ele m;:t. iot· numet•O 
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ele ?om lmtetrtes sem o que se punha em risco co nLl'a fot·ças su
]lel'l ores, em vista cb auli·tucle hbs~il elos JndJ ge nas elo logM·. r e
solveu ir pri meü·o ao porto ele Santos, em busca ele maiol' rt~ forço 
Acha va- se en·tão a capit;wia ele S. Vicente com muitiJ. fa l ta ele 
recu t·sos pal'a socca!T~ r ele p1·omptu a al'Jnacla, e ahi se clemol'ou 
Es tacio de Sá eltmmte todo este a nno , emquauto ch P.gavam ela 
Bahia e elo.!!:. San to novos socc't>!'!'Os . A 2U de j ane iro ele 15G6 
]lartiLt a. expedição ele ]!;s·tacio ele Sá elo porto JJu·l"iq·uiokcb (hoje 
Por corr•ttpção ch<:Lmaclo B e1"tioga,) , e sul'g itL em p1·i nci pius ele 
lllarço cl entl'o ela b;tt'l'a clu Rio ele Janeiro. O cap.iLã ci- mó t· l'ez 
logo desembarcar a i nfanteri a e se aqua.rLe lou nas proximidades 
elo Pcio ele Assucar, talvez no loca l hu.J e chamado P.ra.ia, Yel·
m~l!u,~, , e q ue an\es se denominou Villa Velha. Desembarcado com 
<~ sua gente começou logo Estacio ele Si a r oçal' o maLto. e ;t 
lazel' um a fo l'tlficação que servisse à del'eza contra qualquer 
1nv<1são inimig<t; cons·truil'am- se a lgLtns ranchos, e abriu-se 
.luncto ú praia uma cacimba; Llldo isto ape7.at• elas c il adas que 
Pot· .terr <:L e pot· lll <l l' intentav11m os fl'ancezes am,iliaclos pc•los 
Jncl!genas, qlle tinham por pt•ütcipal o clextri ss imo A im bit·é . 
Com o capitão-mó r veio ele S. Vicen·te o venel'a vel pad re José de 
Anchi eta. Dm ante Lodo o anuo de i 56G apenas poderam os pot·
·~ uguez~ s ~nan Ler-se nas suas fortifi cações , pol'qne as for çns 
Inimi gas eram sup ri ol'es , e. só se de l'e ncliam nos sens postoa das 
In vest idas elos con lral'ios, tan·to em ·tq1•ra, como no mar. No cli ;:t, 
i5 ele ouLnbro os francezes, ajudados pelos 'l'amoyos, accommet
te t· am as forças da vanguarda de EsLacio ele Sá e foram !'epel
liclos como das ma is vez.es . A' colonia deu logo Estacio de Sá 
a categoria ele cidade, denominao lo-a ele 8. Sebastião, em ho 
menag-em ao joverr rei c[,, Portugal. .1\.dver tido Mem ele Sú, pelas 
inf'ol'maçõeõ qLte levat'i\ o padre Anchieta, da embaraçosa s i
tu ação de seu sobrinh o no R io ele J ane il'O e da necessicbcle ele 
p1•omptos socconos, p reparou o governador geral no va exped ição 
e com ella pal'tio em novembro ele ·1566 el a Bahia trazendo 
com sigo s Lt1l1c:iente ntune t•o de embarcaçõ~s com mu.itas prov'isões 
de boca e muita gente vol u11'Laria ; e passando pelo E . Santo 
recolheu alli 200 indígenas, comma nelado pelo celebre .!l?'a1'!Jboia 
que depois ele baptisado se chamou ~brtim Affonso de Sou~a. 
Da Bahia viera com Mem ele Sá o padl'e !lbnoel ela Nobrega. 
A Ct·ota elo governador ge t·al chegott á barl'a elo Rio ele J aneil'o 
a 18 ele j a neit•o ele i 567 e qu el'enclo Mem de S<i. assignalar o 
Prlncipio el as suas op rações, trato u Jogo de alacat• as forti
fi cações elo inimigo no dia 20, por ser o ele S . Sebast ião, o sa n·to 
j)aJ t•oeit·o ela ci dade . Nesse dia foi ·tomada a praça forte .de 
Ur•uç·umú·im , que se s uppõe tel' sido mt praia do F lamengo ; 
no camba·te um a setta llervada a~ravessou o r os·to de Estacw ele 
Sá, c~ue morreu um mez .depois,. em consequenci~ ela fer ida . 
Depots da pt•imeit·a ~ rclOl'Ja seguw-se o atac1ue ela 1llm elo Gato 
ou PM'a1Ub)J'!tC~b!J, hoje do Govec·naclor, que ·tambem fo t venctcla. 
Os porlllgttezes occnpal'a m então toda a bahia, fugindo os f ran 
ceses pal'a bot·clo elas suas n áus e os 'l.' amoyos pediram pa~ e 
ficaram intimidados e qui e·tos . «Nunca h ouve guerra, diz 
Southey, em que, se empregando ·tão poucas forças el e parb~ a 
Parte, se obtivesse ·tão i m por tantes resultados·. Menos energ1co 
fosse Me m de Sá, ou Nourega menos habil, e estn cidade hoj e 
capi l:,a l elo Brazil, se d a ft·a ncez::t e nfw porluoueza . » Assim, 
clepoJs deste he roico feit.o ele al'IUa~ o governado1·-geral mudo tt 
o nucleo ela cidade elas immediações elo Pão ele Ass ucar, oucle 
Est·tcio de S[, a collocat·a, p<ll'a o morro elo Castello (chamado 
en·tão S . Januario) ele b<\ixo da mesm;t invocação ele i::L Sebas
tião e accrescen tanclo-lhe Io Rio de Janeiro, nomeott capitão-mó1· 
da nova colo ni <1 a otlL t'O sobr.inh o seu, SRI.vndot· Ca!'l'ê<\ de . Sei 
que gr a nde parte tivera nesta. conc1uis~a: O chel'e elos iu~li.?"ena.s: 
.IJ?"Cl?"!JÚoicb, que tan to se havw ass1!Sna taclo na expecltç~o , lo1 
collocaclo com ::t sua gen te do outro lado ela bahta no logar ele· 
nominado hoje S . Lourenço, baü· t·o d.e N)qer õi .. Mem ele Si•, 
ele pois ele ter dado esbas e Olll;ras pt·ovJclenCH\s ret1rou- se pat·a a 
B<\h ia. Em H de ngosto ele 1710 um <1 ~. xpeclição ele cinco navios 
a l' nlaclos com ce l'ca el e mil home ns ele desembarq ue, ao mando 
tlo O!Ticial de mal'inha Ü'ancez Duclet·c tentou e n tt·ar na ua h.ia . 
ele Guanabara e como Josse r epcllido foi desembarcar em Gtta .. 
rati~a . Dahi s~guio Duclerc com a sua gen te para a cidade, tle 
Irloclo que facilme tl"te poucle chegar ao palacio do governaclot• na 
l'Ua Direita (ho je Pl'imeü·o ele Março) donde .l'vi r epelli clo . Na 
J•etü·ada Duclel'c encerrou-se no Trap iche ele Luit. ela Mot La , 
d:pois chamado ela cidade e , não que1•enclo atte~tcle !' ás in~ima· 
çoes ele 1·enclição o governador m andou lança L' Jogo ao ecltfictO, 
que continha bôa porção ele polvora. Os francezes então re n
?et·am-se pt·isioneiros ele guerra co m o se11 chefe a i9 ele se temb~·o . 
l'mha Duclel'c por menagem a cidade e na casa em que r es tel.la, 
na lloite ele 18 ele março de i 7-11. foi assassinado pol' clous m-

clivitlaos que jámais Joram clescobel'tos . A no Licia ela derrot<L 
ele Ducldl'c e elo seu assassinato causou viva sensação em França 
e de ·tal modo excitO LI 03 espiri ·tos que um elos mais va.l etltes 
homens ele mal' q u então possui a es;e paiz n<.~q aella época, o 
ce!ebl'e nug uay- '1' rouin , ve io viagar os seus compa tri otas . Com 
uma al' m<:Lcl tt ele 18 nav ios ele a i to bol'do e elenLclo numero de 
home ns ele desemhat·que conseguiu Duguay-Troui11 entl'ar . mt 
bahia tle Guanabar a no dia 12' ele setemhro de 17U. No clla Im
medi a lo est.fLva de posse ela ilha das Cobras. A covat·clia ~o go · 
vet·nado!' Li'r ancisco Castro ele Moraes foi tal que mt noite ele 
21 do r efet· iclo me~ rle setemuro abiknclonott a cidade e fug ia em 
clebundada pa t'a o Enge nho-Velho e dalll para Iguassú, 10 leguas 
distante da cidade, leva ndo comsigo pal'te da tt·op<:L . A pop. ate
morisacla viu - se forcada a ·Lambem abanclona. L' os sells donu
cilios, r eJ'ugiancla-S 3.pela~ flot•estas. A ' vi&ta deste aban.dono 
repen·tino da cidade os il'ance~.es cn LL'Ul'1t. m ne ll a n o clta 22 e 
apossal'al!l-se elos pontos principaes . DepoiA Duguay- Trou in 
pt·opoz o resgate ela cicl<Lde a meaçando incelltlia l-a e arl'asal-a 
caso não fo~se acceitõt. a sua proposta. As~ 1 gno u afi nal o g '> 
ve!'naclo!' a ail't·ontosa condição ele paga t• 6lü m il cruzados em 
moeda, 500 caixas ele assucar e o g-ado necesscn·io para a a rmada 
ele Du guay-'l'l·ou in, como co ntl'i buição d e gu~ l'l'a o qu~ ~oi ,1udo 
r ealisaclo. A i 3 deste mesmo mez r e ~u·ou -se a exped1çao J'r a u
ceza, victol'iosa. Em i 76:3 a cap i·tal do Bt•azi l foi transferida 
p<1t'a o Rio ele Jane iro, sendo o seupl'imeil'O vice- rei D. Antonio 
Alvares cln CLtnh a , conde da Cunha, que creou os a rsenaes 
ele ma ri n ha e g nert·a, Ao conde ela Cunha succecleu D, An
tonio Rolim de Moul'a T a vares, co nde de Azambuja; ~. este 
D . Lu ir, do Almeida Portugal, marr11teZ elo Lavradio; e a 
este Luiz ele Vascoacellos e Souza, ao qual mui to eleve a nossa 
ciclatle, sobresahindo en tre as obras mandadas por elle ex:ecu tar 
a coast l'Ucçii.o do Passeio Publico, o chal'a t•iz elas Ma t·recas, além 
de oLLt t• <:Ls . Em 1702 (2'1 de abr il) ['oi o Rio ele J<tneiro theatro 
ele uma l ugubre e pungen·te scena; [oi o supplicio do heroico 
'l'il'acletrtes, que ideara l tbel'tal' a patl'ia, dando-lhe governo r e
publicano. A 7 de março ele 1808 recebeu a familla real, ele
vendo a D. João a fund ação de clivet·sos estabelecimen tos, entre 
os 'tnaes um banco nacional, a imprensa regia, a bibliothec<t 
pub ica, academias pal'a a mar inba e exercito , uma eschola de 
medicina , uma academia de bellas a1•tes e va rias outros es·ta
belecimentos ele grande utilidade. A 26 de a bril de 182I p!llrtio 
D. João VI com a familia real par a a Em·opa deixando como 
1·egen Le elo reino elo Brazi l ao pt·incil,e D. P edro . Proclamada 
a nossa independencia em S. Paulo, nas mal'gens elo Ypit·anga, 
a 7 ele se·tembro ele 1.822. r egt•essou D . Pedro ao Rio ele J a neiro, 
onde foi l}roclamado imperaclol' cons·ti·tucional a 12 ele outubl'o, 
·tendo logar a su~. cor oação á 1° de dezembro. D. Pedro I reinou 
até 7 ele abril ele 1831. dia e m que a bdicou a corôa na pess'oa 
ele seu ftl ho de 5 an aos, ele eclacle, o principe D. P eclro, no
meando para ·tutor des·te a J ose Bonifacio ele Andrada . Em 
julho de 1840 foi o pt•incipe D. Pedro proclamado maior, tendo 
i.ogar a sagmção e coroação no di a 18 ele julho de 1841. Reinou 
D . Pedro 1[ até 15 ele novembro de 1889, dia em que foi pro
clamada a H.epuh lic<:L .- A cidade elo Rio elo J aneiro não se 
recommencla pela belleza ; de ruas estreitas, mal calçadas, sem 
gosto nas conskucções a cidade, chamada velha, não oflerece 
os encan tos de quasi ·todas as capitaes elo mundo . Em compen 
sação possue lindíssimos a rt·a ba ldes, muitos elos quaes t a lvez 
não e nco ntt•e m super iores na Europa.. Entre seus monumentos 
011 ecli li clos notaveis des tacam-se : a R epcwtição elos Teleg1·aphos 
n~ a ntigo Paço imperial. Ergue- se na Puça, Quinze de No
vembro (antiga Pedro H) teado a fl'en·te voltada para o mar . 
Foi a r es idencia dos vice-1·e is do ITistv.clo elo Bl' azil, desde Gomes 
Fre it·e ele Andrade, co nde ele Bobv.clella, e er a nelle que o ex
impe1·ador clava cortej o nos clins de gr ande ga la. Consta es te 
edi(icio de qua·tro faces oc·thogo naes, porém de divel'sos aspectos, 
dev ido ás d ivel'sas épochas e m que foi J'eparaclo. A face prin
cipal consta de tres corpos com jane!las em cada um, e infe
riormente ·tr es porticos ele pedra m armo t·e : o do corpo do centro 
é fot•maclo pot· duas column as . Cada um des tes porticus eles· 
cança sobJ·e uma escaclat•i a e sob t•e a verga elo pdncipa l occorre 
a seguinte inscripção lapicla l'. 

RBYNANDO ELREY D, JoÃo V N, s . 
B S ENDO G, Or, l!: CAP.m G . l DESTAS Ct\ P . 35 JJ: Dt\. 
DAS M , OS G . CS GOMES Fn .rO DE ANDR•a, D? ·~~B~ tOS 

CON .o, SARO •o MAYOR DR n.a. DOS SGOS EXER 
ANO D 1MDOCXLill. 

,. ntaclo JJO r tt·es arcos, no começo da Tinha um passadiço, susue . l" t b 
rua da l\1iser icorclia, e que 1igava o ant1go aço ao am em 
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11n·tigq conven·to ela ·Carmo. Outro P!lssacliço ole ferr0, sus·penso , 
no cpmeço, ela l'Ua Se·te ~le Setembro, unia o Paço a Ca·tlaedral. 
Algumas elas salas elo ant igo con ven tl' elo .Carmo estão occ~pa
clas com a Repa·rtição ele l!;sLa·tis·tica e com o Ins·ti;tuto Ihsto 
ripo. No lado do a n·tigo Pa,ço v0 l·tad0 paL'a a; es~atua elo ge
ne!'al o~orio encontra-se a nixa.cht na rmrecle u•Illa lousa com a 
segq. inte ~nscripção: 

•13 DE l\lATO DE 4•8;)2 . 11 BI?UBLIC'A D0S E. U • DO 13R,\7.IL. 
VICE~ ~RI3S10(1;NTE fi•IAtRBCl:J,\.L l'i"LpRIANO PGl:XOTO 

%.. 001\UUSSÃO POPUL .~Jl S0l3 A DIRECÇÃO U,O !JH.ESII{EN'I' ft; DA 
J N·rENUSNc:IA l\~UNIC11?AL on .• c. BARAl'A RI BI~rno ;\IANoqu 

COLLOCAR ESTA LAPIDE CO !Il!\lE l\IORATIVA DA LEI 
N. 335~ ns 13 l)B MAIO DB ·i SBS ASSIG"Ao,\ NEs·rE 

E'Dll' lClO •PBLA SRA. n. ISI\ BEL, EX-PntNcgzA UE<..H!:N!J.'E 
REMEMOR·\NOO A A130 J..T ÇÃO DA ESCi-\.1\.V IDÃO NO BIRAZ IL 

O POVO E O C.OVEH.NO DA H . l!i! .. UBLICA PERPWl'UARAl\1 
AQUI A GLORIOSA Di-\'PA NA.CJONAL 

Do lado ppposlp a es:te ultirrfo fwa o ocliftcio ci<J, Camara elos 
pepub<J,dos, antiga Cadeia Velha, .onde, c)o lado ela rua ela Mi
seFipor·dia, a.cJla-Sil affixaéla uma lousa com a seguin·te inscri
pçãp: 

OnDE)! Jl l'rtoc;nnsso. R JlPU ULIC'A uos g, U. oo BnAZJL • 
. QE~Il'll IWWICIO SA EJIO NO DIA 21 D.E ADI<IL Dll 1'1'0)3 O • 

1\IAGNAi'iiMO iPATRlOTA Jo AGlUIM Josg' DA StLV ,\ 
XAiVUHl - ,o TlRAJJGt-FrJ~s- PARA sol!'L"ItBR l'IA Fort.cA .\ 

PBI"it\. l)t;; MORfl•g QUB LEI~ l"Ol U.IPOS'fA POR 'l'BN'l'AR 
A l->1BGR'f4ÇÃO Dp JJB..\ZIL DO .n)GO D.\ i\IETROPO LI~, 

nrPLAN'f,\NDo A l~EPUBLit:A-.0 CLUB '.ilrRA'DEN·rEs, 
EM UOMENAGE~l :\ T~O CONSPICUA 1\IffiMO.Rld 1 PARA. 

ENSINkMr:!N11'0 CIVICQ DA POSI11ER1•0ADB, 1.\fANOOU 
,(JQJ..LOCA!R l~S!EA l .API,DE NO PlHi\lEUtO .CE Na' F. NAR'lO 

I])AQIUIDLLE GLO'RJOSO M•AltTYL> . ~10 ~1 DIO ABRIL. Dll 131)2. 

.E!Il f~·en;t!l a esLe eel1licio ficam a Secretaria ela .AgriculLu~a, a 

.es·~ação G\.a Cr.u:npa\).hia Fcr~y e 11ma gr·ande ])l:aça q.ue se p t•o
lengw a,t,é o mar. - O Jli[usç~' ou IJ:?oi~1tco ela :Bôa Yis'ta, . Foi a 
~~!'l~WeP,.ciiJ. P..abitua~ elo ex-i.rrfpera~lor, Se:cviu ele ueunião a A~:... 
semblé.a . Cons~itlJÍ# Le e h pje se rve p<J,J:a o ~1use)l, que foi r emo
vid~ ela praça d a ilit.epllblic~. A?ha- s~e sitttaclo fl1ll ,uma p~Jqp~J.J+a 
coll~na iQ.O ,a•'·r~b<_llcle de ~·. Ç~nstovao, e com a face Ill'f~dpa) 
~0ltada ,para a CJ~lacle. Ecl•IliCl0 n0fiavel e ele Yas·tas .pl:OJ:l.OXçq!ls, 
~ ele be1l<J. e v1stqsa aP,parencilt . Um;t Ja.rga e elegan·te rua 
ornada Glf um r.eB C[lJ.B ele l~ella~ anore~ ~1e cada lado, de suave 
.dep~.ve da e11 trada a0 eqdlcte, 1lenclo na. [d·ente u•m go1·p.nc!e por.tão. 
A ii.mJllensa área !l1te precede ~ edHicio é :toda ornada de granfles 
cas.~Mas, ila:.gps e ,~·ws, ,artJst•camenle elispo~:tps e ele uma vege
·~aça!!l 1UXU!Ulflftn'le. ps teq\~nos ela Qmnta ·4'10 C!'Jrlaclps nela E. 
jle F, Cen.tllal elo Ilt•a2',t•J.-.4caclemia dros B~ll~os }.b:t'~s. Er
gU!J·Be n,a tv!!,vessa das BeBas Avtes, cpqmi~ua ao 4'h('lsour0, 
;fendo i!- f!!,pl;l~cla ào clilU,!ilP j::en·tral voltada para 1fma pec1l!ena 
pca;ça se~m-c1r.cu.la1·, na qual se acha a estatua àe Jeã.0 Caeta-no. 
Po~· ili),e2r. de 1)! ele ag_0sto ele 181@ creou-s.e i} Academia P.Qr 
amma.çap elo conüe da l3a.rpa, tende stclo solemnemente i nsti
.j;uida a 5 P.e novembro ele 1826 e qrgailisada .em:fim por Deá. 
.de 3t f]e clez~mbro ele !1.831. o edifiCio foi cons·trnicl'l sob 'o 
tPl3(no e direcção do no·tavel ~rcf!ite.cto t:ra.naez Auausto Jien
[·ique V.ictol'io G.randjean ele i\1pn·tigny. A faphacla cllvide-se e)n 
;J;ces cov,pps. Na centr:JJI, que é ele muita )Jelleza e harmonia de 
,arch.itec~tira, vê-se no primeivo pavjmen:to l.!ll1 portão ele feJ;ro, 
cotp. Q~.:na'tos de bronze, clenclo a G.randJe&n, que o conclu iu 
em 183i; .embelezam e,s-t9 portão bons ornatos de bronze,' ·tende 
sobue o fecho ela at•cada uma fLg.nra elo referido m e·tal e J:fa 
aDclüvql~a bai;x0s r ele.vos em p1armore . b~;anco, r epresenta ndo 
clous. gel),~os cl~s ~rtes: na pade superior deste p0rtão lia-se a 
seg,m1l.ie mscrrpçaq: 

AG4..DEMIA IML'BlUA.LIS L1B8RAL1U.M Al~'lliU.l\1 

No segu!:felo ptwimen·to al:>rem-s.e tres janflllas ele saccaclas com 
bal!l<us.tres tle bronze e peitoril ele g.t:ani'to, .l enclo-so no alto ele 
caçla JCJ.I~:ell(!. - «Pictura» - «Arc4Hectnra» - «Sculptural' 
Sobre a Janella do centro obser va- se um baixo relevo talh ado 
em marmore branco. Seis columnas éle ordem dorica com base·s 
e lindos capiteis ele bronze e con~titulclas por uma só peça ele 
gramto, lev.antam-se entre as .]anellas sustentando o formoso 
entablameJl'to . Entr:e as duas ultimas co lumnas que não são 
occupadas po·r janellas, erguem-se á direita de ~[uem olha o 
edificlo, a estatua de Apollo, e á ese1uercla, a de Minerva · no 
frizo do es·tabelecim.ento lê~se: ' 

PErRUS. BRAS. lMP. I. ARTlBUSo MU!o!l l"lOENTIM1 CONSAClt.WIT. 

·O fe<il_?tão é reclo é o ·LymJ•ano emiqueril!l.0 cl8 um v. mimosa oom
P<ilSJçao a~leg0 eica sculpt·u'acla em· m::wrnore beanco. Na Aca
denua acha-se a Pinacolheca, q Lte se ex;1Le nde até á lllla ele 
S . Jorge, tendo d eFronte o eelificio d0 Mo.niepio dos Servicloees 
elo Estado ; nella se admiram lJI!i mo vasos trabal110s dos mais 
notrweis pin~0t,es elo Braúl. Cont'iguo á Acai!lemia está o eclificio 
ela Thes0u1·o . /I0sp·iwl ela Santa Ccosa clCó Jliiser•icoi"tÜCõ . Ergue• 
Ee este monumental etilifi ci0 , na pra.ia ale SanLa Luzia, occLtopanlilo 
uma àréa de 9. 782,85 metros fJHa.lilraclos. Pela sua g1•andeza, 
solidez e pe1·feição elas obras é considerad0 um dos melhores 
hosJlli•taes cl0 !llUoUClo e dispoem ele magni.ftcas enfermaL'ias e a;po
sentos, em que podem ser accommoclaclos cerctt de 2000 enfer
mos . . Qs chconistas suppoeni que ein !1582 foi que ·teve pri.néipio 
a Casa ~a Santa Miser.icorelia, .!'unclama 1Jel0 celebee padre José 
ele ~nclneta, cila 8ompanbia ele Jesus . A Irmandade a. cujo cargo 
es~a o ·hosprta!l .cihvta de <1591. (i) 1~1·imi•tivo el!l. iflci o., elo qual atncla 
se . co~serv~m a•lg uns JJes~os com a face voiltaula p<~ra 0 Ia-rgo cl[l. 
i\ilserrcoreha, e!ll CJ:L!e se aclmm encl·twaclas a eg-ue'ja àa Mise· 
mcor,clt.a e. a .illsch0la. c~e Medicina, fo i sulDstlttulolo p·e~p acLual. A 
sua pl'JITi eJ•r a pedra fm •lançada a ~ el" julho ele 1840, graçq,s aes 
esf0rços elo benemer.tto ela •h1Jmam€lade iJ0sé Clemen•te il?er'e.ira. 
E' l!l.e es t:yl? c'lassico e repeesen.ta um '[lamlllelG>g.t·amme t•ectan
glll<JJL' cln:tchclo em •tres corpos, E' vasto a elegan·te e um flus bel· 
los monumentos ~la cicilade·. A 2 ele julho àe carila; anno dia de 
S&nta lzabel, é to~le o hospiota~ e~pos Lo á ·v•isi,ta p111i.J~ica.' Tem <t 
sua egreJa no 3argo dw 'MisericOl•~tia, As ·armas ela It·manclacle 
ela Miseri()ordqa são: I!;m caJnpo ele pra-ta as cinc0 chagllJs do 
ifesus Ghrrs'to ( ~le goles, em a~pa ; ·tHn'bre) uma pt·uz com uma 
c0rôa ~~a espinhos. Moe)ernameívte nas grades dos edifícios e nos 
repesteuos v1am-se as a-rmas 4a irma-ndad'e e as imperiaes jun· 
ctas, Ol!a em um só escudo parl;ido em 11ma ala ora em i:!ous 
acoslarlos. J,'Iospicio Ndcioncd ele AlienMlos ( aJllt. iflqspicio ele 
!Ped.t'0 II.) iJ]]s,te mages toso edif!cio er·aue- se na praia ela Saudade, 
A su~ 'P.ei1~'~ funà!!Jmenta•l .foi l ança~l; a 8 d.e se·tembt•o ele 1842 e 
o eeh!icw lll l!JUgl)!raào em dezembro d.e 185;,l. SeJ'Ve hoje a dous 
fto:~; ao e;;-t u~0 cj:m1co ela ysych,uvteJa, qttle constitue urna ca
,cle.t•la ela faculc1rud.e e1e meàiCrna e ao :tril~amell!to bqspila!lat• d,os 
ah;!laP.os. No por po cen•Prall elo ee[dl,cw, que é a sua pflirle mais 
belia, veem- se. ne. alt0 .ta•llhadrus em marmo•·e as arl'nas ela Ir
I)Hlt~da~~e da NltserJcordm. ~is CliHJM'o col~1mnas de tqnil. só ·p.eca 
ele gt·~ru~p, .elo segando pa 1'Ime1r to clest.e corpo, pet•tencem á or
dem JOlNOa; neil]e ras15a~-se tres jane'llas ele sacada coru 'b:da{ls
tres de l}H1rmore e pe1•torrs de g1:alll'to . Na escadaria que l'he clú 
-ac?ess"! ~evantarn~se cl~1as magu~ficas e s'taL"l~ali, repre ~eq:taJ]clO a 
·'Bcwncra fl a Car1cbcle. A archrteC'bura elo primeiro pavimento 
elos corpos la'teraes é da ordem dorica po tbeatr;o de Mftu'cellq, 
em Roma e 11; do se!S'un?o é da orcleJll jonlca pelo sys ~eJllV, elo 
·templo ele Mmerva Poltada na Grecia. No cenbro elo edlflclo le
va:n ta-se uma capel'la. Na sa:la ele homa chatmada do fundador 
c~~·e , perb~;1ce pela ,archi'tectu ra 4 orde~ · cqrinthia~ ~rggem-s~ 
ftenbe a liren~e aJ> es·ta:tuas ·~ rwba•lhaelas em marmore do ex- im
p_erador e J~sé 8l.eme~te Fet·eira, o beuemel.:j;f;o prove.elor da San·ta 
t<asa da. Mrsepcord1a, ao .g_ua:l se deye a fuuclação do no·tável 
e~tabele_Clrnenbo. ~:tê 1889 o l'Iqspicio estav·a conftaclo á admi
mstra.çap ela Sa.n'ta ea,~a ela !yfiseriporclia . O g'overJ:!o resoiveu 
org!l~nsa1:. sob gm plano uniforll)e e ~ysteJllaticq , o sei•viÇo d!l. 
assrste:I:fq~ e)os alienados, chamando a si esse es·ta).Jelecimento . 
Casa f'la j}foecla . Erg-ue-se este II)agn i fico eclificio na face océi • 
cl.ent~l ela Praç.a e~e ~~ep1~blica (ant. Campo ela 4.iis@.mas~<Í ), 
Pm . frente ao hmJlss•mo prehm, que fica nessa .praça jl!fl'liq p,o 

aço clp Senado e pe~to da ca~a donde o general Deodoro \íalfio 
p~ra pr;ecjamar a Repub licv,. A sua pecl.t·a, funclan1en·tal foi frlfP· 
ça~la ?- 2 ele dezpfDbt·o ele 1858 , ftcando o ecllficio t erm inaclÕ-ern 
1866 · <Sons ta a fachada ele um corpp cen·tral mui·to saliente e 
~~us ~a~.eraes.! ·toclos.CO:I:fl dons pavim~1Ttos . U 'corpq cen·~ral, que 
e todo revestido de cantana, é a parte mais !Jella elo eclificio. O 
p:·uneH'O pav1mento é decorado com pllares e columnas ele urna 
s~ peça do granrto ela ordem clqrica romana, e o s~gunclo com 
pü~1:es .e i!Q l~nmas da mesma .. especie, JI! ;;tS da orcl(lq:t jonica. 0 
wter<m é va. s~~, senclo o vestrlmlo clecqpclo up es~ylo elorico· 
romano. !Jm el~Jgan·te g radil ele ferro precede o edificio -
Theso~or.o lt'ederal, Ergtte-se na rna do Sacramento éi:Itre 'as 
travessas ~~s, BeiJas Artes e ela Moeda, prolon ando-~e pelQ~ 
fu~elos lJ,te '\ . rLI~ de S. Jorge. Foi corn,eçaclo.em 1§69 e ficq~1 te~ 
mtp.aclo em 1.87o.- In~p~~ensa l'{.ctciq'(lflil. (Vicie QlOJll'P á.e \3aÍ!:t9 
Ant.~~lD, -Intcnde?.~c~c' 1\t!u?~W!pal. fl.~l·lp eclificio qujl erg!le·B~ 
na I 1 aça ,da .l~epu bbc~, em ft·ente ao Ja_rclim .e !Jp.tl"Jl a ruas d9 
Genera,I Cama}~ e ele S. Pedro. CompÕf!·SJl ~le tres COJ.;pps, ~1111clo 

1 
? cep.tral, q~e é çle cl?us .a)le)ares, tres ppt•·toes ele }'erro e cll}CP 
Janellas em cada paVlmen·to. No o.lto, abaixo elo escutfo da mun1. 

4L781 
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cipalidade, lia-se, Muni cipalidade do Rio de Ja neiro . Do lado da 
rua General Garoara ftrncci ona a Bibliotheca Municipal, com 
~e t·ca ele 40 .000 volumes, e um tecto a t· ·Usticame nte t rabalhado . 
" 0 lado ela lntenclencia e entre as ruas de S. Pecl t'o e elo Mare
•;hal · l•'lol'i ano cro-ue-se o eclilici o da Escola Normal que é um 
bt•eelio vasto, · t~nd~ na frente um jardim. - Estação dct E. de lt'. 

.!nt,•ctl do Brc~:;il . Levanta-se em um dos ex tremos da face 
Occiclcntal da P raça ela Rep:1blica, en·tre as ruas elo Genera l Pe 
~~·a e Senado r Pom peo . Cons ta ele elous ·torreões com tres ordens 
e co1umnas , sendo as do pl'imeil'o pavimento de ordem clorica 

romana e as dos dons ul tim as ela ordem corinthia; crgac- se 
~n tre. e!les um corpo central em cuja parte superior se vê u m 
~~og10 e na ft· enle a esta \ua do Progresso, trabalho do fi nado 
' tlletc\a Re is. - Exte1•1wto do G1}'1nnas'io Nacio 11al. Situado na 
~-~ ~ ~la t·echal Floriano, esquina Cla ela Imper a triz, cslenclendo·se 
ab as ela Pra inha e estt·eittt ele S. Joaquim. O cd ilic io é grande 
~ em ~ons·tl'llido e acha- se ligado á egreja ele S. J oaquim. O 
-io 1 aaJ ao r\e bachare!ado, que mede 37 metros de ex·tensão sobre 

8 
"' •. 6~ ele largura é cli ,.,.no ele ver- se. O assoalho é um v<>ri ado 

PécJ~en el a flot·a b1·azileir a, pois nelle se acham as mai s lindas 
IIHtdeu·as elo .Brazil. Alé 1857 fun cc ionaram neste estabeleci
~en~o J externato e o interna to. - Inte1•?tc~l0 d o Gymnasio 
~ a.~tonal funcciona em um vasto predio n~ campo ~l e S. _ Ch_ris
ov,to, para onde fot mudado ela rua ele S . Francisco Xavier, 
~o. Jogar denom inado Seguncl,~-fe ira, - Ee~ho_la Pol?fteahnicc~. 

lgue-se na pi·aç.a do Coronel l amat•Jndo em h·ente a rua Mo
~·e it·a Cesar e :'t es ta·tua ele José Bonifacio . E' com pl etame nte 
ISolado fi cando-lhe no f~tndo a ·tmves~a ela Acaclemia e elos 
l.aclos ~s t•uas elo Theat l'o e Luiz de Camões : Nesttt Eachola 
ltlnccionaram a principio as Escholas Militar e de Marinh a até 
C[ ue o Decr. ele 22 de outL1bro de 1833 separou-as . Con·tinuou 
nel[a a Eschol a Milita,· a-té que o Decr. n. 5.600 ele 25 de 
abril ele 187·! separou a Escola do ensino mili"tar dando- lhe 
0 nome ele Escola Polytech nica . - Escholc~ Supeno1· ele 
G
1
ttcn·a . Funcc i on~t na a n·ti go pa l:tcete perten cente ao Duque 

(e Sa xe, lU\ rua des te m>me 011 Vi sco nde ele lbiturun a . - Es
~tola, Militcw . Situada em uma g l'ancle praça no fim da p1• a ia ela 

aucla de, ~ ntt•e os lll01'l'OS ela Urca e el a Babylonia, é um eclitlcio 
''as to e sem architectura . E ' composto de clous lances separa dos 
Pelo baluar te. Por e\e't1·az elo ect incio acha-se a P raia Vermelha, 
onc\e se levanta a for taleza elo mesmo nome, que serve de cle.feza á 
;,ntt·ada da bahia e de pt·aça el e in strucção á mocidade, c1ue 
'-''~quen·ta a Eschol:\. Com o nome de Real Academia Militar, 
~~a Eschola Mil ita r creada por Cat·ta Régia do príncipe regente 

· João ele 4 de dezembl'O ele i SLO, devendo a sua exis tenda a R· Rod~·igo ele Souza Coutinho, depois conde de Linbares (Vide 
otafogo) .- Con·eio. .Levanta- se na rua Pnm.etro ele Mar~~o, 

entre o Banco do Commercio e o Banco do Brazil. E' i so lado, 
ârande e solidamente construido.-Al(andega . Na l'lla Vi sconde 
b Itaborahy. Abrange grandes e commoclos eelificios e muitas 

~ 1'~s importantes, entre tts quaes se nota a doca, - Canserva
t,rto ele 1\1-tts ica . Levanta-se na rua L•1iz de CamõM, antigo, da 
c alllpaclosa, esqui na ela da Leopoldi na . O edi 11 cio começou a ser 
aonstruiclo em :18G3 e só Ji cou terminado em :1872. E' grande e 
Laiua fachada ele estylo pesado. A entrada principal , qu e é ' 'ol-

ca para a rua L uiz ele Camões, tem clous portões de fel'L'o . 
~ 4sylo S. F•·aneisco de Assis. Leva nta- se na rua ViBconde de 
foauna, em ti·ente ao Canal do MangLLe . A s ua primeira pedra 
•11

1 lauçada a li ele agosto ele :1876 e inaugurado o eclili cio a 16 de k lho de :1879 .- Seoretaria rla Ag?·ioulttwa. Na praça Quinze de 
at~ven:_bro. E ' o primeiw ecli fi cio que por ,su:\ helleza chama a 
ae ençao do viaja n·te que desembarca no caes Pharoux. Apt·e· 
i\ llta a fórma q:uaclrangtllar e é isolado guasi no meio da praça. 
a 2 sua pech·a fu nclament~l foi la nçada a 7 dé se·tembro ele 1871 . e 
cuJO ele Janeiro de 1875 msta llou-se nelle a Secre·tar1a ela Agn-

" -. t~r~, ·tendo sido prlmi·t1vamente destinado para o CorraJO . 
chi1dtf!oio do Conselho 1\.úmioipal. Este bello_. ecli fi ci.o , de ar-: 
co ec tura "'O lhica, ergue-se no largo d a Ma1. do B1spo. Fo1 
se~~h·uiclo pela Calll:a ra Municip~l, e a sna primei1·a pedra as
qu. acl,\ a 22 de ma10 de :1871. Na fachada do ec!J ficw acham·so 
s aJ~tt•o esla tuas dos evan gelistas, collocadas em nichos. Na 
08 "-das sessões do Conselho acham-se div ersos quadros , entre 
l:le ~Uaes os r etra tos de Floriano Peixoto. Saldanha Marinho, 
r11~ ~t·o, Benjamin Constant e eondessa elo Rio Novo. Nelle 
se~c1onava a eschola publi ca ele S . José, e t inh a na fachada a 
r.:;z

0 
~nte inscripção : A' Infancia, o Povo .- Eschola Publica da 

ti/1"'· f~ I· gue-se na face sep·tentrional ela praça Duque ele Ca
a s, elll frente do j a1·clim, em meio do qual projec ta-se levanta r 
Pectsta·tua do Duque de Caxias. F oi assentada a sua primeu·a, 

l'a a 29 ele dezembro de 1870 e a 9 ele abril de 1875 inaugu• 
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r aclo o edificio, rrne é vasto, soliclo e ele bello as pecto. O seu 
estylo é elo ren ascimen·to e passa como moclelo ele arcbitectlll'a 
na classe a que pertence . Na fachada elo eelilicio acham-se 
quatt•o estatuas represen tando as let·tras, as artes, o co.mmercio 
e a inelustria; len do-se no alto o seguin-te : Ao Povo, o Go
ve m o.- Esohola Publica ele Santa Rita. El'gue-se este edificio 
n a rlla el a Harmoni a . E' va:rto, solido, man-estoso, posto que 
si ngelo . Lanço tt-se a sua primeira pedra a i7 ele fevereit·o ele 1~71 
c começou a funccionar a -14 de mat·ço de 1877.- Eschola Publtccb 
ele S . Sebastião . L2vanta- se na face occiclental da praça Onze 
de junho, da ndo fttn clos para o Canal do Mangue. Sua pedra 
fundamen·tal fo i lançada a 4 ele abr il de 1870 . - Esohola 
Pttblicc~ de S . ChTisto rão, no campo deste nome; mandada con
strui r p elo commercio do Rio do Janeit·o.- Paço do Senado 
Situado na fa ce occiüen G~ l da pt•ttça d tt Republica, em frente 
ao ParrJue e na esquina dà rua do A real.- Bibliothec:L Na
oionc~l. Acba-se situada no antigo largo ela Lapa. Começou a 
.funccion ar a 5 ele agos·to ele :1858. A sua arch.itedut·a nada of
fe1·ece ele especial, tendo sido o ecliftcio construido para r esiden
cia particular. No saguão achavam-se as estatuas ele P edro I 
e P edro II. A pl'imeim é ele marmOt·e , feHa na l'talia por Be
naglia, discípulo ele Ca nova, á expe nsas do visconde da P edra 
Br~tnca e elo commenclador José Marcellino Gonçalves. A de 
P edro II é ele gesso e é trabalho de F'el'llando P ell'ich e filhos, 
execu·taelo em 1.855 e ofl'erecicla pot· elles á Bibliotheca. Em ft•eJrte 
ao primeiro lance ela escada acha-se em um nicho o bus·to em 
m<J.rmore bt·anco ele João VI, o fundador ela Bibliotheca. Na sala 
el e leitura, no fundo, vê-se o busto em bronze do falleciclo biblio
thecario Fr . Camillo de Mon·teserrate . Esta Bihliotheca e1ue é 
o primeiro es tahelecimen·to nesse genero na Republica, p~lo ele
vado. mlmero de volumes e pelas preciosidades bib\iographicas 
e ttrttsticas que possue, eleve-se ao principe regen·te D. J oão, que 
passa11:elo~se ele Por~ugal ~o Brazil em i 80S, trouxe comsi15o . .a 
r eal b1bl1otheca cl' AJ ucla, formada por D. José r para substttmr 
a a ntiga Bibliotheca Régia, devorada no incendio subsequente 
ao terremo·to ele Lisboa ele 1o de novembro ele :1755. Em -181:1 
fn i ella fra nqueada ~.s pessoas que obti nham licença do prin
cipe-regen te, e foram enca.tregados elo seu arranjamento e co n
servação F r . G1·egm·io José Vieg<ls e F1· . Joaquim Da maso, os 
quaes organ isaram em manuscrip·to um catalogo elos livros . De
clarada a indepenelencia elo Brazil, teve d e entrar a Bibliotheca 
no :1Jus·te ele con·tas com Por·tugal, como prop1•iedacle da casa 
I'eal, e o governo brazilei t•o, ancioso por guardar um es·tabele
cimento por demais precioso, ll cou com a Rea l Bibliotbeca, pa
gando-se por ella, s~gundo se diz, cerca de 400 con·tos ele réis . 
Até 1858 a Bibliotheca funccionou na rna do Carmo, passando- se 
para o actua l ec\i fi ei o na data ac im a referida.- Lycéo de A1·tes 
e Officios. l':rgue- se em fren·te da Imprensa Nacional e elo ·theatro 
Lyrico. Fundou- se a 23 ele novembro ele 1856 por inicia·tiva e 
esforços do cidadão F. J. Bethencourt da Si! v a, gue a i nela hoj e 
co m rara tenacidade cons~rva-se i frente de t ão importante 
estabelecimento . Inaugurado no consistol'io ela matl'iz elo Sacra
mento , como complemento á. Sociedade P1·opagaclora elas Bell a s 
Artes, passou-se depois para a egreja en ti.io a bandonada de São 
J oaquim, onde fnnccionou por Pspaço de 19 annos . A 3 de se
tembro ele 1870 mudou-se pa t•a o actual edificio, que antes ser
vira ele Secret a ria elo Impn ·io . Foi grande par·te elo cclificio 
presa elas chammas a 26 de fi>vereiro de 1.8\!3 .- P alaoio do 
.1!1-cebispo. No elmo do morro ela Co nceição. E' grande e serve 
ele resiclencia ao arcebispo. No edilicio ergue-se a capella da 
Conceição, onde repousam alguns dos prelados, que empu
nharam o haculo flumi nense . E' um ecli. llcio acaçapado, sem 
nrchitec·tura, nem belleza, pa recendo antes uma casa particular. 
No primeit·o pavimento ha . uma sala occupacla pela camar a 
ecclesiastica, e outra que dá entraria para a capella; nesta 
''ê- se t res a i tal'es, os lateraes com paineis, e o principal com a 
imag·em ela Conceição trabalhada em madeira. Ib na sachristi tt 
um altar com o Senhor elos Passos. No segcmdo pavimento 
estão elo l ado esq. a sala ele espera com os r e·tr atos de Fr. Bar· 
tbolomeu dos Marty res, elos papas Clemente XIV e Xisto V o 
os bus tos elo con de de Irajá e elos papas Pio VII e Pio r:r; a 
sala elos retratos com os re tratos ele todos os bispo3 do Rto ie 
Ja neiro; a salili elo docél com os re·tt·atos de D. Pedro li e 0 

conde ele Irajá , e um pa in e! ele Santa Co:tharimt ; os aJ>osent: 
do a rcebispo, h avendo em uma saleta um alta r com .;. 1mag~ 
ela Conceição, onde o diocesano celebra a mtssa quoiJ ; ~nt . cl 0 

lado di r. encontram-se a sala el os exames com
1 
°\ re {a .08 . 

0 
pa i, m[ e e irmão elo conde de Iraj á , e .a s.a a ea t v r ar: ~~ 
s~mina.,.·io de S . J osé . Na ladeira do SemtnariO e Largo ela i\1a1 
elo Bispo, na rampa que dá tambem accesso para o morro do 
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CasLello . Foi fnuclacló pelo bispo D. F r. An·touio ele Gu acl<tlnp:, 
a 5 ele setembro ele :l730 . Apr esenta o semin a rio um portao 
que abre-se pat•a um ,jardim, no fundo do qual está o edificio, 
que cons ta ele dons p<wimentos, ·Lendo ele ·um lado a porLa~· 1 8, 
com a lpendre no primeiro padmento, e no segu ndo. duas Ja
nellas ele peitoril; e elo outr o uma pot·la no pl'lmen·o pavt
mento e clnas j anel l ~s no segundo . N~ cer~t ro está. a capell a, 
com o pot·üco, duas _p1nel las no côro~ üontao r ec·to c um o~u lo 
no tympano. Esti'io ele um lado .do .eclt ft cto os aposen~os elo VJCC
reiior a enfermaria, um clot'lmLorw, a bottca, o r e le1tor w e a 
cosinl1•t no primeiro pavimen to; e no s gundo o salão elos r ei
tores e a sa la üa bii.Jliotheca. No salão elos reitores estão os 
reL t•atos dos bispos F r. Antonio de Gnaclalupe, F r· . An Loni o ct·o 
Desterro, D . José Caetano e D. Manoel llo Monte . Do lado 
upposto da capella estão as salas das aulas, vendo-se n<t a ula 
ele philosopllia a antiga cadeira magistral holll'aela por doutos 
me~ Lres , como Fr . Roclova lho, F1·. Francisco ele Mo nt'Alverne 
-e ouLros . A capeUa consta de um só altar com <J.S ima
gens ela Saem Família, ele um pul pilo c uma kibnna, o 
nas paredes Jate t'aes tem dous paineis a n tigos .- Gabinete 
Po?·tu,que::: ele Leitur·c!. Na rua Lu i ~~; ele Camões. l!'unccionou nas 
ruas da Quitanda, P ri meiro de Março (euLão Direita) e Bene
clictinos. Sua pedmfundamental [oi lançada a 10 éle junl!o ele 1880; 
ioaugtuaclo a 10 ele se·temuro ele 1887 tendo sido franqueado ao 
puulico aos 22 ele dezemb ro el e 1888. 'rem na fachada as esta·tuas 
ele Pedro Alva res Cabral , Vasco ela Gama, Camões e elo in[ante 
D. Henrique. E' elo estylo m a nuelin o. 'l'em uma sal a ele l ei tma 
ele primoroso gosLo, com rlcas obr as rle Lalha: em uma de suas 
faces lê-se « L'iv1·ari a Alves Ferreira. , c em o'uLt·a « L ivra t·ia 
lVIauuel el e Mello >> . Alem clesLe salão, que ó gTancle, poss no mais 
dnas ouLr as sal as ele l eiLura e o salão elas sessões . I<' oi fnnclaclo 
em '1837 e contém acLualmen te ce t·mt ele GO .000 volumes- /Jilllio · 
theca Fluminen se. N~ rn~ Moreint Ce ~ar: insLall acla por Ber
nanlo Joar1uim ele OJiveü·a a 11 ele ahril ele 1847; pertence a uma 
assocüt~ ão .- A.r·chioo T'?,blico, elllumprccUo qne s TVio ouLr' oTa 
d e h ospita l, depois de r cpa1· tlção ela Instnwção Publ ica e e m cujo 
pavime nl;o ·~erre o funcciona a Po lyc lilücit . Do lado ela rua ela 
Assembléa ha uma cspecie ele escudo com es ta inscl'ipção- E s ta 
obra foi fe i ta por o l'clem e protecção elo lllm. J];xm. Sr . Luiz ele 
Vasconcellos e Souza Vice-Rey elo Estado. Anna ele 1787-: Ob
se1'VCutG?"io Ast?·onomico , no morro do Castell o, jnn to ao I fos pi tal 
iVI:i li Lat• . - .!l?·senaZ àe G~ten·c•, na l'lt<l, elo Trem esq ni na tlo Largo 
ele i\louril., com uma capella ele N. S . !ltt Conceição.- t i J'se•Jutl de 
J1[w·inhc•, no Gm ela ru a Pl'imeiro de Ma.t·ço e na base elo m on·o 
ele' S. He nLo, com uma capella co nsagracla, aS. Joã o B<tptista.
Qucwtel Gene,·al occu pa toda a face seplemtrional da I ra.ça ela 
Repuhlica e mede 281,0 me~t·cs de comprimento sobr ll 3;20,1 ele 
ftt nclo ; n o interio1· abre-se uma g'l'!\nde ;',.t·ca. E' gt·ancle , mas 
sem arclütectnra.- Q<W.J'tt l do Co1po Policiu,l. Na ru a l];v :.tt·i sLo 
da Veiga, antigo. elos .Barbonos, na encosta do mol'l·o tle Santo 
Antonio. Foi no tempo col on ia l um hospício ele monges. Ao 
fun do ela entt•acla et·gue- se a e legan Le capei la, ele esLylo goLh ico 
a !Jas Larclaclo , consagrada a N . S. ela Conceiçüo. De um dos lados, 
em frenLe ao Passeio Publico e junto á Casa elos Expostos, e J·g •lia
se o chafar iz elas .Marrecas, qtte foi demolido com a const rucção 
el o novo eclif1c io . - Pc•la cio Itc•mc~l ·aly, antiga reslcléucia üo 
Pres idente ela Repu bli ca. E' um grande ecUficio, ele bella appa
rencia, com sal as bem ornadas e um elegante jardim nos fundos . 
1'em n a fren·te sete janell il S, quatro es tatuas (e ' qua Lt·o a os lados) e 
1~o meio uma gt·ancle es·tt·ell a com a ela La ele 'lo cl0 novemb t·o ele 
1889 .- Oc•sa de Cor reação.- Praça elo ll{ercaclo, na pl'aça Q~1 inze 
de novembro, qnaclmngtdat·. Por cima elo pol'tão ele en t racla ela 
face voltada para aqu ella praça lê- se : A Camara Municipal o 
mandou faze r em 1835.- Necr·ote?'io, no largo do Mam a, elo 
l ado elo mat•. t'l.. sua peclt·a 1'1mclamental foi lançada a 26 ele 
fe ver.eiro ele 1872 e ficou concluído no mesmo anno; é de estylo 
goUuco. - In.stitllto Bm~jamin Constanr., na p1·a ia da Saudade, 
e1rtrc a Eschola Militat· e o }Jospi clo Nac ional de Ali enaclos · 
a inda não es L:i. conclu iclo. - Reootftimento elas OqJhãs de. S. tntd. 
1'/wl"e:Za. em l:l o; aJ'ogo. A pedra fundamental foi h'uçacla a 15 ele 
outubro de 1873 .- Uospit"l elos Lc!:<:Lwo .~, em uma collina em 
S. Chrlstovão, dom ina ndo pal'Le da ballia. Foi fundado pelo 
conde ela Cuu ha, se uclo-lhe concedido o eclificio, que pertencia 
aos exp ulsos jesuiLas, pelaRes . régia elo 3 l ele j ane iro ele :l765. 
A adm inist r ação foi desde então conGacla á Irmandade elo San
tíssimo SacL·amen·to ela Cancl elal'ia pelo .B ispo D . l"r. Antoni o 
do Desterro.- Instiwto Plort·ano Pei.voto, a nti <ramente Asylo 
elos meninos des v~ li clos e a inda Asy lo Profiss iu,~a l , no an·Ligo 
palacete R udge: em V ili a Izabel.- A sylo Aral•jo, cuja pedr a funda
mental foi lançada no Campo ele S . Christovão a 3 de janeiro 

de 1897 Asylo elos Vol·tmtarios de• Patria, na ilha do Bom J esus, 
na bah1a de Guanabara, ina ug urado em 29 ele J Ulho de 1 86~ . -:-
0 fficinc•s ela E . cZeF'. Central, no E ngen ho lle Den·tro. Oecltfl CIO 
principal é bem constrniclo e possue uma fachada tle beiJa 
apparcncüt.; precedê-o um bello j ard im a riJo ri ::aclo com gos to, 
no qu al erg t1e- se o b tts to ele Mar ia nn o Procopio li'el·:·eira Lage. 
-·Collegio J11ilitc•r, na encosta elo mono ela Babylonia. l"oi r.reaccllo 
por Dec . ele O ele m ::ll'ço de 1890 e in<tug!traclo e m 6 ele maiO 0 

mesmo anno, insta\l a ndo-se desde Jogo no palace te elo finado 
Bar~o de Mesc1uita, o qual domina ampla ~;bacara ela rllll 
S . b'r ancisco Xavi er l't·on·teil·a <Í.l'lU\ Duque ele Saxe . A entrada 
é elegantiss in1 a . Tra.'nsposto o largo portão ele ['er ro, cam in ba -se 
entre clous l'enrJues ele a ltas palmei ras a·té ao alto, onde. e n c0n~ 
tra- se um largo esp::tçn arborisaclo c occupaclo po t' um Jarcl JJll· 
A porta ela entrada ê ampla e bonita. A cimalha, Cjll C superiOr: 
mmrt a g uarnece clá a poio <t uma lapide d e marmore pre·to. 
onde cs·tá gr avada a seguinte in sel'ipç;'io : 

1-.E'IIoHO li BRMHUAE ll\JJ•E.no!\.'l'ORE 
H 8l; ~ AN 'l'l•l 

RJ::UU S IJ I!: f..Ll CJS PRtEPOS I'l'O i\J IN I S'tTitO 
t;ONS IU AR;JO sr;: ;.;;.. •r•on ~o: 

'l 'l!OJ.IAV. JO S J:: t:OB.LifO 111!: ALl\If~ I I)A 
IJH.: MJJ..l'l'AUtS 

1' ,\ 'l' U.L E: l)gF J;; N S Oll.UI\t Fll • .llS Dl CA'J.'US 

nD UOATJO r-; JS IJ O Ci.RIN J:.:<~L' B L UDU S 
' H.EA'l' US ES'l' 
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P alacio do Governo, an ti go Pa.laclo l!'ribu l·go . Na l'U a ~o 
Cal ~e be, esq Lll na ela S i I v ei ra Mat·ti ns, ecl i licaclo pelo 11:11'<1° 
de Nova - l''nllm go, ~wgmenlado por seu filho o V isco nde do 
S. Clemente, mai s ta rd e veHcl iclo a 11m sy nclica·to, do qual er a 0 

maior acc·ion'isLa o S r. Consc lhe il·o May t· ink, qae o ;1clclniri o, e 
depois o hypothecott ao Ba nco ela Pcep ubl ica . Por e nco ntro de 
con·tas com es te Ba nco, fo'l o gra nde immovel ven cl iclo ao Go
vot· no para P a lacio Preside ncia l. O Palacio é co nstruido nu 
s nayar t >~ exLH na até o primeiro pavimento com gr anito elas pc· 
clt•eJI•as ela 1'1l a ela Canclelal'ia, e desse pavimen to até a cimalha, 
é revesLiclo todo d e marmo re rosa com. as pod arias ele mat·more , 
br anco . O sólo frontei t•o ao Palac io é em par ~e calçado n 
l ageclo e em parte ele m osa ico l't•ancez. Dous pos·tes pr~
Leados, com focos e leclrlcos ele 2 . 000 vel a s ca'rla um , qno 
produzem g t·ancle força i llumin anLe, es tão collocaclos j[tDL0 

do lilc'L ~ ela calçada e em frente elo p or li'io pl'inci1ml cl tl 
entrMla do Palacio, seguindo-se-lhes ma·is clous postes tnnl· 
bem com la :Jlpadas clect l'icas ao longo el a grade elo j ar~lint 
que lhe fica a o lado. A ' cli1•eita ela e nLr~tcl a. principal ex 1st~ 
u m grande portão ptl.l'a o ncces o elos carros, c1ue, deixando _0 ' 
pa• sag-eit·os na sala el a portaria., t -m sahicla. pelo O[ttro port(IO, 
onde tern1in lt a grade elo j a rdim que ll1e Jica ao laélo ela rll1' 
Ferre ir a Vianna. O Lelllaclo do ccl ificio é dispos to em c1na·trO 
m eias- aguas, tendo no ce ntro u ma gt·ande cl ant-boia ele vitlt•o5 
ele cores coro cobet·tura ele téla de arame e sobre a pa rte supe' 
~· i o 1· c~a cl ar a -boi a es tão montadas 32 1ampaclas electl'icas parn 
1lhlm1na.r poclerosame n te toda a. escadari v. e parte in tem a elo. e!l' 
&racla _pl'inc ipa l ele I alacio. 'l'res pára-raios, 'tres mast·ros pal'11 
band e iras, es t[(o disper sos em va rios pon tos elo telhado · 
Na f't·e uLe no respa ldo elas par ecles achão- s3 cinco enor· 
mes es·ta·tuas . No ce ,rt t· o, a ela Rep~!ill-icc•, tendo á di reitl.l ~ 
A,q•·icall ~wc• e a P? ·imcwei"C~ e á esquerda a J ustiça e o OutOlW 
n9, e nos fnnclos para o lado elo parque, as elo Inverno e do Tfe· 
?"CiO. Pouco [tlem ela claraboia, mais para o lado elo pa rque, corl'3 

um eleganLe ·terraço toc1o g ra.c1eado e circumclado elo sofás, cdn· 
de iras com1111ms e ele ba lanço e uma pequena m esa, tudo 6 

folha ele rerl'O. Uma e. cada ele caracol ele U3 degráos, dá acceS50 

inLernamente pat·a o telh ado, pal'~inclo elo primeiro pavll:nentO· 
E' adimiravel a vis ta C1 tte ahi se descortlna e que domina clesdJ 
BoLafogo, Laraogeiras, Morro ele San La Th ere1,a e Guat·a·~iba n! 
á ~llracl a . ela barra. Em vol ~" a inda elo respaldo do ecUIW~ 
estao collocados 10 br aços de ferro sustentando 10 l'ócos ele l a111 

pacla s. elec tricas ele a t· co. No vão elo telhado existem grand~ 
cle posHos ele . feuo para . a g Lta , o maior elos quaes é novo e eLeS~ 
nado ao se!'V_tço das. c~uchas. Nesse mesmo vão está colloc!J. ~ 
a ·taboa ele chsmbu1çao ger al ela i lluminação elec trica dos d9° 
pavimentos s~periores com a r espectiva 1·êcle ele distribuic~0: 
0~;; fwe c1ue sao cobertos estão co ll ocaclos elenbro ele tubos ~~· 
talhcos com r eves·ttnlento interno el e bOl'Pac lta ele m odo a o 5 
recerem tríplice isol amento. Todos os fio s siio collocaclos JJ~
parecles po_r baixo elos r ebocos e estuques, e por lJaixo elos ass do 
alhos achao- se egualmen te revestidos ele tubos metall tcos 
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systema Bm·man. - Primeiro Pavimen to - A entt•ada clial'ia 
para o P alacio es tá disposta do lMlo elo jardim que olha para 
o La rg·o elo Valdetm·o . Uma rua semi-circ ,.tla r , ligando os dous 
portões do gradil desse j::n·clim, permitte que os cart•os entrem 
[Jor um clelles, delxem os passageiro& á pm•ta sob o alpendre, 
s~ lünclo pelo outl'o, sem atl'opello e em boa ot•dem. A pol'"ta 
t•Ja é ·toda ladri lhada de mosH icos com g narni cões de marmm·e 
e está preparada com os moveis necessa t•ios e seis elega ntes 
mesas para os ·trabalhos da t·eporta gem. Tem como ot·nameu 
·tação um bel io b1·on~e representa.ndo uma !lf?"icancb, d.e ·Lama
nho naLnra l, abanando-se, recosLada a um gt•ancle jat•rão ; clous 
ltndos trophéos de armas e Ol'n<l:tos dos n c,ssos i udi genas; clo1ls 
S'l'andes jar rões azues sobre pecles Laes ele louça ele canella ; um 
grande étagé,·e com espelho; nm pot·ta chapéos, e diver sas escal:
l'acleüas ele nikel com ornatos elo mes mo metal. O tecto desta 
sala é tra balho novo quanto á decoração e pintm·a, di gno ele 
ve~·-s e pela perfeição e s·os to com que foi ex:ectl'tttclo. Ao lado di· 
re~·to da port.ar ia está cüsposto um pequeno gabinete para o por
teu·o, mobili ado adequadamente com s impliciclacle . Do lado es
querdo uma es plencl icla porta com cancellas envidraçadas, afim 
de. evita r reposteil'os, dá accesso para a sala de es2Jm·a, onde, 
alem ele mobilia simples, mas apt·opriacla, se no tão os dous grau• 
eles quacl1·os a oléo ; As seJ · lan~jas , elo artista Parreiras, . e a 
.lJahicb ele Gtta1Ubba!l'cb, ele N . Facchine·ti. O tecla desta sala é 
completamente novo quanto ao estuq ae, decoração e p in·tnra, e 
as paredes fot·am decoraelnse p in ladas sob ind icações elo ar~ista 
Paneiras. Pal'U maior efl'eito elos quaclt·os o mesmo adis ta. fez 
su :Jsb itu ir o lus Lre po r um foco ele l u~. elec~r i ca, coll.ocado 110 

cenLt·o elo tecto da sn.la. Notamos nell a algumas peças ela mobi
lia elo a n ti go Palacio Friburgo e outms pt'OYeJü enLes elo !Lama
raty, todas reformadas e JH'Pparaclas com certo luxo . DesLa 
sala passa- si? pai' a o Salão dcts A1tclienoicbs, que t em: duas ja
nell as olha llClo para o largo elo Valclelaro e otrLras duas pat·a o 
.i!lrcl im. O tecto e antigo. r eLocaelo com uiclaclo; nas paredes 
[oi substiLuiclo o pa pel de J'orração por pintura á oleo em hs.r
lllonia com o conjuncto elo salão . Além lla ri ca mob ili a, que é 
antiga, apenas re i'OI'll J::teb, nota-se o gTancle q uadro his tor ico elo 
com2ll'onússo constúuoional Llo prim eiro presidente e yice -presi· 
clenLe ela Repnbl ica, trabalho xec uLaclo por encommencla elo 
Battco ela HepHbli ca, pelo pintot· naciona l Aureli o ele Fig-ueir edo. 
l~s Le quadro rcpl'esenta o salão do Congresso na a nl.iga Qulnt~, ele 
:::i . Cbvi s(ovã.o. rl.o f'LL ndo pcu· Lt· ás da mesa da presitlen cia des
·ta.ciio-se os vultos clq Dr. Prudente de i\Ioraesi Marechaes Deo
dol'O e l" lol'iano, Ot·s . M::rt La Macl1aclo , Paes c e Carvalho, Cesa
J'ill Alvim . Jul io ele Cast ilh os, rnclio elo l3 L'az il , Coronel J oão 
1\eiva e o1rLros, e no prime it·o plano os Srs. Quintino Bocayuva, 
Cl icm·io. 1 i lt heiro Machado, ' ' 'anclenl\olk, André Cava,lcanLi, Sal
danha i\1ar inho, I edro i\mer ico, Laut·o Soelré, etc.; do lado op
pos'to Campos Salles, Ar isHdes Lobo, AI ·indo Guanabara, e ou
·tt•os ; no ccn Luo a me. a Llo tacLigrapho Cae tano do. S.ilva c seus 
auxiliares de ·traball1o, e um pou co ac ima o St• . Dr. Amaro C<wol
ca llL i . N0t iunos a i nel a nes ba sala os Lron~.es que a guarn ecem, 
11 111 rico dt. age!'e, nm ltts Lre elo cenLro, sub ida peca ele bronze 
dourado, el o Lado agom de il lumi nação ele ~t·ictt, com iG lampa
clas, e mo.is um canclclabt·o em cima de um pequeno consolo, 
Lam ll ~ m com i·uz ele ·tri ca, imi tando 13 velas sLearinas, traba,Jho 
es Le que , como o de todos os lustres, l'oi executado no proprio 
Palaclo em uma per[Lt<;) na olli cina electrica imp t·ovisacla, so b a 
cl it•ecção geral elo engenh eiro Aclolpho Ascl10Jl'. O lusLre e o 
candelabro r epresentão a força illum inanbe de 272 velas . Di
Vet•sos moveis, tapetes e pellegos nas pot·tas concluem a orna-
111 e nta~ão eles La sala. Um corredor, disposto por baixo el a gr an 
ele escaclal'i a, por meio de antepAros movediços ele mad eira en 
vot·nizacla, com vidros foscos, el<i o.ccesso não só pat·a o grande 
snlão elos despcwhos c oon(C1'cncias, s ituado elo f'unclo elo pa
laclo, com portas para o ves Libulo poste~·i or, mas Lambem }Jara 
a jloutat·i a especi al ela sect·etaria ela presiclencia e elo estado 
llla tol' nülil:at• . Em um recanto r eservado desta segunda por ta
r•a , notamos o bem orga n isaclo e completo serviço de toilette 
P~·a o pessoal superi or . A' clit·e ita ela podaria especial encoh
~·ao -se a saleta de espera e o gabine te ele ·trabalho elo Est:cclo 
l'la iOI', mob ili ados e ornamen·taclos com ·todo o conforto. Qua
dl'OS represen tanclo assumptos militares or não as paredes e uma 
bell a allegor ia li ~ h ographaelt~ r epresenta nclo o general Osol'io, 
trabalho elo pranteado at·LisLa Aug- us to 011'. Os commoclos elo 
Estado- Maior dispõem ele janella para a rua Silveira Mat·tins e 
lja1•a o parq ue. A' esquerda da pol!bat·i a especial achão- se os 
c ous salões em que Jb t· ão ins tallaclos com lodo o con JorLo e gos to 
artts·Lioo a Seoteleú?'Üú, o Anhi·vo e a Ribliotheca . J•~s tes com
Partim (lntos dão ,ianell as para o jarc\im e são bastan·ye !JSpaço-
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sos . A sua ornamentação consla de duas bel lissimas estatuas 
ele bronze artístico, represe ntando a Leitw·a e a E scJ'Í1Jta; 
um r ico vaso ele bronze clom·aclo e ele mar more. Yinclo elo Palacio ele 
Hamaraty, sobre uma elegan te columna ele m"acle ira elo paiz; um 
pe,1ueno buslo ela Repu blica sustentado por uma peanha; di
versos exe mplar es ela nossa fauna, ornamen·tanclo os armarias ; 
mappas muraes, tinteiros e pastas ele gosto, porta-lapis e can
netas ele bronze, e cerca ele i. 200 volumes ele obras de valoi· 
sobre direito constitucional. de esc t· iptores am ericanos e euro
J1C113 ; direito inLernacional, notando-se a corresponclencia cli
ploma~ica elos Estados Uniclos da America elo Nor·te, desde a fun · 
dação ela g-t·ancle Republica, a vida e escriJYbos dos mais notave is 
po]itlcos ameri canos, di versas eucyclopedi as universaes, taes 
co mo a Grande Encyclopeclia o Lcwow·se, Ap1Jleton, obras com
pletas ele E lysée Reclus, Laboulaye, collecções comp le·Las ele dic
cionarios ele Jinguas v ivas e mo1·tas; todos os cliccionat·ios por
·tnguezes, ele nomeada, r epertori os ela Legislação l?ranceza e da 
Legislação co mpa rada, mui t;as obras el e eco nomia politica , e ele 
bis to ria e a collecção completa ela revi s ta O Di?·eit.o . Vimos 
a inda algum as obr as ele raridade, mui·Los volumes sobr histo
ri<t elo Brazil e varias sobre assumptos refe ren·tes aos Es·taclos. 
Para dar uma idéa elo modo po1· que se achão dispostos interna
mente o Archivo, a Secretaria e a Biblio·theca publicamos a r ela · 
ção ela mobili a r1ue os g·uarnece : uma grande mesa para leitura ; 
seis cadeiras grandes com mola de subir e descer, com encosto ele 
couro ; 2i cacleius ele guarnição no mesmo genero; cinco mesas 
pequenas para leiLura ; duas esta ntes gmndes ; qua·tro cli·tas me
nores, uma papeleir<t patente com 20 gavetas ; duas e~La LYtes 
(Srandes de form :J.to baixo, com porLas e gavetas e proprias para 
.] Ot·naes, €' t.c. ; ouLra no mesmo es Lylo, porém menor, e lt•es se
ct·e·tal'i as, com as respectivas cacleit·as . R icos tapetes ele R iss, 
capachos ele coco, c'Lc . , dão ás salas uma s impli cidade adequa
ela ao fim a q ne se cl istin ão . O salão elos despachos e conferen
cias, qu e esLi\ in s~o .l l aclo no primeit·o pa vim e1Yto, abre portas para. 
o terraço e vestJI~nlo posterior, elo lado elo parque, e tem proximo 
um _peq ueno gab1ne·Le e tozlettc e HnH~ escada i nLet·na para os 
pavimen tos sttper iores . Neste sa lão vê-se ele um lado uma Juesa 
com esLraclo "Lapetado para o trabalho offici::d do St·. P1·esiclente, 
e do outl'O lado o recinto circular abaluas traclo, ·tendo no ~ampo 
sete carlei1:as para escr ipta : um bns Lo da R epuhlica em bl'onz.1 
orna o lado do es·t t·aclo ela m esa, ·te ndo elo laclo opposto l.jllla es
·Lante gy,·atoria collocad;t do lado direi to ela cadeira presiden
cial; vê-ee t,ambem um busLo ele \Vashi ngton, t:11nbem em bron
~e, no recin ~o circular elas conferencias do lado esc1uerclo ela ca
deira presidencial, que · tem ao seu lado dit·ei·to outra estanle 
gyratoria . Dous grandes sol'ás, L r s cadeiras ele balanço e outras 
commuas, cinco colum nas ele maclei r a elo pai z clest inaelas aos 
bnstos ele l'i?·f!clcntcs, José Bonifcboio, Bcn,jamin Cons t;ant, De
odo,·o e FlonM7.o, encommenclados ao at· Li . ba Decio Villat•es : 
dois citc•gé1·es com pedra marm ore negro, jarras, cúpos, l ico
r ei ro, e·Lc . ; doi s g t·ancles mappas mu.raes e os retratos, ele 
Lam anho natural elos Srs . Drs . Prudente de JIIoraes e Manoel 
Vic'Lo1·ino, feitos a bico ele penn a pelo nrLista Gustavo DÍill- Ara, 
emm olcluraclo ricamente , compleLão a clecoração sevet•a. des ta 
sa ia . O 'tecLa J'oi todo retocado; nas llarecles sul)s·ti·tu'iu-se, 
como em todo o pav imento, o papel ele fol'l'ação pot' pi 1YLu ra a 
oleo. Os dons lusLl' eS riqui ssimos ele bronze forão tr ansfol'mn,
clos para illnm.inação elec·tdca, sem que se possa perceber por onde 
passão os ftos concluctores, nem Qs pontos elo ·tcclo c elas pare
des po1· onde el !es se immergem. Cada lus tre 'Lem 23 fócos com 
a iorça ele 16 Yelas cada f6co . Ao vesLibulo principal elo Pala
cio dá accesso o mages toso por liLo de marmm·e com espessas fo
lh as ele madeira en vern isacla c fech os metall icos, que pm· si só 
constituem uma obra de at·te, tendo, além d isso, uma cancella 
ele ferro fundido. O vesLibulo consta ele 11m corpo principal em 
cujo tedo for·ão estucaclas as at•mas da Republica, e ele clous cor
pos lateraes daquelle separ ados por qua tro bclliss imas column as 
in te i r iças ele m armo r e \•ermclho . As par edes e columna tas, que 
erfio pin·taclas ele branco, imiLão hoje, com perfeição marmore de 
diver sas cores. De cada lado elo ves tilmlo nota-se um gra nde 
grupo ele gesso com fi ~ lll:a~ ele ·tam anho n:1tural , representan~lo 
um delles a lenda ele 'lheseo matando a Hyclr a e o outro uma ia
mil ia de ind ios atacada pnr nma vi bora ; qua·tro grupos de ZID!!O 

modelado completão a ornamen·Lação do ves bbu io. Os qnatro 
grandes ·candelabros ele pé e bem assim os o n bro~ qua·tt·d do. pa
rede, com tres (ócos ele Juz elec·Lri ca farão Lransf~rma 05 para 
essa illum inacão com bas·tan Le clifficnldacle . No fundo elo. ves
ti bulo destaca- se a monumental escadaria de bronze dourado 
com degrãos ele marmore, que é sem cl nvJda a o~ ra pr1ma ele 
Lodo o Palacio, encimada pelo esplencl, clo lp.nte t'lllPl de vlClt·oa 
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coloridos por sobre o qual J'or iio collocadas 32 lampadas electri
cas, que despejão jorros de luzes variegaclas, dando á noite um 
aspecto deslumbrante, que ~orprende e emociona. Um rico la
pete ele velluclo é preso em t~avessas ele me·ta.l dourado com pon
tas de ornato . O vão desta escaclat•i a é -todo conboi'naclo por 
belli~ s im as pinturaã e ricos vitram:>; e no t~rceit•o J>a,dmento 
sumptuosa n-aler ia com balaustre el e bronze dourado a fogo per
mitte que s~ admire a belleza elo conjunc·to de toda esta parte do 
edificio. Os corrimões da escadaria e os balaus·tres ela galeria 
bem como as molduras dos quadros forão todos dom·ados de 
novo e as paredes pintadas, iJilitando marmore de diversas cores. 
- ScqunclQ pavimento. - Nes te pavimento, com janellas para 
a rua' do Cattete, eslá i nstallaclo o salão nobt·e do Palacio. 
E s·te salão tem qualro grandes Pspelhos biseautes, com moldu
ras clom·ada~ e outros quatl'o menores lV.!Ilbem bisca~ttes , me
dindo os primeiros qua·tro metros ele altura sobre clous ele l a r
gilra, c os segundos quatro melros ele altura por um e mr.io ele 
l a l'gura. O ·Lecto representa o graucle painel pin·tuclo a oléo Os 
deuses no Olympo e nas paredes lateraes 1.õ paineis decot·ativos 
ele scen as mytl10logicas, pintadas por 'l'assa ni e Bragalc!i. As 
porta~ lleste salão são locl as ele páo selim com ri cas ornamen
taçõ?s de Ju·onze dourado e enc.i macias pelas armas el a R<? pu
blica, Quatro g randes l ustt·es ele bt•onze, dourados a fogo, 
com 48 lampaclas electr i cas cada mp, em J'órma ele vellas, tem 
o porler illunlinan·te ele 1.3-l4 Ye]as. Quo;tro g l'andes jarclinei
ra1 de bronr.e dourado e marmo l'e, com pequenos passaros pou
sados ém fl ores arti ficiaes, estão clispos·tas nos vãos elas jane.l 
las ela frente do salão, ·tres grandes som.~ e 10 bancos estofados , 
cobertos do seda carm ezim estampada, com braço1 e pés ele tron
cos ele leões dourados a fogo, constituem a mobilia severa e 1•ica 
deste sn.lão . O assoalho é todo ele mosaico encerado, cl<l pa
drão ol'iginal, fei ·to com madeit•as do paiz e o ·trabalho ele 
e~tuque, el e que em gl'ancle part~ é fei ·ta a ornamentação do 
sa,lão, é digno de elevado apreço. Tres gl'andes galer ias dou 
radas com sanefas ele seda e cortinas ele fm as rendas brancas cle
corão ainda mais o salão, cuja mobilia e ornametrtação l'oi toda 
restaui'Ucla. A' esquerda deste salão es·tá a sala ela Libcnladc, 
assim designada por um grande L dourado e em alio r elevo, 
que encima uma elas suas porias. Esta sala tem clous grandes 
espelhos de 4 1/2 metros ele altura por 3 ele largu t·a e outro com 
4 i/2 metros ele altma por meio de l a rgum. O tec·to é todo 
trabalhado ele es·tuque com flores, festões, anjos, etc., e as pa
redes pintadas o. ful'ta-cot•es, terminando p or umo. estreita bar
ra de ma L·more preto salpicado . Um Ua,qiire de mogno, mo
saico e bronze dourado, com tampo de peclrn ma•·more , sustenta 
um rico relogio de bronze e marmore do ant igo imperio e clous 
candelabros, tambem de marmore e bronze dourado a fogo, cada 
um delles de nove lampadas ele cOt·es variadas. Na part'3 envi
draçada do eta,g!Jre estão collocados diversos pequenos specimens 
do r eino animal, .alguus ele rara quo.lidade, e pequenos objectos 
ele arte e um consolo ele mogno e bronze dourado, c<im pedra. 
ruarmore s •1pportanclo um grande candelabro de bt•onze e mar
more de Carrara, com cinco lampaclas tambem ele diversa co
res. Uma mobilia composta ele um sofá dom·aclo , de est ofo de 
seda vermelha, estampada, cadeiras e poltronas elo mesmo estylo, 
urna rica mesa de cen·tro, ele mogno e mosaico e ornamen·taçõee 
de brome, um jal'!'ão grande de Sévres, authenl.ico, com sup
pOl··te ele maclei r a , out•·o ele bronze cloUJ·ado sobre pedestal ele 
madeira, um busto em bronze representando •1ma mulher ela 
época de Luiz X V, trabalho elo esculptor Nelson, e um gra nde 
busto ele crystal e bronze dourado com 60 fóc".s de lu7. electrica 
em fórma ele velas dão a esta sala agradavel aspecLo. Parte 
elos objectos da sala foi adquirida agora e o asqoalho é todo ele 
mosaico enc~raclo e ele po.clrão clilfeNn·to do elas outl'as sala~. 
A' clit·eita do salão nob1·e es tá a sala Pompecma, com j anellas 
para a 1•ua Silveira Martins c Cat"tele co m a decoração adeq ua
da ao es·tylo, que se observa lan·to no lecto como nas paredes e 
no pt•opri() mosaico elo assoalho. No ·tec to veem- se nas quatro 
faces as armas da Republica em alto-rPlevo com as cores na
c ionaes e em quatro medalhões as seguin·tes cl alas ela histeria 
brazi leira: 7 ele Sctmbro, 21. de Ab?•il. 13 ele Maio e 15 de No. 
vembro com lel;tras douradas em at"to L'elevo. A mobilia da 
aaln é simples, ele accordo com o estylo e composta de ricos 
tamboreles dourados com Msen"to ele estofo e trabalhos de appli
cação ele seda. e velluclo de cores. Uma pequena jardineira ele 
bronze dourada a f.>go e marmore, ·tl'es estawas ele fino mar
more sobre pedestal de. madeira. tot·ci• 'a e otrtra de marmore 
representando, uma a Paz, ele Madrassi, outra a Leit1wa, ele 
Andreone, e o1rtra o 01·epusculo completão a mobilia des ta sala. 
q.uatt·o ricas galerias com cortinas e fillne l'as ele Siltim carme-
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zim e applicaçõos ele puro estylo Pomper;no encim ão as portas 
desta sala, illuminadas á noite por l'ócos electricos, cu.to luatt·e 
imita o mesmo estylo. JTim communicação com es-ta sala e d9;n· 
elo portas para o salãé> nobre estfc a .Sctla Yeneziancb, com .la
nellas pa.ra a rua Silveira Mat·tins. O tecto é decorado a estu
que e nas paredes estão coll.oc:tdos quatro g-t·ancles Pspelhos de 
'11/2 metro> ele a ltura por um m~ Lro ele larg ura. Na parede do 
fundo destaca- se 11m grande 1minel decora·tivo rept·esen tauclo 
um a scena e paisagem elo seculo XVI, ·tl'abalho exee1rtaclo a oleo 
pelo3 ar·tistas Parreil'as e Decio Villa res. Asjanell as são gua i•ns· 
ciclas ele galel'ias douradas com sanefas ele seda amarella estam
tampada e cor·tinas uranca~. A mobilia cons·ta ele um sofá de 
nugno com ornam entações ele bronze dourado, poltl'onas e ca
deüas ele estofo J'ort•aclas ele seda amal'ell a estampada e cõr de 
banana. Um g rande clunkerque de mogno e bronze dourado 
com flinturas a olco sobre macl e i•:a e tampo ele marmore sus
tenta quatro gt•and,, s cande lab ros ele bronze dourado e marmore 
com iO fócos de lu1. e lec Lt·ica cada um , em fórma de velas t endo 
no centro um grancle jarrão ele Sévr ~, auLhentico. Um grande 
lu stre de crystal e bronze dourado com cerca ele 60 fócos de 
lu z e lectrica, a inda em fúrma ele velas ill11mina o ol'igina l 
salão . Ao lado sobre um est i·aelo for t·acl o de Riss carm e.zi m com 
filetes cle jacaranclá está um rico pinno de cauda, ·tambem de 
jacarandá , do auto\' Stgnway, envolvido em cus·tosa capa ela 
pellucia estampada. Uma e legante cadeira ele molas para o 
mesmo piano repousa os pés sobre vistosa pelle ele tig-t·e co rn a 
competente cab~ça . Da Sala, TTcn'!ZÜtncb passa -se para a Sali~ 
j);[o?wisca, que ·tem duas janellas pat·a a rua Silveira Mar Lins e 
duas para o grande parque. Esta sala serve de ( tm?OÚ' . do Pa
lacio. 'l'ocla a decot•ação da sala é copi•tcla elo A lharn bra, de 
Hespanha. As paredes e o tecto são ele aHo r elevo e a sala é 
cercacht por columnas de marmore J1egt·o &alr-icado ele bt·a n
co, que suppor"tnla arcos em puro estyl o moul'i~co . Os 
fundos desses arcos são decorados com paineis representando 
typos ela nacionalidade. Um grande lustre ele crystal, rubi e 
bronze dourado com l'ócos electricos petlcle no ce ntro da sala, 
dando um aspecto cleslumbranle a esta delicada clepenclencia. 
Dous espelhos unidos em uma só moldura fot·mam o ftmdo ele 
uma das paredes . Quatro galet·ias com sanefas e cortinas apro
priadas ao es·tylo ela sala ornamentam as janellas. A mobili a, 
que ·tambem é ele estylo mourisco, ele jacarandú com encrus~ações 
ele marfim , compõe-se el e clous soflcs g·rancles, q,ua Lro poltl'Onas, 
se te cadeiras, um aparador, duas mesas e duas .Jat·clineiras com 
fundos ele espelho . Sobre as mesas acham-se dispersos v a rios 
objectos ele bronze destinados aos fi.tmaiYtes, peqnenos bibelots 
condizendo com o es·tylo. O assoalho ele mosaico é feito ele ma
deiras nacionaes. Sobre duas columnas ele macleit·a, aos lados 
elo g-rande espelho estão dois explendidos bl'onzes rep resentando 
dons musicas mouros. Logo em seguida da sala Vene:inna, que 
lhe dá entL-acla, e ao lado ela sala .Mourisca está o Salão de 
b:l.nc1uete, que clei·ta parn. um terraço. de onde se clescortina a 
vista get•al do p:wqne e ela nossa bahin.. Nesse ·tel'l'aço acbam-se 
collocaclos cadeiras e sofás ele metal prateado. O gra nele salão 
·tem ·toda a decoração adec1ua da, quer noq tt•abalbos ele estuque, 
quet• nos de pintma. As paredes são todas pin tadas a (•leo e os 
anligos painei~ nellas pintados e que tanto liravnm o tom a,t·
tistico e festivo elo salão, foram subsUtuiclos p<Jr delicadas pin
·tm·as ele pasSal'os, que mais rPalce dii.o aos raro s move is collo• 
caclos jun·to elas parecles. No centro elo tec to um gl'a nclc pai nel a 
oleo, representando Diana caçadora, é cercado ele um•t a rtistica 
moldnracle estuque, composta ele fructos nacionaes. As pinturaS 
e decorações f,Jram toclas res·tatn·aclas e as pot·tas i n·ternas que 
abrem pa1•a o salão em numero ele seis são de páo setim e as 
ornam entações em IJronr.e r ep t•es9nham co ncluc·tol'PB ele ft·uc·tas. 
Dons grandes lustres com lócos de lnz electrica, em fórma de 
velas, pendem elo tecto nas duas exkemidarles elo salão. A mo
bilia an·tiga deste salão compuaha-se ele uma grande mesa, côrn 
algumas cadeiras e clous étagêres com espel bos bis?autés e pedr& 
marmore. à' essa 11l(lbilia t•estauracla fora m accrescentaclos outros 
mo,•eis, que se C•)mpõem do EeguitYte, :tlém claquelles: um bnll'eLe 
de gt•ancl~ forma·to com pra~eleirns ele crys·tal e _ferragens cl.ou
raclas a logo, duas altaq vrtrmes, uma Jardineira, 24 cadeiras 
de gra nde espaldar ele cuuro e assento ele palhinha e dons éta
geres grandes. 'I' o elos estes moveis são ele imbuia, imitando no
gueira, ele es·tylo Rénaissance . No buH:ete e nos é ta geres .i á estão 
collocaclos os servi ços ele cryetaes, porcellanas, uicket, centro de 
mesa, porta-flores vindos ela Eul'opa, tendo todos as armas ela 
Republica estampadas a fogo. Aos lad os, nos extremos elo salão, 
estão clous eleganles consõlos ele rnat·mot·e de côr su sten tando 
jartos ele n"\IJ,I'J.110L'e ftno com !'amos de flore~- Q ~J,Bs,oalho é rt;ocloQ 
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de mosaico encera do e cJ.e n ovo padt·ão e a mesa ê coberta po r u m 
Cttstoso panno de cas imit•a escu ra . Atrás ela sa la dn Liberdade 
ach a-se a sala que ser vi a de capclla do P alacio, hojP transfor
madn em s:J. Ia ele visi·tas pa rticul a r do Sr. pres iclmr te . A decora
ção foi apenas restaut·acla ; conservando- se a primil.iva, da qual 
s~ cles·tacam os dous pa ineis clecora·ti vos el o ·tec to, que silo cópi as 
el a Virgem, ele Murillo, e ela 'l' t·ans figUt·ação, ele TI apb ael. 
Ci rcumclnm es tes paineis pintmas represenl;ando cl i versos a pus
tolos . A li gação do tecto com as pa t•edes ê ·tocla fei l:t ele es
tuque, e repr esenta anj os, cn tzes e festões acl ecluaclos ao fim a 
que se destinava a s~l a hoje t t•ansfol'm acla: a~ po r t~s qu e dão 
entrada para esta sal a ·teem a face in Let•n ·t de j aca randá com ot·
namentações em bronze doul'D.Clo e a e:I:Lel'Oa ele páo seLim . O 
assoalho é ele delicado cl e.senh o el e mosa ico, fe ito ta m bem ele 
madeiras nacionaes, e em ]lal'te oncob. rto por custosos tapeLe3 
ele pelncia , pel.les ele onça e ele t ig t·e com as co mpetentes cabeças 
e a mobilia compõe - se ele um so fá rendilh ado rei to em jac;t 
t'anclá macisso com filig m na em es·tylo manneli no e por UÚg uez 
antigo , com assen to es tofado ele sed a ; du as poltronas, se is ca
deit·as ele guarni ção, uma convet•satle il• :t e uma mesa de ce tYtt·o 
t udo el o mesmo estylo ; duas pol tronas em est ylo Maria An·to
nieta , seis di tas em estylo j uponez; um r ico be t·no bordado a 
ouro em alto reJero sobre se Lim , ·tendo as a rm a'< da R epnb lica 
tlmbern bordadas a ouro nas a lmofadas e ros asaentos IJox·claclos 
a seda, compos tos ele um clivan e duas po!Lronas; se is cadeiras 
em es Lylo j aponez, um por·ta- bibeloLs ern f6rma de cas Lello, e 
um porta- musica. Sobt•e um cent t•o de salão des r.aca -se u m rico 
porta-car tões ele bt·o n ~e e crysta l e encimado por u m punhado ele 
Jlo1· es do campo. Nos clou s an gulos ela sala estão cl ous g l' ancles 
bronzes, representa ndo um a justiça, de BaUl·e·tre, a R epubli ca,cle 
Augusta Paris, co ll ocaelos em eleQan tes co lumnas ele ma cle ir:l . 
Um pia no el e Et•at·cl, ele arm a l'io , \·epousa sobr ·~ um es"t t'aclo foi'
t•aclo el e Riss carmezirn co m fiJe·tes ele j acarauelà, e sobr e uma 
pequena mesa está collocn clo um g t• ancle a l htu n ele vellnrlo awl 
e Lendo no cen tro a:s a rm as cla R epublica, ele pra·ta, em n! Lo r e
levo. Nesl.e album r,cha m-se os t•e Lratos elos home ns po U t icos 
el a Republica e do ant igo im perio, um grupo ele re~r f\tos el a 
ex. familia im pe t'i a l, offici aes generaes de mar e tel'l' a, homens 
ele leLtn1s, poetas e esc t·i p tor es nacionaes . Um rico lusLre ele .luz 
e lec·tt•ica em fó rm n ele velas completa a omameuLrção ela sala . 
Urna peq 11ena galen a fi ca ao l ado desta sala mubiliaclo. por um 
so t'á , duas cacle il'aS ele braços, duas ele balanço, sei r, pequenas e 
um cabide el e entrada , ·tudo ele imbui a com ftl etes dourados e 
encostos ele oom·o es·tampacl o, ·tapetes fin os e pequenos bustos 
a t·ti sticos espar sos nas paredes sobt·e pPanhas . Todas as esca n a
cleiras elos clifl'erentes salões e salas do palacio são ele puro me
la i forte com lin dos orna tos elo mesmo me tal. Da sala ele vi sil·a 
par ticul a r du as pol't:ts d ito accesso para um tert•aço que cleiLa 
pa ra o ja.t•dim elo P a laci o, elo lado ela rua do Cal.et le e di ve1·sas 
cadeiras e ·tambore tes ele fe rro prateado es·tiio pot• ell e distri
buídos . E s te ·terraço foi melbur aclo, substiLuindo-se. a tl't igas co
lumnas qne s uppn.rtava rn e que embaraça vam o movi mento elos 
ca t•t• os por consólos Cle lú ro feitos n a Companhia I<or jas e 
Esta le iros . Es tes consólos são Lodos prateados bem com o toda a 
grade elo t erraço, e nel les se destacam as a1·mn.s da Repu bli ca, 
dom adas i fogo e nr tist icamente runcliclas .- Terceiro p avi
mento- Neste pavim ento acha m-se os a pose n·Los elo S t· . P t· e
~t cle nte da Republica e s .,a fa mília. As clepenclencias parti cu 
lat·es elo St·. Pres ide nt ~ es tão collocaclas com j a nell as pa ra os 
lados elo parque e el o j a rd im Llo palacio e ficam ao fundo eles·te . 
O ves tiario 'tem co mo mobilia um to ilette ele j acara ndá e i mbu ü1 
asse·tin a cla, com espelho biseatrté, um guarda-casacas com p01·tas 
ele espelho, um guarda-ves tidos, um gua t•cla- roupa com ta mpo 
de marmore e por·tas de espelho, um cab ide para cen·tro, outeo 
Para t oalhas, um g uarda-chapeos envid raçado ele crys ta l bi 
~eauté e forrado de pelluci a , um sofã e dn>JS poJt t•o nas. As pel'
·tenças elo toileLte são ele meta l fin o prateado, ·te ndo todas as 
a t·m as ela R~pu bli ca . Nas pa redes veem-se t t·es marinhas n oleo, 
cl ~ Cas tagne·t to, uma pai sagem, t ambem a oleo, de FrançD. Ju
mor, lindos bi belots, por ta- escrJvas , tapetes de pelle e um l ust t·e 
ele crys tal co m oi Lo la rnpaclas electricas . E m um a elas mesas vê-se 
o rett•ato da Ex ma . esposa elo S t•. Dt·. Prude nte ele Mo t·aes, 
emm.olclurado em quadro ele marfim . Do>··mito> ·ios - Esta sa la , 
'[Ue e bas.tante cla Pa e espaçosa, tem a saguinte mobili a fe ita de 
Jacara ncla co m embuti dos de madeiras do paiz, (m a t'c l~eL::u•i a) 
tudo no es tyl o cl: Ma ri a A ntoni e·ta e compõe ·se de u ma 
cama d e g rande form a to com todos os accessori os. um cl ocel 
~usten·t acl o co m column as, um es trado com t•odizios, foJ'l'aclo de 
R1ss g1·éna·t, pa t·a a ca ma, duas mesas de ca beceira se is ca
deiras eg tofilclD.s, !lill sofá com tres pll inei~ no encosto,' duas ca-

de it·as de braços, dous guarda-roupas altos com espelhos e t am
po ele m D.rmore, outl'o em fórma ele com n)oda, um arma1•io para 
roupa set•vícla com os lados ele Léla ele a r ame, u m armario por
ta-jo ias, um cabide ele colnm na para cen·tt•o e cl u a~ cacle:i r as 
ele esl.ylo j oponez . Nas parede veem-se cl ivel'sas marinhas a oleo 
ele Cast ag net to, u ma aqu:1rella ele Osca1· Sil va, cópia ela jJatalh a 
ele Riacbuelo, duas ou t t·as aq!IU re lla' ele pitüores estra ngeiros, 
du as lindas jarras el e po l' ceUann ele V ie nna, um rico e at··tis tico 
relogio ele bl'onze co m pi n·turas em porcella na, dons po t• ·ta-fl o re~ , 
u m "têLê- à -Lêtê el e cL·ysta l rubi , clous porla-re logios ele fan tasia , 
d iversas pelles el e lolJ o e el e > ·~posa , e tape tes ele R iss; galel'i as 
cl ottradas. com lin das cor tinas e sa11efas ele seda branca e el e 
cores, val'ieclacles ele bi belots espal hados pelos moveis e pa l'ecles, 
um a a t•anclela com ·tres l ampaélas elec·tricas imi tando v e li as e 
um vell'tilacl or el ec Lrico collocado no tecto, no centl'O ela sala . 
ToucadO?" pr-incipal - Es ta depenelencia é ba~·tau le espaçosa e 
di jan ellas para o lado do jardim elo Pa lac io . Nas r;arecles 
veem -se um a aqu arella el e In sley Pacheco, um quaclt·o a oleo ele 
João Bap·ti sLa, duas pintut•as em pot'ce iJ a na fi na e molcluraelas em 
pe ll ucia, es tatuetas ele bi scui t em peanhas dom·aclas, meclalh ões 
ele biscuit. um poi'La -ll ores pa m mesa , de nickel e crystal, 
gr 1L ll cle >l iim et· o dr; l; ibe l<1ts el e bronze e tepr·a.coL va . A. mobilia 
com põe- se ele um lava Lm· io g t·an cle, dons cabides par a ·toalhas, 
um g·ua t·da-ves ti clos com almofadas clupl •s, ou·tro com t1·es cor
pos, um g uarda-lin ho e roupa branca com espelh os , um a sect•e
tii. ria gr ande pa t•a senhon, co m pertenças de esc l'i pta, u nm 
mesa de cos·tnra, um psyché gr a nde, urn a viLri11e par a calça do, 
uma mesa ele cen tro, um sot';i. estofado, u m cabide com co.lumnt\ 
para centro, -12 cadeiras e poltt"onas. sendo duas com marcli e
·tu·ia . So bt•e a secre tar ia veem - se lindo t iut.eiL'O ele bronze e 
ag-uLha, por ta- car tas de bronze com esmalte e mu.i tos bibe lot~ e 
um lms Lo pequeno ele Carlos Gomes, ele ht·onr.e : um li 11 do lttstre 
ele cr ystal e bronze com 13 .l ampadas e l.ect ri ca, , li nelas pe lles e 
tapetes , di ver sos passaras preJ3at·ndos, elegD ntes e vi stosas ga
ler ias com sanefas de seda ele côres e cor tinas ln·ancas e um 
lindo nppcw elho ele ·Loile tte de metal p m·teaclo, dão a es ta cle
penclencia g rande realce e denotam o bom go.;to q :1e pres id iu ii. 
sua d isposi,,ão . E m uma moldura ele mar·fi m es tá o re tt•alo elo 
Sr . Dt· . Pr Ltcle n te de Morae3 . P m·a melhor orien ta r os nossos 
lei·bores. devemos d izer que a disposição el as depencle nci as pa r 
·ticuüues do Palacio foi feita t;)Ilclo-se em consideração a la
m1l ia do Sr. Pt•esiclente da Republi ca Dr. Pr uclen be ele Moraes , 
a fim ele poder-se faze t· a dis·tribu ição das salas existentes paPa 
esse ftm . O clormitnr.io el a filh a ma is moça do Sr . P t·esiden-te fi ca 
entre o toucaclot· princi pal e ás outl'as clepenclenc ias elas out t·as 
filh as elo Sr . Pt·esicl<'m te, have ndo um a janell a para o l ado do 
jar dim. E' Lodo pintaüo e fon ado com bastan te gosto e nas pa
redes veem-se um quadro a oleo ele Perecia, duas agu ar ell as de 
pintores est t·ang-eiros; um pequeno quadro ele b.iscui t com o r e
trato elo Dr . P~ ucle nte ele Moraer; , u m relogio de agal ha e 
bro01.e , duas j an as ele porcell::tna, u m porta-relogio ele aga·tha e 
bronze esma ltado, gr a nde varieda de de bibelots, e um lusbre el e 
crys-tal com seis Ia m paclas eletrteas . A mobilia, que é toda de 
cerejeil·a clar a e de es tylo ameri cano, compõe- se de uma cama 
com todos os accesso l'ios, um eloce l·com co I um nas , guarnec ido de 
ricas tapeça ri as , um a mesa de r.a hcceira co m encos to, um gua rda· 
roupa, um lava·tol'i o, n ma secretária com todas as per·tenças . 
um a m es<e para costura, um D.t'IIt<tt•io pa1·a roupa Sel'vi cla, um ca · 
hide· de columna paPa cen·tro . Os aposentos das duas filh as 
mais velhas do 8 t·. Pres iden i3 ela Republi cD. compõe m-se elo 
·t l'eS clepemh ncia s : o elormi to L·io, a sala de cos ttil':l. e o -to il ette . 
O do t· m itorio, que ·tem ja n e lla~ pm•a a l'Ua el o Catet·te, bem 
como as ou·tt·as depeude ncias, são bastante claras e teem pol'tas 
para a gale l'i a inted or elo Pa1ar; io e para as dependencias do 
tou caclo1· principa L. A mobi I ia destes t t· es co mpar ti man tos é locla 
ele peroba ti g re co m guarnições de jacarandá, espelhos biseau'tês 
ele marmo1·ea e corr.põe-se: o dul'mi torio, ele duas camas e se us 
accessot·ios ; clous cloceis de seclo, azul cla ro com columnas e 
suppo d es g"ll<.t t'neciclos com ricas ·tapeçal'i as e pin Luras a oleo 
no fundo elos cloceis ; d uas mesas de cabeceü a, um gu:.trda->·ou 
pas g ra nde, um la va tori o gr ande, um a masa par a cent l'o, d':' us 
cabicles com columnas par a centi'O, duas cacleit•as de es tylo .J a 
ponez e uma outra estofa da . Nas parect:s es tii.<; pen_deJltes os 
seguin·tes quadros :A pdmeil'a commnnbao ele l<panCJsCo Mon
Leiro, mim oso quadro a oleo : dous qu ad ros a. oJeo de V1 s· 
conti, qua tro altos relevoB de zÍn co dou rado a fogo , rept;esen
·ta ndo as quatro es:a,,ões cl i ver~as ja t·ras de po rcel.l a n~. e de 
bronze , diversos po rta-j oi ~s el e bi scuH, porce ll ana , lll ~\lrepe t·~h 
e bPonze, po1··ta-re tra bos de bl'onze, um pequeno e a t tts tt co t e
logio d e mesa, àot~& pqr ta~v[? Je·tas de ct·ys tl), l e hrom , um ap-
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parelho de toiletle de metal forte e prateado, um ·tête-a-tête de 
crystal Bacarat, diversos tapetes e pel!egos rle côres, col'linas, 
sanefas, e·tc., e um lus tr e de ceu·tro de ct·ystal com oito lam
padas. O gabine·te ele costtu·a ftca entt·e este clormitorio e o do 
toilette . A mob.Jlia compõe-se ele duas. s ect·et[trias e duas mesas 
de costura e quatt·Q cadeiras . Das paredes pendem clous quadros 
ele gravmas colori das dous porta- ltores ele crystal e b1·o nze sobt·e 
peanhas douradas, d~us pratos com pirüuras fi nas e moldura ele 
pel.luc ia e d uas jan·as ele bronze e pra·ta com suppor·tes ele pel
lucia carmezim. Em cada secretária estão os re·tl' a·tos clo Dr . 
Prudente ele Moraes e sua senhor a em molclm·a de b1·onze al'tis
t ico . No centr o i llumina o quar to um lustre ele seis lampadas 
e sobt•e as mesas ele costura veem-se ces·tas fo rmadas de cascos 
de tntú. Passaras diversos e lindos 'tapetes compJe·tam a sua 
ol'namen·tação. O toile·tte e tambem bastan·te claro e arejado e 
está fot•rado coro papel ele gosto e elegancia . A sua mobilia 
compõe-se de clous guarcla -vestielos, um psyché, dous armar10s 
para roupa servida, um gual'da- l inho e reupa br ancO- com es• 
pelho, uma mesa ele ceJl'tt·o, um sofá estofado , d uas poltronas, 
seis cadeiras ele guar nição, duas de es·tylo japonez e um a vi
·tl'ille para ohapéos e calçado , co m quat ro faces. As pal'edes são 
ornamentadas com 11m quadro a oleo ele Decio Villal'es, Cabeça 
ele menlaa, u ma paisagem ele Vasc1uez, clous meclalbões ele pin
tuea em pot·cel laoa emmolduraclos em pellucia; clous quacl t· os 
éle pintru·a em porcellaoa, emmolclut·aclos ·tamlDe m em pellucia e 
duas aquat·ellas es Lraogeiras com moldura ele biscuit. No vão, 
en tre as ja nellas que deitam par,\ o jardim, está sobre uma co
lumna de madei r a e porcellana ue dourados foscos, um hus·to de 
bl'onze, a J\llascot·te, ele ~amanho natural, tr<tbalho do esculptor 
A. Mauback e sobt·e a mesa bi be'lots, por·ta-joias ele br onze dou
rado a fogo , peptH>nas .i arrinhas, pelles ftmt s e peUegos ele pel
lucia e velluclo, completando essa ornametl'tação ricas cor tin as e 
sa11efas de seda e um lust t·e de crys tal e bt·onze com seis lam
padas . No vest ia r io elo St•. Presiden te exisbe uma pequena por ~a 
fa.Jsa, que dá para o banheiro e clepenclencias e em commu ni
cação com a sala ele banhos h a u ma pec1uena sale·ta de repouso 
com janellas para a rua Si l ve it·a M:artino . Nesta sale ta a mo
bilia se compõe ele um elega n te gl'upo ele bambú e couro, um 
Iava·torlo de cane.l la encerada com bacia q •mcl racla cl<l porcel
lana fina e espelho biseauLé, 11m fi ltl'O Pasteur· monLado em con
sólo de mat·more e nas paredes esLão collocaclos diversos qua
dros com gt·avut·as em aço e duas arandelas para luz electrica. 
Na e o tracla da escada1·ia, no pr·imeiro e ultimas lances, vê-se ele 
cada lado 11 ma estatua de hrooze susten·tanclo u m candelabro 
com tres l'ócos ele luz electr ica cada um. Dez lampadas ele 16 
velas cada uma, sobt·e col umoas ele ut·o nze dourado e globos 
ele cô1·es mutiz.ados e v as c s de porcellana fi na com ramos de 
flores nrti n.c iaes , Jacleam esta galeria, cujo eJJ'ei l.o ornamental 
com u profusão elas luzes é cl iU'icil de ser clescri pto . Na :;aleria 
veem-se, a.lém de ·tt·es grnpos de imbui•t io E ar·an;,, com es
paldar e assento de cout·o, com altos relevos e ·tauxeaclos ele 
metal nmarello, esty lo Pompadour , um li ndo étagêre cr~denoe 
com 1)edra de marmc re preto ; quadros ele g1·a vuras em aço 
pendem das par·ecles, bP.m como um g •· ande q uadro rep resen
tando uma paisagem, ·brabalho fe i to a bico ele penna, peJo ar
tista Par re iras. Sobre o étagére es·tão espal' sos elegantes lJi be
lots, um lindo relogio at··t is·tico, li cor eiros, salvas com copos 
ele crystal pam agun, mol'ingues ele Hno barro e pelo assoalho 
estão elistri buielos I apetes de Riss ele padrões cli tl'erentes. Nes le 
pavimento, com .ianell as para a rua Silve.ir·a Mar Hns, estão os 
clous gahinetPs elo 'tt•abal h o elo St·. Presidente, cuja mobili a é 
'toda ele .iaca t·ancla macisso, es·tylo p Jrtuguez an·tigo, e que se 
compõe ele uma secreLária ele formato americano, ·tres esLa n Les 
pa t·a livros, com v idros g1·avados, nma mesa Jlf.Wa ce ntro, u ma 
elegante e artist ica escrivaninha al ta , com chiffonier-cc?iJta.clo?· 
uma es·tan le gyratoria, um sofá, duns poi'Lronns, r.acl eil' aS 
ele balanço e de guarn ição, armal'io para car tas e papeis, um 
cofre ele fe n ·o mon·taclo em caixa de maeleit·a ; veem- se ai nda 
dons bustos com supportes ele madeira, \Vash in gto n e Frankli n, 
ele bronze barbecl ienne, ou·t ro em b ronze, Le cl uel , por N. 
Mayer, e ainda outt·o, o Etucl et mediLation, de Paul o Dubois. 
01:nam as paredes des tes dous gabinetes d iversos mappas e 
quadros, sendo um clelles o Corcovado, ao romper elo dia, tra
balho a oleo ele Ecl nardo De M:artino, e um peque uo estudo ele 
mulher pot· Decio Vil lares, a Ponta do Arsenal de Guerra, tra
balho a oleo ele 'l'eixei t•a da Rocha; ou·tro quadro, ·tambem a 
oleo, ele A . Dnar·te ; um globo terresLre sobre um suppor-be ele 
maclei l'a e uma estatueta, da J ns·LJça, ele Bouret; ri cos ti n·te iros 
ele bfonze esmul tados ele azul, bibelots, por ta- pennas, tapetes, 
pastas e cortin as ll nas

1 
completam a Ol'llamentação cleases ga-

bi neLes, c1ue são illuminado3 por seis lampadas electricas. O 
pMXCbclo.- Neste pux ... clo, ao lado elo Pa lac io es tá a sala par ti 
<:nlal' ela fam ili a do S1•. P res.iclente, ornada com pat•Le ela an
t iga mob il ia ele j acavanclá, com filetes de bronze do Palacio e 
parte v• ncla elo Hamaraty. Das obras novas o tecto desta sala r i
vali sa com as antigas do Palac io, sendo que tem um certo ·tom 
moderno que o to rna maia ag1·adavel. Um bell issimo lus·bre ele 
fan tasia, ele es tylo vene~ i ano. com n·a nsparenles de côr é i llu
minaclo por 13 f'ócos electl'icos . Sanefas e cort inas ele cs·ty lo 
ma is mocles to, feitas ele secltt e pelluc ia e ·tecidos de lã condizem 
com a parede, que é empapellada, e com a decoração do tec to . 
A sala, toda. esteir;<da, ·tem ao lado dous étagéres com espelhos 
ovaes, sobre os quaes clescançam dous g1·andes jart•ões ele bronze 
elom·ado a fogo, v indos aind a do Palac io ILamarat.v ; d iversos 
quad ros a oleo e grav uras em aço decoram as paredes e uma 
escl'ivani'l:tha ele jacarandá com ii letes ele bt·onze clom·aclo com 
ple-tam esLa sala . Por um cor redor que segue ele La sala tem -se 
accesso para clous quartos prepa rados par a os dous filh os do 
St·. Presiden te . A mobilia compõe-se de duas cnmas co m 
accessori os, duas mesas ele cabeceira, do ns armarias pa •· a 
roupa, duas estan les para liv ros com por tas envidraçadas, 
duas mesas- secwtár ias. seis cadeit·as, do us lava·torios, clous ca
bides e clO\tS porta-toal has, tudo fe i to ele vi nhatico encerado. 
Oravu t·as em aço ornamen·tam as paredes e ·tape·tes ele H.iss 
g na 1·necem as camas e as por tas . Uma escada commun ica com 
6Ste mesmo conedor , par· Lindo ela an·te-sala elo bilhat· no pl'i
meil'.) pavime n·to, dando pal' a n sala ele j antat· part icu la r elo 
Sr . Preside nte e sua fam ili a. An ti gamen te, Cl' a ell a div idida 
em pequenos co mmoclos, q ue hoje estão Lransformaclos em um 
vasLo salão, que dá accesso para •un ·terr aço iambem co n
st t'lliclo de 110 1'0 . O tecto deste sa lão e ag paredes são ele es
·tuque ornamentados a capricho. Um lt1stre de bt·onze ele 12 
tampadas electricas e clous l'ócos forma ndo cachos ele uvas 
brancas produzem mag·nifico effe iLo. A mob ili a desta sa la é ele 
imbu ia li o Para na, com columnas ·torcidas e fi gu r as ele ma•· 
mol'e, ricos espelh os biseauLés e vid ros g·r avados e cons·ta ele um 
bn l'l'e te, dons étageres, nm guarclu - pt·a·La, um aparador tri n
cban·te, du as ja t·cli ueiras, u ma mesa elast ic:ll com col umna ao 
cent1•o e 18 caclelt·as com encosto de com•o . Nestes éta"'eres 
es tú. o sogu náo ser viço de cr yRtae> e pot•cell a nas, tendo en~ nm 
elos lados um l indo guarda-faque iro com todas as pertenças 
pat·a ln nquetes. Pol! uma elas po1·tas do saltio t•ecebem- se os 
]Jratos ela cozi nh a, ele modo que não possa es la set· observada. 
An tes da coún ha es tá uma bem mon·tacla copa pa1·a htvflgem 
clhs po•·cel lanas e crystaes, pias ele mar more , la.·vaclo ele 
por cel lana, um telep ha\ÜO e o quadro ge ra l par a chamacltt 
elos criados, por meio rle campai nhas electricas com placas 
numemclas . A coz inh a é vasta e Locla a pnrecle é ele a7.1l lejo e 
o p iso de .l aclt·il bo ingler. . Grandes mesa s ele marrno t· e e ptct i
banclas com ganches nickelaclos, rlous gmucles fogões c uma ex
tensa baLe1·ia ele p ias ele maJ•mo~·e, .torneiras ele agua fl' ia e 
r1nen Lo es Lão collocaclas em voHa do salão da cor. in ha . T odo o 
ser viço ê ele nickel e conveu:ien·temenLe a rrumado em ar DHt1>ios 
com fr.rtes p l' ateleil'as, uma grande clamboia ill um ina a cozi 
n ha, que á noite é ser vida por i 2 Jócos ele luz electri eu. . Ao 
Indo ela coz. inha está a despensa com gl'ancles a1·mari os e caixas 
de r.i nco para mantimentos e depos i tos ele saJgaclo3. En Lre 
a coz1nha e a sal e t~ ele Jantar elos criados, um a escada par
[J nclo clella va t Ler as sallas ele engonm1aclo e clormüorips elas 
cr iadas. Outt·a pequena escada de uns cinco ou seis clegráos par
tindo ela mesma saleta cl á en·tracla pa ra um l indo passadiço en
vidnJ.çado, qne va i ter ao banheiro ele natação esal l.). elas duchas . 
Este pr.i meiro banheiro, que é bas tante grande, cont ém todos os 
appar elh 0s ele gymnastica e ele _exe rcícios de fon,as e uo ele du
chas acham-se os ap pal'elhos ma1s moclemos para essa npplicaçã.n . 
Ao lado deste banheiro esLão u m bom vestim· io e outros com
moclcs. Descendo a escada elo cor1·edor do puxado chega- se ao· 
sa.lão elo uilhal' composto ele uma peque na sale ta de entt·acl a , 
co nven ien·temento mobiliada. O salão tem no cen·tro um g-rande 
~ilhar de jacarandá , ele ~sL;r l o moderno, obt•a. nacional, e qlJ.e 
bgurou na u lttma expos1çao 1ndus·tr tal cles f;a CJclade. Or nam as 
pa t·ecles um g·r a ncle pa·i nela oléo cópia elo quacl1•o Gcblathca; clous 
~uadyos ele l:!ot·es a oleo, e os retratos elos Marechaes Deodoro e 
I• lot•ln llo de um lado e elo ou·tt·o o quadro el e pon'tos e o taqneil'o 
elo bilhar. l!l' pequena a mobi lia eles·ta sala e consta de u m sofii 
dous é·tagéJ'eS e diversas cade iras vindas elo Palacio de Itama_: 
ra l;y, tudo ele jacat•ancl á. com inorus·tações de madre pe rola e es
tofada de seda nclamascada cov ele rosa claro. Ao lado es tá a sa la 
elo telegt·apllo, seguindo- se o ves·Liario da Casa Civil e MilHD-r 
com grandes qu adros, ro1]pas, l ava:Lorio e per tenças, ca bides, e·tc . 
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1'odas as dependencias do edificio são servidas por campai nhas 
elec·tricas. Por baixo do terraço novo estão os cl eposi Los dos CD.t'L'OS 
e an eios, com grandes cabides e armarias para guarda~roupas 
el a cri aclagem. Vitldos ela Europa, j i allt se acha m oom os com
petentes a rreios um lcmclM~ h1~it-resso1·ts, um CO'tbp~ e uma ·vi
ctoria. co m rodas de a ro de borracha e ouLros s obresalenlPs. 
Todos estes car ros sf;io illuminaclos inLerna e extern a men·t1 pot· 
lampadas e l an tern as ele luz electl'ir.a com a. durab ili dade de 1G 
horas cada uma . Ao lado esq. du Palacio, na rua elo Cattet3, es ti 
um peC1tten o jardim grammado, a rborisaclo com onchtl ações e 
cercado por um gi·anclil com clous grandes po1· Lões nas exLre
m.iclacles, que cHio as entmtltts e as sabidas aos cat·ros. No centro 
elo janlim em um g1·an cle canteiro destaca. se uma pequena eslia·Lua 
ele Colombo, de IJro nze arüs·tico. Todos os elonuitorios elo Pa]acio 
bem no lado pequenos compar timentos com banh.e.iros, lavaorjos e 
mais pertenças. Formando um qu adrado com o puxado e o Pa
lacio cs Lá o seg twclo jarélim onde se el'gue um magesLoso 1'ii'C it·o 
ele passal'os, ·tendo no cenLro umrepLtxo elo marmore r epousado 
sobre l'ochedos a rLificiaes e p.lantas aqua Licas. Es·te jardim é re
Scl'Va.clo e or namerrtaclo com Jl or es tlelicaclas e es Lá. separado do 
gra11clc parcpte pol' um gradi l ele fet·ro cercado po1• sua vez de 
pequenos arbustos.- Grande Pcwquc - Este parque era an tiga
mente p lano com ar vores l e g t·anclc aHura, palmeü as, coqueiros, 
kunarineüos, e tc.; h oje cot··ta- o um rio artificia l com tl'es pontes 
ru sLicas, ~ enclo ele um laclo uma g t·ande casca·La com lago, um 
te t·raço para banda ele 1uu sica, uma g· l'u ba de stalactites e sta
la"'lllÍ'bes, correndo a agua ela cascata em lençol para o lago ele 
orlCle nasce o r io . O n o art ificia l comporLa clous rn il mett•os 
cubicos ele agua. As ondulações elo ·bel'l·eno com caJl'te iros altos, 
g ntpos ele Jrvorcs e plantas isohtclas duo um t.om mais pi btoresco 
ao parqtte. Cinco es Latue tas de bronze representando as cinco 
par l,es do mu ndo estão di spersas em clive1·sos JlOtl tos das ondu
l ações lo tel'reno, assentes sobre l'ocheelos a rtillciaes. O a nLi go 
chafa l'i ~. elo gt·anito que figlll'ava 110 l ar go elo Valcletaro, em l'ren·be 

· ao palac io, é l1oje o o l'O arnenLo principa l elo parqtte, Lendo em 
c im<t nma bella esta-tua ele bronze represenLanélo ,TTentts e es Lá 
collocaclo no cen·h·o elo mesmo, en ~re alas ele e normes palmeiras. 
O antigo banh eir·o qne se aclnwa no parqLLe foi tran. fol'maclo em 
gloriete~ OLl peque·tlo pavilhiio, ftcando outro no can·to ent re a l'Lta 
!::iHveir:t Mar tins e a p1•aia elo li'J a n1 engo e prepar ado com quados 
p:l!ra ba n~1os ele mar. Quatorze fócos ele luz elec·trica de 2.000 velas 
cada um il1uminn.m o vasto pal·que. Debaixo ela gr ande ·tamari
n elra elo parque, que esb:i si'tu acl::t ao l::tclo esq. elo mesmo, Coram 
collocados elegan·Les bancos e sofús de fel'l'o. l a t' <L o"tdras clepen
denoias do palacio fo t·arn feitas as seguintes co nstrucções elo i~do 
cli.re) lo elo pal'que : uma casa para o mordomo e ct·Jaclo, ÍOl' 
macla ele um gmnde cbalet com clous ·to l'l'e6es e i 2 qual' tos põ~ra 
criados. Nos fundos do chalet es·tão as lavanderias, galh inheiro 
e ou·tras elepenclenc ias elo servi•;o clomesL'ico . Um pouco acl iani.e 
foi ·tambem consi1•tücla a gl'ande casa elas machina.s em um elos 
angulos elo parque, dividida em ·t t'eti vasbos compa t··timentos. No 
cenbra l esbão assentadas tres caleleia·as multi·tubulares com total 
ele !1.50 cavallos ele fol'ça, no compar timen·Lo elo l ado d i1·. acham
se os cl,ynamos ela electriciclacle e o elo lado esq . sene de clepo
s i'bo ele materiaes . Dá accesso as cal'l'oei t· as de im ·t:1Hação um 
desv io da Compan'hla J a rdim Botanico, para o ser viço de tran
spo t·be. Ha a incla uma casa para o elecl;rici sta e um g rande vi
ve it:o ele plan·tas . Logo após este vh•eit·o !oi constt'lli cla mna vas·ta 
cocheira com 11m pequeno a nd a r superior , para commoclos dos 
Cl'Ü1.clos e pa.'lafl'eneüos. A cocheira, que pócle accommoélar 2'1 
cava llos, é todn. Jaeh·i lhach1. com ceramica ingleza, as baias são 
ele macleim e !'er ro, com ·Lanques para agua, etc ., tudo ilhrmi
naclo a 'luz elect l'ica . Proximo ii pL'aia elo Fl amengo, junto ao 
paredão que clú pam essa pt•a ia, es tá o chale·t para o ac[uartel
l a tnen'bo elo .IJiquete de ca vall a,ria, com boa cocb eira, alojamen Lo 
pa ra as praças, qua t'bo para o otlic ia l, etc . Todas esLas clepen
elencias communicam-se com o palacio por meio de telephonios e 
campair~has electricaa . A ins·tarl ação da lnz elec trica 6 a mais 
impm··ta.n'be e a de mais luxo que se Lem f'eito no Bt•aúl. l~s . cal
deiras , em numero de tres e collocadas na IJar·te centt·a l da casa 
elas machinas. são mult it ubulares, com alimen tação a.mpla, e 
l1gam-se paTalle lament.t> aos motores ele modo a poder funccio nar 
qua,Jqn er caldeira com qualq tlel' das machinas, dando assim 
grande elasticidade á insta ilação. Os mo·tores 1arn bem em nume1·o 
de tres,_11m!l vez aj usLaelos, man·têm semp1·e o mesmo numero ele 
revoluçoes nando perfei·ta lb: idez á. luz, o que n ãe se consegue 
co111: os mo't0res communs . Os dynamos ·typo oom1JO'!m~l, que são 
conrugados com as machltlas , ·tem nas polias um a cli fte1·ença de 
potenc1al de 120 volts, possuem uma capacidade tota l ele 90 
kilowatts . e podem funccionar conjun·tamente ou em separado, pois 

tambem são ligados em pa t•a llelo com o C1tFlclro r.le distribu ição . 
EsLe quadro compõe-se ele seis paineis de marmor e cinzen to e 
contém os appal'elhos mais aperfeiçoados de medição, resis·tencia 
in Le l'l'nptor au tomatico pa ra os acc umulaclores, etc. Os accurnLL· 
l aclol'es são cat·regados ao mesmo Lempo que l'nncclo nam os dilfe
t•entes circuitos ele luz, g raças a um apparelho que pela primeira 
vez empt·ega- se no Bt• az il e denomina- se boosbrw . Corno bem diz 
o seu nome, esle app'll'elh o n ão é mais elo que um elevador do 
voltõtg·e m, pois e leva a di ll'erenca elo potencia l ela get·atri r. d e 12 
a 180 volts., podendo l'azer-se vari ayào en Lt·e es Les clous limites 
por meio de um 1·heost"to co llo~aclo no slwnt ou der i v ação elo 
appat•e]ho. Nest::..s co ndições as machin as l'unccion arão apenas 
G lt oras nos dias comnmns, ·tomando dali i em cliaute con·ta· dos 
cliiferentes circui tos . Graças a um arranjo especial , os accumu 
Jadres poclel'âo entt·a t· immedür~amente em fttnccionam en·to caso 
haja in Lel'l'upção em qualque t· dos clyna mos . A clist l'ilmição ela 
lttz no paJacio e a nn.exo é fe ita e m clous ce ntros, dos quaes o 
maior que se ach a no fôrro e toma conta elo 2° e 3• pavim ntos, 
c lar aboia o sotea, é li gado á estação cen·tral por meio de ·tres 
alimenlaclores co ncen~ricos com wna secção de 95 millimetros 
qnacl rHdos cada um , possuindo isola men·to ele aJphalto e j tLta e 
at·maclm·as de clnunbo e aço, o que pet·nli lte o seu etl'terra 
meobo n o s6lo sem risco de curtos circuitos. Os alimen·taclo1·es 
elo segundo centt·o são em tado jguaes aos prime it·o• excepto n a 
secção, que é ele 70 mj IH metros quadrados . Sendo ele 6% a quécla 
ele poLencias enLr e a Esbação Central e os ce ntros de distri
buição, esLa quéda so1J'l'eria g randes variações com os cl!i.fl'erentes 
cargos, se em ver. de dos alime trbaclores, cujo numero póde ser 
augmentado ou cl imi nuiclo, h ouvesse um só ca bo ele secção igu a l 
(t somma dos tres alim en uadores . Como se acaba ele ver, a cana
li sação ex·tern a é locla suble!'l'anea e a inter na é feH a p01· meio 
ele ·tubos isolantes que facilitam extr aor d in a riament3 o reparo 
ou mndanç<t ele CJLLalcptet' circuit o. Na .illuminação exter mt elo 
pal.ac io e elo parque exis·tem 31lampt1.clas de arcos ele for ça illu
minan·te igua l a 2 . 000 velas. A iiluminação intern a estú disbri
huida elo seguinte moélo : Palacio 56Jlampaclas ele oi·bo velas, 563 
ele 16 velas e H 7 c1e 32 velas . Annexos, 116 lampadas de 16 
ve1as; clepenclencias i 03 lampaclas ele 16 velas . A installação foi 
feita sob a direcção ·tecbnica elo engeuh eü·o AdolplJO Aschoil', 
tendo como ajudan·tes os engenheiros Mal'io B t·a·g-a e Alft·edo 
Eye. T odas as novas o'b t·as, quer intel'nas, quer externas do 
P a lac io, seLL em bellezameoto, ·disposição ele mobilias e orna
men-tações, fo1·am fei Las so b i11spiração e d<irecção geral do S t·. 
Dt·. Aar ão Reis, ·tendo como ajuclatrbe o engenh eiro CarvaHw 
Almeida. Toda a ·transform ação dos jfllrclius e do pa;rque foi exec
u tada pelo engenlle it·o Paul Villon, que tra balhou com o Sr. 
Glaziou 11:1 cons~ruc~:ão el o parque ela Acclamação . As novas mo
bilias elo P~tl acio foram execu·taclas na Marcenaria Bt·azileira, os 
apparel h.os de metal dos l ava:torios na A uri fe1·a Brazileira, D.s 
Lapeçal'ias e metaes nas officinas elos Srs. Douy & Ferreira e 
Ave lino Mendes os ·tra·balh.os ele pin·turn. pelo Sr . Guerra ; os ele 
l aclt·ilhos e azulejos, e'tc . , pelos Srs . Alves Barbosa~ C. e os ele 
fl o t·es artificiaes pela casa Rosenwald. Esta,t~~tbS : A elo general 
Osorio, n a pt·aça 15 ele Novembro, inaugm·aeb em i 2 ele no
vembro ele 18fH. Por baixo elo monumento repousa o cada1•e t' 
eml)alsatnado desse illt!Stre cabo de guerra . A ele P edr o I, na 
praça Tlraélen'tes, inamgu racla a 30 de março ele ·1862 . A ~le José 
Bcnifacio , jnaugUL' acla a 7 ele setem bt·o ele 1872, no largo ele 
Frallcisco d e Paula, h oje praça do Coronel 'ramarinelo ; a ele João 
Caetano, em fren·te á Academia ele Bellas 1\J-tes; a de José ele Alen
car, n o largo elo Cattete, inaugurada a 9 ele maio ele i890; a. do Dl'. 
Buarque de Macedo, em S. Diogo.-EGREJAS E coNVEN'l'Os.-Cu.tlw
clraZ, aitnada na praça i5 de Novembro, no começo da rua P rimeiro 
ele Março, esrruina ela t·ua Se·Le ele Se·trembro ; es tá em obr as. 
U ·templo con·ta se·te al'to.res e duas capellas ii:wclas e é or
nado de tal ha clountcla feita em '1785 . Os al-to.r es elo l ado do evan
gelho pertenceo1 ao Senhor elos Passos, a S. J osé e a S . João Ba
püsta, e os ela epistola á Senhora ela Cabeça, a Santa Anna e a 
S. João Nepomuceno e S. Antonio Menino do chol'o. As capellas 
são separadas do cor po da egreja por g t·ades da b~L!austres dou
rados ; a ela epi.<·tola pel'to nce a S. Peeh·o de Acan'ta l'a, cup. 
im agem de marml)re bt·anco fol enviada ele Roma a Pedro I ; é 
ele ta manho n aLural e está ele j oelb os sobre uma pedra.~ Na b~se 
elo altar vê-se em 1lll.1 tumuf o ele vidro a imagem ele. :S. Julm
nebti. A capella fronteira é a elo Sacramento~ ·tem no altar um 
painel ela cêa e de cacla lado um<l -tribuna . I~a no corpo da 
og1•eja t res t ribun.as ele cada lado dlv i.diclas P?r p.d astras. Dous 
clegáos dão su bida para a capeJJa-m ot·, CJ1;LB e fechada co~ ba
laus·tt·es clout·aclos, e llip1·ese n ta no alta L' a 1magem eleS . Sebas
tião e um painel de 32 p a'llnos ele compr11nento e 16 de l argura 
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co~ os re-tratos em corpo i n Leiro ele D. Mari a !• qtte conduz _pe la 
mao o pnnc1pe D. Perlro, seu ne·Lo, el e D. Joao VI e ela rat nba 
Carlota; na pal'le superior es lá entre anjos e nuvens~. ,'enhora 
elo Cat·mo,que esLende seu manto sobre iJS pessoas reaes; ve -se iu· 
feriormente de cada lado unt a!~. j 0 , u m com uma cesta ele fl o1·es, 
o outro com com uma aspbe t·a na qual lê -se nostras clcp•·coa· 
t iones 11e clcspicias; aos pés da imagem notam- se clous anjos, um 
r.om uma palma, e onl.ro com u m escudo, onde estíi escritTbo: S'Ub 

tuwnprwsicl1.um. aon{uginnts. A capella do Senhor dos Passoa 
não bem exterior mente lórma el e e"'re ja. }1rteriormente é OJ' 
nach~ com talha dourada , tem no

0 
LecLo, um painel. do eles· 

ciment da Ct'UZ · uma cape lli nh~\ funda co m a 1magem 
elo o•·ago e cl ou s ' aHar~s, ·tendo J a~era lmen~e clo;:ts paineiB 
c1ue representam a Senhora do.s Dures e S . J owJ, e OLLtro 
consao-l'ado á Senhora dos i\Iy~ter .1 os. A ·Lol'l'e da egr ,•J <t 
é. ba i';;_a, sem gos to , n em tl.l'chitectura. - A .. ele 8. Se bctst ião; 
no mono üo Castello, no la rgo ele S. SebastJ;i.o . A sua al'ch t
tectura peJ'Lence ao gosto j esuitico. O aspec to illterior do templo 
é ele bello eft'eiLo, sendo Ol'namentado de pai tl • is e de b1a obra 
de talha, sem doUt·ado.s. T em seLe a lta r·es, incluindo o al !at• 
môt·, e aos lados da capell a mór abrem-se duas capellas, consa
gradas a da esq . <~.o S . Sacramento. a da d it•. :iN. S . ela~ 
Dot·es . Foi a antiga Sé elo Rio ele Janeit·o e pua ella sa tr·ans
bclaram f'lll 1583, elas prox imidades do Pão ele Assttca t·; O'i r estos 
mortaes ele Estacio de Sá, l'uncbcloJ' clit cidade. Os ossos claqnelle 
gl'an·]e capi Liio I oram tirados do seu antigv jazigo desta egl'eja 
na prese11ça do ex- Jmperador e de meml)J·os' elo I nstituto His
torico, a 16 de novembr o de 1862, e a 20 ele janeü·o do a.n no 
seguinle foram eJtcet•raclos solemnemen l.e em unia u r na de pau
brazil e est<t em 1101 cofre ele chumbo, e collocado ·t ttdo e m um 
ca,t·neit·o ele alvenaria pat•a esse fim constrnlclo, e conjuttctametl"te 
o attto da exhumação, as gazetas do dia., moerias de om·o e prcttil. 
e medalhas. Fechou- se a abertul'a pot· uma lapide com a se
guinte inscl'ipção : Restos ntOJ"laes de Estcboio de Sá, e 'X!lttt
madGs desta se]ntlttwa em ta ele novembro de t 8 62. A' ellc1 
~·estituiclos em 20 cl~ janeiro ele t 8 6 3 , Na capellt\ m ót· cb 
egrejt\ poré m ainda se vê a ht picle· prim itiva da sepullur a ele 
"Es·tacio de Sá. A admi nis~raç iJ:o cles·ta egreja foi ha mn i·tos a ttnos 
con liacla aos pttd res capuchinhos. A' 20 de janeiro fazem com 
pompa a festa el e S. Sebastião, padroei ro da cidade. Na parte 
em que a egreja forma esquina com o lv.rgo vê- se collocado um 
antigo e no·tavel monmltetYbo. E' um marco ele nuumot·e branco, 
·tendo numa face as quinas de Po r Luga l e na outr a a cruz el e 
Chris·to. O Instituto Histodco elo Braz i! po ss ue um mat·co, o elo 
Ca11anéa, ig ual a este . Eg·J'·eja elos T e1·oeiros d~ N. S. elo ('aJ'mo . 
chamada geralmente Egreja elo Carmo. - Leva.n.ta- s .J no começo 
ela rua Primeiro ele Março, jun·toáCa·tbeclral e J'azendo esqu in:1 com 
o becco dos Ba1·bciros . «li:' um elos mais be llos ·templos da cidade, 
diz J. A. Cordeit·o, já pela E'legancia e mil.ges tade elas suas fót·mas 
extel'iores, .iíi pelo bem acabado elos oma-tos internos, já. em fim 
pelo gosto que e1u geral r espira. ua clecoraçiio interna, e mai» 
ainda aeu aumbl'io aspecto ele cedo a.tbrahe ;t ·todos; mas o phi
losopho, a lém elas vulgares ieléaE , conceiJ3 outras nfí.o meno~ im
portantes ; é nella que elle v.; o argumento znais co nvincente ele· 
nossas c1·enças; o tes temunho mais a uthe n lic:J ele nossa civi Ji. 
saçiio; e a lém disso a fJn le sagrada onde o h istoJ•iaclot· patl' io 
eleve beber o necLur de licioso elas ·tt•acl icções, c1ue são por sna vez 
o elemento da h is toria elo povo c1ue a ergueu . A f'uchacltt cle~te 
eclilicio, que é de can ta t•ia graniti.ca, é primol'osa; apezar ele não 
ser sinão o reflexo elos gl'ancles templos ela . mesma époc:t, nirt· 
g uem se aLrever ii. a nega r- lhe a sump~ uosiclacle. ConsLa el1a ele 
'tl'es corpos : as duas torres e a eg-reja pt·opriamente dita. Qmrtro 
pi lastras de ot·clem jon ica, porém ele capHeis capr ichosos, f~zem 
Rensiveis os tres corpos citados ; sobt·e e lias se apoia um deli
cado etl"tablamen to. O cot•po central é coroado por um fron~ão 
curvelineo, no vert ice do qual esUL firmada mimosa cr 11z :neta li ica . 
Um portico ele de!icaclo tl'aba lho e que sobresahe por sua esbrM
quiçacla côr, rJ .;.. entrada para o lemplo e é por assim d izet' o 
prelud io at·tisLico, c1ue p1·epM·a o espil'ito 'pal·a conceber a gl'ancle 
iclea ele seus in· teriore<:~ · orn atos. Sobre o po r ti co ha tres janellas 
de marmol'a ela mesma côr que pel'tence o.o coro . » A sua pedra 
fundamentü foi l a nçada em 1755 e em i 770 ficou concluida a 
enTeja falta ndo-lhe apenas as ·torres, que fo1·am terminadas uma 
e~1 1849 e a o1rtra em 1850. A' sua esq. ha um longo cot'l'eelor 
descoberto Cj \le communica a pt·aça Qui?ze de Novcmbr~ com a 
rua do Carmo, Um g·mci Jl Lle fert'? Cet'ca o adro . O ll1"tertor 
des te templo é grande e r ico em .d~lt~adas or name ntações, sendo 
o seu asr)ecto ele eft'e i·to agraclabt!JssJmo; toda a obra de ta lha é 
de muita belleza e graça; o côro ~ muito eleganle. Tem sei i! 
capellas no corpo da egt•eja, sendo ·trf's ele cada lado, e a capella-

mór. Jun·to á capella-mór, á di t•. ela entrada, acha- se a capella 
do Nova:iado, a qua l possue m1Ülas obras de ·ta liHJ. clom·acla e 
é ornada de paineis: estíi se ndo res aurada, achando- se quasi 
prumpta . No cot· t· edor em ü·enLe a esta capella , onde hil. oulm 
porta ele en tt'ada, veem-se nil.S pa r edes gr,LIHles paineis . A 
sacr ist ia , que fi ca iÍ. eSC]. ela entrada cb capella-mót·, é r ica de 
obras de talha; al li ucha-se um esgu icho, destinado a puri
ficar as mãos elos padres, e que é uma obra aclmlravel , executada 
em m_annores bl'a nco, preto. amal'ello , esmall ado, rôxo e cu t' 
de ros<~.. As aguas ut il isil.das passam po r debaixo de u rn 
kágaclo . No col'l'eclor. á esq . da ent l'ada, vê -se uma rica pia de 
ma rmot•e . Os quatro port.aes cbs portas laleraes do cot·po ela 
egl'eja e os do iR elas da capell a- mór, executados em marmore, 
suo ele bastante -pr imor e graça, como todas as oiJro.s tal hadas · 
11aCjttella pedra da egr ej a elo Ca t·mo. O portico que dá entrada 
pa !' a o L.em.pJo, e o que e~tá voltttdo para o becco elos Barbei t•os 
pl'incipalmente, ambos ele esty lo ba noco . são admit•a1·eis . «Na 

.egreja elo Carmo ba dois portaes ele um -ti-abalho exquisitissimo, 
diz Amujo Pol'to Alegre , e o qae clei'ta parv. o becco elos Bar
b~iros é uma obra maravilhosa naquelle es·ty ],); impossivel 
see;i que o c inze l elo esculJTto t· possa talhat· o ma t·mo t•e com 
maiot• morbidez e gt•aça elo que alli se acham . Estas duas portas 
se l'i;.1m consideradas como clous monu mentos perfeiliss imos ela 
at·te bol't'ominica em toda a sua pompa em qua lquet· parte da 
Em·opa .» r\. Ordem Te rcei ra elo Carmo é uma elas mais zelosas e 
ricas ela cidade. Na capella-mót• possue o il. ltar de N. S. elo Carmo, 
no centt•o, Santa Thet'e7.a, ao htclo do ev•ng-elho, e Santa mme· 
rene iaua, Sant ' A una e N. S. ela Co nceição ao lado ela epís tola . 
l"o r baixo elo a lta r-mó t· existe o Senhor Modo acompanhado ele 
Santa Mar i~J. Magdalena, S. João illvangelisLa e N. S . elas Dores . 
A banc[ueta, os castiçaes, os ra mos e j <~.rras , o frontal e o contra· 
frontal são ele p t·ata . No corpo ela eg;reja ha seis altat'es, sendo 
tr es elo l ado do evang·elho; elo SenhOl' dos Passos, elo Sen hOJ' ela 
Canna Verde e do Senhot' a sse11"tado na ped1·a ft'iil.; e elo lado cb 
epistolD. oulros tres : do Senhor ot·anclo no horto, elo Senhor preso 
e elo Senhor ela Columua. Ahi ficam seis tr ibunas, clous pulpitos, 
iO quadros pintados a o]eo, duas por I as de cada Jaclo ornadas 
ele mar more embutido n a pedt·a, seis enor mes lam paclas ele pra·t~J. 
(a lém ele duas ela capell<~.-m6 r ) e ·tres grandes lus lres illuminaclos 
a gaz . Na capella do Noviciado, que é riquíssima, ha clous al
tares : de N. S . elas Doras e N . S . ela Conceição, e sete retabulos 
sendo quaLro grandes e m baixo e ·tres pequenos em cima, clotts 
elos quaes r ep t·esentam, um Santa M:uia Magdalena, esto.nclo 
fervo rosamente meditando na paixão de Chris to, qna nclo ele su
bito appareceu-l he o Senhor crucificado em l abaredas ele fogo ; 
e oulro San ta 'l' hereza ele Jesus e S, João ela Cruz es·tando com 
bastante fe t•vor a medita re m em profunda oração quando ele 
r epentJ ~ ppa l'ece o Senhor COJ'oanclo- os com corôas ele g loria; 
tem um bonito côt·o com um orgão . Na sachristio. ha um aJtat· 
com a imagem de S. M iguel; no Consistorio ba outro altar 
com a imagem do Senhor Crucificado ; e no corredor da sa
clwist ia, um nicl10 com a imagem ele N . S . elo Amor Di vino . 
Egreja ela Oruz dos 1\![ilitar~.• - Levanta- se na r ua -Pri meiro de 
Março (an-tiga clil'eita) , esquina ela ele More ira Oesar, cht par te 
elo mar . ~· clirigida pela Irmandade ela Santa Cruz dos Mi Ji·tar es 
composta sô ele militat·es. «A sua arcb i t2ctlll'a pe r teucg á époc~ 
immecl iata á ela architectura jesui·tica, di z Araujo Porto Alegre, 
mas que se acosta mais ao es tyl o clo.ssico elo que os outros templos, 
onde a esco la barrominica a lardeou tocla a pompa caprichosa das 
suas combinações gr otescas, e que. hoje fazem as delicias elas bor
boletas pari sienses. Propensa ao classic ismo, a egreja ela Cruz, p, 
o te mplo r1ue possn imos ele uma a t·chiteclura mais regular: as 
linhaa que entram n a orclenaç;Io da fachada, sem Ler o peso elas 
ela Canclel a r io., nem o curvado elos fastigios elo Carmo, ele São 
Fra nci sco ele Paula e ele S. Pedro, conset'vam uma agraelavel 
harmonia em snas proporções; a~ áreas são bem calculadas, os 
ornatos elistribuiclos co m uma intelligAnte economia, e as propor
ções elas ot·clens , seus perfis e l igação bebidos nas ob1·as dos mes
t res Halia nos elo secnlo atrasado, que pretendendo real izar a 
g l' a ncle palavra ele Bnonaroli c1uauclo creou o novo Capi to lio, cabi
ram nesses desvarios preconi st\clos por Maclerna e Bernini tendo 
em comp le to esc1uecimento as ohras de Palaclio B·ra~ante e 
Sansovino . O alpendre clorico ela sua fachada é u'ma obra bero. 
acabada; a mistura elo granito e do marmore é feita com intel
Jigencia e gosto, e os orna tos ex-te t·nos ele escola barromin ica são 
mu ito bel~ acabC\dos, principalmente os da pot··ta principal.>> De 
Ltsboa velO ·toda pedra ele mannore t)ar a a sua construcção. A 
obea ele ·ta,l bo. e as esta·tuas ex ternas são do ins igne Valentim da 
Fonseca e Si lva . No interior da egreja os lenta-se toda a pompa 
e magnificencta elo geni o claquell e mes~re. «O partido tomado 
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na d istribuição das linhas geraes é felicíssimo, diz ain da A . 
Porto Alegre, principalmente as das portas Jateraes depois da tri
bu na elo côt·o, quE\ são ornada~ e distl·ibuidn.s .com muito gosto .» 
A egrej a d~ Cruz elos Mili tares é consiclera.cla como llpl elos mais 
b21los tem olos ela cidade pela sua archrtectura graciosa e ele
g_anbe, que a destaca de t odos ~& outro~. Construída segunclq o 
ri sco do brigadc i r o José Custodw de Sa e Farla, a 1 de setem
bro de 1780 lançou-se a sua primeira pedra sobre as rui nas da 
cape lia de Santa Cruz e S. Pedl'D, no logar do . antigo for
tim de ~anta Ct·nz ; e nella se rezou a primeira misaa so
Jemne a 28 de outubro de 1811, com assis·tencia de D. João VI e 
Qa familia rea l. A tot• t·e levanta- se ao fundo do templo, com a 
sua face pr in cjpal voltada para a rua MoreÍl'a Cesa r . O gover
nador do. Rio de Janeiro Mar~im de Sá foi o fuuclador da Irman
dade da Cr .~z elos MilitlJ.res em 1623. Na sala á esq . da ent rada 
veem-se nas p~recles escndos t~ lh aclos em marmore, tarj ados de 
Preto com dizeres em homena9em aos bem feitores da Irm andade, 
Murtim de Sá, At•thur de Sa e ~lenezes e Francisco de Ta
vara, governadores do Rio de Janeiro, José Custoclio de Sá. e 
Fari a , José da Silva Santo~, Francisco de Paula Vas~on
cellos, Duque da Caocias e Visconde de Sa nta Thereza; e 
o re trato_ a oleo ~o genera l Antonio Nnl_leS de Agaiar. ~o 
presbtteno ha as Im agens de N. S . da P1eclade e do Coraçao 
de .T esus . No altar-mót• existam a~ jmagens do Senhor do Des
aggravo á diL·. e de N. S. da Conceiçao e :í. esq . e os altaras 
ele N. S. das Dôres e S. Pedt·o Gonçalve~. Na sachristia ha 
um nicho com as imagens do Christo, de N. S. da Con
ceição, él e N. S. da Boa Viagem e d. S. João Evaf\gel_ista. _Na 
capella-mót· ha quatro tri bunns e no oot•po da egt•eJa ey_e ts e 
dons pulpi'tos.- Egreja da Ganclela?'ia - Vide Oandela?'!a .
Egrejq, de S. Ft•ancisco de Paula. Ergue-se no largo do seu 
nome, hoje praça elo Coronel 'l'amariJldo, ~ Esta eg1·eja ~ 
uma das principn.es da cidade, diz J. A. Co~cleiro, não 
só pela elegancia e magestacle das S lU!JS f6rmas como pe la 
vastidão elo seu ambito . A sua arcbi tectu ra é simples tanto 
extern a como in ~emame a te; a d istribui ção elas suas partes é 
symetrica e conveniente, e a sua elevação sobre ~l taneira es
cadaria dá-lhe gt•áo ele superiori dade qu e ni nguem póde dispu·tar. 
As suas ton·es são beiJ as. e bastante elevadas e dominam, por 
isso, qu as i toda a cidade. Quatro pilastr as da ordem do1·~ca 
r~ mana sepa.ram os tres corpos de que se compõ~ i nellas retn<t 
someu·te a elegancia que lh es é pr oprla sem o a nxiho de pt,ofLisos 
adornos. O corpo central, que é o do templo prep:w.mente 
di to, é coroado por cunelineo frontão, re1:natado supeno;-mento 
pelo Si)'mbolo do c)Jristianismo: as tres Ja.oe~l~s que. nell~s ~e 
no tam pertencem ao · côro l e as trfis portas 1nfen or es as pr1nct· 
paes ent rad as clu templo. As tor·res são coroaElas por varandas 
qua.d ra ngularcs, d.e cuj os ceirtros erguep1-se, ainda, pyrltmides 
conicas de fôrma particular.» O ~ nteri o r deste magnilico templo 
é bastante alto e espaçoso e de uma beller.•t e l1armonia aclmi
r aveis. E' todo ornamentado ele excellente obr a de talha sem 
douuaclos, o que coucorre pttra lhe clar ·toda a eleganc ia. O arco 
do Cruzeiro, a capella mór, os clous pulpitos, o côro e as tribu
nas ela capella mó11, são trabalhos pt·imorosos e dignos ele serem 
contemplados. A capella mó r sobretudo, elo estylo barroco, é cte 
ltllla perfeição extraorclinaria, n 0 dizer dos entendidos. O por
lico principal da egreja é e:x:ecu~aclü ~m marmore com bastante 
gosto e ar te. A clil·eii;a ela en trada acha-ee a oapell a consa
g t•ada á N. S. el a Victor ia; é bem orn_ada, admirando-se o6 
pa ineis que cobrem as suas paredes. A' esq., c.ont iguo ao tem
Plo via-se, uma das faces elo Hospital ela 01·dem Terceira ele Sãq 
Fr!llncisco, que foi removido para n. rua Dur:tue ele Saxe . A pedr a 
fundamental deste magnífi co edi fi c io foi lançada a 5 de jane1ro 
de 1759 e em 1801 e3tava conc lu ida a sua parte mais impor
tau·te . Hoje ·a parte, qua era occupacla pelo hospital, serve 
d~ escriplo1•i.os ele advogados, meéLicos e emprezas coi_nm~r
Ciaes. Do lado esq. e nos fundos da egre.1a ha um Jal•clun 
todo gradeado ele fet'1'0. 'l'em o alLar-mór com a imagem ele 
S . Ft·ancisco de Paula e no tbrono n. do Senhor CruCiflcaclo, 
que é ell.lJOslia aos fieis ás sex~as e domingos. T em seis tri
bunas e duas portas, uana que vai para a sach l'istia e outm 
para a capellinba de N. S . el rt Victor ia; no alto das columnas, 
na cima lha, ha as es tatt\as ela Fé e ela Esper ança . No corpo 
da egreja ba seis altares ; ele N. S. da Conceição , S. F'ran
ctsco de Salles, S. João Baptis ta , N. S. das Dôres, tendo em
baixo o Senhor Morto 8. l\ij auel e S. J osé . T em qua.tt·o tri
bunas, dou s pulpito~ com as

0
figuras ela sciencia e ela Verdade 

e n o,• e lustres : Na capell a de N. S. da V ic toria, tambem 
c!1amacla do Noviciado , ha um a imagem dessa santa, sels 
l'tcos quadros pintados a oleo e no tec·to nm outro de Nossa 
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Senhopt. Na sachl'istia ha um alta1• c.om a image~ do Senhor 
da Canoa Verd~, diversos ~uadrqs entre os q.uaes i2 r epresen
tando os apostol os, u.rn S. Ft·aucisco de Paula e uma piscina ele 
ma'rmore, tendo no alto a v~ronjca do Senhor . No cbrr.q dà 
egt·eja aincJa nota m- se seis quadros de. madeiras, embutidos na 
parede, repr~sentando diversas peripecias da viela de S. Francis
co, inclusive o nascimen~o e a mor·te desse santo . Nos correçl.ores 
estão os t·etrac'tos doa irm ãos corretores o bemfeitores da ordem. 
- E,q>·eja de S. Francisco da Penitenci111.- Situada no morro 
de Santo An·tooio, ao lado esq. ela egt•eJa elo con ven·to elos ft·ades 
fl·anciscunos . Começou a ser eclilicada no XVJI seculo e f-icou 
cqncluida em 1.772 . A sua fachada pert?.nce ao estylo barroco. 
A ornamentação desta egreja, toda cous·tituida de obra de talha 
dem ada, com o a e~ r eja de S. Bento e algumas da Bahia, é de 
uma perfeição admil'aYel: o arco elo cruzeiro e do throno e os 
pnlpitos são trabalhos elegantissimos no estylo a que pertencem. 
E' adornada de paineis, pintur~s a oleo ornam os tectos elo 
corpo da egreja e o da capella mó r. << O tecto, diz Araujo Porto 
Alegre, é u ma obra de e1esire, onde as regt•as d;1 perspectiva 
se acham desenvolvidas em ·toda a sua magia.» Tem seis a l
t ar?.s latcraes e o altar mór. A' esq. ch~ entrada da capella
mót· abre-se um peque no con·eclor, onde á di r., O<~ primeirn. 
po~ta, acha- se a capella elo Santíssimo, que é elegante e con·oêm 
obras de talh;t dou r !Ida ; á esq ., na ultima porta, abre-se a 
capella da Conceição, toda ele boa obra de talhn. clom·ada, com a 
fventa voltada para o cm·po da egt•eja elo convento elos frades 
fmnciscanos e separ ada della pot• um a gracl.e ele fen·o. Nesta 
capella vê-~e o mausoleu ergu ido ao príncipe d. Pedro Carlos, 
fa ll eci do e:n 1812. O esguicho que se levanta ua sacrist i <J. é 
de marmore branco e boni to . Na sala que prdcede' a sachristia 
vêm-se os re·tratos a oleo elos irmãos bemfei ~ores p. clr . Fl·an
cisco da Motta e Ignacio da Si!l'a Meclella, O porti_co principal 
elo t emplo é executado em ma1·more com bastante graça; nelle 
occorre no alto o segniJxte : «F . 1619 ». Egr~ia cl.a Lampaclosa 
;_ Na rua elo Sacramento canto da ele Luiz de Camõe11. 'l'em q 
altar-mót• com a imagem ele N. S. da Lam1iadosa no cen·trq e 
dos lados Santo AnLonio elos Pobres e S. Balt4azat· e no alto elo 
throno o Bom Jesus da Redempção ; tem duas pintut·as a Óleo, 
quaôro tribunas e duas porta~, que dão, uma para a capella cj.e 
N. S. ela Conceição e outt·a para 1J. s~chdstia . No coxpo da egre,ja 
h a dous altares, sendo um ele N. S. elas Dores, tendo em bf!,ixo 
o Senhor MoJ'~o, e outro de S. Matheus; tem clous pulpitos e 
o côro. Na capei la do Noviciado ba um nicho ele N. S. ela Con
ceição. Na.sach1·istia ftca um <J,ltar, CGn tettclo um nicho cio Senhor 
Bom Jesus do Calice e um or<J.LOrio ele N. S. da Larnpado!;!a. 
No Consis~orio ha um alL~r com S. Vicent:~:)J'ener. A eg r.(! ja 
tem u~a só tone e na frente um jardim com gl·acJ il de !'erro. 
-Eg,·eja do S"nc?·amento - Ergue-se na rua do Sacramento, 
esquin a ela ' elo Hospício. E di ficacla em 1816, é de archi·bectura, 
dorica abastardada, soFclameute construída e bem çollocacla . 
A sua fachada, ornada ele cü1co est;1-tn tas em marmore, é 
grande, r egula t• e bem acabada; a cantar i<t perfeitament~ 
lanacla, .as proporções harmonio~a~ e o aspecto em geral 
muito agradavel. As agulh as elas d uas torres per·tencem iJ, 
architectura.ogival. As torres ficaram concluídas uma em 
187-l e outra em 1875. Estava ele !ta muil.o terminada a 
egreja, faltancl,o porém as respectivas ton·ee, que ficaram feitas 
até a altura ela cornij a, do ·templo, e só modernament.e se con
clniram. Méclem as suas dnas elega nt issimas torres 52 me·tros 
e 80 cetrti me~ros da base !!O apice , .cada uma, e as agulhaJ>, SQ 
por s i, 22 metros. Assen·tam estas em uma especie cie varanda 
com balaustres de marmore ele gracioso ell'eito, e elevam-se 
áq uella altm·a em f61·ma ·pyramiclal, ·terminando por um vaso ele 
g-ran ito que sel'\'e de pedestal á Ct'UZ. Os dous fechos das torres 
Hão esculpturados .em rigido granito com bas·tanbe primm· e arte. 
O delineamen·to e clirecção cl~s agulhas elas ·torres, ou an·tes 
elas duas gvaciosas pyramides, são elo Sr. commendaclor Bethen7 
com·t ela Silva. <<Entre os numerosos serviços que ela suaJ) l'P:
fissão tem Bethencourt ela Silva prestado gra·Luitamente, iz. o 
Sr. Felix Fert•eira, nenhum lb e valeu tamanho e ingrato e13qu~" 
cimento como o delineamento e direcção das torres da egreJa 
matriz do Sacramento; nenhum lhe custou maior somma de 
applicação de estudo e trabalho, e nenhum ·tam b.em pas~0" 
mais clespe~·cebiclo e exiote ignorado. No em_tant?, nesse ~onu· 
men·to revelou o artista uma das faces UJals br1lhantes . s~u 
Mlen Lo creaclot·, nelle estampou o mais bello Ct\nbo de sei! r ge nlo 
e deu o mais eloque nte documento ele sua sctencta. na a te c e 
cons·t1·uir ». O irrterior elo templo é alto e .bastante es paçosq . • 1\: 
ob~·a rle talha é executada com prHnor e gr:J.ça e sem dourado. , 
a capella-m6r é muito elegante e o seu altar· e os objectos que 
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o omam são de prata ; o côro é n ão menos bello; em fim, o 
aspecto geral do interior é do mais .açradavel efleito, consti
tuindo-se uma das magníficas egrejas na cidade e digna de ser 
''isitada. Vide Sacramento. - Eg,·eja da klãi dos Homens, 
na rua da AHandega, entl'e a~ ruas da Quitanda e Omives. 
Tem o altar- mó r, em cujo th.rono está a imagem de N. S . da 
Mài elos Homens, e mais clous retabulos da Assumpção e da 
Annunciação e no tecto os quatl'O evangelistas; tem qualiro 
tt•ibunas. No corpo da egt•eja ha clous altares, um ele S. José e 
oulro com as imagens de Santa Anna, S. Joaqmm e Santa 
Maria; ·tem quat~·o tribunas, ~ous pulpitos ~ o côt·o. N.a Sa
christia h a um n1cho com as 1magens do Senhor Crue l fiCado, 
N S. da Mài dos Homens, S. João Bap·tista; Santo Antonio 
e S. José. 'l'em uma só tol'!·e. - Egreja de S. Pedro. - Le
vanta-se na rua de S. l~eclro, e.>quina ela elos Ouri
ves. Foi começada a consteuir em 1733. Pelo seu aspecto 
exLeriol' se dest<tca do todas as outras egrejas ela cidade ; 
mas, por se :J.char na esquina ele uma rua e encravada 
entre casas, passa á~ vezes desper cebida aos olhos do trans
eun·t!l. E' de fô rma circular co mo alguns ·templos ele Roma, 
tendo um zim borio r-roporcional :i egreja e elegante : 01 ·tl'es 
porticos ela ent1·ada são ele marmot·e br11nco e exectltaclos com 
ta lento e gosto . Sobre elles vê-se as armas elo príncipe dos 
.i).postolos, taml!cm talhadas em marmore . Predomina em toda 
a eg t·eja o estylo barroco da al'ch itectura do·XVIII se<"ulo. A 
eg1·eja tem duas tol'res que se conununicam por um ·tel'l'aço na 
parte s '•perior ela fachada. O interior elo templo é ag l'adave l, 
predominando ainda o es Lylo barroco . Tem tres capellas, a mór 
e duas l ate•·aes . Possue muitas obt•as de talha dourada, bem 
executada no referido es·tylo, incluindo o seu formoso 7.irnb)t'io. 
Toda a .obra do templo é ele boa cons·trucção e em ahobacla. A 
egreja é dirigida pela irmandade ele S . Pedro, instituição de 
soccorros, que tem já prestado muitoo serviços aos pacl,·es e ir
mãos pobres e enfermos. Esta insti'tuição começou em 1812. 
Ornam as paredes ela sachristi<J. e elo consistorio os •·e·trwtos a 
oleo do bispo cl. ft·. Antonio ele Guaclalupe, Alexandre Dias ele 
Rezende, Manoel Vieira elos Santos, padl'es Fmncisco Barre lo ele 
Menezes e Luiz Antonio Muniz eles Santos Lobo, do bispo conde 
de Irajá e do monsenhor Antonio Vieira Borges, ·~oclos bemfei
·tores ela instituição. No 11ltar-mór ha as imagens de São 
Pedro, no throno, Santo Andl'é do lado da epístola. e S. Paulo 
do elo evangelho. No corpo da egreja ha dons altares, um do 
lado do evangelho com as imagens de N. Senhora elos Ag·oni
sante~, N . S. da Hora, Sant'Anna, S. José e N. S . da Con
ceição ; e outro ao lado da cpis·tola com as imagens ele São 
Gonçalo do Amarante, S . Podro Martyr· e S . João Nepomu
ceno; tem dous pulpiLüs, duas tribunas e o côro. Na sachriS'tia 
ba um nicho com a imagem de S. Peclt·o, em ·tamanho g•·ande 
e de mnrmore' e um lavatorio ele marmore. ele varias côres e 
engastado na parede. No corredor, que dti. entt·ada para asa 
christia e para a egreja ha um nicho com a imagem de São 
Sebastião. Na en·trada ela egreja ba duas lapides de mar· 
more pregadas na parede com as inscdpções seguintes : uma 
JYI anum sttam a,peruit inope et palmas suas extendit adpaupere?;, 
(Salomão). Aqui jazem os ossos elo sargento-môt• Alexandre 
Dias Rezende, imtibuidor do lMtrimonio dos clerigos pob1·es . 
Fallecett em 9 de agos·to ele MDCCCXII; e outra: CantCI!(;e Do
mino et benedicite nomini ejtts annuntiati de clie in diem sa
lutwre e,ius. A' memoria ele nosso irmão Manoel Vieira dos 
Santos, instituidor do côro desta irmanclabe ele S . Pedl'O. I•a.l
leceÍ.t na pro v incia de Minas Geraes. - Egre.?a de S. Jose . - l.Gt•
gue-se na rua da Mi sericordia, íazeudo esquina com a 
ruo. de S. José e a travessa da Nati:vieln.de. A sua m·
chitectura tem o carapter da elo i·einado ele Luiz XVI. 
A fundação · ela sua irmandade d ata do XVII seculo ; a 
egr.>.ja actual porém começou a ser ed ificada em dezem
bro de i808 e fico a concluida em i8•!2. A sna cons~mcção 
á bastant~ s6lida, o fwn tespiclo elevado e não deixa de se t• ele
gante. O interi01· elo templo é bastante alto e vasb~ e a oi.Jr11 
de talha, devida ao brazileiro Simeão José de Naza t·e-th, é ele
gante e bem acabad a: a ela cape !la m6r é clig-na ele vêl'-se. E' 
douracl 11 a talha que per-Lence ás quatro capellas lateraes elo 
corpo" da egreja e a da capella mór a o seu f•·ontispi cio. O seu 
orgão é grande e incontestavelmente u melbot· das egrejas do 
Rio de Janeir•o; depois delle os mais est imados são o do Mos
teiro ele S . Bento, o ela egreja de S. Pedro e o do ·templo elos 
ing"lezes na rua elos Barbonos. Ultimamente montou-se tlm car
rilhão em uma das suas torres para tocar os stnos po1• m usica , 
- Egt·eJa do Rosario.- Está situada no la1·go do Rosario, an
t igo da Sé, com a frente voltada para a rua do Rosario. 

Depois da ela Candelaria é a maiot• egreJa ela cidade', mas 
tem mais lal'gura do qne esta. Foi an·tigamente a Sé do Rio 
ele Janeiro e a pl'imeira egreja visitada p~r cl. João VI, l0go . 
que aqu i clesembal'C01l em !LSOS . E' dirigida pela il'Inandade 
elo Rosat•io e S. BenecliC'to, composta. sómen'te ele h omens 
ele c.lr pre ta. A egreja é gmnde, mas mu1ló baixa relati'l'a
mente Íl sua vasbidão; é a leg t·e e ao entrar- se 11ella sente -se 
uma impressão muito agraelaveJ .. 'l'em duas ·torres. Na respe
cüva sachrisbia vê- se o rett·ato a oleo do governador elo P,io 
de Jaueit·o Luiz Vahia Monleil'o, muito estimado pelos il'mãos, 
o ele D. João VI, o elo padre Joaquim Affot1so Peclroso, que 
serviu na irmandade pot• 5~ annos, e outro elo cida,dão Almio 
Fili~pe elo, Espiribo San·bo, !L o juiz jubilp,do, que r es·talll'ou a 
egreJa; alem ele 1Hn altar do s,.. do Bom Fim . Tem o altat·
mór com as imag·ens ele N. S . elo Rosal'io e S. Benedicto la 
deadas pelas ele S. Domingos e S. Vicen·te Fener. De cada lado 
e"ist.em ·tres tribunas. No cot·po ela egreja ficam os seis altar~s 
segu1n"tes : de N. S. ela Cabeca, Sanl'Anna, Santo Antonio da 
Mort'ar1a, N. S. das Dol'es, N . S. ela Couceicão e Sfllnta Luzia 
e Santa Barbara; tem além do coro, mais clous pulpi·tos e oito 
tl'ibunas. Do lado ela travessa elo Rosario ha um corredor com 
cerca ele 400 promess<:rs . .A il'mandade gttarda no corpo da 
egreja, os estandartes elas sociedades abol icionistas . Tem uma 
imagem ele N. S. elo Rosal'io, que é exposla em proc i s~ão 
por occasião do encerrnmento do mez elo Rosario. Essa imagem 
fui á ELu•opa t·eclamar seLtS direitos quando o cabido apoclerotl·Se 
da egreja. Foi ultimamente reformada a sua fachada. Eg·Nja 
de S. Joaquim- Ao fundo ch rua Muechal Floriano, tendo a 
seu lado e3quet·clo a rua estreiba ~le S Joaquim e li gando- se 
pelo direito ao antigo Seminario dos Orphãos ele S. Joaquim , 
hoje E"temato elo Gymnasio Nacional. Tem cluaa torres, é toda 
de sólida constl'ucção e possue a sua fachada certa eleganc ia 
apropriada . Noallar- mót• ·tem as im agens ele S . Joaquim, Co
ração de Jesus, N. S. ele Lom·cles e San·to Antonio: tem quatr·o 
tribun as . No corpo d:li egreja ha Cluabt·o al-ta res: de S. Cht·ispim 
e S. Chrispiniano, elo Se11bo•· do Bom Fim, S. Jo>é e o ultimo 
de N. S. de Lcnwdes . Ao lado elo alLar ele S. Jusé ha as im a
g·ens ele S. Sebastião e N. S . elo Rosado. Tem C(Uatro tribunas 
e dous pulpi·tos. EgreJ.Cb clcb lnMnCl!cltladcG Conae~ção- Ergue- se 
na rua General Camara, esquina ela ela Conceição. E' pequena, 
mas o seu in-terior é ele eleganLe aspecto e a legt·e. Tem o altav
mór ladeado por seis tribunas. No corpo da egreja ficam 03 qua
tro al'tarea seguintes : ele N. S. elas Dot·es, de S. Francisco de 
Assis, de Santa Ursula e S. Domingos; dous pulpiLos, quatro 
trilmoas e o cô1•o. Do lado elo a lLar-mór fira a sachristi. a com um 
só alLar . 'rem uma unica torre. Eg,•e:ja da Boa JJI[o?·te- Levan· 
'ta-se na rua elo Rosario, es!J!u iua. ela dos Ourives. Tem nove ca
pellas, inclnindo a capella mó r . E ' bastante alto este templo e 
sobre o seu portico principal lê- se a data ele 1785 . Tem a capella.
mór com o altat·-mó•· e a imagem ele N . S. ela Conceição, no 
·tlll'ono, a imagem elo Senhot· CruciC.cado e mais clous al-tares: 
de N. da Boa Morte e N. S . elas Dores, este tendo abaixo o Se
nhot• Merto; tem 'luatt·o tl'ibunas e clous pulpitos. No corpo da 
egrej a ha seis altares: de S. Francisco ele Paula, de SanL' Ann~, 
ele S. Fra-ncisco de Assis, de S. José, ela Senl1ol'a ela Assum
pção e ele S . Miguel; tem 10 ·tribunas. N11 sachris·tia ha o alt111' 
ele N . S. elo Soccorro, e no Consistor io qttatl'o nichos com as 
i rnagens ele N. S. da Conceição, N . S . da Boa Morte, Senhor elos 
Passos e Senho1· Cnwil'icado. A egreja possue '10 lampaclas 
de prata . Não tr.m ~Ol'l'os, havendo na [l'ente um adro com 
gradil ele ferm. E stende-se até á rna elo Hospicio. JJJgre}a, 
de Bom Jestts - Situada na rua do Gene l'al Camara, es
llu ina da· do Uruguayama. A sua fachada é de estylo barroco . O 
i nteriol' do templo é espaçoso, alto, elegan·te e Ol'naclo ele boa 
obra ele ·tatlut sem cl0uraclos : tem c inco alktres com o alta r-mó r. 
Tem o a l taL"-mor com as imagens do Sel1bor Bom ·Jcsus elo Cal
vario, S. José e Santo J.l.. trtonio ; e seis ·tribunas. No corpo da. 
egt•eja tem C[Uatro a li ares : ele Nossa Se n ho1·a ela Piedade, So
nllol' ela Canoa Ve1·cle , Senhot· elos Passos e N. Senhora elas 
Dol'es, tonc1o aba ixo o Senhor l.l!forto; ·tem quatl'o ·bril.nmas e 
clous vulpiLos. Na sach t·i stia ha um nicho com as imag·ens de 
N. S. ela Piedade, N. S. das Dores e Menino Deus. Possue 
mais a capel.inha de N. Senhora da Conceição. Tem na frente 
um ad ro qtlaclmdo e conLiguo a egrej a um palacete destinado a 
hospital, e que não se re~lisou . Egr~ia de N . s. elo Parto-Si
tuada ~a. rua de S. J o~e, esq ui na da elos Out'i ves. A porta ela 
en·tracla fica em fl' ente a rua ela Ajuda . O seu nspecto exterior não 
tem belleza; a arcbi"tectura uão lhe prestou attenção. Não tem 
torre. O interior é reg.ulat·, mas nada possue_ ele notavel. A' 
egt•eja une-se uma grande ca~a que se levan·ta na rua elos Ouri~ 
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ves e chega até á da Assembléa, onde tambem offerece nma face 
em que se lê a inscripção seguinte, ab2rta em U1a.t·mor·e ; 

ESI'A OORA POJ Ji'JHTA 

POR Oll.OG\l G PR'DTBCÇÃO DO JLLIUD . 
E Bx.mo . SNU. LUJZ DE VAS

CONCELLOS E SO US -\. 
V I IJ EREY DO ESTADO . 

A NNO DB 1787 

Em o extincto RecolhimeJrto de N. S. do P twlo . Consta. de tres 
pavimentos, um tert•eo e cl0115 super iores . No paviJU ento terre@ 
achv.-se hoje estabe1ecida a Po1iclinica Gel'al, e nos clous 
superiores o Archivo Publico. Na egt•eja, por debaixo 
elo côro vê-se : clous quadros pin·tados a oleo, por· J osé 
Leandt•o de Carvalho, representando o incendio do reco
lhirtlento e egreja, a 2:3 ele agosto de i789 e a, reecliftcação elo 
mesmo eclificio começada a25 ele agosto elo referido anno ele 1789 
e concluída a 8 dtl clezem bt•o do mesmo anuo ; o re·trato de Luiz 
ele VasconceUoii e Souza, pintado pelo mesino mestrd e o elo 
bispo D . Mamiel, Conde ele !1-ajá. 'l'em o altar- mó r com a imn.
getu ele N. S. elo Parto e qut t·o ~ribunas. No corpo ela egreja h a 
quatlro altares: á clirei·ta um de Satlto Eloy e outt·o ele Santa Ce
cilia, e á esquerda nm elo Bom Jesus elos Necessi'taclos acompanhaelo 
elas imagens ele N. S. dag Dol'es e S. João l~vangelista, e otrtl'O ele 
N. S. das Mercês c<.>m S. Pedro e S. Raymunclo; tem clous pul
pito~ . Na Sachdstia ha um altat· com a imag·em de S. Vicente 
ele Paula e clivet·sos quaeh·os, entre os quaes o ele S. João Evan
gelista e San·ta Cecilia. Eg1·eja ele S . Gonçal"J Garoi'k. - El'gue-se 
na rua ela All'andega, esquina ela praça da Republica. A !'a
chada elo templo nada ofr'erece ele no·tavel ; mas a sua tot·re, c ln
struicla ha poucos a nnos, é alta, elegante e em f6rma de agulha. 
O interior ela egrej a ê pobt•e . E,c,reJa ela Lc~pa elos Jlt.le,·caelo1·es. 
Levanta-se na rua :Moreil'a Cesar, esqu ina ela travessa elo Col)l
mercio. Eclificacla em '1740. Foi r e.constnlida nos annos ele 1869 
a 1873, tornando-se n.sua l'achad"' elegn nte . Nella vê-se sobre a 
)anella centl'al do côro um primoroso medalhão de marmore 
bl'anco e de fôrma circular, encontrado nas escavações feitag ele
baixo elo altar-mór; r epresen ta a coroação ela Virgem em alto 
relevo e peza 185 at'l'obas. Quatro esta·tuas ornam o frontespicio 
ela egreja. Umn. to t•t•e ele mru·mol' e de Liós ele Lisb0a, que se 
ergue na frente elo templo, sus·tenta o carril hão ele sinos tocados 
por musica, o prime iro que possue a cidade . Dut·ante a ultima 
l'evolta f'oi a;t·t i n ~· iela, por uma baila elo Aquielaban. Na capel1a
m6t· ha o a ltar ele N. S. ela Lapa, qm\'tro t'etabulos e seis tl'ibunas. 
No cot·po da egl'eja ha os altares ele Sani'Anna e S. Joaquim 
e quatro ·bl·ibunas . Cwpella ele N. S. das Dores. - Levanta- se na 
encost!l. elo morro ele Santo A.n tania, dentro do quartel elo corpo 
polici"l elos Barbonos, na rua Evaristo ela Veiga, Foi coucluicla 
em 1881. Jl:' ele estylo go·thico, mas notam-se alguns defeitos 
ela ordem a C'jUe pertence, principalmente nas quatro columnas 
doricas q11e foram col locadas na sua fac.hacla. f!:' pequena, mas 
elega,nte e digna ele sel' visitada. Vide SM1.to Antonio (mon·o) . 
Eg,l'~jcb ela, Glorie~ elo Out~f,ro . - E t·gue-se no oute iro da 
Gloria, cuja subida pl'incipal começa na praça ela Glor ia. 
E' pequena mais solidamente construída e com elegancia. 
O templo actua l foi começado a ecl ificat·-se pelos anno3 de 
171,!. Participa da are.hi·tec·tura ele Luiz XV. L<:' um polygno de 
oi·to fn.ces . O seu port ico p1·incipal é de marmore e possue traba
~hos ele esculptura . Sobre a egreja h a um terraço arrampado. 
Des.te ·terraço goza-se uma bellissima vista, de9COt"ti nando -s tl 
grande parte ela ciclad'e e ela bah ia. O interiot· .clo temp lo é sim
ples. Possue duas capell as lateraes e a capella-m6t•. Nesta, á cli
l'eita ela entrada, vê-se um quadro pintado a oleo em 1827 por 
B'. E . Taunay, representando a queda ele caval lo que deu D, Pe
dro I, perto do Paço de S. Christovão, a 30 de junho de 1823. Na 
frente do temj) lo epg;te-se a sua graciosil. torre. A egreja, a c1ue 
se ligam reminiscenci as historicas, acha-se no centro de um 
adro e3paçoso, com assentos ele pedra. Este adro é uma bella. e 
segm·a obra e tem em um dos angulos uma cisterna profunda, 
cuja agua era u·t il izacla em outro Lem.po : é circulada po·,· uma 
borda. alta ele granito e fechada pot· uma grade ele fer ro em cima. 
Fes~Pja-se annualmente, em 15 ele agos·to , a Senhora da Glor ia elo 
Out üo, e ele todas as solemniclacles religiosas da cidade é a que 
attrahe ma,ior concu,·rencia ele fieis e ele povo. E' sobrem<\nei ra 
etlcantaclor o golpe de vista, que elo adro ela egt'eja se goza, quet• 
ela entrada ell~ uarra, quer elo ancoradoul'o, quer :fi n al mer,·t~, da 
Cldade e elas gig·antescas serranias que a circumdam. Eg1·eJa, da 
Glor·ia,.- Magrtilicamente si·tuacla na face occiclen·tal ela praça 
Dttque ela Caxias, antigo largo elo Machado, entre as ruas das 
Lat'angoiras e a de Carvalho de Sã. Lançada a primeil'a pedra. 

a 17 de julho de 1842, a 28 de setembro de 1872 benzeu-se o tem· 
plo e a 6 de ontubt·o do mesmo an no abl'iram-se as suas pórbas 
aos fteis com n. festa ela pad1•oeil•a. Construída no estylo do tem
plo ela Magdalena, ele Paris, é um elos mais bellos templos ela 
cidarl e, não só no extel'ior, como inter iorJuent€\. O templo é :for
mado por oito columuas ele grani·to de 15 palmos ele cit·cumfe
rencia por 46 de a l tura , coJU capi·teis da mesma pedra, da. ordem 
classica. Orna o tympa 11 0 um painel em alto relevo, reJ!lresen
tando a coroação da Virgem. As estatuas em marmore de S. Pe
dro e S. Paulo coroam as extremidades ela fachada elo templo. 
Pouco clisLn.nte elo fron·tão ergue-se a torre com 265 palmos de 
nl t"ra por 50 ele largurn. em cada face, terminando em um ter
raço na altm·a ele 191) pa lmos, o qual se acha guarnecido ele uma 
balattslrad!l, ele ma.rmore, susten·tanclo nos a ngulos quatro esta
tuM , a ela religião, da fti, da esperança e da ca,t· iclacle . No cen
tro elo teJ"raço eleva-se o pinucu lo em fôrma ele agulha . A torre 
fo i concluída em 1875. O interior do templo é vasto e elegarúe e 
a n.rchitecbura que ne lle pl'eclomina é a elo esty lo barroco. Tem 
seis altn.res com o altar- mór. A direi'ta ela entrada. abre-se no 
co l'pO da egreja n capellaclo Santissimo Sacramento. ·No arco elo 
Cruzeiro vêem-se de n tro ele nichos as estattuas em mat·mora de 
S João e S. Lucas. Aos lados do templo es·tendem- se clous jar
dins. E' a ma·triz da freguezia de N. S. ela Gim· i::~ . Egreja 
ele S . Domingos - Sii(Juada no largo elo mesmo nome, CO'!TI ·tres 
altares: o ele S. Dommgos de Gusmão, o ele N. S. ela Conceição 
e o ele N. S. elas Dores; na sachristia h a um só altar, que 
é o de Sant' Anna:_. E ' uma egr eja pobre, sem g.1sto artístico, 
sem ornamenLaçao ulterna, sem obra alguma ele' relevancia. 
Tem uma só to~·re . papellc~ da Piedade - Na rua Marq uez de 
Abrantes, pl'OXlma a prata de Botafogo e contigua ao palacete 
que fo i a resiclencia elo cidadão claquelle título . E' de es'tylo 
gothico, tem um atl'io fech.aclo com gradil de fe l'ro, u m elegante 
porLlco ladeado por duas Ja nellas e clevide o rPcinto em duas 
partes um arco de ferro sustenta.clo por duas pyram ides e or
nado ele vidros emblematicos, elos quaes o humb1·al representa o 
Ecoe homo; do cent t·o pende nma lampada dourada . Além do 
at·co, começ3: a capella- mõ r com um albar no cen·tt·o, no qual 
venera-se n. 1magem do orago trabalhada em marmore . Circumda 
o presbyterio uma balaust rada e revestem a parede primol'Osos 
relevos com fl'i zos dourados. Guarda a saehr•is tia um a;rcaz 
ele pet·oha. Foi benta em 3 ele outubt·o ele 1864. Egreja An
glicana - Erg~te- se na rua dos Barbonos n. iô. Os ioglezes re
sidentes na cidade, em virtude da permissão outorgada no Tra
tado ele Commercio de 19 de fevereit•o ele 1810, lançaram a 12 de 
agosto ele 1819 na rua elos Barbonos, h0je denominada de l~varisto 
da Veiga, no 1n teo ela ca,a que foi elo bispo D. José Joaqui m 
Justinianno Mascarenhas Castülo Branco, a ped t• a f ttclamental 
elo seu templo, obset•vanclo nesse acto o ceremonial do rito an
glicano. O auto respectivo foi encerrado em uma gal'l'afa , hem 
como gazetas inglezas e moedas elo tempo. Diz o padre Luiz Gon
çalves dos Satltos, nas suas Memorias cio Brnzil, que este tem
plo é dedicado a S. Jorge e a S. João Baptista, em obsequio ao 
e0ctão príncipe r egente ela Grã Bretanha e ao rei D. J oão VI, 
que consentiu na, sna fundação. O templo inglez tem no frontes
picio a éra MDCCCXX. Possue um excelleate o1•gão, que é con 
sideraelo ceamo um elos melhores elas egrejas ela ciclaefe. Eg,·eja 
P?•esbyte1•iana- Na rua elo Club Gymnasti:co n. 15. [!;' de ar
chitectura rustica, e na fachada p1•i ncipal traz a ér a MDCCCLXIli. 
Egn1ja ela Com?nttmdade E·vangelica Allemã - Situada na rua 
dos Invalidas n. 69. Começada a construir em 1844, no anno· 
segu inte foi inaugurado o templo. E ' pequeno e simp les, prece
de ndo- o 11m j ardim fechado com gradil de ferro . Eql'·~ia Evan
gelica - Na rua Marechal F loriano. Antigo Colle,r;io dos Jc
s·uitas - Acha- se situado na ext1•emiclade oriental elo mol'ro 
do Castello. Suppõe- se que está assentado em uma ár<la mi
nada e que ha grandes sumidouros e galerias que ainela não 
forn.m explorados ; diz-se mais qu e ha escadas que conduzem a 
subterraneos sombrios e profundo;;, enormes por tas muradas 
que pat•ecem eacobrir abysmos mysteriosos ; accresceata-se ainda 
da mais c1ue naquelles meandros inextricaveis as luzes se ap~
gavam e os pulmões não achavam o ar indispensa.vel á respi
ração. A fam 2. ela existencia desses subte t•r aneos cot•t•e desde a 
expulsão elos jesnitas em 1760, tendo- se desconfiança de qud tdes 
obra~ exisLia.m; o povo, em geral propenso sempre ás nov1 a es 
extraorclinarias, acreditou que os pad-res da CampanhJa de Jesus 
tinham escondido riquezas fabu losas no solo e nas abobadas do 
seu collegio. Fomos por ém examinar apena~ as ?bras sub~erra
neas e nel las nada se vê de ex·traordinario .: admiram- se, e ver
dade, enormes alicerces e abobadas proprtas pa ra susten~auem 
as grossas paredes elo gigantesco edtflmo; algun s canos de 
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volta inteira) erue dão passagem a um homem em pé, e outras 
obras de· arte, em que ·tan·to primavam os jesui tas e quo tinham 
por fim a utilidade p ratica de uma gt•ande casa collocada em 
um mol'ro de ba;rro. Os canob em declive e segtlindo a direcvão 
do mar, indicam qual o seu fim. Ultimamente teem sido 
feitns varias esoa~ações, em C[UB se não tem proseguiclo. Jmüo 
ao collegio acha- se a egreja de San·bo lgo,acio de Loyol.a. Sobre 
o seu pot•tico de 8!1 tracht lê- se a é ra 1~6:7. O 1~tep10r desta 
eg1•eja é p!lC[Ueno e d~sagradavel; OS JBSUltas, porem, estavam 
construinalo o seu novo templo, que, pelas ·paredes e abobadas 
que aind-a se admiram, se póde cledU?;ir se~·ia uma ohra .artis
t ic.a de gt•ande valor e cl1gna da Compcnhta ele Jesus. E pena 
q_ue não se ·tenham procurado conservar esses monumentos ele 
arte prura attestar a todos os tempos a gt·andez<t colossal da 

. egt•eja começada, que constit:1iria uma das grandiosas ol:tras 
da cidade, digna de s'"r honrada pelo viajante com uma visita. 
O Collegio dos Jes ui·bas é occttpaclo hoje pelo Hospi Lal Mil i tat· 
e sobre a abob;tda e pat•ecles da nova e g rande egreja come
çada pelos padres acha- se estabelecido o Observatorio As
tronom ico. São dignas ele ver - se as monumenlaes obras ence
tadas pelos jes ui·tas para o novo templo. A ladeira do Castello, 
que começa no !lm ela rua do Carmo; e a ladeira da Mi~ericordia, 
que começa no fim da rua elo mesmo nome, á direita, dão accesso 
pat•a o antigb -CollegiQ el'9S Jesuita,s. Egualmente póde-se subir 
pela ladeira uo Semin:ario, que começa no largo ela Mã3 do Bispo; 
passando-se proximo á egrej:1 de S. Sebastião, no final da 
referida ladeira. - jl,{osteiro de S. Bento . Vide Bento (S. ). 
Conve1~to de Santo Antonio . Vide Santo Anto nio .-Convento ele 
N, S . elo Nlonte clq Ca1·mo. Situado llO largo d-a Lapa, tendo 
na frente a egreja da Lapa d0 Dest.erro, G]_ue iic~J, no começo da 
n~a éla La;pa,. ~'an ta a fac~ada elo co~vent.o como a ela egreja 
jlao teem bellel'.a nem archrtectura. O lnbel'IOr do tem<plo é a.lto 
mui·to aleg;re e espaçoso; a sua 0bra ele talha, que é bo'a, é toda 
clourlJ,da. O altar-mór e os paramen·tos q_ue o ornam são ele prata 
e trabalhados com gosto artístico . Na capella mór vê- se a se
pultl}.ra cl,e D. frei Pedr0 choJ Santa M arianna, bispo ti·tnlar de 
Cryso}!lolis, tendo uma longa inscripção lapidar em la·vim: o ex
jm;pet·ador annual mente, na dia 6 de maio visitava o tumulo 
deste seu ve11e.ranelo mestre e amig-o e ou~ia missa na egreja . 
Emlim a egrej·a da Lapa elo Desterro, que fo i res taurada ha 
po1,1.co tep1JlO, é digna ele ser visitada. Foi a ordem re lig iosa 
Jnais rica d0 Bra:zil e hoje avena:s pessue dous ou tres reli 
giosos. As armas ela Orcle;m do Carmo são: Em campo azul um 
m.onte verde ; e ,tres es'trellas ele pra'ta em roque te, sendo uma 
sobre o monte. Tem por Limb 1·e uma corôa rea l fechada . Na 
propl'ia egre,ia. da La~<t. ào Desterro, encontram-se em varias 
loga..res estas armas d 1fferentes entre S.L: ora estrellas de prata, 
ora cl:e ouro; dispostas de modo que o apice do ·triangulo umas 
veze~ fica para ci ma , ou,tras para baixo: e finalmen·te monte 
verde em um escudo, emquanto ql'!e em outro é azttl.-Oonvento 
.da Ajuda . S ituado 11l.a r1.1a da Ajuda, esquina d:1 do Passeio . 
E' ele freiras franciscanas. Lançou- se a pedra fundamenta l 
para a sua e~-illcação.a 9 ele j it~bo de 1674 ou 167i!i. E' g rande; 
apezar ele nao ter 51clo conclmdo , ma'S sem arclü-tec·tm·a. A 
errreja, qu~ é no inter i'or a l ta e bastante espa.çosa, acba-se enct·a
'V~da no conveiólto, tendo uma porta principal de entrada pa.ra 
a rua da Ajuda : possue sete o.Ha t·es e é simples de ot·na·tus; 
foi restltn•ada ha poucr:> t ~mpo. Sobre @ pot··tico que dá entrada 
para a porta;ria elo conyen·te veem - se as armas da casa tra ba
lhadas em marm01·e. Nes·te cenvento r epousam os despoJos 
mol'taes da pL' imeira imperatr iz do Brazil Marià Leopoldina 
Josepba Caro lina e ela pr1nceza D. Paula Marian na, mãe e irmã 
elo ex-Imperador .- Qonvenso ele San~a, Tlierezaa . Elrgue-se na 
ladeit•a ele San·ta Thereza, q ne começa n o fim da rua elo ElvarisLo 
ela Veiga, an'ticga dos Barbonos. E' de carmelitas desca lças e foi 
fundado pela irmã Jacintha ele S . José. A 2'1 ele julho ele 1750 
lançou-se a f)edra fundam'en·tal do conven to, e a 23 ele .J ane iro 
de 178l tomat·am o véu as prime iras freiras profess::ts de San·ta 
'l'he reza. 0 conven ~0, n a aHura em que se acha collocacle do
mina a babia e gr ande parte ela cidade, offerecendo um gol'pe de 
vista. mui variado e agradavel. D'alli veem-se os arcos do 
aqueducto d~ Cat• ioca prender·em- se de mem·o a morro . Na par·te 
supet·iot· da Janella, por CJma da porta ria, veem-se às armas do 
conven·to, "brabalhadas em mM·more branco. A inda sobre a per·ta 
do templo, e qtre é latera l, nobam- se as mes.mas ai'mas, ex
ecutadas egualmenbe em marmore . O interior ela egreja é pe
queno e sLmples, mas alegre . - Egl'e,)a ele Santa Ltbziu. Na 
praia .deste nome. Poli CO t empo clepoia ele fundada a cidade, no 
mor~·o elo Castello, ergueu- se em bano, na vargem, a ermida de 
Santa Luzia, na praiª d!) 'Piassaba, a qual, começando na 

ponta do forte ele San·tiago, (hoje arsenal), do Cafofo e depois 
elo Calabouço, ia ·term inar para as bandas ela Lagôa Granel~ 
( Passeio Publico). Nessa praia construiu antes de 164o 
Duarte Corrêa Vasqueane uma mm·alha, que foi cles truida pelo 
mar· . Hav ia ahl um tt·ilho sinuoso, chamado posteriormente 
«caminho do vwtem » e em é"DS ant igas «caminho da forca», 
pois esse ins·~rumen'to ele supplicio es tava sempre armado . 
l!;ucontra-se essa siuis~ru denomin ação em uns autos em que 
estão tras ladadas sesmarias dos pt•ime iros po,'oaclores elo l-tio 
ele Janeiro e onde a aba do morro do Castello, que cahia para 
o lado elo mal', e ra conhecida pelo nome de · « mon·o do Des
cauço ». Em ~59.2, governando o Rio ele Janeiro Salvador 
Col'l'êa de Sã, chegaram da Bahia dous fracles franciscanos: 
f'r ai Anton io dos Martyres e f rei Antonio elas Chagas, com 
intuito ele fundar casa aqui. Salvador , de accordo com o pre~ 
Iado BarLholomeu Simões Pereira, mos lrou ·lhes varios sitios 
da cidade, obtendo a preferencia o logat· ele Santa Luzia; e por 
um concb.avo com a respec·tiva confral'ia, o que tt1clo const:l ele 
uma extensa escripLura, ahi ~e abole·taram,vivendo em commum 
com os devotos ele Santa Luzia e para clausura e recolhimento 
dos capuchos foi-lhes doado: «todo o chão clue hã começando 
ele huã ct·uz ele pedt·a que está antes da dita h ermicl;]. vindo 
pelo caminho deba ixo e partindo com os chõns ele Gonçalo Gon
çah·es da11i irão correndo ao longo da cerca elos pach·es da com· 
panhia. a thé o forte j á dicto que está abaixo ela Sé, cle ixándo á 
mão direi ta o cam inho da rua publica .e elo dito balnal"te it·ão 
conendo pelo trasvo desta cidade parLi11elo com elle pela banda 
dAbaixo atbé os chõus ele Anna Barroza e dahi rumo direito 
ao mar .ficando sempre o ca minho livre e serven tia p?la praya 
ao longo e h irá cor rendo athé dar com 0s chõns do dito G. Gon
çalves pela parte elo m Ct.r e clahi correndo direito á cruz cl'onde 
começamos a demarcação». Prova-se com isto, que a egreja 
actual de Santa Lu zia não está collocada no primitivo logar. 
De facbo, com o cot'L'el' dos tempos, at·ruinanclo-se a ermida, 
a t•equerimeubo de DioO'O ela Siba ergueu-s~ a moderna ca· 
pella em terrenos doados em 1752 por João P ereira Cal)l·al 
e sua senhora. Ha poucos annos fo ram consbruidas as duas 
elegantes ·to rr es e deu-se ao templo um aspecto mais agradavel, 
abl'indo-sé portas lateraes que dão para uma galeria susten
·tacla por arcos. Isso facil itou o sel'Yiço, sobretudo em cl ias de 
festa, em que a concurreocia é immensa e tornava- se . impos
sivel o ingresso. Festeja- se tambem nessa casa r eligiosa N. S . 
dos Navegantes, padroeira elos pescadores e homens do mnr, os 
quaes levam ás costas, caontando hym110s religiosos, o velame 
~·oto de suas embarcações e os masLros despedaçados pelos veu
cla~ae s. E' triste e ao mesmo tempo poetico e su blime observa t· 
esses homens valeu tes curvando-se diante ela protecção ela virgem , 
cujo õtuxilio invocavam no meio do perigo. A im rugem de Santa 
Luzia, qtte orna o altar - mór, figurou na exposição ele Pariz e 
foi ofl'erecicla pelo commeudaclor P . Vellozo e a an·tig-a acha- se 
no cons istorio. E' tambem clign<l. de nota a imagem ele Nosso 
Senhor do Bomfim, preaente elo com-menclarlo r Bernardes. Além 
dessas egrej as possue a cidad!e diversas capella;s, sobt•esahi ndo 
a ~o visc01·~de da Si l va, a elo Co~legio ela I=actilada Concei~'ão 
(Vtde Bo·tafogo) a elo mox·ro elo P1 nto, a ela Quin·ta ela Bõa Vista, 
a elos morros ela Saúde e da Pra.inha , a do Anclara.hy e di
versas outras. - CE iiHTERIOS . O ele S. João Baptistcb, na rua 
do General Polycloro, com o por·tão ela e ntt·acla voltado pat•a a 
ru a de S. João Baptista. Pelo Dec . n . 583 ele 5 ele setembt•o ele 
185'J, foi o governo autorisado a de terminar o numet·o e local i
claele'S dos cemiterios publicas; por essa occasião foi fundado, 
como p,rovis 'rio; um pequeno cem i te ria nas v,jsinhanças elo L{os
picio ele Alienados, q tte serviu JlOr pouco mais ele um anno; 
pois pelb Dec . n . 84;:! .de 1G de ouvubro de 1851, fo i cl~ li beracla a 
fundil.ç~o ele um outro cemitet·io, ::üém elo Campo Santo elo Cajú, 
nos terrenos do Jogar elo Berquó, pertencentes a HuHon, ao 
Dr . Francisco Lopes da Cunha e a Manoel Carlos Monte iro. 
Esse set·viço foi commettido ó. Santa Casa da Misericordia, que 
o acce itou em sessão da mesa. e j unta de 20 ele outubro de 1851. 
Não teudo sido possível á Santa Casa obter por pt·eço commodo 

. o tel'l'en o pé r Ueucen te a HulLon, que pecl:ia o quacl l'llplo elo 
preço, José Cle~ente, em offic10 ele 15 ele JUnho de 1852, lem 
brai! _a convemencJa de ser ftmclaclo o cemiteriJo pub1ico de 
S . J0ao BapLJsta, no te rreoo da chaca,r!ll n. 5 da rua do Pas
mado, cujo dono, .l''r:>.ncisco da . Cruz Maia, estava d isvos to a 
venclel-o vo.ltmbal'Jamente pelo J t;s·to preço. Fe i la a compra, 
começOLL a luncc2-onar o cemiLerio <ile S. Joiiio Baptista em 9 de 
cle7lem~ro cle_ 18e~ l , cessando os entenamentos no da pL'aia elo 
HosptCIO entao ele Pedro II. Depois ele gt•aJHles melhoramentos 
fe itos a pouco e :pou co ne~se cem~terio 1 tem elle çontinuílclo a 
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servir, sendo para admira1· os importantes trabalhos executados 
no tempo da provedoria elo conselheil'o Zacarias. Este cemiterio 
encet'l·a ou guarda os r estos mortaes de pessoas illustres nas 
scwncias, leLtras, artüs e nas annas . Pat•a os brazileiros tem 
ho.Je o cemite.rio de S . João BapList<t um valor especi<\1, pois 
nelle dormem o seu som no derradeiro o em iuen te cidadão r tn
dacior da Republica dos Eslaclos Unidos do Brazil, o beneme
l' Ito patriota Benjamin Conslant BoLelbo de Magalhães e o im
mortal consolidaclot· da Republica, marechal Floriano Peixoto . 
Gerniterw de S. F1·anoisoo de Paula, assentado na base elo 
For1·o ele Santos Rodrigues, tendo o seLl portão cl~ entrada no 
trgo c).c Catumby ; pertence á Ordem Terce ira de S. Francisco 
~e Paula . As antigas sepulturas d~t egreja ele S . 8'rancisco de 
. aula occupavam todo o chão da egreja e um subtet·raneo que 
In ela capella-mór até ao salão conhecido por s:tlão dos r etl'rüos . 
Como intuito de fazer cessa e os inconvenientes desses jazigos do 
1 n tet·ior do t emplo, de I ibero u a ordem construir as ca·tacum bas que 
se estendiam a té {L rua Se·t·e de Se·tembro, antiga ·elo Cano, e cujas 
columnas ainda hoje se notam ao pass;u por esse logar . Come
çadas em '1806, es·tavam concluiclas em 18lO. Em 1849, sendo 
C~l'l'ector o cn.pitalis·ta Manoel Pinto da l~onseca, a uelminis·tra
cao ela ordem de S . Francisco deliberou crear um cemilerio 
seu extramuros, compTanelo uma cbacat·a no ,\Trabn.lde de Ca
tumby G1·anele, po1· 35:0JO$, a Dionysio DaUgui Sobrinho e 
correspondente ele Dyonisio Ariost. Essa quan·tia foi obtida pot· 
subscripção entt•e os irmãos ela ordem e, requedda a competente 
Jicença ao goveeno imperial, fo i ella concedida depois de ou
vir- se a opinião da Academia de Medicina, cuja cornmissão 
era const iLuicla por F. Sigaud, relator ; Dr. Antonio ela Costa, 
Ezequiel Corrêa elos Santos e Honorio José da Cunha Gurgel elo 
Amaral . Oito mezes clepois que a ordem fez essa acquisi,lão ele 
terrenos parafundação de um cemiterio, rebentou nes·ta cidade 
a ter ri vel epidemia da febre amarella, que em poucos mezes 
!~vou ao tum u lo mais ele 3000 pessoas. No meio de ·tão anomalas 
cn·cumstancias, em 5 de março de 1850, o conselheiro des
embn.rgador Antonio Soares da Silva, então chefe de policia, 
querendo afastar do ccntw da ctdade os enterramenlos que 
affiuiam ás egrejas desta cidade, dirigiu-se á ordem de S. Fran
Cisco de Paulo, pedindo- lhe que no cemi·terio dell~ se clésse 
sepul!.ut·ft naquelle mesmo dia, si possível fosse, aos cadaveres 
Ç[~e. fossem apreEetrtaclos. ~m 8 ele março do mesmo anno, o 
llllnts·tro elo imperio l\1:. de Monte Alegre manifestou-se 
no mesmo sentido, ordenando ·terminanternen·te a iuhurnação ele 
cadaveres no cemiterio ela ordem ; ficando para esse e.lfeito 
suspensas e dispensadas quae;;;quer formaiUades que exigiam 
os e>tatn to3 ou compromissoS'. A' vista das exigencias elo go
verno e a·ttenclendo á época cútica que atravessa va a cidade do 
Rio ele Janeiro, a benemerita ordem cedeu á necessidade e, não 
olhando a sacrilicios, no dia HJ ele março ele 1850, sahindo pro
cessionalmen te ele ct·uz alçada ela sua egreja, dirigitt-se a Ca
tumby, afim ele fazer a benção elo Cam;,Jo Santo, ofliciundo, por 
delegação elo bispo conde de Irajá , Mr. Narciso ela Silva Nepo
muceno. Desde então a ordem ·tem caprichado em fazer todo3 
os melho1·amentos para constit.uir o ,·eu cemHerio um elos mais 
sumpLuosos elo Rio de Janeiro, oncle se no·tam sepultut·as e 
notaveis mauso1éos rpte primam pela riqueza e bom gosto ela 
ornamen·tação .- Cemite1 ·io de S . PI"Ct.neisoo Xav·ier, na Jlraia 
cl~ S. Cht'istov.ão. Desde ·temp,os antigos, a San·ta Casa da 
llüsericorclia teve o seu cem i terio fechado com um muro que 
corria pela praia ele Santa Luzia, entre o antigo hospital e o 
~;colhimento elos orphãos, onde es tá hoje a E scola de Medicina. 
!~esse cemHerio publico sepul'ta.va ella os indigentes da cidade 
e os que falleciam no hospita l. Os irmãos eram sepulbados 
clent1•o elo templo e mais tarde clenLro elas catacumbas, cujos 
vestígios ainda podem set· vistos por q,uem enlra na antiga 
llharmacia ou bolica, como se dizia então. Em sessão de mesa 
conjunct<L de 30 ele julho ele 1838, o benemerilo proveclor José 
Clemen·t3 Pe t·eira pr•opoz a fundação de um novo hospital e Bue se tra.nsferisse o cemiterio para a Ponta elo Cajú. Esta-. 
elecielo sob o nome ele Campo !:lauto, começou a funccionar em 

7 de elezemb1·o de t810, e conservou aquel la denominação aM 
5. de dezembt·o de 1851, em que passou a chamar-se de S . Fran
c:sco Xaviet·. Nesse cemiterio h a uma quadra destinada ao 
llnterramen·to de pus·tulen•tos e um a ouka que constitue o cemi-. 
tel'lo pa).·tic ulat· ela :veneravel It·manclade ele S. Peclrn, inau
gurado em g de maio ele !l89.2. E' este cemiterio o m~ior ela 
cidade . Quem visita <'SSe campo dos mor·tos não eleve deixar de 
~arar .d iante rlo mausoléo, mandado construir pela It·.mandade 

a iVIisericordi·a, ao benemerito provedor J . Clemente Perea·a, 
a quem ella tan~o qeye e o Brazil, a lém de serviços prestados 

por occasião da independencia, a constt-ucção elos qous monu
mentaes edificios qúe teem recebido os elogio's de todos os 
estrangeiros qu<l hos visitam. Dormem o som no derradeiro nesse 
cemiterio, além ele milhares ele varões illustres, o visconde do 
Rio Branco, Evaristo Ferreit·a ela Veiga e Deodet•o da Fonseca. 
- Oemiterio da D1·dem Teroei?·a da Penitenoia·, ná praia ele 
S. Christ.ovão, ent.re o da Ordem Terceira do Ca1•mo e o de 
s. Francisco Xavier . No chão da capella mór àa egreja de 
S. Francisco da Peni.tencia, sita no morro de Santo Antonio, 
:).inda hoje se nola o gt·<~ncle carneüo suhterraneo oocle se se
puhav::tm os it·mão~ membros ~la ordem, sendo de crer que 'no 
corpo ela eg1·eja se sepultassem ós demais irmãos. A e:x;empl'o 
ele outras conli·arias, a Ordem ela Penilencia delibereu em 18'14 
construi1· cata:curnbas fóra ela egreja, as quaes ficaram tei·mi
minadas em 1827, ·benclo se gasto 30:000$ . Em 1841. 1.842, '1843 
e 1844 elespendeu-se com essas obras a quantia àe 92:4@5$8!94. 
T endo os franciscanos represell'baclo contra a construcção das 
referidas ca·tacumbas, foi ella embargada por Alvará de 14 d'e 
julho cles~e anuo,. sendo cass3Jdo o embargo por 01·clem ~le 
D. Pedro I, em 18.24. Ainda hoje se veem essas catacúmbas é a 
bella crrpel la - cons·trucções haje inutilisadas . IDm 18 de jul'ho 
de 1857, sendo ministro jubilado João Antonio da S~lva Gui 
marães, comprou a ordem, á Santa c·asa da Misericorclia., wrn 
terreno no C a jú, an Liga cbacara do Mornndú, com '65 braças de 
frente e 166 ele fundo, .d ivicl<ido pelo norbe com o terreno ela 
Santa Casa e velo su11 com ter renos da Oràem elo Carmo . 
A compt·a foi efrectuada por 45:000$ . Em 1858 fizeram-se es 
primeiros enlerramentos. l~m 9 ele julho de 187l, sendo ministro 
o conde •ele S. Salvador ele Ma;ttosinhos deu-se a benção ela 
capeHa e da pedra fundamental para o cemiterio permanente 
pelo bispo D. P. l\'Im·ia ele Lacerda . De 1871 a 1873, sendo 
synclico o irmão José Marques ele Cal'Valho, fizeram-se a11i 
melhoramentos no valor de 85:942$023. Até 30 de setembro de 
1881 gastou a Ordem com o seu cemiterio a quantia de 
355:32.5$477 .. Em 14 ele ou1mbro de 18181 o min istro elo imperio, 
Leoncto de Carvalho, fez baixar um aviso declarando que dentro 
de cinco .a1mos ser ia creacl.o um cemiterio geral, ~onge ela cidade , 
e que sertam prohtbidos os enterramentos nos outros cemilerios. 
Em vista disso, a mesa de 8 de novembro r esotveu sus
pender as obras do cemiterio. Não tendo sido levada a elfei'to 
essa medida hygieoica, nessa occas ião nem em tempos' pos
teriores em que ·teem sido lembrada, a ordem tem conti
nrlado a fazer impor·tantes o1Jras ele a'!·Le que hoje já se apre· 
sentam com um aspecto digno ele nota e que estão ele 1ll1r
monia com o zelo que 'em todos os tempos rbem tido a Ordem 
da Peui tencia, uma das mais antigas desta cicl~de e uma ·elas 
maâs bem !llclminis·traclas, mantida pelo culto ela rellgião e 
rla caritlade para com seus confrades, cujo numero é immenso. 
Cemit&l"io da fJrdem Ter·oei1•a elo Canno na pra<ia. de S. Chria
tovão. Edillcad>1 a actual egr~ja ele Nossa do Çarmo em 1775, 
eram 03 falleciclos entet·raclos nas covas sub'terraneas que o 
templo contém em galerias, desde o tapa vento até ao arco cru
zeiro, sendo reservada para os priores da OJ·dem uma grande 
carneil'a que occupa a capella mót·. Sendo incommodas as ex
halar;ões pt·ovenien·tes dessas sepulturas, tomando mephlitico 'O 

a.t' respirado na egreja, a mesa conjunta em 2 de setembro de 
1732, sendo prior Ft•anci~co de Araujo Pereira, deliberou se 
fizessem catacumbas no logar da capella velha, onde hoje está 
a casa de banhos elo Sr. Dupeyrat. Benzidas pelo commissn.rio 
ria 01•dem em 15 ele agosto ele r1785. Ahi Viveram sepul'tnra os 
fall eciclos até 16 ele março ele 11850, Claando o governo impet'ial, 
sendo ministro elo imperio o visconde ele Monte Alegre, pro
hibiu por occasião ela p1·imeirà epidemia de febt•e amarella os 
en·terramep to> no interior elas egrejas ou nas suas circum visi
nhanças. Não tendo a Ordem cemite·rio seu, man dl'lu el).terrar 
seus irmãos nas catacumbas ela egreja de S . Francisco Xavier, 
até que em 2'1 de março ele 1850 fuuclou um cemi'terio provisorio 
no Campo Santo elo Cajú, em teueno offer~cido pe'la mesa da 
irmandade da·Misericordia. Em 1857, sendo prior João d;1 Costa 
Lima, foi approvado o contracto feito entre a Santa Casa e a 
0l'Clem do Carmo, cedendo aquella 50 braças ele terreno com 87 
ele fundo no cemiteri'o de S . Francisco Xaxier. Tornando- se 
efiectiva a compra di) r efe rido ·terreno por meio de uma .sub~ 
scripção pelos irmãos da 01'dem, p1·oduzinclo a quant1a. de 26.!00~ 
fundou- se o cemiterio do Ca 1'1r:o. Em 1858, sendo p~·wr o com
meuelador João Antonio Fernandes Pi nheiro, :ontmyaram as 
obras construindo-se a coo1peLenLe capeJla. Em i8::>9,. sendo. 
pl'ior 'Francisco José de i\llello e Souza, foram conc!.uJclos os 
melhoramentos pt·ecisos; de sorte que. em ii de març? d~sse 
anno procedeu-se a benção d9 cem1terJO, sendo os pl'lmeJros 
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cada veres inhumados em 28 ele junho . Em 1861, .62 e 63, sendo 
prior o commenclador Mn.noel Antonio Ayrosa, foi o cemiterio 
augmentado com a compra fe i ta, á San·ta Casa, do ·te1·reno cor~· 
prehendido en·tre a rua ele Jo~é Clemente e o cemitel'io ele Sao 
F 1·ancisco da P~nitencia até á rua elo Pl'ovedor. Oemúer·io dos 
.Znglezes (B1·i ~ish Burial Ground), na base elo mm·t·o ela Gambôa . 
Lo1·d Strangforcl, chegando com a familia real em ·1803, pediu 
em 8 ele outubro elo mesmo anuo a D. Rocl!·igo de Souza Cou
tinho, cle~ois conde de Lin~ares, u.m tet·l'eno pat·a cenüterio do.s 
subclitos inglezes. D. Rodn go o!ft~LOU a D. Fet·n auclo J osé, de 
Portugal, depois marCJ,uez de Agu 1ar, apresentancl_o o ped 1clo do 
ministro in g lez, cuja mfluenCJa e pr epo nderanc1a JUUt<> elo prHl
cipe regente, depois ele D . João VI, er am immensas . Este , des 
ignando o sitio da Gambôa para o cemiterio dos in glezes, por 
aviso de 24 de dezembl'O , ordenou ao juizo da cor ôa para comp1·ar 
a chacara, por 1:600$, aos herdeiros de Simão Martins de Cas·tro, 
sendo encarl'egado da medição P cordea mento o capilão de en 
genheiros Sal vaclor José Maciel, sendo lav r ada a escl'i p·tum ele 
cotnpra. em 2 de janeiro de 1809 e e!l'tregue os tenenos a Jord 
Stranglarcl. 'l'em funccionado até hoJe. (Mello Mo1·aes - Patl'l
mon io 'rerritorial, e·tc.) . ARRABALDES . A c idade do R io ele J a
neit•o divide- se pela Praça el a Republica e m duas pa1·tes: cidade 
velha, que se es tende até essa praça, e nov:b, que se prolonga 
clahi por deante a'té o largo ele Estac io de Sá e ao llm do bou
levard elo Imperador, no l ogat• onde ex istia o antigo mataclouro. 
Os seus arl'aba.ldes começam a se es·tende r, por um lado, elo 
largo da Glori a, e por outl'O, entre o la rgo ele Es tac io el e Sá 
e o logar do r e l'ericlo anti go ma·tadoul'o. A rua de Matacavallos, 
hoje do Riachuelo, qtte margeia a ütce occ idental elo morro de 
San-ta Thereza, serve por assim dizet· de limite aos ba irt·os de 
San·ta 'l'hereza e el e Paula M,attos; e a rua de Catumby, que 
começa na do Frei Caneca, em ft·ente á do Visconde de Sapu
cahy , dá cami nh o para o bai rt•o ele Catumby. Os baiuos 
ela Saude e elo Sacco elo Alfer es, mu ito populosos, mas pouc0 
agradaveis, estão hoje li gados á cidade, ele modo que já não 
constit.uem mais al'r aba lcles. Afá r a os arrabalcle~, possue 
o Districto F ede ral, ft·egs. suburbanag e va l'i os. loga1·es que 
lhes pertencem, como Guaratyba, Realengo, Campo G1·ande, 
Sapopamba, Madm·eira, San·a Cwz, Irajá,Penha , P1•ai::~ P e
quena, Bemfica, ilha elo Governador, que ~ão outros ·tan 
tos povoados in teressantes. Pa<semos agora a da r um'l. sue
cinta rel a(~ão elo" ar redores ma is notaveis qu e ol'namentam 
as proximidades campestres da cida'l e. Glor'ia. -Um dos nvü~ an
t igos e dos mais p1•oximos bairros ela c iclacle, é qttasi constitu ído 
p elo mo t·ro elo mesmo nome . E' povoado ele boas casas or naclàs 
de bellos jardins . Do la do da cidade ve-se n.'um a imqti.nenc ia a 
pop ula r e pi ttoresca ~ gl'eja d :1 Glo t·ia elo Outeiro, dando gea.ve 
.r ealce ao risonho quadro qne se oiTerece aos olhos . O oubeiro da 
Gloria ,' que é lindo, e ncantador e tão clecant.ado }JO t' poetas e 
rornancis~as , acha- se encravado en t t•e os bail'l'os elo Cattete e do 
Flamengo . Da sua par te mais eievacla clescorlina-se uma per
spectiva agraclabi lísjma e toda che i ::~ ele po~s i a e attract ivos, 
vendo- se grande pa1··te da cidade e aclmil·ando-se quanto ê vasta 
e sumpluosa a formosa Guanabat•a e quanto é monumental a 
cordi lheira e a azu lada sen·ania g igantesca qne ao longe corta o 
horison te . No lat·g-o da G lol'ia ergue-se o ecl ifi.cio do Mercado 
da Gl01'Í:1, c1ue actualmante serve de res idencia ele famílias 
pouco abastadas e operaria~. Na encos·ta do mon·o vê- s , um dos 
estabelecirnen·tos da Comp:t nhia Ci·ty Improvements (esgoto~) . 
Oattete . Como o ela Glori a , é um· dos mais an Ugos e mais pro
x im os at'l'abaldes ela cidade. F ica-lhe logo em · segu imento e 
estende-se até ao Botafogo, ficando á sua esquerda o elo Fla· 
mengo, e á clirei·ta, a começar da praça Duque ele Caxias, o 
elas Laranjeiras. A sua extensa ú.roa é muHiss im o povoada e 
possue edilicios vastos, bem constru idos e luxuosos. E' bairro 
at•istocratico e por excellencía a res iclencia preferida dos abas
lados da fortuna, esp~cialm ente elo alto f'unccionali smo estrati
geit·o, e 1le muitos capita li stas e negoc ia.qtes nac ionaes e estran· 
ge iros. Na rua elo CaLte·te, na parte denominada largo do Valcle· 
·taro destaca- se o sumptuoso palacete Presidencial. Na praça 
Duque de Caxias ergue-se M fundo e preced ida ele um elegante 
jardim a Pgl'ej a matrlz ele N. S. da Gl01·ia .. Nes·ta mesma llr aça 
acha-SEl a elegante e bem cons·tl'luda esch. publ. ela Glona . O 
fim da rua do Catett~ é co r tado p2lo rio Carioca, ger~Jme nte 
chamado nes·te ba irro o rio elas Caboclas, e nos àas Laranj eit·as 
rio das Laranje iJ•as . Flamengo. - Es·te bait·ro, ligar! o aos da 
Glol'ia e elo Cat·t ~ te, compi·e he11cle toda a costa ela bahia q1te se 
esten.de da praia elo Rnssell até ao lllOl'ro ela Viuva. fi::sta parte 
da costa é denominad a Praia do Flamengo .- Laranjei?·as. 
Neste pi t tbr esco e ameno arrabal cle, que fica á clüeü a elo Cat-

tete, encon·tram- se pri mo r osas casas, em que o luxo e o bom 
gosto se casam perfe itamente . 'l'em o seu começo na praça Dtt.que 
ele Caxias, a n tig0 largo do ~Iachaclo. e estende-se até ao bà tn·o 
elo Cosme Velho, no loga t· denom in ado Bica çla Rainha, ass 1lll 
denominado por exis tit• a lli uma fonte . Possue diversas ruas com 
eleg,mt~s cbacara~ prim orosame nte cultivadas e ornadas de 
bell as casas . E ' regado pel o t·io Carioca, ·tambem denomin ado daB 
Laranjeir as, que a~tmves >ando o fim da rua elo Catte·te, junc·to 
ao largo do mesmo nome, vai morrer na bahia, conenélo ao 
l ado clil'. do Hote l dos illstrange iros, em cuja fren·te er gue -

' se a esta,tua de José de Alencar Pelo morro do Mundo 
Novo ha um cam inho pa rticular c1ue o faz communicar com 
Botafog.:>, sahinclo-se IHL rua elo Mat·qnez elo Olinda. - Gosme 
Velho . illste arrabald~. fica e m seguida ao das Laranjeiras, na 
sua part3 mais eievada, começando no Jogar conhecido pelo 
nome a e B ica clu. Rain ha . L indo e pitot·esco, com elegantes 
chacaras pl'imo1·osamente cultivadas e grac iosos chal e·ts ele mo
rada adornados de j a r(l ins, ftca dent ro ele um valle cil'culado de 
altas serras e é regado pelo rio Carinca, abi chamado das La
r anj eil·as . E' muito povoado e possue bella ve.Re·tação e palm et
ras de diversas espec ies. Do fi m do Cosrue velho, ha a lguns 
caminh os na. serra que o fa~em commun ic~.r com a rtHL do 
AclLlell ucto ; mas são caminhos ing l'emes e ele muito penosa 
access.:>. No morro elo Inglez acha -se co llocada a ca ixa cl 'agu~ 
elas Lara n jeir.ts, indo-se pela lacle1ra elo Ascur ra, que começa a 
esg . da rt1a do Cosme Ve lh o. E' o mais proxi mo passeio que 
existe nea t.e lJa irro. Pela l ade it·a do Ascurra, em gt·ancle part? 
fot·macla ele extensos zig-zag> , e pe la elos Gua1·ar aves vai-se n. 
Ma~ d' Agua, ~m que s~ despeja a maior pot·ção ela o; aguas do 
ce lebrado C!Lrioca. E' ocrt l'o passeio mui to agracla vel, uma vis 1ta 
f'eiLa ao logar onde S3 vê aln·i t• o monumen tal Aqueclucto cl~> 
Carioca. Por este ameno bairro ha camin ho para o alto do Cor
covado. Entre a rua elo Cosme Velho e lacle il·a dos Guanll'apes 
vê-se a pequena caixa p~r·~en cente ás A<:;uas ll'eneas , cuj:i nM
cente já desa ppareceu. Do Cosme Velho é que parte a ~. de F· 
de crema.lbeira cen·tral para o logar denomin ado Chapéo de Sol, 
prox1mo ao cume do Corcovado, passando pelas Paine iras. -
Col'oovaclo. Presentemente é considerado como arrabalcl~ a ele
vada sel' t'a qtle, distan·te duas legttas ela ci dade , sus tenta o cele
brado giganie el e pech-a conhecido pot· aque ll e nome, indo - se 
a-té o sctt altíss imo cume, que es·tá a 712 metros acima n o nivel 
elo mar . - Bo'tafogo. Arrabalde mui-to consideravel e es·tima
cliss imo, pertence á fr·eg. de S. João B1ptista el a L·1gôa. PeJos 
annos ele 1820 não passava ele um pequeno nu met·o dil chacal'as 
isoladas no meio ele um areia ], cleh·oute ela esplendicla enseada 
ele Botafogo, que em outt'o tempo se chamou de F r a ncisco 
v~lho . Pouco a ponco foram reconhece ndo o valo1· elo a rra
balde e as acanhadas habitações foc·am se transformando e~' 
magnificas casas de campo, que fo t·mam hoje um vasto seml
ci r cu lo sobre a.ma1·gem septen trional ela balria . Dos a rrabaldes 
do Districto Fede,·al nenhum podel' á d isp utar - lhe a pr imazl<l, 
j :i pot· sua impol·ta!!.ci a, já po1· sua heller.a; os jardins e cha
caras que formam a lo ng.1. e g•·aciosa fil a de fo t· mosos ecl i(ic ioS 
que cingem a praia do quasi lago; o ·tapete ele verde r elva, que 
va i mort•er nos elevados cumes elas serrls q ne o cil'cumclam; a 
poesia c1ue ahi se ex hala pot• toda a p:tr~e clão-lbe ele certo tudo 
quan to se póJe imaginar do campo. 11. Ünda enseada a tlll~a 
l egua ao sudoeste ela cidade, é p t• ofuncla e redonda, communl
cando-8e com a bah ia ele Gnanabat·a pot· uma lal'ga abet·tur u. 
entre o mort'O el a Viuva e o ela Pedl'a ela Ut·ca . As suas aguas 
CD nservam - -e sempre ·tranquillas e se l'enas, o que lhe dá a appa· 
r encia ele nm verclaeleit·o lago. Cercada pot· urna irnmensa pral!l 
semi-ci rcu l ar, que toma dous nomes - ele Botafogo, elo morro 
da Viuva a-té o do Pasmado, e ela Sa;udacle, desse mono a·té o 
da P edra ela Urca, - a lca·tit'ado. ele h abi Lac<ões esp lend ielas, de 
al'vores elegan~es e ele jardins bem t r at_;tclo~ . P- um si:t io essen
cialmen·te bello,encantaclOL', poe·tico e harmonioso, p :1 recendo q1te 
a natureza pl'OC'l r a r eunir nes ta paragem todos os e ncanto,; e 
primores das r egiões 'tl'Opicaes : 

Cous1s que junLns se acham raramente 

n::t. plwase do grande epico por luguez . A prai.a é circumdacla ele 
um longo cáes com o seu competente pa rape ito e passeio. A l 'll ll
que a contorna é la rga e sendo toda arborisMla dá-lhe um aspe
c·to m1 ti risonho. A e nseada de Bota fogo ofl'e l'ece um panot·anl!l 
esplend i do, como cer~amen·te não ha em otrtra parte . Bota fogo 
é o bain·o mais aristocratico ela ci:tade. Ne lle r es idem os a b!lB
tados da fo rtuna e muitos titulares~ capita li stas e negociantes 
de ~o das as nacionalidades . As habitações são ah i bastante 
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caras , quando por ventura a pparecem a venda, e os alugueis das 
casas não menos, o que prova a estima e o valor que dã o ;). loca
lidade, niio $Ó por $eus pt•opr io$ attt•activos, como por ser a r es i
denc~a p t•ecl ilec la da elite d a socied ade fl,umi nense. Na Prai DJ 
veem- se clO\lS ch a fariz es, um de li·onbe ela rua elo Marq uez el e 
Abrantes e o outt·o el e fr onte ela l'UD. elo Marquez ele Olinda . No 
alto elo morro ela Viura vô-se col locada a co,ixa cl'agua pa ra 
abMtecimento da jJop . do bai t·t·o. Nes te at·rabalde ergue m-se n a 
r ua elo Marquez de Abrantes a capel linha ela Piedade, ela es ty lo 
go L~tco , propriedade particular; na Praia ele Botafogo· no Col
leglO ela lmmaculada Conceição a capellct ela mesm a invocação, 
Ba l').la elos Voluntarios da P a tria a egt·ej a m a·triz ele S. João 

aptista da Lag·ôa , com a sua al ta neira facha d a frontei ra á rua 
ela Mo.Lt•i z . Ainda nest e arrabalcle levantam-se na P1•aia el a 
~audade o notave l Hospício ele Aliena dos, a l];scola i\1ilita t·, que 
S a P r a ia de Botafogo se avista a o lon go da referida Pra i11. da 
Bandade! fechando com a ua irnmensa facbacla os morros el a 

<tbylonta COlO o da. Pedra el a Urca. Depo1s elo Hospic to de 
Altenaclos veem-se em constl'Ucçào o Institttto dos Me ninos 
g~go~ e a Eschol n Supel'iOJ• ele Guet•t•a. O l{ecolhimento elas 

tphas de Sa nta Ther e1a, n a r ua elo Genel'àl Severiano, o Asylo 
ge Santa Maria , na r na elo ltapennit·iln, o Hospital ele S . João 

aptista, na l'll ;t da Passagem, egua l mente se acham siL11ados 
neUe . Nn rua do Genet·a l l>o fydoro estende- se 0 cemi terio ele 
S . João Baptisba. na base elo m orro de S. J oão . Na base elo 
Ulot·ro elo Pas maclo, na enseada ele Bota f'o go, Jevanl a- sa um elos 
es ba be lecimentos ela City Emp>·o·vements. Da esquina da ru a ele 
S . Cl emen •te admira- se 0 ce lebrado g iga nte de pecl1·a, o Cor co
vado, erguer-se de uma fórma aguda e e legan·te, e mui diversa 
das que se costum a ver ele ou·tt·as partes . Da esqu·ina ela rua 
dos Voluntarios da Patl'ia d escobre-se ao fundo a fa mosa 
P edra da Ga vea. , de côr azulada. Que m se collocat· mais ou 
tnenos no m e io ela Praia ele Bo·ta~·ogo e cit•ctüar com a vis La a 
e;p lendicla enseada, descobre : á d ir. ; no fim da praia, o 
rnorro elo Pasmado, onde se distingue uma enorme pedreira ele 
g' t•anito e os t oscos atélie?'S dos cantei r os na rua ela Peclreit'a 
de Bota fogo, que margea o ;•efericlo morro, e n a dua base um 
elos estabe1ecimentçs el a Compa nh ia City linprovements ; mais 
ao fundo, o mo t'l'O elo T e legrapho , onde se vê no seu cume uma 
geqn eua casa, em que f'uncciona uma es·taçã o te legraph ica; e 

1
epois, O\rtt·o mot·ro, que é o el a Babylouia ; e m baixo destes 

c ?Us morros fica a pt·a ia da Saudade e atü se erguem o I-Ios
Ptc to ele Ali~naclos , o Ins·t i·ttrto elos Meninos Cegos (em const t·u
"çào), e a ]!]scbola Mi!Hat· , que apreseo•ta no ÚUlclo uma 6no t•me 
fachada ele morro a mol'l'o, isto é, entre o referido morro ela 
Babylonia e otrtro que é conhecido pelo nome de Pedra d a Urca . 
A: es·ta pedra se u ne outra, que indo em declive r egul ar, vai 
lllorrer em uma pt•aia , que mal se avis·ta, e em segu ida vê-se 
Um agrupamento de casas na base ele urn a mon·tanha que con
stitue quasi uma pe nínsula : é a fortaleza ele S . J oão com 
Parte elos ecl ilicios que lhe são annexos. Entre a Pedra ela 
Dr ca e S. João vê- se uma l)eque na e poe·Lica praia com uma 
casinba . Po t• del.raz ergue-se o famoso Pão ele Assucnr, cot·
rando al tivo o horison·te, como uma aLalaya ela eJxtrarla da 
r,an·a. Por cima ela fortaleza de S. João adsta-se o fo t• le elo 

lCO\ já conhecido elo vi~jan t e que ::tporta po1• mnr. I~ logo 
~epo 1s da montanha em cuj a base está a fo r taleza ele S. J 9ão 
l es·taca-se isolada a el a Lage. Em fre nte á enseada lica elo 
outro l ado ela h abia Nyterõ i o sacco d a ;Turujuba, clist ioguinclo
Beõ na ?u·tracla,·á esq. d e quem a olha, a egt·eja e a fo_:ta le7.a ela 
l a VIagem . A ' esr1 . ela p rata ela Bot,a fllgo ve-se entao o mot•ro 
~a Vtuva, onde exis te o reservatol'io cl ' ag ua que a bas tece 
~ pop, do a rrabalde . A Pedra ela Urca, que el a. praia ele Bota· 

8°/50 parece u nida ao Pão ele Assucar, pela mon·tanha que 
"e estende it esq . de quem a ol ha, represen·ta de n oi te um 
-oelho sentado . servindo o P ão ele Assucat• de cabeça a orelhas 
erguidas, qtte 'e n ~re ta n to nes·tc. parte e um tanto exagerado ; 
~lQs 'qtlan·to a o resLo elo corpo elo al luclido a nima l a semelhança 
c Per!'eita, destacando-se mes mo duas das suas pom as . O P ão 
de ' \ ssucar foi considera do por muitos annos como inacce sivel ; 
Nas diz-se que em '18-17 uma ing·leza ch egou ao se u cttme e a h i 
a antou Ulll DJ ba ncleit·a ele sua na cionaliü.t de . l:loj e n ilo é clilncil 
d ascenção e 111 ui tissimas ·pessoas a tem fei Lo, a pesa~· d a aspereza 
~ c~minbo, pr incipalme nte da pa rte e m qtte é necessal'io set•- se 
rejrtnhe i ro par a por um cabo de l inho g·alga t• -se uma cl a.s pa
t c es da e nvrme peclr·a . - S. Olcm ente . Arr a balcle impor
Sante _li gado ao ele Bo·tafogo e pert ence u te á mesm<t f'reg . da 
ct' Joao Bap·tista ela La gôa . A sua mai ot· par be fica n a encos~a 
i 6 .Uma elevada serra, mtübo elegante e ornada ele vege taçao 
Qteressante . Começa na rua ele S. Clemente, que tem o Be\t 

pr inc ipio na pra in ele Botafogo e estende- se até ao lar go dos 
Leões, onde se veem elegantes e altas palmeiras, Possue 
lindas casa~ de r ecreio com chacaras bem cult ivadas e jardins 
ar,stocl'aticamente orna mentados . - Copaoabanc& . Anaba lde 
pertencente li freg. de S. João Bap·tista ela Lagôa, e acha- se 
separado d o ele Botafogo por elevadas serras. Commu o i ca
se com es te por dous Jogares : um pela subida do L eme, 
que comeca na rua de Itape mir im, inclo .. sc pe la rua ela Pas 
sagem , a par·ti t· ela pt·aia ele Botafogo; ou~ro pel a rua ela 
l'teal Gra ndeza, subindo- se pe la lad · u ·<t do Bal'l'Oso, no morro 
ela Saudade . Esta subida é menos iogt·eme e ele qnal
C[IIel' elos caminhos se cles ft•uc·ta um be lt issimo p ::morama. 
lttclo-se porém pela subida do Lem e a vista é ta lvez m ais esplen
clicla e encantadora. No alto d u. motTtanha depara-se com um 
a rao ele l'o t·tale~a cbamaclo elo Leme . Abi o golpe ele vista que 
se cl escor tin tt é simple;;mente al'l'ebatador. Co i locando-se o via
jante um pouco afas tado do a t•co e ol hando por dentro clel le , 
t em ame s i, no tes um pa inel pin tado por habi l artista do que 
um quadro oftet·eciclo pe la na tu reza : nesse panor ama vê-se ao 
lon ge a capella ele N. S . ela Copacabana e por ~raz o grande 
o~ea no A't la nt ico e de po is a lgumas ilhas, sendo a maio t· a 
RaY-a, onde se ergue um pb arol , que guia aos navegantes á en
tt·ada ela barra e que funccion~ desde 1829. Do mesmo ponto 
vo lvendo-se o ol ha r par~1 a pat•te opposta cl esft•ttcta- se out t•a 
vista. pittoresca: vê.se a ent rach~ ela bahia el e Bota fngo, o morr o 
d a Viuva e por traz, ao longe, parte ela cidade e da ba h ia Ny
tel'õi. Uma pequena r ampn a esquerda, dá a ccesso pa ra o alto 
el o « At·co elo Leme» e en ião o la nce ele vista que se clesfr ucta 
de ambos os lados, é sol'prehendentJ. Um caminho que ahi s~ 
a bre em clil'ecção á m ontanha , que se levan·ta ao lado, vai ter ao 
alto elo morro ela Babylonia , onde existe uma estação te leg t·a~ 
phica .. Deste pon:to clep r a - se oubt•a vista esplenclida, quer sobre 
a bab1a, quer sobl'e o oceano . O chamado " Arco do Leme, são 
r estos ele um a ntigo forte, que era destinado á clefeza da cidade 
para impedir a passage m el a praia da Copacabana pat·a a ele 
Bvt!lifogo, no caso de invasão inimi ga por aque lla parta da 
costa . A praia da Copacaba na era chamada pelos indígenas que 
a habitavam « Sakopenopã " · E' extensa, li nd iss ima e muito 
batida pelo mar. No seu fim ergue- se a referida eg1•eja de N. 
S . da Copacabana e ahi mesmo acha-se a an·t iga for~aleza da 
Copacabana e m u ma ponta salienLe, mui·to batida íts vezes pelos 
impetos elas ondas que ahi atrevidas se despedaçam; es·tá ele todo 
a rruinada , mas ainda se veem a lgumas a n·t igas peças de aJ•ti
l herja, i ntei ramenLe abandonadas e á m ercê do t empo. P erto elas 
egreja vê-se uma pedra fendida mui curiosa. Entre clous peque
nos morros, que existem quasi em fr ente elo final ela Jaeleit·a do 
Leme, ha um a especie ele tunnel, que communjca os fundos de 
uma casa com a praia . Acha-se ligado ao cen ·~eo da c1clacle PO!' 
u ma linha de bonds - Jardi1n Botunico. Este immenso arra
balbe, que clis·ta cêrca de duas legoas el a cidade, começa na rua 
elo Humay tá e estende- se até á Gavea , que é outro auabalde, 
muiLo in·teressan·te. Quem a elle se d irige pela l"Ja dos Vol un
ta t·ios ela Patria descobre log·o á direita , o Corcovaria; na frente, 
ao fundo, a Peclt·a da Gavea, e um pouco á esquerda os Dous 
ll·m i'ios . Desde o seu começo orna-o a grande lagôa ele Roelrigo de 
l•' reitas, que se ab t·e á esquerda elo (im clct nua elo Humaytá, ou 
começo ela elo Jardim Bo·tanico ; lagôa que chama logo a atten
ç.ão elo viajan te pelo bello esp\'}tac ulo que olferecem as suas s.ere
nissimas aguas entre sel'l'anias gigantes. Esta lagôa tem cêrca 
ele uma legoa ele comprimen bo e meia d e largo : acba·so · collo
cada enLre as serras do Corcovado e o mar, no qnal despeja parte 
el as suas aguas por um sangradouro, que se torna preciso abrir 
quando pe las grandes cheias ameaça inundar as ·te r.ras visinhas, 
afog·anclo a~ suas praias. Ainda se acha em proj ec to faze-la com
muuicar perman entemente com o ma r, o que seria de van·tagem 
immensa para a salubridade elo bairro. As suas aguas si'iu salo
bras . As immecHações desta lagoa n ão passam por muüo salu
bres , em consequenci a da estagnação ela s ag uas e do lôclo que 
se amon'tôa no seu fun rlo . E ' abundante de peixe5 ele diversas 
especies e gr andezas, os quaes silo aproveitados pelos mo~·aclores 
r ibe irinhos. O nome ·po r que é co nhec ida protêm -l he d e s~.acl1ar 
clenil'O ele ·tel'l'aS que em otttt•a época pertenceram a Rodl'l!?'O de 
Freitas Mello e Casbro. Ae montanh as que se descobrem ao fundo 
cles'tn. lagôa são ilh as elo alto mar, disting uindo-se e m uma dellas 
o pharol ela i llu~ H.aza . Entrao do-se na rua do Jal'Chm ~htan !co 
con~inúa-sea avistar-se emfrentea Pedra da Ga,·eae_o anca
se para traz vê· sf'l su rgir como por enca ntamento o Pao ele .As:
suca t· por entre as duas montanhas que. s_e abr~m para. de txar 
passa r a rua do Humaytá . E' uma appançao cut·1osa e dJgna de 
ser observada pelo viajante, que deve esperar com os olhos que 9 
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altaneiro J!lenhasco surja rapiclaanente, para logo de lapparecer 
com a continuação da vtagem. Defron·te ela lagôa, um po •1co de
pois do começo da rua do Jardim Bolanico, vê-se á direita á 
grande charara do commendaC'.or Lage, ornamentada ele mui las 

. obras d'at•te. cortada de regE. tos e lagos artificiaes e m inare·tes 
e toda coberta ele vejeta<;ão curiosa e esplendicla. E' um pequeno 
e elegante parque, todo enteesachado de ruas até uma. cer·ta 
al-bura da elevada mon·tanha q•:e sus-tenta o Curcovaclo, o g t ganL~ 
de pedl'a que persegue o viaja n·te por ·toda a parte em que se ache, 
sem comtudo se arreda11 um só passo do se u posto de honra; 
muda de f6rmas., segundo a parte d'onde é obser\'ado, mas ele 
altivez, gal har dia e indepenclencia, nunca! Ne3te bairro é que se 
acha situado o precioso Jardim Botv.nico, cuja rua central, cle
nornin::tda - das Palmeiras, encanta, e enthusiasma e mesmo 
arrebata os olhos e o espírito do visitante: ê simplesmente uma 
belleza toda n atural, apenas subjugada no seu começo pela mão 
do homem . Bastava es·ta rua para recommenclar ao v iaj ::.n·te o 
J ardim, quando porventura outros encantos não possuisse . Jun tQ 
ao Jardim Botanico ergue-se o Insli'tuto Fluminense de Agricu l
tura, com uma exten~a rachada lateral e constando de um u nico 
pavimento. Neste Jogar está,.se construindo o edifício para o 
Museu Industr i al.~ A Fazenda.J:)l'ormaJ, desbinaela á cultura ele 
plantas exoticas, se es·tencle peJos arredores do Jardim. Na rua 
de D. Castorina, que comep. á dit·eita ela elo Ja1·dim Botanico, 
precedendo um pouco o parque, acha-se collocacla a Caixa d'ugua 
do Macaco, no pittot·esco Jogar do mesmo nome. Pela referida 
rua D. Castorina, passando-se pela Caix<t cl 'agua, na magnilica 
estrada de rodagem que se abl'e á direita, vai - se até pouco aba ixo 
do Alto da Boa Vista, na Tijuca, gas tando-se a pé duas hor<ts 
e meia ele viagem. Nesta eslrada acham-se os passeios conheci
dos pelos nomes de« Mesa elo I mperador "• ass im cnamado por 
ahi ter- se levantado u ma mesa quando o Imperador o visitou. 
Vis·ta Chinezl, cujo nome lhe fo i b !.ll ameute appli cado pelo des
lumbrante golpe de vista que delle se desco1·iina. A Mesa elo Im
perador e a Vista Chinezo.~ são clous passeios .qtle per·tencem 
á Tijuca como ao Jardim Bo·tan ico. A rua do Jardim Botanico 
morre no logar denom in ado 'l'res VendaB, e ahi começam as 
ruas ela Boa Vista, á direita, e a elo Sapê, á esquerda. Na primeü·a 
destas ruas ergue-se logo no começo á sua esquerda a egreja 
de N. S . ela Oonceição da Gavea, ma·triz ela f1·eguezia elo mesmo 
'IJOme, em pat·te da qual es tá enct·avaclo o arrahalde do Jardim 
Botanico. Subindo- se a estrada que se ab11e em seguida ao poo·to 
terminal da linha elos bonds, vai-se ter ao Alto ela Boa Vista, 
d 'onde se desfructa um bellissimo pauorama,justiücando assim 
o nome com 9-ue tão bellamente o bap·~i saram. Do Alto da Boa 
Vista continua a estrada que é ele rodagem e se estende até a 
Pedra da Gavea. A rua do Sapê fin ali za no largo ela Memoria, 
sendo cortada quasi no fim pelo l'io Preto ; no centro elo 
referido largo vê·se um chafariz ·tosco formado por uma 
pec1uena pilastra de granito. Deste largo paetem du as ruas: 
a da direita é denominada elo Patt e ela esq11erda Caminho do 
Pinto, que vai ·termina·r na p1·aia elo mesmo nome, na mat·gem 
septentrional da lagôa Rodrigo de F1•eltas. l~sta praia Á o melhor 
ponto para se con·templar a magnHucle e esp.lend01· da t•eferida 
h:~gôa. A praia do Pinto é circular e pequena, mas muito inte
Tessante, nãe só pela beHa posi ção em que se acha, como pela 
vegetação curiosa que a circumda . No logar onde ·ten)lina esta 
pmia levanta-se uma grande pedra denominada do Bahiano, 
que prevavelmente servia de balisa á entrada da enseada ; mais 
ao fundo fica a praia FundD. e por cima ela vegetação que a or na 
cl isting11e-se um pon·to branco, que é a cupula da egreja ela Co
pacabana ; à esquerda, vê-se por debaixo elo Corcovado o co
meço da rua do Jardim Botanico e a profusão cla9 palmelms cl0 
J ardim; emüm, circulando-se a vista pelos arredores ela lagôa 
admiram-se as f6rmas exc1uisibas elas serras e elevadas pecli·as 
qúe a circulam, abt·iganclo-a em um vaslo seio . E '· um pano
rama digno da contemplação do viajante qqe ama os portentos 
ela natureza. Alli ·tuélo é monumental. Nas 11o i·tes de luat· a 
praia do Pinto torna- se esplendida pela vista que se abre ae 
observadm• : as negras e elevadas setTas que ao fundo e ao lado 
esquerdo da lagôa se erguem como fan·tasrnas gigantes, o reflexo 
elos raios ela llla sobre as aguas, mu dando a cacla momen·to ele 
f6rmas, a bL'lsa fagueira que quebra a monotonia do bosque, o 
mugü· longínquo d.as ondas clespedacando~se na praia elo mar, 
que lbe Jica p1·oxul10, a placidez e seremclacle da lagoa, que 
aqenas faz mover de le 1•e as suas agnas como para sol'l'ateira
mente beijal' os pés elo visüante, agradeciéla, emlim todo o con
juncbo qi;te oiferece a na-tureza neste ponLo, i nleli ~o~men'te ·~ão po ttco 
conhecido, dá-lhe um aspecLo innegave1rnenLe ci.mponen·te e ao 
mesmo tempo cleleitavel l'isonho e poetico, Seguindo-~e a refe-
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r ida )ilraia encon·tra-se um caminho arenoso, que vai dar na 
praia do alto mar, chamada Resti.1ga e que se liga :'t elo Arpoa
dor, immecliata á ela Copacabana. Jj)' uma praia extens~, larf5!l, 
rheia de grandes meclões ele al'ea e de r es lingas e mt1i'to ba~t d a 
elas ondas. Dah i, á direita, destn cam-se duas enol'lnes peclra_s, 
que po1· estarem jun·tas, uma como que no regaço da outra, sao 
clenorninaclas nois I-rmãos, symbolisando clous amantes insepa· 
raveis, ·que se amam mutuamen:e. Jj)stão collocadas como que 
de i ndus tria par a guardarem a referida pra ia,· 011 ·tal ver. se r
'' issem em época r emo·ta ele a·talaya :í. enh·acla de uma grande 
enseada que abrangesse todo o anabnlcle do Jardim .Bo'Lanico, 
com o o Pão de Assucar serve presenteillell te de balisa aos úave
gantes que demandam a a bahia Nyterõi. OsDoisi1·mã.os de certa 
paragem do Jardim Botan ico, por exemplo, elas proximidades 
ela travessa elo Pau , apresen·ta-se como se fosse uma ~ó peeln, 
cujas f'6rmas são exactamente as do Pii.o ele AssucRt· ela en·trada ela 
babia; ele outros muitos loga.rcs do Jardim Botanico e ela Gavea 
appnrece com dezenas dá iórmas clif'l'erentes e ele ·tal modo c[UB 
ás vezes não parecem os mestnos lJois Irmãos que ti'io poetic:t: 
mente se contemplam da praia da Restinga. Na dtrecção elos Dois 
Irmãos v&em-se, ao longe, no mar, as ilhas Fnnil e Al(avacrN 
e, mais afastadas destas duas, a Primei,·a, que é coroada d3 
seis palmeiras. Estas ilhas ficam á direita da praia da Gavea, 
que é immecliata á da Restinga, separaclv.s pelos Dois li·mãos, 
que se pt·o longam em grande distancia da costa banhado:;; nesL& 
parte ela sua base pelo mar; em frente, nm grupo de ilhas, da~ 
quaes a mais alta tem o nome de Recloncla, outra Gct.qa•·•·a, 
assim chamada por ser h al;i tada ele aves marit.m as, que nella 
depositam grande qnanbiu ade ele guano na·tttral, como se yê 
pelas alvas es·teims qne ap1•esenta; clen!.t•e estas ilhas, n::t qtte 
se acha mais distante, descobre -se o pnarol chamado ela ilM 
Ra:::a; à esquerd::t, vé-se, no fim da praia, em uma pequena 
elevação, a egre.i a ela Copacabar~a, voltada ele co~ tas , é veudacle, 
mas chamanclo logo a attenção do visitante pela sua alvura; e 
pot• entre as montanhas mrisLa- se ao long·e o cume do i nsept: · 
t·avel Pão de Assucar, de um azul esbranqniçado. E' um passe10 
agradabilíssimo ir-se até á praia ela Restinga, 0ncle furi osas 
batem noite e dia as ondas do Atlautico. Abi vê se no fina l 
do caminho que começa na praia elo P;nto, {ls vezes, o sangra· 
clouvo que se costuma abrir em cer·tas ép1cas para communicar 
a lagôa com o mar. E' tracliccão entre os moradores cles·ta parte 
cl0 Jardim Bo·tonico que o mar vai descrescenclo consideravelmente 
naquelle si tio; e as provas elo facto parecem eviclen·tes a queJll 
examina com attenção es·ta pal'agem. E' caso f6r·a ele ·tod-a a du
;vida que a l agôa de Rocl.rigo de Freitas foi em outr0 tempo uroa 
grande enseada; o mar, afastando-se da costa .e não podendo 
arrastar comsigo as agnas da enseada, foi fechando - a, ele modo 
que por ser ftmda fl receber as aguas dos rios Macaco, P1·eto 0 

oll·tt·os, nnnca poderia seccat· e constirtnir-se uma varzea. Vê-se 
mesmo o logar onde devia ·ter s ido a embocadura da ensead{l, e 
que é entre o P echa elo Bahia no e a que lhe fica~ fron teil·a no lado 
opposto. A quem visitar esta pr ~a occorre logo semelhan~e idé!' 
.Acet·esce ainda que os PlOradores antigos do loga.r, indicam até 
o ponto em que eva t .raclicção entre os seus, batia o m::tr, e que 
é exactamente n a corda de pedras em cuja direcção se acha a 
do Bahiano. A rua do Pau Lermina no largo elo Le Blon e clahl 
parte um caminho que vai ter á costa e praia elo mar. Por est!' 
pl'aia, qt1e se liga v. elo Arpoador, ha caminho para a Copa· 
cabana. Acha-se em projecto uma linha ele bontls que partindO 
das Tres Vendas p0nla em communicação rapida e Jommod!' 
os clous auabaldes .-Gavea . E ' um arrabalcle gl'ancle e por su!' 
exte11são pat•ece pouco povoado . Começa da rua da. Boa Vista. 
no Jal'clim Bo'Lanico, e estende-se até ;), sena que sosLenla !I 
Peclt·a da Gavea. A rua da Boa Vista é uma es trucla de rodage(JI 
larga e magnifica em toda a sua extensão . Es·ta estt•ada é ltlll~ 
l adeira s uave, formando gt·ancles zig-zags. Lo;.;o no seu com~QO 
encontt•a-se, á esque t·cla uma fonte de ab'ua ferrea., que é fre• 
·queutacla pelos transeu~tes pelas suas boas qualidades. Logo 
depois desta fonte começa a es·tracla a oll'erecer excellentes po.· 
noramas, com os qnaes vai se deliciando o viajante. Descortioa· 
se á primeira vist<t o Covcovado, o Pão ele Assucar, a lag6iio 
Rodrigo ele F1•e i tas, a B::.hia, a egreja da Boa Viagem, etc, N° 
segundo panora~a, q~1e üca rn·oximo ao pl'imeiuo, o e3pectaculo 
·q, t.e .se. aclmtPa e ma1s grancltoso e clescobee-se grande !)ar te do 
art·abalde elo Jardim Bo·tanico, Ao chegar- se ao Alto da Bo!' 
V1sLa, po t· onde cfll·la a esLracla, ele modo pocbico, entre .dua.B 
a ltas paredes· ela montanbD., conlit·ma -se o nome que t ão Justo. 
e b~llamen te lhe deram. OJ.hando-se para baixo vê-' se ull'l fl 
enorme varzea, que é ;!;&ttminada pela extensa e encan·tado1'3 

praia ela Gavea; Íl direita, sobre elevada serra, avista-se pro· 
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. :ümo á famosa Peclra da Gavea, que indica a ol'igam elo nome 
~o loga t·, e no mar as il has Funil e Al favaca, que es'ão quasi 
Jun·tas e a primeira, qua é a. mais aí'astacla e coroa'la ele se is 
palmeiras; á esquerda, ao pé do logat• em que estamos, ergue-se 
u ma pedra ele gra ndeza e aH11ra co llossaes; é uma elas faces elos 
Dois lrmãos, companheit•os inseparave is elo viajan ·te qne per
cone os arrabaldes elo Jard im Bo·ta nico e ela Gavea, ·bomando 
fót·mas exquisiLtts e ·tão diversas que ás vezes n ão parecem os 
nossos conhec idos. A pedra ac1ui é ingreme, quas i desde a su a 
~ase, que nasce na varzea, e nua a sua parede, mas coroada ele 
lllLeressante veg(lbação . J.i:' um go lpe ele vistn, prod igioso o que se 
descortina clesLe Alto ela Boa Vista. Até abi sobe-se, mas o 
l'es to ela estrada que se segue é e;n suave declive e depois 
torna-se pl ana, quando se cabe na bella varzea. Quas i proximo 
elo termo da l adei ra , encon·tt-a-s~. á direi tn,, um novo mas j á 
d~ bastante altu·::t '· bcw!t>·ubú., a r v ore que toma vast:ts 'propor
çoes no F eu ct·esctmento. Na descida ela es• racla varias ca
choeiras e n ascentes clngun, a ppat·ecem, chamando co m os seu> 
a:nurmm·ios a atten~ão elo via,jan·te, e s 1 r ai aclm ir anelo com o· é 
acgtelle sólo regado de lctn La abundancia d'a.gua. Cahinclo- se na 
varzea, continúa a es bl'ada, como já se diss~; a hi, depois dil 
andar- se lJa.sLanLe, ve-se á dit·eita im1 J10l'tão Sttstentar!o por 
duas pila~Lt·as de al venar i[l e ao .fundo uma casinh[l. ele 
telh as ; mais adian te e na me;ma di recc;ão appnr~ce otitt•o 
1lortão com pilastras ele pedra e cal, leva nta ndo -se na base 
ela montanha uma gran de e vistosa casa, que era a ela res i
clencia do S~ll(l.dO L' José P eclt·o Dias ele c .uvalho, a. quem se 
eleve a impressão elo conheciLlo poema Yilla Rica, ele Cl Rudio 
Ma no el da Costa, desventurado poeta de Miuns Geraes . Pouco 
a ntes de chegar-se a esta c tsa passa-se pm· uma pequena 
e solida ponte . Um pouco mais aLl iante ve-se u ma casa 
regul ar no cimo ele pequ ena montanha, Lendo na fl·en tq quatro 
palmeiras ai nela novas : é o lagar conhecido por Pa.~enclinhc~ de~ 
Gavea, de propriedade elo finado F rancisco An~on i o Mal'tin s, 
lJtbliothecal'io ela Bibliotheca Flum i nense e disLincto bibliophilo: 
iParlo ela base desta mon·tauba, e m que se acha n refer ida caso, 
é llanbada por um rio c1ue corre e t1'~re pedras, formando pequenas 
cachoeiras e indo cortar a estrn,cln. gera l , um pouco adiante da 
entrada da referida Fc~:;endinha, onde se r ê Ullli\ out t· a pont~, 
lllot•t•a no mat•, que es tá pros imo, tomando diversa clil'eccâo. Do 
alto ela Fazencliuha goza- se uma vista cit·cular a~radabílisúma ; 
olhando- se par,~ o la rgo mar que se abl'a em fr:en ~e, vêm- se á 
dire i ta as ilh as Primeira, Fun il e A lfavaca., e á esquerda a 
Redonda, a Razn., a Cagarra e outr as, distinguindo- se em uma 
des:as o pharol que serve de guia aos uaregantes que demandam 
á n oiie a enlrada ela barra do R.io ele Jane iro. Logo acleant~ 
ela a ll udicl a ponte a bre- se um pequeno largo e abi existe uma 
venda. Dah i prosegue a e1tracla que apresenta unn bifurcação 
um pou co prosima ; a d?- direita continúa a pertencer ao llrra
halcle: é ex tensa e murl;o povoada cl~ casas, senelo al gumas bem 
constntidas, Por esLa paragem existem alguns en~enhos de 
l a.pidar pedras preciosas movidos por agua. A estraua ela es
querda ainda continúa a pertencer á Gavea. e dá caminho par :J. a 
hat•ra da T ijuca e Jacat' epaguá . A m bas ficam nas i m mediações 
e á d ire iLa ela base da serra qu~ sustenta n Pedrc~ da Gavea.. 
Da estrada na va1•zea descobrem- se al guns cam inbos que vão 
te1· á p t·aia, que é extensa e encanLaelom . O mar ahi bate ás 
vezes ag i ~anelo elevadas ondas e forma tam bem ás vezes grandes 
remansos No fina l ela p1·a ia, á esquet·cla ele qu~m olha para o 
m:;r, ha u ma especie de furna no começo ela base dos Dous h
mcbos, banhada. pel as ngu as elo g ra nde ALlan·tico. Cbamam- n 'a 
pequena, porque para elean te ex is·te ·ou Lra r.hamada fw·na. gl'ande ; 
~as esta acha- se em laga r muito di mc il ele ser vis itada, porque 
e necessa t•i o cam inhar-se com cl i fficu lclude po t· cima da 1•ocha 
·quasi in greme. Nes~a flwncr, g1·ancle h n. muito peixe e a lgu ns de 
f raudes d.imeusões. N;1. cos·ta da Gaven, não se encont ra m em
Jarcações de especi e alguma, nem n1es mo simples canô~ s de 

.Pesca , por cansa ela as pereza elo mar . ~·s vezes, pot·ém, ;:t ppa -. 
~ecem pescadores ele outras localida des , lança m g ra ndes r edes 

e a t•t•astão e a panh n, m m uito peixe. o~ pescadores ·que ahi vi vem 
Usam ou ela tal'l'a l'a , q ue at iram nos remansos form o.dos pelo 
rnar , ou da lin ha , ele que se suvem elo a lto elas pecl t·as nos· clot:s 
exbremos da pr a ia. Alguns costumam p escar na fw·na 91'a1ule, 
0~ele quasi sempre a colheita el e peixe é abundan te e vantajosa , 
a~nd a qu.e difficilim :J., Na P eclTa da Gavea, vê- se represe ntada 
nDr_na. ca1•a per feita de homem. E ' causa si ngulat• tal apparição . 

tsttnguem- se llerfe itamente os olhos da cat•r·nnca cavados n a 
t·ocha , o nar iz acha tado , a boca, a longa bar ba, a maçã do· 
r os to, em1l.m uma cara e cabeça comple·ta de velho, trazendo um 
capacete com pequena crista . No a i to ~lo capacete occorre mna . 
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inscr ipção, da qual ad iante se tt·ata. Outra cara se descobre na 
face s:tperi ot• ele toda a grande pedra, com um ·narill bastante 
aqu il ino. Na refet·ida Pedra da Gavea, i sto é, no al io do ca
parete que appa t•ece collocaclo na cabeça elo velho, existom gra
Yados carac·te res c1ue passav.am como nma. i nscl'ip«ào clt> po vos 
desconhecidos. Nada ao cer to se conhecia a tal l' •' Speito: mas 
em 1839 o Insbimto Histo1·ico e Geographlco do Brazil e.ncar
re <>o u a um a commi ssão composto. ele Manoel ele Araujo Porto 
Al~gre e Ja nuario da Cunha Barbasa el e examinar a refe rida 
inscrip çã •l . An nesaclo ao relato ri o, que corro i mpt·esso no t omo I 
da R eci8ta trimcnsul do lus iLuto, ve··se o desenho da inscri
pção, a qual no actu de set· apresetl'Lacla, diz a co mm issiio : « uma 
cóp ia fi e l ela pretenclicl n. insct·ip('ão , desse monnmento que per
tence á classe claquelles, qu e iill' . Comt clP. Gibelin colloca no 
seu J1{t~ndo Primitivo, e que tem chegado ás recetrtes gerações 
en"ol:;iclas no myst .1rio elos tempos com os ieroglificos , os cara
cteres ctuleifot•mes, e as çonstnteções cyclope<\nas. » A com 
missão diz a este respeito o seguinLc no seu parecer, sem com
tudo decidir si \(les caracLe1·es são escu lpidos pela mão elo 
h<~mem ou pela natureza : « c\ ss im como a natureza esculpitl 
sobre a rocha de Bastia a i'órma. ele um Jeão em r epom o ; na 
gruta chs Sereia~, em Tivoli, u m dragão em ar ameaçador; e 
na n1esmo. gaveJJ a fórm ·t de u111 n1ascarrão tragico; assim con10 
ella eleva pontes nat uraes, constr0e forüficn,ções e baluartes, 
'l "e ao primeüo lam pejo da vis ta fazem ct•er no viajot• monu
mentos da mii:o elo honPm, assim elltt podia gra:va•· na rocha 
vi ,,a aqu elles ca racte res, que podem mais ou menos pol' suas 
fór·mas appro:K imar- se a a lgnm:ts das lettras elos alph a beto3 elas 
naçõt s ant igas e orientae;;. A commissão com seus proprios 
olh os encontt·ou em diversas pedras i soladas em roda ela Ga~:ca,, 
sulcos profutldos entt·e clou s veios ele gra nito, quo mais cu menos 
repre sent<i.v~<m caracteres lt ebraicJs, e a lg un s até roman os, e ele 
uml~ m aneira, as· ás ev iden ·t ·~ e caprichosi~ . . .. A1·gumen tos no · 
t ·tve is se a pt·esen lam ele uma e de outr<< pttrtes para que a mbas 
<ts con jectu ras tenham seu fttndamen~o, e su as principaes pt·o
posiçõss vos vão ser a preseo·taclas : L a Que os d ire rsos -viaj antes 
teem clescobe.rt:J inscl'ipções em diflere tlLes rochedos elo .B t·ãzH, e 
que a ela 8erra ele Analustabia,, onde se crê ver <l descripc;ão de 
unHt bMatb<', assim corno a das ma rgens do. Yapm·c• e outras 
m àis que se vêem na f'amosu. collecção das palmen·as do Spik e 
l\üwtius, dão uma provit da. existencia desta sorte de monumentos 
no nosso solo: accrescen t ttndo mais i1 tradição d as le tt,-as elo 
diabo em uru t•ochedo em Ccbbo li'i'io. 2.n Que assim como Pedro 
Alvares Ci.i.bral e Affol1so Sancbes, emputTa.dos pelos ventos, 
descobriram o con·tinente el:1 America, tambem algnm desses 
povos antigos, qae n, ambição elo comm~rcio forçava a sulcar os 
mares, poderia por igurtes mot.ivos apor tar ás nossas praias, e 
escrever sobre Ullla pedra um nome, ou aquelle aconteciment o, 
para ctue a todo ·tempo as gerações vindouras lhes r csbi·buissem a 
g lol'ia ele tão gra;ncle descoberta. 3." Que a inscripção cln, Gavea, 
se acha collocada ele um:J. maneira vantaj osa a estas coujecturaq: 
vo!-bada para o mar, em uma face ela rocha cubfca, pouco esca
brosa, com caracteres collossaes, ele 7 a 8 palmos, ao mmo L. S. E., 
pócle set' vis·ta a olho nú ele todas as pessoas que por a lli pas
sarem ; e no tavel é que o5 habi to.nte:> claquellas Jogar es todos 
conhecem as leb tras ela pedra . A inscripçâ•J assim collocadD. está 
exposta á furia das tempe~tades e dos ventos elo meio di a, e por 
consequenci.a eleve estar· mui estt·agada, tanto mais que o grani :o 
da peclt·a , em que está gl'~vacla, é ele uma consistencia menos 
fo l'le, po t• con·er mttit J talco e mic:J., e na sua base existirem 
tres concaviclêtdes esbo~·oadas que formam o aspecto do mascar rão. 
Um elos dados a,rcheologicos, para fol'tificat· qualquer co nje· 
cttu·n, na averi gua.;ão de ·taes monumentos, é o da possibi l idade 
el e poder-se ou não g t· avar n:tq uel] a alturai m mensa uma inscr i
pção Lão collossal , e o caracter geo logico do mesmo l<'ga r . O 
t:er re no 9-ue circumcla a~ ra izes elo morro ela Gavea é todo pri• 
m it i vo, a excepção ele nma pequ enà enseada, que esta na base clã 
collina ela fazenda ela Gavea, que é ele terreno ele alluvião, pouco 
ac ima do nive l do mar, e qne nada i nfl ue sobre os pontos prin
ci pa es, que se denotam el os Dous Ii·mãm á 'l' ijJca, e deJta á. 
Gavea, c1ue são massas enor mes ele gra ni to, cobertas de uma cr osta 
ele terra vegebal assâs delgada , e tendo aqui e , a tli .s-Iobo~ de 
car bonato ele fel·ro, ou sübro miccso ; o mat• ~s ta mm pro:o~o, 
n enhuma I'evolução, grancl e, si exceptuarmos al íl'uns calh_aos 
desta cados dos morros , se de nota naquelle r~crnto . O no
mem , que levado áquelles lagares 9-ui zesse_ deaar um: me
mo ria ele sua passagem, facilmente ser1a ~·eduz. t <!_o pela ma.,estade 
e ••rancleLa elo mon·o ela Gavea, e pel?- cl!spos tçao daquella pedra 
co;h um a face qnas i pl a na, e fr·onte~ t·a ao mar; emquanto . ao 
accesso el o cum e da Gavea elle é mcontestave l, parque dtas 
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antes da nossa ex ploração alguns officiaes ela marinha il13leztt a 
sulJ i ram e co llocat·am umas banele i ri n h a~, a i nela q tte co m mn1 Lo 
cus to . O logal' onde estú a insc.L'ip~.ão póde ser qu e em tempos 
remoLos fosse mais atenndo, e qu~ C)m os s . culus ·te11ha sido 
exca lvado pe:as CO ill inuas httmidacle<, chuvas e ven~os elo sul. 
Pot•ém, rtl ém cle1·tas co n>ideraçõe:; e outt·a s mais climiuul•as, 
qne conduzem o nosso espírito(, c1·ença, outras se le,vantam para 
enco nbra- las e nos obrigam a oscillar entre a a n11·mat11·a e a 
nega:tira. [. a Que os pretendidos carac~eres que apresen·La o 
r ochedo da. Gc•vca n§.o s~ ass~melhnm ao> do'l po\'OS do velho 
continente r1ue emprehe ncleram as pr im ei r dS navegações, e n1u it ) 
menos aos doa moder no >. 2.• Q1te es •es caract·3res, compa1-.1dos 
com os alphabetos e insc ripr;ões que Mr. Cou1·t ele Gi belin dá na 
s Ja obra elo M~wdo P~ · imitivo , nii1 a,p resentam seme lhança ai· 
guma de urna j nscri pção pbenjcia, cananéa, carthagineza ou grega; 
e que mais pa,recem sulcos gra,vado; pelo tempo entre clo; IG Yei os 
d e g ran ito, poi s c~m ig nae3 appa1•encia<; se encon·tram não s6 no 
lado orposto elo da inscripção cb m ~s ma Gavea, como em 
outras pedras destacadas, e principal me n te uma gTancle, quP. S3 
encontra {~ e>quercla ela ua<;e do morro, quando se sobe pa m a 
casa elo S1· . João Luiz ela Si lva. 3• Qne a prtl'te da r oc ha onde 
come~; a a pL'aLenclicla i nscripção, além ele peqJend icu lar e ele um 
accesw quasi impossil•e l, é a menos co:1serva.da ou a ma i> apa
gaciD; s~ Hclo nquella q t:e está menos ex pos ta á f'uria el as es a;õ s; 
o.lg·uns tt·a~o3 pel'pentlicnl a res, outros mai s ou me nos oiJJ iquos, 
ma i> ou meilOS cul'I' OS, li gados por ha<; te~ inte1·r ompiclas, que 
muiLo e mu ito se assemelham a r eios, Jaz m o todo ela i n
scr ipção, c urna granel~ inegu1a•· iclacle ele pro f lncli tlacle se 
obse1·va na gTav ura. , ns5 im. con1o no largo veio ela ba~e, que se 
poderia co nj ec turar como um Lt·aço pa1·a melhor se descobril·em 
as lettras , o epwl e in tet•romp ido visivelmente. e clú formas nfio 
equi vo~as ele um veio m rr is pt·o('unLio. Es·t~ argumento e foni · 
Jlcaclo pela prolnncliclnde elos carac teres Ja pat't~ e.;q., etu ~ 
est<~O mais ex p~stos elo que os da clit· . . por en lT<.Il'e m n~• cut· va 
que se dir igd par:\ o ll Ol't3 . Os ]Jhen icios escrev iam cl ael ir. par..t 
a esq ,, e trabalh ando clest'a1·te deviam dar a. mesma prornncli 
clacle ás let~ra'5 para que ell<lS f'os.>em i gualmen~e visiveis . " 
Sanl'a Thei'<'.:: ~L E' nm gTancle e import.ant ie; .i n\o a.l'l'abalcle , 
umle se enco ntra m muitos e valio,;os pt·edios, algun ~ elos quaes 
constntidos e ornamontados com apltt•a.do go31.o. A~ ll a ndo - se 
assentado no mO l' l'O do seu nome, dá-lhe J'acil e commudo 
ao.cesso o Plano 1 nclin ado, que parLe da rua elo H iachnelo e 
depois o·; bl!lcls elas linhas do Cul'l'e llo e do F1·an <:a. O sea 
cl-ima e ameno e s~ lubre, go.'anelo de fama camo r . sidenci a para 
enfermos e co~1val escen tes. - Pu1da 1\1aUos. Bairro mu ilo po
voado e que se li ga ao de Santa T het·eza . A sua pl'incipal 
subida é pela latleira elo Sena ·!o , que é em r. ig-zng . Na rua llo 
R iachuelo n. Hi l ac ha- se um ele r atl•JI' hyell·aulico pm·a tra.ns
JlOl'te c1e pao:;sttgei.ros e cargas, fazendo a sua ascensão abé á 1·un. 
de Paula Mat tos. Ha oubra subida pela l'Ua elo Conde rl'Eu, pas
sando- lhe em fren to os boncls ele Ca ~muby rla Companh ia de 
:::;. CII riSLOvão .- Catwnby . An~igo e povo ado al'l'abalde pe1·to 
ela citlar[e , E' t·egarlo pelo rio claquelle n ome . Logo na sua en
·Lt·acla, à esq . , ve·s l o morro de Pa.u ·!a Ma:ttos, omle se es tende o 
lJ~ il'l'O do mesmo nome, com o qnal se comm ltntca pela rua elo 
Cunha. lu'.leira elo P inheiro e rua da Floresta. Ao largo doCa~ 
ttu[JlJy, na base do morro ele S .tnLos Roclrig:ues, abre - s~ o 
cemiLer;o de S . F1·ancisco ele PatLia . Pela, r•ta dos Coq nell'os 
communica-se r.a luml)y c m o at·rab.dde el e San ta Tltereza, e 
p ela rua do ltapi1·ú com o tio Rio Comp1·i do.- S . Ch,.-istorão. 
Anabalcle mui rovoado e col'lailo pot· muitas pt·aças, ruas e 
·tt•avessa> , formando a~> im quasi \[lld um a nov.a cidade . E ' mui to 
]mportan tie, ameno e ngl'adavel. Sstent1e.se Lles!e o la rgo ele 
Estacio ele Sá até o ba it'L'O elo Cajú . EI·guem·se ncst~ anaiJtdde 
o ~ luse u ns, Quinta da l3o:t Vi'ita, em fi'l;mte :\, rua elo Imperador; 
o l11l ernat'J llo Uyillll<t:io N<•ci onal; o Hos pital do' Lazaros; 
o ecl ir.cio ela csc l1. pub!. Jundarlo ult imamente pela Asso
ci ação Commer·cit~l; o; qu a l'teis do l_O r eg ime n to ele c .. ntl 
laria, ele l inha e o do 2° r eg imento ele arL.illi nr ia a cavallo; 
o palace te Manó., qu e pel'leilc n á marqueza de , 'au tos, cli
vee.>a<; ['abric:ts, etc. Possue as eg,·o.;as elo S. CbrisLovi\o. elo Senh or 
elo l3omfim ela Senhora ela Conc:; içiio e de S. J n5o Bap·t ist;t . i'lelle 
abre-se o Plrqne col'l:ado pe la l•J. elo I<'. CeJüt·al do l3raz il.-:- Cuj ú . 
E' mn ito ameno fl ngl'adave l, achanrlo- se l1 gatlo ao ba.u't'O !le 
S. Clll'i St·OVãO. ,\h i ve -se :1 a nti ga. chacara de 1'ec t· ~ io de iD. ,Joiio 
VI. hoje r'enominarla Quint;t elo Cnjú. Da r: rel'icla Quin ta do 
Caju p:1rtem os Lramwnys par:1 o rio d'Onro .- Rio C:OillJ.J(ido . 
Come~.a no la r"'o do l(stacio el e Sá. comp t·ahendcnclo a r ua <lo 
HaclcLc't Lobo 

0

a~é a de i\Ial vino Re is. E' a meno. muito povoado 
e poõsue elegante> cnsaa. Da referida r .;a elo Hachlock Lol.o, no 

t erreno entre os ns, 3.2 e 34. ohser vava-se uma cul'iosiclarle : era. 
u ma pa,ltnei r a com uma g ig:a1rte figue ira brava nasc icl<t no seu. . 
·tronco, perrellamente vis la ela l'ua. Tenclo-seclesuasLoelo par te elo 
tronco ela a1·vore vê -se a base el a pal meira. - Engenho Velho. Este 
ar l' abalcle é lindo e bastan te ha bi aclo, oslentanelo casas ele
p-all'temente co ns Lnticlas, Ol' IJa~l as com apurado luxo e prrcecl iclas
de bem ·Lt·a·L:tdos j acd illil. Estende·se el a embocadura ela rua 
Mal vi no R ~ i 9, anLiga elo R io Comprido, que começa na ele · 
Haclllock Lul;o, a tê ó. rua elos Ar aujo.;, qu e começa na do Conde 
ele Bomfim, ficando e n ' rc os arrabaldes elo Rio C0mpriclo e 
11t~bricc• dc~s Chitas . Comprehencle, po is, o Engenho Velh o pat·Le 
ela l'lla de Haütlock Loho e o com eço ela elo Conde ele l3omfim, 
ambas percorr idas por lJoaels ela Companuia de S . ChristJI'ão .
l il.tbl'ica. deis Chitas. Corqprehe nrle parte ela 1'ua elo Conde ele 
Bomfim, , clestle a rua elos At•auj JS até á elo Desembargador 
Iztclro . E g'1·ancle e nnu to povoado. ma; f• niio ser a pnr·te ela t·ua 
elo Conde ele Bom fim, niio bem beUesa : tocla l'i a é muito sau
clarel e coh ·rt·J ele mttila vegetação. 'abuncl.taelo rm · gl'ancle .
qua n·ticlarle de mangueiras.- .tlnclc~,·ah·IJ Peq ~<cno. Começa loo·o. 
e m segttida li F a ul'ica elas Chi tas, pela i·ua elo Conde de l3 omfi~l, . 
e estende se até ó. raiz ela sel'ra ela. Tijuca. J~' extenso, pi bbo
rasco , mu ito ag t·aLl•vel e dotado ele clim a salui.Jerrimo , talvez o 
mt> llior q11 e )lOSSlll'lll os nnme1·osos arraiJalcles el::t cidade, Som
breia- o um :\ vege tnçiio expl endi da e é povoa' lo ele excellente & 
ch<lcv,ras e casos ele ca.mpo, Ol'naclas ele bei Jos jarclin~. Logo que 
se entra n2s~e a rralwlcle, p• l a I'II a elo Conde de Bvmílm, co 
me;a- 'e a a Gimi'''" ' • á esq . , um a enorme sei'l'a ·toda cobert:t ele . 
' 'ege lação exponLanea e el ~ bastante bellcza; á cl ir., elo n . 140 
e m clean te, começa o al'l'abalcle a se f'echar, pa .. a depoi s ir-se. · 
afnnilanclo e r ! d u ~ ir· se a um valle qnosi Lodo cil'culaclo ele 
se n·a~ elevadissimas. N<t rua elo Conde ele Bo:nfim, que é a 
pt•incipal el o ba irro e percOI'l'icla em toda a ext"l nsilo p ~ r boncls. 
ela Companh ia ele S. Clll' istov.io, ve ·se nu n. '75, ao fun clo, a 
c:\sa em qne exh ::t lott 1' cleJ.·•·adeira aut'.l ela vit.la o risconcle 
do R io B•·anco, e a capellinba em que esbeve clepcs ito.elo o seu. 
cot•po em cap.' lla a !'clen:e . Ka r0iz Gla s~n.t lJorbulbam algumas .. 
nascente~ de nguo, fen eu., cles·tacanclo-se clen Lrc ellas a que J'oi 
clescobet"bt\ por D. P ethó L Alli l evot:rta- s~ , no começo ela 
esl'rada \'el ha da T.juca, en lr O> ns . ·L3 e I5, um a l'ont9 elo:> 
peeh·a e c.~ l, ~m f'órnn ele ·tmTe., 1endo na fach a :!a a inscripção
lapid · r : 

POX TE DE AGG~ Fl~RRR~ 
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PEDRO 1° 
E:\C 24 01:: DE:(.f)lBRO Dg 1823 

E' co l'i aclo TJelo rio ilfaracan{L- T ijttOCt . At• I' (Lbn lde que S13'-· 
estende elo Andaraliy Pequeno trtê a bnrr[l. ela Tijttca, por entre 
elevadas serPas, e 'todo mo11tauhoso · Do J\ml a t·ahy Pc~Jlleno 
part3 um a ma:;; nifica e larga estr ada ele r odag-a m, que, dando
lhe f'acil e commoclo acces,o, se mpre opt i ma, >e d irige a té ao 
Jogar coal1eciclo pelo nome ele Cucl!oe il'a . Es:a eskacl a é per- · 
corl'i cla pe!as clili~encins cl,t serra, as <{ ll<les pai'linclo elo ponto 
·te l'minal el o;; boncls tlo A nclarahy Pequeno, chegam a lé a en
ll·acla elos dons re fenclos hote L~ •. \ Rerra tht 'l'ij ttca, Lã o poeLica-· 
l!len~e cleean t.acla por na.e1onaes e es~rangei ros, gosa ela merecida 
Jama ele posHur um cl1111a mui to samhvel e put·o . Contém 
matla'5 vi rgens e ca.scabas ele f'rescas e crysLallinas agnas e nas 
m n·tanlias mais e levadas ela serra ex is tem as flo1·e.>Las na
c:onaes e mantidas e replanti rl as pelo govel'l1o. O porrto ma is 
c ~dminatrt~ da Sd'!' .\ cli~ - se t er d025 met i'OS acimtt elo nivel ciCJ. 
mar. Ne1 111 sel'ra são notave is o P ico !lo ,\nll;ll'ahy, cuj a appa 
r encia, olh ado da cidatle, é de um~1 pyr a mide t t·lnn&'ulal', e o. 
P.co da Tijnca ou Bico elo Papaga io, ass im chamn eto pol' S3 L' 

l'ormaclo de cl01n ce~beços pi·,·xi mos qne, oLse 1· vaclos da passagem 
cio ~ng·e nh~ 1'\ovo, ent1·e os 11101'1'0.3 elo Teleg-rapho e Gong·á, _ 
asseme,ba- se ás du as ma,rlibul as daqu('lla ave. Do AHo clit l3oa. 
Vist~1, recom;nenJnve l, .i a se vê, pelo go lpe ele Yi ota qtte oll'e
r ace . clescorLina- se a ciJaele nu lon .:e. Nelle ach a- se a Cas-
c~·t iÍ1 ha, que sa clespenha ele a l ta pecl1·a , r.\ ~ u m só j:\cto e ele · 
soi!',. ivel :d~u,·n. . Contol'nanclo a moJttll ha, de on le e :la se pt·e
cipila, , peb estrada de r JLing! m que nel ia ex iS'bs, contempla- se 
esca bella casca:a de c ima para l.aixo, Pouco abai xo deste 
AI ~o, alH'e- sa um a e;;·bi'acla de roci Jg~m (J'le faz com01un icar a 
T.jnca com o Jardim l:loL.Illic ·, p : la rua de D. Castol·ina, pas
~anclo-s ~ pela i\Iesa elo Imper.• cló.r, Vi sta Cldn?'l.a e o Jo.zn r cha.- 
macio i\I ac~co , onde ex iote a caixa cl 'ag.ta deste nom e. Por esta. 
b -J:a estrada avi 'i La-se a Pedra ela G(tven. . distin gn indo-se per
r~ i tamenle a ca1·r.1nca elo Yc.ho <tU~ é alli re pres~ ntac]a com a 
maio l' expl'essão . O que depo1s rio. Ca(!hoeir.1 mais se admira é a.. 
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·prodigios::L qu anHdacle ele pecl t· as de ·todos os ·tamanlios . O ri o 
{la Cachoeira que rega o alto ela 'l'ijuca, CO I' Ia a estrada g·e ral 
no logar chamado Cacboei ra e COL'L'endo entre pedra ; l illas e 

-al'l'ecloncladM f'ot•ma a Casca ta Grande, clesagu ~nclo clalti na 
ba L"ra da 'l'ijuca . Nesla barra nada se av ista d igno de nota, a 

· não serem dua8 g·rancles m ontanhas ele pecll•:1 exch1sivament3 
·cober tas ele gra1atás, ele modo 1ão p cetico e curioso que pat·ece 
i'oram ar tis licam~nte co !locadas aquellas parasitarias nas 
enorme~ pe:lras pela mão elo homem : é o que ah i se aclmil'a. 
Pouco anbes ele se che_::ar :i primeil'il. p · clm, depara- se com nma 
4'orrte ele alvenaria, em cuja i'ach D.cla se l ê a segnill te inscripção : 

DESCOBEH'l':\ E FEll'A. 
A CUST.·\ 

DI> 
Jo' . MGDI:'iA GELLY 

1855 

·no final éla b:nra da Tijuca vê- se o. !JeclJ'c1 ela Gcwer.ú, nns de 
fónna mui diYersa ch' que se cost.uma aclmiL·ar ele outras partes. 
Dalli alJt•e- se 0 caminho que a fil.z comnHln icat· clacluella barra 

'-com a G:tvea. Quem desce a ser ra e ncontra logu clous ca minhos 
Jlo se'tt termo: o da direita Ya i t :r a Ja.carévaguá e e o ela es 
querda vni dar na bar,·a . Na descida elo. rel'ericl'a. serra. depo is 
ela cahoe i'ra, acham- se :í. escpwrcla duas fabl'icas ele papel parúo 
e ele pape li:io nas mnrgenq elo rio ela cachoeit·a . A Cascata. 
G,·ancle acha- S3 em Le t· t·as de pt·oprieclacle particular ; ma'! o seu . 
l)OSsuiclor L'L•anquea obsequiosamente a visit!l. a. ·to :la e q'mlcgt~ l' 

·peswa que a deseje vet· . ]!;' gt·a ncle, toda descoberta, cli vi di da 
em tres qu edas e digna ele S } l' aclmiracl::L peiD. distribuição da-, 
suas aguas. Jttnto Í< casc:tta contempbm-se duas grandes 

·pedras cobertas ele arhnstos parasital'ios, que l he dão muita 
graça; um a destas pedr~s parece q ue é sus tenLacla por outra ele 

::Pequena dimensão, e qile s ul~jugacb suppat·ta aq<l elle .enorme 
l)eso . - Yilla I sa.bel .. A.rra lnlclg muito m oderno, mas que t ern 
tido um desenvoll• in1ento aclm imvel; ele tal sorte que sendo cor 
:to.clo de mui ~f!.q ru as, estão quaü tochs ellas povoadas de boas 
casas e chaleLs. Villaiza bel está em le t'L' <l S el<\ a nti ga fazl nclaclo 
Macaco q tte pe1·te nceu á Impet•atri z viuvo.. Dil pequena monto.nha 
que se lllvanta no fim do boulevarcl Vinte e Oito ele Set~mbro 
crominf!-Se todo o a rrabal cle e Ye- sê ao longe a cidade . Comn·lU 
'llica- se com os a t•,·abalcles elo Anclarahy Gr.\ ncle por cli 1•ersas 
ruas e com o rlo Engenho Novo. E' c Jrb~ lo por uuu linha ele 

"'boncls, que o liga ao centro da c id ade e ao Engenhu Novo . T em 
um JaTclim Zoologico e uma capelltnha em um a l to. - Anda1·ahy 
Granc(e . Extenso arrabalde, fot·nu.do por um immen,;o valle cir

'Ctthtclo em parte por sel'l·anias elevadas . E'col'taclo de multas t• uas 
compt·iclas e boas e bastante povoado . Sobre o valle acham-se clis -
1liminadas pequenas montanhas ele terra, que tornam o arrab•1lrle 
mais gracioso. Estende-se a sua ·rua principal, a do Barão ele 
Mesquita, da m a de S . F~anc·i sco Xavier a·t:,i :i elo Barão elo Bom 

Reti t· o , Commun ica ·se com os a.n·abalcles ele Villa Izabel. '..ncla
rahy Pequeno e do Engenho Novo . Na r .1a elo Barão de Mesquila, 
·a esquerda. ergu e- se em uma pequena e levação a egreja ela Con 
-ceição . Logo no começo do valle elo Andarahy Grande notam -se 
·o morro da Babylo:~ia , em cuja base e>l6. assentado poeLica · 
·meu·te o Collegio Mili tar e na rua ele D. Afl'0nso admira-se a 
Pecl1·w Pcp·ticlOh , grac iosa curiosidade, que consiste num mOl'l'Ote 

--de cerca cle' i 5 metros de aHm·a, l'encliclo ao meio, deixando uma 
- passagem de tt·es metros mais ou me11os de l argara . Por ess3 

'Valle des lizam-se os rios Compri do de S. O. <Í N. E., cujas 
--cabeceiras, com o 11omo ele Tt·apicheiro, são lllll excel1ente poslo 
•bàlnea l'io , o Anclaraby , o Maracanã e o da Joanna. - São 
j_<i'rancisc.J Xade1· . - l!:sLe snblll'bio é co l' hdo pelas estl'aclas ele 

·fe l'l'o ' elo No L"te e Cenbral, elo Brn.zil tendo ahi e;taçõas . Possue 
bell as casas e chaleLs e é bastanLe po,·oaclo Além c! s esit·adas 
ue ferro, os boncls ela Compa nhi a Villa Izabel o põem em comnm
liicação com a ciclacle . Nesbe subtul;io campeia o P ·J'Mlo l i'lttmi
nense, proprioclaele elo J ockey- Clnb, e fico. .t cape~ l a ela Luz 

. Jl'fan[n'ein, , ou l-r o subu rbio elo. Cap i t.ü FederJ.l e mni Lo im,pot· 
tatxte; nolle ·ficam uma importante fabt'ica ele rha1 éos e i.tm 
prado ele corridas denominado 'l'tu·(' Club. ]~' nh1·avessado 
pela E. ele F. Central elo E 1·az il ctue ah i ·tem uma estação, e 
l)ela E. ele F. Melhorame n tus do Brazil, que abi tem o seu come.;o. 
Riachuelo.- E' bastan ~e pwoaclo, poinünclo ex:cellentes casas ele 
morada. _Corta-o a E . de F. Central do BrazH qu e tem ali uma esta-

. çào elos ,trens dos subul'hios. Egualmente os boncls ela Companhia 
Villa Izabel pas sam-l he em ft·ente . Tem um pequeno ·Lheat t•o 
clenOJniclaclo R ecreio DJ'ct.ma.tico Riach~'elense . - Engenho No~o. 

·-: illsLe arrabal cle, que ftca duas leguas a UE. ri a. cidade . e n tt·e 
R1achnelo e Meyer e muito imporl<\nte; quasi ·~1cla a sua ex
tensa área é muito poroacla e elo g rande movimento. Cor ta- o a 

E. ele F . Ceutral elo Bt•azil, qne al1i possue esta!)ãO dos trens 
dos suiJLu·bios . Os bonde; el as Companhias V ill a Izabel e CD.
chamby o pe l'corr em. No la1·go ela Co nceição as,;en ta a e.•reJa 
mat-riz ele N. S. da Conceição, a nt.iga capei la cons trui da pelos 
J esui·tas ·e reeclilicacla ha j)O'ICO tempo: a sua ·tol'l'e Jeyanta-se 
na fre nt~ elo bem pio, cujo i nteriOl' é pequeno mas agraclaYel. 
- MeyeJ•. - Arrabalcle novo, muito povoado, atr ::IYessaclo pela~. 
ele F. Central elo Bt·aúl e pelos bonrls de Cacha mby.- 1'oclos 
os Santos . Co rtado pcb IE . ele F. Centra l do Bmr.il é o as
senio ele uma eslação elos tt·en> dos subnrbios ela mesma EsLr:1da . 
E' bastan l.e grande e possue mui ta> casas ele res iclencia . Acha-se 
situado entre o i'vleyer e o E ngenho ele Den tro. - Engrmho ' cl~ 
Dent,·o. IJ:' gt•ancle, e m:litissimo povoado e todo dissem inado 
ele pequeninas c1~as . Nelle se acham as officinas cb 1~ . de F. 
Centt·a l. do Bt·azi I occupanclo grande espa,,o elo a t•t•abalcle e pre
cecl icl ~ s de um be~lo ja l' cl im. E' si tuado entre Todos os· Santos · 
e P iedade : cortL·o a 'E. ele F. c ~ ntral d·1 Bt·azil, e a sua esta- · 
ção é muibo el~gnnbe . Além da E . ele F . , c •mmunica-se com 
o E ngenho Novo por um a linh a ele uoncls da Companhia de Ca
cha:11 by . -Piecl ·.ule. Este snblll'b io é pectuenoe fica entre a )!;ngenho 
elo Dent t·o e Cascadnt•a. . U:' ct·otado pela E . de F . Ce1Ybra 1 elo Bra-
z i!. E:m uma collinae m f··ente á es ~ação ela refericlaE . clcF. 
ergue- se a peque na capella da P.iedacle, con~tt'llicla ult imamente 
cc~scc"Zw·cv . S ublll·bio cel· taclo pela E . de F . CenLral elo Bl'azi l , 
o m ie h a uma estação dos t t·ens elos snbul'bios da . mesm a esbracla. 
Nada poss ·1e de notavel e não !em belleza ; en: t'e !anto fica c!h e 
pt•oximo o Campinho, que é aleg1·2 e não de ixa ele set· gracioso. 
Del!e partem os boncls ele Jacar~pagttá, em ü·ente a e·taçiio ela 
li: . de .1!'., que es tão em communicação com os t l'enq dos subur
bios .- Ocm1.pinho . ~nbm·bio li gado ~o ele Cascadut·a e que ci 
corlaclo pela linha ele !Jonds ele J acar épag ná. E' alegre e não 
clet){a el e ser agraciava I e mesmo bello. Nelle acha-se estabele
cido o Labot·ã~ori o Pyt·otechnico elo Cnmpinho, estando pa rte em 
uma pec1uena coll ina. Junto dest~ Laboralorio ergue -se ci ca
pella da Cence ição . Do Campinho par-te a ant iga e.>~rada real 
po.ra Minas Get·aes e S. P ,w lo, conhecida pelo nome ele SantCú 
Ol'!t:::, muito fl'equent::Lcla an les ela E . ele F ·. Cenl•ral do Bro.zil , 
Es'a est l'ncl a, que se ab l'e á direita ele quem se diri ge para J a
c::u·épagná, apt•ess ntando U111Jl bifut·caçáo, clá cam inho pat·a o Rea
lengo, Campo GJ•ancle, Sa.nt•a Ct·uz, Ita gnahy e Mangara.tibil., jú. 
per1enc~ntes estes dous uHimo> Jogares ao Es :J.do elo Rio ele 
Janeiro- Jaocwépaguá .-Suburbio que se aclia en'i segu ida ao 
do Oampinho de immeusa ex·eusào e m1.tito pop'ttloso. Pet•lence 
á fr·eg . suburbana de N. S . do L orc to de Jacarêpaguá . De Oas
eadura partem. em Ü'ente a est.:'.çKo dos trens dos snburbios, os 
bomls ele Jacarépaguã passando pelo Campinllo e 'ranque. Em. 
frente á matriz veem- se duas es :raclas : a que lhe ftca fl'on·te'ira. 
communica com a es·~racla t)erco t•r icla pelos boncls, e a que ~e 
acha um pou co á esquerda vai ter á egreja ele N. S. ela Penna, 
collocad:1 no cume ele um altissimo penedo. Esta egt•eja é pe
qltena, mas muito a legre ex terna ou iLYternamente: ·tem uma si) 
'berre; no. fachada elo templn Yê-se uma penna em campo azul, 
symboli sa ndo a invoGa ção ela Senhora, a qne fo i erguido o 
templo, e as legendas Vú·qo t:!ingula?'is e ]fala Nost1·aPelle . Só 
possue um alta1·, CJUe é o altar mót· . Os bectos elo corpo da egt·eja 
e cl:i capella mór são aclot·naclos ele paineis eep~·eseu·tanclo factos 
da Yicla de Jesus Christo. Na. sala d:ts camolas Yê- se o re·tracto 
a oleo elo monsenhor A_nton io Marques ele Oli veira, Yigario da 
feeguezia . Na sala elo> milagl'es está collocacla em um nicho, 
aberto na parede e fec hado po1· um Yidro, a caveit-a ele um elos 
o1aiorcs bemf'ei tot· es elo t emp lo, Ele nome Gcircl ilh o, e os seus 
ossos acham-se occtütos no mesmJJ logo. t·, dentro ela parede . 
A f'e·ta ela pacl l'oe ira, que é bastan te concorrida, reali -za-se 
a S ele setembro ele cada anno . A egTeja ele N . S. da Penn <t 
acho.- se bell a e poeticam ente collocada na imrn inencia ele uma 
elevada peclL·a e é circulada ele espnçoso e soliclo acll'O, ele i11oclo 
·que é comhemphtcla de quaiü toda a freguezia. Perto ela egreja, 
mas um pouco aban~o elo seu nl\·el, encravado. na rocha, ·fico. a 
casa dos romeircs . O gracioso teJ~ip lo é muito frequenktclo de fieis 
que Yi1'J collocar aos pés el a Virgem as suas otfeetas com o maior 
ferv or e devoção, e ele ·tal sor te que se vai tornando:> uma ~l~s 
festas populares elo H.io el e Janeil'O. A vista que se desco r ~_t n a 
elo elevado oile iro é c ircular· e espleuclido. . Appresenta . um_ mr
m eosG v alie ·todo c i rcnmclaclo ao longe po1• extensas eord11hell'as, 
escep·to ela pD.rte em c1ue li a·te o mar, lambem nH_n to cltsta nte, 
P recedem o mar as lagôas de J acarépaguá, Mo.rapencly e Ca
marim, que se avistam ao longe. Qttem voltar a frente J,lal' :l o 
lado elo mat• ve um pouco á. cliL·eita, ~10 ' 'alie, o E11fJenho c! Agua, 
do propri edade elo ba1·ão cl~. 'l'aquara; em fren·te o. alta .• e redo'11da 
PedJ'Cú clcc- ·Pandlcú , ass im chamada por sua fo1·ma; a esc1uet·da 
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vé-se ao longe a Ped1·a da Gálüea e mais 11roximo a enormt> 
serra ela Tijuca .-EmHm, o golpe ele vista que clalli se abre aos 
olhos elo visitant·3 é al'l'ebataclor e cleslumbrante , admirando-se 
as gigantescas serranias que c;rculam o immenso va.Ue e neste 
os curiosos tabole iroa das difl"erentes plan·tações da pequena 
htvoura, de que vivem os habs. de Jac~u:épag';lá.- Pcq~tetá. 
Este arralJalcle acha- se assentado na poe·ttca, nsonba e encan
tadora ilha do seu nome. bell o ornato ela babia de Guanabara, 
e constitue toda a freg. súburbana N. S. elo Bom Jesus do Mont~ 
de Paque·tá. A ilha é quasi ·toda circulada por grande numero 
de pedras arredondadas ele varios tamanhos, isoladas ou em 
grupos artisticamenLe dispostos p(<la naiureza, o que muito con
corre para dar-lhe o aspecto agradavel e pi: loresco c1ue apre
senta; tan·to assim que o viajan ·te, ao approxirnar-se ele! la, sente 
uma viva impressão ele ale.;ria e de enthusiasmo. Paquetá é a 
maior ilha ela bahia elo Rio de Janeiro, depois ela do Governa
dor ; conta 5,~ ki lornetro> de comprimento sobre largma muito 
variavel. Adornam - :1. mnilas chacaras e jarcl ins e é almndante 
de fructas, peixes e h c1·laliças. A principal industda dos seus 
habitantes é o fa.brico ele cal de os·tras . Tem ab·1nclanc ia d'agLta 
potavel. Na ilha ele PaqLtetá ergue-se a egreja de S. Roque, 
cuja festa do m·ago é uma elas populares elo Rio ele Janeiro .
JARDINS.- Passeio Pttblico. Si'tuado nn. rua do Passeio, com o 
portão de entrada, voltado para a nta das Marrecas, edlencle- se 
lateralmente c)a rua ele Luiz de "Vasconcellos ao largo da Lapa, 
:ficando elo lado opvos·to à beit·a-mm·. Foi mand~.do construir 
pelo vice-rei Luiz de Vaqconcellos e Souza, sob a clirecção de 
Valentim da Fon:;eca e Silva , nantral de .Minas Geraes. Abriu-se 
em 1783 e desde então ficon sendo um elos mais agraelave is laga
r es cb recreio publico. E' lindo e nelle -veem-se muitas plHnta» 
preciosas, indígenas e exo·ticas. E' illuminaclo a gaz . O habil 
artista Valentim, além ele ser o autor do p!"imitivo desenho elo 
jardim, talhou quasi todos os objec·tos d' arte ~ue ai.nda o o1•nam . 
Foi ha alguns annos renovado pelo ·tab3llião li ialho e subsbi tuido 
em grande pal"Le por um g1•adil de ferro o muro que inteira
mente o circul:1va. Ao fundo elo j11rdim levanta-se um terr aço 
que abrange toda a sua extensão. E' ·todo cit•cul ado de assetrtos 
de pedra e nas extremidades erguem-se clous pavilhões. Neste 
terraço vê·se do lado da Lapa a estatu~t de Mercurio e ao lado 
opposto a de Apollo. Por detrás da cascata acostada ao terraço 
levanta-se um parerlão que susten·ta as armas ele Luiz de Vas
concellos, trabalhadas em mat•more, e junto desse pa1•edão, elo 
lado elo terraço, acha-se um m enino uú, de chumbo, qne eleita 
agua em um bJrril de granito; circumcla o menino uma facha 
que sustenta na mão esquerda com o dis·tico : <<Sou uLil inda 
brincando». O menino primiLivo era de mar more e sustentava 
em uma das mãos um kagaclo quP. desappareceu em 1835, o qual 
lançava agua no barril : era obra ele Valen·tim. Em fren·te ao 
terraço ergt1em-ae duas graciosas l1Jl'amides triangulares de 
ca.ntaria granítica e bastantemente elevadas . Ambas eE·tão ca
berias ele hera, e na que se acha á direi·ta da entrada occorre a 
seguin·te inscripção den·~t·o ele um oval de marmore branco : 
« A sauclade do Rio)>, e na da esque:J:cla lê- se : «Ao amot• elo 
publico >>.Sobre o portão ela en·brada osteniavam-se as a rmas bra
zileiras olhando para a rua e no reverso clellas vê-se um me
dalhão de bronze dourado com as effigies da rainha D. Maria 
e do rei conso1·te D. Pedt·o Ili , circulado com a seguiJ1'te le
genda:« Maria. I. e"!; . PeLro IH. Br!Jziliae . regibus >> . A' di
reHa da enirada vê-se uma casa suissa, que é a elo clirector . 
A es·te passeio amue grande conCLUTencia jl.e VlSl

'tanles, princi palrnente ao ·tert·aço, qne, siiundo em íi.·ente ií. 
entrada ela babia, o.llin•ece á vis·ta um dos J;llais bellos panora
mas do Rio de Janeiro . - Jardim dco Praça dco Repttbliaa - No 
centro do referido campo. Começado a constru ir-se em 1873, foi 
inaugurado a 7 de setembro de 1880. E' o maior el os jardins do 
centro da cidacl~, constituído por extensas ruas, tendo um . 
g1·ande rio cor lado por graciosas pontes rusticas, lindos bos
ques de arvores de valor, magnificos ·tabuleit•os de relva, lagos, 
ilhas, e :finalmente uma casca·ta de vastas d imensões si'tuada na 
face occidental do jardim. A vege·tação que o orna e interes
santissima e esplenclida.-Ja,rdim da Praça 1'i?·e~d-,ntes-Orna
menta a referida praça. E' regular, elegante e muito fl'equen 
taclo. Ergue-se no seu centro a estatua equestre de D. Pedro I, 
inaugurada a 30 de Mat•ço de 1862 . Foi ultimamen te es treitado . 
-Jcwdim de~ P1·aça Duque de Caxias- Orna a praça elo mesmo 
n ome , outr'ora largo elo Machado. E' grande, bello e muito 
agradavel. Possue elevadas palmeiras e muitas arvores regula
l"es. Fica- lh e ao fundo, separado por uma rua, a bella eg1·e ja 
matriz de Nossa Senhora da Gloria, na fl'enie a estação dos 
bonds e a um dos lados a Escbola Publica da Glol'ia.- Jrurclim 

Botanico - Esplénd·ido e encantador parque ajardinado, em que · 
se admira na sua t·ua .centt·al ,clue 83 es·tencle do portão deen·tra
da até a base da serra que se ergue em fren·te, um renqne de ele
va,las e J~e rn dispostas palmeiras . Outros clous l."enc1ues abrem-se 
na frente clesté, prolongando-se por toda a corda da rua do Jar~ 
dim. Ao entrar-se no ja t·dim, ante tão impon~nte sce~a que sedes
venda aos olhos do visi'bante, sen·te- se urna 1rnpressao sem egual. 
El' r ico ele numerosas especies ele plantas uteis e curiosas, quer 
indígenas, quer exoticas. Extensas ruas arborisaclas, jardins, 
gr ammados, casca·tas, grutas e enormes barnbusaes dão ao jardim 
um aspec·to em inentemente encantador, respirando-se por ·toda a 
parte poesia e uma quietação ele espirito incl efinivel: Cor~ 
ta- o o rio NJaaaeo que vai desaguar na Jagôa de Rodr1gC? de 
Freitas .- Pa?·q~te .-Na Qu inta da Boa Vis-ta, em S. Chrlsto
vão. E' grande, bordado ele ruas exten sas e mui·t arborisaclo . 1 

A Capitarl<'ecleral possue a~ estradas ele ferro Cenlra,l elo Braz1l, Cor
covado,Melhoramen·tosdo Br·azil, elo Norte e Rio cl'Om·o. E' percor
rida em quasi ·todas as direcções por linhas de bonrls, en·tre a~ 
quae» a ele Bota fogo (com ramaes pora a Gavea, Copacabana e 
L aranjeil'as), S. Chl'istovão (com r amaes para a Tijuca, Rio 
Comprido, Catumby e outros pontos), Clli.'L' is Urbanos, San·ta 
Thereza, Cachamby e Jacarepaguá . Tem o plamo inclina.clo de 
Santa Tb ereza e o elevador de Panla Mattos . Possue os ·thea
tros : S. Pecl ro ele Alcan·tara, na praça 'l' iraclentes ; o Lyrico, 
antigo Pedro II; o Variedades; o Apollo; o Recreio _Dramatico; o 
Polytheama. O primeil•o teve o nome de .s. Joao. e começou 
a funccionar a 12 de outubt·o de 1813. Na nolte ele 2o de março 
ele 1824, na occasião em quo se representava. o dran!a sacro inti
tulaclo Viela ele S . Bermenegilclo, foi reduztclo a cmzas; acha
va-se presente a l"amilia imperial. Construiu-se Olrtro no rne~mo 
l oll'ar com o ti·tulo ele S. P edro e em 1826 estava conclu1do, 
da~do -se nelle a primeira representação no dia 22 de janeiro. 
Em 9'de·agosto del85L sofft'au ou.tro incenclio .Na noite cle26 p~ra 
27 ele janeiro ele ·1856 roi devorado pelas cbammas pela tercelra 
vez. No seu palco reinou como príncipe da arte clrama·tica o 
g rande ac·tor nacional João Ca.e·tano elos Santos, falleciclo a24 ele 
agos·to ele '1863 . Tem clifferentes clubs de corridas de cavallos, 
·taea como o Jockey- Club, o Derby- Ch1b, o Tmf-Club e o Hyppo
clromo; diversas socieclachs de recreio, como o novo Casei no 
Fluminense, a !Luterpe Commercial ('Fenen·tes do Diabo h o Club 
Gymnastico Portuguez, o Club dos 1:< entanos, o Club aos De
mocraticos e a Socieda'le Franceza 14 de Julho ; ch versos bancos, 
como o Banco ela Republica do Brazil, o Banco Cornmel'Cial , o 
Banco elo Commercio, o Banco A Jlernão,o Nacional, o EnglishBank, 
o NewLondon anel Brazilian Bank,o River Plate,o de i\lattoGrosso 
o Paris e Rio, o Halia e Bnzil e alguns ou·tros; diversas bibJio, 
thecas, como a Nacional, a F luminense, a Municipal, a do Ga
binete Portuguez, a da Marinha, a elo Exercito, a da Faculd.ade 
de Meclicina, a da Escola Milita r, a da Escola Polytechmca, 
além ele outras; diversas insti·tuições litlerarias e acientificar;, 
como as Escolas ele Medicina, Polytechnica e Militat·, duas Fa
culdades Livres de Dlrei to, a Escola Superior de guerra, a Es
cola Nm•mal, uma outra Livre, o Insii'tuto Commercial, o In
stitLrto ProHssional, a Escola Naval, os clous Gyrnnasios (Internato 
e Externa·to), o Jns·ti'tuto Benjamin Constant, o Serninario 
Episcopal, o Conservatorio ele Musica, a Academia das Bellas 
Artes, o Lyceu ele Ar tes e O.fficios, o Lycen Li·tterarlo Por·tug:uez; 
a Sociedade Amante da Instrucção ; diversas sociedades sClen
·tificas e litter;.ria~, como a Academia elas Leitras, o InstJiu~o 
Polytechnico Brazileiro, o Club ele Engenharia, a Acad7m1a 
Nacional de Medicina, o Insti tuto elos Advogados, o. Instituto 
His·~ol"ico, a Sociedade de Geogt·aphia do Rio ele Janen·o, o In
stituto dos Bachareis em Letlras, o Retiro Libterario Pol'tuguez, 
o Centro Positivista e otrtros. A cidade do Rio de J aneiro est~ 
ligada :J. todas as nações ela Europa e da America pelo fio tele
gTaphico e por diversas com1Janhias de n avegação e com todos 
os .l!}stados do Brazil. O Sr . Emesto Quesada ossim se exp1•essou 
a respeito da nossa cidade- R io de Janeiro- (Notas de viagem)- I 

" õ;ictheroy! Nictheroy ! como és formosa. 

Ú~~;t:a·~h;~; · -~~;.~~~~: . ·l~g·~;,· · ;,;;;.~;; · "ilj,~~: 
Pro prc1a natura, ceu ri dente, · 
Leguas e teguas de pr o di~ios tantos, 
N'um todo tão harmonic~ e sub:ime , 
0n'le os olhos.verão longe deste Eden 1 

VISCO"'D~ DE Â.RA GU\YA · 

(A Conf"ederaçéio àus Tamoyos, c. VI.) 

' Valle Cabral. -Gt,ia c!o R ·io de Janeiro 
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Não é m~nha i n·tenção escrever um art igo minucioso sobre es·tn 
beH.ssirn a c idade de S. Sebas ~ ião elo Rio de Janeiro, edi ficacht á 
beir a de um a bahia ma ravilhosamente bella, e rodeada por uma 
n atureza ·tão es plend ida que nem a im ag inaç3.o a r· clenbemen·te 
louca elos poetus orietYbaes, aj udada pel •> poJ cr ill imitado el e 
suas fadas e deusas, poder ia tel- a inven tado com maior bri lho, 
nem mais fascinaclora e clesluno brante . O meu in tento e unica
mente colligir algumas im press&es fug iL ivas , expres>ão s incera 
de uma admiraçãJ aquilatada peb contemplação do m 2smo es
pec·tac:. lo e m cl ive rea~ occasiões e pol' di flEH·etYtes prismas. Es•tou 
r euni ndo elemen·tos e n o·tas para escr·el'er ma is t arde, com ma ior 
calma, algumas pag·in as so l\t•e o Beazi l , n<ts c1uaes cl it·ei com s in
ceridade quae5 as impressões c1ue me produziu nos difle rentes 
aspectos sob os qnaes procurei o bs~ rval-o . Ha mais cl e nm mez 
que es·tou nesta grande capital . Não f[Uir. escreve r logo depe>is ela 
minha chegada, porque receiei que a impressão deslumbt·au·te 
que me causava, foss.'lia lvez exagg·úada, e ac t·ech tei que habi 
tuando -me a con·temp la r e mesm iss imo e.spectacu !o · clia e noite, 
em cl*as esplencliclos e em dias chuyos 1s. acabari a pot• a na~sal-o 
com ma is fr ieza e sem o en·thusiasmo elo primeiro mon1ento . 
Além disso, l'eceiava que o meu espi ri'to se ncbasse r:or demais 
lJl'edi sposto á admiraçiio inco nsiderada pelas circm.us tancius 
especiaes ela mi nh~ viag·em ; tinha, com etleito, recentemente 
mudado de estado, e vi nha, acompanhado por m inha espos<J, fa zer 
Um a visila a meu pai, r etido no B1·azil po r S!tas <J.Has fu ncções 
diploma·ticas . Não obsta nte, cle>o co nfessar que cada dia c1ue 
passa confi r ma a i mpre~são primeit•.t em vez de desvanecel -a, e 
·tor na-a ma is pl'ofnnda e mais subj<tgadora. Aqui a Natureza 
derramou os s .•us melh ores dons com nma prodiga lidade fasci 
nante, u 1U luxo qne de;;lumbra e uma fecundidade que assombra . 
A bahla elo Rio de Janeiro tem sido cantada m ilhares de vezeo 
em todos os ·tons, por brazi leiros o es·tt·angeil'os . Em val'ias occa~ 
swes, em ~nnos antet·iores, ele passagem paea a Eut·opa ou ele 
volta ao Rw ela Prata, ·tmha eu tido opporluniclacle de admi l'ar 
est e porto e'pletld ido ; porém vez nenhum a o fizera nas exce
pc.ionaes circ ~ms~ancias ele agora . Vinil amos no pàquet3 francez 
lJtgel' . Tinha~os pa~· t i clo de Buenos-Ayr~s no clomingo 2-! de 
J~nho, e ·traz1amos cm co cl tas de viagem. Na sexta- feira, 29, di · 
Zia-~e que chega riamos n essa mesma noHe . Du.t•ante o dia esbi
vemos os passag?ir os a .observar o hot·izon·te, com a cut'iosidade 
característica que se apodera do vJaj antes que ·tam passac1o 
varios dias a ver só ceu e mar . Nada, porém, se via a inda . 

, Chegou a hora do j an tar; eram seis da ·barcle. O a.mavel com
mandan·te Jacque~ fez -nos ir para a mesa . Jú tio h a perdido a 
esperança de vet· ·terr a nesse d ia . Um pouco depois , em meio do 
j antar, o co::nmandan te faz-me observa t· que esta vamos perto da 
en·tracla. Abandono precipitadamente a mesa e subo á coberta ..• 
Nunca prP.senciei espectaculo mais marav ilhoso ! Acabava de 
deitar·S3 o sol. O seu disco ·tinha c1esa}Jparecl do do horizonte, 
porém os seus raios pm•pureavam ainda o ceu em um vasto semi
circulo. As nuvens interromp iam caprich0samente aquelles 
caudaes ele luz que pareciam r ios de fogo sol'peancl o pelo firma
mento. O hol'izon te, :í. esq . , esta v a todo l inütaclo por montanhas. 
A luz vaga do crep ·tsculo, os pe l'l'is ames elas cnmiadas torna
Yn. tn - se i ndecisos, e parec ia1.u singctlares e fa ntas ticos. As mon
t anhas convet•biam - se a meus olh os em umél. mult i dão de se1·es 
terrivelmente caprichosos, como se fó ra aquelle o p:·eluclio de 
a~guma dessas hot'l'iveis-dança~ dos mortos- evocada pela ima
ginação febl'ic i·tante ele um Hoff'mann . Eu estava extasiado. A 
m~nha imaginação exal'tava- se por i ns·ta ntes , e ao lot)ge, clar o, 
ev1dente, quasi tangível, comõço:t a cles tacat·- se na im mensa 
e)(t ensão elo horizonte, o per fi.l de um co1• po gigan·tesco, cyclopeo, 
esth·ado sobre o lei to elo mar, te o elo por lençóes o ma t• e por 
cortinas as nl.l!vens ! IJ] t·a a~sombt•oso ! Qunsi em fl'en·te ao vapOl' , 
r1ue avançava rapidamente, distiugnia-se a cabeça, depois o 
corpo e ma is longe OS]Jés . • . Ao meu htdo achv.va- se um dos 
llte1,1s mai s amaveis comparih eit'os de viagem, o Sr . Machotdo de 
A.nchoacle Carvalho, co nsul geral do B1·azil em P at•is . Son ·ia 
ante o meu profun do asso mbt·o e pas>ou-me o seü magnifico bi
noculo para que eu visse mel bor aquelle gigante ele pech·a . Ah i 
tent o famoso Gigante q~u3 dm·me, di sse-me . Es>a ca l;eça que tão 
her ~eit1!lme nte se percebe é a physionom ia ·typi ca ela raça bolll' -

o.n.Ica, com o seu nariz aquil ino. E no emta,nto tudo isto é 
efie1to de mirage m; são as montanhas da Gavea e du T i.1uca . O 
corpo que se vê em tão natural r epouso não é mais que a silhou 
ette da sobel'IJa sert·a do Cor covado. · E esse pé enorme que se 
~estaca , cada yez mais percepfiivel , á luz indecisa do sol que 
esappareceu e dct. lua que começa a brilh<J. t' , é o al tet•oso P ão ele 

A.~sucar . E u escutava -o com in·teresse . O Gi!JM lte de 1Jed1·a era 
enclente : a sua silhouette vis i vel : er a um cyclope immet·so es· 

tendido sobre o contirretüe. Com razão se tem d i to que parece 
um a·tala ia mythologico que guarda a entrada elo Brazil , co mo· 
que o genio tutelar el o imperio americano . Gonçalves Dias o· 
immol' tal can·tõ r doo Tym biras, disse daquelJe gigante : 

Do r mido atalata, no se ero empin1do , 
Deveea cnid0so , sanhudo velar ; 
O raio pas3an·to o deixou fulminado 
g à au L·ora que surge não ha de aco rd ar! 

O meu chs tincto inter locu tot· assegura-me que, a pe2iar de ter 
vi ljado muit o, nem o Bosphoro, nem a bahia ele Napo leB , nem 
a entrada ele Li sboa, nem logar algu m era, em sua opinião, 
cotnparavel áquelle . Nesse in beri m, o Niper tinha chegado á 
es plendicla ent t·acl a. ela bahia . Das duas cadeias ele montanhas 
que se perd iam á luz da lua em direcção ao sul e ao nor te; pa 
r ecia te t•- se pt·aticacl,o uma abe!' tura art ificial, di vidida em duas 
por um rochedo, uma menor, maiot· a outra . Na primeira 
via-s3 um a li nh a bra nca for mada pela espuma das ondas do· 
ma.t• q11 e a rrebentam incessa ntem ent e ele encon·tro a peri gosíssi
mos cs.chopos, e na outra , pelo ooat rado, as agnas pareciam 
mansas e tranquillas . Os phaeóes da en·bracla es tavam accessos, 
desde pouco . De um lado a for ta leza de S . João ; no rochedo elo 
meio , a da Lage, e á clireHa, ao not··te, a ele Sa n·ta Ct·uz, A.o 
chrgar o Niger em fren·te a esta parou a machina, e por meio 
de signaes re~pomleu - se ele bordo ás pergu n·tas dir igidas, da 
ten·h el fol'taleza : nome do n n.vi o, proceclencia e d ias de viagem. 
Obtida a l icen(a 11ara en tt·a1·, conLinuou a marcha o vapor . 
Como emm mais ele oito horas ela noi te , não sendo permitticlo 
anco1·ar no fn,ncleadom·o commum a essa hora, dirio-imo- nos á. 
ilha ele Villegai gnon, afim de esperar perto della a ~begacla elo 
clia . Da sele a entr3.cla, a \é o ancoradouro comlllum o especliaculo 
et•a r ealment, maravilhoso . Loóo que franqueamos a Estr ada, 
apresf'tYbou- s ~ aos nossos olhos a·Ltoni·tos nm vastíssimo amphi
·th caLro, cercado de agua em todos os seoticlos, rodeado de 
mon·tanhas elevadas, e em ·toda a ex-tensão ele sua circumferencia 
uma ser i e não in·te t•rom pida de luzes. A agna estava ·teanquilla 
e pol ida como a superfic ie ele um espelho; na extensão immensa 
ela bahia não se dis tinguia uma onda nem a me nor agi'tação 
n as aguas. O céo, com a s ·ra d iavhana côr azul , en·tre
cnrtacla aqui e alli pelos véos .sombrios elas n uvens que annun
ci avam pr·oxima borrasca, es·tava no emta11to coalh ado ele es
trel Ja~ e illum in.ado pelo luar. As mon·tanhas, nmas elevadiss imas, 
todas ele f6rmas caprichosas, pe1·cl iam -se phantas·ticamente entr e 
as nuvens, e 11nreci am cons·t i·tuir a cleco1·ação ele u m es·tt·anho 
::unphitheatro, onde se preparava uma r epresentação falmlósa. 
As praias estavam cober tas de innumeras casas e habitações, 
bem como os morros innumeraveis sobre os quaes via-se disse
minada a cidade . A a·bmosphera tepida des·te clima tropical 
obriga a ter portas e janellas aber bas, e por e ll as fug iam cauclaes 
ele luz. As l'llas, em sua maiot• parte ele . fôrma i r regulat• , si
nuosa; sendo raríssimas as rec.tas , mas es tenclendo- se po1·. valles 
e montes, ora costeando a bahia, ora subindo a alt uras in
cr iveis, - as ruas, r ep i to, com a sua peofusa illumiuação a gaz, 
dissemi navam a l nz por ·toda a extensão él o panorama visivel, 
si mulando tor tuosos arroios incandescentes que subiam e descia m, 
szrpeavam , pet·diam- se entre as brenhas para r eapparecer mais 
longe, e fazee- se ver outra vez nos a ltos das montanh as ou no 
fundo dos valles ! Os ecli ficios publ icos t inham ao testadas i Ilu
minadas a. giar·no ; as praças o es·tavam igualmeo·ta. f' e!as r eJas 
c1ue vão t er ao cáes notava-se um movimen·to extl'aorcl inario de 
gente : ou l'iam·se music<ts militares . Voavam fogu~ te s em todas 
as clü 3c<;.ões, viam- se fogos a rti fi ciaes elas côees ma is caprichosas 
e elos e:O'ei tos mais va l"i aclos: globos mult ico res sub iam ao céu, 
ele d if!:e rentes pon·tos da cidade. E á t ranquilJ a cl a r i clad~ da lua 
e ao sel'eno brilh a r das estr ellas , com o pro Legi clas por este 
magnífi co ceu tl'Dpical sobre a extensão incrível el as aguas que 
enqu ad ra es ta fo rmo>issima enseacl ~ r eflectiam-se ·to das aquellas 
lu zes , ele todas a5 fórmas e côras, produzindo estran has e phan~ 
t asti ca:; mir agens, colorindo as aguas, agora prateando-as , enru
becenclo-as depois, e f'azenclo-as contribuir por meio cl aqnelle 
magnHlco efl'eito para maior solemnidade das fe st as q.ue se ceie .. 
bravam . E ra e:O'ectiva.ment e o d ia ele S . P ed ro, e por 1sso ·bmham 
l agar acruel les r egozijos popul a res. E ' impossível . descrever 
aquell e espectaculo ori ginalissimo . As serra~ e m~ ntanhas ele
vadas cobert~ s ele eclit:ici os; as ruas e casas ,num:naclas a gaz, 
e os babitantes, em todos os logares, nas ~Hmas . com~ em 
baixo soltando foguetes e balões, soltando gr1 tos a~~ oacldr es e 
fazendo estalar bo mbas. A cidade inteira parema pt•esf!o . e .um 
incendio rOt·az, ou entr egue ao saque d~ uma soldadesc?- 1mm1g~. 
o golpe ele vista qu e da bahia offerec1a aquelle conJuncto eta 
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r~alrne nt~ esplendiclo . Parecia aquelle espec laculQ uma myst i
ficação co lossal ; pois , ao percorrer con1 o olha t· os cli!ferentes 
ba.irt·os ela cidatle, a sce na era ·tão vat·lacla que cl ir-se•hi a pt'o· 
-cluzicl a pot· um a i lln siio kaleiclvscopica. P e l' mán eci na cober·ba 
1•arias hol'a s até cpte, ad i ai1't~rulo - se a noit , for·am escassean do 
os foguetes e bon1bas , cessou pouco a pouco o m ovtmenlo , os nu dos 
es tt·anl1os exLing.ü l'am-se pau la tinamell't3. e tudo v_oltou <\ n m 
aspec to tiio tt·a ncp tillo a n ol' mal qu e eu es tive qnas t •tentarlo a 
crê t• que fMa urn son ho o que acabara ele : er. E de n ovo r < st~ 
lJeleceu-se acalma incomparavel elos LropiCos. e sobt·a o n aviO 
immoveln a.s :t"nas I impiclas apenas en se n·tia de vez em quando 
a car icia suav~ embalsamada ela b1·isa da n oite, pre nhe de per
fumes volitptuosr,s, el e em a na~ões dos la ra nj aes e .i a'mineiros, 
vindos elos bosqu~s sem ca nta C[U? e~ch~m os at'l'eclo res elo poJ.·to. 
O s ilencio a'l perto era Lii'l co mpleto e pJ.·ofundo como ao lon ge. 
-e não sHhsi ~ti nclo ma is F; infio as luzes orcl ioar ias ela~ ruas, pa
l'ecia n, cicbde um v,, s·t·> cemi tel·i o. A vicJ(L exnbet• (Lntc ele pottcas 
horas ante3, no toUe- tolle embi·i agaclm· de uma festa pnpular, 
·tinb (L sücc~ cliclo (L raz Lriplicemenbe augusta el a n oite, elo sil encio 
e do repouso . J á niio ~ ra o fer r Niom·o ele uma popttlação bu
liçosa e a legre : e1'a a nt •s uma Til> la nec1·op ,[e . r\. cidade pa-· 
rec ia , como já se t em cliLo, um a oclaliscaoriental soberba e intlo 
len·tamente ::vlcnmc ida sob ,·e ;.s aguas t1·a nquillas, pl'otegicl a po t· 
um rerclarleit·o ma n to rle e.>tl'ell(Ls . Com raziio cli ~ 83 elella o 
poeta : 

Qu nt,l és fot•m3sn , nltira Guannhncn ! 
Como a noiva. el o re i , o ~o i do estio 
T isnQ u-te as /)cllas races, e o sereno 
1\l o lh ou. te as tran ças negL·u.s , e suspiPaS 
1\Iollemente inc~in~tcla ú. lJeir.a. d 'aç ua! 

As es tre ll as nnmoram .to do espnç.o, 
L nmbcrn- te os pós. ns \1 gas gem ecloras, 
E, n.r t·cd:\dos de ti , ve lam allentos 
Os filhos do diluvio , hort·endos mo nsL·os, 
Em cujos ào t·s s, emu lvs do b 1·o n ·t.e, 
Do raio a chamma ba laborado eml>nlc1e ! 

1-Io r a~ in lei r a; nquei a contempla r aquelle ~spec taculo imponente. 
j\Jas o somuo Yencett-me pot· ftm, e l'et i1·e i-m e plll·a clescan çar, 
com os ne rvos exci tados J'ebl'ilm eJ<te pelo vi ole nto abu.l0ca usado 
pol' tão v;u i acla~ impressões . Na ma11hii seguin Le, ao clarear o 
dia, aincb (l, Itles que os raios elo scl n asce n te dourassem o céo, 
j á eu es·tava na co iJel· la para g·ozat· a Yi~ta da lmhi a a uma lu z 
·tão clhersa . A hl'uma ela manhã cob l'iu com ple ! ame~Le os cnmes 
elas mon·anhas e pa1·ec ·· u eur olver a cidad e inLeil'a em um tut·
bante coloss ~ l ele gaze diaph a na . As casas ajlpareciam pi t!o res
camen·te c\issc mi nadas em todas a~ clircccões qu e a vis ta podi a 
acompanhar : or(L clispos·tas em linh a recta n D. eap lendicla pra ia 
de Botafogo, or a Lrapanclo caprichosamente p·elas cd inas, como 
no Jinclissim o mor ro ela Glori a oti no (LHo e seha tico morro ele 
S an la Thereza. Logal' es que parecia m clespenbaclc,ir 0s inacces
siveis, viam- se s~l)'ic;;.clos ele bal>iluções; os val les e3Lreitos 
r eple·tos de casas em fil a ; as mont!\nh as com as ladeiras co
b ertas ele jat·d ins e ca•ari as . Sobre a pr~ i~; em frente, divi
sava-se uma séri e ele eJ ili cies publicas ; mai s á clir . pe l' ce
biam-se , ao .l ado ele va sla~ construcções, obt·as co l oss~es em 
fórma ele diques cu co usas a nalog·as. E pat' trás clesbes ecl ifi cios 
proximos á beira mat· , nolaYa-se um acen·o ele casas a pinh adas 
em ruas esLreitas. Pouco a pouco fu i tlespon~a ndo o di a e accen-~ 
t uando- se mais os per ns in clec isos ele mui tos bairros ela c idade, 
esco ndiclvs at é en liio JlOl' uma neblina espessa. A cidade elo R io 
apresento u-s,~ -me a es olhos tal q ual é !- immensa, disseminad a 
em uma supel'fi cie iJlC t'iYel, ecl iJicacla em va lles e montes, com 
.as su as r uas cru zadas ele lnlmwcr.y s, e pel'Clendo- se pot· trás elos 
.m orros cober tos ele ar vo redo q11 c sa elevam cpu .• s l á be ira mar. 
Po1·ém mais áclir .. a1 fun do, o aspec bo que ar) resentava a llahia 
e1·:t totJ lmen te nu,·o. Pdmeir~menre clis:ingui a- se um (L ser :e 
sem fim de mas tros e velame, que inclicav(L o ancoradOll!'O nol'
mal elos nav:us mercantes , e mai> longe uma sede de ilh as 
g r· ancles e pequenas, cobc r~as ela bosques, assombrando uma 
segunda ba h ia maio r· C[ue n. pt"imeira, e qu e eu não pnelera 
percebe1· á no it e. E olhando ••o redo~· em t eclas as direcções, 
clistinn-ui a por lodn. a pn·te a casal'! a. branca ele v1lln s e po
voados": Nicth~roy, a. capiLal da provinci n, via-se á elir. el a en 
seada c a. IrtEs e depois clel ln , por locla a exte nsão da costa., tão 
l on ge' cg1anto era possJ ' 'el clist ingni e com um binoc_ulo ele v!agem, 
c1ivisaYa m -se hal!ltaçoes e qumta s :- 11m venlaclelro prclun en
cantado . ]] a ];a h ia s ulca cla por e mbarc ações el e todos os ta
manhas, por per1ucnos e gT~ncles vaflo re;;, , 1~ or gr a1;c!es [;J.lua s _e 
bo·tes dinü nuLos. Um mome1rto clep01s , a. n stt a matinal ela c~ p1-

-~ani a ve iu permitlit· ao iVige?' que se chegasse para o ancoradouro 
norm~l p;:wa o clesembat·que elos pn:ssageiros e entr ega Qla carga. 
Dahi n. algll ns minutos um a lancha a vapor abe ia cam inho por 
entre a multidão ele emba rcaçõe5, qtte ·tri polaclas na ma ior parte 
por n egros, rodeavam o vapor, e salt<\Va para bot·elo me·1 que1'1do 
pa i. .. 

li 

Jlot• onde c omeçnt• ~ I\Iinha alma inteira. 
A ssn lbnm ele improviso mil belle:-:as, 
Qua l as~nltnm do tru·dc nuvens d'ares 
No oceauo um penhasco so!ita ri o. 

Fn.'tn.:11 os olh os, n. ling uo gem f~dtn.; 
Quizet•a ler, <JlDI B !'in. t·eu, co~u br:u;os, 
Pu lss r cem ly L· os , alin htu· com vozes, 
E um Só hymno exa lçar, -pas:nnnclu o mundo. 

B ~A ZIL!AI> ,~S - Bariio ae Scmlo <l ngelo . 

A cidade elo Rio de J aneü·o e nm a el as mais cur i O~ttS que se 
possa co nh ece t· . Ao desembn. t·cat· no m olhe pnnctpal, on caes 
Pha roux, e ntl'a-se em che10 no ce n bt·o da c1elaelc velh a no que 
s~ poclet· ia jll'Opriameirte chamas a city elo Rio. Efl'ecti Jamen ~e , 
o bo. il·t• o, composto pelas ruas elo Ü1lv iclot·, el os 011l'i ves , ela Qui
tallda, da Urugtw yana, el o Carmo, e le., é h :1bilaclo exclus iva
mente p ül' ge nte do commercio . Nell e se veem quas i unica
mente casas ele n egocio, ·tanto nos pavim entos '·ten eos como nos 
sobrados, se ndo (15 ru as tão estreitas , que e m algumas dellas 
é pro h i biela o ·tntn úto de carruagens, ou quo.escpte t· vehiculos. 
O v iajnnte pPrcot•re aq 11 e ll as ruas co m curiosidade: acl1a-se 
em verclatle it·o bazar e- tra oho, f'a trta st ico, de cspecialiss im,o as
p2cbo . De a mbos os lv,clos ela l'IH~ v ~ -s e ·toda a sorte ele arma
zena, loj as, eLe ., um as veze;; l uxuosissim as e di g nv s ele fi gu
I·nt·em em '}U alquer ·capital européa , outms em cxtrémo mo
destas, ou - aprcs~ I1'ta n rlu algumas um caracter emi nentemeate 
lll"azi leiro. As paredes são cob ~rtas de a nnuncios, amost t• as, 
ú n cnot·mes J1 gm:as ele papelão ou d>3 met.1l ; ele um a . outro 
belo da rua l1 a tr equentemen~e a rcos ele i!lum inação. que ser
vem ás r~s t:~ s p:tbl icas , e l a nternas i lluminacl as li n"oiLe con
ten do a lgum reclc~me comm erc ial. O asp~clo que oll'erede esse 
conjuncto tão bizat·ra mei1't2 colorido pe l a~ mil pl acas, cartazes 
e pharocs diversos, é cnriosissimo até às oito h oras ela noite , 
porr1ue en·tão està tudo illu mio ado : - as g randes lojas como 
Nvt·re .De~ me ele P cwis pa t·ecem t e t· paredes ele crystal, e ai! 
luzes mu!'t i p ~ i ce s ele clen ' ro e de fóra, q ue!Jl·anclo-se naq uelles 
pri smas, prod uzem o e!'reibo mais ori gina l . B por toda a 
par:te, a:é nos tdhaclÇ>s , por c ima elas c~beças hn. luzes isola
elas 011 em ga mbiaN·as, que sel'l·e m para cha mar a a Ltençiio 
soln·e ta l o ·ta l i nclus Lda . As gTancles confei-tarias, cOJn o ' Pas 
cl\ oal ou Cas·tell ões, che ias c!e pyramieles ele do ces, coofei[os, 
f't·uc·tas, e uma qnan tida ele ele gente a tomar re ft•escos dão á ru."' 
um n a nima ção especi al. Accrescenbe-se n. is to qu e orcb es tt• p,s 
aTnbulantes execntam c·m clil'er sos ]Jan tas ela rua peçâs mais ou 
me nos aleg l'es, r e tninclo ao l'edor ele si um circulo ele eleg::J,ntes 
fl.anetws, e compreh~ncl e r-se-ba quanto é cm·toso ver a pua elo 
Ouvidor. l~'. um formigueiro _ele gen·te ele t~do os a >pectos e 
cores, no me1o ele um a verdaclett' a orgia ele luz e el e nüclos ele 
toda a sorte . _Em mui tas el e;·sas t• uas não ha espn.ç c. s obri ga
elos para p:us:Jo , ou se os h a, são estre itas, como esL1·eiLos ~iijo 
as mesmas ruas, que siio clP.se.;n :t lment e calçadas ; mas a qual
que r hora elo clill. em que por el!as se passe, no ta-s~ um rnov~
men·to exlraot·dinario, uma g t·ancle allluencia ele gen te que va1, 
Yem, en'ra e sae clns lojas, pá,.a em gt·upos nas esquin n.s ou 
mes mo no meio da ru a, comp 1·im.~ n ta- se em roz o.l la, e, coJllO 
se fot' D. acpti!lo nma passag~m .cober·ta ou um LoJar d e reuniiio, 
toclosconversnm, riem, olham e a nelam com a maior nahuralie1acle, 
como se estivessem em suas prop l'ias casas . Para , o v i [Jjant~ 
ele R io ela Prn ta, aqu i llo tem a sua se melhanva r emota com!!. 
t'1la Florida, de Buenos- Ayt·es, ou (L ele Saran di de MonleYi
cléo; para o europeu , esbe bairro faz recorch t· ás vezes a ant igV. 
ci lé rle Pariz, os ba irr os Yelhos ele Franldort ou cl0 Nm·emberg, 
a G>·ancle Rua ele Berne, e mai s especi alment.e a ca t• ac·tet,is·tic i.> 
rua das s,'I'J.lC Jrtes em Se vilha . Para a ru!l. elo Ouvidoe empt·a• 
za· sa tocht n ge o te elo Hio; ás quMro ela ·ta rde afll uem a pas
sea r um po itco ·t~dos. os 'JUe ·beem acabado as suas occulJações. 
c ao o; sabbaclos a 1101 te 6 um a verd adeira rom•u·ia . A rua do 
Ouvidor é o class_ ico for·Úm el'es·ta cidade; a l1 i se discu te; ahl-
53 di scute t ndo, clescl e as qnes~õe s que occ upam a petite-bO !l1'SC 
elo bouleva1·d eles Italiens, a-té ás gn:tves questõe; s po li'ticas cle5 

h uslt? t9S ela Gr a n-Bra·to. nh a . Todas as linb as de bonds passa.m• 
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tel'lni nam 011 partem, do princ1p10, fim ou belos ela r ua elo Ott· 
VJclor, ele modo que pócle d i zer- s ~ que a ll i e l tit o cor ação da ci
dade, para onde a!Ihe e cl'on cl e r afiue ·toda a ge nte, com a m es
llla vHa lidacle com q11e afllne e re!lutl o sangue p31as ve ias e 
:n· ~erias ao cot•açã o bttnHLllO. A toda a ho t·a do dia e da noile, 
os boncls que vão ou vee m cl ' esL~. memoravel rnit, andam coa
lhados m aúet·ia iiD ente de gen te . D" m illh<t , os que, ao ireni 
par a stus occup~ções, q ue,•em passa t' os oi h as pela~ lo_Jas; du
rante o dia . ·todos os q11e lh es podem rouiJ:\r um instant•, o vão 
empregar alli ; d e tarde, é ?'t• ncle~- -wus o ln•igaclo cl <.t gente ülo 
tou1, com o do cle •ni-???Oncle, ao p:ts.;o que na• pt·imei r as hot·as na 
lloile , de ·tod os os suburbios ela ciclacle, rle l'l'amam os bo11cls mi
l.ha t•es ele pes~oas , fam i l ias i nle it·as desde o pae a'é o m e no t• dos 
ft llns, cr iadas, ag-gt·eg;:te]os, trabalhatlor~ s ; ·hoclos v:lo ao c lass ico 
Passeio da m a d o Ouvidm·. E n 'aqud la est t·eitiss im a rua, que 
mais parece um b ~ cco (p,Lsillo), entre milh ares de l u?. e> ci <lS 
Pa redes , elas jane11as, cio> at·cos, em me io ele uma rnultiLião com
Pacta, apinhacl~, onde pre ho3 e lll' a ncos, genhe cli>tincta e p3S· 
soas . :Nnclt·ajo>a~ e dcs Jalç:,s, todo> se acolovel lam, se em}Jut·t·am 
e gl'l tam, t•imn - se e d emonsLl'illl1 um a a l >g riaot·iginal. E n o 
llleJo elas m nsicas a•11 b hn tes. d a;; o1·chres t•·as ele cu t·sos ele elansa 
(s6 _pa ra hom em), que dão pa,.·a n.t·u a ; ct..s gritose ·l"eclames estt·~,
nh?s elos ve nde:lot· es ::nnlm luntes ; pa ssa- se por aquel la massa 
1~ [orm t> , i ndiscr i pti vP.l , experimcmba!l do '"n'' sensação Clt l'i osis
suna.. Todos os negocios i mpo t· ta1ües ·t~em n ' aque ll e bai t· t·o os 
seus esb bel ec ime ntos ou as snas s uccu•·saes: so iJ este ponto de 
1•is ta as;:emel ha- s lá cily d e Lond t·es, 'l'IIC!o es tá , n'E:> ·se IJ:t il'r .J 
concen·tmtlo em cle·te1·wi nada s t• u-, s, c Jnrot·me a n at tu·eza elo ne
gocio, e pnro. urn es tJ'ange it·o nada é mail Cltr ioso nem mai s ori g-i 
n a l que :i. 1•ua ele,· . Be n tfil . onde sós ~ veem arma;~ens ele cftré, aos 
q uaes a fllue t:o::laa procluc ~ ão da imm ensa quantidade ele f:1zeu cla s 
que povo :~ m o in Le l' ior elo paiz. N ' es~e> eslabcl ' Cimento : o r ep;i me n 
de viela é pat1·i~u·~hal, e el e m a nh.t e <i, b:u·rle, a h n·a elo al mo;o 
e do j a n ta r, not:t- se mn i ot· conc .nTancia el e ge n t : , por que e m 
cada ca~a põe- se mes1t para q1 tem q ·,e il' a se nta r- se, a •loptu ntlo a 
moela !Jt·az ileim ele r;enir ao me1 111 0 tem po totla a comid a , elo 
q_ue r esulta rpte , sa ha vi nte [ll'atos, os vinte e5tão t odos em 
cJm a da m esa, e nada u m co me com Lodn a li bet·d:<de o qtt ~ me
lho~·- lhe _parece ! Porém nes te hni ,·t·o s6 mor<~m oq qao são 
Obt·Jgaelos :1 Cazel - o pe 'as E:>x i gen~ i a'l do commerc io a retalho, 
ao passo que o alto co mm erc io, os t' icos e os em pregados vivem 
nos a l'l'aba lües, CJUC sJ:o l'legant i s>imo~ . l!:stesystem-J. cl ,1 vi ·la é 
PerfeHam ente europêo , e, a i nela m e ho1·, loncl l'i no. po i'i na g .. an
de c idade, a city, passo. ·las_cel't·l s hom> do d ia, conv., c:te-s2 e m 
uma especie ele n ~ ct·o le l'io, " a povo:1ção, gt·a~a ' aos [a t·t·o-cat' · 
ris, omnibus , -b··amwayo, oabs e h :bnso.ns, va i para os subur 
hios , ou bait·t· os mt> :ws c .~ n.Lrae :s , onde se _be :-.1 não se nrJ lc_ mo
v imen to co:nmer~ i a l a lg ,ml, veem- se ca-.;as !'ormos issimas, c ~m 
hell os jardins, e por to ~a a pa d c e1se aspecto especia l d o con
f'ol·t bl'i tan :1ico , e Jse que qu J faz elo h9nwinglPz u m ve l'Cl acle iro 
reftJg'io ideal d as H· ilml,tçõe:; elo m nndo . No Rio, os salmr!Jios 
eleg;a tlles [)l'inc ipi a m quas i no c ·ração ela cidade , porqne o b :t il• t•o 
d_o CaHete é um elos mais formosos e JWefe.-idos pe la g-enle d i>· 
t1ncta o:t r ica . T anto o Ca-tte te como Bola fugo, S-. Ulemmte, 
L at·anj eira s, com o seu pro longamen lo pa ra o U•,sme V elho, J o 
lado esquet•d c da cicla le, e H.io Cumpritl •, Enge nh·J \ "ellto CJ 

Ancla t' a hy Pe~ueno, sãJ os pt·efe,· iLlo> p" lll gente e!ega1rte, 
nob1·e on ele ulba posi ~ii.o . N'ess~ ~ ln i t'.l'OS v~em-se ca~as E! le
gan tis ;imM, p:t lae ios como o el o lnrão de No va Fri burgo . o 
Palace te Cor neli o c ouLros, no Cabte to; o elo b<1r:lo d J i\Iesrtn i La, 
conde da l!: s~rell a e ou ros , no R io Comp:·hl ,J ; o t o d o nwrqu _,z 
d e Abra·1tes, D iogo Velho e oalt•os , em Bottf1go . :\s L'tlas 
nesse ~ e legan"te-> a !'raba l .. l ~s são lat·g-as, mu i las "'nsombmdas pot• 
:l.-l'Yores - q ·1as i s ·mpre palm eiras - pbn ta dns aos lados, e as 
casas são isJia' las , r~ce be . o do l 1 1 ~ pot• todos os lados e rodeadas 
el e Jai'Clitn ma i,; on m ono.> luxuosos. Nã .) s6 o be •n - e,tar com-' 
? ltt x~ b)1_11 cnLendido é o que S J r ave :a n !SSel lJ:tÜ' r os, on:le 
buda e SJ t'J O e cspapso . All 1 -veem - se c:tsas - qu J pel ·· gosto 
e lux? com qtu ,:lo mob ili adas, nii.J ~le~mc rec i r i a·n_ em Par iz _ 
0 .ll V1e nna - cheia<> de c·JtJ sas ctts t::><; J ·S ll11~s, ele ObJeCb:Js :tl'L IS
t tcos ele g rancl J vaJor , l ap~çn.rh\s anLig:.1s rle s ·1bido meJO:t·>, ou 
l;el' C[ ltias hi sttn·ic:~s de el e •·a ~l o [l\'e;o , como se pó !e ver na casa 
r o S1·. Hat' lh•fi', no pd aci o elo viscon :le de S. Clem,,n te, ou no 
do conde de I lo. mnraby . Nada m1is enca n tadc t· qu ' e.>tes a r
~·a ha l de,. No_ el e Bota!'ugo , a praia é c~!ebt·e p w sua bellez.a 
~ecte.,crip l i'•el e p ·lo pan orama esp1:ndido que d elt a se goza. 
1' 0 el o A n:Inr::Lh y l?e qu ?no, ve - se ::L wgctação m a is so bet·b ·>, e 
ter,t-se o c li ma mais saudaYel que é dnclo imagi n:ll' . Nu do 
~abLeLe, ·te .•m - sa 08 com modos d a cidade e as v :~ JltageH el os su-

Ll!' bios. No elas L :1 ra nje iras , a vida ê mo is cara ct<:ri sbica, po-

de nclo- s2 dizer que qu a>i t otlo 0 Cosms Velho é habi Lado por: 
i ng leze; . A legação argent ina occupa u m elegan te chaleb na 
r ua el as Lan:njeira n . U4 H, 2° , no brt il'l'o mais li nela , ·talvez., 
elo l!l io . E s te o. t•t•aJba l ele vai da pt·aça Dttqite ele Caüas até o 
fim ela l inh a elo bond, prolonganclo -se pelo elo Cosme Vel ho. E' 
11m va ll e estrei-to, IDettit.lo etHr e 1110il lanh:,~; eleva das, cobe t•·tas 
ele ~!'l'ores div ersas pe la co t·, peb fót•n1 a e pela<; t·amage ns. 
A' di1·ei ta elo va.lle est'l o m orro ele CanLag-allo, e à escpter-da,. 
pt•imeir o o da 13o::t - Vi;t:~. r de 1~ois o ele D. Mar th l ; mais ao 
f' lll1 .lO !lca o mor ro elo l ng!ez, e, domi nando o conj m ·- to, o es 
ple ndiclo mono do CorcJvaclo, com a sua cu1•iosa muralha bran
ca, qu ~ se clel taca a l uz elo sol arde nte. 1\o Jacto e~qu e rdO. 
des ta l'Ua cot•,·e, em certa extensão. e e nbt'<> mut·alht~s ele pedra, 
Cl'llzado por algu mas pontes , o riacho Caboc' a s, q :1e clesagua no 
npr, aos lados elo con hecido ho~ el elos Extrangeirus . ~> ta 
rua é larga t> irt•egul a r ; l-'Ó !e cl izer- 2e qne a companha as si nuo
sichde'l ele um val: e apert ·tclo pebs verdes m onta nhas. N'e lla só. 
se veem casas part~cul rros, mais ou m e n'·s l uxuosas . residen
cias el e famí lias abasta das o ·t ele co m m e -c ia n tes e:1Úangeiros, 
q1te vivem aq i úl'allq!!i ll amen ~e no m e io d e um 9. vegetação 
sober ba, r ereando a v i ; L.- com os a l tos m or ros e r espi 1•ando 
o at' fNsco saltu·aclo pe!os per f 1mes d os bosc1ne1 e JJl a n tas 
'b t·opicne3 - A calma r[!te ac1u i rein a é deliciosa, e a viela eles 
li sa- se apt·az i ve l e rüonha em meio de unn natut•eza tão bell a 
e el e gdn\e tão c ulta como pacifica ;\Teste bairro q11as i não hl\ 
COi n tllOl'Cio: tem- se de h · lnlicar bilclo ao centro ela c idade. Um 
bond d 1 Co mpa nh in Llo Lan ical Garde n, com_ a denom inação ele 
- - Onviúo t· e Lar;.nf:eit' aA, an·la e m viag-e m con tin.na - g t·aça~; 
á stta vi a -d u pl:.t - de3de u lim desta ril a, no 1 ~ o n to chamad o. 
Bica drt Rainha, aié a rua .d e GJ nça h-es Di as , quas i a chegar á 
el o O.tv tdor. I .;·tc: que t· dnet· qne c;s h ubtLuntes cles·te 1 ndis
simo [l.na ' alde p :1 clem .i t· e vit• ao ce n t1· o ela C!dadl', dia e noite . 
(J!lnsi sem i n ~enupçiio, j)[:Sia ndo pelos pontos pri ncipue3 d~ 
lti ', mecliaiYte a JllJd i ·a :;ornma ee clze tto > réi• , i:> lo e, cl uis e 
m eio peso•, moeda GO!'re n te , rl e Bu eno3 Ayres . . \.s casas ne te 
bair ro são e:.li fl ca~las, f<S do belo clit•ei to, n as ft•;r Idas elo morro 
de Cnn lagaJl.J, ass~melh :llldo - sc a cas t Jllos feuclaes , e pa.t·a che
gar a e l !e > e preciso suuit· altas escadari:rs elo peJt·A . Quasi nO
IJrincipio cles~o a r r a bnl tl e , em um rllcanLo fo rm ado pelo 
mor ro da H~tt V ista, c om e~: a m n :t run. la tm·:>l , ch a11:ada de Gua
nabat'lL Na s a extremida le, e m fJ·e. nt: a rua cl 3 Paysanclú, 
adornadn ele d upla fila d e pali neiJ·as , ,·e- se o p:t!aci o !g;;.bd, 
res icle ncia ele Sua Alteza a. pri nceza hel'cle ira e ele Sua Alteza 
o Conde d'i!: u. EsLe palaci o era anl- ig::lll~ cnte uma simples quintil. 
pat·LicuJnr; poré m f oi com pr ado para sel'Vil' ele l'esiclenc in á fa
lnili a da Serenis.oima P"·i nceza . Nada tem, pai ,; , de ext raor cli
nario em sua [lrchite~ t 1r a , por ém a q uintil t1ue o rodeia, é fo,·
m Jsa, e parece que ha o pt•oj ec lo el e tl'ansformal -o, pat•,t dar -l he 
um asp~c-ta vet·clacle ir.<m e:~ to m 3glslo-;~ . E' cmio;;o observar 
qu e a reBdenc ia da Pl'inceza I mpe l'i a l é q nas i 11•J extremo es 
quel'clo ela c iclacle, ao passJ rrne a ele S . M. o Imper a elo t• estti. 
sitnaela completamente na pa rte cl it·eita do Rio. no arrabalde 
el e S. Ch r is tovi.io A res ide1tc ia o ;·d i nari<t ch Sttas Magés tades 
é e fí'edt,- a mei\Le a qtlinta ela Boa Vi~ta, on !e ba o g r ande pa
Ja ci o d e S. Ch r istov:io, e :lilicio de ~ ~· op'lrçõe.'i ma n umentaes, e
r odeado poe nm esplendido par.rne, e m qne S 9 adm ir <l ill ca.sca
las, lagos e bc·srtne:; , se ndo o seu Mces.>o ao publico franco. m· a bi 
que S . ~I . o Imperador r ecebe no> di as chamados ele. pequena. 
g·ab, pot·que nos corte.i os t•ecebe no a.nli go paço c •l on ia l ria ci
d a cl e . Ji;ntt·e o P a lac io Jsal.e l, s ituado nas L a t•anjei ras, e o Paço 
cb 13oa Vis•n, si tuado e m S. Ch r :stovão, h amai ~ ele nma h ora el-e 
cat•t·o, at1·are3sando t•J(l:J. a cidade, Cl' .1za ndo os lxli t·t·rs mais di 
v 2 rso ~ , ora ro t· e t ·<?i l i ss i ma> r na~ , r,ra por sub ida'\ i ng remes, aqui 
por cJlçaclas la rgas . al i i cos lea•1do can::ws .. . . -E~<N"sTo C U iE S AD.L » 
0> govet·nadores elo lt iu de Janei t·o cl -•scle 1565 al e 7 de mar ço de 
üi08 fo,·o.m : Gove m adores s imp les : J.<;stacio ele Sú, posse em 
t5'55. l'I1 'Jl'L'eH fU1 20 de fe re;•eiro de 1567. [JOL' e{l'eito ele re r i
m er.-t J t•ece biclo -na f:t ce em combate com ·as Tam,,y ,.s; Mondo 
de S<i, •1557, l!: t·a go,·e r nador geJ·aL Sal vaclot· (.'o,-.l'ea de Sá, 
L'i58, i n tcr i tlO ; Cbt·ist o r~(o de B>nr Js , 1572; An ton io Sa lema , 
·157!: Sa!vac!OL' Co r r,3 a de sr.. 1578: F t•ancisco de Mendonça 
va~conc<! ihs, :1598 ; i\la r Lim c. ele Silr , 16 2; A ll-'umo de A l. bu
q uerquc HiOS; Cons lanb ino ele M~ neláo, :1614; R>ty Vaz P; nto, 
1617 · J\Iart im G. de Sá . 16 18 : I<\·a ncisco Fajardo, 16?0, ~ ots
r itu; Mal'L im C . d'.l S :i, 16~3; Do~:t l ' l e Co t· .ea Vasqueanes , 
46:?J: M:a t· Li m C . de Sá, 16:30, nasceu no R i•J c!e Ja nen·o. : 
D:tar to Co n ·ea Vasqneaoes. l(:\:3?, i n te ,.~ n o ; H~ dt·J go ele. Mt 
ra nda Ho nri ques, -! 633 ; Salvadol' C~ ~· ·· "'·' .de _s_~ e, Ba ~e.v J : I ~,s , 
1G37; Dn1 l' te Cor .- e :.t Ya;q 1 ;rJ i n~s, -lGJ7, tn ler ln ~,.::;n l '.~clot 0011 ea 
ele Sá , 1638; Dna rt'-l C -r,-e_t Yasclileanes, 1 64~ , Lu1r. B~ rba!h O-
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Bezerra. 1643, brazileiro ; Francisco ele Souto .Maiot', 1644, 
eleito pela Camal'a Mnnicipal; Duarte Conêa Vase1ueanes. 1645, 
Salvador Corrêa ele Só., 1648; Salvador ele Brito Pereira, 1649; 
Antonio Galvão . 1651. i tYtet·ino: D. Luiz ele Almeida Portugal, 
1652; Thomé Conéa ele Alvare~<ga, 1658 : Sa lvaclo t· Conêa de 
Sá, 1659; Thomé Corrêa ele Alvarenga, 1660, mtet't?o; Ago~
tinho Barbalho ele Menezes, 1660 : Sal v a dor Con a de Sa, 
1661 : João Co rrêa ele Sá, 1661 : Pedro ele Mello, !l661 ; Mar
t im Co rrêa Va~queanes, 1666, interino; D . Pedro de l'vlarca~e
nbas 1.666· João da Silva e Souza. 1670; Mathtas da Cunha, 16 t8; 
D. M'anoel 'Lobo 1679 ; Joi:Lo Tavares R0lcl, 16~0, interino; Pedt·o 
Gomes 16Sl : Duarte 'l' eixei raChaves, 1ô82;JoaoFurtaclo de Men
.donça, t686; D. Francisco Napes ele Alencas bro, 1639. ficou co m 
·soldo de 4500 crnzaelcs; Luiz Cez \l' de Menezes, 1690; Anbonio 
Paes ele Sancle.1693 : Anclt·é Cusaco, 1694; Sebastião de Ca~tt·o e . 
Caldas , 1695; {os caiütães -geueraes" ad honorem>~: Al'thur ele S6. 
Menezes, 1697; Martim C. Vasques, 1697 , interwo; Fra nc1sco 
.de Castro Mora es, interino lG99; cupitão gen eral, Arthur de Sá 
Menezes, 1700; govel'naclor simple · , O. 1\.Jyar J ela Silva e Al
buquerque, 170.2: tr iumvirato :frei Ft·a ncisco el e S. Jeronymo, 
bispo, Gr egorio ele Cas bt·o Moraes e Ma rt tm C. Vasque.s, '1704; 
2o ca pi·t;io ge nera l " acl II onoPem » D. Fernando i\Iart1ns Mas
car enhas, 1.705; 3• capi tã o g> ner al, Arth u t• ele Albuquérque, 1709 
aovernadot·es simples,F L' ancisco ele Castt•o Moraes, 17 1 O; An tonw: 
de Alb trftteretae Coelho Carv alho, 17·10; 4• cap itào-grnet•a l << acl 
bonorem , Fra•1ci sco Xavie r de 'l'a vora, i7t:; ; Manool ele Al· 
meida Castello Branco , 1716. interino; gorel'noclores sim ples : 
Antonio ele Br ito Freire rle Menezes, 1717: Ma noel. ele Almeida 
Castello Branco, i7l9, in b"rino; 5° ca pilii:o-gen eral, 10 por gr aça 
especial Ayres ele Saldanha de Albne1uet"qtw Co ·tlinho ele Mello, 
1719; governadol'es simples: coro:1el Luiz Vahia i\Ion teit·o, '1128, 
deposto pela Camar a por louco; morren em 17:33, sendo en
· t ~rraclo em Sanh Antonio; Manoel ele Freitas l•'ons ? c~ . inte
rino. '1732; i o• cari~ães -ge neraes legüim os: Go me:; li' t·eit·e ele An
drade, 1733 : r.lalhias Coelho ele So11za, '1735, i ntet•ino; Jo>é da 
Si'lva Paes, 1735, interino ; GomPS Freit•e ele Andrade , 'L73G, 
interino; Math ias CoelLo ele Souza 1737, in terino ; J~ s ~ Paes 
da Sil va, 1738, intel'ino ; Gomes Fre it·e d·~ Anclntele , 1739, 
inlet·ino; Mathias Coelh·) Souza, interino, i751 , falleceu ~m 
22 de mat·ço ele 1753: Patrício ~.l a noel ele Figuetreclo, 17;,3, 
intet·ino; José Atrton i'o Fre ire ele Andrade, 1753, jnLel'ino; 
Gomes Fl'eire d e Anelr'lcle (fei to Conde de Bobadella) 175S, 
falleceu em 1 de jane i1•o ele. 1763. Mandou o r ai. em H de Mat·ço 
ele 1757 que o retrato elo Conde ele Bobaclella fos se collocaclo 
na Ca mars, Municipal. O bispo f l'e i Autonio elo Desterro, José 
F ernandes Pinto Alpóím, João Alber to Castello Bt·a nco. 1763 ; 
1o vice-re i , Conde da Cunha - D. Antonio Alvat·es el a Cunb11., 
1763 ( 12.000 cmzaclos de ot•clenaclo) ; 2o di to, Conde ele Azam
buja - D. Antonio Rol i m ele Moura Tavares. 176 7 ; 3 ' dito 
:Marquez ele Lavradio - O. Luiz de Almeid.\ Portugal Soares 
d'ITiça Alarcão Silva Masc11.renhas, '1769; '1" dito dito, Co nde ele 
Fin·neir6 - L~liz de Vasconcellos e Souza, i778; 5o , Co nele de 
Re

0
zencle - D. José Luiz ele Cas·tro, 1790 ; 6• , c!Ho, D. Fernan

do José ele Portugal, 1801, f~ lleceu em 2•! de janeiro ele 18H ; 
7o d i·to, Conde de Arcos - D. Marcos de Noronha, •1805 o. 1808. 

RIO DE J ANEJ:RO (At•cebispael0 do) . O Bispado elo R io 
de Janeiro creado e confirmado em 16 ele novembro ele 1@76 
pela bulia Romani Pontificis Pcr.stoJ•alis soUcit1tclo do papa In
nocencio XI, foi elevado á categoria ele o.rcebispaclo pela bulla 
Acl Universas oTbis eeolesias elo papa Leão X lU ele. 5 ele maio 
ele '1892. Teve os seguin·tes bispos: :Matheus Nunes. 'tômou posse 
em I5 ele ag-ost~ de 1567. Retit•ott-se para o Espirit!l Santo onde 
morreu em ~15:H ; Barlholomeu Corrêa Simões P ereira, JlOS3e em 
1:l ele maio ele 1577 : D. João ela Costa, 1579, deposbo e m outu
bro de 1537, foi pará S. Paulo; Dr . Bartholomeu La a ar tio, não 
acei ton ; Dt· . Matheus ela Costa Alboim., posse em 2 ele outubro 

. de 1607; morreu envenenado em 8 ele fevereiro de 1629; Fre i 
Max imo Per eira, posse em 3 de julho ele :L629; P edro H. Alber" 
naz, posse em 23 de ja neiro elo 1630, iucerino; D . Louren ço ele 
i\lenclonça, posse e m 9 de satembro ele 1632; retirou-se fugido 

·para a ~m·opa em abril de 1637 ; Pedro H. Albet·naz, posse em 
1 abri l ele '1637, interino, depois confirm ado em 1639; José Coa lha, 
posse em 6 de junho de 1643, intet·ino ; Antonio Mar·tins Lou

.r eiro, posse ~m 8 de junho de 16-14; l'u~io p~1·a o Espírito Santo; 
J\Ianoal ele Araujo, posse em 1614, mlermo ; J osé ~le CJsll'O, 

·posse em 1653, interino; O. ~ianoel ele Sou.za. e A l me tcl~, posse 
em 1659 · retirou- se pa t·a a J!;uropa por elestst tr ; Frauctsco da 
Silveira 'Dias posõe ~m 5 ele maio de iG69; nascido no Rio ele 

.Janeiro; Seb~stião Barreto Brito, posse em dezembro de 1681; 

gover nador elo Rio de Ja,neii·o nomeado pelo bispo eleito, tendo 
com~çaelo a Sé e se11clo então elle v igario ela Candelar ia , no
meado '1° deão ; LourPnço do Mendonça; uomeaelo bispo elo 
Rw de Jane iro em '1 640, desistia, ficando sem eJ1'ei'to a ct·ea.cão 
elo bi spado; F1·ei Manoel Per eirn; elesistio depois ele sagrado; José 
ele B:tnos Alarciio,lenta opposibot· ele Co imbt·a poss2em '1 ele junho 
ele 1862; t eve a congma cl<J SOOS,foi 6. Lisboa Pro l 6S9,voltanclo em 
mat·ço de 1700,fa1Jeceu com (j6 annos a 6 abri l ele 1700;Frei Fran 
c isco de S. Jero nymo , posse e m 8 de ju •ho ele 1.702; con ~ truio o 
pa lacio ela Conce ição, tendo do governo o aeljutorio ele 8 .000 
cmzallos; gover nou a cidade rm 170•1, '1708 e l70J , mort'ett em 
7 de ma t•ço el e 'l72l com 83 a nn o> de edacle; ft·ei Antonio de 
Gl.iaclelttpe . f10S ie em 2 de ago~to ele 1725; reti r ou- se em 25 ele 
mato ele 17-10 pat·a occupar o logat· C i '~ bispo de Yizeu ; D . Joi\o 
ela Cruz, pos ,e e m 3 de ml!.io cl > 17·11. Paclio cles i s ·t ~ncia, reti
rando-se ·p~ra Lisho<t em '1745; ·teve clnvicli;J; com o Cabido por 
ba1·er ex travi11.clo o cruzei ro cl~ J.H'altt ela Sé e 30.000 cruzados 
do espolio do seu antecess~r; F t·e i D. Anton io do Desterro, 
poss , em ·J ele de z~ mbt·o ele 1746; governou a c iclu.cle com ant ros, 
por f'Ccasião ela mort e elo Conde tle B baclalla no 1 el e janeiro 
ele -1763 e e fallece tt no dia 5 ele clezemb:·u éle 1773 ; • D . José 
Joaquim Jus·tini a no i\Jascarenbn.s Ca&bello Branco, posse .em 15 
ele abri l ele 177-! ; nom ?acl•J coarljucLor e s ·ccesso r elo bispo em 
'1 5 el e janeit•o ele 1763 entrou Jogo no exercício ]101' ter j it falle
cido seu a ntecessor; l'all eceu em 28 de j a ne it·o ele 1805 com 73 
an nos; 1) . J ,,sé Ca e to.no ch ' ilva Cout in h o, po-; se em 28 ele 
alJt·il de 180S; nomeado ca pe ll:io-mór em 3 ti c junho de 1808; 
foi ·deputado na consliluinte e senaclc•r poJ r S. P o.ulo; f'alleceu 
em 2l ele .i 1neit·o tlc 1833. O cah iclo tomou conta elo bi spado, 
nomeando vigar io tapiinlat• ao mon5e: lltot• Vicli gal: D. Manoel 
elo Monte R od rigu es cl~ At·aujo (conde ele l t'Gjtt ), posse a 2-1 
ele maio ele 1810; l'oi cle put~do pelo Ri o ele Jan elt·o e fallecetl 
em 11 ele j•tnho ele ·J8 '3, O cabido tnmo u conta. do bispado, 
nomea ndo g:>ve t· nadol' a () conego, depois monseuhot• o padre 
l~elix-. lllari<t de F1·e ib11.s P Alb ·tquet·cpte ; cl. Pedro Mari a de Lo.· 
cerda , pos;e em mnrço de '1869: te tHlo sido nomea do e m 1868, 
f'oi sagt•ado em Min as e m 10 de j :\neit·o ele •1869; ass isbiu ao 
cun.cilio el:t lnf'ctbiliclarlo do Papa, ficando na s ua aus 3ncia 
como governa•lot· rio bispado mt nienhol' Felix Mar ia ele. Freit·aS 
e All>uquorq.ue; fal leceu a 12 de novembro ele 1802: João 
Franci sco Thiago Esberarcl, na <c3n em Barcellouo. ( HesJ)anha) 
em lO de outubro ele '1813; sagrnclo em 28 de se tembro ele 18@0 
b ispo ele Gen a e coacljuctor ela Se ele Oi inda ; nomeado arce
bispo Lomott posse em agosto ele '1894; fallece tt a 22 ele Janeiro 
ele 1897; J oaquim Arco-Verde Cavalcanbi de Albuquerr1ue. 

RIO DE JANEIRO. R io do Es'aclo de i\linas Get•aes, atf. 
ela mai·gem dit· . elo S . · Francisco. Serve ele cliy isa e :rbt·e os 
muns. elo Curvello e Jequitahy . Tem um curao ele 72 k ils . , 
é copioso e diamantino. Recebe o Guaru . Nasce na ser ra dos 
Get·aes . T em de largtu·a na foz 85 me·t1·os e profuuclidacle 
maxima cl0 2,ml 25 . 

RIO I'JE JANEI RO. Ba hi a oa lago elo EsLaelo ele Ma·tto 
Grosso; é como u ma. expa.n~ão.elo rio Bento Gome;;, em que 
incorporados os nu111er osos rtbetros, CUJaS cabeceiras esbão na 
alttu·a. elo diõ·t . elo Lhramento. Estas agun.s vão espalhar- se 
pelo panta tla l do P ocoué e não vertem pam o Cuya bá. como 
ou~r·o ra sapputtha-se, 

RIO DE SÀNTO ANTONIO. Ant iga com . rle pt·im. en·~r. 
elo Estado c1e Minas Get·aes, ct·eada pelas Leis Provs. n . 2 .20<! 
de 1 ele j unho ele 18i6 e 2. 273 ele S ele julh1 elo mesmo anno 
e classificada pelo lJec. n . 6.43!:1 ele 1,1 de feve t·ei ro de 1877. Com· 
pt·ehenclia at é :L88:J os te rmos de Conce içito e S. illiguel ele Gua
nh ã es . Ern 'lllQO o Dec. n. 35 ele '1 ele abri l tirou-lhe o mun. 
ele Ouanhãe; .. Já não ex i s~e. 

RIO DE S. FRANCIS·J O. Dist. eh Estado ele Minas . 
Oet·o.es no mun . de t:anta Bal'bat·a . Di ~c e se ele i\Iarianna. 
Foi c:· eaclo parochi:t pda Lei Prov. n. 2.00 l da 14 ele no
vem bt•o ele 18/:l. 'l'e n• esclB . publ, de ins t . pl'im. Com 
prehende o p J I' . On ~a. Sob t•e su:ts divisas,vi:le, entre outras, 
a Lei Prov. n. 3 . .2"1\J ele 1l de outubt·o de 188 !. 

RIO D:l: S. FRANCISCO. Com . cb prim. entr. elo Es
tudo ela Bahia, creada e. classificada p:- J. s Alvar ás ele 3 ele 
junho ele i820 e ele 7 ele julho de '1824, H.es. rle 1 ele outubro 
ele 18?7 e Dec. n. US7 ela 2G ele .i ulho ele 1$50 . Em 1835 o 
art . lrt elo. Lei Prov. n. 6 tle 2 ele ma io cl 3tet·minou que ess!1 
com . constas~e ela l3 art·a elo R io Grande, Campo Largo, Pilão 
Arcado e Ch ique-Chique. Pedeu o \n•mo de Pilão Arcado 
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J?ela ele n. 229 de 28 de fev~reiro de 1840; o de Ch ique-Chi
que pelo art . I § IV ela d e n . 65J çle .1-± de clezembrfJ ele 
1857; o de Ca mpo Largo pe lo art. l § JI ela de n. 1.240 de 
28 de jttnho' ele 1872 . A. Lei n . 65~ incorpot·am-lhe a ind a o· 
nmn. de Santa Rita elo R io Pt·e·to, que ella perdeu em virtu•:le 
ela Lei n. 1249. Em 188~ comprehenc\ia "ómc tte o termo ela 
Barra do Rio Gt·ande. illm 'i .892, por Acto rle 3 de agosto, fo i 
mais uma vez ct·eada com., tendo po r séde Ba n·a elo Rio 
Grande. Era co nhec ida nos tempos coloniaes pot• Set· Lões ele 
Roclell a~ . S ua prim eira ot·ga ni sação abra ngia as 103 leguas 
de Ca t·inh an ha até Pilão Ar~ado, pel't?ncenclo e ntão a co m. 
ela J acobina, eht qu a l foi separ ada em ·1810 e unida ao Est-a 'lo 
cJ.e P ern a mbuco, até que por Alvad. de 3 de junho ele ·1820 foi 
el evatla á categori a ele com. E m ·J82-1 foi tempo t· ariam ?-nt3 
r~u nid a ao Estado de i\Iin as ,• do qua l fo i desligada em 1827 e 
restit.t!ida ú Bah ia . O ·titu lo de ::)ertões de Hocleli a> é sem rlu
vida devido â Lribu elos Roclellas que, com os AcoroaBes e ~lo 
coases, i nfestavam aqudlas po.r<' gens . 

RIO DE S. JOÃO. Ois~. elo EsLado ele ~Iin as Geraes. no 
111un. ele Santa Ba t·bara. Or~g-o Se:1 hor Bom J estB elo Am
par·o e d iocese de l\Ia ria.nna . l<' oi, em principio, um cl is t. in
corporado 1i ft· eg . tle Cocaes elo mun. de Santa Barbnra, pelo 
art . XXI § IV ela Lei Prcv. n . 818 el e 4 el e j t!nho ele 18J7. 
Elevado á pn rocbia pe lu. Lei Pr·ov. n. 893 de 4 ele junho ele 
185S. Incorp :ll·aclo ao mun . ele Caeté pelu al't . I ela Lei p,·o v. 
n. 2. 107 ele 7 ele j a ncit·o el e ·1875 e ao ele Santa Bttl'bara pelo 
at· t . r ela ele n. 2.167 de 20 de novembr·o elo mesmo a nno . 
T.em duas eschs . pu' •ls . de inst. primari a . 

RIO DE S. JOÃO. Pol' . do ]]~taclo do Maranh iio, no 
mun. do P aço do Lnmiar, com duas eschs. p ubls . ele inst 
prim., creadas P' los urts . I e If ela Lei Prov . n . L 262 ele 19 
ele ago~: to de f ,):)2. 

RIO DE S. JOÃO ACIMA. DisL elo E~hdo de Minas 
Ger~es, no mnn. elo Par{t. Ot· ago Santo Antonio e dioc ?se ele 
Marianna . Foi c rendo 11arochia _pzla I.ei PL'O'é· n. 3.141 ele 
18 ele otrt•.tbl'o ele 1883 . Tem dws esc lts. p ttbls. de instr. 
primaria . 

RIO DE S . JOÃO ACIMA. Di >t . elo EsLaclo el e Minas 
Ger aes, no m un. elo Pará , regado pelo rio S .. João . Orago 
San·t'Anna e cl iocese ·cle Marianna. Ii'oi creaeb p:trochia elo mun . 
ele Pitangui p ~l o § VIl, ar t. I da Lei Pr·ov. n. 209 de 7 ele 
abril ele 1841 ; incorpor·aclo ao mnn. ele Boro Fim p~lo § XVJI 
art. VII I da ele n. !:!34 ele 3 ele alJt·il ele 1847; ~o rnu, . do 
Patufufo (Pani) pelo § !I al't. I ela el e n . 386 ele O ele outubi'o 
ele 18-!S . Tem cscbs. publs. ele ins~ . prim . , cl t~a~ elas quaes 
creaclas velo ar~ . I ela Lei Pro v. n. 2. 164 ele 20 ele · novembro 
de ·1875 e§ I a r t . Il el a ele n. 2.30J ele 13 ele ou tubro ele 1Si7 . 
Vide Qnça. 

RIO DO AMARO . Pov. do E stado elo i\hu·anhüo, no mun . 
elo Paço elo Ltumar. 

RIO DO AMBAR. Pov. do Estado de P ernamlmco, na 
costa, nomun . ele Iguarassú. - · . 

RIO D:::> ANTONIO. Dist. elo t~rmo de Caeteté, no EsLado 
da Bahia . 

RIO DO BRABO . Log . e mon·o do E:;tuclo de S . Paulo, a 
seis k,ils. ela cidade ela Boca in a, a cujo mun. pe1:t ~ nce . 

RIO DO BRAÇO. Log . elo EsLacto · ela Bü.h i ~, no lermo de 
Ilheos . 

RIO DO BRAÇO . Ba-in o do Estado ele S. Paulo, no mun: 
de Pinhe: r os . 

RIO DO CARMO. Antiga com . ct·eada no E3 iado ele ~Iinus 
~eraes pela Lei Pro v. n . 3. 130 ele -! 8 cl.e ou~uiJro el e 'L SS3, qua 
Jncorpor ou-J h e o nn n . ele l\Ia ri a na . Foi supprimitl a ]Jela cl<1 
u . 3 .273 ele 20 ele outubro ele 1884 . 

RIO DOCE. Log. elo Es ~aclo ele P er:wmbttco, no mun . d~ 
Oliuda . · · 

RIO DOCE. Log . na cos·ta do E>~Ddo das Alagoas, en·tre a 
Pop·ta Verde e a barra elo Camill'agibe . l!J' pouco halJitado e 
nada off'erece ele notavel. 

RIO DOCE. B Jir:o do mun . de S . José elo H.io Paydo e 
E$ ta elo de S . P aulo. · 

RIO DOCE. Dist. cee:.clo no rnun . de Mari a na e . Estado ele 
Minas Gzraes peio Dac . n. 1i'2 A de 27 de junho ele 1800 . 
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P c\S'OU a pertencet' ao mun. da Ponte-:\ova pelo ele n. 160 de 8 
ele agost') ele 1890 . 

RI0 DOCE (fmmacnlacla Conce ição do;. Ahleame1rto situ"elo 
.ittnto a1 S1tassuhy, nas c.tbaceiras elo rio Poaia, ,geu teib . 
Teve pl'in ci]JiO em meiaclos de 1873, por se tet· recJ nhec1do a 
ll~Ce3si [J a:te ele tr.lnSferit• a Sllfl, Se ~l 1 cl::ts prox imi dade.s cl ú rio 
Doce mr.is p~ t·a o ce n tro, on 'le não es ti ves.>em tão sujei'tos ás 
feb•·es intarmiLtetüea, que se manifes~aeam ao clerrubar-s~ a3 
mattas do pdmitivo a rranchame :1t'l. Quando rm ·1872 se iniciou 
est~ aldeamento , foi tio grancln o numero ele inel ios que affiu 
iram , que o cl i roctot· Fre i V it·gi li o, em offi cio, el:s;e r111 e os não 
pod ia cont-ar; por.? m. len ·:lo Jogo apparec iclo a epidemia elo 
sa t·a mpão e ag in ler rniLten tea, pe la clen·ubacla clD. mü.hLa l'it•n-em 
e ftesca eb 1ogn· dest inad o pat·a o asse nto elo aldeame~to, 
matando em pon~os elJCtS mais ele SO, e1te acon 'ecime;-rto alarmou 
pw tal m orb os indigenas , -q·te atá hoje ainda resistem ao con
vi te par a fixarem a sua resicle ncia no no r o a ldeamento, con
cor t•en·to t ·.unbem muito para isto os habi os l ice nciosos em que 
vrrem, pal'a ser am de momento ·tt•ocados po~· o:.t ll'Ol diumetral 
me.:~e oppos tos. N<i o ous&atlloe. cs ma is pacirLcos vli:o se deix a ndo 
fi car, fo rman do o nnc~eo eh nora populaç,to, que C lll '1877 orçava 
pot· 246 e os companhei ros que a i nu a per sistem, viio perdendo a 
müiga fe1·ez:J. com m oviclos pela amizade com qne siio receuiclos 
e tt·ataclos pelos Religiosos, c mai s em pregados do aldeamento. 
l!J' islo oqua tem co n tr ibui.lo admiravelmen te pnra a cessação 
complela da espanto>a carniri cino. , que essas ma~~as encubri am 
sob i\;o; sombt•ns ! tg ttb res elas suas r amao-ens. Nc ll c cultiva-se 
feij ão, ar roz , mandi ·Jca e ca le . Su::t lu lustria l imiLa-se ao 
fa·IJt·ico elo cacào, cor Lume de 1 : e ll ~s ele an im aes e exLrn cção el a. 
p_oa ia , Tem uma e"cho2a ele ];':'imei rao; lettra > e uma capell a . 
Nos exercJc tos ele 1813 a '1 81v tlespc nde n-se com es3e a ldea
mento 28:668~424, Pxcluinclo a g rat ilicaç·ão elo;; P"eli g.iosos . 

RIO DO CE. Com este 11om e fo i . pelo art. I da Lei Prov . 
n. 2 .1 32 de 25 r! e ou~ubro ele 1875,' ele vada :í. caUe&oria ele vil la 
a i'Ng. de S<tnto Antonio elo Pe3Bttnha, no Estado ele i\Jinas 
Gerae>. P ardeu esse nomp pelo de S uassnh y, em virtude eü~o. 
Lei Prov. n. 2.766 ele ·13 se·tembro ele 1SSL 

RIO DOJE. Anl iga c:mt. elo Est:do ele iUin as Get·aes. creaela 
pela Leí Pnv . n . 3 . 1.2,! ele 18 ele ou tu bro ele 1883, que constt-
tuil! - a com os muns . ele G:~a nh ães e Suass uhy, desmembratlos, 
e>&e ela comarca do I lamarand il>a, e aquella ela eh ~:;;rr9 . Em 
'iSôG, a Lei Prov . n. 3.397 ele 2l ele ju lb~ a nnexo n á com . ele 
Santo An·t.on io o 111U•1. de G'l :t nh ães. Jl:m 1800 o Dec. n . 35 ele 
4 ele al.•rH el e '1890 cle'tt- lb e a cleno:ni11a~.ão ele Gn:tnbães so
brestar;c!o a exec ução da Lei n. 3.397 rtnê ·tJ'ansferin o mu1~. ele 
Gm.nltaes para a c1m. elo Rio ele Santo Antonio . 

RIO DOCE. Eslacão da E . ele F . Leo1Jold i nn, no Estado 
elo. l\Itnas Geraes, _n:~ Littha elo Centru, 1~0 kil. 3H,54Gm. 
Fot tnaugm·ada em v de outnln·o ele i 88'i. O L1·echo entre Pi 
ranga e lUo Doce tem i 3k,562m e enbre Rio Doc3 e Saude 
27 k.371."' 

RIO DO CE . Pharol elo E st-ado do E. San to, inau"uraclo a 
15 de noyemb1·o ele ·1893 . li:ste pharol !lCha-se coll~cado na 
mat•gem di reita ela ÍJZ elo rio Doe~ . O s·~u upp<nelho ele lu z é 
dioptrico dr. 3• or ,lem, g ra nde medelo, gyrante e e:dt ibe lam
peJOS branco3 e vermelhos ultel'llat ivamente, com intervallos· 
de 30 segundos. O ]Jl:tno f·Jcal ~ l e v a -s~ 33m,50 ac ima. elo só lo e· 
a luz é visivel a 20 milhas, com &em po c laro. A •torre . el e> 
fen ·o tt·anconica é ele columnas ele fel'ro e a;;sen\a solJt'e este ios· 
ele rosca, Ry ;tema i\litch el l: é pirüada de b:a nco, assim como a. 
cas:r. el us respect ivo.> g•tarclas , comprehendi cla na mesma torre 
e na parte infel'iot· cle ll a a 1"' ,25 eb só lo . Posiçío geogl-a
phica.-LaLit ·tcle: Hl 0 35" 58" S . L ongitude : 3·' 25' OY' ~!;. ]{i() 
el e Janeir·o; 3'J 0 45' '15'' O. ele Gt·enw lch; 42° 05' 30" O. 
Pari7 .. 

RIO DO COSTA. Log· . n,J mun. ele Guarakessava elo Es
t1elo elo Pa ran ú. 

RIO DO F OG O. Log . elo Es~ado do H .. G . el o Norte, no 
mun. ele Touros . 

RIO DO GATO. Log . elo Di stri cto F'ecle,·aJ, no di.st. de 
Campo Gt·ancle . 

RIO DO LOPES. Bait·r.:> do mlln. elo c, uze iro e Estado de 
S . Paulo, com eschola . 
· RIO DO MARCO. Log. c!o Estado elo Pt\t·ã, no mun. ela 

Cintra, com eschola. 
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RIO DO MEIO. Log·. do Es lado das Alagé\a.s, na Bar•t•a do 
:s. Miguel. 

RIO DO MEIO. Log . do Estado elo E. Santo, uo muu . ele 
'Sanl;a Leopold in n . 

RIO DO MEIO . Lo.:; . no mu n. de Gunra tuba elo EsGaclo elo 
Pa.ra nú. 

RIO DO ME:IO . Lo .:; . do Estato elo Paraná, n@ mun. da 
Ca mpina Grande . 

-RIO DO MUNDO. Co rreg) elo E~·uaclo el o R io de Janeiro, 
af.l'. el o rio Imbé . 

RIO D O NORTE. Pov. do E~taelo elo E . Sa11to, no dist . 
ele 0 . Peclr•J de Alca;ntal'a do R io Pardo ; com um.t esc h. pu
blica . 

RIO DO OURO. Po v. do E~Lacl o do R io de Jane iro, nolllun. 
de Jguas~ú, b:linhaclo p ' lo ri o elo seu n ome . Tem d tas eschs . 
pctbls. ele instru cção prim. uma das quaes creaela l' e.ltt Lei 
P ro v . n . i .75J ele 30 novembro de 1872 . 

R IO DO OURO. Log. do Estado elo Rio <le Janeit'0, no d i>t. 
dei' S . Sebast ião ele Itaipü. 

RIO DO OURO. Log . elo Est3clo elo Rio ele J aneiro, no cl ist . 
ele Sm·.tby d0 mun . de Magé. 

RIO DO OURO. E. ele F . q11e, co meçanclonci Co.,itt,n GJ Dls
·tt·icto l<'ec\er <Ü, te:mina no Tlnguá , no Estado ulo Rio ele Ja
n eirJ . Tem ns seguintes estações : Cajú, Rua Bell lL . Bemfica, 
S. Fr·a nc isco Xavier, PL"aia Pe.:jttena, L iber,laele, Bo ta.fog·o, g n
genho elo Ma''to , Vicenle Ca rvalho, Irajt~, Collegio, Areal , Pa
vunn, Goq tte iros, Be lfor·t Roxo, Haipú, Re·~ iro, F igueiL·a, J osé 
Bulhões , Cachoe ira, Rto elo Ottro, Represas, S . Bet'llard ino, 
Jgunssú, Bar•~ ira e Tingu !t . 

RIO DO OURO. Esbação ela E. de F. el e Ma ri cá . no E~·t ado 
elo R io ele J ane iro, inaugtll'açla a 25 de nov<mbro ele ·1888. Di-st:t 
15.800 kils. do ponb'J dnicial. Fica no logat· denominado Pa
c i ~nc i a . 

R I<D DO PEIXE. Dis tt· . do Estado de Minas Gel'a-es, no 
mun. cla Conceição. Orago S . Dom ingos e d iocase de Dia
mantina . Foi Cl'eaclo p ::IJJ'ochia pela Lei Prov. n. 1.718 ele 5 ele 
o·utubro ele 1870 . Fica a 24 ki1s. N li; . daquella cidade e é ba
nh8Jdo pelo rio do Peixe, tl'ib. !!lo Santo Antonio. «Nada apt·esenta 
esse a rl' a ial que mereça especial menção deba ixo do ponto de 
vi~ta mineralog ico . As 1.'0Ch(l.s q11 e ahi dom ina m são os gneiss 
e o ·talc0 compacto. Es·t1. ultinu~, f61·ma uma zona es·trei~a c1ue se 
alonga pe~a estrada, m 1 qual o t en eno mui pouco fertil é coberlo 
por uma vegetação rachiticlL, coutrlL~taudo com as mnttas grande
merrte J!lr,Jductoras, que ficam cl0s lados, onde clesapparece o 
·talco, sendo o gneis> cor tado porveieit·os de diori to e wmphibolitlL, 
O t·io do Páxe corre a dous kils . ela pov . em um le i LO de gneiss, 
ora denud,.dos nos ponlos em que a cort·ente é impe·tu•)Sa , ora co
b ~r :os cle are ias e seixos rolados dê onde exUt•lL hem os ga l'im
peit·os peque.nas pot·ções de om·o e eli aman·tes. A pt·esençlL do 
d ialll u1t ~ nesses deposHos nacllL bem ele extt'a'l rdiuari o, vis·to que 
tem o rio su as nascentes nas v isinha; nç!rs cJ.as se rras ele S . Gon
ça.lo e Milho· Ve t·ele, ~t errenos em ins ntemen'te di<omantiferos, 
onde dominam os scblsUos e qua t•tz i•tos superi0•res. ( Annaes da 
Esch. ele Min as. Vol. li pag . 1l3 ) . Tetn duas eschs. publs . de 
ins tt•. p t•imlLt'i a. Agencln do cot'1'eio . Sol)re suas clivis :JJs vide, 
e n tl'e ou bras, a Lei Pro v. n . 2 . 243 de 27 de j nnlto ole 1876 . 

R I O DO PEíX~. Dist r . elo mun . do Sen·o, no Estado de 
Minas Geraes, sobt·e o rio elo S'U nome . Orago San·to An·ton io e 
c\ i oces .~ de Di amantina. Fo i c reaclo plL t·ochi a pelo ad .. I§ V ela 
Lei Prov . n.· 269 ele 7 ele abril de 18•11 ; r ebaixado dess~1. c(Lte
go t'i :?. pelo art. I § III ela ele 11 . 283 de 12 de mlLrço de 18;16 ; 
r estau mclo pela d·~ n. 832 de 11 de j ulho de 1857 . 'l' âu cluas 
esc:1s. publs . de instr· . p rim ada . Agencia do cot•t•úo. 

RIO DO PEIX E . Bai t·ro do mun, .da, NlL'Li vicl aele e Estado de 
S . Pa ulo. 

RIO DO PEIXE. Bairro no mlm . do Ri0 Bonti·to e Estado 
de S . Pa'lllo ; crJm eschola. 

RIO DO PEIXE (S . Francisco Xav ier el o). P ov . do Estwclo 
de S . Paulo, no inun . ele S . José dos Gampos . 

H.IO DO PEIXm (S . João d0) , Villa elo Es tado elo Pat·a - RIO ro FEIXE. Bait't'0 do ntun . do rrieM, no Estado de 
ltJ.b:l. elo Norte. V icie S . João elo R io ele Peixe . S. Paulo , na es·tra cla elo 'l'~e'Lé a Bo·tucatú. 

RIO D O PEIXE . An·tiglL v ill a elo Eslado de Minas Ge1·aes . RIO DO PEIXE. Bait'l'0 elo mun. de S tlveil·as , no Est ado, . 
Foi eleVa ~a á categorilL el e cidade co m o n ome de « Lima ele S , Paulo, com um a, uma esch. pub1. in st. prim. 01·ago 
D 1 t ear» pe l a~Lei Prov . n . 3 .26\:l ele 30 de outubt·o de 188'1. S. J osé . 

R IO DO PEIXE . m st. do Estado de S. P lL ulo, n o nmu. de RIO DO PEIXE. Ba irro elo mun. de S . José do Rio Pardo e 
Caco ncle, J.i gaclo 11< Casa Branca por um iJJ estt·a cla. Drago Divin o Es tàdo ele S . Paulo . 
Esp irito Sn. n to e diocese ele S . PlLulu. Fói ct•eaclo pa rochi ru pela RIO DO PE]XE. Bairro elo m·m. ele Bo·tucalú e lllsLado ele 
Lei P t· ov . n. 25 d e 28 de m arço de 1865 . T em duas escbs . publs . S. P aulo. 
de itut>'. prim. uma das quaes creadapela Lei Prov . . n. 19c\e RIO DO PEIXE . L og . do Es·taclo elo P araná, no mun. elo 
17 ele ma rço ele 1832. Agancla elo co·rreio. Sobre suas di visas vide Rio Negro. 
e ntre ou tras, a L ei n. 55 ele 15 ele abril ele 1868. Sua pop, é ava-
l iacb em 3.500 h abs. Dista 24 kil~. ele S . José do Rio P atrdo 20 RIO DO P ElXE. Pov . e serra elo E s·taclo ele Sant a Catha-
clo Caco nde, 48' ela Casa Branca e 38 ele S. Simão . O t3l'l'it~rio rina, no mun . cile C:n11IJIOS Novos . (lnf. loc.~ 
elo cUs L é regado pelos rios do Peix:e e S. D. mingos e p ercol'l'idc RIO DO PEIXE. Pov. do Es·tado ele Minas Geraes , no 
p cllas sen as elo Boqueirão, Qw~bra Machado, Conceição ou São mun. d e Itabira, com uma esch. publ. de lnst . prim. creacla pela 
Domin gos e Rio Pardo . Lavout'a ele café, ca"nna, algoel ã;o, ma r1- Lei Prov. n. 2.945 ele 23 de se·tembro de 188.2. 
clioca, fumo, feijão, arroz, mllho, bata tas, tudo pbrém em pequena RIO DO PEIXE. Pov. do Es·taclo ele Minas Garaes, no 
e~scala . A expor tação ele se us produclos faz-se ']Jela E. de B' . 1 Mo,.ya n lL e pelo Ramal de Caldas. 'l'em, além ela ma·triz, a ca- mun. ele A vimnopolis . 
pella ele N . S . do R osario. O pov. em que es 'á o dist. é R I O DO PEIXE . Log. do Estado de Matto Grosso, no dist. 
·ta mbem denominado «SapeMdo» . ele Santo Antonio elo Rio Ahaixo, á mlLrgem clir . do rio Aricá-

RIO DO PEIXE. Dis~r. do Esta do de 1.\Hna s Geraes, no mun. assú. 
r:e J·: nt :·e I-ti os . Orago N. S . elas NeceosidacJeq e diocese ele Ma- Riô DO P E I X E . Estação ela E. de F. el e Alagoinhas ao 

1 ·iann. F -Ji crectclo pat·ochia do mun. do 'Bom Fim pelo art . I Joazeiro, no Estado ela Bahia ; cJl·t re as eslaçõe> de SlLn ta Luzia 
!i 11 I da Lei P ro v. n . 714 de 18 ele março ele J 855 e incorporad o 30 e Queimadas, a 310, m 966 de alLul!a, distante 330,k 233 da ci-
n.un. ce Entt·e Ri-cs pelo art. IV da ele n . 2 .474 de 23 ele ou·tu- d lLcla da Bahia e 207, 1<809 de Alagoinhas. Foi i na1tguraclaem 6 

lJt'O de 1878 . Tem duns ~schs . publs. de instr. prlm., uma das de fevere it'0 ele 1886. 
q •aes crl!ada pe:a Lei Prov. n. 2.164 de 20 de novembro ele 1875. RIO DO PEIX E. l\Iol'l'o do Estado de Minas G-eraco,~, no 
~ob t•e sua; divisas vide : art . I § VIII ela Lei Prov. n, 2.685 de dist . ele Santo Anton io do Rio Acima e mun. ele Sabará. 
3:) de noYem brv ele i880 e Dec. u. 300 de 26 ele clezeml>ro de 1890. 
0 a.nain l , que não é pequeno, e~tá situado eobre odors:> de um R I O DO PIN TO. Nucleo coloni lLlcloEstaclo elo Paraná. na 

longo es_,} igã.o c1u,e se e ievlL graclual~ent~ pa~·a acabat• em ponta margem direita elo rJo NhU:ncl iaquara•, na sua conll.uencia com 
,,,gula, onde esta collocada a M3 ·t~·1 z, de CUJO ad ro descor·tina-se com o Pinlo, a 3 .857 melros de dis·tancia cllL cidade ele M0rretes; 
11 111 Lindo panorama. O tel'l'E'llO do d1st. é bastante mont1nhoso, re- Tem uma ú.rea de 1.784.\1-13 braças quarl1·adas . Foi emancipado· 
gado por numeros0S riachos sendo maio:· o que dá o nome ao clist. ESto nucleo a f6 ele janeiro de it879 . 

. De i::l. a]';@. é o clist . banhado pelo rw Pará. Dista 60 kils. de R I O DOS BUGRES. Pov. elo Es•tado de. Santa Catharina1 

J<:.ntre Ri c s 42 de Rc.mfim; 18 da Conquisla, 22 do Japão, 20 incorporada ao dist .. de Therezopoli3 do mun de S. José pela: 
ri e !Passa· 'l'~mpo, 42 do Claudio e do Rio Manso e 30· da Capella · Lei Prov . n. i'.H7 ele 6 ele setembro de 1SS6. Orago Santa 

: N.-,·a . 1 Iza:be'l. 
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RIO D OS FURTADOS. Log . do Estado do Pa rá, no mun. 
de Cametá. 

RIO DOS INDIOS. Log . do Esk1do do Rio de Janeiro, no 
clist. de N. S. da Conceição do Rio Boni"to, a seis kils . da po v. 
deste nome. Ahi fica uma estação do ramal do Rio Bo nito da 
E. d e F. da Leopoldina , entt·e Tatlguá e Rio Bonito, distante 
57k796 de Ny·terõi . Tem u ma esch. publica. 

RIO DOS PATOS. Dist. do Estado do P ,u·an á, no term 
de Guo.rapuava, com dttaq eschs . p ubls . de in st. prlm., creadas 
pelas Leis Provs. ns . 598 de "1 6 de abril de 1880 e ar·t. I § r d::L 
de n. 450 ele 6 de ab l'i\ de 1876. Fica uns 54 k il s . distanle da 
villa ele lmbi·tuva , á margem el ir. do rio elos Patos, na estrada 
velha, qne dessa vi l! a segue pa t· a Gnat'apuava . T em 40 casas , 
umacapella, um cemit~rlo e 200 habs. mais on menos . 

RIO DOS SANTOS. Log. do Esku\o do Pat•aná, no mnn. de 
Guarakessava . 

RIO DOS SINOS. Com. de primeira etrt r. do Estado do 
R. G. do Sul, creada pelo art. lU ela Lei Prov. n. 1. '152 
d e 2·1 de maio de 1878 e c.lassi ficada pelo Dec . n. 6. 97"1 de 13 de 
j ul ho do mesmo auno. Co :n prehenclia os termos de S:1 nto Antonio 
ela Patrulha e Conceição elo Arroio e u mun. ele S . Domingos 
das Tol'l'e~ . 

RIO DOS SINOS. Dist . do Estado do R . G. do Sul, no mtto. 
de S. Seba>li5:o elo Cahy, en tre os r ios elos Sinos e Cahy, 
cerca de 24 kils. distante de S . Leop 1lclo e 60 de Porto Alegre . 
Orago S::mt' .\nna e diocese ele S. Pec\eo do Rio Grande. Foi 
elevado á categoria de parocbia pelo Avará de 15 ele junho de 
.181•1 ; desligado elo rnun. de S . Leopoldo e n nnexaclo ao do Ca.h y 
pelo art. li da Lei Prov. n. 995 da i de maio de 1875. Tem 
uma população de quatt·o a cinco mil hab1. e duas eschs. pu' h . 
de inst. primaria . 

RIO DOURADO. Pov. elo Estado do R io ele J anei ro, sobre o 
rio elo sen nome, no mun . da Bana elo S. João ; com uma esch . 
puLI. ele inst. primaria. 

RIO DOURADO. Estação ela E. elll F. Leopoldina, no ramal 
·de :Macahé. Foi inaugtuacla em 29 de junho lle 1895 . Fica no 
kll. 143 . 

RIO DOURADOS. AnUga com . de pr imei ra entr . doEs
tado ele Minas Geraes, Cl'eacla pela Lei Pt·ov. n. 1.8ô7 ele 15 de 
julho de 1872 e class ificada pe lo Dec. n. 5.049 ele 14 cl agosto elo 
mesmo anuo . Comprehendii!. o ·termo do Patrocínio e o muu . de 
Coromandel. 

RIO D'UNA. Pov. elo Es·tado de Santa Ca·thal'ina, no cli~t . 
do Mirim e mun. da Laguna. 

RIO EMPEDRADO. Cuchoeira si·Luacla no r io S . Fran
cisco, proxima á cachoeira denominada Panella do Dourado. 

RIO FEIO. Pov. elo Estado ele S. Paulo . no mlln. de Tatuhy; 
com uma capella ela im•ocação de Santo Atrtonio e uma escll. 
publ. de ins·t . prim., Cl'eada pela L i P1·oy . n. 82 de -17 de 
Junho ele 1881. A geucia. do correio, creael_a e1!1 1881, F oi ele vada 
á catPgoria de parochia com a denoDllna<;ao ele Bella V1sba 
pela Lei ProY. n . 2 ele 6 de fevereiro de 18u5. 

RIO FORMOSO . Cidade e mun . do l~sbaelo ele Pernamuuco, 
séde da com . do seu nome , á margem dir. do rio Formoso, a 
pouca cli>tancia de sua foz no Oceauo . Possue boa edificação, 
ruas regulares, egreja ma~riz, cem iteri o, eschs .. publs,, a~eucia 
do coneio, commercio ammaclo, bon~ estabe~eCirnento9_, c! Jvet·sgs 
engenhos de assucar, etc. Sua egrep matrn tem a 111 vocaçao 
de N . S. da Conceição de S . José e depende ela dtocese de 
Olinda. Foi creacla vi ll a em 1833. Cidade p~ la Lei Prov. n. 258 
de 11 de junho de 1850 • .E' com . c\() segunda en tr. ' · cre~cla p~la 
Resolução ela Pres1dencta em conselho cl 20 de ma,Jo c. e 183, e 
classificada pelos Decs. ns. 687 ele 26 ele julho ele 1850 e 5.139 
de 13 de novembro de 1.872. Compreheucle o Lermo de :;eu )torne 
e o de Serinhaem . A freg. foi c1·eada pelo a t·t. I da Ltli Pro v. 
n. 85 de 4 de maio de 1840. O m ttn, é cons·bibuido pela paro
chia da cidade e pela de N. S . da Puriftcacão e S . Gonçalo do 
Una. T em H.289 habs . E' a cidade cortada pot• clous riachos 
que reunidos e engrossados po t· otrtros mais abaixo formam o 
pectueno e bello esbuario do Reduc~o! cinco kils . abaixo ela 
cidade, e tres ela ban·a. Sobre suas d1v1sas v tde art. li da Le1 
P1·ov . . n. 85 de 4 de maio de 1840; a1··t. Il ela ele n. ·151 de 30 de 
março ele 1846 ; art. I V ela ele n. 238 de 26 de rn ai o de 1849 ; 
na. 308 e 314 de 12 e 13 ma'o ele 1853; art. li da de n. 5,20 de 
13 ele maio ele 1862; a1·t . II da de n . i 494 de iOcle julho de 1880 . 

. . 
Além da egreja matl'iz possue mais a de N. S . elo LivramenLo e
a de N. S. do Ros:>.rio, e uma capella no cemi"terio. Conllna 
ao N. com o mun . de Serinhaem; ao S. c. m o ele Barreiros 
pelo rio Una, e rom o de A gua Pt•e ta, a E. co m o oceano ; e a 
O. com a com . da Gamelleira . E' do Sr . Gaspar R.egue it·a Costa. 
professor publico da cidade do R io Formoso, o Eeguinle artigo, 
qu ~ extra hi mos elo seu Almttr1ak Litt•1·ario P.rnambuccbno· 
para o anno de -1886 : «A cidade. o •jo nome encima estas ligcli r as 
linh as, 1oi oulr'ora um dos cen·tros mais animados ela nossa t"i
queza agrí cola . Bastante populosa, com um fóro an im aclissimo, 
onde se contavam mu"ttcs e distincLos advogados, possuin doYastos 
estabelecimentc,s conuuerciaes e uma grande fei,·a, era, por asstm 
dizer, rlen Lre as cidades da nossa pi'Ovincia, a que maior f a L•tro 
p t·omettia. Pam o seu excelle n Le pOl"tO de em ba t·qtte, sempre fre
quenLaclo pot· gt·ande num ero ele barcaças, aillu ia constan·ten;e !t te 
toda a safra co! biela naq ne\la fen ilissimazon a- oq ne concon·i a im
manso para ac ti v ar o seu commercio e fometrhar o seu clesen m! ~i
menta . A barta, porém, <lO trafego a e~ trada de fer ro do Reei f e ao São 
Ft·ancisco, muito e mu ito soll:reu a tlot·esce•1 le cidade do Rio 
Formoso, porque Lodos os productos agric• l as que recebia, f• ·r s,m 
pela facilidade ele Lra nspol'"te q ne aquell a estrada ofJerecia, co n
sideravelmente desv iados, do qu <l r esultou no Lavei dect·escimenlo 
ele sua adividacle e desanimo qnas i que completo em seu com
mer cio . !J:nt!·etanto, pena é que ass tm succedeEse, pai> q ue ê 
urna cidacle bonil:>., de um:t edificação s .ilida e regui:J,r, e que a 
não s ·' l', cumo loi, _tão per Lurb 1da em seu ct·esceu le progresso 
pode da 1lot·esccr immenso . Apezat· de t elo, porém, ainda con
serva l'estigios ela sua an biga belleza e acti\'iclttde . Suas ruas 
p1·incipaes são bem ::t lillb acla~, plau·ts e largas ; tem um bom 
P" Leo, onde com pouco dispendio e aprovei ando-se uma fonte 
d'agu \ pura gn nasc á pe_q uena dis tancia, podet·- !'e-ba 
constt·uir um chafa t·iz para ahastecimen·to da cidade . l'l es~e 
pabeo é que se estende a feiea, que actualmenLe é pcc1uena e 
pouco concorrida. l' ossue algun s k'mplo·, deutee os qu aes des
·taca -se a linda n1atriz sob a invocação ele S. José, llm b·: m 
cemi•terio, mercado publico, uma estação telegrapbica, ·tt·es es
colas de ins~rucção p•·imaria, duas para o sexo mnsculino e umo. 
para o feminino, uma escob noctmna par i:\ ar!nltos, um col legio 
dt> illslrucção secundaria, v a rios esLabelecimenlos commerciaes, 
uma bibliolheca ultimamente fundada, duas sociedades, sendo 
uma recre:ttiva- baneficente e outJ·a musical e um elegante edi
Ilcio de architectura moderna que foi oífe1·eciclo ao govet·no por 
particulares para as aulas pub licas, mas r1ue infelizmente se 
acha. um pouco art•Hinado . ResenLe-se, porém, de uma gran lle 
!'alta, que ja devia ler s iLlo sanada pot• aquell s que de mais 
perto se devem in Leressar pela sua prosperidade - não Ler 
a inda uma ili umina~ão publica ! De certo I Quando outros 
Jogares c1ue l he são muito inferiores em ca~egoria já gosam 
desse mel h ramento, é realmente lamentavel , que a bei Ja cidade 
elo Rio Formoso, uma das mais antigas da nossa proví ncia, 
esteja ainda de !la privada ! Met·a questão ele prefer encia . Des
cendo o rio que lhe da o nome, estreito a pl"incipio," mas lat•go 
e magestoso á proporção que se a pproxima ele sua foz, encontra-se 
á legua e meia ele di tancia o celebre Reducto - lugar bas tante 
conhecido por ter sido th eatt·o ela 1mgna mais gloriosa de. que 
ha n•Jticia nos f«ctos da uoasa bistoria. All i, Pedro ae Alba
querque, á ft·~ nte ele um p un hado ele bravos, resistiu com t oda 
a sobrancet·ia n qna Lro in v~. tidas ele 600 hollanclezes, c1ne 
guiar!os pelo tt·ansfuga Calabat·, procuravam apodera 1'-B ' do 
fortim, que ár1uelles servia ele ·tt-incheira. Em fi m, a Corça s ,_ 
pt•rou, e na qninta investida, aJJÓS encarn içado e r enhido com
b ::li t~ , conseg-u iu o seu int ~ oto, mas depois de mortos Lodos 
aquellcs denodados patl"ÍoLas que formavam a guarnição, ex
cepção feita elo in trep ido Pedro ele Albuquerq•!e e de um outro , 
que embora ferido tres vezes, conseguiu, ati rando-se no rio, 
escapar á san b a in imiga . Quando os hollandezes penetraram 
no forte, pasmaram de tanto valor em tão pouca gente, e er
guendo clentra os mor tos a P edro de Albuquerque, que ainda 
agonisava, não só louvaram- no pelo seu grande heroismo como 
até co nse ntiram que elle partisse liH~mento para a Eut·ura 
onde morreu annos depois . Cabe aqu i repeLi r o qne com rel açao 
a e, se fac·to. disse um clis·binc·to poeta : 

«Que hiumpho rnaio t· p!tl'll. o \·enc:do 
«Do quo i er o louVO l' rT os ,·enccldores : P 

«Entre tanto nada ba naqu lle sitio que assignale lão sub lime
feiLo - 0 que ~ a li ás bastante cencm·avel, uHe nde_ndo-se a~ 
pouco que se poderia 9astae pa t'a 1~erpe L~a l· o. C ou Lmuando 

õ.escer 0 rio vê-se ma1s ad tante e a margem esquerda, a praia. 
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do Guaclelupe, com a s ua eg t·ejinha em um alt·J, pec1uena , pouco 
povoada, ma~ muito pitloresca. A' margem direita, a bell a pmia 
elos Carn e iros, crm o seu immen';o e CHraclo coqueiral , s ua' 
cas inh as a lvas, mui to ·tra·Laelas, sem p1·e aíl'ag.:~üa pelo surdo 
mal'ulho elas vagt~, p 2lo d~ce su~sut·ro cl<\S br isas elo oca;; no . 
Entt·e aquellas du as praias ancol'a 1:or vezes um vnporzlllh o 
qu e a Gompno hi:\ Pel'nambueana, ~m viRta ele um cotltt·ac t > que 
·tem com a pl'ovincia, para Hl lt e:-:pecle mensnlmetlle; ma s 
des;;e m elhoramento nealmnn utilidade a dvém v.>- pessoas q:w 
cle lle necessit< m , atlen to o elevado p!·eço cl;..s passa,.en~ fixado 
p ela Age:JCia, o C[He fac i !mente se poderia mel hora r 8a ndo uma 
011te<t or"anisação G. tabe lla. ex1s tente , afim de que ·to dos -
pobt·es e 

0
ricos - pode~sem co:n pou~o dispenclio, g·ozn· desoe 

commoJo e l'ac il meio ele t r a nsp01·te . Assim entendemos, m as 
assim não acontece t· á po r certo m 1Ho embor<t r eclamem ns 
11ecessicla.clcs . Basta de in el lflere:1 tlsmo ! A c lJ acle do Rio 
Fo rmoso, rica de traclicçõe., que ·talHO enaltece m o pa~s~ clo d :1 
noss:1 provincia, com uma excellente posição ·t •pograpbic", que 
]Jet·mitte coJJSLi tu ir - !Oc alll um empor io commet·cia l r.le gl'an 
cliss ima importancia, merec ia mai<Jt' a t ~eo~ão e desve lo pnr 
p al'te claqu •lles que podem e deve m concon·et· rara o se 1 me
Jhoramen Lo e pr ogresso. E· ver.lade que nem tocbs Sõ teem 
tl'anscurado elo> seus in te t·esses e ahi está para aLtes·t:~ l- o a 
Jll'ojectada c l'eaçã'l ele um a estl'acla ele fe t· ,·o que a c1mm uniq11e 
com a Clpit'L l. Não foi, p ·Hém , conve t·ti •la em r ila liclacle tão 
}Ja1[. itante medida, q tte il' ia sem dLtvida inj ecta r n ova se tva de 
vida ás suas inchtstrias que cle:l.nham, ás suas a l'Les que não 
meclL•am, ao seu co mmercio, e mrurt, que se esvaece em u111a con
sump~ã'J assustadommenLe p t· ogres: i ,·a. u,· g~, pois, ir sem ele 
longa em a·1xi lio da g loriosa cidade decadente, tl'aduzindo e:n 
facto a excell e nte medida cogit:tcla e out 1·~s que o e- tado de 
~uas necessid ades p~~~a sngg·eri r: ne~te illL1tilo elevem co :1ver.;ir 
os esfo rços de to :h:s os c1ua s' in te ressam pela sorte desta noosa 
pl'Ovincis . ou l t' .L•ra Lão f;'1'l\t1.de e h oj e Lão pequ en:J. e abatid a . 
H.eci [e, 28 ele ou tL1bro. » 

RIO FORMOSO . E r a o nome ele um iol'le elo Estado c1e Pet·
nambuco, s i tuaclo sobr e o rio do m esmo nome. Foi a tacado em 
j:1neil·o ele 1G33 por Schkoppe e Calabat' que o tomam .clepo:s da 
mais heroica resislencia. A conqu.is'La desse [o r te é um elos l'ei tos 
mais brilbant?s da historia ela g'ttet'l'a h oll n ncleza. De 2 1 h o
mens que g Ial'llecem o fur te , i 9 mol'rem com baú ·nela; um [e-· 
rido ·tl'eS rezos , escapa aos inimigos a til':tndo- se ao r io, q ne 
a ·travessa a nado i Pedro de Albuqu erq ne, q ne commanda esse 
p ugi ll o tle bravos, cabe e nsanguentaclo e qnasi sem v iela . 
Sshkoppe encontra Al b·,querque, loJn•a-lhe a coragem, dispen~a
lhe os maiot·e> cuidados~>, quando o julga salvo, deixa-o partit• 
liuemente pat·a. a Europa. 

RIO FUNDO. Dist. do m ttn. ele Santo Amaro, no Estado da 
Bahia. Ot·ngo S . Pecll'O e diocese a rchiepiscopal ele S. Sa lvador. 
Foi creaclo paroch~a em 1718 . 'l'em duas e;chs. publs . de ins r . 
llrim. Dista 22 1dls . ela sécle el o mnn. Tem 10.000 hab3, Sobre 
suas divis~s yicle Leis Provs . m. 99 ele 8 ele ab :·il ele 1339, 417 
do .27 d~ maio ele 1851 e 432 de 1.2 de j ·mh o ele 1852. 

RIO FUNDO. Log. elo E; taclo ela Bahia, no tet·mo ele Na
z~ret[ , i com uma esch. publ. d e ins br. pl' im. ct·eo.cla peln Lei 
Prov. n. 2.334 de '1-l de j ulho de 18ik A h i fica um a da~ es bações 
da H: . de F. de Nazareth, no kil. i 3 e na alti ~tt ch ele 70"' ,40. 

RIO FUNDO . Log. do Estado elo E. Santo, no m ·m. ele Santa 
Isabel. · 

RIO FUNDO. Log. do Estado elo Rio ele Janeiro, no m it n . 
ele Mari cá. 

RIO GRANDE rov . elo Estado elo M:a1·a nh ão, 1n ilha ele São 
Lni 2>, no tnun . elo Paço elo L •tmial'. 

RIO GRANDE. Log. n o Estado das Abgô~s, em P aalo 
.1\fl'onso. 

RIO GRANDE. L'lg. no mnn. ele Vi:l a. Bella elas 'Palmeiras 
elo Estado ela Bahia. Produz excellenLe ca.J'e. 

RIO GRANDE. Pov. do Esl.aclo elo lfl. Santo , no mun . ele 
Guarapary, a 2.! k ils . a O. desta c id a~l e, cJm um::t escb . publ. el e 
inst r . prim . . creacla pela Lei Prov . n . 2 de 30 de on b tbro de ! 873. 

R IO GRANDE. Lc-g. elo Esbado do Rio ele J ane iro, no cli st. 
ele f:l . José de Ribeil' âo, m un. ele t\ova Fl'ibur go, sobre o rio 
Gt•ancle; atravessado pela E. de F. Leor:ol cl ina, qu e ahi Uem uma 
-es tação . .!Está e m consbt'uc~iio a car;clla ele N. S . elo Rosal'io, 
cuja primeil'a pedra foi co llocucla a '18 ele ou~ubt·o ele 1806 . T e m 
!luas eschs. pul>ls. 

RIO GRAND íiJ. Pov. do Estn.do elo Rio de Juneiro, no mun. 
ele S . Fnmcisco ele Paula, com eschola. 

RIO GRANDE . Log. n a freg. cl.; Jacarépagni.Í, jJerter •. cente 
ao Distl'icto Federal. Ahi existe 11111 a esc h. municipal de N . S . 
d a Conce ição, ill a ;,gnracl(l. a 5 el e dezembro ele 1886 . 

RIO GRANDE. Bairro no mim. da Capital do Estado de 
S, Puul o, a 33,3 kil s. ela Ca iJi·tal. Tem du as eschs. publs . da 
1 nst.r. pri m . e um a estação ela. Estl'ada de Fen·v de S<\ntos e 
Jundiahy. Agencia do col'l'eio, Cl'eada em 1870 . 

RIO GRANDE. L og . do E s tado do Paran;í, á margem esq . 
elo 1·io Tibagy, n o quarteirão dos P upos e cli si. do Tibag·y. 

RIO GRANDE. C9m . de primeira enbr . elo Estado ela Bal.tía, 
Cl'eada po1· A c to ele 3 ele agosto ele 1.892, que cons·ti Lu la-a com os 
le t·m os de ·Sa 111 a R ita, séele, Campo L~1rgo, Bal'l'eiJ·as e Angical. 

RIO GRANDE . Ant;g·<.J. com. de St'g'J llldn ent. elo Estado de 
:I>J inas ÜCI'lt" S, cre.tda e classificada pela Resolução de 29 de 
.i nl h o ele 1829; Leis P rovs. m. ~34 de lG ele mD.J'ÇO ele 1839 ; 
'16 ·l de22 Ütl ai.JJ·il ele ,1850; 7 1Q (le Hi de maio de 1855; '[,7,10 
de 8 de ou tub t·o c!e 1870 e 2 . 273 deSde julho de 1876 e Dect•e'tos 
ns . 687 de ~6 de julho de 1850; 4 G\8 Cie 26 de dezembro de 
1870e 5.010 ele H de agos lo 1'e '1 87:2. Comprehencli~ , até 1882, 
os ·tel' mos ele l0 ium hy e Fot•miga. Em c:ensequencia ela L• i Pt·ov. 
u. 3 . '1:23 ele 18 rl a6 .Itllb i'O clu 1883 pa ssou o ·Lermo ele Pmmhya 
consti bni1· uma comarca. 

RIO GRANDE. Pov. elo Estado ele Minas Gerae3, no clis t . 
d o Livra mento e mun. el e Ayuruoca . (In r. lo c .). 

RIO GRANDE. Arrab:11Lle ela cicla(1e ele Din,man \i na, no 
Eotaclü el e uimas G!rf"Js , 

RIO GRAN DE . Ilha elo E~tado elo Minas Ge l'aes, no mun. 
ele S. Sel;;ts·tiãJ do Paraíso, nas proximidades elo podo de Santa 
Bal'bara. 

RIO GRANDITI A BAGÉ (JiJstrada de Ferro elo). Pal'te ela 
cidade elo R io Gl'a iHie e com um pe t· cm·so de 280 ki !s. e 232 
me·tros ; segue pot• ·terrenos mais ou m enos estereis, e atraves
sando o 1·io S. Ga n,,alo, ch ega a Pelo!r,s. P1·oseg ne pe~o valle do 
P iraL in y e se11s af!l uen les, em demanda das g;ll'gantas elas Pedras 
Ali as ; pas~a de pois IJara o vall e elo Cn. nclioLa, a t1•avess.1 a Co
xilhn. Clt·ande, corta os afTl nenles elo r io Negl'o e a lbinge a Bagé. 
A bi tola e de um met l'o , a clecli viclacle maxima é ele 3 °/ 0 e o 
raio mini mo elas curvas ele 120 m etro;;. OB ·bJ•,ilh os são ele ty po 
Vig'nole. A mai~ n o·tavel ob:a da est rada' é a ponte gyra'to1·ia 
elo rio . S . Gê}tçalo, co:u 285 m e tt'OS. ele com primento e se·te 
p <gões . A 2 du dezembro el e iSSJ foi ina ugu 1·ado o trafego dessa 
fet'l'o-v ia. 'l'em 15 e~·baçõc s: Rio Gl'aJJde. Quinta, Povo Novo, 
Pelotas Capiic, elo Leão, Passo elas Pedt·ns. Pira· iny, Basilio, 
Serro Cbato. Nas~entes, P eclt·a> Altas, Can cUob<,, Lu ca s ou Santa 
Rosa, Rio Ne::rro e Bagé. Sobre o hi:rtori co des~a estt·aela cons ta 
o seguinte : A pres icle:1c. ia da pr ovínc ia a 1.1 de ng stJ ele 187i, 
e m \'il'tucle da Lei P r o v .. n . 776 de 4 de rnitio elo mesmo a nno, 
contmçtou a c:Jnslrucçao de uma linl1 a que , p 1rLinclo do R io 
Gt·~nele fosse a Pelotas, Bagé, D. Pedrito e \logrete . Se"'undo 
a Lei g' J' al n. 2.807 el e 10 de setembro de 1873, o gov<ir~o ioi 
auto1·i sacl o a concede t· sttbvençiio ki lome kica 011 gar antia de 
j at·os ás compa nhi as qnc se prop11zessem a cunstl'Llil' linhas 
lúre:i. s, que commun icando o l iLto r::tl do E stado e Podo 
Alegr e, aos pont s mujs convenieJYt ~s ela l't·on·tei t·a. O co ntracto 
r eht'ti v o aos esLlldos deftn i1 i \'<JS foi app t·ovado pot· Decreto n . 5.565 
de 14 ele março ele i 874 . O Dec1·eto n. 5 .772 ele 21 ele outubro 
de 'LSU ]Jl'Ol'ogou os JW azos marca los nara a a p1•esenbação dos 
e.>'t tt clos complelos da linh <t . A 1'1 el e .i unho rle 1875 foi d ecretada 
um a seg11 nel a prorogação, a qua l cle lerm inou que no ·fim ele 
ma io ele '1 876 fossem e:1 tJ·e :tu es os m esJ)l OS estudos . A estl'aela 
f'oi conce:licla á Cornpa,Jnü!. 'ImpJ,·ialc d~~ Chel?lin ele l''e•· elo Rio 
G1"ancle cli Sul por Dec. n. 7 .056 ele 2G d ~ out dJl'O ele 1878, 
tendo ga .. ant ia de ju1·os de 7 oj 0 ao anno, por 30 annos, so iJl'a o 
capi t11l cl~ 1;?.137:730.s,200 . O n~c . n . 7 .9 11 ele 11 ele dezembro 
de 1880 approvou os n ovos estuclos ela linha, e levando tambem o 
ca pital g•.l ra n~i clo a 13,52 l : '!53$:32.2. A constrncçâo teve começo 
em 27 ele novem bt· o de i 881. p , r D~ c. n. 8.887 de '17 ele [evet·eiro 
de I SS8 foi auto l'isacl a a J'usi1o clnq 11 ell a companhia com a 
So·nthe1·n B•·azi'ian Rio C·l'ctncle <lo Su l Rc~-ilway , 0?m11Cbn!J. 
O Dec. n . 0.53i ele '10 clejaneú·o de 1885, conce d e u a Jtlor isação, 
pa,l'a conskt(cçi:i.o mo e gos) elo pr0longamen·to r! essa. ferro-via, 
d~scle a es lação in icia l ela mes ma estrada até o li bbor:ll 11:1. cidade 
elo R io Grande . A el:tensão Lo La.! elo prolongamento se r á ele tres. 
kilometros . · 
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RIO GRANDE DO NORT E. Es~ado do Bt·azi l. Lim i t~ s 
Confln<J. D/l N. e a E . com o Oceano ; a 1 S·. com o l<;staelo elo 
Parabyln pdo rio Gttajú e set·1·a· de Luiz Gome;;; ,, O. e NO. 
corn o elo Ceat·i pela uarro. elo rio Apotly, clenomin1cla Mossoró, 
até '1 2 kil s . ac ima, as senas elo Apody e elo Cn t:uarú . As su w 
)losição as tronomica é a sagninte: a Jat tocla a ustt•a l fi.ca entl'e 
4°, 54', e 6o 28 1

• A long· . é toda orienta l elo me t·iclian o acloptaüo 
e lica entre 5'' 22' e so iS ' . A ma iot· extensão deste Estado de 
N . aS. é de 240 k ils ., ela ponta claReclonclinh::t á ma t·gemesq . 
do Curi matahú; e el e li:. a O. 336 kis. elos Mat•cos :\ set·t•a elo 
Cam;tr {l; COJl'tanclo 420 ele cesta pouco rn a i> 011 men "s . «A pr o 
Y,tnci.a do H. io Grande rio No l'te , diz o D r. C . l\I. ele Alm eida, 
Ja é czl eh t•e na nos ;D. lii s tol'ia por ·ter sido o seu t·et'l'i odo a 
Primeiro do Brasi l oncle os eut·opêJs a portar am , commanclados 
pelo hespanh ol t\J onso clP Hojecla e g ui ados p~lo f:•mosJ pilo·to 
florentino, Americo Ve> pucio, em t <19'J . T eve esln pequeno 
~t·ritorio kunbem a gloria de have r dad o o be1·~o ao legendal'h 

otyguara, denom inado Poty, ma is conh ecido em nos;a his
to1·ia por D. A nt:·nio I<'el ipp3 Camarão; a s u irm ão J acaúua, 
bra~o clireilo ele Mar t i m S .>arcs i\loT'eno, na conquista e co lon i
sa çao elo Ctlaní. ; e a sm tio Ja g· ua t·ary, um elos mais be !los -

li
typos d e Ceclel id:tde e de(!ic.a~'ão patrins, <JUC nos aprese nta a 

tstorJ a cl::L bLUna nidarla. . Sem a p3.ci0ca~i1o clesga po kros;t e 
valente ·tl'ibn, prJvocacla e consummacla pelos i\lias ionarios da 
-companhi a ele Jesus, m axime o Padre F1·d ncisco Pint ·J , pelos 
mesmos P otygnar as co.:p10m inado o Son ho: ela Chuva ( Amn 
nayára ), o not' t~ elo Imperio ·ta lvez h oj e não fizes~t' JHtrLe elo 
Brazil, nem mesmo S3 tPria podido arrancar aos hol 'anclezes a 
sua conquista nos cuto XV II. O terribor io que constiLúe lt 1,ic 
o E s tado do l{io Grande el o NorLt?, melh o t· denominaelo Puty
g uarania, faz ia par :e cli.!. gl'a ncle doação elo his toriador João ele 
Barr os , qu e nem p 1r si, nem por seus het•ele iros, o pou •.le j:uua is 
conquistar e povo:H· . RtHerbenclo á Cor oa, fol et;cal'r~ ga elo 
desse desempenho ~Ia n oe l ele liiascarenhas Homem , capi t<'io-m rit· 
de Pet•nambuco, o qua l depois ele mu ito lu l'a t· na ul·tima cl ~ caeb 
elo secuJo XVI, co :1segn in a pacificat,,ão de ·toda a tl'i lm ou n ação 
Potygua ra u ~é o r io Jaguat·ibe , em '1 597, com eç ando pel o prin
~Jpa l Sorobabé, provav~Jmeute o p<\i ele T'oty e de Ja caúna. P<1z 
<rue 0 sen succassêl t' no gove;·no ela n ova colon ia, J eronymo de 
A.lbnquerqne souln cot'lsolidar , funcbuclo ou man·tenrlo a cidade 
~o NaLal, proxima ao fort im, onde sa o.chava, e m 25 ele dezem-
:o ele 'l599, mediante o auxi lio elos padres ela mesma Cot'[Jorn

çao, como j á havia acontecido com seu pt• e cl e c ~ ssor, resnltat1(10 
deste facto a catbechese e baptismo ele ·toda a tl'ilm , e elos se us 
Priucipaes, com especia li dade o poderoso P crty, que se r eal i sou 
na sua pt•opria ::tlclêa , si :nada :i ma rge m cl it•. el o rio Potengy, 
ass im como o seu ca sam etl'to catholico, com um a ele suas a n ligas 
lllu lhe t·es, qua esco lheu, no domin go da Qui nquages ima de 1612, 
Presidindo a cer emonia os paclres Di ogo 1'\ unes e Gaspa t· ela 
IS . P eres, J esuit as ( Hi s·tol'i:t da Comp;tnhüt ele Jesus na exLinc·ta 
P.rovincia do i\!a l'anh:io c Par á, pelo padre José ele iil ol'aes, 
ltv, I, cap . XI) . No inle t·vallo de tG I2 á i 654, no fim ela 
guena com O> ho l a nclezes, 6 a hi s'Loria cl e.s Le te l'l'itor io pouco 
c~ohecic!a . Sabe- se que a mekopole, pa t·a fav orece t· o, co lon isn
~ao de pa t·te clell e, nome 'lu por cl onatarlo a i\lanoel Jot·clão, que 
«~llecenclo sem successão , voltou tudo ao clnrn inio da Coroa ; e 
13IU 1633 volta m a funcci on a t· os capitàes - móres . co m suj eição ao 
.go • ~r.tw ela Balda, sellClo a hisboria muda qua;1to á cÚ~ n,io e 
lt~t~es elo tel' rilol'io que a:lmini sLr.t va m. (C:ttalogo clGs Capitães
lllores e Govern a clorea da Capi·tani a ele R io Gt·an cle elo Not·te, 
1rga nisacl:o e anno•baclo pelo Dt•. A. n·tonio Gonçal ves Dia s) . !!1m 

6::!9 é es te ·t•rritori o, pat·ece que com o me,mo pt•oposiLo ele 
eolooisação, elerado a Co ncl <t to, se ndo se u t itula t· Lopo Furtado 
~le Mendonça, que aliás ·ta mbem nada levou a e!l'dto com aqne lle 
lntu iLo ; e o r eg i'm e m elos capibães-móres, depend ente elo go
Ver no da Bahia, continuou aLé 170 1, em que, poi· Carta Régia el a 
li ele janeiro , passou esta Capitani a, ni1:. obstan·te a r epugnnncia 
~eclaracla doR habi la ntes, a ftea r· subordin ada á Ca pi\:tn 'a Geral 
Cepe i'DamlJuco . Ma nteve- se o :Rio Gra nde elo Norte ness:J. ele
llencletlcia até 20 ele m.a l' co ·ele i 817 , em q ue o capiLão-mór ou 
?overnaclot· J sé Ignacio Borge3, pot· mot ivo elos acontec imentos 

81 0.Recif~ ele 6 do mesmo mez, d e> li gon-a nwtn pi'Opri o daq ue lla 
.cU.]etção , em offic io claqtPll a clala, que dir ig iu :i Camat·a ela 
{jtdacle elo Ka·Lal, e qu i reproclusimos: « Ha vendo os fnn est <JS e 
.1\.etestavei s acontecim c nlo~ que ·Live ram Jogar n a vi ll n. cl Santo 
cltl'tonio elo Recife, na ·ta t·cle el o dia 6, desligado esta Capit:<nia 

a condição de ~ubalterna , em rrue es lava , elo g·overno claquell a , 
b~lllo Já lir. certo pelo n:eu edita l ele '13, Lenho determinado esta
~ - ece t· no porto desta c iclacte , em conform id ade da Carta R t!g ta 

• e 2.3 de janeiro de iE:OS e Decreto d e I8 el e jnnho ele '1814, uma 

alfanüega, ele ." PareJ~ qtt e es t3 aclo cli ctatoria l fvi app la uclicl0 
e approvado pelo Goremo Ueal, em v isi a elos r esultados elo 
J'a clo consummaclo ; n ot~ndo-s3 qn ~ no an na -seguinte, para se 
completar ;t inàepe nclen cia ela Cap i-t<w ia , foi no J udici al d~sl i gada 
ela com . ci[l. Pa t·ahyba por Alvará de '18 de nnrço de i S lS, co n
st ituin do nova com. com limi tes qu3, d iz o Alvará, se achavam 
cles ig·nac\ cs pa ra a Capitania, os q taes infel izmente ainda boj e 
n iio es tão definidos e a cla t·aclos ; não cl auclo o mesmo Alvará lnz 
alguma q·uanlo a tae'l limites, como se vê ela sua integra que 
a qui exar a mos : « Eu el-re i , faço s.:t uel' aos que este Alrat· :i vil·em 
q ue t 1manclo em consi deração os gmves pt·ej uizos que ;tO meu 
r ea l se r viço, ao i tt teresse e Eeg;a·anç;t publica, e á boa acl minis
b:ação da justiça neccs>a l'i nmente r esu lba m ele se achat• a Capi
·ta ni a elo H.i ·) G1·a:1cle el o NN·te an nexa ;Í. Com . da P arahy ba; 
p ot· n ão.e t·pca·t icarcl que um só Minis tro , a quem he su mma
mente cust·Jso coni g i l' bem a Com . ela Para hyba peh sna 
g t•ande ex tsn são, tenha j u n tamen·te a S3lt cal'ge a q ue !la Capi
·tan ia , que ·t~mbem abrang um vrsto e dilatado territorio, e 
possa fazee nella, nos compe tentes tempos, na for ma cle•i ch, as 
cotTecções tão necessari a~ para se ma nter, pda in fl uencia sau
cl a v .. l ela a utoricl1tde e :Lhrigo das le is, :i. seglll'a frui ção elos 
dil'eiLo.; pessoaes e r eaes elos povos; e c1uere nclo claras pro v iden
c i a~ pt·oprias para qne p~ssam os habitanles da m esma Gapi
t a ni a goznr elos va ntajosos pt·oveitos ele uma vi gilancia po lí tica 
e exacta admi nis tt·açt'lo da j us·t:ça, e vit~ nclo -se as cleso rcl~ ns e 
pe t'i gosas consequ~ nci as ela imp ·tniclade dos crimes , ·tiio fre 
quentes e m loga t·es administrados por j ttiz s leigo~, q ·: anclo não 
são advert idos nas a nnuaes correcções : hei p~r bem te te rminar 
o s~g t tint.e : '1. 0 A C P pi~ania elo Rio Gr;tnde elo Not•te fl car á 
des membrada da Com. el a T';u·ahyba, e formará um a Com . sepa 
rada. qtu sou se t•viclo cretr com a denom inação de Com, do 
Rio Gr·a ni e elo Norte, tendo por cabeça a cidade elo Nat:tl , e os 
limites que se acham ass igna 1acl os pal'a a mesma. Capi~a nia. » Em 
'1831, por deceeto el e 25 de o utub~·o , defin iu-se a linh a dil, isori:1 
el e um a pal'le cl:J. fl'onte it•a m ericlionBi el a circum sCJ·ipção ela 
v illa elo J.Dri ncipe, ele onde resu l tou fi car para o IT:stado ela Paea
hy!Ja 'to ela a pal'oclti.t elos PaLas, e pa l'te elo t.e:ri tol'io qne fi cou 
comp t·cbe nclicln na paroch ia do Cu i·úe, do mesmo E s·t:t elo da 
P a raby ln ; mas esta mesma divisão niio Lem indicações pt'ecisas, 
que possa m aux ilinr o tl'aha 1ho elo geogt·apho . Eis .:oruo se 
e xpt·ime esse Decreto : Al'~ . '1 . 0 «A vil la no•a do Pdncipeclo 
Estado elo Rio (irande elo Nort ~ co nLinuar>t n a posse de todo o 
t el'!'Horio q"e l he fo i a~s i g nalaelo no acto ele sua Cl'eação, em 31 
el e j ttlh o ele '1788; li can-:io o t eniLol'i o clent t·o elos limites ela, 
Co m . , e suj eitos os morad ores nelle no Governo Civ il mili ta r 
á Administração ela Fazenda- da sobredita p1·ovinc.ia, com exclusão 
poré m de toda a freg. elos P a·bos, tal qual DctualmenLe existe ; 
e claquell a p~l'te ela elo Cui té, e1ue se mpre pet'lenceu á pt•ovincia 
ela Pa t·ahyba, na qual ftca m comprehe nclidas, tanto e. to. par te 
ela do Cuité, CJU10 a elos Patos . Art. 2.• F ica a~s im en tendido 
o al vará ele 'L S de mar ço de i S lS. , E ntt•e os Rela•ori os ela _Pr e
sid~nc i a eles La P r ovi ncia que co nsul tá mos, f1·acos escla reci
m entos desc0brimos sobt· e úS respect ivos limites , que a li ás 
fomos encontl'ar no ela Pt·es ic1e ncia el a Pa r ahy IJa ele 'l tl58 , cuj os 
li mit !s lambem era :n a lli ig tw l'ad·Js, e a t «l pon·to que f<n•çoso 
!'oi r ecorrer ás imfot·m ações dos visi nho3 . E' curiosa essa con
li ~são , e r evela o nosso estado, não só n e;sa, como em outr as 
P l' ov in cias elo Im pe!'io . Et·a pres idente o con selhe it•o Henrique 
de Beaut·epait'3 Hohan , e g·raças ao seu zelo, intet·esse pela 
geogTap hi a pMl'i a, levan tou-se H ma carta ele par te elo Lerl'.ito l'io · 
ela Pt·o rinci a cb Pal'ahy ba, e ob tivemos alguns dados sobre os 
limit •s dessa Pwvincia co m a elo R io Gt·a ncle do ode. Aqui 
reg istramos esses esclarecimenlos do a r igo Limites Provinciaes 
elo mencionado Relato l'i o . '' O que F. abe mos a respe1to des·ta 
questão h e o.p ' nas que a pro vinci a el a Parahyba he limitacli~ ao 
Nor te p2la do Rio Grande elo Nol'te; no Su l pela ele Pern a mbuco; 
a Les te pelo Oc~ano ; e ao Oeste pela pt·ov incia elo c~ ará . Re
lat ivam ente á linhad ivisoria, pou cos s;\o os po n tos co nhecidos . 

· Na sec.r e tat•i a ela Pmsiclencia, nenhum esclareci mento enco ntrei 
a tal respeito. P edi -os aosS l's . P reside ntes ele P et·n a m bu co, do 
R io Grande elo No t·te, e elo Ceará , O primeil·o m e respondeu que 
n a da poclet•a c o! her ele a l!DS in ves ljgações ; o seg undo pres tou·me 
os seguintes escla recimentos : ",·\ s cla ns p rovtnctas f!J~ cle~:-, se 
no li t !oJ·a l pel a barra elo rio Guajú. seguindo deste ~ . ,.. •n : d~;~;: 
soriaaos mar cosele cima , ao R iachão, e ao/o?ueDa~t· mun 
pon to ao rio Ca ltthOU\~O, no mun . ele S . enf' o. Je'l.n. ~f-tzend;, 
segue a linh a clivi sol'i :<, ao elo Aca ry, que J:.e.del~nS~r t"1 Bico ele 
Boa Vi sta, compt·ehe nclen clo es ~rt e as ciclo e c ~co cl·•' ' B~ITot elo 
Ara ra, Ermo, lUv.cho J:<' undo, Cobra, t o o o . :sa ' . . . • 
Boqueil'âo a té a Jazt?ncla Tanques, na seu a ela Betl.wr e.tua. 
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( ser vi nela esta de lim ites ), a serra elas Queimada~ até a C<ll'neira, 
e as faze ndas Quin tos , Caraça, P6.o elos Ferro, , S . Ben·to e 
Sa nt' Ann a. Des te mun, seg ue a linh a divisa r ia para o do 
Príncipe, descriminacla pela r arte do sul, na di s tancia de ~e te 
a 10 legoas. elo mu11. ele rom b:d, com que confi na ; e pelo 
poente, em dis tancia ele 7 / 10 legoas , a lém elo ri o Piranhas, con
fin a com o Catolé do llocha . r\ di visão das du as fregs . elo 
Prínci pe e Acary ncha-se autori sacla pelo decreto ele 25 ele outu
br a éle 18:31, segundo o qual , rliz a ca ma r a munLcipal da villa 
do P rín ci pe, qne nenhuma d uvida se oJTerece . Qna nto ao 
mun. do Assú, corre a linh a cllvisod a pela panta da serra ele 
J oão elo Va lle, no Joga r qu~ denominnm set'l'a elo Sipó. Esta 
parte da serra do Sipó , segundo d iz a Camara Municipal do 
Assú , fie rtence ao mun . ele Ca tolé elo Rocha, apezar ele faze t• 
parte elo seu p~k imon io, segnndo u ma escrip tu ra ele doação. 
Deste nnm . segue a linha: pelo poente pa ra o mun. elo A1~ocly , 
qu e se d ivide com o do Catolé elo Rocha pelas fazendas - 'l' r in
cheil' as e Macana11- cm1 uma rlistanc ia , pouco mais o:1 men0s, 
ele quatl'o l egoas do Sul ao Norte, com as fazendas Jatobá e 
Mnlun gú, pertencenbes ::.o t•efericlo 111 )11!. elo Catolé. Do m un . elo 
Apody segue a lin ha para o de Páo dos Fer l'os, cor t·endo além 
da povoação ela serl'a ele Luiz Gomes meia legoa, mais ou menos; 
este mun. divide-se com o ele Souza cless [t provineia . São 
estas as infOI·maçõe> que en posso lera r ao conhecimento ele V. Ex., 
colhidas ele divHso' offtcios das coma1·as mun icipaes ües la pro
ví ncia, em satisfação ás rer1uis içõcs, que pal'a o mesmo fim lhes 
fol'am feitas pe 'a pre3iLlenc ia por ollic io de 12 de dezembr o ele 
1853. DcvlJ observar á V. Ex . que c~ tas infor maçõas sob1· os 
l im i tes elas duas p1·ovincias, como sejam na maxima parte nlh as 
das ·trarl icções elo passado, ta l vez não sej ::tm mui·to exactas e 
segUt·as . O qne a semBl bante resp i to ha de ce1' t'. lê-se na le i 
ele 25 de outubro de 1831. O Sl'. Presi clent~ elo Ceará aituht 
m e não respondeu .» (RelaLorio da Presidencia ela ['arahyba ele 
1858 .) IJ:ntre1anto não se pa•sctt•::tm mu itos o.nnos, e novos con
flictos apparecet·am, sem que até hoje tenham t ido a menor sol n
ção, vindo o aLl iamento sem ·ter1no, matat· n.s espct·anças dos 
que não gozam do toti possicleiis . Eis o que d iz o Rel:J.to l'i o da 
Província ele i861 : ~ Que>Lão de l imites - Em maio elo :111no 
p assado, cons·toll-me particulae e depois fficialmente que o sub
delegado ele po li ci::L da Bahia cl::L Tra ição ( Prov incio. ela Para
hyba ), . .invacl il'a com a força armada o ·tenitorio desta Pro
víncia no logat· denom inado - Mat·cos - onrle Ozera uma prisão . 
Immediatamente exigi os esclarecimentos pt·ecisos, e so li cit~i elo 
Exm . Presiclen1e ela Parahyb:t as necessarias providencias, que 
se de t·am, sendo logo clemi tticlo o agente policial que onlenám 
a sobt•e(\ita p l'isão. Pouco ·depois, representáram-me contra as 
a u toricl ::Hks jud iciarias elo tem10 ele Mamang :1ape, que preten
diam exerce t· actos de juris11ição no legar - Mo.rcos - 'l' ratei 
então de exigir infol'mações solJre a qnesLão ele 1i n1ites que sus
citava-se ent re esta e a P rovincia ela Parahyba no refarido 
l agar . Com ·todos os dados c1ue pucle colh er, officiei ao respe
ctivo P t•esiclente, ped.inclo-lhe que ele sua pal'le procedesse ao 
exame p t·eciso pal'a acloptar-se o alvibr a mais pmr.lente e justo, 
evi tando co nfl icto3 perigosos . Ao Ju iz de Direi to ela com . ele 
S . José, a que per·tence o te l' l'itorio cuja posse he el ispu·tacla, en
caneg 1ei tambem ele pr ocecllH' 6.~ convenien·tes a veriguaçÕe3, que 
foram feitas co m o 1naior escr upulo. Indo ao lagar dos Marcos , 
d irig iu-se aquelie Mag-istl'aclo ás pessoas antigas e co nhecedot'M 
elo tet•ri tor io li m i trophe, e na s u::L m i n uc i os~t exposiçiio, i ncl ica 
as dechwações que obteve, e as observações que fez occularmente 
para conhecer, quanto el'a pos~i vel , a verdadeira linh a d ivi
saria . Toda a c! illiculdacle da questão co ns iste em v e ri fica t·-se 
a prim it iva poa ição ele um ma t·co, que servindo ele bn.lisa, en t t·e 
ua clttas Prov í nc i a~, fo ra mudado para o Norte, com preju ízo 
clesLa, s~g nndo me levam a ct·êr a~ al l eg~ções contidas nas peças. 
offic1aes que vos serão pre;;enlcs . Por mai; liquido que me p't 
r eça o d ireito clesLa Pt;ovinc i1, al Hls contestado pelas au to ri
dades da P arahyba, co m r~ zões que não podem des trui l' a 3 
nossas , cumpre que se pt·ocecla a uma clemarca~ão ou avi ven ta
ção ele l'u mos, co n~ .' r vancl o·se entre ta nto a posse no sta.tLo quo 
até que o pod~r co mpet~nte 1·esoh·a como fô t• mais jnst0. ;:\Jaste 
sen tido re{Jresentei ao Gover no Imper ia l, de accôrclo com a Pt·e 
siclencia c a P arahyba, c1ue ~ guarcl avo. o meu pa t·ecer ultel'ior 
pa ra ele sua pa rte previnü administra·tivamen·te o> confli ctos 
em que lhe sej a lici t'J interver. Convem entl'etanto co nsulta r 
a-in da os a ecbivos publ icas, e i nves igae qualquer pro1·a que 
tenha por fim eluc icla l' &, ques tão cl' limites en tre as d uas 
mencionadas provi nci il,s . » P elo l ado da fron te it·a el o Ceo.1·á , 
além elas prete nções dessa província , ele que já demos 
con·ta no ar tigo respectivo, ·temos sómente os seg uintes tt·e-

c h os elos Rela tarias ela pr ovíncia ele 1867. São sempt·~ os ·mes~ 
mos contlictos, mas em vez ele ser na ser ra elo Camará, é na 
foz elo r io Apocly, q nestão tmpor tan·te , purqu e nell a interessam 
as fi n:1nças da p1·ovin cia . A pt·e·teoção elo R io Gra nde elo Nor te· 
é que a l inha ela serr a elo Apocly cont inue 11té o ma r, no cab~· 
Corso, onde termina essa serra no mon ·o do Tibau; o Cear 
tal vrz recla me linha mais pronunci ada , o thalweg do r io Apody, 
E is em que ter mos se expeessa a P1·es icl encia elo lUo Gra nde 
elo Nor te : Ques tão ele li m i tes. « Con1o sa bús , pende a inda de 
sol ução a ques tão ele l imi·hes pelo lo.clo elo S . des ta prov. coJll 
a P a rabyba . Ta mbem com a prov . elo Cear á Lemos pelo belO 
elo N . uma ou tea ques tão ela me~ ma na·t ·1rezo. , a respei to dv. 
margem esq . elo l' iO i\1o3soró desde a s·1 a foz a té pouca~ legnas 
ac ima . O bom cl i l'eilo está sem duvida elo lado desta prov., e 
qu ando ass im n ão fosscl, me correria se mpr e o dever ele pro· 
mover · ac tiva mente tl decisão ela questão» . E m;üs acleante, 
explicando melhor a qu es tão, no a l'Ligo - porto ela Jul'ema 
expd me-se assim : « P ot·to ela Ju rema . Em co nsequencia c)aS 
mui tas voltas que faz o rio Mossor 6 , o a l'mazem construido 
neste loga l' só é access i vel a barcaças ele mu i di minuta al'· 
queação . As .mar gens elo rio Mo~soPó, n a alLm·a da Jut·ema, 
são p1 luclo:c as e a lago.cl iças, ele manei ra que o armazem é_ de 
eli ffic il accesso pOl' t<> na em todas as estações, e inaccesstvel 
no invemo, segundo as i nformações que ten ho . Além disso, 
pouco ·tempo eleve durar, em consertu enc i::L elo mao ·t~rreno e!l1 
que fo i ecli fi c:1clo . Po t• estes mot ivos , pat•cce-me m~ 1 s co nve~ 
n iente m11dal-o para baixo, n\ margem oppo;ta do 1'10 no log~l 
denomina,lo Arêas Branca~, onde os navios ela Compan lJl!\ 
Pernambucana poderii.o ch egat· co m mui ta fac ilidade e rnes~0 

á pt•an cha . O ·t,n eno ahi é m· 1Ho p1·oprio par a a eüifi caçao. 
por se l' ext1•emamen te en x1 rto e Ih me; e ele mais é de fac!l 
acce:sso ~os gener os que viet•am por tel'l· a , o. não se r na quadf" 
das maiores chuvas, quauclo o r iacho Upanemo e o r io 0 

Morro Branco ·tr ansbc. l' clam ele seus leitos. Em consec1uencia ~e 
se1· melhor e ma is f l'equentada a est1·ada da mat·gem esq . 0 

l'io, set·i a mais vantajoso consLt·ui t·-se o a r n:azcm uo. por to do 
Mal'isco, um pouco acim a ele A1·êas Brancas, nessa margelll · 
Sendo, porém, que a p l·ov . elo Ceará contest a posse Cles~e 
te t·r eno á do R. G . elo No rhe, confor me vos expuz ac ima, n ~0 
pócle es·ta presicle :~ci a mandar constru ir ahi o o.t·m azem. l!J ntre
·ta nlo consba-me que algnns part iculares pretendem fa~el-0 
pot• sua co nl•a , ca o sejam an xiliaclos pela prov . com clous 0

11 
t res contos ele r éis preci sos para a ca11alisa.ção elo l'io, ou anteS 
cór t.e elas voltas, ele q ue ac ima fallei, e que o rio faz nosB11 

·curso superior . O fi m que com ess~ trabalho se ·tem em v lS~• 
é faci li tar o. navegação elas bar caças e l a nchões a té o pod o l\ 
Ilha, que fica enbre o pel'to ela Jut•ema e a v illa de l\![ossor6s 
a pouco ma is ele uma legua ele clis La ncia ele cada uma cles tn 
localidades . Si a in iciat iva pat•ticula r , co mo desejo e espel'0• 
for pel'severan·te, estou elisp~s to a p re1rtar - l he o au xilio que 
perle.» O le van tamento de car·tas ·topographicas de cada pl•oV· 
defln i 11Cio os se ns lim ites, seri a ele i n teresse in ca lculavel tall ta 
p ar a o bom regimen aclmi nis tt·ativo, judicia l e ecclesiasticOr 
co mo para as relações commerciaes, que teriam por certo out l'0 

desenvolvimento, si taes territo rios fossem melhor conhecidoS· 
Supedicie . 27.485 k ils . qs . Notic ia bistorica , Foi dura nte 0 

gover no ele D . F1·ancisco de Souza que, em 1597, Man oel MaS· 
cal? nbas, C3.pitão de P erna mb uco, pa r1iu a co nqui tar as tel'l:as 
do R io Gra nde e , a me nos de tres kils . da barr il. des te rl0• 
fun cl ou a pov . a qne deu o nome ele 0:ato1, e, pa1·a defender (I 

entt•ada elo r io, levantou sobre o reei fe, do lado meridional, 
um fonte qne te re a cleno mina*ão ele T1·es R eis Magos . Dll' 
rante a gual' l'DJ h ol l anclez1 , foi por yeze,~ vicUma clo3 nos~oS 
i nvasot·es , que em '1032 apoderaram- se , dirig idos pelo in~r eptd~ 
Calabar, claque lla fo r taleza , c1ue l'ecebeu o nome ele Ceuled~ 
c0meçanclo en tão o dom ín io estra ng-e iro, elo qua1 o Rio Grao 
li be r t011-se em 1G-J5. Em 165-1 deu D. J ,>ão I V part~ dessa cll" 
pi Lau ia a Ma noe l Jo relão, qne, morl'enclo em tlm u aufragio, fe~ 
com que esoe acbo ficasse uu1lo. Depois de ·tet· tido em 1589 ~ 
ti t nl•; ele cond ado que l'oi co nfiado a Lopo D'nrta do e l'<fei:Il 
dança , o Rio G1·a nde conLinuou, como dantes, a ser capit!l0 1 

1 dcpenclente, ora de Pern a mbuco , ora da Bahi a, até que, e_!l
0 18:1.7, por occasião ela rev ol u~ão ele P crna m buco, el e CJ. Ilel1l ent!ll 

o R io Gra nd e mais ele _u ma vez t ~;n• uara~se clepencle!lte, o se~ 
governador, José Ignac10 Bor ges, emanctpou -a ele tacto cleSS S 
tlepenclencia l~gal, liga ndo-a excl usivamen te á Cor te ent to~dO 
as suas r elaçoes políticas e acl mi nis :r a tivas . Ficou esquecl se 
esse a buso do poclet· e o R . G. do No t•te assi :n consel·vou-.

0 o.hé 1822, f\0110 em que consLi\uiu um a das prov.>. do Impe~9 ; 
passando a Est a:clo pela revolução ele :l5 de nov embro de 18 
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~specto. O terreno é des ig-ual , a1·~noso e IJaixo pa!"!l. o norte e 
JUn·to á cos~a . Para o interior ·tem d iversas serras . Se us r ios 
correm qua~i todos para o oceano. Clima e sal ubridade . Quente 
e sauclavel: o inverno começa em março ou abril e prolonga-se 
até julho . A média do verão é 27•,5i' e a do inverno 23°. «A 
prov. elo R. G. elo Nol't~, diz o Dt· . MarLins Costa, é bastanLe 
Salubre . H.eioam, nas murlanças de estação, fe bre> paluclos :~s 
em cert'JS muns., come Ceará-m irim, Apody , Assú, Jardim, 
S. José ele M1pibü, etc. Febres bi l iosas e dyseu·tel'ia se obser
vam cltu·ante o verão. Pel'ioclicamente appare~em o. variola e o 
sara.mpão. Ao; moles ~ias venerea.s e syphil i ticas ah i av .tllam, 
ao p·>sso que são raríssimos os caso5 ele morphéa. As m oles\ias 
do ba ixo ve ~ ·trd e a opilação são tambem ft·~quentes. Em se
~embt·o clei850 appareceua. febre amal'el la,qae cluron 'lOmezes, 
lovadindo a capital, S. J csé elo Mipibú, cidclde do Ass(t e 
Vtlla elo Macáu, poupando, enlre~anLo a com. da il:!aioriclacle . 
Epidemias ela me~ma natureza se teem por nzes r epeLido . O 
cholera-morb'.ls tlagellou-a ele •1855 a 1857 e segunda vez erri 
136.2. De 1858 o 1859 essa pro1·. sofl're:t um:~. ep iclem ia de 
grtppe muito g·nernli ,acla. O bel'i-beri desenvolvan-se nas lo
caltclades á beil'a-mar.>> Orographla . Denht·e a.> serras que 
]lerconem o E~tarlo, merecem m en ção a Borborema com suas 
dlVers . .ts ramificações: a ele Luiz Gomes; a elo Apocly; as elo 
Boqueil'ào, Qneimoi las·, PÚi!]uito e Carneira no mun. do Jardim; 
a elo Camará; a clô S. Sebas·tiào, q ne se eJt•nr.le ao longo cl0 
rto Mossoró: a ele Joio do Valle, a O. do rio Piranha'>; a ele 
Sant' ,\uua, "n o mun. ele Sant'Anna elo Mablos; as ela Alagôa 
·Secca., Picos, RsJacla e Cypri ano no mnn. ele Acary; a> do 
•Carm:> e Mossor6 . no mu11. deste nome; as ele S. Be1•narclo, 
Formiga, Forquilha e Ignez no mun. elo Caicú. ·rotamograpb ia.· 
Os principa~s rios elo E-;·taclo são: o r\pocly, que nasce na sena 
·de Luiz Gomes, no mun do Pau elos l<'erros. e clesagu :~ no 
oceano a O. ela ponta elo &Jel com o n ome de i\Io sot·í . Em 
seu trajec·to, ele pet·to ele 300 kil$. , eec•be p~ l:.t margem dir, o 
Miraclo t•, P r .>redot·, ~br,·eco, L·,g~s, Umary, Panema o:t Upa
nema (qtJe recebe o Adquinhon) e pela esq .: o Fazenda Nova, 
~~ · I:om·encinbo, Carnaúln Sçcca, lvia l · assombrado , Pnt•.len.c:a, 
· errmha, S . Francisco, Acacio. GHirana e Extrema. Nas 
Pt·o;-inliclacles ele s~nta Luzia, esLão as fa.1nosas salinas ele Mos
~·l'u, que procluoem bom s <I, objec\~ de gcancle commercio. O 
h Jl'anhas ou Assú, cujas cabeceiras r· sLão no Estado elo Pa l'a
' yb:1, ::tlraves;a esse l!.;stado e o do R. G. do Nol'te, e clesagua 
-~lo oc~auo pol' cinco boccas, receben~lo nes·td ultimo Estado o 
·>Oet•tdo, Pindoba, Patachoca e Juaze1ro pela ma1·g~m cbr . ; o 
:Pa~ú e o Parahu, a lém ele oubros, pel a esq. Recebe ainda o 
Espinharas, qua tem por trib>. os riachos elas Pit ombas, dos 
l3ois e elas Pimentas . O Ceará- mit•im nasce na fral cla ela sena 
•de. Santa Rosa, e apó; um curso ele cerca ele 3)) ki!a., clesagua 
·n.o oceano, no logar denominado Ilha 'lo Ceará-mi l'im . JTisse 
il'to em todas as occasiões do inverno sJ.i do seu lei"bo e, lan~ 
·çauclo-sc sobre o immenso valle, transfJrllla-o em um largo e 
caudaloso rio . Seu nome primitivo era Genipab(t, Sua b~rra é 
~n·teincheii•acla ele r ec ifes, que a ·tornam r>ess ima, tendo entre
·::tnto bastante fundo pu·a pequenas embarcaçÕ.'S. O Potengy 
~asce na serro. do Meio, 1~0 mun. de Sant'Anna elo Mattos e 
besag·ua no oceano a 15 mi lhas ela llOnba elos Btz ios, Em sua 

1
arra eNisle um recife sobre o qual está collocada a for ta leza 

eoJ Tres R eis Magos . ftcanclo a enlracla do r io no extPemo elo 
1ne.srno re;: ife . Ao N . elo picão elo Ncife ela fortaleza está a 
Pecll'a denominada Cabeça ele Negro e pelo laclo ele t~ t,ra ela 
.~esn1a fortal eza o recife conhecido pot• Baixinha : ambo~ del'em 
r,er bem conhecidos pelos navegantea . Em sua mal"gem cl ir. 
~ca a cidade elo Na1a l. E' esse r io ·tamb?m clenomin«clo R io 
~~ do NoL"te. Recebe o Juncl iahy, Ingá, Pe:fr.1s Pr~"bas, Quixába 
a Ica- pau, Cam<.ragiln e Cur<·aes Novos. O Cu rimatahü cles
ell'tta no oceano com o nome cl 1 Cunbau en·tl"e a 11onta da Pipa 

·c·~ barra elo Guajú no logar bar-ra. <.lo Cunhaú. Sua bana é 
~tculacla de recifes . E ' esse rio atr avessado pela E. ele F . elo 

6 
atal a Nova Cruz . Nasce no ~staclo elo Parahyb!L O Guaju 

11ePat·a o Esbaclp ele que tratamos elo elo Parahyba e cledagua 
rt~ ocea00 na Lat. S . ele 6•30"58" e Long . ele 80°8'12"' E . elo 
d 10 ele Janeit·o . Em sua foz con têm a-lgumas cor ôas. Alem 

·q~s~ es rios podem ainda s er citados: o T rahiry ou Camoropi"m, 
0 Â desce ela serra do I ngá e clesagua na lagôa Papaq. Recebe 
Pv ra.rahy, )nhar ê, Bom J esus , S . Be-ntlio, P in ta- Cachorro, 
e Q'u, Cururu e Ca·tú . O Tvuros, qu e r Ega o mun. de seu nome 
l'i esagua no ocean:>. O Patachoca, ·trib. da margem dir . elo . 
0 ~ A.ssú . O Seridó , q•ue nasce na Par ahyba e recebe o Cobr a, 

"li · Jose. o Aca.uan , o S . Bernardo, o Rio.aho Fundo, o Cu·r-
nchauá_,· (que recebe o E . Santo, o H.apo<a, o ~'imbahuba, o 

!poeiras) o Ban·a Nova (antigo Quipaná), o Sabugy e cle5agna 
na margem dir. elo Pirauhas. O 1\iaxara nguape, que, depois 
de um curso ele :l9 kils . , clesagua no oceano. O Punahú, que 
r ecebe o Catolé e o Jequi. Portos, banas e ancoraclo ut·os. 
Bal"l'a do Mossor 6, accessivel a navios cp e elema11dem. ele 15 a 
16 palmos; barra de Macào; enseada elo ~'ubarão : barra ele 
Guamaré; en>eacla ele CaisSJ.ra, onde podem ancorar n :tv Los ele 
qua lquet· calado : enseadas ele S1ntu Alber:o. Tr~s li-mãos, 
Pelit inga, Genipibú, Cob •1vello, Pü·angy; bahias el e Touros e 
Formo2a; barras elo Natal e elo Gunh·1ú . Lagos e l agoas : As 
lag<'>as ele P<!p:Ú·y o Oroahy1•as, proximas elo l i"ttoral; na pri
meit·a vai clesag uaL" o rio 'l'ra hiry e fica na villa de Papary, 
e n a segunda o Jacú e fica Arez. Além desoas são dig nas de 
menção a Piató e a ela Ponta Grande, um a na mar.;;em cl ir. e 
outra na esq. do rio Assú; a do Bomlim ou Poxy, Escura, 
Boa. Agua, Carcarã e Boassi•:a. Da lag:la elo Papa•·y sai um 
rio qua vai o.o oceano e q:~ e p6cle S ' l" con>ieler.tclo como ver cla
cle irv. em boccaclma elo Tra,hi I'Y. CabJ~: A ponta elo .Mel, en·tre 
a foz elos ri os i\iosso;·ó e Assi:t; o cabo de S. R•HJUC na Lat. 
5•28'2,)'' S. e Loncr. 7•49"5l" 1<;. do H.. de Janeiro; a ponta 
ela Pipa, elltró a "'foz elo T1·ahiL'y e a elo Cllnhau,· n<t Lat. 
6• 13' .<!4" S . e Long . S• i' 4S'' 1~ . elo lL ele J a nei t·o: c assim 
denominada ele uma g r ande peell'a que lh e fica JH'Oxima 
e qu ~ vista cld lo :1ge, same lha uma pipa el e cabeça pa1·a 
cima. Alem de.»as, podem se r citadas as pontas de 
Sanh Cruz ou do Cacon bo, i\htto-C:tboclo . Calcanbat•. ou 
Quis:aba , Santo Chl-isto e Tt·es Irmiios. Pharó~s: O Pharo.l elos 
l'teis li'Iagos na m:Halha d oJ Not•Le ela fortaleza elo me,mo nome 
na barra elo H.io Gr~tncle, aos 5° 45' 5" ele L:<t. S, e 7° 59' 00" 
de Long. E. do Rio el~ Janei ro ; e o d e Mo3sor6, na pon ta elo 
Upan"lma, ao~ 4• 5"5' 3')" ele Ul.t. S. e 37° •!' 55" ele L 1no·. O. 
de Grean . Forta;l ~ za. A elos ltcis Magos, ele excel lente~ con
stl"ttcção, mas al'l'\tiltn.cla. C~mmel'cio, Inelustria e Agdcull ura: 
ill' Ll eplo1·avel o .:Jstaclo elo commet•cio desse gstaclo, coC~cor
t• enclo para isso, pl'incipalmente , o isolunento m q ue se acha 
a capi t<t l elos centro> pPo :lu~toi'~S po r falta ele es :radas, que 
pet' lt1ittam o transpol"le ele ge :teros pat·a ella. Qt1asi que se 
p:)d~ affirmar qu e ne>'le Es~ado n'io ha industl'ia . O S3 ll p3-
queao e ac~~nhacl0 com 1.1ercio phot"Jgr ,tpha o atr,tzo em que 
e ll a se a ch a . «A indolenc ia e a iner~i a, juntas á falLa ele 
ilts ~ ro~c~ão pNft'ls ional, muito t2em coniribuiclo p:tL'a esse l a
meo\avel estado. Intelligente c:Jmo é a pop . rio granclense , 
ella compreh ~ncle bastante qn1.n to g .lnharia, se fossem fttn
cladas no Estado c ~ ri; ·ts i.od1tstl'ias, c1ue em larga escala ex
erçitaclas, con coneriam pocle:osame1lte para o augmento de 
suas rendas.» Em gl".lncle parte c1•iaclor e poasuincb um vasto 
e ubeuim o sólo, p ) cleria, nulhoranclo as raça·> elo gado l a ni~ 
gerv e vn.ccum, expo l'iat• lã, fabricat• em quantidade queijos e 
maut·~ i ga, e X\lrquear. Ao contrario disso, contentam-se alguns 
criaclore3, e principal mellte os ·elas coms. de Seridó e Jardim, 
cor.1 o fabrico ele algumas centenas ele queijos, que não chegam 
para abastecer o mercado da capital e elos EsLaclos visinhos. 
As coms. ele Asstt e Mossoró, em c 1jos c.tmpos nas~e expoll
taneamente a preciosa arvore da carnauba, exportam ann·1al
mente uma pequena quantidade elos pt•ocluotos desta arvore, 
comparativam,ent~ á stta ab :mclancia . Um Estado como e8te , 
clotaclo ele um extens'J lit toral , está por certo destinado a 
man ter a indnstria ela pese~ em alta escala e a fazer ela ex
·tracção do sal lim clo3 pl'incipaes ramo> ele sua exportação. 
Entl'etanto, todos estes elementos de prosper idade teem sido 
quasi descurados . Ielenticas são as causas que concor rem para 
o definhamento cl.t agricultur a . Vinculada 6. rot in:l. que lhe 
empece a mal" cha, S!ll1 escola e sem meLhodo, n ão tom ella 
pod ido ve nceL" os obstaculos que lhe oppoem a lgnorancia dos 
melbo!"es sy5 temas de plantação e ele 1 an tos outros recursos 
que assignalam precio3a~ conquistas n as ~xplorações ru raes. 
A ter ra, o primeit·o elemento de proclucção, iem - n'a o Estado 
ele sobe.jo e de optima qualiclacle. E " sobntuclo notave\ nelle o 

· r ico vall e elo Ceal'á- mÍl" im , onde a canu::t, uma vez plantada , 
torna- se q uas i perpetua, meclian te pequeno lrabal ho . S 2us 
pr incipa es procluctos são o assucar e o a lgoclã.o, cuja cultura 
q uasi exclusi v:t tem pt·eju 'licaào i mm<nso a elos cereaes, o~ a 
peq uena la\'oura. A c t·eação ele nm estalBleci menLo ele c redroo 
rura l, onde a lavoura encontl"e capilaes a jul"o m odico, a 
tono-o pt•nzo e amortisação lenta ; a abel"t.u r ~~; ~e es tradas que 
fac i~item o transporte ele ge neros ; . a di mm UJçao do~ Impostos 
ge raes, estadoaes e :;tté m unicipaes;_ e .o . es ta.belec1mento ele 
enge nhos c~ntt·aes, tudo isso cvntnbu H'Ia, pO L" certo, para 
er"'uer ro la 1•oura do Estado a uma alVura tal l)lte compe nsasse 
os 0 ss.cvilicios feitos para: o ,sm melhoramento . F mancas: 
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Muito se tem aggt•avado o es tado fin a ncaü· o elo Esta do nos 
u Himos tem pos . No exerc ício de 1883-1 88 ! a r e nd a propl'i a tlo 
a nno in.r: lu si ve o a uxili o elo Es~a cl o , produz iu ~6•~Hm_te 
370: 356$-112 , sub ind o a cl espbza et·cl ina.l'ia a 4l8: 2~ ~:ijjW~ ; 
da ndo o cle fi c it de 4i: 870>69J . A r e nda propt· i::unen te dJta do 
exerc ício de '1 884- 1885 a tt i~1 giu á somma ele 338 : 131$_160, _ i nc lu
s ive o anx il io el o Go vern o ge l'a l , e a despez't ord tnal'ta ele 
vou-se a 40.2 :193~ 136, r esn ' ·ta ndo urn cle fi c it ele 61:06[.'976 . 
Fe l'ro-v in : A elo Na-tal á Nova Cruz, co m umn extensão em 
t 1·af'~o·o d e 12.3 kil s . e 920 meht'o.s , co ntt·actada em 2 de julh o 
ele 1§'74, li ga t':a ta l á Nova Ct·u z e passa pot· S . Jo>é , Pe n~1 a 
e Goyannin ba, at t· ave>sa ndo em seu t •· aJec to os va l les elo CaJU
pi ra uga, Cur ima tahú, Caipi ó, i\li pibú, Jacü e Pitimbu. 'l'ern 
13 P. s ~ações. P or ac to ele 23 de j :\ll e iro de 1886 foi autot•i sa cl a 
r co ns tl'ucção de 11111 des vi o p:u a qu e s ~ja ligado o engenhJ 
cen tt·n l de S . J o3é ele ~lipl b i:t a es;a es tea cl a . Pop:1la r: ão: 
Segu 11clo o rece nse:tmento ele 1872, l inh a o E s1ado 231 .\JôO babs. 
Ca lcul a - se hoj e a pop . em 300.000 habs . Inskucção: Além ele 
78 eschs . pnuls. ele ins L prim., possne o Atbenen Ri o Grau. 
cl e n~e e a ulas de l a Lim e ft·oncn em a lg-um as c: clad ~ s . A l~sco la 
Norm:1l , cJ·eacla no A·tltene n pela Le i l'J' UI' . n. · 67 1 ele 5 el e 
ago>to de '187-1, f•1i install a'b a 1 di! nn t·ço tl e 1875 . Repre
se n tação F ede•·n l : Dà l t'':lS se nauo res e qua lr o deputa dos . 
Gove rn aclo l'es elo Eq taelo : De . Peclt·o Vel ho ele A 1 buquet•qua 
Ma eanh ão. A pt·imei ra Co nst isui (:aC' f'ol p t·omulg-aeb em 21 d e 
j ulho de '1 89 1 e a segu nda a 7 de a bril el e 1892 . Dr. Joaguim 
l <'erre iea Cbare> Fill1o . Capi·t:1 !: Na ta l , sed e ela com . el e seu 
nome , <i. ma rge m cl il' . ti o r io Ot·an cb ou Putengy, ce t·ct~ el e 
tres ld ls . acinn ela tin a foz . F oi fundada em 'lli(i:l pot· Jero
n yiDo de Alb IC[Ile t·que, 'J116 de u- lh e o t itu lo 'JilO a in da hoje 
co nsel'va . Di Yicle- se em clous ba il'ros : a cidade a lt:t (:-/a la !) e 
o 'd istr. da R ibeira qu e é a par Le e xc lu s ivam~ nte co mm et· cia l. 
Possue u ma casa de m iseri corclia , ins bituicla e m 1855; nm a 
compa nhi a de apr~ nlli 7.es mal'inh el il' os , crea elil. a 12 tle agos lo 
de '1873; umo. sociedade promo tom ela ag l' icnllllm e indn str·ia, 
i naugu r.tcla em 7 ele se temb l'O ele ·1876 ; um a fa bri c::). ele ·tec idos 
ele algodão ; do s th ea lt·os : q tw ~t· o eg rejas ; Lb esou l' a.ri a de fo. 
zenda, athene 11 , pllacele ela ca ixa econo mica , pa lace:e do 
congref so , l azat'd:) el a l' ieclade , forta leza elos Reis _Mag s, es 
tação el a estr aeht de f.; n· u, e\ t: . T em '1.2 . 00) ha bs . Ci.lucles 
llrincipaes: Assü , sédc ela com. el o seu nome, na ma J•ge rn 
esq . el o ri o Pit·o,ni• as, 78 kils. ao N E . ela ca piba l do Est·tdo, 
coui cultura tle nl goclão, cann a de a ;s· •car e 111 antl ioca - Can
g·uat· e~ama. em t el'l'eno ba i ~.o, a lagado e a t·e .Joso, perto el o 
lillora l , a 1'11> ki ls . ao S. da capi la l, eleva da á c idade em 
18.35 . Cea d - m.i l'im , á marge m d ir. do ri o ele seu nome, co m 
18 .000 h ab-, ., clim a c1ue nte e l•umido ; c l'i açi'i.o de gado e 
g l' a. ncle lavc•u •·a de a lgodiio e canna ele as3JtCa t·. F ui elevad a :í. 
ca lego:·i a de cidade em 188:5 . Ma l'lins . no c imo el a serra elo 
seu nome, a 516 kil s . ela capital, com ·ravum·a ele can na , al 
godão e ceeeae;; :i m::tt'"e m esq . do l'io 'l'r abit• y . S . J osé ele 
Mip ihü, 5 1 k ils. ::w S. cfa capital. em um a va ~:a; planí cie, ce- m 
c lima sn lnlJre e culLma ele c,1nna Ll e as m ca t· e a lgoc\ão . Caicó , 
na com . elo s m n o m ~, }t margem e.;q . el os ri os Se ridó e 
Aca ua n, com la1 on r ;t ele fumo, fa rinha ele ma nd ioca e ct•iflçiio 
ele gado é a a n t ig-a cidade elo Pri 11 c ipe . Macuh iba , á ma l'ge m 
esq . elo rio J JlllCli ahy , rlistnnte 25 ldl~ . elo Ntt lal. i\lacáo , n o 
littol'al , banhada pelo Pira nh ns . 1\iossoró, á marg~m e ,q. elo 
r i o Apocly , cerca el e 40 k ils . c\ i,t·t nte do l i t tora l. ApoJ y , sobr e 
um a _ elegante coll in a , á margem esq. elo r io elo seu nome, 
J a1·dim, na bi fu rcação eles r ios Ser ieló e Cob a <i. màrgem cl it' . 
el o pri meiru e á es 1. el o segtwdo. V illas pr incipaes. 1',x ez, sobre 
uma pl an ície jun to ela lDg.Ja Groahyr as . Acary, r egacla pelo 
rio Cc.J.JJ· a, !t•i iJ. elo Set·idó com cli ma s.1u clavel e c1·iação de 
gado. Ang· icos, proxima ela mar ;:rem · elit·. do rio P atacboca, ·trib . 
elo P ira.nh s . C.u·ahnbas , a 5! 0 kils . ao O. ela c._. pit a l. G'·yani 
n h a, a 90 kil s . ao S . ela capit:1l e a 24 el o mar, em tet'!'eU·) 
balX·o, coberto ele mat tas e el e gr ,,ncle camr;o . P apary, l'ort ·.c 
Aleg- l' e no alto el a serra do m esmo no ma. 'l'ou •·os á beira -m'"'· Sa,nt:t 
An na el o Ma l to-, . ~er . " Neg .·a, :'t ma •· gem esq . ch rio l~s pinhára s . 
Cu i·tezeirns. Luiz Gomes_ P a Lu n :t se.ra elo mesmo nome . 
Santo A n Loni o , Fl ôres, · T aipú, Nova Cruz, á ma"ge ·11 elil· . 
do r io Cur ima ta hú , a 13.2 l<ils . el a capitnl. com gt•a ude cri açã-) 
de gado. S. Go nç:>.lo, á mat•gem esq. el o rio P otengy e clls ta n te 
:1.8 kils. ela ca pitul elo I!: staelo. Jard im ele Ang icos, :i. ma··gem 
esq . do r io Ceani-m iri 111. A t·é.a. Dr:tnca, á m a1·guem esq. elo ri o 
Mosso •·ó, e 2 k ils . de s ua fo7..- Páu el os Fer eos, á marg!m esq. 
elo ri o i\.pocly , l)ne ahi toma o nome ele Pau el us FerraR . 
S. liJ iguel ele }J>,iu elos F en o3 . n o alto da sePra el o mesmo 
no~1 e . -Trilllupho, 6. marg('m cli r. elo r io Upanema . - Cur t•a.es 

NoY OS, e,liflca<l a á. 1rar"em d ir. e a 8 ld l ~ . el o r io CmraeS'. 
- Corist ilu iç5.o Políti ca 'elo Es tado elo Rio Gra nde el o Norte
Nós, os r epre'lenla ntes elo 1:ovo do Ri o Gt•ancle tio Nor te, r eu~ 
n iclos em Con g l'esso c,Jm poder es espec iaes pa t•a rever a Const i
·tu ição ex iste nte e organisa. t• um regimen Jlv ee e cl emocr a tico
clecrelamos e promulgamos a se~uinte - Con. ·t itui ~1ão- clo E s tae~o
cl o R io Grande elo Nor te- 'l'i t u to I - Do l!l s·tado, seu terrHorto 
e ot•gttni>ução - Art. L o O RioUr ancle el o No r·te , conservados 
os se u .~ a ntigos l im it2s, or gani sa - se pelas di sposições da prese tTbe
Consbit!li cüo em Estado ::~;uto n omo, faze11clo par Le ela UniãO 
Feder al Bt• azileit·a . Art . 2 .o A fórma ele Governo elo Estado é 
republi eana r epres? nta tiva, obs , r vaclas as el ispos içõe3 el a Consti
tuiçii,o F ederal c ela prese:·.t e . Art . 3. o i. organ isa çfio poli ·t ico
aclm i ni s t1·a ti v a el o Rio Grande elo No~·te l;asGa-se na autonomia: 
elo municí pio. Art. 4. o o~ poeler eo politiC'lS elo Estado, todos 
cl eleg·.:tçãó el a sobera11 ia populat·, ~ão - o Legisb ·tir o, o Executivo 
e o JL1 diciario, inclependenles e h trm onicos en·r e si. - Secção I 
~ Do Poder Leg i ~ l at i v o - Cap itulo I- Do Co ng,·esso do I!:s tado 
··- A r t. 5.0 O pocla t· l •gis :n·tivo é exercido por uma a~ sembléa el e 
depu tados com a sa ncção elo Govet• nado l'. P <n agraph o unico . 
Es ta as.>eml>' éa rl e n o n•in ar- ~e- ha Cong- l'ess•J Leg isla tiyo e se 
co mporá ele 24 membros , podendo es te num ero s 1· nug me1Tbaclo 
ele HJ em 10 nn no.> pot·lei ol':lin a r ia , á I]lecl iclaclo cresc imento eb 
p ;pu laçãoe na proporçã o de um clepulaelo por 35 .000 babita n~es . 
,\rt 6 , o O Con g-r asso , que, em liypothesc nenhuma será di ssol
vi do , r eunil'•Se- ha n a Ca;.d al elo lt:studo n o dia 1J de julho clet 
cada a nn o, independe nte cl~ co nvocação, e fnncciona rá clous 
mezes da data el a abe rtura , podendu se1· prorog-a,clo, ad iado ou 
co nvocado ex tt•a<J.rclin al'ia menle. p,~ •· ag •· rupho u ni co . S6 ao Con
g i·esso compete dé liben:t•· so bre proroga<:ão e acl hm ento de su as 
Se5SÕes . Ar t . 7.0 ca·la legislab !l'a du rará Ll'eS annoo . Ar·t. s.o· 
Em caso de vag a por q nDlquel' motiv o, inclll'iive r e nunc ia , o
GOY<! I' n:> cl ot· el o E sba'lo m a nela r á i mmecl ia·banu n te proceder á 
e lei çii.o . Art 9. 0 O Congr es>o só poder á funcciona t• acha ndo- se 
presen tes , pelo menos, m~ lacle e ma is um ela tot;tli clacle ele seu~ 
mem bt·o; ; t abalha l' :í. em sessões pu bl ica s, qua ndo não se r e
sol l'e t· o co n tl'a l'io , e as suas clel ilJerações serão tomada~· por 
maio ri~. rdp.l;i "a de v o los . P a rograpbo uni co . Ao Cong resso 
co m p? te : a) V e :-i fi cat• e reco n hecet· os poderes de se:ts membras; 
u) Eleger a s:ta mosa ; c) 01'g-anisar o s~ nrcgimen to ; cl) Regula t· 
o sel'Viço d~ s ua policia inte !' na; e) NomPar cs empre;::a!Jos de 
sna secret,.t•i a. . Ar t . 10 . Os cleplll aclos são i lll'i olave is por suas
opin iõe;; , pal!livra s e YOt )S no exeL·cic io elo lllanJ ato e só poder ão
ser pNsos, e ]Wocessaclos crimin almente co m previa l icença clo
Conguss"J, s .tl vo caso ela fl agrancia em cr i me ina fi a nçavel. ' este
caso, levado o p rocesso a Lé a p t· onuucia ex ; lusive , a n,utoriclacle 
j ud ic iar ia r em· ·Ltel'á os a u·tos ~o Cong:esso para r esolre t· so bret 
a procedencia el a acc1Fa\' ão, se o accu snclo não Ofl'l•ar .pelo julga 
mento i mmecl ia·to . P aragrapho u n i cu. As im nnmiclacles es·ta
tuielas não com prehen dem os clel i ctos em IDa teri a milit ~r, nem 
affeclam ás leis da r espectira discipli na. Al't. H . Os membros 
elo Cong- l'esso , ao tom v.r asse n·to, contrahi• üo o compromi ss~ 
fot'mal , em sesslio publ ica, ele bem cumprit· os s~us deveres . 
Art. 1.2 . Dn t·an ·te as ses·ões os depu tados vence:'âo um s ubsidi~ 
pecu nüuio e ajuda ele custo , qu e serão fi xado.> pelo Con gresso no 
li m 1le c ada leg isla tura pa1·a o. seguin te . Ar t . '1 3. Nenhum: 
deputado, emqu an•to chu·a t· o manda to, po:le rá celebrar conin·aclo
cJm o Poder li:xecut ivo , ou clelle r <ce lJet· emprego ou comn."li'ssi'io
r emun eracl a, sah o S •l fo t·em com mi ssões m il i ta t·e .~ ou cargo cle
accessos ou promoção Je,3" al , impol'tanclo renuncia elo mancl!ato a: 
não obs~nanc i a des te pl'eceito, b3m como a acceit~ção do em-· 
pt·•~go l'etle t·:~.l, de eleição par a o Co ngr•' SSO el a Uni ão, on de_ out ro 
Es tad . Paragrapho urt ico. O clepu lacl o não pôde ser pres tden.te· 
ou di1•ec·tot· ele bancos , comp~ nb i a s Oll e mprezas qlle gozem la-· 
,-o•·es do goYer no elo F. s·taclo, conform e a le i especin ca1·. Art. 14. O· 
mnnda'to r .. gishtlr o e i ncompat ivel com o exerci d o ele qu~lqne1· 
outr a f'uncçào cl nt'<t J1'1:3 a~ sess5es. Art. Vi . O clepntacl o pócle · 
r enuncia r o ma nd a to peran ·e o Cong'l'Csso . E ntende- se l'enun~ 
c iado ~ac i ·ta me n t~ o ma ndato, s i dut•a n te os t J·a lxtlhos el e Ulllfl. 
sessão o clepntado não comparece t· sem cau sa j nirt ifi cacl a . Art . 16. 
S~io cond ições de eJE•g iiJi l icl ade par .t O CJngresso : i,o [star ba 
posse el os d ireitos ele cicl a.dão bt•a s il e it•J e SJ I' a l is t(l.vel como
e leit o•· ; 2 .o T e t• ma is 6le tees annos ele ,'icl:~cl ão brasi[eüo; 
3. o Se t• filh o elo Es ·aelo, o·1 nell e res id ir desde clous a nnos antes 
el a ele içi'i.o . Al't . 17 . O Congresso declara rá em lei espec ial os 
ca ';OS ele iucompatibi li clacle e lei tor a l. - Capi lulo ll- Das 
a·t.tt•ibui ções elo Comgre;so - Ar t . ·lS. Compe te p l'i va tiva mente 
ao Congresso : 1. ° F azer leis, in·uerpre l·al- as, sm pencle l-as e 
r e1·Qga l- as ; 2 . 0 Ot·ç;n · a nn ua lmente a r eceita e fili a r a despeza 
elo J<.:s taclo, decreta ndo p::tl':li i sto os preciõos imiJOStos , t oxas e-
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cont1·ihuições; 3.o Au·~orisar o Governador a contrahit• empres
tunos e fazer outras operações ele credito; 4. 0 Legislar sobr·e a 
divida publica e esta~elecer os meios para seu pagamen·to; 
5.u Regu lar a aclminis·tração dos bens do F.stado e pl'Oviclenciar 
sobt•e sua acquisição e a.lienação; ti . 0 Legi slat· sobre exploração 
de mina.s e teL·ras devolutas elo J~s taclo : 7. 0 Leg isl a r sol)l•e com
mercio, incluslrias, immi gração, colonisação de terras e impor· 
tação ele capitaes est.rangeu·os para a intl'Oclucção ele inclus "l'ias 
a.tnda não e:!dstentes no Estado, respe i taclas, quanto a e ses 
serviços. a competencia e acção elo Governo F ederal; s:o P t·e
screver as medidas necessarias para CJUe se organ isa a estatis·tir.a 
do ~stado; 9 . 0 Legisla r sob t·e hygiene e provet• soccotTos pu
b~icos ,em cil'cumstancias a nol·maes ele calamidades; 10. Le
g tslar sobre o regi men peniteociat•io; i l. Legisla r sobre a 
Jns lir ucção publica, tendo em .vista au~ili a t· e de,envolver o 
Progl'esso ela educação e elo ensino ; 12 . Ler; islar sobre cles
apropl·iação pm· uHlidacle publica elo Estado ou cln mu nicípio : 
18. Legislar sobre ob1·as publicas, meios ele transpor·tes, estt·a~ 
elas, caLJaes e nav<'gaç,ão costeit·a e interior; 14. Fixar annual
rnen·te a força publica ao serviço elo Es tado; 15. Regular as 
condi ções e o processu ele eleição pa1·a os cargos do Estado , 
ga t· a n tida a repre~entação da minoria; 16. Legisl ar sobre o 
sel'Viço rlo correio e te legTapho estadoaes; H . C1·ear e supprimir 
emp1·egos e l'eparLições regulando as condiçàe.s ele nomeação, 
vencimentos, concessão de licença, m ontepio e demissão eles 
funccionarios elo EsCada, observando- se o seguin·te : a) Os 
c.:~rgos publicas são pt·ovidos por concurso ou accesso, excepto os 
ele: Lo Secreta l'io e chefes ele repartições; z.o Pt•ocm·aclot• fi scal 
e seus delegados; 3. 0 A.dministr·aclores e escrivães das mesas 
de rendas, os .quaes sel'ão sempre li raclos cleatre os empregados 
elo corpo de lazenda do EsLa.lio; 4. ° Collectores e respectivos 
~scrivães; 5. 0 Thesoureil'o e fie is; 6.o. Empregado ; que por lei 
IOt·em cons1deeaclos ele ctttegorm lnfet•Jor : b) Os funccionarios 
p1·ovidos por concurso, depois le clous ani10s ele effectivo exe t·
cicio, si\o consi de raclos vital i cios e só por sen ~ença éondemna
toria, ou incapacidade physica o•t moral, perderão os seus 
logal'es. 18. Annullar as resoluções e con,ractos dos Conselhos 
_sle in·bend ~nc i a mullic ipal, q.u anelo cou bt'at·ios á Constitu ição e 
as leis do ll:sLado, ou da União, Ott aos interesses ele outro m u
nicipio. 19 . DecreLar a divisão civil e jLtcliciaL'ia elo Estado, a 
organisação ela magistra·tura e as leis processuaes; 20. Conce
der alienaçii.o elos imrnoveis municipaes á l'equisição elos respe
Ctlvos conselhos; 21. Fazer apuração da eleição elo Governador 
e Vice-Govet•naclor; 22 . Conceder, ou negar li cença ao Gover
nador e ao Vice- Governador, quando em exerci cio, pa ra sahi 
rem ternporariam en·ta elo Estado; 23 . Accei"tar a renuncia que 
flzer·em elo r espectivo mugo o Governador ou o Vice-Goverclador 
o os deputados; 24. Decretar a accusação do Governador e do 
Vice-Governador e elos deputados com aucl iencia delles e ele 
conformidade com o que for es tabelecido por lei orclinaria ; 
25. Eleget• den tre si, em sessiio do primeit·o anuo do tri ennio 
Por todo o tempo des te, os memhros que, com os elo Superior 
Tribunal ele Jus1iça, t eem ele compol' o Tribunal especial para 
Julgar o Govemaclor e o Vic~-GovernadoL· do IT:stado nos cl'lmes 
ele responsabilldacle ; 26. Appro.vat· conve nções e ajusteR tei.tos 
pelo GovernarJor ; 27. Legislar sobre limi·tes elo Estado nos 
·termos da Constitulção Federal: 2;:) . H.esolvet• so])l•e os limi tes 
dos municip1os, não podendo altera l-os sem que sejam ouvidos 
os r ospedi v.os Conselhos tle inteni.lencia; 29 . Commul at· e 
Pet·cloat· as penas impostas aos f'tmccionarios publi cas em crime 
ele responsahilidacle , sem depenclenc ia ele sancçi.io, se11do, porém, 
·tomada a dec isão por dous terços ele votos ; 30. lJecre~ar as lús 
Org>anic::ts para execução co.mpleta ela Constituição . Art. ·19. 
Compet e ao Congt•es<;o, cmnu lativamente com os outros poderes 
rlo Estado, ze lar 11a g-uarda ela Cons tituição e elas leis. Art. 20 . 
Compete ainda a0 Cong-resso auxiliat• e desenvolver o prog-r ' sso 
das eciencias, lettms e ades do Es tado, insti(uinclo, mantendo e 
subvencionando eschs . e ouLros estabelec imentos qu~ julgat• ne
cessar:ns. Art. 21. E' ·tambem ela ahtr.ibuição do Congl'<Sso . 
esta belecer premios e recompensas que otl'Vam de es~ i mulo ao 
movimento indust•rial e litLera l'io. Art. 22 . A competench\ 
leg1slabi v a do Congresso não ·bet·á oulra' res tricções a lém elas 
C[ue são postas pela Constitui ção Federal e por es ta. - Capi 
tu lo IH - ·Das leis e resoluções - Art. 23 . O projecto ele lei 
acloplado no Congresso será su!Jme·Lüclo á approl'ação do Go
Yeruadot:, ~lu~, acctuie'lce nclo, o sanccionarà e pron111lgará . 
§ 1. 0 ti l, p or em, o Govern ador o julgar io c.ons tit1wional ou 
contrario aos interesses do IJ:stado ', oppor-lhe- ba o seu veto 
clen·tt·o ele dez citas ute1s claquelle em que receber o projecto , 
devolvendo- o nesse mesmo prazo ao Congresso com os mobivos 
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da t•ecusa . § 2. o O silencio elo Govel'llaclor, no. clecendio, 
impor·tará a sancção . § 3. 0 Devolvido o projecto; será sub
me~ticla á uma cliscnssão e vo·tação nominal, considerando-se 
app1•ovaclo si tiver clous Ú\l'i;Os elos suJJra~ios presentes, e, neste 
caso, voltara ao Governador para a solem tllclacle ela promulgação. 
§ 4. o A sa ncção e a promulgaÇ<'io ell'ectuam-se pot• estas for 
mulas: « O ConoT~sso Legishtivo elo Ea·tado decreta e eu sanc
ciono a present; lei (ou reLolução} . O Congresso Legislativo 
clecre·ta e en pt•omulgo a seguinte l ~ i (ou r esolução) » § ,5. 0 Não 
sendo a lei promul gada clen Lro ele 48 horas pelo goverclaclor, nos 
casos dos §§ 2° e 3o, o presiclenle elo Congresso, ou o vice-pre
sidente , s i o pJ•imeit·o não o fizet· em igual prazo, a promulgará 
usando da seguinte formula: «O Cougl'esso elo IT:s·taclo do R.G. 
elo No rte clect·eta e ett promulgo a seguitl'te lei (ou resolução).» 
Art . 2-L . Os projectos r ageitaclos pelo Congl'esso, não poclerão 
ser renovados na mesma sessão. - Capilulo I V. Da eleição. 
At· t. 25. A eleição elos clepu~aclos se fará no mesmo dia e ho!!a, 
clirechmenle, p;)l' escrut inio em toclo o IT: s"taclo, gat·an·ticla a re· 
pl'esentaç.ão da minor ia. A1·t. 26. Siio eleitot·es elo Estado os 
me~mos cidadãos ali stados para as eleições federaes. Art. 27. 
Consiclemr-se-hão eleitos os cidadãos que obtiverem maiot·i a 
ele votos em um só escrutínio, e no caso ele empate, consiclerflor
se-ha eleito o mai s velho. - Secçáo H. Do pocler execu tivo. 
Cap . I. Do govet·nadol' e vice-governador. - Ar t. 28. O poder 
e o.:ecu tivo será exercido pOl' um governaclo t• e leito . § 1. 0 Subs 
·t itue o governa.'lor, no caso ele impeclimen·to, c succecle-l he, no 
ele falla, um vic~ -goveenador . § 2.o No impedimento ou falta 
elo vice-governador, serão snccessivamente chamados a assumir 
a aclrnini stt·ação elo ll:staclo o pres idente elo Congresso e o pl'c
siclente do Superior Tribunal ele Justiça. § 3. 0 Si o gove t'I) aclor 
ou vice -governador fa ltar r estando menos ele um an no pal'a 
terminar o período governamen·tal, não se preencherá a vaga, 
res·tando, pot•ém, mais ele um anno, será marcado dia para a 
(l le ição, e o ciclaclão qne. for el i to serviní. a'té findar o qua·tl'ien
nio. Neste caso, não poclel'á ser ele ito o substituto em e:xercteio. 
§ 4.• São co ndi ções essenciaes para se t• Gleito governador ou 
vice-governador : i 0 ser brazileiro na·to ; 2° es·tar no goso elos 
direitos poli·ticos; 3° sec maior ele 35 annos; 4° t er qnatt•o 
anuos de residencia inilrten·upta no E s·tado, si for filho deste, 
oito, si o não for. Art. 29. O• governador exercerá o caTgo pOL' 
quatro annos, não podendo set· r eelei to para o perioclo governa
mental immecliato. § :1.. 0 O vice-governador não pod~rá tam
bem ser ree leito para o mesmo perioclo ou e leito governador, si 
t iver exercido o governo por algum tempo durau ·te o ulti'mo 
anuo do per iodo governamental. § 2. 0 O govemador deixará o 
exerci cio ele suas funcções impt·orogavelmenle no mesmo cli!t em 
que terminar o per iodo g•vernamental, succeclenclo-lhe logo o 
recem-eleito, e, s i es·te se achar impedido ou faHat·, a substi
tuição far-se -ba nos termos dos §§I e 2 elo artigo antecedente . 
§ 3. 0 O pr imeiro período govel'nametrtal 1arminará a 25 ele 
mat·ço ele 189§. Art. 30. Ao empossar- se elo cargo, o govet'nar 
clol' pronunciará em sessão do Congresso, ou, si es·te não es tive
reunido, ante o Superior 1'ribu11al ele JusLiça es'ttt affirmação : 
« Por 111 inha honra e pela pa·tria promeVto eo.:eL•cer eom leal 
dade o cat·go ele governador elo gs·taclo do R . G. elo Norte, paL'a 
o qual fui eleit'> pela sobet·ania popular, concorre>: quanto em 
mim couber para a sua 0 Ta ndeza e pt'ospet•icht.de, cum prindo as 
consti~u ições e l eis da. União e elo IT:staclo. Art. 3'l. O governa
dor , sen.clo ele i to rept•esent:J.O te ele outro Estado, perder :i. o lagar, 
si acce i lar o manela~o. Art. 32 . O governador e vice-gover
naclOI', quando em e:.:e rcicio, não podem sahi t· elo territo1·io elo 
Estado sem pet•missão elo Congresso e, si o Jizel'em, perderão o 
cargo, salvo caso ele molest ia grave em s i ou pessoa ele sua fa 
milia, a jnizo medico. A rt. 33 . O g:overnador percehel'á nm 
s•lbsicl io lixado pel· Congresso uo pel'lodo governamental ante
cedente. E%e sLtbsiclio náo pocler;.i. see a lterado duL·an·te sua 
administração. - CapHulo li. Da eleição elo governador e vice
ll:Overnador .- Art. 3-L O gove rnador e vice -governadol' serão 
~ l e itos pot· su ffragio dit·ecto elo Estado e m nioria ele votos em 
um só escru tin i0. T~m caso ele empate consiclet• ar -se-ha eleito o 
mais velho. § 1. 0 A ele ição terá log~r n o dia H ele jnnho elo 
ultimo a nno elo per iodo govern amental. Cada eleitor votará, por 
ceclulas separadas, em um cidadão para governador e em 9utro 
pal'a vice.n·o,' e l'naclor. O ConnTesso J.egisJ::rtivo fará a apuraçao na 
sua primeira sessão elo mes1~10 anno. §2 . 0 São in elegíve is pa '·.a 
os cargos ele o·overnaclor e'•ice . o·ovel'naclor os parentes consangtu · 
neos e affins ~o 1° e 2° g" l'áos elo governador ou vic:_-goveL" nador 
que se acha r em exercício no momento ela eletçao, ou que o 
·tenha de ixado até S' iS mezes a ntes .- Caprtu!o III. Das a'Ltrt 
buições elo Poder Eo.:ecubivo. - ;ht . 35 . Compe·~e ao governador 
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do Estado : 1° sanccionar, promulgar, publicar. cumprir e 
fazer cumprir as lei s elo Congresso Legislativo elo Es-tado e 
expeclü· decretos, regulamentos e instrucções para sua Jlel 
execução ; 2° convocar extraordin ariamente o Congresso Legis
lativo, quando o ex igir o bem publlco: 3° Ler perante o Con;
gresso, na sassão ele installação, uma mensagem, na •1ual dar<\ 
conta minuciosa dos negocias publicas e elas condições ~cono
micas do Es·taclo e indicará as medidas e reformas que Julgar 
mais acertadas . A mensagem será acompanhada de relatorios 
de todas as repartições ch~ adminis·tração ; 4° prestar por es
cripto ·todas as informações e escl arecimentos exigidos pelo 
Congt•esso ; 5° apresentar ao Congt·esso as propostas ele orça
mento e Ji xação ele força publica; 6° nome::tr, suspender e de
mittir, na fórma da lei, os funccionarios do Es·taclo, e, sendo 
neceasario, r epresen·tat· ao Governo Federal contra os funccio
narios deste r esidentes no Es·tado : 7° entalJol ar com otrtt·os 
Es'taclos ajustes e convenções sem caracter poli ti co 11d refe•·en-, 
dwn elo Congresso; 8° contrahir empreslimos e razer operações 
da crecli·to atrtorisados pe.lo Congres>o; 9° commutar ou per
door, por decisões mot ivadas, as penas impostas aos réos ele 
crimes communs, precedendo informação elo Superiot• Tribunal 
de Justiça ; 10 fazer a arrecadação elos impostos e rendas elo 
Estado e applical-as da conformidade com a lei; il manclal' 
proceder :i eleição para os cargos electivos elo Estado nas épo 
cas dete rminadas na lei; 12 organisat· a fot·ça publica, dispor 
dell a, clistribuil- a e mobilisal-a conforme ilS exigenciaR ela ma
nutenção ela ordem pnb lica, aus·tentação ela autonomia elo Es
·tapo e defesa ela intPgridacle de seu terri·torio; 13 requisi·tar 
a in·terveução elo Governo Federal para o resbabelecimen·to 
ela ordem e ·tranquilidacle do Estado, dando ao Co ngresso co
nhecimento ele todo o seu procedimento; 14 decretar, na 
ausencia elo Congresso, a organisaçiio e mobilisação ele urn:t 
milic ia cívica, quando reclamada pol' gra.ve per~m·bação de 
ordem publica, infot•mando postet·iot·me.il te ao Congresso os mo
tivos da medida tomada; 15 Conhecer e decidir os recursos 
interpostos ela~ resoluções elos Conselhos ele in·tencletlcia 
municipal e suspender provisol'iamente as pos~m·a3 dect·e
·taclas, quando forem evidentemente contrarias às leis Fede
r aes, ou elo Estado. ou aos interesses ele ou~ros muni
cipjos, alé que o Congresso r esolva definitivamente ; 16 
representar o Es·tado nas suas relações otliciaes com o Go.,. 
verno ela União e dos outros Es"tados; 17. Fazer proceder ele 
dez em dez annos ao recenseamento da população rlo Estado; 
18. Desenvolver, tanto quatrto em si couber, o principio de 
associação com o lim ele impulsionar o progresso ela agricul
tura, iudustl'ia e artes ; 1\J. Desenvolver, dando-lhe as ne• 
cessarias instrucções e com o~ meios votados pelo Congt·esso, o 
serv iço de immi'gração e colonisação. 20. Soccorrer a populac.ão 
elo Estado em caso ele calamidade pulJlica, su brne·btenclo á ap
provação elo Congresso as medidas extt•aorclinar tas qu13 for obr i
gado a adopta1· ; 21. Reclamar, por si ou por clelibemção elo 
Congresso, contra a invasão do Poder Federal nos negocios pe
culiares elo Estado; 22. Faze1·, em geral, tuclo quanbo eshver 
ao seu alcance, HOB limites da lei e (lo clireito 1 para a segtt
rança, a prosperidade e o progresso do Estado, sob o ponto de 
vista in·~ellectual, moral e material. Art. 36 . JnnLo ao Go
vernador servirá um secretario ele sua li-vre nomeação, chefe 
da respecLiva secre~aria ele Estado, o qnal _subscreverá todos os 
seqs actos. CapiLulo IV- Da responsabJl!claele elo goveroaüor 
Art . 37. O govemaclor e vice-governador serão processados e 
julgados nos crimes commuus pelo Supremo 'rribunal de Jus
ti ça, e nos ele responsabilidade por um tribunal especial , com
pos~o dos membros elo Supremo Tribunal ele Ju st iça, menos o 
procmaclor geral elo Estado, que será subs·ti~uiclo pelo juiz ele 
d ireito mais antigo, e ele igual numero ele membros do Con
gt·esso Leglsla·tivo por este elei ·tos . § 1.. 0 Não se iniciará pt·o
cesso algum contra o governador, sem que an·tes o Congresso 
tenha, por clous terços elos suJl'ragios presentes, cleclar n.clo p1·o· 
ceclen·te a accusação. § 2. 0 Declarada procedente a accusação, 
o Govemaelor será s tspenso elo exerci cio de suas funcções. 
Art. 38. São crimes ele responsabili :~acle os aclos do go,•e1·naclot· 
que attentarem contra: LO A Constitu ição e as leis; 2.o O 
livre exercício elos poderes poli·ticos ; 3. 0 O gozo e exerci cio 
elos clirei·tos individuae~ e poli-ticos; 4 ." A probidade ela ad
ministração e do governo; 5. 0 A u·anquil licladt) e segurança 
do Estado; 6. 0 A guarda e emprego constitucional elos di
nheiros puolicos. § Unico. Uma lei especia[ definirá esses 
delictos e regular(\ a accusação. o processo e julgamento. G(\
pitulo V- Da Policia- Art. 30. A policia adminis ln:ativa e 
juclicial'i'a do Estado é incumbida na conformidade desta 

Constitu.ição: 1. o Ao Governador, no e;x:ercicio ela suprema 
inspecção que lhe c0mpete como primeira autoridade elo Es
·taclo, encarregado de manter a segurança e ·tranquilidnde pu· 
blica e ele fazer executar as leis. 2.o Ao chefe de pol icia 
com jurisclicção em todo o Estac{o; 3.o Aos clelegac!os e sub
delegados de policia nos rnunic.ipios e clistrictos ele sua juris
dicçiio e a outt•as autoádacles e funccionarios a quem a lei 
der esla attribuição. Art. 40. O che[e ele policia é de livre 
nomeação do governa dor, que o escolhet·à dentre os cidadãos 
gmcluaclos em clü·eilo e que tenham, pelo menos, tres annos 
ele pratica ele fôro, ou como juiz ott coi:no advogado, e será 
conservado emquanto bem. servir. § UnicoJ. Os delega.dos e 
subcleleg-aclos são el e livre nomeação elo chefe ele policia e serão 
tarnbem conservados emquanto bem servirem . Art . 41. A se· 
Cl'etaria .de policin. terá o typo e o numero me empregados que 
? Congresso determinar. O secretario ser :i nomeado pelo go 
vernador sob lll'Opos·~a elo Chefe ele Policia . Secção li! -Do 
Poder Jmliciariq - Art. 4.2 . O Poder Jucli.ciario ·terá por 
orgão> : I -Um Tt·ibunal Superior ele Justiça com juriscli
cção em todo o Estado . li - Juizes de direito, com jurisdi
cção nas comarcas; lii - Jui~es distr icLaes com jurisclicção 
nos dis·tric~os ; IV - Tribunaes do jury e outras autoridades 
e funccionarios que fo1·em necessarios á boa aclminis-Lração cl ~l 
just iça. Art . <!:3. Os desembargadores e juizes ele direito 
serão vi talicios e só por seatença ou nos casos ele incapaci
cl::tde pbysica ou moral, avel'igLtaclos meclia.nte processo, poderão 
ser sus pensos ou perder os seus cargos. § 1 . 0 Os juizas tio 
dit•eito, o lém el e vitali cios, serão inamovíveis, sô podendo ser 
removidos a peclit1o para igual ou infeJ.·ior entrancia, por 
accesso, se nelle convierem, ou mediante processo em que se 
prove ser prejudicial aos interesses ela justiça ou da m·elem 
publica a sua permanencia na comarca. Es·te processo pocler:i 
·ter começo por inicia~i va elo procurador geral elo Estado, me
diante representação do promotor publico ou. ele qualquer 
pessoa elo povo. § 2. 0 Oa juizes ele dtrei to, que não acceitarem 
as J'emoções pot· accesso, ftcarão considerados como os mais 
moclern·.s na orelem ela antiguidade pat•a oq casos ele remoção . 
§ 3.o No caso em que o Supremo Trilmnal ele Justiça julgar. 
converliente a remoçáo, commun ical-a-ha ao governador elo 
Estado, qtte declaraní. o juiz avulso, alié havet· vaga, que por 
elle será preenchida. Ar·t. '14. O Sup1·emo 'J.'L"ilmnal ele Jus
tiça será compos~o de cinco membros, denominados desembar
gadores, que ser ão nomeados pelo governador dentre os juizes 
de direito por aniiguidade absoluta. § L o O tribunal elege rã. 
o seu presidente, que servirá por um anuo, podendo ser reeleitJ 
organisará sett regimento e nomeat·á seu se01·e~ario e elema.is 
empregados. § 2 . 0 Além ele outras attribuições que lbe forem 
conferidas em lei, compete ao Supremo 1'dbLtnal ele Jnsbiça · 
1. 0 Processar e julgar o governador e o vice-gove t·uaclor nos 
casos e segundo as prescripções cles·ba ConsliLuição; 2. 0 Pro
cessar e julgat· os juizes ele direito e o chefo de policia nos 
crimes cornmuns e de l"espousaullidacle. 3. 0 Decidir os con
flictos ele a~hri.buição enh'e as autol'iclacles jucliciarias e entre 
estas e as administrativas; <!.° Con ceder hcbbeas-co?•ptts; 
5. 0 Orgaoisar as li stas elos juizes de clü·eito pela~ ot·dem ele stut 
ant iguidade, con·tanclo para esta os serviços anterio1·es, .e 
julgar as1·eclamações qtte forem feitas; G.o Julga r em gráo ele 
recut·so as ques tóes elecicliclas pelos juizes de pl'imeira insbancia 
em ·todas as causas civ is c crimittaes; 7.o Julgat· as suspei
ções postas ao juiz de direito ela s~de elo tribunal ; 8.• Tomat· 
assentos, para a in~elligencia ela lei, qnanclo occori•erem clu· 
vidas na sua execução. A.r L. 45 . Os clesemba••gaclores serãc 
procossaclos e j ttlgados nos cr imes communs e ele responsabili
dade pelos metnbros do kibunal , clesempedidos, e pelos juizes 
elas comarcas mais proximas chamados para perfazer o numero 
ele que se compõe o mesmo ·tribunal. § Unico. Quando o . 
crime de responsabiliclacle for commetticlo por todos os mem
bros elo tribunal, a denuncia ou queixa será apresentada ao 
juiz ele cljreito ela capital, o qual convocará o elas comarcas 
visinbas 'para constituírem o tribunal julgador. Ar h. <16. Um 
elos desembargadores, designado pelu governador, servirá. ele 
procuradur get·al elo Es·taclo e não terá voto naa decisões dos 
negoc.i os em que fo~·l?arbe c?mo a~lYogado ela justiça. Art. 47. 
Para ser nomeado .J lllZ ele dn·eito e preciso ser doutor ou bacha
re l ern clireiLopoL' faculdade (los Estados Unidos do B1·azil te.t· 
servido com distincção, por um trienn:io completo, os c;rgos 
ele juiz municipal e ele orphãos, ele juizes clisLrictaes ou pro
Hl.OLor publico, ou ter seniclo, pelo mesmo tempo, a profissão 
de advogado. Art. 4S. Os juizes de clirei·to serão nomeados 
pelo governador sob proposta elo SLtpremo Tribunal ele Just iça 
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em_lista de· tt•es nomes. O que for assim proposto por" t res 
vezes será o preferido. Art . 4J. Os juizes de düeito exercerão 
em toda sua plenitude a jurisclicçáo ele primeira instancia, po
dendo concede L' habeas-corJ?t!S, ficando extinctas as j ul'isclicções 
privat ivas . Art. 50. Os J'Üzes clistriC'baes, nos clistriclos das 
sédes das conmrcas, cooper ação por cleclin atori a elos juizes ele 
dit·eüo no preparo el as causas civis e crimiuaes qt1e a estes in
cumbe processare julgar. § i.o No impedimento llU falta do iu ir. 
de direito, esse preparo será indepenclenLe ele cleclinatoria, como 
tambem sel·o-ha nos clists. que não forem sécle ela co marca, não se 
achando nelles o Juá de Dit·eito a in da que temporariamente. 
§ 2.o Os Juizeo clis·trictaes só poderão proferir julgamen to ou des
pacho definitivo nas causas de sua a lçada e competencia. Nas 
outras, cujo preparo lhes é permi l tido nos termos do presente 
artigo, os despaclJos elefini·tivos e julgamento serão proferidos pelo 
Jui z de Direito da coma1·ca mai s proxima . § 3.• Oa districtos 
correspondem aos Le1•mos da antiga organisação j ud icial'ia , não 
podendo haver mais ele um em cada municipio. ArL 51. Os 
JUizes dis·i;ric·taes serão elecLivos e servit•ão por tres annos, 
te ndo as a·ttribuições dos antigos juizes ele pa:li com as alte ra
ções que a l ei determinar. At·t. 52 . Sempre que as partes pre
ferirem, nas causas civeis, clar-se- ha o julgamento po1• arbiLt·os 
nas qu~s tões em que não forem in·teressaclos menores, orphãos 
e interdi c·bos. Art. 53 . Nas sécles das comarcas haverá um pro
mo-tor publico, que se1•á nomeado pelo Governador de ntre os 
graduados em direito . Exercerá o cargo durante Lres ann os e 
s6 poderá ser 1·emovido a pedido, ou mediante repres~n ·tação 
documentada elo procuraclot· Geral do Estado. § unico. Os 
promotores publicos accumu larão ás suas vigen<tes attri buições 
as de curadores get•aes ele orphãos, ausentes e i n·terdictos e ele 
promotores de resicluos. Art. 54 . Uma lei organica regulará~. 
admin istração ela jusLiça em primeit'a e segunda instancia fi
:undo o num ero e venc imen tos dos magistrados e outros func
cionarios, marca ndo a~ competenc ias jucliciarias e prescre~endo 
a ordem e f6rma do processo segundo os cMos diversos. Para
grapho uni co . Emqua trto ass im não se vel'ificar, serão observa
das as leis vi gentes. Art. 55. Os vencimentos, de que falia o 
artigo a n·tecede n-te, uma '' ez fixados, não poderão ser climi
nuidbs . Titulo Il - Dd municí pi o - Art . 56 . O município, 
base ela organisação poli\ica e eclministr a·tiva, ser á autonomo e 
lUdependente da gestão ele seus negocios . P aragrapho unico . 
Consider:Lr-se-ha municipio a circumscripção territorial que 
tenh a, pelo menos, :10 .000 habs., uma cidade ou villa que lh~ 
Strva ele sécle, observadas as dema is condições ela respectiva le1 
organica,respeHados, porém, os muns . existentes . A1·t. 57 .. O 
poder municipal será exet•ciclo por um conselho de in·teoclenma, 
compostfl de nove membros na capital e el e sete nos demais 
mnns. § i . 0 Os membroo do Conselh o serão eleitos por su:f'l'ragio 
clirecto, garantida a repre>ent~ção da minoria, e servirão dtt
rante ·tres annos . §2. 0 ão gratuitas as f uncções dos membros 
elo Conselho . Tils tes serão substitniclos pelos seus imm ecl ia tos 
em votos . A1··t. 58. Do11s ou mais muns . poderão annexar-se 
para formar um só, mediante acqu iescencia dos respectivos 
con~elhos nnmici paes, em quatt·o sessões consecutivas, e appro
vaçao do Congreoso Es·tadoal. Art . 59. São E' legiveis p:Jra os 
cargos ele membros de conselhos de Intendencia os cidadãos 
alistaveis eleitores que residirem no municipio desde dC'uS 
annos, pelo menos, an tes da eleição. Art. 60 . O Cbnselho ele
gerá dentre s i o seu presiden te e vice-presidente . O p1•esidente 
e, em sua falta o vice,presiclenle, set·á encarregado da execução 
de todas as resoluções elo Conselho. Art. 61. Dous ou mais 
ll'luoicipios poderão unir-se de mutuo accorclo para a realização 
dos se1•viços quo lhes interessarem. Ar t . 62 . Uma lei especial !'e-
15Ulará a organisação dos Conselh os, tendo em vista as seguinte 
llases : § i, o Se t·ão at• rib uições dos conselhos: 1.o Orça.r an nu
almente a receita e fixar a clespeza elo muu . clecrelanclo de 
nccorclo com as leis elo ITistaclo impostos e con·tribui ções : a) 
Sobt•e uso , gozo e exploração el e min as ; b) Sobre o exercicio e 

PL'ofissão elas sciencias, inclnstl'ias e al'tes; c) Sobre o commercio · 
a retalho e em grosso; d) Sobt•e viação, vehiculos e transportes ; 
e) Sob1•e a pequena lavoura e miunças; 2°, administrar livremente 
os bens e rendas municipaes, fi scalisaudo a arrecadação, o,ppli
cação e destino clellas, podendo a lien ar, nos casos e pela fórma 
determinados em lei, os bens elo mun . ; 3°, celebrar com outros 
conselllos aJustes, convenções e contractos de in teresse municipo.l 
e fiscal; 4°, alienar os bens immoveis elo patrimonio municipa l, 
lll'ecedenclo autorisação elo Congresso Legislativo; 5o, coutrahir 
emprestimos; 6•, organ 1sar a fo1•ça ele policia e vigih1ncia do 
hlun . como parecer mais util; 7°, crea r e ma nter eschs. de 
ed'ucação civica e inst . prim. gratuita; 8•, reconhecer os poderes 

de seus membros com l'ecurso para o Supel'iol' Tribunal ele Justiça 
no caso ele duplicata ou con·testação ele itoral; go, decreta-r cles
appropriacão por u tilidade municipal nos cas0s e pela fórma 
de terminados em lei ; 10, dividir o mun. em clists. fiscaes ; 
11 , nomear e demi·oti r os emp.regados municipaes; 12, ac!ministral' 
os cemiterios q tJe terão caractet· secular; 13, prestar esclareci-. 
men·tos e i nformações a:o governador sempre que o exigir e apre
sentar-lhe no flm elo anuo civil o relatorio de todos os nPgocios 
do mun . pa1·a ser levado ao conhecimenbo do Congresso Legis· 
!at ivo. § 2. 0 Nenhum contrac to ou obra municipalse fará sem 
prévia conourrencia . § 3 . 0 Os bens elo mun. são isen·tos de pe
nhora execubiva . § 4 . o Os conselhos não poderão crear impostos 
ele ·tro,nsi lo pelo territorio do mun. sobre produc·tos de outros 
muns. § 5, o Os est r~n gei ros alistados eleito t·es no mun. podem 
se r eleitos membros elo Conselho ele In·tendencia. § 6. 0 Os 
membros elos con elhos, pelos abusos que commelterem, podem 
ser levados aos lribunaes de ju sLiça por queb::a ele quem houve!" 
sido p)'ejucl icado, on mediante denuncia de qualquer municipe, 
sendo ·tambem sujeitos á indemnisação pelos damnos qu~ cau
sarem. Ti·tulo III- Disposições geraes - A:ut . 63 . A presente 
Consti·tuição garan·te a todos, nacionaes e estrangeiros, no Es·tado 
a inviolabilidade elos direitos relativos á liherclacle, á segurança 
individual e á propriedade, e aclopta as disposições ela Censti
tuição Federal sobre a declaração ele direitos e capacidade elei
toral. Ar·t. 64. São garan tidos os cUreitos adquiridos antes 
desta Constituiçã0 e mantidos igualmente os contractos legal
mente celebrados pelos governos anteriores do Es·taclb. Art. 65. 
Os actuaes empregados do Estado, exceptuado'l os de que \rala 
o art. 18 n. 17 A, serão considerados vitali cios desde que forem 
aproveitados na organisação definitiva elo Es1aclo, e seus orde
nados não poderão se r diminuídos. Art. 66. Os funccionar ios 
publicas são estric·tamente reponsaveis pelos abusos e omissõ es 
em qu e incorrerem no exercício de seus cargos, assim como pela 
indulgencia ou negligenci:JJ em responsabilisare m os subalternos. 
Paragrapho uni co. O funccionario publico obrigar-se-ha por com. 
promisso formal no ac·to ela posse ao clesempenlJo de seus deveres . 
Art . 67 . O Est:Ldo não concede aposentadoria. Paragrapho uni co. 
O fun ocionario j á aposentado, que fôr nom eado pa1•a qualque1• 
em,Prego r emunerado, pet·derá a aposent·adoria si acceitar a 
nom eação . Art. 68. Uma lei or dinaria creará um montepio 
obri::t·aLorio para as familias dos funccionarios elo Estado. Pa·ra
grarlho uni co. O funccionario que, a juizo de uma junta medica 
ele nomeação elo governador, for considerado absolutamen·te in
valido, terá dit•eito ao beneficio do montepio . Art. 69. E' vedada 
a accumulação ele empregos remunerados . Art. 70. A fovça 
pu b'lica será organisacla por volnn·tariado ott engajamento, regu
lado em lei ordinaria . Ar t. 71. Continuam em vigor, emquanto 
não r evogadas, as leis do antigo regimen no que implicit.a ou 
explicitamente não for em contrarias ao systemo, de governo e.1tabe
lecido pela Cons~itui<;ão F ederal ou a esta Cons·tituição e mais leis 
da Republica . Art. 72. Terão fé publica no Estado os docum entoR 
ol:!:lciaes devidamente authenticaclos elo poder federal e dos ·ou·tros 
Estados. Art . 73. A presente Consti L11i ção s6 poderá ser refor
mada por deliberação elo Congresso, •tomada JlOl' clous t erços ele 
seus mem bt•os sob, propos ta de clous t erços dos conselhos de in
tenclencia mUJiicipal. Paragri:!pho <mico. Será então convocada 
uma Consti Luinle, cuja eleiçã o se procederá na fórma ela lei elei
tOl·al. l~s ta consti buinte lerá poderes especiaes pam a reforma e 
será di solvida logo depois. Art. 7i.Approvada esta Constituição, 
se1·á promulgada pela mesa elo Con gresso e ass ignada pelos mem
bros deste. Disposições t1·ansitorias - Art . i o. Promulgada 
esta Constituição, o Congresso elegerá uma commissão peru. 
promover a solução elas ques-tões de limHes elo Estado per
nnte os poderes competentes , Art. zo. O governador fará 
livremente as primeiras nomeações dos membros do Superior 
'l' ribunal de Jus·tiça e juizes de primeira in stancía, pueferindo, 
tanto quanto permittir o interesse da melhor composição da 
magis·tt·a.tura, os juizes de cUreit o com exercicio no Estado e os 
actuaes juizes municipaes . Art. 3°. O Governador tambem fará 
livremente na organisação do Estado a primei ra nomeação de 
chefe ele policia. Art. 4o. Quaesquer incompatibilidades esta· 
beleciclas por esta Cunsti tuição não afJ:'ectão aos deputados desta 
primeira legisla tura. Art. 5o . P ara r egula r a a rrecadação ~as 
rendas estacloaes pelas r espectivas mesas ele rendas, .ou estaçoes 
üscaes, o Congresso creará um corpo de fazenda, CUJO pesso.a l e 
condi ções uma lei organica estabelecerá . Paragrapho. untoo. 
Na el aboração de~ta lei serão adap tados, . quanto possL vel, os 
principias da organisação federal relatJvos. a_e assumpte. 
Art. 6o. O Congt•esso, tendo em v1s·ta as condtçoes em ~ue se 
acha a instrucção publica do Estado, reformará 'O ens1no seb 
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a:s seguintes bases : 1•. Garantindo a inamovibHidacle dos pro· 
f'essores, que só poderão set· removidos por accesso ou a pedido. 
2°. Estabelecendo um curso profissional ele ·Lres armas annexo 
ao curso secundario do Atheneo , aprovei-tadas as cadeiras cles·te 
estabelecimento e angm enLaclas as que forem necessarias para 
compl o. mento elo ensino secttnclario e profissional. 3°. Dispen
sanclo os professores sem concurso e os ele concm·so qtte ·ti verem 
menos ele cinco annos ele nomeaç.ão. Es·tes uhimos, quando 
apresen·tando-se a concurw, serão, em igualdade de appro
vsção, . preferidos para o p•·ovimento das cadei:as. 4° . Ayro
vei tanclo para a nova oril'anisação da Ins·truoçao pnmarJa os 
professoses de concurso uque Liverem mais ele .cinco annos 
ele nomeação, ou apose nta;ndo- os com os v_enc •mentos cc•r 
responclen>tes ao ·tompo ele e osmo no mag1s·ter•o publ•co. 
Aguelles que se achar~r;' nas condições ~lo n. 4•> _ do presente 
artio-0 e q11e não accettarem a nomeaçao perclerao o el•r~ tlo 
6. aposen·tudoda rela·th•a ao seu tempo ele 'serviço . Art. 7°. O 
subsidio c' o primeiro governador do Estado se rá fi xacl.o em 
lei ot·cl inaria pelo aC'Lual Congresso Leg is.alivo 0 - Sa la elas 
elas sessões . do Cong resso tio Es·baclo do Rio Gramclc elo 
Norte, 7 ele abl'i l de -1892, 4° ela Republica , - Relação 
dos cidadãos que têm governado o Est.a do do R. G. do 
Norte desde !808 n té 1~97 .. José Fntncisco ele Paula Caval
can·ti ele Albuq terque (capitão-môr). Desde 30 ele mat•ço 
cle1806. Sebastião Francisco de Mell0 Povoas (capitão .. mór). 
Posse a 22 de Janeiro de 1812. José Ignacio 13ot•ges (co
ron el ele cavallaria do exercibo e capitão -m ó••). Nomeado em 4 
de março de 1816- Pos~e a 16 ele novembro ele 1316. André 
de Albucrne•·que Maranhão (coron c-· l ele millcias), p1·esielente; 
Feliciano José Dornellas (viga rio), Joaquim Jo é elo RPgo B<trt·os 
(coronel ele milicias), Anto oio Ge1•mauo Ca1 a lcanti (capitão ele 
1" linha~ e An:tonio ela Rocha Bezerra (capitão clP milícias). 
Goveeno repu·blicano eleito em 19 ele ma t·•;o ele 1817 - l?osse 
f! HJ de março de1817. Antonio Germano Cavalcanti c Anton io 
Freire ele Amo rim, em substHuiçâo elo acima, depois ele assass i
nado o presidente. Posse a 25 ele abri l de 1817. José l1m acio 
Bol'ges reassumio o governo rlepois da prisão em Belém ."Posse 
em junho ele 1817. Joaquim José elo Regó Barros (col'onel), pre
siden te ; Luiz ele AlbrLC!ltergue Maranhão, Atrbonio ela Rocl1a 
Bezerra, Francisco Antonio Lumnclli de Mello (vjgal'i o), Manoel 
Antonio Moura e Manoel ele Mello Monienegro PAssoa, secre
tario. Junta P1'ovisoria em 3 ele clezem bro ele 18!:1 - Posse em 
3 de dezembro ds 1821. Manoel Pinto el e Cas~ro (padre), pre
sidente; João Mnl'ques de Carva lho, Agostinho Leitão de Al
meida e ManoelA11'bonio Moreira, sect·et.ario . Junta Pr·ovisoria . 
-Posse . em abl'il ele 1822. Manoel Pinto de Cast-ro (pD.dre). pre
sideJlte ; • João Francisco Fer·naocles, José Corrêa ele Ara ujo 
Furtado e Manoel Antonio Moreira, secre·tado. Jun·ta PI'Ovi
soria em 22 ele abril ele 18?3 - Posse >t 22 ele abril ele 18~ 3. 
Manoel Teixeira Barbosa, presid~nte da Cama t·a do Natal (na 
fórma elo artigo 19 ela lei ele 20 ele ou~ubt·o de i823). Posse a 2-! 
ele janP.it·o de 1824 . 'l'homaz ele Araujo Pel'eit'a (capüãu), -1" 

-presidente . Nomeado em 25 de novembt·o ele 1823 - Posse a 5 
ele maio ele 1824. Lourenço José el e Moraes Navat•ro, presid ente 

.da Camal'a do Natal (art. 19 1'1:'\ lei ele 20 d0 01rtubro el e 1823). 
Posse a 8 ele setembro ele 1824 . 1\bnoel Teixeil·a Barbosa (2• 
vez) .· Juiz ordina1•io elo Natal (lei ele 20 ele outubl'o ele 182:3). 
Posse a 20 clejaneit·o ele 1. 8~5. Manoel elo Nascimento Castro e 
Sil va, 2o presidente. Nomeacl o em '1 ele dezembro ele ·1824 -
Posse a 2'1 ele março ele ·1825 . An·tonio ela Rocha .13ezet'l'a, C. 
do Governo (na fôrma ela lei ele 20 ele oumbt·o ele '18.23) . Posse 
a 1 ele maio ele 18.26. José Paulino .de Alm eida e Albuc1uerque, 
~·presidente . Nc.mea do em 13 ele setembro de 1826 - Posse a 21 
de fevereiro ele ·1827. Antonio ela Rocha Bezena (2" vez) C. de 

·Governo (lei de 20 ele outubro 1823). Posse aiO ele nu• r ço ele 1830 . 
Joaquim Vieira ela Silva e Souza (bacbarcl), 4" presielen~e. No
me~ elo em 24 ele se·tem hro ele 1831 - Posse a 22 ele .fevereiro ele 
i832. Manoel P in to ele Castro (padre), C . elo Governo (le i ele 20 
de outubro ele 1823) . Posse a 4 ele se tem bt·o ele 1832. Joaquim 

, Vieira ela Silva e Souza (reassumiu o exereicir- ). Po,se a 2•1 ele 
. setembt·o ele 1832. Manoel Pinto ele Cas t•·o (paelt·e). C. elo Go
. vemo (lei ele ZO ele setembro ele 1823) (2" vez). Posse a 8 ele 
outubro ele 1832. Manoel Lobo ele Mirancl;t Henl'iques, 5o pre-

; siclente. Nomeado em 13 ele agos~o ele 1832 - Posse a 2.3 ele 
. janeiro ele 1833. Basilio Quaresm <t 'l'oneão, (io presidente . Idem 
em 11 dEJ maio ele 1833 -Posse a 3 L ele julho ele 1833 . João .José 
Ftrreira ele Agui a r (doutor) , 7• presidente . ldem ~m !13 ele 
fevereiro ele ü :i36- Posse a i de maio ele 183t.l . Manoel Ribeiro 

. da Silva Lisboa (bach arel) , 8° presidente. Idem em 10 ele março 
, cle:l;837 - Possea 26cle agosto ele 1837, Joaquim Ayresde 

Almeida B't•ei tas (bacha1•el), (io vice- presiclen te. Idem em 27,ale 
abril ele 1837 - Posse a 1l ele abl'il el e ·183;3 . Manc,el Teixe1ra 
Barbosa (coronel), ;:: o vice- presidente, 3a ver.). Ide m em 27 ele 
alJl'll de 1837 - Posse 't 25 el e abr il ele 1838. João Valen·bino 
Da tYtas Pin agé (bacharel.), 2o vice-preside nte. Idem em 27 de 
abril ele 1837 - Posse a ;; de j ·dho ele 1838 . D. Manoel ele \.ssis 
Mascarenhas (bacbat·el), 9> p1:esiclente . Ide m em 17 ele setembro 
ele '1 838 - Posse a 3 ele novembro ele -!838. Estevão José Bat•
bosa ele llloura (cownel), i• vic? - pres icl~n te. Ide m em -12 ele 
janeiro 184-1-PusseaG clejulho ele ·1841. D. Manoel de Assis 
Mascarenhas (bachat·e~). iOo presidente, (2" ,·ez). Idem em 9 ele 
setembro tle 18·11. - P osse a '1 ele dezembro ele 1iH1. JJ:stevão 
José Bat"bosa cl.e Moura (coro1lel) , 1•• v i ce-preside n~e (2" vez). 
Idem em ú2 el e j a,ne iro ele 184'1 -Posse a 31 ele mat•ço ele 18<1.2. 
D . Mano.el ele As~ i3Mascarenha s( h a chnre1),clcvoltaclaCamnt·a. 
Idem em 9 de setemb~o ele 1841 - Poõse a 3l ele m:lio ele 1842. 
]);stevão José Barbosa ele Mo1ll'a (co renr.l) , ~· vice-presiclen e 
(3• vez). Idem em 12 ele janeiro ele ·~84'1 - Pu>se a 15 ele no
vembro de 1842. Ancll·é ele Albuquerque Maran l1 ão (capitão· 
m'ól'), 1" v ice-presid ente . Idem em 29 .;e maio ele ·1843 - Posse 
a 7 cl e julho ele 18<!3 . Francisco de Queiroz Cou·tinho Ma ttoso ela 
Camara (bacharel), 11° presidente. lclem em 9 el e dezembro ele 
!l843 - Posse a 8 el e jane.iro ele 18<14 - V{encesláo ele Oliveh'fl. 
Bel lo (bl'i gade iro). 12° presidente. Idem em 25 de mêllio ele 1844. 
- Po, se a 19 ele j t11 ho <i e -1 844. Cas imira J'ose ele Moraes ar
menbo (clou lor), 13o presicle n~e. Id em em 4 ele abt·il ele 1845 -
- Posse a 28 de abril ele ·1845. João Curlos \Vancledey, 1° vice
preside- nte. Icleru em 10 ele agos to ele 1847 - P osse a 9 ele o•t
"tnbro ele 1847 . Frederi co AugllsLo Pamplona (bachare l), i 4° 
presiclenUe . Idem em 23 de seLembt•o d" 1847- Posse a 5 ele 
clezeml!l·ode 1847. João Carlos \V a ncl edey, 1o vice- presidente, 
(2a vez) . Irl em em 10 ele ago~lo ele 18'17 - P osse a. 31 ele mat•ço 
ele 18-18 . Antonio Joagnirn ele S igueit·a. (desembar~taclor), ~5" 
pt•esiclPnLe . Idem em 2J ele março ele 184-8- Posse a 29 ele abr•l 
de i8•J8. João Carlos\Vanclerley , 'l 0 vice·pr es iclente(3•vez). Idem 
em 10 ele agos·to de 18·>7 - Posse a 25 ele novembro ele 1848. Bene· 
v e nu to Augusto ele Magn I hães 'l' >t q ues (bach a rel), -16" p r ~ s id en t<e . 
Iclem em20clejan eirocle1.849-Possea 24 de fev er eii'O ele 1840. 
J osé Pereira ele. Araujo Neves (bachal·. l), 17° presiclenbt>. No
meado em 2 ele novembro ete 1849 - Posse a 2 de dezembro ele 
18,19: J oão Carlos Wancledey, i 0 vice- presiclen·tc ('1" vez) . Idem 
em '10 de ngosto de -18<17 - Posse a -15 ele março ele 1850; Jose 
Joaquim d:1 Cunha (cloutor), 18° presidente. Idem em 15 ele a ln·il 
ele 1850 - Posse a 6 ele maio de 1850: Antonio Francisco Pereira 
c:ie Carvalho (bachat·el), 19° p•·esiclerite. Idem em 7 ele junho ele 
185~ - Posse a 10 ele julho ele 1.852; Anbonio Bernardo ele Passos 
(bacharel), 20° p•·esiclente. Idem em 1 de 01rtubro de 1.853 -
Posse a 24 ele outub.t·o ele 1853; Bernardo Machado cln. Costa 
Daria (desembargador), 21° presidente . Nomen.elo em 18 ele feve 
reiro de 1857 - Posse em t ele abril ele 1857 ; Octavianu Cabral 
Raposo ela Camftra (bacharel), 1 o vice-presidente. Idem em 2 ele 
julho ele 1.853 - Posse a 'l\l de maio ele ~858 . Antonio Marcellino 
Nunes Gon(·alves (bacharel), 22• p•·esiclen·te Idem em 19 ele abril 
ele 1858 -Posse a 18 ele junho ele 1ti58 ; João JoHé ele Oliveir" 
Junqueil'a (b;,chal'el) , 23° presidcn1e. Idem em 4 ele junho ele 
1859 - Posse a 4 ele outubl'o de 185\J ; José Ben·to ela Cunha Fi
guEiredo Junior (bachar el), 24" presidente . Icle111 em 20 ele março 
ele 1860 - Posse a 28 ele abri l ele 1860: Antonio G::dcl in o ela 
Cunha (oot·cmel , pl·opriP•Lar io), 3o vice-presid ente. Idem em 4 ele 
fevereiro ele 1852 - Posse a 16 ele maio ele .1861; Peclr) Leão Vel
loso (bacharel), 25° presicl!'lnte . Idem em 13 ele abril ele 1861 -
Posse a 17 ele maio ele 1861; Trll!jano Leocacl io ele Màcleiros 
Mu r~a (benen be-coronel), vice-p•·e siclen ·te- Idem em 9 ele junho de 
1850-Posse a 14cle ma io ele 1863; An·tonio Galclinn ela Cunha 
(coronel, proprie·tario), 3" vice- presiden:te (~a ver.) . Idem em 4 ele 
feve1·eiro ele 1852 - Posse a 26 ele maio ele 1863; Vicente Alves . 
cle ·Paula Pessoa (bacharel), 10 vice-presidente. Id em em 6 de ju
lho ele 1863 - Posse a 27 ele julho ele 1863; Olyncho .José Meit·v. 
~bachar~l), 2r;o presidente . Jclem em 22 ele abril ele 1863 - Posse 
a :,0 ele julho ele 1863; Luiz Bat·bosa ela Stlva (bacharel), 27• pre
sid ente. Idem em !6 ele junho de 1866 - Posse n. 2·1 ele ag»s·to 
de 1.866; Antonio Bazilio Ribeit-o Danbas (cor onel), 2o vice-pre· 
siclen·te . Iclem ·em 6 ele ~e tembro ele 1860 - Posse a 25 ele ab1·il de 
1867; Gustavo Aclolpho ele Sá (üontor , medico), 28o presidente . 
Idem em 3 ele abl'il de 1867 - Posse a 13 ele maio ele 1867; Ba.t'
tholomeu ela Rocha Faguncles (vigario), Go vice-pl'esiclente. Ielem 
em 1. de .i.unh0 ele 18M - Posse a 29 ele julho ele 1868; Antonio 
Ba:~~i l io R1beu·o Dantas (cm·onel), 2o vlce-presiclenLe (2"' ,.ez) . 
Idem em 6 ele setembro ele -1860 - Posse a 6 ele agosto de i 868 ; 
Luiz Gonza(ia ele Brilo Guerra (bacharel), i" vice- presidente . 
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Idem em 20 de julho de 1868-Posse n 19 de agosto ele 1868; 
Manoel Jose Marinho da Cunha (bacharel), 29° presidente. Ide m 
em 25 de julho ele 1868 - P0sse a i ele se·tembro de 1.868; 
Pedro de Alcan\ara Pinnhei ro, 4° viue-presiclente. Idem em 
15 de janeiro ele 1852 -Posse a 10 de mar ço ele t 869 ; Pedt·o 
de Bal'l'OS Calvaca.nte ele Albuquerqne (bacharel), 30 3 presidente. 
Idem em 13 ele maL·ço de 1869 - Posse a 12 ele abril ele 1869; 
Octaviano Uabt•nl Raposo da Camara (bacharelj, 3u vice-presi
dente (2a vez) . Idem em 2 ele j ulho ele 1853 - Posse a -14 ele l'e
vereiro de 1870; Ki1vino El lvidio Cfn·neiro da Cunha (bachal'el), 
31° presidente . Idem em 26 ele janei ro ele -1870- Posse a 22 ele 
março ele i 870; iTeronymo Ca.bt·a l l{aposo da Carna t·a (bacharel), 
4o vice- pt•esidente. Nomeado em 22 de j unho de -1870 - Posse <~ 
H de j ane iro ele 1.871.; Delfino Augusto Ca-,a lcatrte ele Al bu
querque (bacharel), 32° presiclen le . Idem em 28 ele junho ele 
1871 - Posse a 17 de H gosto de 1.871 ; Jeronymo Calll'al H.ap:Jso 
dDJ Camar a (bacharel), 4" vice-presidente (2" vez) . Idem em 22 
de junho el e -1870- Posse a il ele junho .ele 1872; João Gomes 
Freire (capitão), v ice- p t·esiclente. Ideru em ·!5 ele janeiro ele 1~59 
- Posse a 15 ele j <~ neiL·o de 1872; Henrique Perr,ü·a üe Lucena 
(bnchat·el), 33" pt·esiclente . Idem em 3l de maio de 1.872 - Posse 
a. 1 ele ju.l bo elo 1872; fraocisco Clementino ele Vasconcellos 
Chaves (bach&rel), 1o vice- pre•icleoLe. Idem em 23 de 011tubro de 
1872 - Posse a 1.7 de noyembt·o ele 1873; Bon ifac io Ft·aucisco 
P inheiro da Camat·a (cot·onel), 2·1 vice-p1·esicleo·te . Idem <lm 23 
ele outuln·o de 1872 - Posse a 19 ele junho ele '1873 ; João Ca
pristano Bandeira de Mello Filho (elotÚor), 34• presiden te . Idem 
em 29 de março ele -1873 - Posse a -17 de junho de -1873; José 
Bernardo Alcoforaelo Juni ot• (bacharel), 35° pre>idente . I lem 
em 10 d" abr il ele 1875- Posse a 10 de maio ele 1875; Antonio 
dos 'Passos Miranda (bacharel), 313' presidente. Idem em 12 ele 
abril ele '1876 - P osse a 20 de 1Llnho ele 1876 : José NicoEo To
lentino de Carvalho (bacharel )~ 37o presiclen&e . Idem em 13 ele 
m<Lrço ele 1877 - Posse a 18 de abril ele 1877; Manoel Januario 
B~ze l'l'a i\ion·t ~ negt·o (lJacharel), 1o vice--preside nte . Idem em 16 
de :feve t·e iro ele '1~78 - Posse a 6 de março de -1 878 ; ffilyseu de 
Souza Mart ins (doutor), 38° pres idente. Idem em 16 ele feverei1·o 
de 1878- Posse a 8 elo março de 1878; Manoe l Jauuario Be 
zeL'ra Monte negro (bachar••l), i " vice-presidente (2" vez). Idem 
en1 16 de fevereiro ele 1878 - Posse a 4 ele outubt·o ele -1878; Ma
L h ias Anton io da F onseca Mora to (bacharel), 1<> v ice-p,·es idente. 
Idem em 9 ele janeiro ele 1879- Posse a 31 ele janeiro de 1S79- ; 
Euclides Deoclecirruo ele Albll':J.llerque (bacharel), 2" vice-pre~i
dente . Idem em t6 ele fevereiro ele 1878 - Posse a 7 de feve t"eli'O 
de 1879 · Vicen·te I.,.naci.o Pereira (doutor), 1° vice-pt·esi.den·te . 
Idem en~ 1 de feveL~iL'o (]e 1879- Pos~e a 14 de fevereiro ele 1879 
Rot1ri go Lobato MaL'condes Machado (bach&rel), 3\J 0 presiden te . 
Idem em 1l ele j ane it·o ele 1879; Posse a 13 ele março ele 1879 ~ 
Alarjco José FLt r tado (bo.chare 1), '10' presidente. Idem em i:.J ele 
abril de ISSO- P osse a I de maio ele iSSO; !Vlathias Au tonio da 
Fonseca Mo rato (bacharel), vice· presidente (2• vez). Idem em 24 
ele março de 1.88'1 - Posse a 20 ele abril ele 1S81 ; Saty t·o ele Oli
veira Dias . (clon·tor), 41" presidente. Idem em 24 ele mat·ço ele 
1881 - Posse a 1 de junho de 1881; Fr~. ncisco ele Gouve ia Cunha 
BaL'l'eto (bach&rel), '~2 ·• pl'e,idente . Idem em 25 ele feve t•e'il'o de 
1882 - Posse a ia ele abril ele 1~82: .·l.atonio Bazilio Ribeiro 
Da nlas (tenen·te-cor.mel) •Jo vice-presidente. Idem 23cle junb'o ele 
1882 - Posse a 21 ele julho ele 1882 ; l<'rancisco de Paula Sall es 
(dou tor), '13o p1·esiden te . Idem em 7 de julho ele 1883- Posse a 
22 ele agos-to ele 1883; An·tonio Bazilio l'tibeit·o Danlas (tenenbe
conmel), 1o vice-presicle, ·te (i" yez) . Id em em 23 ele junho ele 
:1.882- Posse a 19 ele julho ele 1884; Francisco Alti no Com~a ele 
Araujo (bacharel), 44" presideu•te. Idem em \l ele agos to de 1881 
- Posse a 30 ele se tembro ele 1834: Antonio Bazili o R ibeit•o 
Dantas ltene n'te- coron ~ l) , 1° vico- pres lclente (3d ve1.). Idem em 
23 clejunho de 18~2- Posse a 11 de j ·1lho elA 1885; Al1•aro An
tonio ela Costa (hachnr~l). vice-presidente . Idem em i ele se
t embro de 1885- Posse a 22 de se·tem IJl•o ele 18i35; J ose Morei!· a 
Alve3 ela Silva (bacharel) , 45" presidente. Idem em·12 de setom: 
bl'O. de 11:185- Posse o. 22 ele outubro ele i8~5: Luiz Carlos Lins 
Wanclel']ey (dCI ::'tor), vice-president<'. Idem em .3 1 ele outnbt•o 
de 1885- Po.;se a 30 ele outubro ele 1886 ; Anton io Francisco 
Pereit-à ele Carva lho (bacharel), 46° presidente . Idem em -16 elo 
011tubro de 1886- Posse a -LI ele novembro de 1886; Francisco 
Amynthas ela Cos·ta Barros (bacharel). Idem em 8 de dezembro 
ele 1887 - Posse a 10 de a.gos to de 1883 : José Marcellino da l~osa 
e Siha (bacharel), 47o presidente. idem em 8 ele agosto de 
1888 - Poss2 a H de outttbro ele 1.888 ; Francisco Amynthas ela 
Costa Barros. Idem em 8 de dezembro ele 1887 - Posse a 15 de 
junho ele i 889 ; Antonio Bazilio Ribeir o ~anl,as ('tenenLc-COl'Onel) 

[o vice-pt•esidente (4" vez) . Idem em l5 ele junho ele 1889 -
Posse a i S ele junho ele 1889 ; Fausto Carlos Barre·to , 48• presi
den·te. Idem em 15 de junho ele '18:39- Posse a 12 ele juuho de 
1889; An-tonio Bazilio Ribút•o Dan·tas (Lene trte-coronel). 1o vice
preside trb 3 (5• vez) . Idem em -15 ele ju~tho ele 1889- Posse a 23 
de ou tubt·o ele 1889; DL". Mig ·Lel Joaquim ele Almeida Castro, 
ele i·t'J prdsidente em 12 de juL1hn ele 1tl9l- Posse a 9 ele se 
temoL'O elo mesmo an no ; deü-on o governo a 28 ele novembro 
se.,.u inte · Co t·onel Franc·isco ele Li-m.~ e ~ il va, Dr. Manoel Nas
ci~1ento 'Cas tL'O e Silva e Dr. Joaquim Fe.neira Chaves Filho, 
presidente e memb t•os el a junta governativa, acclamacla e em
po; sa!la a 28 ele novcmb!'o de :1891 - DL'. Peelro Velho ele Albu
querque Maranhão, e l.,ito gove rnador em 22 de fevereiro ele 1892; 
posse a 28 elo mssmo mez- Desembargado L' Joaquim Ferrei r a 
Ghaves Filho, a. 26 ele março do -1895. 

RIO GRANDE DO NOR TE ( Bat·t·a elo). S iluacla n& costa 
elo l~staclo elo R . G. do Nort e lormada pelo l'io elo mesmo 
nome ou Potengy . Sobt·e a margem clir·ei·ta elo t'.io esLá assente 
a fortaler.a rlos Tres l'teis .Vlagos, cuja posiçiio segurn.clo Vital ele 
Oliveit•a, é lat . S. 5'145'4" e long . E . 9 •52';J6" . O prill tico Phi-
1 i ppe. no setL exac ti ssimo Rote-iro d'» costa, elo Norte do B•·a;nl 
cliz-n'os á pag. 4) , qnal a derrota a fazer- se ela barra cla -Para
hyba á do Rio Grande do Norte : « Largaaclo ela bal'ra ela 
p'a.>·ah y ba marque-se o pharol a OSO e navegue-se duas milhas a 
ENE ; feitas estas, ande-se ao NE. t res m!lhas, preenah1clas estas, 
s iga- se ao NN l~ ., com a~ quaes te remos mon tado os baixos ela 
ponla ele Lucena; foi ta es ta s ing t·adut·a , navegue- se -15 milhas 
Do N. , com as quaza estare nws ao N. ela bahia da T t'.aição ; 
daqu i navegue-se ao N . 1;2 NO . 20 milhas, e feitas estas es tare
mos com a ponta ela Pipa. Com esses L"umos seguit·emos ao 
long·o ela costa pela sonda ele 20 a 30 mctL·os , encontrando at·e ia 
fin a e ch t·a. Da ponln ela Pipa siga-se ao N. 4 NO. 20 milha~ , 
com as er taes estaremos á vista elo Pharol dos Tt·es Reis Magos, 
sendo ele noite, e ela fortaleza, sendo ele dia. Q11erendo de
mnndar a bal'l'a do Rio Grallde, navegue-se ao N. 4 1/2 NO., e 
com esse rttmo se appt·oxim at· ~~ clell a ; si, pol'ém, quizeL' fun.qear 
fónt paea espemr o pratico, ou por· fa lta de vento, ou por out ra 
quo.lqlleL' circunts·tillncia, rleverá fazel -o logo q ue mat·car a ·for 
talez;c on o phal'Dl a O. 4 NO., Oll a O.~ NO. ficando-lhe a cidade do 
Natal por cima ele um escalv<tdo, q 11e se vê ac11na doa comoros de 
al'eia que estão á beira-mar, pt•ojecta nclo a pon ·ta ele um a pequena 
restinga de pedra que snl ela pon·ta elo Pinto com <t malha 
que se vê na po nta Negm; ou que a po nta elo S . do mol't'v 
escm·o que está ao N. da barra ( onde se avisbm arvores cles
·tacaclas ) Ctque pt·ojectacla pela torr~ elo pharol: com qualquer 
elõtS nn~t·cas que escolher pôde dar fundo em 15 metro~ d'l agua. 
Este ancol'acloul'O, além ele ter fundo ele areia é mui clesabl'i
gaclo, de sorte que o renlo SE . all i faz ·tanto mar que tol'lla-se 
cld:licil e pel'i gosissimo D.L'L"ear um escaler para mandal- o á 
t er ra"· Vi tal ele Oliveit-a, no seu Roteira, ·tralando ela ba rra 
elo Rio Graacle do Nor·te d iz : « No 1•ec ife que orla a foz eleste 
rio ha l.Lma interru pção de ::no a 400 mekos, que é a bal'l·a. O 
picão elo ~- é alagado e sobre elle encont ram-se 14 e 16 pal
mos, porém, com pequeno eRpaço a pedra descoln·e e Ms im 
con tinúa para o sul . No canal ela barra encontt·am- se 32, 40 e 
48 palmos, lama, sendo est,e ultim o funelo a meio da barl'a, O 
extremo, ou picão N . , CiJJbeça elo Neg?·o, é egualm ert le clesco
beL··to, depois clelle as pedras ou r ecifes co n·ti>,u 1111 buscando a 
costa ; e não só o r ~: c i fe como vari os seccos , que ahi exis·tem, 
apr.·seatam con·t inuncla arreben·tação. Para dentro do recife e 
elo lado elo sul existem diversas corôas de at•eia, cot•ôas que niio 
si se estendem para a bat·ra, como pa t•a o ca;nal Glo rio, as 
quaes ficam uni came nte r:om 5 e 6 palmos. Pelo Jarlo N. ha um 
segundo co t·d ão ele pedras ou reei f e na cl i ~tanci a ele 200 metros 
elo pl'im3iro e na cl irecção N . S . , C liJO ex·tl'emo sul denominam 
Baitvinha, ; demora elle mais ao sul que o picão deste lado ela 
ba;L'l'<l tendo o C<tnal, entre es te e o reei fe ele fóra, com 32 e 40 
palmos : seu extremo norte vai unir-se com as pedras e seccos 
que se prolougam elo Cabeça elo N eg>'O até quasi :i costa. onde 
ha senvp L'e fade a rL•ebenLação. E ntre a Bebixinha pelo lado 
elo N. e o extremo ela corôa pelo S . , o canal tem ele 80 a 1QO 
metL' <~ S ele la t·gum ; esta cot·ôa diariamente augment;t e . a nao 
ser a co t•t·enteza elo rio já a ba n·n es·tarja ·totalmente o~stl'l_uda. 
Dous são os ancor nclouros clenl ro do re0ife, o pl'lrnell'O JUllto 
ela pedra {~ sombra elo forte e a que denominam JIO , o ou U?W ú -

1·aclott?"O de fh;,nq~tia , 0 segundo, coati.nuando r1_o aClma, em 
frente a cid acle. No inverno, as vasanles neste r 10 teem umn 
for ça ele corren·te espa,ntosu, dirigindo-se as aguas, pn,meu·." 
em clirecção :í. Baixinha e depots ao Oabeço elo Neg_>"o. E" peL"t-
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goso investir a barra com vasante , pois que n ã o obstante mui
t as vezes a 'boa ma'rch a dos nnvíos, estes esta"am ao dobrar o 
recife pat·a dentro . A melhot· e1üracla é, ou ~o pri.ucipio da 
enchen·te ou já do meio para fl.n:, a fim de entar u· de en
con·tt•o a 'Eai.xinha, maxime si o vento fol' SSE. pat·a o S. Nas 
sabidas sempre se navega ele maneira a np<~ nhar o preamar na 
bat•ra por causa da correntez:J. não os a~i r ar .ele encon ko ao CC}'
beço do Neg•·o. Estas com ':'en·to de ESill . e J.!;N E par a o N • sa.o 
más e perigo,as no bordeJar, e os pt•atteos .esperam sempte 
pelos ventos do Sill . que com intervallos de eh as sempl'e ~vpa
t•ecem. Quando os ventos do NE. e illNill. s.e pronuncram i1 rmes 
·e não convêm esperat' muitos dias, os ~avros pa ra sabu·em do 
porto amarram-se ao recife o mai~ prox1mo da ba1•ra, e qnando 
se proporciona maré a favor pela macll'ug~da sabem a reboqu e 
de escalares · es.ta sahi da é egualmente ma . . Os v en·to~ . ele c1ma 
da terra são 'raros e qu asi nunca sopram alem do rec1fe. Cre
scem as aguas nesta barr a de 15 a 16 pal m~s nas grandes 
marés; seu es·tabelecimento é as cwco hQras e 15 mmutos da ·ua1·de. 
Actnalmente existe na for~aleza da barra uma ln z -fixa qtle po
derá ser vis ta com bom tempo na distancia de 9 milhas . Para 
demandar-se esta barr a, ele que os praticus fazem tonto mystedo, 
ha summa I'acilidaele . Vindo-se elo nor te, deve-se dar pr>meH·a
mente res.,.uarclo aos baixos de Genipa.bú, cujo extremo sul 
demora co~ a 1orta'leza por 40u NB - SO, e então dit·ig ir a 
n ave.,.açãb em refe1·encia a esta . A barra percebe-se distinc·ta 
ment% : se a maré est!l. baixa o recife vê-se todo descoberto, se 
cheia !li arrebent:l.ção é constante no prolongnmento elo recife, 
e distingue-se clarament e as ·peças que exis·~em encra.vadas. 
No primeiro caso passar-se-'ha cerca ele 18 a 22 met.ros distante 
do picão descoberto, pa1·a dar r esguardo a lage alagada, e no 
segundo, per lo de 44 a 48 metros d istante ~a quarta peça a 
contar da fortaleza. Logo que fol' vencendo o reCife eleve -se orçar 
de prompto procurando navegar p1io1ongado com este para evi tar 
a Baü:inha, e quando uma pedra elevada, que se vê claramente 
em cima do recife, pouco ao s ul ela ult1ma peça e q tle denominam 
Pedra. ela Arraia, a qu al ni.mca é coberta pela maré, ficar pelo 
atravéz eleve- se at·riba l' immediaLamente a demorar ella pela 
pôpa, n'avegando em cli recção á enseada entre o Manibu e o 
pontal da Redinha (es te pontv.1 tem uma grande mouta e uma 
casa isolada que é o lazaretó) : assim seid. passar enLre as duas 
boias do canal; t1 ua ndo passando o extremQ do morro se co
meçar a descobrir as casas ela cidade deve-se or çar Pl'Ocurando 
a margem oriental do rio . Continuando des te la.clo a nave!?acão 
rio acima nãfl se deve encos·tar mUJto p1.1r a o mono : n a buxacla 
ou qh ã que elle faz a meio, bem como e1il fren le á fo~ do Ja15u a 
ripe, exis tem duas pedt·as mer::tulhadas, porém, murto ]ll'Oxlmas 
da praia: o canal é sempre má. ts encostado ao lado orJental , e 
deste modo se i t·á até ao ancoradouro em ft·.enle á cidade. No ca
n al da bar~·a se encontr a 24 e 28 palmos, e elo 1·ecífe para den
tro, 32 a 48 no prolongamento elo canal; delle pat· a a costa 
acha- se 24 e 28 palmos p.rofundanclo mais jun·to da costa onde 
quasi no bate nte 'tem i 6 palmos ; na direcção que vai pna o a n
ceraclouro se encontra 22 e 40 palmos sempre lam a . Nas d uaq 
baixas que mencionamos o fu ndo é 8 a i2 pa lmos d'agua. No fún 
deaelom·o elo Poço se 1em 48 e 56 palmos. Vindo- se do sul , como 
se póde navegar maito pro:x:imo da costa1 com faci lidade sere
conhecerão as marcas para a entr ada . Sempre que se demandar 
esta bat-ra e não for possível entra t· por qualquet· emergencia, 
prin:cilJal'mente no tempo do inverno em quo as agnas correm 
mnito e que se pócle so·tavenlear a ir parar nos baixos de São 
Roque, cónvem fundeat• no ancoi·adoul'•J elo Mo rcego, \J.nico 
lo.,.ar fór á ónde se encontra lama; é, porém, este Jogar complet:i.
m~nte desabrigado . O funde aclouro de Genipabú será mais con
veniente mas accresce que com ventos do sul , o mon·ta r a ponta 
e baixós 'desse no'me, ás vezes com :1 correnteza que aprese nta 
é diffi cil. Com ventos ds SE para sul é prefedYel demanclat• bem 
pela súa a entrada da ba rra; é nessa occasião que não se pócle 
passar a entrada da baJ'l'a para o sul ; em navios ele volla cle
'l'e-se funcl'ear, apenas o navio orçal' e pat"ar o seguimento , bu s
cando então o a ncoradouro d'o Poço a espia . Em vapores 
porém para evitat· a volta rapida que, passado o picão da barr~ 
se tem'de fazer, é convenien te demandar a barra sempre pelo 
not·te " · O S r. Collatino Marques ele Souza, no seu Roteiro pll
bli caelo Tia Revisia JY[a?·itima Brazilei'Y'.;, , diz : - « Da Pon la 
Negra até á barra elo Rio Gt·ancle do Norte a dist a n.ci a é ele 
oito milhas, col'l'endo esta cos ta ele NNO . Na barra ex1s te sobre 
a margem di r. do rio, e quasi sobre o r ecife, semelha nte a·o 
da Pernambuco a Fortaleza elos 'l'res Reis Magos. Antes ele 
chegar o navio' á fortaleza, avista-se uma t erra um pouco alta 
cóni algumas baheiras vermelhas nscadas por fachas de matto 

as quaes são deno minadas Barreiras dos Morcegos, correspon
dentes a uma ponta ele terra ass i~ t ambem conhecida por Ponta 
dos Morce~os , no allo do qu al esta o Morro do P1nto. O rec1fe 
da bana é accessivel a té certa cl 1sba nc1a r azoavel, e na extre
midade norte. quando acaba a arrebentação, (j que edta a en
trada elo l'io. Orça- se logo, sem dem~ra , para ganh~r o lado do 
recife e eles la fórma escapa t· ele cah1r na per1gos tssuna arre
ben·t ·1~ão de uma pedra destacada mais pelo lado ele dentro, 
chamácla o Rapa , Esta ban·a dá entrada a navios de 9 pés e 
mesmo mais, mas não elevem ser da grande compl'lme nto por 
causa da r apida orçada que são obrigados a fazer para escapa 
r em daquelle peri~oso cach ôpo . EtTtl'etanto, Yapores g ran:des, 
como o Paraná , ja en t1·aram e~tf!- barr a, cot:renclo grande I?sco, 
em virtude de uma ordem posztzva do pres1dente da Pr~vm~1a 
para o faze r sob su a responsabi lidade! Funclêa-se orclin a!'la · 
mente fót·a a 1 1/ 2 ou 2 amarras do recife, justamente quando a 
fortaleza demorar na clirecção ele uma má,ncha ou ponta de 
aréa que e!. ista dentro do rio, e que tlca desta modo occulta, ao 
lar"'at·-se o fer ro. Cllmpre não passa1· para o N . desta barra, n o 
ru~o que t raz ia elo S., porqu e os baixos do Genépabú se a.pre
sentam loo-o espalhando-se por ·toda aquella extensã.:> até lÍ. 
PonLa elo ~e~mo nome, que se ' 'ê ao N, nu di stancia ele 2,5 mi
lh as el:t B'ortaleza dos Tres Reis Magos , A Fot·tale~a do IHo 
Grande elo Norte, estando sobre o r acife, fica insulada qua~do é 
pt•aamar n o porto. >> 

RIO GRANDE DO SUL . l!Jstado do BrazU.- Limites . 
Confi na ao not·te com os Estados ele San·ta Catharin a e elo Pa
r aná ; a) sul com a Republica Oriental elo Umguay; a l és te 
com 6 oceano · a oés·te com a Repu blica Argent1n a . A lmba 
elivisoria come'ça elo la do do snl pela foz elo arroio Chny a·té 
che.,.ar a um pon·to em fren·te ao antigo forl.e ·ele S. i.V!Jguel.; 

. desl<l ponM segue uma l~nha recla a encontyar !1 foz elo o,.n:olO 
desta mesma denominaçao, pelo qual se thl'lge a lagôa !'illl'lm, 
no pontal de S . Miguel, margêa <t costa occidental desta lagôo, 
a té encontrar a foz do rio J aguarão, sobe por este rio, acom• 
panbando sua ma rgem diL·. e dirigindo-se á bat·r~ do arro io ~a 
Mina no Jagual'ão Chico ; sobe por aquelle arl'OlO na d1recçao 
da su'a vertente mais @Cciclental ; dahi em linha recta i barra 
elo S. L1liz, no rio Negro; segue pelo curso do d ito S. Luiz !t 
encOJYtrar sua principal vertente ; deste pon·to s?gue pela co
xilha da Serrilllacla, estendendo- se pelas cris·tas das coxilb ~s 
de Sant'Anna e Haedo, e prolongando-se pelo curso do al'l'olD 
da Invernada, desce pelo r~o Quarahrn: a té ~Í· sua ~oz no Uru
guay 1. Da foz do Quarahi!D contmua a hnb a eb vtsor la sll:
bindo pelo 1·io Uruguay, a Lé Jron·te:w a barra do PeJHry- Gu assu1 
que aJllue pela sua márgam di r. sepamnrlo .o Estado, elo Pat·amL 
ela Républica A rgentina. Da barra elo Pep1ry-Guassu para lés te 
corre a Dnba divisaria en·tre o Rio Gr·ande do Sul e o~ Estados 
de Santa Ca·tbarina e Paraná, servindo de divisa os rws Ut u
guay Pelo·tas e Mampituba. Sobre os limites. deste Estudo ~SSl?I 
se ex'p 1·esss. o Dr. Candido Mendes ele Almerda; « O tern tor10 
desta prov . não foi, corno o elas outr~s, ~1strJbu1do em 1534 p~r 
donato,rios por· isso que o ul-timo ·terntono que ao sul elo Braztl 
foi doado ~lcanç;wa á ,margem esq. elo rio Ararangu iL, o terri
tol'io da ~ctua l pl'OV. ele Santa Calharina . Martim A ffonso de 
Souza, qu~nclo vdo com a s ua armada em 1531, n a ufragando 
na barra elo Çhuy, e lançan do o;; marcos ele P orb•1gal em Cas
tillos Gmndes, não só não solicitou esta terra para si, como 
nem logo nelb se estabeleceu, com a gente que tl'aüa p~~Jra 
colonisar. E como es·te tel'l'itorio e ra ponco con becido, e tal vez 
·temido pelo as parcelamento de sua cos·ta, foi por mui los .anr:os 
despt·ezado. Si Mart im Afl:msn tivesse acom_panbac~0 seu 1rmao, 
depois do clesas"hl'e que so tlreu, n a exploraçao da foz elo r1o da 
Prata, e no Uruguay, pl'ovavelmen·te se houvera estabelecido no 
·terri Lo rio que domina a Republlca 0l'len·tal do ~]l· uguay, . e 
outros tal vez tivessem sielo os destinos do Br·azi l. Não se te1'1a 
fundado logo a capita~:ria de S . Yicen·te, donde sahiram esses 
celebres paulis·tas a CUJO valor e a~en·buras se deve a cou.qm sta 
do Brar. il occiclental. Sem elles tal vez ficasse m os r eduztclos a 
uma peq uena orla ele ·territorio em ·torno da cos ta orienl•a r ela 
nossa America . Parece que a Pr·ov1clencra haVta decre·iaclo que 
não passa riamos além da fr·onteira elo Chuy, ass ignabndo- a com 
o naufragio de Martim Atfpnso. O erro do capitào-mór por
tuguez não foi reparado pela Côrte ele Lisbc.a , que devera t er 

1 E' este. o desenvolvimen to dn. linha que devide um Estadg da 
Repub ticado Ul'U!Çuay, segundo os trata aos de i2 de outubl'O de 
}85i e ue i 5 de maio de 1852. 
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presente o Diario da navegação de Pedro Lopes de Souza. Si o 
houvesse feito, muito sangue se haveria poupado, e es·tariamiDs 
desde 1532, estabelecidos na foz do rio da Prata. Porqttanto 
força é elizel-@, o magnifi.co terl'i\orio da prov. de S. PeelL·o to i 
conc1uistaclo á custa ele muito sangue, e perda ele grandes ca be 
daes, despendidos durante m:üs de um seculo. Para ·se fazer 
idéa da importancia elo paiz á margem do Prata e Uruguay, 
cor>iamos aqui alguns trechos do Diario de Pedt·o Lopes ele 
Souza: «Terça- fe ira, 6 elias do dito mez (novembro.cle 153l) 
pela ma,nhã se fez o vento sudoeste, e com elle me fiz á vela no 
bordo ele lessueste ; e á ·tarde fui surgit· clefron·te ela náo ; Gloncle 
o capitão-mór, aos bateis, mandou por mim e pela gente, e 
mandou a caravela que se fosse a uma ilba, que estava dahi 
quwtro legNas a oeste. (a das Palmas), e ahi esp 9l'assem até ver 
seu recado. Aqui ~sUvemos com muito trabalho ·tirando a at·ti 
lhat·ia e ferro da náo. Estando aqui tomou o capi lão-mór con
selho com os pilotos e mestres e com todos os que· eram Ji>ara 
isso ; e ·todos accorclaram e aq> entararn que elle não devia de ir 
pelo rio de San·ta Maria (Rio da Pra·ta) arriba, pot· muitas ra
zões; e que á um a era não terem mantimen·tos, que todos se 
haviam perdido, quando a náo se perdeu, e á ouLra que as cluaq 
náos que ficaram es·tavam tão gastadas, que se não poderiam 
sus·ter tres mezes, e a terceira era parecer o rio innavegavel pelos 
grandes temporaes que cada dia faziam, sendo a força, elo verão, 
e por estas razões e outras muitas que det·am, fizeram que o 
capitão-mó1· desistissa ela ida, e ma mandou em um bergantim 
com 30 homens a pôr uns pach·ões, a tomar posse do dito rio 
por El-Rei Nosso Senhor; e que, clent1·o em 1?0 eli~s trabalhasse 
por ·tornar ; porque o porto onde as náos es·tavam era mui des
abrigaido ., Dadas estas razões, prosegue mais adiatüe: « Do
mingo, 24 do dito mez, ante ma,nhã, me fiz á vela com o vento 
nornordeste. Deste Monte do S. Pedt•o (Serro ele Montevicléo) 
começa a cosLa a Loesnoroos·te, indo assim no golfe ele uma 
enseada que se faz grande como o elito Mon·te de S . Pedro, ele
mora a lefi te e a quarta ele sueste, fui dar em fundo de duas 
braças e meia, um<'l. legua de terra; e me acalmou o vento, que 
levava; e me deu lrovoada elo sul , com muito vento ; e fiz-me 
no bordo do Monte de S. Pedro, pal'ame metter no poi·to donde 
estivera de noite. O vento rodou logo ao sueste; e tornei- me a 
fazer na volta ele aloest , para fazer meu caminho. Aqui co
mecei a achar agua doce e muito pescado morto .» Conblnuanclo 
a navegação, diz mais abaixo: « E eu fui com :tO homens pela 
terra (foz elo rio Santa Luzia) ver se achava rasto da gen·te: 
não achei nada sinão ras·to ele mui·tas alimal'ias, e muitas per
dizes e codorni;,es, e outra muita caça, A terra é mais furmosa 
e aprazível que eu jámais cuidei de ver: não havia homem que 
se fartass9 ele olhar os campos e a formosura clelles . Aqui 
achei um rio gmncle; ao longo clelle tudo arvoredo o mais fm·
moso que nunca vi; e a n·tes que chegasse ao mar um Liro de 
bésta se sumia. [!; · tomamos muita caca. e ·tornamo-nos ao ber 
gantim. Ao pÔ!' elo sol veio uma "trovoada elo Noroeste, com 
tanta fe>rça de vento e pecl t·a (Pampeiro), que na o havia h~mem, 
que se Livess~ em pé: e de subito saltou ao Sudoeste com muita 
chuva, relampagos, e sempre cuidei de perder o bel·gantim, 
segunêlo o mar era granele. Toda es·ta noi·te corremos tanta 
fortuna, quanta homens nunca passaram. A agua que choveu 
me molhou o man·timento Lodo, que mais não prestou. Seo-unda
feira 25 do tli to mez ( Novembro de i53l) pela menhãa alimpou 
o tempo e veio sol, com que nos enxugamos. D'aqtú me quizera 
tornar, por não termos mantimEnto: depois pareceu-me que nos 
pedíamos manter com o mant imento que na ·terra havia, e com 
o pescado o mais formoso e sabm·oso, que nunca "i. A agua já 
aqui era toda doce ; mas o mar era tão grande que me não 
podia parecer e1ue et·a rio: na tet•t•a havia muHos veados e caça, 
fJ.Ue ·tomava:mos, e ovos de emas, e emas pequeninas, que eram 
muito saborosas; n-a terra ha muito mel, e muito bom : e acha
vamos tanto que o n ão queríamos : e ha cardos, que he mui bom 
mantimento, e que a gente folgava ele comer . E com nos pa-. 
recer a todos, que nos podiamos sos•ter, determinei ele ir ávan·te, 
e o vento era Sueste, e o ·tempo es·tava bom, e de Roibe havia 
lua . » EITtrando no rio Ut•uguay, exprime.ge por esta fórma. : 
" Quo.rLa-feit·a 11 de Dezembro fui pelo rio arriba (Uruguay) 
com bom vento ; e vi um braço pequeno: e me\ti-me por elle, 
o qua l ia ao Noroeste , n'este rio ha umas allmarias como 
raposas (lontras,), que sempre anclall1 n'ag·ua, e m atavamos 
muitas : tem sabor como cabrihos. Indo pelo braço al'l'iba, vi 
que se fazia mui est1·eito; e ·tomei-me ao braço grande ; e indo 
no meio cl'el le descobri otrtro braço que ia o. Loessudo~ ste, e 
fu1 pot• ell e uma legua, e dei n'outro rio mui grande, que ia a 
Norç.es·Le. E a ten·a ela banda do SucloesLe era a,lLa, e parecia 

ser firme ; e da mesma banda elo Sudoeste, achei um es·teiro 
que na boca havia duas bl'aças de largo e uma ele fundo: e 
se.,.unclo a informação elos Incl iGS era esta terra dos Carandins. 
M~nde i fazer muitos fum'Js, pM'a ver se me acudia gente, e 
no sertão me r esponcleram com fumos mui longe . Quinta-feira 
i2 de Dezembro á boca cl'este esteira dos Caranclins puz dous 
padrões das Armas d'El- Rei Nosso Senhor , e tomei posse da 
terra para me ~ornar cl'aq ui ; por que via que não podia ·tomar 
pratica ela gen~e ele terra ; e havia muito que era partido, 
cl'@nde Marttm Affonso estava, e fiquei ele il· e vir em 20 dias: 
e d'este esteit·o ao r io dos Beguoais (rio ele Maldanado), d'oncle 
parLi, me fazia 105 leguas. Aqui tomei altura do sol em 33 
gráos e 3 quartos (em Paysanclú, pouco mais ou menos). Esta 
terra dos Cauandins he altl ao longo elo rio ; e no ser tão he 
toJa chã. cuber·t;\ ele feno, que cobre um homell!l; ha muita 
caç:.t n'ella de veados e em1s, e perdizes e codornizes ; he a 
mais formosa. terra e mais aprazível que póde ser. Elu trazia 
com igo Allemães e Italianos, e homens que foram á Inelia e 
Fl'anceze>,- todos eram espantados da formosm·a d'e~ta terra; 
e anclavr~mos ·todos pasmados que nos não lembrava tornat•. 
Aqui n'esbe esteiro tomamos maito ll soado de muitas ma
neiras ; morre tanto n'este rio e tão bom. que só com o pes
cado, sam outt·a couu, se podiam mantet· ; ainda que um 
homem coma ·J O libras ele peixe, em as acabando de comer, 
parece qtte não comeu nada; e tot·nát•J. a comer outras tantas. 
O ar d'este rio he Lão bom que nenhuma carne, n em pescado 
apodl'ece; e el'a na fol'ça elo verão que mata.vamos veados, e 
·trazíamos a carne 10, i2 dia~ sem sal, e não fedi ~. A agua elo 
rio he mui fria; e1uanta o homem mais bebe, quanto melhor se 
acha. Não se podem dizel' nem escrevel' as consas deste rio, e 
as bondades cl'elle e da tena., ChPganclo Pedro Lopes de Souza 
onde sa achava Mm··tim Affonso ele Souza na ilha das Palmas, 
pro:xima. ela 11onta ele Caslillos Grandes, segu iu logo para São 
Vicente, ele onde se vê que o projecio de es·tabelecer-se ali já 
vinha assentado ela Europa, e que o porto já e1•a mui conhecido 
elos portuguezes : « Sexta- feü•(l; 27 ele Dezembro, parti do rio 
elos Beguoais, e em se qnerendo pôr o sol cheguei á ilha elas 
Palm:t"s, onde Martim Affonso estava. Esta ilha das Palmas he 
mtt.ito pequena; cl'ella á terra ha um quarto de legua,faz a en t.racla 
da banda do EssudoesLe: ha ele fundo limpo 4, 5, ô braças . Ao 
mar d'ella, uma legua ao snl, ha uns baixos de pedra mui pe
·rigosos. Aqui esLivemos n'es·ta ilha 4 dias fazendo - nos prestes 
para nos iL•mos ao rio de S. Vicente.» Os 11rimeiros estabeleci
men-tos dos portuguezes ou melhor elos pauUstas n'este ter•ri· . 
torio se fundaram nos fins do seculo XVII. Era ao principio um 
logal' ele degr•edo, p1r·a onde se mandavam os criminosos e 
mulher·es ele má vida. Eis o que sobre este assump-to no> in
forma Pizarro em suas me mor ias : « He desconhecida a epocba, 
ei)l que o Continen·te d0 Rio Grande se principiou a povoar ele 
gente não Inelia, pot• não existirem memot·ias exactas d'esse 
facto ; e cocntudo he certo que seus habitantes primeiro~ tran
sitaram das villas ele San·tos, S . Vicente e de S . Paulo, e que 
muito antes elo anuo 1680 haviam ahi ag t·ü::ultores elas ·terra,s, os 
quaes se foram augmentanclo depois da passagem de Doming0s 
ele Brito Peixoto ela ilha ele S. Catharina pa1·a a Laguna, a quem 
seguiram muibos Vicetltistas, Santistas, e Paulistas, a·tmves
saudo o interior cl'essa campanha assás extensa. Não sendo 
pot•ém suffici-en\e a cultivar um Continen·te tão longo, e grande
mente proveitoso, aquella porção dimiuu·ta de homens, foi tam
bem a Pro,· cia elo Rio Grande de S . Pedro '(como foi a da 
ilha ele S . CaLharina) povoada a principio por e·nxun·os de 
degl'adados, ele mulheres immol'aes, e ele ban idos que plantaram 
ahi todos os vicios : donde procede a abundancia de jndivicluos 
ainda hoje inclinados ao roubo, ás mo1·tes, e a ou·tros a·tten
tados, por vegetar nos descendentes cl'aquelles as raças infames 
de seus progenitores cujo mal, como pesLifero, a·talhou o Decreto 
de 20 de Novembro de 1797. Aos individues degradados succe
clerarn alguns casaes de Açoritas, e ele Funchalenses (como 
succederam em S. Catharina), muita parte dos quaes emigrou, 
por lhes faltal'em com o ·tratamento, e avanços prometticlos._>> 
A pov-. ele Viamão foi uma da~ primeiras fundadas . Mas o pa1z 
·tomou logo o nome ele Continente de S. Pedro, elo nome da fo:z; 
do desaguadouro da lagàa dos Patos, nome que talvez lhe fosse 
im nosto, em 1·azão elo monarcha reinante chamar-se Pedt·~· 
O Visconde ele S. Leopoldo em. seus Annaes, ~o cou·t1·ar·w, d1z 
que a invocação de S. Pedl'o fora, segundo a lama, c~ada; pelos 
jesuítas elas Missões do Uruguay. Os babs. clq terl'llOl'lO P?l' 
muito tempo er·am conhecidos pot· Con·tmentistas Oll Contt
nentinos Pat·ece que um dos maiores atrazos para o pO~'oa
menLo eleste tm•ritol'io foi o domi11io hespauhol em Portugal, 



RIO 424"- . RIO 

cluratrte o espaço· de 60 annos . O enthusiasmo que hav ia em 
POL·-~ugal po1· emprezas, foi esfl'i a nclo, assim como en·h·e os pau
lista.s , não podendo con ~al' mais corno inimigos Ga colonos 
hespan.bóes. Acabando o dumin:o hespanhot, e feHa a paz. o 
novo g-overno ele iPor tuga l começou a olhar pat·a a colomia elo 
Brazil com dobt•ado interesse, maxime para o tet'l'itorio 
meeicliona!. Asstm, um elos primei t•os cuidados elo Rei D~m 
Pedro II foi a occ •,paç;io ·elo ·Le.rriUorio Cisp.latino. Em· 1678 fo1 
reso lvida a colonisação das ·teuas ele S. Gab,·ie l, elo nome clas 
il has, assim nomeadas por Peclt·o Lopes de Souza em seu Dicwio, 
em fl'ente ao local onde se fund o\! depois a coJonia elo Sacl'a
mento . Nessas mesmns Let'l'as, que tambem e t·am con becidas 
pOL' Capitania ele S . Gabriel, teve o Yisconde de As>t\ca e seu 
ümãn João Cocr êa ele f:3á doações de vast:ts sesmarias ele que 
nenhum pL'oveiLo colheram e n~m procuraram beneficiar. Ora, 
essa Coloni.a elo Sacl'amento, J-eon tell'a a Huenos-Ayres, tor
nou -se pa,l'a os hespo, nhóes um a es pinha ele ga l'ganta, que a 
todo o custo pt·ocut'aram al'l'nncar. e conseguiram clepo ts d e 
uma luLa se •tliat·. O lar g-o intcr vallo qtte havia etü,·e a Co
lonia elo Sact'amenLo, e os ·te l'l'itol'ios povoados por Portugal . 
lembrou a conven.ienc ia de linüta t· mais, si não exr.inguir ·t:11 
inl,e t·secçüo . Pol' essa causa.; . no reinado de D. João V, ni
mia me nte se cu'idott de povoar Sant:t Catharina e o Conbi
nen·te ele S . Peell'o, depois clenomim),do Capitania d ' illl..: Rey. 
Segregado ele S. Pa11lo em 'l738, passou n f01·mar uma C<~pi"bania 
com Santa Catharina, posLo qu sob a clepenelencia do Rio de 
.Janeiro, tendo limites determinados no rio Mampüuba. e seet;o 
de S. Mig-ue l, ao sul elo Chuy, hoje no clominio orienta l. gssa 
necessidade fez com que se olhasse com atte nção para o sangl'a
clouro elos Pa·tos, e se r esol vesse em 1737 a Cl'eação ele um 
esta1Je1ecimento alli. O br igaeleit·o JoAé ela Sill•a P aes ve io pat·a 
a barra do Rio Grande em ·1737 ele vo!·La da Colonia do Sacl·a
m ento, com 200 so l dado~, e alguns colonos ; e lanç:J;uclo os 
fundamentos ele um forte, chamou para a localidade que es
colh el'a a p0p . elo al'l'aial do Estreito, que esLava na vizi 
nhança . E uahi segu itt a t'u11clar ouLro forte no serro ele S . Mi
guel, deixando , depois que se retirou para o Rio cl9 Jan eiro, no 
g·overno da vil/ a e do tenitorio o mes tt•e ele campo Anché 
H.ibeil'o Cou·tinho. Ass im, os hnbs . da pov . ou al'l'aial do 
E sLreito, que se eleve repu ta r a mais a nLiga ela prov., passal'am 
par·a o lado di rei to da 1'oz do sa ngradoul'o, e se esia!Jelecet'am 
naquelle local, posteriormente abandonado, que foi logo elevado 
á cat egOL·ia ele villa, e com todos os seus predicados sob a deno
minação· ele S . Pedro d.o Rio Grande do Sul , em '1751. De via a 
nova villa set· a capi·tal do govel'llo que estava em get•men, m as 
a sua facil conquista em 1763 pelos hespanhóes ao ma ndo ele 
D. Pedl'o Ceballos, impoz a necessidade ele estabelecer-se a 
nova capital mais ao abrigo ele qualctne t• snrpresa.. Elegeu-se 
]mra esse fim e m prime iro Jogar a capella grande ele Viamão, 
que teve ·tambem ele ceder ~ogcr o passo ;\ peoxima pov . de 
Pot·to dos Casaes, boje a cielacle . de Porto Alegre, elev<tda- a 
essa posição pelo g-overnaclo t• José Mal'cellino ele Figueiredo em 
i773 . Desde eALão começou este tel'L'i ·to t·io a format· um go1ver·no 
mi1itat· separ ado elo de Sa 1)ta Ca·that• ina, até que em 17ô0, em 
consequencia elas r ec lamações do Conde ele Bobaclella, l'oi ele
vado a capitania clis tincta, mas subol'dinacla á elo Rio de Ja
neiro, sob a denominação ele Capitania d 'E l- Rey, sendo seu 
prirn eit·o go l'erna dot· Jg nacio .l!lloy ele Maclu reira, nomeado poe 
carta régia de 9 de setembro desse anno. Mas o tel'l' eno, que 
a.té então occupavam os pol'tug ttezes, et'a umn pequ ena racha, 
que, pos·~o que se estendesse pela cosia até ao set'l'o ele S. Mi 
guel, ~inba um fundo mtü l imitado, e esse Ü'regular, não pas
sando dos rios Par do e Ur uguay-puitá a. frotl"teira mais avançada. 
O restante elo terreno, que hoje o;onstitue a prov . de S . Pedro, 
et·a occupaclo por inclios domesticados e civilisados pelos je
sui'tas . hespallhóes, e em extremo acl,·ersos aos por·tuguezes , ou 
aos V lCelllista.s, seus declarados ip.imigos. O teni Lol'io desta 
pl'ov. era em principio haLiLa.clo pot· clUlerentes trilms . Os 
Po;tos, que occupavam a pe11insula , {i)l·am logo subjugados pelos 
Colonos; os Cbat-rt'tas viviam ao sul na lngôa lmit·y, ou l\lli
rim, como ora chamam ; os Mi.nuanos ao Oes te destes ; os 
Guaycanaus nos campos ela Vaccaria, que ainda hoje ex istem nos 
bosques, conhecidos pela elenomü1açãu de Bugt·es ; e os 'l'appes, 
a mais impo1·tante ele toe/as, porqufl dom inavam o p .do., desde 
as margens da lag.Ja elos Pa·tos a té o rio U1·uguay. Ora el'am 
pdncipalmente os 'l'appes que os Jesui"tas _be~panhóes tinham 
ca·tbech1saclo, e educado nas famosas sete m1ssoes elo lh·u g uay, 
onde, segtmclo mn !libello n ão menos famoso gue pu blicou o 
mnquez ele Pombal em 3 ele clezembt·o ele 1757, e cheio das mais 
estupendas falsidades, tinham os jesuiLG\S fu ndado uma Repu-, 

blica, como no Paraguay um rei no ou imperio sob a clit·ecção de 
um chel:il coroacl0, conhecido na historia politico- bul"lesca elo 
seculo pasaaclo por Nicolúo I. Uma ·bal vizinhança er a pouco 
agradave'l aos colo11os portugneze,s, pois n ão _se tt-atav<~o ele 
povoações cli;pel'sas como Xerez, Villa Rica ou Guuyrú, :liL'l'a
saclas pelos Vicen~ i stas, mas de uma ~op.1pacta ele popu
lações , vivendo em povoaclos mtti. pl'ox tmos, e que, virilmenLe 
ed'twach<s como er~~tm, . em c1ualq tter emel'gencia podiam con
cpuisba t· o ·terriLot·io mariLimo cccupaclo pelos portug·uezes . 
Deve-se a Alexandre ele Gttsmão, minis bt'o do r ei D . João V, a 
icléa l uminos::t de um ·tra tado, em qu e a C0rte ele Pot··tuga. l 
cedia á da Hespanha a colonia du l:iacramento, comprimida 
en"bt' e o Rlo el a. Pra ta e o teniotel'"io jn·tpt•ior sob o clom i.nio elos 
h<.spanhúes, por um vM·to t el'l'i torio povoado e c ttl ti·vaelo, só 
metrte com a. conclição ele poc~e rem os hespa nlt.oes l.ransportatr as 
popu lações incligenas para os t en enos ele .seu domín io, o que 
el'a uma vewlacleira ·tyt'annia . Qeaças ao au ~ ilio prestado pela 
1·ainha D. Maria Barbara, mulbet' ele l~e rm>nclo VI. e filha Ele 
D. João V, que imp.e t·ava nos conselhos de seu ma r ido, um 
semelh >L n'te tratac1o vwgou . ~como os pobres incli.genas ~·esis 
·tissem ao aba ndono elos seus la l'es, ele suas proprieclacl~ s, al'tri 
buiu-se a. resis·tencia ao conselho dos jesui"tas, e um . exercito 
regula,t· elas duas na•jÕes encal'l·cgo u-se ele clestruit· os pov0aclos 
e de rli si rn:-tt· os rebeld e; por mei o elo feno e ela mett·alha . A. 
m01·be ele l!'el'!lando Vl e ~' elevação ele Ga d os III Jl iJ Z fim a 
es·ta si-tuação. O projec·to ele A.lexancl re de G;tsmão, executad o 
com a maiot' i mpruclencia pelo ma-t'C1nez ele Pombal e seus 
agentes, que sóment~ sonhava e:u ex·term.inar jesuítas, cablu 
por ·terra, vindo o ·tratado ele 12 ele fevereil' o de '1761 ,n.ullifical' a 
obl'a clartuelle grande estadista . Por ultimo,. a poli-bi ca indis
cr eta elo mesmo maequez fez-nos perder San-ta Cathal'ina, Rie 
Gratléle e colonia elo Sacrametrto . e esta nunca mais vol bou ao 
nosso dom inio . Mas o Jim esta-va ·realizado pela fórma pot· que 
o concebi<t a tona n o. bureza ele Pombal. As . sete Missões 
estavam clestL"uiclas, e cliatci lmente poderia m. ser levan·bacbs, 
ex~incta como se .achava a companhia· cl~ Jesus. Es·te no·tavel 
acontecimen bo occupou pol' a lg- um t empo a a ttençào ela Europa, 
já pelo libello de q ue acima t ra t<imos, úraelttzido em vari as 
lingttas, e queimado pelo carra~co em Madrid, como pelo po ~ma 
Uruguay, que, rep t·opuztnclo em YGrªo artuellas enormidariles, 
cl a-va saLisfacüo aos rancores elo ceJeb1·e ministro . Não obstc<nte a 
li·tteratt:n·a pat l'ia ganhott muito com o poema , que lembra os 
lin·tes esluclos elas esco las da companhia ele Jesus, e não menos 
11 pistoria naci.onal , porquanto, com a perpetuação ela memoria 
elo unico fei"to ele armas glorioso elo long-0 -reinad o do cleslrtt·iclor 
cles~as Mi;;sões , · a campanha ele i756, cujo dese nlace foi a acção 
ele Caibaté, fic a-ram lliambem commemoraclos os nomes elos defen
sores elo a6lo )o:J, tl'io o cura ele S. Miguel, Lourenço Balela, r' dos 
chel'es indígenas J osé T iarayú (Sepé) e ele N.icoláo Languirú 
com o ela imag·inar ia Lineloya. A revolução fra nceza, paraly
sanelo as forças d a F.Iespanha, que linha no tbrono um monat•
cba imbecil, permlttiu que nv, guet·ra. ele '180 1, por in esperada 
fortumt, um clese1·tor, José Borges do C<tnto, o conc1ulstasse 
para a corôa por~ugu eza com o auxilio elos mesmos in cli0s. 
clP.scon·tentcs àos castelhanos, elos poucos e ext•·amalhaclos que 
pol' a'lli ainda existiam. Ei~ a fórma por que se o1·ganisou o 
territorio b0je nenomlnaclo - Provincia ele S. Pedro elo R io 
Grande elo Sul, que nessa ép"ca j á estava mais aclianUacla em 
população, maxime em razão elas forças m i litltres, que all i iam 
acampar, em defesa elo terri·torio nacional. A necessidade de 
clal' um go vemo r eg ular e ma is vigoroso a um territ01·io Lão 
importau~, levo u a metropole a eleval·-o a capitani a geral e 
itlclepencletl'te, segl'eganclo-o da elo Rio ele J a neiro, do que dí1 
tesbemunbu a carta r .,ig ia de 19 ele se·bembt·o ele 1807, que actui 
r egistramos : « D. João por graça de Deos. Principe Regenli.e 
ele PorLug'"~ e elos Algarves El'aque m "' d'além mar, em AJ"rica 
Senhor ele Guine, e da Conquista, "Navegação, commerci~ ela · 
E-bhiopia, Arabia, P era ia, e da lneli a, ebc.: « l•'aço sal)e1· aos que 
esta minba Carta Pat;en·be virem, que aL·beuclenclo a que a grande 
clis·tancia em r1 ue fica elo Rio de ,Taneiro a Capitania elo R io 
Grande de S. Pedro elo Sul , e o augmetrto que tem Li do h;.~. 
annos em popu1aç1io, cultura, c commercio . exigem pela sua 
impot,tn tlci a c1uem possa vigiar ele pel'bo sobt•c os interesses ele 
seus habitantes, e ela minha Real I• a~eucla: Sou set•vicl o cles
a nuexat· es·be Govet•no ela Capitania do l-tio ele Janeü·o, a que 
a·té al?ora _era SU.Jeitn, . e eyi gil- o em Capitania Gel'al, com n 
clenom111açao ele - r:apttamcb de S . Pecl?·o, a qual comprehen
clerÍ\ ·toclll a Gonl inen te elo Sul el a Capitania ele S . Paulo e .ilhas 
adjacentes, e lhe ficará ,subordinado o Go,•e t·no da ilhc< ela 
Sanba Cat.harina . E altendendo outrosim ás luzes, zélo, .e Jicle-
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l:idade, com qu e o Conselheiro D. Diogo de Souza. se empregou 
nos dous Governos de Moçomhique e Mara nhão ; Sou servido 
nem ~a 1-o Govern ador , e Ca pitão- Genera l ela sobredi~a Capita nia 
de S . P ed ro, por tempo de Lres annos, e o qu~ eu fot· ser v.i.clo : 
esperando me con~ i nu ll rá a ser vir da mesma fórm a na creação 
e g1 verno des ta nova Ca pitani a Gemi ; co m o qual haverá o 
sr•l rlo ele quinze mil cruza clQs em cada um ;t nuo na c:~ n Jormi
dacl8 cl n minhas Reaes Ordens, e gozar[• ele loelas as honras, 
poder , ma ndo. jtu•isdicç:l ·, e a lçada , que lem, e cle ·que ttS3JU 
os meus go 1·ernarlot•es e Cap i Liie~ Generaes elos domini os u lt ra
mar i nos, e do ma is q lle por i nstt·ucções e orden s régias fo r co n
cedido, com subot· cl ina,,iio súmente ao meu V ice· Rçy , e Capitiio
Genem l el e ~l ar e 'l'en •;t do g sLaclo do Bl':tz il , como a ·tem os 
ma is Go ,·et·n;,clol'e' d 'elle . Pelo que mando ao Governador da 
C ·pi ttlni a elo !tio Gt•Jnde cb Sul , que ora b e, ou a qnem seu 
cargo sel'l' ir , clô posse ao c li · o Co nselheiro D. Di ogo ~le ·So uza, 
elo Go rel'llo da so bred i ta Capi tan ia de S . Pedro, e tc. Dada na 
c i rl ~ cle ele Li'lboa. aos 1\J de Se tembt·o elo a nno do Nasc imento de 
Nosso Se nhor J es us C!J ri s to de '1 807 . - O p 1·incipe com gua rda . 
- D. lr'c,,·ncmdo JosJ ele Port·nga!, Presidente . , i\:fa!l nesse 
cloc um~ Jlt ·J não 'e ass ig nala o te l'l'i to t•io ela capitani:t com os 
se us lim ites. pois ai nda n•!ssa época a s tn f ro nteira me r idiona l 
niio ia a lém do lbi cu!Jy , e era co ntes tada. Eis como o visco nde 
ele S . Leopoldo nos a nnaes dn capHani a de S . Pedl'o lraça os 
respect iro5 li mitos em 1Sl9 : <dJo nfl'On tu. pe lo nasce nte com 
o mar Oceano: pelo Nor t'3 com os rios Ar a t·a nguá, Pe lo·tas, e 
incu l·tos serras el o U t· ug:~ay; pelo l'oen le co m uma parte elo 
me~mo Ur ugu:ty n.te con/htir no l bi c~•hy , di vid indo com os por os 
das Mi!isões occide n ·t ~tes , perte nce ntes aos heõpanhóes; e pelo 
S ul co m um a limi tada ext1 nsão elo mesmo l bicuhy, cl escle a 
s ua bal'l'a , e co m as ca beceiras dos seu • galhos m <~ ricl io n aes , 
atravessa ndo 11 se t•t·n. oi a desco berta ela Campanha , o seguindo 
pelo seu ultimo galho aus tt·a l, que conflue n o denomin ado 
P onche Ve t·cle, parct da qu elles ba ixar à bn.rra do arroio P i rct hy, 
no rio Neg l'o, e pot· es t.e acimn. ate as s'ms cabec~ i l' as m ais 
e l'ie n•a e~ ; e fi na lmente co m o r io J oglta r:lo , que de;;agua na 
lagôa Mirim , co m pa t' le des tu l~goa., com o Jn queno a rro io 
lta im ou T ahim lin ha recla atê ao ac ima mencionado muco 
na cos·ta do ma.t• (refere-se ao nm t•co portu guez l e r an~aelo 
em 1'78<1 ~ m 33u de la titude) " · f\' essa mesma época Pizarro e 
Ay.res elo Casal, em co nsequencitt da união el o tet•t·itorio Cispla
·~ in o , este ndi am as l't'OlYte ir u rn e..ielionaes no golfão do Ri o el a 
Prat11. U:s ta uniüo, e a luta que term inou e rn :1828, assegurou
nos a fl'onteil'a actnl , que se consolidou pe.lo t ratado d e :1.:3 ele 
c. ut ubro de 185 l , como j í• vimos .no ar :igo -:- Limi tea lll te.rn a-;
cionaes, a qne nos t•epor tamus; 11tnda que t tvessemos dtret to 11 
Cronte i l'a do Ara peby, funda do no ~tt i possidetis , ma n·tido pel::t 
povul ação braZiileira que ahi se havia esta\Jelecido, confiada no. 
convenção ele 30 de janeiro de J.819. Conh ecida e explicada a 
ergafi i~aç ão do terl'itorio que consti tue hoje a provinci a ele 
S. Pecll'o , cumpt·e que ft xemos a s tta posiç:lo aq tronomi ca , e 
a~;;ig n alemo3 os li mi~ea r espect ivos actu almente . E ste terrilot•io 
fica encerrado en tt· ~ os par .tl le lo'l 27o 5' e 33o 45' ele latitude 
au~ Lral. A longiLuele toda occiden tal de mora entre ti• 2.2', e 
14° 18'. A sua maior elist :-t. ncia ele Nor te a S ul é de :130 h•guas 
ela foz do rio Mamp itu.ba ou Ha m bHuba á do rio ou ribeirão elo 
Chuy; e ele Les t~ u Oeste el e 115 Jeguas el o. Oceano á ma t·gcm 
esq. do ri o Uruguay. O 1i·tto ra l maritimo excede de 140 le
guas, e o ihtvia l elo Urug uay lhe é superi or. Es ta provinci a 
confina ao Norte com a provincia ele S. Ca th a l'i tü pelos pon tos 
CJUe já tLss ignalamos no pt·ecedente a rti go, 11 s11be r: o tha hreg 
dos rios M11m pitu ba e Ser tão, Banoca , 'l' onros , Cerquinba , 
Pelotas (alLo Ul'llguay) e Urug uay a té a foz elo Pepi ry-gunssü; 
ao Sul com 11 Republ i ca Or ien iM do Ut·ug uay peJo thalweg· dos 
arroios Chuy e S . Mig uel, e elo r io Jagtwr ão, arro io Mina e 
recla de sua nasce nte á foz elo a r roio S . Lui z , Serrar ia e co 
ch il has de San t'Ann a e de H~eclo ; a n·oio elo. Im·e m acl a e r io 
Qua.rahim pelo seu thalweg comprehenelici ;Ls na foz as suas 
i lhas : a Les te com o Oceano, a prov in cia de S. Catharina pelo 
cubatão el a s•rra do Ma t·, e a Repn bli ca Or iental do Ur uguay 
pela rect.a q1.1e pa t· t.e du m:11rgem dir . do a t· ro io S . Mi g· uel ti 
margem di r. do Chny ; e a Oeste conil na com 11 mes ma H.0pn 
blictL pela m <trgem da lagôa Imi t·y ou Mir im, e com a Con fede
ração Ar gent ina pel o t hal weg do rio Ut·uguay desde a foz elo 
·rio P epi 1-y- guassú á elo Qua ra. him . O visconde de S . Leopoldo 
em ~eus Annaes fixa. a ii·onteint ·Eepten tl'iona l com a provi ncia 
de S . Cn.tba,rina no t· io Amranr.uá, mas não chi. a r uzão de 
semelhante ass ignalamento. 'l' ~.t lv~~~; fosse levudo a su s tentn.r este 
ll l.•l'ecer pot' t ~rminar alli a capitun ia de Pedro Lopes de Sou1:a, 
t•a.zão (])Ue não sa•tts frtz desde que e r io i\llamj}i Luho. é ele lta mm to 
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conh ecido cnmo fl'onteim iucon·tes tacla das duas provincia~, 
ainda quando eram simples ·territorios de1Jendentes da capitania 

' gera l do R io dd J aneiro . A front ei ra do Nor te, co mqua nto 
não s uJeita a con test ações, necessita ele declarações a.uthen·ticas 
que 11 r egulem no fu turo e exclua m ·toda a confu são . Ora no 
exa me que li zemos nos re laLori os ela pres ide nci:L ela pr ovincia , 
nenhum esc lat·ecimen to ob tivemo~; bem que seja es la um11 das 
proyi ncias em que m~ is se tcnba cuidado do le.va trtament o el e 
uma carta topogTaphi ca e em que se encon tre mo.is abunela ncia 
el o ma ter ia l pt·epa.r ado com ess• des tino . A Jt·on·tei m orien ta l 
com a tn·ov incia de S . C:t llta rin a , comc1uanto seja rednzicla, 
tam bem carecJ ele declarações a uthen 1i ~as e do demarcação , 
co mo sullceeleu co m a du Repttbl ica do Uruguay . No mesmo 
es·tacl o 5e acha a fro ntei raocciden·ta l pelo curso do ri o Unto-uay, 
r1ue só u m ~1·a tad o cum u Co nfederação Argentin a p~derá 
li xa r-llt e termo» . S itu aç<~o. Fica ên tt·e29o i?' e 33o <15 ' 33" el e 
La t. S., <L contar dos seus clous pontos ex·tremos, a foz d o rio 
Ma mpit.u ba e a do arroio Ch uy , no Atla nti co, e en tre 6• 50' 
!!9'' e 14" 45' 3<1" de Loug . O. do meridiano cl'l Rio de J a neiro 
(l~leut . C<tmargo , E udo1·o Bel'l ink e outl'OS). O enge nheiro 
J . Ewbunk c\ 11 Ca tn a ra no seu «Pr9jec to geral el e um <JJ rede ele 
vi as ferreas co mm erc i;,o.es e es tt·n.tegicas para o E; ta clo do R io 
Gt•a ncle do St th> o silu<t en tre 27o 50' e 33o 45'' el e Lat . S. e 
6•22' e :J.1o 18' de Long . O. Ou tros s it uum- no entra 27o 6' e 
34° ·i5' 3" de l a t. S . e entl'e G0 50' 29" e 14o 43' · 3f' el e Long . 
N. do R io de Janeiro . Sup ~ rficie 236.553 kils . qs . No ticia 
lt is torica - Pertencem ao nosso saudoso mes tt·e Dr. Joa quim 
Manoel ele Macedo as linh as seguinr es: «As \el'l'aS desta prov. 
escapaEa m ás d oações el e. c11pita nias J:tereditarias , em que 
D. J ·.>ao I[! dt vtd tu o Braíl tl, e nem clepo1s dessa época t iveram 
clon n. tat· io algurn. ll; ram e!las occupadas rm· lri bus selvan-ens que 
se cl ist in g ui v. m pe!os nomes de Minua nos, T a pes e Charrua~ , 
!alia ndo ·to dos o tcltoma gu1ntny . A cos ta sem a ln·i o-o. nem sur
g idout·;, , e os per igos da e n·tra rl a elo que depois se ~Iiamou Rio 
Ura nde, cleixal',l!ll pol' ma is de dous seculos e.; la interessante par·te 
da eoloni a portugueza cl 11 Amel'i ca el e ·bodo esquecia pelos fund a
dores de povoações por contu e ordem elo governo, e ta mhem 
poup<td<t a tenta Lh·as de emprehendeelores est1·angeiros . Entre
tanto um a potcnc i11 q1.1e não tinha limi tes geogr ;1 pbico-pol it icos 
na peninsu la iiJerica (onde ali ás mui·to infiuia), ne•n nas coloni as 
amel'icunas el as duas respec·tivas momtrchi as , a po·tencia conhe· 
cicl u co m o nome d.e companhia ele Jesus, cedo pl anta ra e eles
envolvia s?as consideraveis conqui s tas no.s regiõ< s do Urugu ay, 
el o P a r:?. na e do P araguay , fund a ndo ·as ce lebres missões. elas 
quae.> se te pl'oximas ú. mat"g•' ll1 ol'iental dei Uruguay, desi gnadas 
pela invocação de S. Fra ncisco ele Borja, S . Nicoláo, S . Luiz 
Gonzaga , S . Lourenço,_ S . Miguel, S .João Baptis ta e San to Anjo, 
ftca t·a m depots de ple ttos gnert'ell'os, per·tencendo á pro v, el o 
Rio Grande do Su l, o: t melhor aos clomini os de Portugal 
desde i SOL. Não foi obt·a el e poucos annos, nem de faceis l a
bor~s e de pequenos sacr ificios o governo Lh~ ocra L i co d? s.jesu itas 
sobre os tndtos do Jmmenso terrrtm• to de ext t•not•chnarla irnpor
tancio. na bac ia do Pra·ta . Ac1uell es padres ·tiveram de vencer 
r.s in st inc tos, os cost umes e o amor ela l i berd ade i !l imitada elo 
gentio co m a ca t~chese , a pac ienria , a abnegação, e com os 
maiores so (l'rimenlos ; experimenta ra m r evezes , destruição de 
nascentes nu0 leos ele caLecumenos, como nas missões de Guayra 
pelos ataques dos ]l<tu lis tas, i nv•1 sores dos sertões , e caçadores 
de inclios, e a in da mesmo claquelles já alcleio.doe e sob a pro
tecção e clomin io dos j es nitas; estes. porém , conseguiram l'eunÜ', 
d isc iplin Uir, cr> ntet• em a bsoluta f! céga obcdiencia, sem JivJ·e 
a rb i·tl'io, sem direi lo ele propri edade, ele r efl exão e do vontade 
mais de rem mil se lvagens, que lh es era m aclm ira ,·e l e illími
ladamcnle dedicados. Não póde achar espaço e ca bimen to 
nost;e succin to ·tr aba lho á a.prec i a~1ão do systema 'bl1eocra'L ico dos 
p,t tlres cl n. companhi a ele J esus n aquellas sua~ consicleraveis 
m issõe' elas terras da bo.cia e da~ principaes clepandencias hy
drogt·a.ph icas do Pra la . Pôde- se aelmi tLi r a opin ião ele Ray nnl ; 
ess~ sys tema, esse governo tl wocro.tico dos j esuitas teri a sido o 
melhor , si fosse possi vel co nserval·o em s ua pureztL . P elo menos 
era mil veZ>s pre feril' el para cs pobres indj os a catechese e o 
domin;io mor al e a bsol uto, ruas h abilmente sua visado dos 
pael •·es , que s~ cha mavam dil•ectOl'es , e realmen·te e r~~1 so b 
todos os pon·tos de vista seus sobera nos t amporal e esptl'l tua l
mente, aos torm'l ntos, ao bl'u·tnl e cruel des tm o, que lh~s tm 
punb;un os ·terri ve is se t·tanejos de S . Pa ulo,. elo prcler e a sper
r imo captiveiro dos quaes pus;avam os m tseros s~ l vagens a?s 
merca do$, em q~te se viam vendidos p:t r a H' P_t'O_va t· o. dommw 
0 os mar \yrioe ele uovos senhores em . escr o. vt dao .maJs do q~t e 

. ·tolerada , leg-iti_macla pelo governo colomul elo Bt·azt l. i\Ias nao 
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fique esquecido ao menos que sob pretexto de repellir as ag
gressões dos portuguezes o procurador jesui"ta elo Paraguay, 
padre Montoya, requereu em 16-19 ao governo de Madrid l~cença 
para se ades·tt·arem os indios, 0hristãos velhvs, no maneJO das 
armas de fogo ; ulteriormente o padre vis i tador Andrés _de 
R oda, deu ordenanças militares as missões daquella reg1ao, 
de modo que os jesuítas puderam organisar as suas . fox·ças com-;
batentes que mais tarde op~uzeram. séna: resLstenCla armad:J. a 
exP.cução do tratado de Mad nd. Aqm, porem, é prec1so r e·trocecler 
para apan\har e seguir o fio chronolof(ico elo esboço bistorico 
do Rio Grande elo SuL E' como em Santa Ca·tharina. devido 
no Rio Grande <Í. fundação ela colonia do Sacramen·to, e ás 
contendas com os bespanbóes, o impulso dado á colonisação no 
seculo decimo oi·tavo. Em 17l5 po1· o1·dem elo govern ador do 
R.io de Janeiro, Francisco de 'l'avora, sahit·am ela Laguna cinco 
exploradores colonos seguidos de alguns escr avos para examinat· 
as campanhas do Sul até á. colonia do Sacl'amento, e ver si 
algum ponto havia nellas occupado por estrangeiros ; chegaram 
elles até á aldeia dos Charruas de S. Domingos S01·iauo ; mas 
de vol'ta cahiram em poder e ficaram por algum ·tempo cap·tivos 
elos selvagens, dos quaes conseguiram emtim fug it• . Outnt expe
dição mais numerosa correu a campanha , e l'ecolhP-ndo-se ·t t·ouxe 
gado que arrebanhara nas vizinhanças de Maldonaclo, e uns 40 
índios das reuucções hespanholas, que se dec lararam enviados 
pelos seus padres pam escolhe1• sitios em que se fundassem 
novas a ldeias ; o capitão-mót· ela Laguna despediu esses indios 
com uma carta para aquelles missionarios intimando-lhes que 
todo aquelle territorio era de clomi nio portuguez, e que não 
era licito faz~l-o devassai', e n1enos crear nelle povoações. 
O mesmo capitão-mór, que era Francisco Bl'ito Peixoto, para 
ohstar as invasões jesuíticas, despachou seu ge nro João ele 
Magalhães com uns 30 homens, os quaes devia ir deixando 
estabelecidos por ac1uelles desertos, e ainda com a incumbencia 
de concertar alliança com os minuanos; esta difficil commissão 
foi desempenhada de. modo que a e ll a se deveram relacões 
amigas dos minuanos com a Laguna, e as creações das primeiras 
estancias de gado naqnelles campos do Sul. Os paulistas, sa
lientes em ·toda a parte, por sua energia e genio aven·turoso e 
emprebencledor, ligaram seu nome á historia elo Rio Gt·anrle. e 
á causa portugueza na exrrema meridional elo Brazil. Uma 
estrada de S. Pa!ilo até á capitania elo Sul, a marcha elo mestl'e 
de campo Manoel Dias em 1735 com bellicosa partida através do 
sertão para ir além do lUo Grande ourigar a diversão das 
forças hespanbolas que sitiavo.m a colonia elo Sacramento, o 
padrão das armas portuguezas levantado por elles no campo da 
Vaccaria e outros gra ndes serviços foram de importante con
curso na obra da colonisação daquelle territot·io destinado pat·a 
~e r a inexpugnavel fo~·taleza do Sul do imperio. Em 1737 foram 
fundados pe~o brigadeiro José da Silva Paes, para isso commis
sionado, o p1·imeiro presidia e povoação t·egular na foz elo Rio 
Grande ele S. Pech·o com a invocação ele Jesus, Maria, José, e 
mais clóus fol'tes, o deSanL'Anna, meia legua para o interior e 
o do S. Miguel nas sel'L'aS elo mesmo nome. Estas pt'oviclencias, 
de carac·tel' militar, coincidiram com· o si'tio da colonia do Sa
cramento e com as pelejas de hespanbóes e portuguezes na mar
gem esq . do Prata desde 1735 até setemuro de 1737, em que 
chegou ás duas calonias rivaes, como an·tes as suad me·tropoles, 
a noticia do at•misticio assignado por es·tas em Paris a 1.6 
de março desse anuo. O armistício não adol'lneceu D. João V, 
que favoreceu ·com incentivos animadores e habil . política a 
emigração de famílias dos Açores e ela Madeiro. para o Rio 
Grande do Sul, cuja pop. foi ass im augmentando e se 
estendendo para. o interior. Mas o Rio -Grande do Sul, cuja 
cotou isação proviera dos calculas de guerra, nascia ela guerra, 
e ·tinha ele embalar-se, de crescer, ele educal'·Se ao som 
e. ao alarido elos toques de rebate, e dos ím petos da. guet•r;c 
~osse. e>tá o segredo de s~u espirrto al ilVO e bellicoso aLé hoje 
tao ior·temente prommcjado. Em 1"150 o tratado de Madrid 
viera agourat· pel'petua paz entre as colonias das duas metro
poles ibel'icas. Esse tratado estabelecia os limites que deviam 
separar do sul ao norte os dous immensos domínios americanos; 
faltava o essencial, que el'a demarc <r l'-os; os competentes com
missarios de Portugal e dtl. Hespauha, que tinham de se achar 
.em desaccol'do e em opposicão (lamentavel da pal'te dos por
tugu~zes), no Pará, ao menos. ele bnrmonia até o Uruguay, 
~iram-se es to.l'vados e aggreclitlos pelos .Jem rtas, que pm.e t am 
-em campo e em revolta armada os s~us indios das mis.<ões do 
Uruguay .por elles proprios commandad?s· Com esfo1·ço venceu 
.Oomea Freire ele Andrade em 1756 a r esu,tenCJ.a das hastes elos 
;missionarios ; ma,a em breve surgiram questões que puzeram em 

divergencia os clemarcaclores dos limites; as duas côrtes aca
baram por annullar em 176i o ·tratado ele i 750, e no anuo se· 
guinté, de novo ro rn.pen a guena no Prata e no R io Lirancle elo 
Sul. De i762 a 1777, curtos foram os int•rvallos em quedes
cansat•am as armas, sol'L'indo a fo rl•una or·a ás porLugu~zas, ora 
ás h espanholas elas duas combatentes colon ias; uaquelle ultimo 
anuo, porém, tão desastroso pat·~, Pol"tugal, a balança pendeLL 
d· cisiva pal'a a Hespanha., que pelo tt•aLaclo ele S. Ilclefonso 
ficou senhora ela Colonia do Sacr amen·to, e t.ambem elas missões 
do Uruguay e de boa parte elo ·bel'ri'torio elo Rio Grande. A 
paz ele i777, que durou ent t·e as duas colon ias até 'LSOl, a pro
veitou ao desenvo lvimento ela a~TiculLura e da industl'ia es· 
pecial dos habs . da munpanha elo RLo Grande de 3. Pecll'O do 
Su ' , que aliás desde ~.7f10 j á se achava sept1.1·aclo ela. cap itani.a 
de San·ta ÇMbarina, tendo seu gove rn o dist .ucto em s Jboreh
nação ao elo Rio de J aneiro. AugmenLál'a consicleravelrnente a 
pop. da nova capitania: nas margens d<1 seu~ rios mais im
portan·tes e dtJ s uas duas opulen tas l agôas Jevan tavrun-se a ni
madas povoações: a exuberante fertilidade do só lo começó.r a :t 
alimentar com varios at• igo~ o commercio de ex.po t·tação ma
riüma; a fecunclissima criação ele cavalhadas (é a clenomLn ação 
l ocal) e de gado J..ov ino sernea v': pelos campos . e>sas ' 'as tas 
es·t •• ucias , seios hercu leos dos Jamosos cava lleH·os energ1eos, 
iníatiaaveis no ·trabalho e n~s marchas, terriveis o impavidos 
nos c~mbates, av ultando ainda não pouco entre os povoadores 
claquellas terras elo sul o.fficiaes e soldados elo exercito, a quem 
as baixas ou licenças permittiam trocar· os quarteis pot· estabe
lr;cimen·tos ruraes, e que conserv aram no. seu vive!', e iuoculavam 
na pop, que os cercava o espiriLo , os costumes e o al'L'~gan~o 
milirares e o r esentimento portuguez contra os hespanboes vl
zinbos em 1777 vencedores, e na Eul'opa e na America in
imigos', ou pelo menos aclvet'sarios ma1·caclos por en fezada 
trad ,ção. A noticia da g-uel'f'a declarada pela Hespanha a Por
tugal em mRtüfesto ele 27 ele fevereiro ele 180 l foi S<lllclada pelas 
tropas e:üsten tes no Rio Grande e pela bellicosa pop., que 
ardiam por desforrar-se elos t'evezes crueis de '1777; a clesfol'l'a 
fui brilhante; em pou cos dias um ptmhado ele hl\LYOS volun
tar ios reconquistou os sete povos das Missões, emquanto o 
exercito regular firmava o pode1· portuguez até além do Jagua l'ãO 
e Santa 1'ecla . A paz ele Badajoz celebrada a 6 ele junho de 180·1 
foi sabida apenas a 17 de dezembt·o 11a guena capüania, que, a 
despeito das reclamações he~pn.nholas,.g~~ardou os fl:Ltc·bos ele 
suas vic'tonas. Por decl'. de 2o ele fevere1r0 de 1807 o RIO Grande 
foi el evado a capitania gel'al , passando então sua capital ela 
villa ele Rio Grande para a de Pot·to Alegr·e. Na campa uh 'I. ele 
·l812, na guerra cons :o mmaclora ela politica do rei D. Pedro H 
tomada por herança pelod se us successores a'té D. João VI, 
guerra de i816 a 1820, ·terminada em s uas consequencias pela. 
incorporação voluntarla ela Banda Orieu tal ao Brazil com o titulo 
ele ·pt·ovincia Cisplatina. o Rio Grande foi pelo esfo1•ço de sua. 
cavallaria impol'tan·te elemPnto de victorias esplendielas. Pt·o
vincia do Impel'io clesde a fundação deste, o Rio Grande pagou 
civicos ·tributos ·de glorioso sangue na guerra da indepenclencia. 
da Cisplatina. Nas convulsões políticas que ag ir aram o imperio 
durante o tempo ela menol'lclade elo actual iwperader, a a lt iva 
prov . tambe111, como ,,utras, por sua V.JZ lançou-se nas vio
lencias cb rebellião. Em 1835 rompeu em ·tt·emeucla grrerra civil, 
que durou 10 annos, e que custou mais elo q 'te enormes cabedae9, 
nobilíssimo sarrgue derramado a jorros, e vidas ele algum mil 
esforçados g uerrei ros . A submissão elos. rebeldes extenuados e 
aba·t iclos pelo ca•,saço de tão longo bata] ha t· , e a amuis·tia conce
clicla pelo ,impera.clor pacificaram e harmonisaram todos os rio
g l'anclenses, que duran·te dons lustros tinham pelejado em tl'i s tes 
e l ame ntaveis encontl'OS e baLalbas f'rMriciclas. c .. m os o· ebelcles, 
por breve tempo, cumb <.~·tel'a Gnri baldi, que , por certo ortima 
o.trtoriclade em a preciações de bravut·a, a !.esta que a cavallaria 
elo lUo Gra nde é a primeu·a enlre as mais va lentes e impetw>sas 
elas cavallarias das nações mais beJiicusas ela Europa . Dispen
sava esse le,temunho insupeito a eloquencifl ruidosa ele f .. ctos 
subseq uentes . Em 1851 a pr·· ·v . elo Rio Grn.ncle do Sul teve 
parte muit·o consideravel na guerr<L, com que o imperio, com o 
concurso de seus a lliados, salvou a indepenclencia da Republica 
Orien·tal do Urugn ay, e aniquilou a dictad .o ra e o clespntismo 
ele Rr>sas na Conl'edel'ação Argen·bina. Na guerr<L elo Paraguay 
a cav;~ lla t· ia rio-grandense C'• briu-sc de gloria prestou •>s mais 
assignala clos. se1;viços, e entre os heróes que 'u,t warinha e no 
exerc1to c1uas1 todas as provs do Brazil se homam ele conta•· 
na hi~toria das proe~'t'! e dos feitos titanicos daqueiles cinco 
a.nnos de ·ba·halhas e de combates a do Rio Grande ostenta 
com justíssimo orgulho o Visconde de Peletas (o general Camara) 
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o Barão ele Ij uhy (general Bento Martins), e outros que como 
esses ainda felizmente vivem, e eu ·tre os mortos o Marquez de 
Herval (o lengenclario Ozo l'io), ns generaes Menna Barreto e o 
Barão elo TrJUmpho (José Joaquim ele Andr ade Neves)., As
pec·to. - O clistinct~ engenh eiro l~wbank ela Camara em seu 
fo lhe·to acim a citado diz: «Em dttas regiões distinctas é diviclid ;~ 
a pt•ov. elo Rio Grande pela serra elo mar, que depois de segwr 
clirecção parallela á linha da cost.a desde o rio Araranguá até o 
Traroanclahy, na ex·tensão ele 15le~ntas, interna-se e ramifica-s~ 
pelo terri'to1·io chl ]Jrov. seguindo rumo oéste e ·te rminando no 
U rnguay . A região elo norte, cortada em diversas d irecções por 
gl'ancle numero ele rios e coxilhas, possue os extensos e ferteis 
campos ele Cima ela Ser ra, ela Vaccaria , Nonoahy, Palmeira , e'tc., 
e grande área de sertões ainda pouco conhecidos, mas mui·to 
ap t·opriaclos á lavoura . Ilaqui, S . Borja, Cruz Alta, Nouoahy, 
Passo Fundo e Vaccaria são os pon:tos mais impor·tan·tes ela re
gião elo norte, que deve se!' de esplendido fut uro, quando forem 
convenien·temente trtilisaclos e beneficiados os seus extensos 
campos, expl01·adas ns importani,es minas de mineraes metalli
feros , e q uando a viação ferrea ·tiver resolvido naprov. o !!r ande 
problema ele facilidade de comm unicações. As senas do Herval 
e dos Tnpes, a Coxtlha Grande e ·a de Sant'Anna cor tam a re
gião elo sul em di versas clirecções, e occupam cel'ca de 2/3 da 
zona desse tenitorio . A região elo sul é relativamente mais 
impol'tante não só pelas facilidades actuaes ele ·transporte, como 
pelos recUL·~os naturaes de que dispõe. E o sólo, si não é su
perior ao ela região elo no1·te, é mais conhecido e explorado, e 
nutavel pelos elemen·tos de riqueza teniJorial que otlerecem as 
impor iantes minas ele carvão de pedra do Candiota e elo Ar l'oio 
dos Ratos, ele cobre, ouro e ou tros mineraes de Caçapava, La
vras, Encruzilhada, e·tc. Concorre ainda para no·tavel incre
mento da região do sul o estabnlecimento dos mais importantes 
Jmcleos colon.iaes que a pro v. possue, e que ·tem sua séde em 
S. Leopoldo, 'l'aquary, Rio Pardo, valle elo Jacuhy e S. Lourenço. 
<< As faci lidades de t ran<porte, pos·to que relativas, que oflerece 
n navegnção fluvia l , contribuem a ind a para a imporbnc ia e 
clesenvolvimen1o dessa l'egião, que além da capital conta as im
portantes e mais .florescentes cidades elo Rio G1•ande, Pelotas, 
Bagé, Alegrete e Uruguayana. CUma e sa lubridade. - O enge..: 
nheit·o Cama rgo no seu minucioso trabalho denominado Quadro 
gstatistico e l7eographico do Ri e Grande elo Sul diz: <<Acha-se 
a prov. do R io Grande do Sul situada no ex·~remo meridional do 
fmperi o elo Brazil , sob a acção do tropico de Capuicornio, na 
zo na temperada aus'tral. O seu clima é_ eu: geral agraclavel:. A 
d istribuiçüo elo tempo pelas quatro es·taçoes e a segu1nte: Verao. 
-j aneiro fevereiro e março : Inverno. Julho, agosto e se·tembro; 
Otrtono . ....:. Abril , maio e junho; P1•ima"era .- Outubro, novem· 
bt·o e dezembro. As duas primeiras são as estações mais pro
nunciadas elo anno. Durante o inverno, o vento frio dos Andes, 
que toma no paiz o nome ele Minuano, c0nserva com intensidade 
o frio, chegando <? m alguns pon·tos a gelar, orclinat·iameote á 
noite . Na parte alta clapn>v . faz-se sen ti r a estação illvemosa 
em todn sua fot•ça e intensidade ; os cHmpos, lagos e lagôas 
ficam cobertos por camadas ele gelo, e só depois ela acção do so l . 
qnanclo esle as·tro alcança o seu zenith, é que começa a disso
lução . O verão nesta mesma região e espec ialmente no va.lle do 
Uruguay se f'az se11tit· igualm ente com todo o rigor . As estações 
ela pt·ov . não conservam regularidade. Em a lguns annos jú. 
o calor é excessivo em novembro, prolongando-se até fins ele 
março; em outros o frio faz-se sentir em dezembr o . •. .. ... ...• 
O vel'ão é mais r izoroso ao norte da pro v. Em Porto Aleg1·e, nos 
dias quentes, a tempera·tul'a em certos dias excede a do Rio de 
.Taneiro.» «E' muito sa lubt·e a prov. elo Rio Grande elo Sul, diz 
o Dt·. M. Costa . A malaria é quasi desconhecida, mesmo ás 
margens dos seus rio~ e lagos. O rheumatismo. as molestias 
ag;udas das vias r espiratol'ias e digestivas são aliás frequented . 
EJ? ltaqui , as cliat·rhéas, basta;_nte comn~uns, ,sobretudo pov ?cca
•tao das g1·a ndes e11chentes, sao v. ttnbmdas a gr·ande quantlclacle. 
ele saes de magne~ia e po·tassa ex isb , n tes nas aguas elos rios 
Dt·uguay e Ibicuhy . A febre typhoide faz não poucas victimas 
e tem por vezes r einado ~ob o caracter epidemico. A tuberculose 
não é rara nas cidades. A dysenteria man ifesta-se nas mudanças 
ela estação. De julho a o'rtubl'o apparecem por vezes paro·tidi•es, 
anginas ·tonsi llares e a diph·teria . A co1uelucbe, o sar a m pão, 
a escarbt\na e as allecções gas tro-intestinaes victimam, com 
it·equencia, a infancia . A variola manifesta- se esporadicamente 
nas cidades e ·tem por di versas vezes assolado a p1·ov . sob a 
fór·rna. epid e. mica. Segundo Sigaud o bocio ou papo observa-se 
no Rio Pat·clo, Cachoeir a e Caçapava . Na região chamada da 
matta, existe a hypoemia intert1·o:pical, a 11ue os colonos cha-

mam mal da terra. A morphéa é r ara. «A cholera-morbus 
appal'eceu na p1•ov. pela pri meira vez em 1855, e em 1867 sof
freu ainda novo assa];o deste fiagello. » Orographia.- As mon
tanhas do Estado pertencem ao syRtema ela Serra .Geral, que, 
começando ao not·te do li:s tacl o, vêm te rminar nas margens elo 
rio Uruguay, lançando pal'a leste uma extensa ramificação, que 
nem sempl'e seguindo uma dit'ecção regular, termina na fron
teil'a da Republica. Ao entrar no Estado tem a Serra Geral os 
nomes ele Botucarahy . S. Mal'linho, S. Xavier, Iborahy-açá, etc. , 
ramificando-se pal'a les te t em os nomes de HervÇtl, Tapes, Santa. 
'l'ecla e talvez cuxi lh a ele 8an·t' Anna. Da serra dos 'l'apes eles• 
prendem-se dons contrafortes denominados serra das Aspel'ezas 
e do Vellecla. As demais serras, serros e coxilhas não são sinão 
ra mificações das serras apon1adas, todas prendendo - se ao gt•ande 
systema da Sen a Geral. Po·tamographia . - Os grandes rios elo 
IJJstado são o Jacuhy, o Ibicnby e o Uruguay, sendo quasi todos 
os clemaJsdellestr ibs. Nas lagôas elos PaiOS e Mil'im vão tambem 
fenecer muitos rios e arroios . O Guahyba, impropriamente 
chamado rio, não é mais elo que um prolongamento da lagôa dos 
Patos, desde a ponta ele Itapoan até á cidade ele Porto Alegre. 
Nesse espaço clesaguam diversos rios, como veremos por dian·te. 
O Jacuhy nasce na coxilh a elas Quinas, 12 leguas ao N. da Cruz 
Alla, nas divisas desse mun. com o da Palmeira e depois ele 
haver corl'iclo na clirecção NS. até :i g rande volta, em que 
acha-se si·tuacla a cidade da Cachoeira, clirige,..ae no rumo de 
léste até sua foz no rio Guabyba. Em seu tr~jec'to recebe, pela 
margem clit•. os a l't'oios lvahy (que recebe o Buracos), Ingahy, 
So~urno, rios Yaccacahy- mirim, Vacca<:ahy, Irapuá, arroio 
Campané, Piquiry, D. Mat·cos, 'l' abatingaby, rio Capivary, 
a t·roios Francisquinbo, Conde, Porteirinha e Ratos; e pela esq. 
os rios Jacuhyzinho, Serrano, Lagôão, arroio San·to Angelo, d os 
Botucarahy e P ardo, a rroios Ferrão e Trilha, rio Taquary . Re
cebe ainda o Dous Irmãos, o F errei I' a e o Bexiga. O lbicuhy nasce 
em S. MarLinho. Recebe pela margem dir. o arroio Cacequy, 
rios Ibicuhy-mirim e Jaguary, al'roio Caraby P asso, rios 'l'a
quary e Itú; e pela esq . os ar1•oios Saican, 'l'apevy, Jaquaquá, 
rio Ibirapui tan, arroios Itapororó, Ibirocay c desagua na. margem 
esq, do rio Uruguay. O Ibicuhy ela Armada nasce na serra 
Caver á, recebe os a rroios Upacarahy, lJpama1•otim, Itaquatiá e 
clesagua no Santa Ma;·ia, junto ao passo da vi lia do Rosario. O 
Santa, Ma ria nasce nos bauhados ele Ponche Verde e é engt·os
saclo por diversos arroios, entr e os quaes o elo Pon che Verde, de 
Sant' Anna , ele D. Pedrito e rios Taquarymb6, Maria Chica e 
Jaguary ; clesagua proxiino :i fazenda de S . Luiz, pouco acima 
do Jogar onde desagua no lbicuhy o arroio Saican. O lbicuhy
mirim desce da serra de S . Martinho e re·ceb_e o Toropy, cujo 
aff. principal é o Gnassupy . O engenheiro Eleu~erio Camargo 
diz nascer o lbicub y além da serra de S. Marti'nho,. donde desce 
com o nome ele lbicuhy-mirim; outros dizem nascer o Ibicuhy 
a lém ela serra ele Santa Tecl a, com o nome de Santa Maria; 
outros finalmente dizem ser o 1bicnhy da Armada a ot•igem mais 
remota elo Ibicnhy. No meio cle3sa divergencia de opiniões, acre
ditamos não es ta r longe da verdade dizendo ser o rio lbicuhy 
formado pelo Santa Maria e pelo Ibicuby-mirlrn. O Uruguay 
nasce na Sena do Mar, no Es·taclo ele Sahta Cathúina, correndo 
com a denominação do arroio Pelotas até á foz do rio Canôas, 
onde -toma o nome ele Uruguay, com o qual va i desaguar . Com 
a denominação de rio Pelotas separa o Estado do Rio Grande do 
Sul elo de Santa Cathadna e com o de Uruguay os Estados do 
Parnná e Rio Gt•a nde elo Sul e Republica Argentina. Seus tribs. 
principaes, contados da .orig-em, são : pela margem esq. os arroios 
Uruguay-mirim ou Passo Fundo, q •te recebe o Lobo e o Tigre, 
lJt·uguay-Puy·tan ou da Varzea, Cebollaty, Nhumcorá, San~a 
Rosa, Pindahy ou Santo Christo, Albutuhy, Jjuhy 1 • Piratiny, 
que. recebe o Nhacapetnm, o Santa Barbara, Chnny, Caiça e 
Guararah:i e Santa Rosa, Camaquan, Bu tuhy, Ibicuhy e Qua
rahim, este ultimo linha div isoria com o Esta do Orien·tal. Na 
dista ncia de cerca ele 186 kils. nbaixo ela foz do Quarabim 
apresen·ta o Uruguay o famoso Salto Grande que divide o rio em 
Alto e BaixoU ruguay. Além desses rios, não deixam de ser . im· 
portantes os seguintes: Vaccacahy, que nasce da sel'l'a de ~a
tovy, ramificação da Serra Geral, banha o mun . de S . Gabriel, 
recebe pela margem dir. o arroio A renal e desa.gua no J.acuhy 
acima ela cidadr ela Cacboeil·a. O Taqua l'y, que nasce alem ~a 
Ser1·a Geral com o nome de rio elas Antas, P.erclendo-o .mats 
tarde pelo de Taquary com que vai desaguar ~o no Jacuhy.Junto 

1 o Jjuh y recebe 0 Ijuhíz ín bo, pouceicíio (que r~ceP.e 9 No~~q. Sa· 
11hora), Porongos, Fiuza e Palmetra.. 
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á villa do 'l'riumpho e em ft· ente de S. Jet•onyn1o. Recebe: pel:t 
marg<>m esq. os arro ios Cam i~as, 'l' ainhas, Bv.rra .1\Iansa, For
queta , Boa Vista, E>tr~ll a e nel a dit•. o Barrei t·o , Forque·ta, 
'l'v.quary-mirim, etc. Recebe aind a o Capivn.ra. O rio dos S inos 
nasce na serra das P eclt·as Brancas, no mun. da Co nceição do 
Al'roio; banh a os muns . de San to Antonio e S. Leopoldo e 
desagua no Guah yha . Recebe o 13utiá, o Ilha e o Bica. O C,t hy 
nasce nos cam::os de Cima ela Sel'l' a com o nome ele Ln geado ele 
Santa Cruz, rP.cebe en Lre outros os d os M<~.l'at:i, Caclêa e clesagu<\ 
eo-ualmente no Gllabyba. lteceba ainda o ;~.n·o i o P<tixã':l e o 
lfotTomeco. O Cam·t quan nasce na s ~r ra de Santa Tec la e dos
agua na lagôa dos Patos . Recebe, pela dit·., o Camaq ua n-chico, 
Palma·, Lageno, Velh ac~ . •rnr1·inhas, S:wto Antonio, Curnj ét, 
Pedras, Curúa, San1a lzaiJel i e pela esq. o Falso, Ladt·ões, 
Calaga, Subtil , a lém ele ou l;ros . H.ecebe ainda o Bica, Panta 
noso, Pedras, Sapato e Grande, que ban ham o mun. de Can -
9:ussú. O Jaguarão nasce na sen·a de As-;eguá, r .nniO cação ela 
::;erra Ge t•al , recebe os arl'Oios Ca.nclioLa, ::>also, BoLe, Buti:i, 
Sarancly, 'l'elho, elo Meio, Qua1·tel-Mes trc e oa~ros e desagua 11a 
lagoa Mirim, junto (l ponta do Junco.!. A'té ao a t·t·o io da Mina 
sel'\'e de limite e n tre o Brazil e a R~ publica elo Ut·ug-uay. E' 
110.\'ega vel ror va.pot·e, nté 42 kils. acima da foz. o Quarahim 
nasce na cox ilha elo Haeelo. recebe pel::t. margem cl.it•. os a t•roios 
CaLim, Qu:.u'ahim-mir im, Ga t•upó., Camuatim, Ca.yboaté ou Ca
gualé, Capivary, Guapitnng11y e clesngua no flt·11 guay . O São 
Gonçalo é antes um cana l gue comm nni can. h1 gôa clos Paios com 
a iVIirlm; nelle clesaguam: os arroi os Pelotas e das Pe:lnts e o 
rio Piratiny, O Negro, qne nasce na Coxi lha Grande atmv es~a 
a Republica do u .. uguay e elesagua á esq . do rio deabe nome. 
Nesograpltia . - As ilhasimp01·tanleq elo Est:lclo elo Rio Gra nde 
do Sul sii.o tluviaes, excepçiio feita ela elos Marinheiros, s ituada 
na ent t•acla ela lagôa dos Patos em ft· enle ela cidade d0 H i o 
Gt•andc. Daquellas são dignas de menção as seguintes : elo Fanl'a, 
notavel pelo combate ele 01rtubc·o el e 183G, entre os republicanos 
e os impe riae3, e no qual l'ol preso Bento José Gbnr;alves, che fe 
elos primeiros i a do Pú.o Vermelho, Grande, da Pacie nc ia e Ll a 
Manga elo Frade, ·todas no rio J acuhy; no rio UrllgLtay 
encontram-53 muitas, cbs qnaes pertencem ao Brazi l a elo 
Jacú, Japejü, Calomllos, Quadrada, Cutuhy- Chico e algu
mas outras . Lagôas. - A dos Patos, s ituada entl'e a costa 
do Oceano, da qual é separada por est reita zona ele tet•t·e
no b;üxo e arenoso, que se prolonga pela costa S8. elo 
Estado, e pelas serl'as elo 1-Ierval e eles 'l'apes, c1ue se es
tendem no· sen·tido ela costa Occidental des·ta mages tosa 
lagôa . Nel!O. desaguam, além clog l'ios mencionados, os ar 
raros Capivara, Velhaco, Jacaré, Figueit·a, S . Lom•enço, Con
tagem, Oapivary, Mostardas e Bana Falsa . Avaliam o seJ com 
primento desci<: a ponta de Itapoan até o est1•eito em ce t•ca de 
200 kil s . e a largura em 60, entre a Pon·ta Negra e o sacco ele 
Christovão P~reira. Col'!'e no rumo geral ele SO. a Nill., 
achando-se suas aguas no mesmo nivel das elo oceano . E' se
meiacla de baixios que ·tornam a sua navegação difficil e perigosa 
e em ambas as margens h a pontas que se prolonga in mais ou menos 
pelas a:guas : em algumas existem pharóes. 1'.. Mit·im es tú. si
tuada ·tambem na costa elo oceano, na. extrema do ILstado. Nella 
clesaguam os a·rroios Palmas, Cbasqueiro, Anepe nclidos, Juncal, 
Bretanbas, Grande, Sapata, Sarancly, S. L uiz, S. Miguel etc . 
Tem elo ext remo su l ao nol'te cerc<t de 174 kils . c ele léste a 
oéste 24. Na costa elo Estado encont t·am- se ainda nmnet·osns 
lagôas, entre as quaes as ele Hapeva, PalmiLtd , Ne.na, Pe ixo·to, 
Marcellino, Mangueira, MosLarclas, S . Simão, da Reserva, elos 
B~u·r[ls, elos Quadros, etc . Pharóes. O ela Bnl'l'a, na ponta 
da barra elo Rio Grande, aos 32° 7'i5" de Lat. S. e 8'1 57'00'' 
ele Long. O. do Rio el e Janeit·o i o do Es·t re ito, no banco do 
mesmo nome; na lagôa dos Patos, aos 31° <!G' 30"• de Lat . S . e 

· 8° '!G' 001' ele Lon g. O. elo Rio ele Jttnei1·o i o de Bujurú. na 
lagôa dos Patos, aos 3 Lo 35' 00" de La1. S. e 8° 25' 2·1" ele LÓng. 
O. elo Rio ele Janeh·o i o do capão da Mar ca, na lagôa elos Patos. 
aos 3L0 18' 00" de Lat. S. e 8° 6' 20" de Long. O do 
Rio ele Janeit·o; o ele Christoviio Pereira, na von Ln. elo 
mesmo nome, n'a lagôn dos Patos, aos 31" 4' 00' de Lat. S. e 8• 
4' 20" de Long . O. do Rio ele Janeiro; o ele It!tpoan, na pon·ta 
da mesmo nome, na ln gôa dos Patos, a.os 80> 22' 24" ele Lat. 
S. e 7" 58' 20" de Long. O. elo Rio ele Jan e iro . Inclustria e 
ao-ricultura. Esse Estado pel::t. natureza de seu só lo dedi
c~tt se sempre :í. induatria pastoril, industda esta que constitue 
hoje ainda a maxima pat·te de sua ri(j1teza. A agricult:n•a, a inda 
babem poucos annos desconhecida nessa região, apt•esent<t-se 
hoje em estado florescente, g raças á cort•etrte ele immtg·ncção ea
pontanea pa1•a ella encaminhada e attrahich~ pela bemgnidade 

e salubl'id acle do c li ma, e m tudo egual ao elo meio dia el a illn
ropa . Ess l c0rrente, sempt•a crescen·te, ele immi gração trouxe 
como c.:> nsequencia. a subdivisão da propl'iedacle t erri-torial e, 
port~. nLo, a r educçiio, em muito pe'(uena esoala, é verdad e, da 
inelus•.ria pn; toril, unica em ouLros tempos, e qu3 demancb 
gl'andes ex-tensõ o?.s c]g campinaq, Mesmo ass im, co nstitue ell a 
ainda hoj e sna maxima l'iquezo,, e os 4/5 cl:l exportação são for
mados pelos produc·tos bo vino s, convindo nota t• que o valo ~· 
ofncial des ·tt exporLação ntting-iu no anno de i::l82 -1883 u 
enorm e som ma ele 1.::l:l46: G9 1 ''732 ! Por mui los a nnos sobre· 
pujal'á essa inclustria a tod;~.s as ou 1ras, porque possue 
e<;se opu lent 1 Esl tdo cerc:t. ele duas mil leguas quadrn
das de boas maLiaq pt•ocnraclaH de p~ e {erencia pelos immi
grnntes, inclinados em s ua quasi tot:t.!idade á ;•gl'icultura , O 
Dr. Graciano Azambuja, um clns mais bellos talen tos ri o-gran
dense3, no cat alng.) da I<:xposição 13raúleiva-Allemü ('iSSq ca l
cll.la a riquew pastot·il elo l!!sl.ado. quanto ao n-ado vaccum, em 
H a 12 .00~.000 de c~beças. E' hoj e e nol'm e

0 
a fabr icação de 

vinho nesse [J;stado. l<'erl'o- vias. li ele Porto Alegre a São 
Leopo ldo e Nova-Hamburg.:>, com o percurso total (Íe '12 ki ls . 
e 85 1 me tl'os, inaugut·mht em U dfl ttbril ele 187'! i desde este 
ultimo antlO nté '1887 tem prodmido um cleflcit ele :380:000$ ; a 
elo .Rio Gr:1nde a Bagé, começada a 27 ele novembt·u ele 1881, 
concluicla a 27 ele novembro e in augurada a 2 el e clezemb t•o de 
188-! i a de Bagé a Cncequy, prolongamento da elo H.io Grande a 
Bagé; a de Cacec1uy a Urug-uayan:t i a ele Qttarahim :l !Laquy, 
com 175 kil s . e 500 metros i a de Porto AlegTe o. Uguguaya11a, 
gue parte da es tação ela Ma rgem, tHl margem cl ir. elo ri o 'l'::t
qna1•y; tlesLe logat· até Porto Alegr e . o serviço é feito pe la Com
panh ia Fluvial que tem contracto com a E sh·acla para o trans
porte ele passageiros, cargas e mall as. Ha a. inela a K de F. ele 
::>. Jeronymo, que par·te das minaq de carvão de peclt·a no 
al'l'oio dos Ratos para a marge m clit•. elo rlo Jaculty. Co l oni<~ 
militar. A do Alto U\'uguay. População. 1~ · avaliada em 
1.200 .000 habs. Insti'Ucç:1o. A in~tnwção primat·ia publica 
é dada em cer.ca ele 772 escolaq. Possue o li:staclo ai nt.la a l~scola 
Milita\' uma escola noctur na, subvenci onad a pelo Estado. e a 
g scola No1·mal, que f'ttnccioua no mesmo v as Lo ecl i O cio ela bil.Jlio· 
·theca publica e ela repartição ele oln·ns publicas . l~ x i stern muit,os 
coll egios particulares. Bispado. E' bi spo do lU o Grande, 
D. Claudio Ponce ele Leão . Representação feLlct·vl. Dá 3 senadores 
e 16 deputados. Governaclot· elo l~s ·tado. Dt·. Bor ges ele Mecleit·o~, 
que ·tomou posse a 2~ do janeit-•1 ele 18:18. A Cons tituição fo i pro: 
mulgacla em 14 ele .JUnho de i89l. Capt lal. P01·Lo Alcg r· cl, a 
ma1·R·em eSCJ. do rio l:htO;hbya, e m uma pe ni11~ula qu~ se pt·nlung.• 
ele E. a O. E' o empol' tO de todo o commet•cw elo N. do F:s·tacl o, 
com ruas bem alinhadas; estatua do cond e cl•1 Porto Alegre; 
alguns edificios no·taveis, tacs como: o •hea lro el e S. Pedl'o, o 
antigo palacio do gover nador. o paço ela 1\ ssa mbléa, edilicio elas 
repartições es tadoaes , a casa Lle d "Lcftç:io . a repartição el e obt'.lS 
publicas, a cathedral, o sem in ar io eriscopn l, a egrej>t ele N. S . da;~ 
Dôl'es, a bella, egt·eja goth ica de S. Raphael, u hospicio ele 
S . Peelt'o para a lienados, jn::wgumclo a 29 el e Junho cl~ 'i86 J, o 
Banco elo l!:stado, o labot·alorio pyrotlwcnico el o i\ienin, Deus, 
sobre o dorso ele uma colina a SE. Lia ciclacle; a E scola Militar, 
em um elos lados elo vasw campo ela Redempção , a S I ~ . ela cidade ; 
o Quar·t?. l-General do commando dng a.t·mas ; o ([ uartel da praçn. 
el a I ndepende ncia; o At·sena I eb G l\ l'l';t. ::lua LHlLin cão cln La t.I e 
1743 por co lonos açor i:JJ tlOs. I<:dificou-se clen lt'O e m LJOUCO te mpu 
uma egt·ej a com a invocação ele S . Ft·ancise.o . e n pov oação que 
se origit1ou l'o.i pot• muito tempn conhec ida pelo nome ele Pot·tu dos 
Casaes. Em consequencin. dtt i111'asüo elos il es,Janltóes em 171}3 e 
ao cabo de oi-to annos de a.ltern.aLivas e desassocegos, o go ret·
narlor José Marcelino ri e Figueit~eclo de terminou a li i r csidit·, niio 
pela faciJiclacle elas communi cações com os demais pontos, corno 
pelo aprazivel sitio , a CJUe deu o nom e ele Pot•Lo Alegt·e. l~m co11: 
sequencia do procedimento (jllrJ Le ve com os cle-,s it.l enles em 1:J" 
de julho ele 183G, um decre to imperial Lle l9 el e oububt·o el e ·tSH 
conreriu-lhe o ti&u lo ele lea.l e valorosa. A cidade tem mai> de 
35.09•J habs, e é li gad a a S. Leopoldo e co lo n ias pot· uma l•:s Lr:t.tln
ele Fel'l'o Ahi nasceu Cancliclo 8aptisbel ue Oliveira a H.> de r~ve· 
reit·o el e i80L No dia. 1 de .J ane iro de ·1897 Cni i nau o· ,u·acla a l~scoh\ 
de Medicina. Cidades [ll'in e ipaes. Alcg-re L''• n ~ marn·e m esq. 
do Ibirapui"tan, assim denominada em honr.t rlo se t~ illu3tr" 
fundador o capitiio-general ma rquez de Aleg t· e te . T e rn 12.009 
habs. e é muito imporlaule pol' seu commerc in. - Bagé, <.t 
marge m di r. do arroio do se , nome; cidade: regui:!Jt·. eom ruaR 
largas e perpendiCulares umas ús Oll't ras. clous qu :1l'l.ei s, um erlt· 
ficio que serve de hospital milib:Lt·, bonitas q11 in Las com bocl~S 
as fructas européas; é ·ta lvez a cidade rnais commercial ela carn· 
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J!anha do sul do E s batlo ; u o mun . , no Jogar Assegná, nasceu 
lfaspa r S il ve ira Ma.t··tius a 5 ele a ~.ms Lo de -1 835 . Caça pant , vm d <l s 
pontos mais impor·tantes pa m a es t rategia milita t·. CachoeiL·a, em 
seu principiu um a a ldeia ele indlos Butucaris, s ituad a junto ela 
llm ;t cachoeira do rio J ac th y, na tnarp;em e;q. do rio deste nome , 
com uma es tação ela l!l. de F. ele P or to Alegre a Urngu ay na . 
- Cru z AHa , n o do t•so ela Coxillia Gra nel~ , cercacl n. el e la g·õas, 
o~de ab u11da m a ves aqua ti cas ; com t•u as lm·;;a s, p t•aças tu•bo
t't saclas , ma Lri z, cac!P ia, Lonitas ch acar as co m todas as Ji·uctas 
propria~ dos climas J'l'i os ; la vonra ele ce t•eaes e c l'i a.ção de 
gado . - D . P eclrilo , á mat·g~m clit·. elo rio Sa nta Maria. -
Har1uy , n a ma r gem esq. el o Urugu ay. en tre S. Borja e Ut·u
guaya na, com um arse na l bem mont.aclo e nm pod o, qu e é sêde 
da tlotilha . - J ag ua r iio, na mar,cem esq. el o l' io de seu nome, 
so bre um te t·reno s uaveme nt e a cciclentaclo e em !'t·en te de Ar
t ig:ls (no Estado Or ie nta l), com importan te co mm erc io e 8.0JO 
ha bs . - P eloLas, {L marge m occ iclen tal do rio de S. Gon çalo, 
entre os a,rrois Santa Ba rba r<L e Pe lotas . Alli ficam as pr.imei
l'as xat·queaclas el o E s tado e uma biblio th eca pub:i ca, ins tall a cl a 
em 5 de mnrço el e 187ô. - R io Gr a nde, :.Lilti ga capi ta l, á rn a t•
g·2n~ occiden La l do rio el e se u nome, com uma alfanclega, Lons 
ecltltci os, uma bib'io Lheca, ftmcl acl:t a 15 de ngos tu ele 184à . -
R to P a rd o, flerto da conn. elo rio elo seu nome CG :Jl o rio J a
cuh y , co:n uma es ta ção da E. rl c F' . el e P orto A legt•e a Ut·u
guayna, e um a el as mai s l.Je tl as eg rej as do J~stado e uma esco la 
tact ica; a hi n ns~el' <IITI o poe t:l t>orlo Aleg re 1 e o ge neral 
Anclmd e Ne ves , e;; te a 23 ele j a nuit·o ele 1801 e aquelle a 29 ela 
no ve mbt·o u e 1800. - - S . Bot·j a , a ·l kils . ela ma t·gem e SC[ . do 
r io U rug uay, n a Ja t. , ' . rle 28" 40' <!/" e Lon g. O. 12•1 fiZ' 20" 
llo R io cte Jan e iro, funcl acta pelos pad t·es je;;uit:ts tle nac iona 
licta clu hespa nhola em -1690 . S . Ga bri el, sobre o Vacc:1cah y, 
"!11 Hm a eminencia , co m cl ous qna rteis imporJ antes. S. Leo
p oldo , gra nde e be l la c idade, assente na marge m esq. el o rio 
elns S inos, que tem a hi um a g.ra nde ponte, a tra ,·essad<L peb 1~ . 
t! e F. ele P orto Aleg t•e a Nova Hambur go, habitada c1uas i 'I a e 
JlO l' a llemães, co m mtti·tns fa bricas, collegi o de S . J osé uma 
1tncla egt'e.J a got.hi ca . - Sant' Anna el o Livt·a n, en to , na cri s ta 
cb cox ilh a de Sa nt' Anna.- Sant:L Mari a el a Boca do Mo nte, 
a NE , el a Cru z i\l ba, n a boca da serra elo P inlt a l ; é u m mun . 
excess iv a me nte ri co, te m diversas culturas bem c.t ese n vo lri das , 
Principalm e nto a da ' ' inh :l ; atra \' ess~ cl a pela E. rle !!' . P orLo 
1\legr~ a U L'ugnay <t na .-Ut·u g· uayan~t, a G3.me tros..I e a l tut·a so iJre o 
n tvel elo mar, n a ma rgem esq. elo ri o Uru guay, na foz tio arro io 
~a lso , com a lfa ndega. ]Ç' celebre pela v ic tori a a lcançada pel11s 
forças tt lli adas sobt·<·' os pa t·aguayos , e m 18 de se lem bt·n de 
1865 . - San!a V ic tori a elo P ::dm rur . - Co nceicão do Arr .. io. 
berço~ do g0ner al Osorio. que a hi nasceu a ·lO el e ma io ele t3os; 

ran ·cea no R io ele Janeiro a <l ele OLLtUbt·o de 1879 . - Pa.oSO 
F uudo. - 'l'a qu a t·y, {L ma rg em esq . do ri o de seu nome. - Qna· 
t•ahím , v. m argem dit·. do rio cl ç seu n ome . V ill as prin cipae3 . 
-;- B oquei t• ilo , na serra elos T a pes , a 84 kils . de P~ lotas, á qua l 
~ lt g-alla pot· u ma boa es trada ele r odagem, pór o nde os ~; o l o nos 
fazem o tra ns porbe el e s uas me rcaclo :·ia s ; o mnn . é o de mai o t· 
co loni sação du sul do g s tado, a vali ando -se em 'LO. OOO alm a~ a 
populaçã o coloni al. - Cang ussú, na par te occ id ~ tYta l da se t•ra 
elos Tapes . - Dures ele êamaqu;t n, - Esll'e il a . - E ncru
Ztlh adz. , na cos ta occiden tal da sel'l'a do H er va t, co m 2.0:30 ha bs. 

G1• a vaLahy, an·tigamente N . S. dos 1\njos d a Ald e ia . -
Lavt·as. - Monle Neg,·o, á m a rgem du·. du rio Gn.h y e a H S 
ktLs ela c idade ele Porto A te.:;r e . - Pi t·at iny, soi. H·~ a e minen
c ~ a ele um serro escabroso , á m arge m elo t·i o de seu nome , 20 
l; ds . abaixo, mai s ou meno;; , <le sua nascente. - Ro, ar i l . -
~a n1. o Am a t· o, em uma em inencia ll il confl . el o LngL•:to ele 
Santo Am a t·o com o ri o J acnh y , l ogo a ba ixo cl<t vo lta do J"u
t':tclo . - Sa nto Antonio ela Pa·trulha. - San ta ls<t bel. - ::ia nta 
r: hrb ti oa elo Pinha l. - S. P aulo ela Lagoa Ve rme llt a . -
l:i . Joiio Ba p·t ista elo H et·val. - S . Lui z Go nzag11. - S. J o;l ·• 
Ba ptist a do Canutqtw n, á l>eim el a serr:t elo HeJ• va l. = S. 
li' t•a ncisco el e Paula de Cima ela SoJ•ra.- S. DJ min gos das To l'l·es . 
- S . J oão de San·ta C1•nz, urn elos mais com me t·c iaes do t~staclo ; 
- S . Sepé . -S. José elo N01•te. no líLtoral. - S. Franc isco 
lle Ass is. - T aq u ár a do l\!un clo Novo, eleva da a l'it l:L em 
18S6. - Tt·inmpho, á m ar gPm esq. elo r io 'l' aqu a ry . pertfl ue 
Slla contl co m o J acnh y, e m unut elevad a ~;o li oa , que lh e clá 
magestosn vi s ta. - Vaccari a , - Via,mão. - Ven a ncio .-\ yr es, 

I Ma noe l t! e A t•nuj o T'o,·to A leg l' ~, bat'âo de Santo Ange lo , mo rreu 
e :n Lisboa a 30 de dezembr o de 18'iY. 

a n li2'a fl'~g. de S. Sebas Li ;Io elos i\1av tyr es . - Bento Gonça lves. 
- :3érr i lo de Ca ngussú . - S . P ech·o . - V illa Rica . -No
nohay . - Lageaclo . - Beuj :1min Cons (ant. Uo n titui ção elo Es· 
ta cln - 'l'itttlo Pl'ime it·o - Do Estacb e seu lel'l'i Lori o - Ar t. 1 " . 
- O E s laclo elo H i o Gra nde do Sul, com o um el os membros 
comp:"J nen les do U n iã.o F ede t·a l Bt·azileira , c ons tilue- s a sob o 
t·eg imen t'epubli ca no. no lll'l'e exercicio cht sua a uton onii a , 
sem ou trt·as t•es t•i c.;ões a lém rias qu e estão e xpressamente es ta
tu idas na C·.'ns ti t:ti ção ch Re pniJli ca dos l~s lado s Unidos · clo 
l:lra~il. Ar t. 2. " ~O seu te l'l'itol•i o é o m esmo ela a ntiga pr o
vínc ia elo Ri o Gr ;m cle do Sul, ele accordo com os documen tos 
e 'tntcl ições histor icas, n ão pode ndo os r espec tivos limites ser 
mocli licados, e m caso alg ttm , senão em virtude de seu expl'esso 
co n. e t.imenlo, m a nif'e; lado pelo or giio co mpe!enle . A rt. ::J .o 
Siio el a su a e:~:clu~ i v a eompe'tencia todos os net os e m edidas 
concernen tes a os se us int.eresses pec uliar·es , ele qu a lquer es
p ecie, n ào sendo nclmilticla n inl.e t·venção d o Govet•no ela União, 
sa l v o nos casos especifica dos no art. 6° da Constituição Feder 11l. 
Ar t . 4. o_ T ambem é ela s ua compe tencia ·t udo o que n ão es tá 
pl'iva l ivamente r•ese rvaclo aos poder es ela União, n os t ermos 
chquella Co n stilui ~'iio. Art. 5 . 0 - As clespe1.as elo se u governo 
e aclmini s t1·açào serão feita3 á expen~as pro prias, com o 
procl ucto ele rendas, t.axas e co tltribuições clecre La cl a s pelo 
poder compe·tent c, salv o o caso ele ca la mida de publi ca , 
110 qua L poder á ser rt~c lamado o auxilio elo govet·n o d <t 
União, conforme o d ispos to no a rt. 5 1 ela Clllls·Li tui o;ã o F e
clel·al. - Ti Lu lo 11 - Do Go ver no do Es ta do - Ar t. 6. •• - O 
ttp parell.t o govel'na tivo t em por orgüos a presidenc ia elo Es tado , 
a Assemblea el os H.e pres ~ ntanle3 e a nt agLsL t'a lm•a ,gue l'uncc io
na rão h armo ni cn me nk, sem pt•ejuizo da inelependencia que 
e nLt'c s i devem g uar dat· , na ot·bita el a sua r espectiva co mpe ten
cia , de O nida nesta Co nsti t uiçã o . - Secção I - Da presiclencia 
d o l~s J.ado - Capitulo I - Do pr esidente e vice· Jll'ilBi dente -
Ar t. 7." - A suprema dit•ecção go ve rnaín ' lltal e a clm inistra tiva 
d o I•: staclo compe :.e a o pr es idente, que a exerce l'á lí.vremetr te 
co nl'or me o Lem p ublico, interpre tad o d e accordo co m a;; le is : 
Ar. 8. 11 - A~sumir:.í o pre3i clente a in te ira r <sponsaLiliclacla ele 
todus o~ :teto ; que pt·a·~i ca t· no exerc ito elas suas funcções a.os 
quaes claní toda a publicitlacle pa t·tt a comple ta aprecia~,ã~ pu 
blica. Ad . 0. 0 - O preside nte e xe t·cer á a presidencia clut·ant e 
<linco a nnos, nào pocle!lclo. se t· ree leito para o )JeJ·i oclo seguin·Le, 
sa lv o s i mer ece t• o sufi 1·a g1o ele t t·es qu ilt'l ::ts p:.t.ttes do elei to 
rado. , ~rt. ·10 . - Dcn tt·o dos seis pr i me iro > mezes elo per iod o 
pt•es idencial, o pr es i.cle nte escolher á li vt·e me nte um vi ce- pt•es i
cle nLe. que se!'lÍ, o seu s.ubstituto no ca~o de imped imento tem
pot·a ,·io, no ele l'e uuncia ou m orte, perda do ca t·go e iucapa 
e itlade phys ica . § L 0 Niio poderá se r escolh ida, so b nenhum 
pt·e Lcx to, pessoa da fa míli a elo preside nte, CjlJa8quer que se jam 

.a natu r eza e o g d o elo paren·tesco . § 2. "-'l'orna ndo- a publica 
SJilt cL mora, o pres idente não m anterá a e~colh n , s i eo ntt•a ella 
ma nisfes tar- se a ma iori a do s co n ~e lh os municipaes. Art. H
No impedimen to ou fa lta do vi c~-pre s iclente, serão snccess iv a
me 1 t ' chamados a ex-' J'Ce t· a pres iclencia os sect·e ~ario s ele 
I~s t aclo , na ' eg ui·nLc ot·dem: o elos negouios elo intel'i o t• e 
ex leri ot· , o elos n e,3·nc i o ~ ela raze ncl:t , e o elas oiJt•as pu-

. bli c :t~ . § t . 0 - O v ice- pt·es icle ntc succeclendo ao p t·~ s i 
tl en t.e em ' '·it·l.ude ele :-enuncia ou n.o;· te cl t•s te, perda do cargo 
ou incapacidade phys ica, exercer {L a preside ncia a t,é a ·Lerm i
naçfw el o pPr ioclo p t• ,•s icle ncia l. § 2 . ° Cs outros s ttbs li h ttos ser
virã o a té ser eleito e emposs:ul o o novo presidente, cuj a eleição 
se l'a r ;t dentro ele sessenta di as. !\l't . ·12. Ne nhum ci dadão po
rler:l ser escolhido J ll r :t pres ide nt e, s i. n- lém de r eunir as co'n
cli ;; õee, g-er aes de e leg- ibilidade cs Lnt ·ti clas na Constittli \ãO Fede
ra l, nã o l'o t• ri o- g t·a ncl e nse n:.t. Lo, não r esi dir no Es tad o e não 
Li ve t· ma is ele Lt•itrkl ann os ele i(lacle Ex igem -se os mesmos re 
q uis itos q ·a nto ao 'ice -p1•esiclente. Arl. ·!3 . Ao t erminar o 
pel'io) cl O pr esidencial , O pres idenLe OU quem o substi tUi!' deiiar ú. 
o cxcrcicio do cargo , succecl,nd o -lhe imrneel ia tamente o c iclaclào 
que ho u ve t· s id o ele ito . Ar t. J4 . O presidente não pocler:í.exet•
ce t• ne nhum outro emprego ou J'nncçr'lo publica, nem tom ar 
v:trte em qua lquer Plllprcut inclustrht l 0 11 commer cial , como 
me mbt•o ela r espect iva aclmini s · t·n.çã o ou simplesmente como 
a~so ciado . Ao vice -Jwesidente, qua ndo es ti l'el' no P.xercido do 
C<tl'"'O, ser{L impos l·<t a mesma prohibiçiio . Ar t . 15. O pres1dente 
per~eben\ um su bsicl io co r res ponclen·te (ts nece5s_id <Hies da s ua 
subsiste nc ia mater·i a,l e á~ clespezas ele r epresentaçao decorr en tes 
elo car go . § L " O subsid io se1·Ct fix ado pela Assemblea elos H.e
prese.nt ~t nles na ul~ima sessão nn terior a cada perw clo PI:es~
ctencia l, dura nte o qual niio pocler oí ser augment ado nem clmu
n uiclo . § 2 ,o Ao subA·ti tuto el o preoiclen·te, qua tJdo em e:~.;ermCJ O, 
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competirá perceber o subsidio. Art. 16. Ao Lomar posse do se u 
cargo, o presiden·te fará peran·te a Assembléa elos Represen
tantes, que para esse fim e para o Cjlle ·trata o art. 18 se r~
unirá ext raordinar iamente, si não e•tiver funccionando em sessJ.o 
ordinaria a seguin te declaracão : ,, Decláro que serei fiel cum-: 
pridor do~ deveres do meu cargo, em CUJO exercicio não fo.l Lare t 
jámais âs inspirações do pa·trio tismo , ela lealdade e da honra •: · 
·o subs·tituto do president e, quando ·tenha ele_ ass •m tr a admt
niotraçiio do Estado , fará a me~ma d~c l araçao perante o Con
selho Municipa l da capü~l. s1 nao es·tJver .r~umda a A_ssembléa 
dos Repre,;entan·tes . Cap1tulo II - Da eletçao elo pres1den te -
Ar t. 17. O pre .~ide r,.te elo l!:staclo ser á escol hido po1· sull'ragio 
directo d os eleitores . Ar t. 18. A eleição eJTec·tuar- se- ha sessen•ta 
dias antes ele terminar o período presidencial. § 1. 0 A apura
ção dos votos será feita pela Assembléa dos representan1es na 
mesma reu niã" ex traordinaria a que se refere o art. 16 § 2. 0 

Se ne<~hum cid<1.dão houver alcançado a maioria absoluLa, a 
Assembléa elegerá, por maioria elos votos elos seus membros 
peeqentes, um dos dous mais votados na eleição directa. Em 
caso ele empate., h averá segu nda votação; consiclerar-se-:ba 
eleito o mais velho, si occol'l'er seg•mclo empo;te . § 3. 0 Na elei
ção em que for rotado o presideo ·~e do Estado, si nenhum ci
dad ii o houver alcançado a maioria absoluta e aquelle não ·tiver 
obtido as tres quartas partes dos sufl'r agio.<, procedet·-se- ha á 
nova eleição, na qu al não poderá o mesmo ser votado . § 4. 0 

Será determinudo em lei especia l o processo da eleição e ela 
ap111•açâo . Art . 19. E' inelegível para o cargo de presidente 
qualquer paren te consang uineo ou affim, nos dons primeiros 
gráos, do preside nte ou do substHuto que estiver em exercício 
ao t umpo da eleição 011 que haja ex~rcido o cargo ate seis 
mezes a ntes. Capitulo Ill - Das at-tribuições do preoiclente 
Art. 20 . Como chefe sup1·emo elo governo e da administração, 
compete ao presidente, com pl ena res ponsabilidacle : 1. o Pt·o
mulgar as leis que, conform e as r egras adiante estabelecidas, 
forem da sua competencia; 2.o Dirigir, flscalisar e defender 
todos os i n·ter esses do E::;·taclo; 3. 0 Organ isat·, reformar ou sup
primir os serviços den·t1·o elas ver bas or çamental'ias ; 4.o Expe
dir decretos, regulameu·tos e ·i ns·trucções para a fiel e conve
Jlieute execução elas leis ; 5. ° Co nvocar ex·traorcl inariamen·te a 
A ssembléa elos Representantes e prorogar as suas ~essões, quando 
o exigir o b~m publico, expondo sempre os motivos ela convo
cação e prorogação; 6. 0 Expor annualm ente "siLuação dos ne
gocias do Estado á Assem bléa dos Rep1·esentantes, incl icanclo-Jhe 
as proYidencias della depe 11 de11 ·tes, em mensagem minuc iosa, 
que remet~erá á r especLiva secretaria no dia cltt abe rL ura da 
sessão; 7 .o P reparar o projeclo do orçamen to ela rE'cei ta e des
peza elo Es·tado, para ser off'e1•ecido á as> em bléa no começo ele 
sua sessão; 8.° Contrahir P. mprestimos e real izar ou tras opera
ções de credito, ele accorclo com as expressas autorisações elo 
orçamento, d iscr imin a ndo na applicação as despezas que neste 
est iverem contempladas englobadamente ; 9 . o Autol'isat•, na 
fórma da lei, as elesap1·opr iações por necessidade e u tilidade 
publica; 10 . Organisar a fo rça publica do JDs tado , dent1·o ela 
verba orçamen•tar ia desti nada a este serviço, clispôr clella, dis
tribuil - a e mobi li sal- a, conforme as exigencias da manutenção 
da ordem, segurança o in~egridaele elo lel'l'itorio. S'i o al is·ta

. mel).tO volu otario não bas Lar ao pree nchimento dos quadro;;, 
cada município, na propo1·ção do n umero elos seus bal>üan Les, 

. será obrigado . a supprü·, medianLe sorteio, o con·tigente que os 
deve completar; 11. Mobilisar e u t il isar a guarda po licial elos 
muuicipios em casos excepcionaes; 12 . Crear e pt·over os caJ• .. 
gos civis e mi li tares, dell"tro elas forças do orçamento, no
meando, suspendendo e deme·tt indo os senen·Luarios, na Córma 
da lei; 13. Pres·tar por escripio todas as informações, dados e 
esclarecimentos que r equisitar a assembléa; 14 . Requ isitar elo 
governo da Uni ão o auxilio directo da força federal, quando 
f~r. necess~u: io, e reclamar contra os funcci.onarios reaemes, 
c tv1s ou nuhtares, que embaraçarem ou ]Jertut'barem a acção 
legal das au toridades elo Es aclo; 15. Es·tabelecer a divi são 
jucliciaria e civil ; 16. Resolver sobt•e os li m ites dos municí
pios, não podendo, porém, alter a l -os sem o s.ec<> rdo com os re
spectivos conselhos; 17 . Manter relações com os Estados da 
União, podendo co m elles celebrar aj ·s·tes, convenções e tratados 
sem carac,er polit ico ; 18. Declarar sem ef!eito as r esoluções 
ou actos elas autoridades muoicipaes, quando infr ingirem leis 
federaes do Es·tado; 19. Decidir os conflictos de jurisclicção 
que se auscitaJ.·em en·tre os che ['es elos serviços aclrniriistt·ativos ; 
20 . Providenciar sobr e a admini'ikação dos bens do Es tado e 
decreta r a sua alienação na f6rma da lei ; 21. Organisar e 
dirigir o ser viço relativo ás terras do Estado, ficando r espei-

·tadaa as posses de boa fé nellas existentes, desde que os inteu
essados provem · pelos meios regulares a cultura efl'ec·tiva e 
morada habitual antariot·es ao dia 15 ele novembro de 1889; 
22. Desenvolver o sys·tema de viação e a navegação interna 
do Estado ; 23 . Conceder aposen·taclor ias, j u bilacõe.q r. r eformas, 
s6mente uos casos de invalidez em serviço elo E 'i·Laclo; 2f, 
Conceder premias honoriftcos ou pecuniarios, ppr no·taveis ser
viç<Js p1·es·tado o.o J!:staclo, segundo a lei especial sobre o assum· 
p·to e ele co nformidade com o § 4° elo a r·t . 71; 25. Proviclenctal' 
sobre o ensino publico primaria, gra·tuiLo e livre, ministl'ado 
pelo Es tado No exercício das suas funuções aclruiuistra·tivas, o 
presidente se1·á assistido por tres secretarias ele Est:ado, de su~L 
livre escolha: um incumbido elos negocias do in·terior e exterior , 
outt•o dos negocias da 1'aze11da e outro dos negocias das obras 
publicas. Capitu lo IV - Da responsabil idade do presidente -: 
Art. 21 . O p1·esiclente, nos cr im es de respon.sabilidaele, sera 
processado pel a Assembléa dos Repre~entan'tes e, desde que esta 
declare procedente a accusacão, será j ulgado por um tribu nal 
espec1<1.l compusto ele dez membros da asRembléa. por ella esco· 
lhidos, e dos membros do Superior Tribunal. Serão escolhidoS 
pelo ·tri bu nal especial , dentre os seus membros, o respec tivo 
presiden·te e o rela·tor do processo, funccionando por par te da 
JUst iça publica o procurador get·al do JDstaclo. Art . 2;2 . O pro
cesso, j ulgamento e imposição ela pena, nos cr tmes de respon
sabilidade, serão regulados em lei espec ial § L o As penas 
consistirão em perda do ca r·go, declaração ele incapacidade pat'l1 
o exercicio de qualqu er emprego ou i'uncção pubb ca no E::stado, 
além ele uma mu lta pecuniuria. § 2 o O culpado não fi cará 
isen·to da puni ção em que inco rt•er nos ·tevmos elas leis penaes . 
Ar t . 23 . Nos crimes communs, o presidente será sub me·tlido a 
processo e j ulgamen·to peran·te a .iustiça ordinar ia elo Es·tado; 
em ·taes casos, po rém, a pronu ncia não produzirá efleito legal, 
sem que seja precedida elo assentimen1o ela Assembléa elos H.epre· 
sentantes. l'u··t . 24. No caso do art. precedente, bem como do de 
que ·trata o :n··t. 21, a resolução da asse~n bléa set·>í. tomada por 
clous terços dos su fl' t·agios elos membros presentes. Ar·t . 25 . O 
pres1Cleule será crim ina.Jmen·te responsaLih saelo pelos a c tos que 
at t;en larem contra : 1. o A Constituição e as leis cleviclamento 
promulgadas; 2 . 0 O funccionamen 1o legal ela Asse mhléa doS 
Re-presen·tan'tes e da magistratura ; 3. u O exerci cio regular 
das liberdades poli :icas elo cidadão; 4.o A ·tranquilli dade e 
segurança do Estado; 5. o A probidade e decoro ela adminis
tração ; 6. 0 As leis urçamen·tarias votadas pela assembléa e a 
appl icação escropulosa elos fundos nellas ·cunsignaclos. At··t . 2G; 
Salvo o -caso de fiagante clelic to, o presidente não podenL 
ser pr eso senão em v1r·tude de pronuncia decretada de accordo 
com o disposto no art. 23 . Capitulo V - Dos secretarias de 
Estado - Ar t. 27. Exercendo ns suas attl'ibuições re la·tivas {J. 
manutenção da ordem material , á direcção elos serviços pu
bl icas que lhe es tão confiados e á üscali saçi.io elas relações 
iuclustriaes no que interes~am á communhão rio ·graudense, o 
presidetlte é auxiliado pelas secre·tarias , ass im denom inadas : 
1.. "- Do interi or e ex·terior ; 2." Dit üw.encla ; 3. n Das obras 
pu blicas . O preside nte do E.>·taclo dis·tl'ibui rá por essas ~ecre· 
·tarias os serviços administra tivos . Art . .28. Os aecretar ioe de 
Es·taclo não poderão accumular o exercicio ele outro emprego 
ou funcção publica, salvo o exercício entet·ino de ouLra seCL·e
·tari~ cl~ Es·taclo, nem são e .egiveis para qtlalquer cargo . A 
accertaçao el o cargo ele secretario de Estado impo1·ta a perda 
cl"' funcção publica que porven:tura P.Xel·ça o accei1ante, electiva 
ou não. Art. 29 . Os se..:re tarios ele .ffiAtaelo são obrigados a apre
sen·tar a9. presiclen te relatorios annuacs, que ser ão dist1·ibuiclos 
por todos os membros ela assembléa, na occasião em que _tL 
esta fôr presente a mensagem presidencial. Art. 30 . Nos cr i
mes comm11ns, serão processados e julg <• dos de accorclo com 
as leis penaes, perante as jttstiças orclinarias, sem immu n• 
dade a lguma ; nos J e responsabilidade, seril.o processados e 
,julgados pelo Superj.or Tribunal ; nos connexos com oR elo 
Jilresiclen te do Es·taclo, pelo tribunal compe tente para o j ulga
men·to des te . Capitulo VI- Da decre lação elas leis - Ar·t. ::11. 
Ao p.residPnte do Estado compete a promulgação das leis, 
conforme dispõe o n. 1° do art. 20. Art . 32. Antes de pro· 
mulgar um3. l~i qualc1u~r, salvo o caso a que se r efe re o 
;1rt. 38, o pr~sJdente iara publicar com a maior ampl i·tude_ o 
respect 1vo pro.Jec·to acompanhado ele uma de·talhada exposiçao 
de motrvos. §_i. O pl'O.Jectu e a exposição ser ão enviados dire
ctnme~·te aos lll tendeutes municipaes, que lhos darão a possível 
pub ltmdacle nos respectivos muni cípios . § 2 . o Após o deCllll.'SO 
de tres mezes, contaclos elo dia em que o projec'to for publicado 
na séde do governo, serão transmittidas ao presidente, pelas 
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autoridades locaes, todas as emendas e observações que forem 
fot•mulada> po1• qualquer cidadão ha bitante elo l~ s taclo . § 3 . 0 

Examinando cuidadosamente essas emendas e observações , o 
Presidente manterâ inalteravel o projecto , ou modi f"ica l-o- h a 
de accurdo com as que julgar procedente>. § 4 . 0 l!;m ambos os 
casos elo parag-rapho antecedente, serâ o p ro.1 ec to , mediante pro
mulgação, cou vertido em lei do ill%aclo, a Cl ll :ll sm·á revogada , 
St a m a.io1'ia dos conselhos nmuicipaes represe n ta t· contl'a e !la 
ao presidente . Art. 3a . Os pl'ece itos . elo arti go preceden-te não 
abrangem as r esolu ções t 1m:~cl as pela assemblec\ no uso ela 
competencia que lhe é conferida nos a1·ts . ,16, 'J.'i e 'J8 . ill%:t s 
resoluções, qualquer que seja a s tta .fó l'ma , set•ão promul g·actas 
Pe lo preúclente como leis elo Estado, nos termos do at·t. 31. 
Art. 34 . Não poderão ser obj ecto de lei as mgclidas ele nat u
l'eza essencia lmente aclministl'ativa, q ue ser ão decr eú.1cl:J.s pelo 
Presidente, sem observancia elo processo acima es•aúniclo. 
Secção H- Da Assemblea dos Represc1rtantes - Ca pitulo I
Dtsposições geraes - Ar·L 35. A AsRembléa dos RepresentanLes 
ser~ eleita por suJJrag io clirec·úo dos eleitores . A.rt . 36 . A pri
m_etra assemhléa set· {L compQs·úa de quar en la e ui to mem br·o>, 
nao podendo esúe numero se1· augement '<do ; poderá , porém, 
se1· climinuido, em vü•tude de l'aS•llução da assembléa . Art. 37 . 
A assembléa r eunir-se-ha annuulm en·te na c<tp iLa l elo l!) s·ú:ldo, 
sem depen let· de convocação, no clü .20 ele "e tem bro, e fu,lc
Cional•á por clous mezes contados do clr :1 ,la aber··Lura , podendo 
ser rn·oroga cla ou convoc:1cl a extraorclinariamen·te a sua r eunião. 
§ 1. o O primeiro mez será consagrado , tan·to q uauto for pos
aivel, á votação ela r ecerta e despeza pa1·a o a nno seguin te, 
e o segundo ao exame cl:1s clespezas do anuo a n·úerirn· e ii. ado
Pção de qualquel' medida da compe tencia ela assemblea. § 2. o 
O mand<tto elos r ept·ese1üantes clural'á quatro annos ; den tro 
de noventa dias depois de ter minado e· te prazo, e U'eclua l'
se- lm nova eleição, em dia que o presiden·te designar. § 3 . o 
As sessões cli:i. assem bléa serão publicas, sal v o qua ndo , em cas~ 
excepcion<ll , o cnn\rario for deliberado por dous terços dos 
votos el os memb!'OS presemes. § 4 . 0 As suas deliber ações serão 
t1?madas por maioria r c' la tiva de valos, sa lvas as excepções con
Signadas nesta Con s ti·tuição. § 5 . o Não porlerú. funcc ionat· sem 
que estejam p1·eseu·tes metade e mais 11111 da to La lidacle dos s~ us 
~embros. § 6 .• As yotnções pocle 1·ão ser ·y mbolicas ou nomiuaes , 
llao sendo nunca pel'mi'ttido o escrutín io sec l'eto . Sempre C[ lte 
Os votos houve1·em ele ser dados por escripto, se1·ão devida
mente ass ignados. A1·t. 38 . São ioelegiveis para a assembléa : 
Lo Os que nã o são a li stave is como eleiú01·es, nos t ermos do 
Ut• t. 70 ·cta Constit.uição F ei.ler al; 2. 0 Os que uão l'asidirem nu 
Estado quatro .annos, pelo ml'nos, a ntes da ele ição; serão r egu
lados em lei os casos de i ncompatibil idade eleitol'al. Art. 39 . 
O mandato de r epresen·b<urte não será obrigatorio ; poderá ser 
t•enunciado em qualquer t empo, e t ambem cassado pela maiol'ia 
dos elei'ú •res. Art. 40. QLtanclo oceoner alg uma vaga de repre
sentante, por qualquer causa , inclusi ve l'enuncia , a mesa ela 
assembléa, ou, no in·úer vallo el as sessões , a respec·tiva secretaria, 
dar:i conhecimen·to ao presidente elo m. ·tado, que providenc iará 
1111mecliatameirúe pa l'a que seja preench ida . ,Art . 41. Salvo o 
caso de flagl' a n te delicto, os r epresentantes não poderão ser 
Pt·esos nem proce~saclo cri minalmente se m p1·ececler licença ela 
assembléa. Art. 42 O•mandato de rep1•esentant e é incompati ve l 
con1_ o exercicio de qua lcJIH!l' out1•a fi.tncção p 1blic<t du rante as 
sess~es . Art. '13. CJs rep1•esenLantes perceberão, d1u·an·úe as 
sessoes, um s:1bsidio que a Assembléa fixará no fim elo qua
trte.nnio a nter tor, bem c mo aos que residir~m f6ra da ca pi'ta l 
~l'a a t• bitracla uma ajuda ele c 1sto proporcional ás dis·úancias . 

1't. 44. Ao tomarem asse nto, os · r epresentantes assumü·ão 
~~lllpromis~o for11;al c~e bem c unprir~m os fJ e ll s deveres. At·L '15. 
b A.:;~emb lea verificara e rcconhecel'>t os poderes dos seus ruem
.ros, co nl pOt' Ú. a sun mesa e commissôes , e o ,·ganisará o seu 
t~g'men to i nler no, que <liqporá sobre a fórm:1 cl ~. communi ca
cao da Assembl éa com o presidente elo l~s tado, bem como sobre 
a solemnidade da abel"tura e encen·amentú das sessões. § 1. 0 Ao 
Presidente da Asse!tdJli:ia incumbe pl'ovid~ "c i ar sobt'e a p!'llicJa 
~.segurança elo interior e exterior do eclillcio em que elta func· 

10Uar . § 2. o Para esse fim poderâ req utsltar a força a rm ada 
~Ue fo1• incli•pens 1vel e di pôt• della para manter a ordem e 
~{anttr a liberdadE! da discussão e cbs deliberações. Capi-

0 Ir- Das attrilmi0ões ela Assemblé - Art. 16 . Compete 
~rtvativam\lote á A:ssembléa : i. ° Fixar a n nalmen te a desp •za 

8.drçar a receHa do Estado, r e[)la mando p1u·a esse Ji 1n do P''e
c1 ente lodos os cla.dos e esclM·ecime,ü oõ de quo carecer ; 2. 0 

rear, augmentar ou suppL"imir eontribuições, taxas ou im postos, 
001ll as limitações especificadas na Constituição Federal e nesta; 

3 , o Autoúsal' o p1·esidente a contrahir empres timo e realizar 
outra operaçõe1 de CJ•eelito; -1 ° Votar todos os meios indis
pensaveis á m:ln utenção elos serviços ele utilidade publica crea
clos por lei , sem intervir por qnalquer fórma na respectiva 
or n·an i<;ação e execu ão; 5.o De·terminar a mudança têmporaria 
OLt

0 
definitiva ela capi:tal elo ~statlo; 6. 0 Resolver sobre os li

miie$ terri'tor iaes !.lo ~~~ t 1do, 11:1 fót·ma do art . 4° da Constitui
ção Federa l, niio podendo clisponsar a informaçã n do presi
dente ; 7. 0 Processar o presicldnte e concorr er para o seu jul
ga mento, con[urme dispõe o a rt. 21, nos crimes de r esponsa bi
l idade, e intervir no pt•ocesso quanM aos cr imes communs, na 
fót·ma elo art. 23; S . o F azer a apur ação da eleição elo presi
d~ nle e receber delta a declaração :1 que se refere o art . 16 ; 
Ar t. 9 . • Fixar o subsi tio elo p1·esidente e dos r epresen·tantes. 
At·t . 47 . Só á Asse mbléa compeúd lançar impostos: I. Sobre 
expol'ta ção . li. Sobre immoveisruraes. III. So bre transmissão 
de prop1·ied«de. IV. Sobre her•nça s e legados. V. Sobre titu
los de nomeação e sobl'e vencinw nto.s elos funccionarios elo Es
tado. § 1. " A exportação de procluc os elo Estado e a transmis
são ele p1'opriecl a ele deixarão ele sn tributarias logo que a l't'«ca
cla ão elo imposto cbamado territorial es·tiúr con•·enientemente 
r egulari.>ada . § 2 .o 'rambem compete exclus ivamente á Assem
blêa crear : I. ~~ axas de sello q ·wnto aos docum entos sem car a
cter fede ra l e quanto aos negocius el a economia elo Estado, 
II . Contribuições pc>s taes e t elegraphiuas quanto aos coneios e 
telegraphos que por conta elo E t>~d · • forem estabelecidos. li I. 
Co mpete exclus ivamente ao municipio o impos·t> ela decima 
ltrbana . A1·t. 48. Poderá a Assembléa t rib•1tar a impor·tação de 
mel·caclorias est1·angeil'as destinadas ao consumo no territorio 
elo Es·úaclo, reverúencl,., a t•encla elo imposto par:t o l' hesoueo Fe
deral, quando :1 tributação t i ve t· por effeito collocar em condi
ções de igualdade, qua.nto aos onus fisc:1es, os produc·tos ela in
clus tria rio-grandense e os similar es e~trangeiros. Ar·t. 49. 
Dos dec re,os e r eso luções qne a assembléa acloptar no estricto 
u so elas att ribuições definidas neste capitulo, a ti LLa mesa da rá 
co nhecun ento authclntico ao presideute, a quem cumpru·á dar
lhes execução, corno leis do Estado. Secção III- Da magistr a 
tu 1·a - Art. 50 . As funcçõe s jucliciaes serão exrr cidas: I. P or 
um Superior 'l'ribuual, cuja ''écle ser:i a capital do Estado. JI . 
Po1• juizes de comarca. IH. Pdo jury . IV. Por juizes distri
ctaes . Art. 51. O Supremo 'l'ribunal compôl·-se- ha ele sete JUi
zes, que do seLt seio escolhe1·ào o r espectivo presidente . Os 
seus me mlu·os, desembagaclores, serão nomeados pelo pr~siclente 
elo Es tado dentre C' S juizes de comarca. pe:a ordem de antigui
uacte. Ar t. 52. Compe·teao Superior Tribuna l: § i, o Decidi r os 
contlictos ele jurisclicção que se susci·úare m entre as autoridades 
jurl icia riaq ou entre eqtas e as aclministra·tivas . § 2.0 Jul~ar o pre
s iclen te e os secretarias ele Estado, quanto aos crimes ele r esponsa
bilidade, na fórma elos arts . 21 e 30, bem como processar e julgar 
os seu~ membros e o~ j-uize .~ ele comarca, quanto áqne lles crimes; 
§ 3 . 0 Jul gar em nltima ins·ta nc ia as causas cujo conhecimento 
lhe competir, medü1nte appellação. § 4.o Organisar a nnualnienta 
a r elação dos juiz~ s de co marca mais a ntigos e envial-a ao 
pl'esideute do Estado pat·a se r pm' elle r~gulada a nomeação 
el<ls que elevem preenchel' as vagas abertas no Tl'ibunal. · § 5 .. o 
Julga r todas as cau~as p1•opos·tas contra o governo do EsLaclo, 
fundadas em cl'~Jlosições ela Const it ,Ji çào, leis e reglllamen1os do 
Es tado. ou em con·tracto~ celebrados com o mesmo gover no; 
bem como as causas provenientes ele com r-ensações, reivindi
cações, indemnisaçào rle prejuízos ou quaesquer outras, propostas . 
pelo governo do Estado contr·a parú ,culares ou vice-ver sa. 
Art. 53. Ao p1·esiclente elo Superio1• Tl'ib1mal compete organisa.r 
a reSJJect iv,, secre taria e o r eg imen·to interno, mandando pu
blicai-o; numear os funccionar ios ela secreLaria e fazer pu
bli "~· l' annualmente a collecção dos j ulgados e deci sões elo 
'r r ibtt nal. Ar t . 54. Os juize' de comarca ser•io nomeados pelo 
pres rclente elo E~ t.ftdo, media nte concurso realizado per a nte o 
Superio !' T ribunal. dentre os concurrentes que forem julgados 

·habi!itarlos sem depenclencia de diploma. Os cidadãos que hou
verem sido classificados duas vezes por unanimidade de vot os 
poderão sel' nomeados sem exigencia de nova prova. Art. 55. 
Os j u izes , nas suas r espectivas coms., julgarão no civel as 
causas preparadas pelos juizes clistrictaes, as su•peições postas 
a est.e' e as :1ppellaçnes interpostas das sen tenças que os 
mesmos' houverem proleddo. uem como julgarão as ca!:Is;•s de 
m 8is de 500$000. § L o illxer cet•ão no crime as func~oes ~os 
juizes ele dil'eito da a n tiga organisaçno: § 2 . 0 Ju lgam~,. fo ra 
'cl:.l séde do Superi'Jr 'l.'r ib mal, a; suspe1çoes pos t.as ao .JUtz da 
comat·ca vizinha. Art. 56. São consideradus mag1strad?s, pa~e 
todos os eíleitos legaes , s6mente os membras do Super10r Tr1-
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hunal e o> ju ize3 de comarca. O.- magistt·aclos só pel'del'ÜO os 
seus ca l'g s em virtud e ele senten•<a j udici;1l, e a sua t•e 
mo,ão s.i pode :·á ser determin:tcla <1 pod ido, ou mediante pro
ces'o em que fique pro>ncb tL inconl'enienc in da sua colHI· 
nuaçiio na. respectiva r.oméct· .~a. O J'lr OC?f'so p0cl era come~ ar por 
iniciativa Ü•J procurador get·nl elo Es:tldt>, l'P J1l'esentoçao mo 
tivacb do conselho municip~l ou el e qualq ·te r c ida ch'io. ~ l.J Uig;u 
convenienL~ a remoção . o ;::i HpPrior 'l'l'ib•tna l dará conlieci men·to 
ao pre<;idente el o Es~ado, li cando Hu ls' o jui1, .a le occort'~ t· 
v~.g a qu~ el lo ]10'38:\ p:·ee nch P.l': Ar.t . 57 Os nH1 0 Js,tt·aLlos n<1o 
perce bera_o emolume~los . Art. ::>8. I•uncc1ona ra HcL sede de c!ld;J. 
mun . o 1ury, man't1Lla a s1J<L actu;d enmpe t •ncJ<I. com appe l
lação paá o Superior TribuH nl. Art. 5~J. O presitlente elo Es
tado nornen rá quatri e nn<1lmente para cada H'll rios cl.ists. mu
nicipaes o juiz cl istr ic a i, ::w qua l com peLe p :· el~ar~n· e julgar 
todas as causas c i v eis a'tf! o v<thr el ~ ~003, com ~ prc llaç:ío 
pvt•a o ju1z de com:ti'Ca. § 1. " Ao .i i ;~, clistri c tal da sêclc el e 
cada mun. compete mais : i .u Prepa:·a t· a> cnus 15 cil' e i ~ 110 mun. 
el e valor e.~cecle n ·te a i; OO$; 2. 0 Prepar a 1· os pt'OC i's~os ct·i m i naes 
da competencia elo jLu·y ate á ])l'•llliJncí a exclusil' e: 3 . 0 l't·e 
p3rat· e julgar o> pr~cesws elos. crim r-s em qll e os réos ::e I i. rram 
sol tos , com <.~ppe ll a<;.<L '' para o Jllt:< ele comal'ca. 8 2. 0 Üg JU IZes 
dütt•icta es, na sua falta u:t imped im ento, se t·;1o substilui clos por 
supplentes igualm en'.e nomeados pelo pres idente clu Esté\Clo . 
Art. GO . Par<1 o fim de representat· P- defend ei' os interesse.> ao 
E:;taclo, os ela jus tiça publi ca e os elos inter :li cLos e ausentes, 
perante os ,iuizes e t t•i bunaes. se rá instituído o ministel'io pu
blico, com posto de um proc ttraclor geral el o Estado, nomea(lo 
pe~o 11resiclente deste denLre os mem br;s do Superior 'l' l'iuun al, 
e ele promotol'eB pnbJi ws, cujas att ribuições· serão definidas em 
le i. Ha verá um promotot· em cada com . , nomeado pela pL' eoi
dente elo Estado sob propos ta elo procul'aclor geral , a quem sel'à 
immecl ialamente subordinado . Art . Gi. A clec i8ÜO elas causas 
em que não forem ~nvo l viclos menores, or phãos ou quaesquet· 
inlerdictos, poderá se l' proferida em juizo arb it ra l , si as9 im 
accorclat•em os inter essados. Titulo lii -Da organ isação muni
cipn.l - Art . 5'Z. O ter ri to ;·eo elo l~ataclo, sob o ponto ele vis ta 
adm inis lJ•a·tivo, será dividido em municípios. § 1.° Cada um 
dell es se rá independente na gestão elos ~eus intet•esses pecu li ares 
com ampl a facu ldarle de constituir e r egular os seus se rl'·iços , 
raspei taclas :,s ~li spoBições da Constituição. § 2. o O que não 
est iver nas condições de prover ás de~pezas exigidas pelos ser
viços que lh e incumb3m poderá reclamar ao pres idente elo Es
tado a s ua annexação a um elos mun~. limi tl'opltes, clel'enclo o 
presidente supprimil-o, mesmo >em reclamação, s i veri!icar 
aquella cle fi ciencia ele meios. Art . 63 . O poder municipa l será 
exercido, na séde ele cada mun., por um in tendenle, que d il'i
gid. Lodos os serviços, e pot• conselh o, que vot.ará os meios de 
ser em elles ct•eaclos e mantidos. O intendente e o con'lelbo serão 
simultaneamen·te eleitos pel o mun. median te snfl't·agio directo 
dos cidadãos, ele quat.ro em quatro annos. Art. 64. Na sua pri 
meiri1 sessão, o conselho e laborará a le t organica municipal 
que, promulgada pelo intenelen·te . r egerá o mnn., e só poderá 
ser r eformada sob proposti1 funclamen·tacla do intendente ou em 
v irluele de representação ele clous te rços dos e l~ i tores muni
cipaes. Nessa le i será determinado o nume ro elos membros elo 
conselho. estabelecido o pl'Ocesso para as eleições ele caracter 
municipal e prescripto tudo o que for da compe·tencia do mu
nicípio. A lei organ ica elo mun. dete rminará o processo par a a 
decretação elas leis municipaes pelo intendente, estatuinclo um 
pt•azo ra zoavel para a publi cação prévia do proj ecto e a ohl'i
ga<;ão ele r evogal-as , quando assim I'ec lamar a maiori tL elos 
eleitores el o nmn ic ipio. A d . 65. 0 3 conselhos r eunit•-se-h ão 
ordinariamente um:1. ve<~ ]lar anno, d·.ll'anclo a sessiio elous me~es 
no mo.n imo, que serão comagrados a votação ela despeza e re 
cei ta municipaes elo anno seguinte, ao exame elas contas elo 
anno anterior, aclopção C: e medidas connexas com o Ol'çamen to, 
a cuj <1 confecção servirã.o ele base a'l informações e dados minis
·brados pelo intend~ute . At•t. 66. Ao intendente. como chefe ela 
administração municipttl , compete cl irigu·, fisca l1sar e cle lenclcr 
os interesses elo mun., organisa .. r , reforméw ou snppr i mü· os 
serviços sem excetle l' as verbas orçamentarias, adoJ,:ar, em 
sulnma, todas as medida~ adminis trativa s de trtiliclade mu·ni
cipal , de accordo com o orçam.e~b t•espect.iYo, exceptuaclos 0s 
sarviços que incumbem aos JlllZe'l districtn es . Compele-lhe 
lambem convocar extraordinariamente o conselho e prorogar n.s 
sua9 sessões, expondo sempre a necessidade que houver motivado 
a convocação ou pt•orogaçilo . Ar t. 67. O intendente perceber á 
uma r emuneração pecuniaria. correspondente ao ca t·go, a qua l 
será fixacl<1 pelo conse lh o na ultima ses.>ão anterior a cada 

per iodo aclminietra·t i v o. A remuneração do primeiro in·te ndente 
será fixada na prim eira sessão orcli n<t ria do con>elho. Art . 68. 
Será d ividido em clis·ts. o territorio el o mnn. , e pnm cada un~ 
cle ll es o in·tencle nLe nomeará um su l.I-int' nclen te, que exer cer:<. 
a~ funcções ele auctoriclacle polic ia l , bem como as •rue lhe fo.rem 
d elegada~ pelo prime iro . N<1 lei organic.u. serão e> tabe lec!d:<.5 

<>m de ta lhe as at.Lt·ibuições ele um e ele outt•o. Os sub-int~ndentes 
perceberão lambem uma renu.Jne1·açãn pec unia ri a fixada n<t 
l'órm t elo art . 57. Art. 69 . O in tellCl" nte, os sub-intendentes 
o os mem bros elo conselho, pel as üdtas ou cri mes elll que lwu· 
ve rem incorl'iclo, sal'iio processados e julgados pe lo .iu iz ele com .. 
com appe ll ação p;.~m o Superio t· Tribunal, em virtude ele que ixa 
ele que rn se julgar otfencliclo ou mecl i c~nle clenun~ i a el o qualquer 
muuicipe. Na le i organica ser á r egulado este assu mplo. Art . 70. 
Hav erá -e m c<.~da muu . Ulllét guarda municipal, incuml,icla dt• 
policiamento . Ao i nle nclen le compete org<t ni sal-a, disbt'ibui l ·<\ 
e d ispo l' d ell a, confi) t•me as exigencias do serv iço, Jtiio excedendo 
a eles peza co nsig nada no orçamen to. Ti·tulo JV - G<tntn tiaS 

1 ge ;·aes el e ordem e p1•ogresso no Estado - Art. 71. A Co nsLI· 
tuiç;lo ofl'erece ao;~ hab;. elo Estado as seg uintes garanti as: 
§ 1, o N i ng uem póde ser our igado :t fazet• ou dei xat• de l'a•t.eJ' 
a lgu ma cousa senão em vit·tude ele le i . § 2. o :'-lenhuma l .~ i , 
Ea h•o o easo elo art. 33, set·á promu lgada sem a, exposição doE 
rnoti i' 02 que <1 justific<1111 e sem haver s ido préviamen~e pitbii· 
caclo o respectivo projec to com um prazo não in l'el'ior a t.res 
n1 e7.es . § 3. 0 Nenhum a lei ter:í. ell'eilo · rel!'oactivo, sendo, por
tanto, t•esguardada,, a'l condições materiaes dos funcci um~t·ios 
cr;e as relot·mas adm inistrativas ou po lí ticas afl'ectarcm, § 4. 0 

Todos são iguaos peran!ltJ a lei. O Estado 11 ilo <Ldmitle priv ilegias 
ele nascimento, descon hecs fóros ele nobre;~,a , co nsidera exli nctas 
as orrle us honor i fi cétS ex ist ·•Jrtes e todas as SLtas pt• erog~tti v as e 
r egali as, bem como o.> títulos nobiliarchicos e ele conselho, ele 
accorclo com o § 2o art. 72 ela Constituição F ederal. Não s.l 
priva, porém , de instituir pre mias honorí ficos, como meclaluus 
ltumani·tarias, de campanha, inelustri aes, sem que decorra ~o 
taes pt•emios um só privil egio ele qualquer especie . § 5.o Nuo 
são aelmiLtidos tambem no set•v iço do Estado os privilegias de 
diplomas escolas·ticos ou acadernicos, quaesquer que sejam, sendo 
livre no seu terl'itorio o exercício el e todas as pro[issões ele 
ordem moral, in tellectu al e industrial. § 6,o Os car gos publico5 
c ivis serão providos, no gr áo inferiot•, mediante conc ur~o. ao 
qual Eer ão indistinctamente aclmitticlos todos os cidadãos, se1n 
que aos eoncurren·tes seja exig ível qualquer diplom;J.. O pt·ovt

.me nto elos cargos médios será feito em vi rtude ele accceso po t' 
a ntiguidade e, excepc ionalm ente , por merito. Os ca r gos supe
riores serão elo livre nomeação do governo, com exclusão t am
bem ele exigencia. ele diploma.§ 7. 0 T.odos os indivíduos e ~ow 
fissões r elig iosas podem exercer l1vremen·te o seu cuHo, 
assoc iando- se pat'a esse fim e adquirindo bens, obse rvada~ ~~ 
disposições do cl.ireUo commum. § tl o A mCinogamia e concltçao 
essencial á organisação ela familia, mediante o casameuto civi.l , 
cuja celebração será gratuHa, não dependendo ela observancHL 
el e ceremonias r eligiosas, que se effectua t·ão antes ou depo1s, 
co,1forme o desejo elos oonjnges. § ~. 0 E' garantido aos habs. 
do Estado o culto elos mortos, mediante a instit uição dos ce1n1· 
teri os civis, admin i8tt·aclos pel"' <1 utoriclacle municipal, selll 
pL'ejnizo elos cemilerios particulal'es ins tiiu icloa pelas cm·po
rações r elig iosas, fi cando a bo lidos ·todos os privilegias fune
ral'ios . § 10, Será leigo, iivt'e e gratuito o ensino pl'illl· 
mini st1•ado nos estabelecime ntos do EsLaclo. § 11. Nenhulll 
culto ou egreja gozará ele SLtbvenção o fficial , nem terá relações 
ele depenclenci<L ou al li a nça com o gover no do EsLado. § 12. /L 
·t·Jclos CIB cidadãos e licito associarem- se e reunirem-se ]t,vre
men·le e sem a rm as, no Lerritorio elo ]]s·t~clo , não podendo 
inter vir a poli cia senão para lllantél' "' ordem publica, qua~_do 
es·ta for perturi.Jacl <t, ou quando os co n1·ocaclores da r euoi tt,?> 
alleganclo r eceios ele perturbação, r equisi tarem a interrença0 

policia l. § 13. E' permiLticlo n qu,dquer pessoét repl'esen tar. 
meclianLe petição, aos poderes pu blic?S, de nunciat· abusos chtl 
autoridades e promove1· <t responsabtltclacle . dos cul['aclos. § 14· 
illm ·tempos normaes qualquer indi viduo pócle e irt l'at· no terrt
tor io elo i);stado ou clelle sahir, com sua fortuna e bens, quancl0 

e co mo ll!e conv ier.§ 15. A casa é o asy lo inviolavel de qual
quer pessoa ; ning11em póde ah i penetrar, á noite, sem c<!>nseW 
timenLo elo mot•aclor, senão para acuclit· a victimas ele crimes ou 
desa~t t· es, nem clul'ante o rlia, senão nos c:J.sos e pela fórma que 
a lei prescrever. § 16. Em qualquei' assumpto ê Uvre a In:J;ol
festação elo pensamento pela impre nsa, ou pela tribuna, r espon· 
dcncl o cada um pelos crimes communs que cemmetter 00 

exe rci cie dessa liberelacle. Não é permitticlo o anonyDl!ato, 



R to 433 R to 

c~mprindo qu e os escriptos sejam assignados pelos seus respe
ctn·os autores. Em lei especial serão determinadas as con
dições e penalidades referentes á obrigacão imperio~a da assi
gnatura. § i7. Nenhuma e~pPcie de trabalho , inclustria ou 
commePcio podePá ser probibida pelas autoridades do Estado, 
não sendo permittido es-ta belecer leis que regulamentem qual
quer profissão ou que obrig11em a qualquer trabalho 01. indust~ia. 
§ 18. Ficam abolidv.q as loterias, não sendo licHo ao Estado 
tt·ausformar o vicio em fonte de r eceita . § 19. 'l'odo o cidadão 
Pôde ser admHtido aos cargos publicos, civis ou milHares, 
quaesquer que sejam as suas apiniões, sem outra distincção 
c1ne não seja a do; serviços que haj a presla!ilo ou possa prestar, 
a d:ts virtudes e a ela aptidão. § 20. Fazem par·te integrante 
desta s garantias as que es·tão especificadas nos §§ 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28,29 e 30 do art. 72 da Consti
tui~ão Federal. § 2-L. Nos seniços e obras do Es tado, será 
adoptacla a concurrencia· publica, sempre que for p r, sshel. 
Art. 72. 05 officiaes ela força publica do ill~tado s6 perderão os 
seus pos·tos em virtude de seu·tença que os conclemne a 11m anno 
ele prisão e CJUe pv.~se em julgado no juizo competente, Art. 73. 
Os funccionarios do ills·tado são striclamente responsaveis pelos 
abusos e omissões que commetterem no exercício dos seus 
cargos, elos quaes serão des1Ji tuidos em virtude ele szntenca con
demnatoria proferida no processo a q11e fiJt'em suhrne·ttidos, ele 
accorclo com as prescripçõea legaes. Ar·t. 74. Fi~am supprimidas 
CJUaesquer clistincçôes en·tre os funccionarios publicas ele quadro 
e os s1mples jornaleit·os , estendendo-se a estes as ' 'a.ntagens de 
(JUe gozarem aquelles . Art. 75. Nenhum funccionario poderá 
recebe1·, sob qualquer pretexto, remuneração das partes pelos 
serviços que lhes prestar em virtude elas suas ftmcções. -
'I' i tulo V -Da reforml\ da Constituição- Art. 76. A Consti
·tuição poderá set· r efom1ada, ou por iniciativ~t do presidente 
do l!Jstado, ou em vi rtude de petição da maioria el ús conselhos 
municipaes. § -1. 0 Quando a reforma fot• promovida. por inicia .. 
tiva do presiden-te, cumprirá a este publicar o respectivo plano 
o c1ual prevalecerú si, dentro ele ·tres rnezes, for approvaclo pela 
maiol'ia elos conselhos municipaes. § 2 . o Si a reforma fo1· pe
~ida pela maioria dos conselhos, o presidente dará publicidade 
~ pehição, expondo-fl. á apreciação publica duranhe tres mezes; 
findo es te pra~o, si aquella maioria ma:ntiiver o seu pedido. o 
presidente promulgará a reforma.- Titulo VI- Seio insignjas 
Officiaes do Es·tarlo as elo pavilhão tricolor da mallogt·ada 
Republica Rio Grandense. Relação elos cidadãos gue go
vernaram o Els~ado do R. G. elo Sul desde 1808 até 1898. 
Paulo José da Silva Gama (chefe de esquadra), ultimo gover
nador desde 30 de janeiro de 1803; D. Diogo de Souza, 1° go
vernador e capitão-geoeml. C. R. ele 19 de setem)?ro de i8U7, 
Posse a 9 cll' outubro ele 1809. Marq•1ez ele Alegrete (Luiz 'l'elles 
~a Silva), 2o governador e capitão -general. Nomeado em 13 de 
Julho de 1814, posse a 13 de novembro de 18l4 : Conde da Fi
gueira (D . José de Castello Branc.o), 3° governador e capitão
general. Idem em i cl~ agosto de 1818, posse a 19 de ou·tubro 
de 1818; Manoel Marques de Souza (tenente-general), presi
dente; Joaquim Bernardino de Senna H.ibeiro da Costa (ou
VIdor) e Antonio José Rodrigues l<'erreira (vereador mais velbo). 
Governo ele successão na fórma clo Alvará de 12 de dezembro 
de 1770, posse a 22 ele setembro de 1820. João Car:os ele Sal
danha Oliveira e Daun (brigacleiL·o), 4o w,vernaclur capi •ão- . 
general. ~omeado em 13 ele abl'il de 1821, posse a 2 de 
ago~to de 1821 . João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun 
(( brigadeiro ), presidnnte ; João de Deus Meuna Barreto 

marechal ), vice-presiden·te; José Jgnacio ela Silva (bri
gadeiro ) e Manoel Maria Ricalde Marques ( advogado ), 
secretarios ; Felíx José de Mattos Peren·a e Castro (briga
detro), Francisco Xav~er Ferreira, José 'l'eixeira rla Matta Ba
cel!ar (desembargador), Manoel .\ lves dos Reis Louza·la, F'er
panelo José de Mascarenba Cas·tello Branco (vigario). Gorerno 

l'Ovisorio na fôrma do Decre·to ele 1 ele outubro de 1821, · 
eleHo e empoRaado em 22 de fevereiro de 1822; J oão de D· us 
'M(b eu na Barrete (marechal), presidem e ; José Ignario ela Silva 

rtgadei.ro). Manoel Maria Ricalcle Marques (advogado), se
cretarias e os mais acima, na fórn1a do Decre~o ci hado, posse 
a 22 ele fevereiro de 1822; José Jgnacio da Silva (niarechal de 
ca~po), presidente ; José Joaquim Machado de Oliveira, secre· 
~ar1o; Fraúcisco Xavier Ferreira, Fernando José de Masca
l'enhas Castello Bra,nco e Thomé Luiz de Souza (vigario) . Go· 
verno Provisorio na: f6rma elo citado Decreto, posse a 12 ele 
novembro de 1823; Jos~ Feliciano Fernandes Pinhe'iro (cles
eimhargador), 1° presidente. Nomeado em 25 ele novembro de 
823, posse a 8 de março de i824; José Egyclio Gordilho ele 
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Barbuda (brigadeiro), 2° presidente. Idem em 25 de novembro 
de 1825, posse a :1.4 de janeiro ele 1826; Salvado1· José Maciel 
(bri gadeiro), 3° presidente. Idem em 13 de setembro ele 
1826; posse ~t 4 de novembro de 1821il ; An·tonio Vieira 
da So ledacle ( padre ), C. do Governo ( Lei ele 20 de 
outubro cl<l 1.823), posse à 2 de agos to de 1829; Cae·tauo 
Maria Lopes G ~ ma (bacharel), 4° •pt•esidente. Nomeado em 4 
ele setembt•o de 1829, posse a 17 de novembro ele 1829; Americo 
Cab~·al de Mello (doutor), C. do Governo (Lei cit:J.cla), posse a 
22 ele abril de 1830 ; Caetano i\bria Lopes Gama (bacharel), 
vo ltoll ao exerc ício. Nomeado em 4 ele setembro de 1829, posse 
a 22 de agosto lle 1830; Americo Cabral de Mello (doutor), C. 
elo Governo (Lei citada, 2a vez), posse a 20 de dezembro de 
1830; José Carlos Pereira de Almeida Torres (desembargador), 
5° presidente . Idem em 13 ele ou'tubro de 1830, posse a 8 de 
janeiro de 1831; Americo Cabral de Mello (don<tor), C. do Go
verno (Lei citado, 3" ve~<:), posse a 29 de março de 1831; 'Ma
noel Antonio Galvão (desemlnwgador), 6o presidente . Idem em 
10 ele :J.b~·il de 1831, posse a H de julho ele 1831; José Ma• 
rianni (desembargador) 7° p1·esiden·te. Idem em t ele agosto 
ele 1833, posse a 24 de outubro de 1833; An·tonio Rodrigues 
Fernandr- Brag<t (bacharel), 8• J?l'esiclen·be. Idem em 14 de fe
vereiro ele 1834, posse a 2 de maio ele 1834; .Marcjano Pereira 
Ribeiro (bacharel), vice-presidente. Idem em 22 de julho ele 
1835, posse a 2:l de sehembro ele 1835; José de Araujo Ribeiro 
(bachat•el) , 9o presidente. Idem em 18 de outubro ele 1835, 
posse a 15 da janeiro ele 1836; Americo Cabral ue Mello (do u
lor), 3° vice-presiden·te (4" vez). Idem em 22 de julho ele 1835, 
posse a 16 de fevet•eiro de 1836; Ma,·ciano P ereira Ribeiro ( ba
charel) 4a vice-presidente (2a vez). Idem em 22 de junho de 1835, 
posse a 28 de março ele 1836; Antonio Elisiariu de Miranda 
BrHo (bri gade iro!, 10° pre$ideut.e. Idem em 25 de 1naio cl.e 1836, 
posse a 4 ele j ulh o de 1836; José de Arat~o Ribeiro (bacharel) 
H o presidente (2a vez). Idem em 9 de julho ele 1836. posse a N 
de JUlho ele 1836; Antero Jose Ferreira ele Brito (brigadeiro), 
12"- presidente. Idem em 21 de nevembro de 1836, posse a 5 cle 

· janeiro de 1837; Americo Cabrnl ele Melh (clouto1·), 4• vice
presidente (5a vez) . Idem em 22 de julho ele 1835, posse a :1. de 
abril de 1837, Francisco das Chagas Santos (tenente general), 
13o presidente. Idem em 14 de ab l'il de 1837, posse a :16 cle mato 
ele i837; Fdiciano Nunes Pires, 14o pt·es idente. Idem em 16 de 
maio dé 1837, posse a 6 de junbo de 1837; Antonio Elisiario de 
Miranda Bl'ito (marechal· de campo), 15° presiden·te (2" ve1.) . 
Id.em em 28 cle setembro de 1837, posse a 3 de novembro · ele 
1837 ; João Di as de Castro (bacharel), vice-presidente. Idem em 
10 de maio de ·1839, posse a :!.2 ele junho ele 1839; Sat~11·nino de 
Souza e Oliveira (bachaeel), 16o ]nresielente. Idem em 22 de maio 
de 1839, posse a 24 de junho ele 1839; Francisco José de Souza 
Soares de Andrea (tenente- general), 17• presidente. Idem em 
10 de junho de i 840, posse a 27 de julho de 1840; Francisco Al
vares Machado, 18° presidente. Idem em 7 ele novembro dé 1840, 
posse a 30 ele novembro de 18,10; Saturnino de Souza e Oliveira 
(bacharel), 19o p!'esidente (2avez). ldem em 24 de março de 1841, 
posse a 17 de abr il de 1841; Barão ele Caxias ('tenente-co-ronel 
Luiz Alves ele Lima), 20° presidente. Idem em 28 ele setembro 
de 1842, posse a 9 de novembro de 1842; Pat~·icio Corrêa ela 
Camara (major), vice-presidente. Idem em 3 de setembro de 1845, 
posse a il de março de 1846; Manoel Antonio Galvão (conse
lb.eiro), 2:1° preside o te (2" vez). Idem em 16 ele novembro de 1846 
posse a 11 ele dezembro de 1846; João Capislrano de Mit·a.nda 
e Castro (bacharel), vice-presidente, po8se a 2 ele março ele 1848, 
Francisco José ele Souza Soares ele Andl·éa (tenen·te-general), .22o 
presiclenhe (2a vez). nomeado em 18 de março de 1848. Posse a 
10 ele abril iile 1848; José Antenio Pimenta Bueno (de,;em 
b:J.rgador), 23° presidente. Idem em 17 de fevereiro de 1850. 
Posse a 6 de março de 1850; Pedro Ferreira de Oliveira (chefe 
de divisão), 24° presidente. Idem em 23 de setembro ele 1850. 
Posse a 4 cl11 novemb1·o de 1850; 8onde elo Caxias (Lui z Alves 
de Lima), 25° presidente . Idem em 15 de junho de 1851. Posse 
a 30 de junho de 185l; PaLricio Corrêa da Camara (m0:im·), 2° 
vice-preúdente (2a vez). Idem em 26 ele novembro ele _18~0. 
Posse a 4 de setembro de 1851; Luiz Alves Leite de Ollvem1. 
Bello (bacharel) , 1° vice-presidente. Idem em 11 de setembro .de 
1S51. Posse a 15 ele outubro ele 1851; João Lins 'Jen·a 
Cansansã'.o ele Sinimbú (bacharel), 2ô0 presiden·~e. Idem em 16 ~e 
setembro de 1852. Posse a 2 de der.éml:>ro ~e 1852; Lmz 
Alves Leite de Oliveira Béllo (bacharel), i• v!Ce-pre~ld~nte. 
2• vez). Idem em 11 de setembro de 18~~· Posse a i cl~ JUlho 
ele 1855; Barão ele Muritiba (Ma.noel V1emJ. Tosta, magrstrach 
2'1• presidente. Idem· em 30 ele JUnho de 1855. Posse a 17 de 
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<e Lembro de 1855; 27o J el'Onymo Fl'a.ncjsco Coelho (conselh eira) 
lmgadeiro) 2So pres1dente. lclem em 23 ele fev ereü·o ele 1856 . 
Po~se a 28 t(e abl'il de if:'i 1~ ; Palric io Con·êa da Camaro 
(major, comm encladol'), 2o vice - presidente (3a vez). Idem em 28 
de nove mbro de ·t85tJ. Posse :J. 8 tle mal'ço de ~857; Ange la 
Mttniz da Si lvfl. Fel'raz(IJachnrel. co nselb eil'O) , 2\J0 pres idente. 
Idem em :l.:l ele Ago~lo ele 1857 . Posse a 16 de ottLubt·o elo 
i 8fi7 ; Patt•icio Conea eb Comar:.t (conmnnclador), 2• vlce-pt'll
sidente. (·I" vez) . Iclem e m 26 ele nove mhro de 1850 . Posse a 
22 ele abt· it ele 'l859; Joaqu im An l{io li'e t·oancles Leão (bacharel, 
conselh eiro,) 30° preside nLe . Iue lll em 19 de março rle '185\J . 
Posse a 4 ele maio de 1859 ; Patr íc io Gorrea da Camat·a (commen
dador), 2o vice- presidente (5'' vez). Ide m em 26 el e norembro el e 
1850. Posse a 17 ele outubt•o ele l8Gl; F1•a nci sco ele Assis P ereit·a 
Rocha (desembargador), 3 1° presiclen te. Idem em 20 ele no
Yembr o ele 186 L. Posse a 16 de j a neil'O ele '1862; Patl'ic.io 
Corrêa ela Co.mara (commonclaclor), 2° v ice- presiclent~ (Ga vez). 
Idem em 26 ele novembro ele 1850. Posse a 18 de dezembro ele 
1862; Espe1•icliiio E loy el e Barros Pimentel (bachare l), 32° pt·e
siclente . Idem e ·11 22 ele no vembro ele 1862. Posse a i el e 
janeiro de 1863; P a lricio Corrêa ela Ca.ma t'P. (commencl3,cl or), 
2• vice - pr~ sid~n t 3 (7a vez). Idem em 26 el e novembl'o el e 1850-
Pos3e a 29 el e marco ele 1884 : J oii.o Mareei i no de Souza Gon 
zaga (bacharel), 33õ p!'3siclente . Idem em 30 ele março ele '186 1. 
Posse a 2 de ma io de 181).! : V isconde ele BJa- Vis ta (Fran 
cisco elo Rego Bal'l'os), 34" pi·es iclente . Idem em 7 de jttlho ele 
de i 865 . Posse a 3) ele julho el e ·1865; Antonio Aug us Lo P e
r e ira da Cun ba (nut.gis tmd o), i 0 vice- presiclenLe . No meado 
em 3 ele feve re iro ele 1866. Posse a 1.G ele abri l ele ·1866; 
Francisco Ig nacio Marcondes Home m ele I\Iel lo (bacb urel), 35·• 
pl'eside n te . ~ rlem em 27 ele dezembro rlc 1SG6. Posse a 2.2 ele 
janeiro ele 1867 ; Joaquim Vieira da . Cnn h a ( bachar~l ) ,. vice
prestdente. Posse a '1 3 ele a lJL• tl ele ·18':18; G uilherme Xav tet' ele 
~ouza (mat·ecba l ele ca,mpo), 36° p res tclente . Nomead o e m 13 ele 
jnlho ele 18G8. l"oss ~~ a H ele ju: h o ele 1868 ; Isl'a el Rodri g· tes Bar
'ce llos (bacha t• e l), to vice-presiden t~ . Idem em 20 de _j,u] ho ele I Sti8 
Posse a 'L ele agos to ele ·ISGS; An lonio ela Cos ta Pinto c S ilva 
(bacharel), 370 pt·esicletrte . Idem em 25 de j ulho ele 1868. 
Posse a 16 ele setembro de 1808 ; Ismel Rodr.igues Pa1·ce l ~o.;; 
(bacharel) , t o vice-pres idente (2" vez) . Nomeado em:i'O el e rn a l'ço 
ele 1868. Possa a 20 de maio de :I SG\J ; João Sertm·i o (lJ~chare l 
magi s t :·ado), 38'1 p l'esideflte . Idem em 24 ele abril ele 180\) . 
Posse a '14 ele junho ele 18(i9; João Capr1 s tano de i\lit·anclJ. e 
Castt·o (bachare l), vice- presidente t2• vez) . ltlem em 20 ele ag0Bl0 
ele 1870. Posse a 29 el e agosto de 'U'l70; F1·ancisco Xavi er 1:-'into 
Li.ma (bacharel, con;;elh~il'o), 3\)0 presidente. Idem em 2 1 ele se
tembro ele 1870. l'oss'a•!ele novembro de 1870; João Sim õ~s Lopes 
(coronel), 1• vice-presielente . ld em e m 15 de a,bril de '1 !::; 71. 
Posse a 2-1 ele mai o dc '1871 ; J oão D ias de Cast ro (l>acbare l), 
2o vice-presidente (2" vez). Idem em 20 de .i•tlho tle '1868 . 
Posse a 12 ele se tembt•o de '187 1 ; .J cr onyrno Martiniano Fi g ueira 
ele Mello (consa lheit·o), <10° JH·es idenle. lclem em 27 ele se·tem!Jl'Ó 
de '187-l. Pos~e a 20 ele outub•·o el e 1871 ; José l<'et·n a udes ela 
Cos ia Pel'e ira Juni o1•. (bacharel), ,Ho prcs ideDte . Idem em 25 
de junho de 1872. Posse a H de julho ~\ e 187.2: J oão Pe;l t·o 
Cal'ra lbo ele i\ioroes (bac l1a rol), '12° pt·es,cletl'te . Idem c·m 2o ele 
ou.tttbt•o de 1872. Posse a 'i ele clezembt·o ele 1872; .José Anton io 
ele Azevc'clo Castro (bach arel), 43° p res idente . Jclem em 6 ele 
feve reiro ele 1875. Posse a 11 de março de 1875 ; 'l'l'i ;;·Lão de 
Alenca r Ar:.tr ipe (clesemb:Hgaclor), 44• pres i.cl ente . ' Idem e m 23 
de te vei·eiro cl~ t87ô. Posse 4 el e abr·il de 1876 ; João Dias el e 
Castro (lmcha.rel), 2o l'ice-pres.iclente (3" · vez) . lclem em 20 ele 
julho ele iSGS. t>osse a 5 el e {~verei t·o ele U:\77; Fra ncisco Fac~•ia 
Lemos (dese mbarg-1tclor) , 45° pres icle1üe . Idem em 28 de março 
ele 1877. Pos>e a 21 ele maio de 1877; João Chaves Campe llo 
(cloutot·), 2° vice- presidente . em 19 de na·neiro ele 1878 Poso~ a , 

Idem 10 ele ·fevet·eiro cl11 1878 ; Amel'ico el e Moura Mar co ndes 
de And rade (bachat:e l), 46o pres idente. Ide lll em 30 ele j ane it·o 
de 1878. Posse a 12 ele ma t·ço ele 1878 ; Feli sberto P ,·rd •·a 
d a Silva (bacharel), 470 p.resiclerobe. I dem em\) ele j a neit·o 
ele 1879 . Posse a 2() de .JtmeÍ!'o ele 'l8i\J; Ca1•los 'l'hom pson 
Flôres (bacha rel), 48° presidente. Idem em 5 ele julh o ele Hl79. 
Posse a 19 ele julho . ele 1879; Antonio Corrêa el e OJireüa, 
vice-pl'es idente .' Posse a 15 de abril ele 1880; l-Ienl'ique J1' l'a n
c isco ele Avila (b·•cha rel), 49° presidente . Nomeado em 10 ele 
abri l ele 1880. Possa em '19 ele abril ele 1880; JoarJu im Pedro 
Soaras (cloutrn•), vice- presidente . Idem em Gele julh o ele !8.30. 
Posse a (l ele morço ele 188 1; F ra ncisco de Carvalho Soar~s 
Bmud:lo (bacharel), 50o pt•esiclen·te . Idem em 2G ele f'e1·er eit•o ele 
188!. Posse a . 19 ele majo· de 1881; Joaquim Pedro Soares 

(doutor), vice- presidente. (Za vez). Idem em 6 ele jttlho ele lSSO. 
Pos~e a 14 de janeiro ele 1882; Joõé Leandro de Gocloy e Vas
con cellos (bacharel) . 51" p1·eside o·te. Idem em 'L ele fevereiro 
ele '1832. Poss11 a 27 de l'eve l'eiro ele 1882 ; Leopoldo !t n tnnP3 
Mac iel (l>acltarel), vice-preAide n te. Idem e m 28 de julho el e 
1882. Pos3e a 9 ele setem bro de 18S2 ; José Antonio de 
Souza Lim a (lJ:tcL. :.t re l consH lhei•·o), 52u [ll'es idente. ltl ~m 
em Gele se tem bro ele '1 882 . P osse a 2.:l el e o~ttub t•o de 1882; 
Men:.tnelt·o R ocl ri"' ttes F ontes (bacbuel), vice-presi den te. [clem 
em 30 ele a bt·il de 1883. Posse a 1 ele j Ltnho ele 1883 ; 
José Julio ele .Al bllque 1' ep1e Ba rros (bachat·d, co n~e lh e iro), 53" 
pres idente [clem em 2de junho el e 188il. Po,se a lG deJLLlh o ele 1883; 
Mig uel Roelri gues Bat·ce ll os (cloutol'), l'l ce-pre>icle nt~ . Nomeado 
em 30 el~ agosto el e 188.5 . P os;;e a 2u ele seLe m bt·o ele 1885; Hen
rirtue Pet·eira ele Lucena (cleS!m llat·gado r) , 54•> preAiúenle . Jclenl 
em 12 ele se tembro ele 1885 . Po•se a 28 de outnbt·o el e 1885 ; 
Manoel Deodor o ela Fonseca (ma t·echal cl<! campo), vice- presi de .te. 
Idem em 16 ele março ele 18.36 . Pos ~e a 8 el e ma io de 1886; 
!\lig ue! Ca lm on du P in e Al meida (clesembarrtaclo t· ), 550 presi
dente. Idem em '12 ele oulUbr o ele 18SG. Posse~ a 9 do novem bt•o 
ele '1886; Fausto ele Ii'ra i tas Caatl'O (bachare l), vic e-pt·esidente. 
Ide m e m 4 de dezembro ele 1886 . Posse a 30 ele dezembN elo 
1886; Ben ·to Luiz ele O li veiril. Li ; uov, (cl eaambargaclo t• ), 56• Jll'~
s itlente . Idem em 3 L ele cl ~zembro ele 188G . Posse a 25 de ja
neil'O ele 1887; Roclri go el e Azambuja Vi I la-Nova (doutot·), 1• vice
pres icleute . Idem em '12 ele J'eve t·eiro el e 1887 . Posse a 25 el e 
al> r il el e 1887; Jo:Hluim Jac intl to el e Mcnelonça (bacha rc l), vice
pt·es icle nLe. Idem e m 13 de o 'rhtbro ele 188 7. Posse a 27 de 
outubro de :!.887; Rocl d go <:!e Azambuja Villa-NoYa (cloulO!'), 57° 
pres idente (2" vez) . Idem em 8 ele clezemuro ele 1887. Posse a 
27 ele jane iro ele 1888 ; Bar ão ele San~a Tecla (Joaqnim ela Si lva 
'J.'ayares), i o vice- pl'esiclen te . Idem e m H de julho el e 'I SSS. 
Posse a9 de agos ·o ele 1888; Joaquim G>ddino Pimentel (do utor) , 
53• pres ide n te . Idem em 'l7 tle junho de 1888 . Posse a S ele de
zembro ele 1888 ; An ·tonio Fel'r eira Preste3 Guimarães. to vice-pr e
s idente Idem e m 15 ele junho ele '1 88;:) . Po , ,;;e em 25 ele junho 
de '1 889; João de F 1·ei tas Leitão , 2' v ice- presidente . Idem 
e m '15 de junho ele 188') - Posse a 8 de julho de iSSO; Gaspar 
S ilveit· a ~.l artins (con selh eit'o), 5\J0 prcsielente. Idem ~m 15 ele 
junho ele 18ô0 . Posse a 2-! ele julho ele 18S9; Justo Azamb 1j :t< 
Rangel , to vice- presielen te. Ide m em 26 el e out ubr o ele :188\1 . 
Posse a 6 ele n ovembro tle 1889. - Relação elos pt·esiclen t',) se go
vern a tlores elo lüo Grande do Su l no pel'iodo decorrido depois 
·cta promulgttção da Consti'tui ,ão do E s:taclo ; Dt·. Julió Prates 
ele Ctts tilh os, eleito president e pda Asscmbléa d os Rep t'esen
·tantes elo Estado e m 'i'! de julho ele 189 1. Posse no dia seguinte. 
De ixou o Gove r no ~m '12 ele novembro do mesmo au t:to. A con
s titui ção foi pl'omulgada em 1-l de julho ele '1891 . Deixando o 
pres ide1rte o governo, fui accl<11nado em 12 ele novembro ele 
189 1 o general Domin gos Alves Bart•e to L eite, que na tuesm<• 
occasião nomeou a Junta Governativa compos·ta dos Drs. Joa
quim Francisco de Ass is B razil, J oão ele Bart·e>s Cassai e 
general Man oel Lu iz c\;). R ocha Osori o; Dr. J oarruim Fi·ancisco 
ele Assis Bl'azH, Dr. J oão de Ba rros Gasso l e genera l Manoel 
Luir. da Rocha Osorio, junta govemativa organisacla pel o ge
ner a l Ba rreto .Leite em 12 ele novembr o ele 1891. A 17 elo mesmo 
mer. a junta goyer oa ti Vt\ delegou os seus poderes no general 
Ban ·d.o L e i"te, que a '1 de ma1·ço de 1.392 passou , po t· cloen te, 

· a acltn ini sh t·ação ao l " vice-go vet•n:ulol' pot• elle nomeacl0, D t· . J uão 
ele Ihr l'os Cas3al, rertssumindo o e xercici o a 19 ele abl'i l seg uinte 
c paõsanelo- o em S de j unho ele 1892 ao V isco nde ile Pelotas, 
J o vice-governaclot· norn eaclo em substittti ção ao DL'. Barros 
Cas~a l; genenll Domingos Alves Bal't'e·to Lnit,l , go vernador 
.p1·ovisorio . Posse a -17 ele novembr o ele 1S9 l ; Dt·. João de 
.Bal'!'os Cassa i, na qualidade ele 1° vic2-governaclot· a ssumiu a 
aclmini stmção e m 4 de março Ll e 189.2;- ge ner a l DomiJ1gos Alves 
Bal'l·a to Lei te, r eassn m in o es:erc.ici o ele governadO!' pt•ovisOl'io 
em 19 de ab t·il d.e :1 892; Visconde de P elotas, nomr.ado to vice
govcmaclor, fui investido ela adm inistt·ação em 8 el e j llDho de 1.89.2. 
O Visconde de l' e!otas de ixou o go,~emo a I7 de j un ho, reassu
mindo o exercício de presidente consHtucionai o DL'. Julio Prates 
ele CasLilhos, qlie nomeou pa~:a vice-p residente ao Dr. Vi.ctorino 
illonteiro, passando-lhe em seguida o govemo e r enunciando o 
cargo . O Dr. J uli o Pra tes ele Castillt.os vollou á adm inistração do 
E s tado a 17 ele junho ele •1892 . Dr. Vü:t.or ino Mon·teiro, vice
p resiclerrte, nomeacle> em -17 de junho ele l892, assumi u. no mesDlO 
ti ia p. administração . O Dr. Victorino t amhem r enuneiou em 26 
ele se tembro ele '1 89Z e passou a aclminis t~·ação ao seu su.bsti.tuto 
legal , Dr . . Fet•nanclo .1\.bbott, ' secr etal'io· cle estado elos negociaS 
do ex·t ·~ J·lor e. i•nlerior, que · exerceu as funcçõe.s presieleuciaes 
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nlé. a posse, em 25 de i·•ne iro ele 1893, elo Dr. Julio P rales de 
Casti lhos, prca idetrte ÔoYamente eletLo. Dt•. P er na nelo Abo"tt, 
n_ssmuiu, na qualidade de secre·tat·io de eEtado e na falta elo pre
s tcleute e vice-pr es idente a aclmin i; traçiio em 26 de setemln•o el e 
~tl92 . Dt· . Julio P ral.es ele CasLi lhos, ele ito preside n te pe lo suf
fra~io popnlat· em .20 ele novem bro de 1802, tomo:~ posse a 25 
de .)aneit•o de 1893. · Desemuarg<l.cior Borges ele Medeiros t:>mott 
pqsse a 25 de janeil·o ele 1898 . 

RIO GRANDE DO SUL. Cidade e mun . elo Estado elo R . 
G. elo S'ul, séde da com. elo seu nome, no li ttoral, em frente a 
S, José do Norte, p rincipal pol'to ele expor tação estacloal , as
sente em ·terreno a1·enoso lllu ito baixo q ue formá como:·os ele 
a1•eia desd e a ba·rra, com suave~ ondu lações, npresentanclo um 
aspecto uni co n a America do Sul, ·tuhoez só visto no Egyplo ; aos 
32o 2' 5" de Lat . S . e 30 58' 49' ele Lon. O. do !li o de J a neiro . 
Suas ruas são lat·gas , mais ou menos bem alinh adas, com bons e 
sol tdos edrifteios, CJ1~t·e os quaes merece m enção especial a Al
fandegtt, cr eacl a em 1804 a ped ido ele José Ma r celin o ele F iguei
':eclo , A fundação de.>la c idade começo11 pela a n·t iga pov , ação o 
fot:ta l e?. a que no unno de 1737 estabeleceu ao sul ela uat·1·a o 
hl' tgade iro José (l a Si lva Paes, no seu reg t·cs .;o ela coJonia elo 
Sacramento, oucle Iô t•a levat• so<:co t·ros ao governaclot· An·ton i o 
Pedro ele · Vasconcellos, que r es ist ia a um si tio posto pelos hes
Panl tóes; como o loca l nilo ofi'e t·ecia bom anco n1·aúout·o, foi 
tntnsferido po1· ordem elo G0mes Fr~ire ele Ancll'ade, en Lão go
vernador d o Rio ele Janeiro e S. P;tulo, para o sitio onde est;i, 
prese ntem ente, adoptun clo- s ~ para a nova povoação a p lanta 
t •·nç:tcla pe la ot·clem ele 17 ele julho ele 1715, 111uclando- se o Ol'ago 
el e Sant' :\ nna para S . P edro, e concedendo-se-l he a cat~ goria 
ele rill a por ;U rará ele 27 ele abt· il de 1809, sendo imta!ID.cla em 
16 ele fevel'ciro de 1Sli. Assim 'teve or igem a actual cid ade do 
R io Grande, Cl!ja 110pulaçiio, que a principio constava ele sol
clados, foi augme n,tacl::L em '17'17 co m a vinda ele casaes aço ri anos. 
C·JlJ~o em Sant~ Cdhar i!1:t. A L~i Prov. n. 5 ele .27 ele junho d~ 
183;:, e levou-a~- c~tea-orta ele Ctclacle . Possue um a Santa Cas:t 
~lo Misel'ico :·rl ia que, a e sfor~' OS ele Roc!t·igo Fet·nancles Du a r te foi 
Jn.stal lada a '15 de ma1·ço ele 1835; um Asylo de Orphãos, cleno
lllln:tclo elo Cor a çilo ele Maria, funcLtdo em 186.2 pelo finado Mi
[l' tte1 'l'Ho ele Sú; Praça cloJ Commct'ci.o, A lf'a nclega, que é no tt\l'el 
por s ua eleg-an lc cons trucção; Bibli olheca Rio Gran de nsc, fun
dada a ·15 ele agos to de ·J846,::com mais ele 1:?.000 vo lu mes, CJUal'lel, 
mandado constru ir pm· ordem elo legenc! a l'io Osorio; estação ela 
v~u-f'el'rea elo R i o Gra nde a Bagé , mercado, fabr ica ele tecidos ele 
la, etc. E' u ci c.lade do Hio Grande com. de ·te rceil'a entr., creacla 
e " lass illcacla pelo Alvan't de '16 ele dezembro ele {812, resol ut;ão 
do conselho gera l ele 11 de mnrço de. 1833, Decretos ns. 687 ele 
26 de ju lh o de '1850 e 5080 de -ide s?temb t•o de 1872. Tem agenc ia 
elo correio , estação t eleg t•aphi ca, diversas eschs . puLis. ele inst. 
]lrim . e alg nns esLabalecimentos particula l'eS el e ensino secun
daria. O mnn., a lém eLt p<t rochia da cidad e, compt·elte ncle mais 
a de N. S . dasNecessidad ~ s elo Povo Novo e N . S . da Con
ce içii·> elo 'l'ailim. T em um Asylo de Mendigos, i naugmado a 
9 de m::t.io de '1897 . 

RIO GRANDE DO SU L ( Pol'to elo) . Consta de um canal , 
que li ga a vus ta Lagôa dos l"atos ao Oceano , e ele uma par·te elo 
CXlt·emo s ul d a mesma lugôa. A bal'l'a deste porto é obs ~ruicla 
JlOt' bancos ele arêa ( sanellJanks ), c1ue avançam ma·is 3 k ilms . 
pat•a o mat· e olle r ecem S' rio perigo. As ondas a t·rebe ntam 
•ncessautemen·te contl'a esses bancos, que na ba ix a- mar e em 
lllll a extensão consideravel, ficum a 1m,OO ele profundidade ela 
agua . Dous ou tt·es ca naes, i.Ja lisados com boius, cruzam a barra, 
e mudam cons·tantemen Le de curso, talTto que por vezeõ é neces
sarto al'ter:t r a posiç5o das boi as. A prol'unclid aele cl'ag-na nos 
canaes não excede a 3 11' ,90 ; desce a lgumas ' 'ezes a 2m,60 . Ba l'l·a i' de trtl'O, poré111, ha um cana l lll'oli.tnclo que estende-se aLé a 
"~g-0 a dos Patos. 0.> ventos sopram com cel'la regu l aridud~ : o 
1'1!.:. l'e ina ele ou tulJro a fevereiro e o SO . ele ab rjl a julbo. 
O NE. J'az dimjnuir a pt•o t'unclidacle cl'ngua no c::t na! interior e 
~ SO. eleva-a: na pt·opria burra, ll clilfe t·en~a entr e pr ofuncl i-

acles , moLivacla pelo yento é reeluziela , e attinge ~pen as a um 
)lJ Imo ( O•n,22). O SE. sopt·a clireclamente sob t•e a b3il'l'a, e , por 
•s lo, é de todos os ventos o que produz maior agi tação no mar, 
entre ta nto, não é mui to cornmum. Não ha hom ancoradout•o 
~ ancltorttg;e) fúra ela bar,· a: no interio r con tam - se quatro: I um 
;'n.coraclout·o e xcellen te l'rontei t•o ao pharol e povoação ; li um na 
Jota, ond e o canal da «Ba rca >> ou de S. Pech·o elo Sul bil1u·c:t-se S0lll o cana l prirteip:d que seg-ue a lém de S. ,losé; ];]! um em 
· J osé, exposto ao SO. ; IV Ou·tro em S. P edro , exposto ao N~~ . 

« A prLlcipa l necessidade do por to, diz Sir J ohn Hawkshaw, 

se1•ia melhorat· a bat•t·a se fo sse lH'at icavel e dessa fórma obter 
maior profunel iclade el'agua e mais seg- nt·a nça para os navios 
que a demandam. Convém melll ot·ar o canal da •Barca», sua 
curva r ap ida e o es~ reito canal lronleiro a S . Peclt·o . Não ha 
commoclidacles parn. o r epar o ele navios ; a oscill a ção é muito 
pequena par<t pet•mittir o proces~o ele encalhat' (to admit . of 
beach in g ) . Um plano inclinado ( patent sli p) satisfar ia econo
micame n·te » Vide " Revista. Mul'i'tima » Brazilei ra , pag, 255 
( '1881- ·1882)' 

RIO GRAVATÁ. Lo:;· . elo Estado de San·ta Catharina, no 
mun. d o Tubarão. 

RIO GUARAKESSAVA. Pol' , do Estado do Paraná, no 
mun. ele Gttat•akessava . 

RIO INAJÁ. Log . do Estado doPat·á, uo mun . deSa fin as ; 
com um ::L esch . publica. 

R IO ITUQUY. Log. do Eslaclo elo Pat·á,no nnm . ele Santa~ 
r ém; com um a e!J_clt. publ ica . 

RIO J ACUHY. Ant iga com . ele pl'ime ira entr . elo Estado de 
Ali nas Gera~ s, creada pelas Leis Provs. n s. '1. 740 de 8 ele oulu
bl'O de 1870 e 2. 378 de .25 ele setembro de 1877. e c lass ifi cada 
pelos Decs . ns. 4.648 ele 26 ele dezembro de 1870 . e 5.049 de H 
elo agosto de 1872. Passou a denominar- se « Allimas »pela Lei 
Prov. n.2.376de 30 t!e outubro de 1884. 

RIO JAMBUASSÚ. L og. elo Eslado do Pat·á, mun. ele Mo
cajuba; com uma osch. publica . 

RIO JOSE PEDRO . P ov . elo Estado ele i\Iinas Geraes, no 
m nn . ele Manlltlassú. Orago Sa n La Cruz. Foi a hi creaclo um 
cli stri cto pelo art. li da Lei P rov . n. 2.407 de 5 de noveml.Jro 
de 1Si7. 

RIO JOSE PEDRO. Pal'ochia d o Estado de Minas Ger a es, 
no mun . de Cal'ati nga Vide J osé P edro, 

RIO L AMBARY . Anli n·a com. ele primeit•n entr . elo Est:1do 
ele Minas Geraes, creada pelaLei P1·ov. 11 . .2.00.2 de 15 ele novembr o 
dp 1873 e classifi cada pelo Dec . n. 5.475 ele 26 do m esmo mez 
e an no. Cumprellendi a os termos de Olive.il'a e Campo Bel to. 

RIO LARGO . Pov. do Estado das Ala.gôas, no m nn. de 
Sa nta Luzi a elo Norte; com esch ola . 

RIO MADEIRA. Com. elo Estado do Amazonas, creacla pe la 
L ei Pt·ov. n. 386 de -1:4 ele ou·tuh t·o de 1878 e classificada ele 
prime ira ank. pelo Dec. n. 8 187 de 9 de julho de 1881. 

RIO MADEIRA ( S. P l'anc isco do) . Com esta denominação 
e invocação a Lei Pro v. n . 68G de 2 de junho de 1885 elevou á 
pal'ochia a Missão de S . Fnmci sco , devendo o seu ·terri'torio 
comprehertd er os d is"tt·s. policiaes de Tres Casas, .Machado, 
Abe lh as e Sa nto Antonio, no E stado elo Amazonas . A Lei Pt•ov .. 
n. 790 ele 13 de novembro de 1888 transferiu-a para. o Jogar 
Hu mayt á com a invocação ele N . S . da Conceição ele Belem de 
HumaytCt. 

R IO MAMPITUB A . Log. no mun. de Arilrranguú, no Es
tado ele Sa·nla Ca·th arina. 

RIO MANSO . Distr. elo Esta do d e Minas Get·aes, no m un. 
da Diamantin a, sobr e o ri o do seu nome. Ora go N . S, ela Con 
ce ição e d iocese ele Diaman·tina , Foi creado pa.rochi a pela Lei 
P1·ov. n. 654 de 17 de jnnlto de '1853 (art. lii § III ): suppt•i
m icla pela de n. 821 de 6 de jt1lbo de 1857; restam·acla pela de 
11 . 863 ele 14 de maio de 1858 , T em du as escbs . publs . de i >tst r. 
prjma1·ia. Age nci a elo cor reio , Sobre suas d ivisas vide, e nt re 
otttras, a Lei P rov. 11. 3.4,12 cle28 de se tembr o de '1887. 

RIO MAN SO. Distr . do Estado de ·Minas Geraes, no mun. 
elo Bom Fim. Ol•:.tg(lS::tn ta Luiza. Fo i c1·eaclo parochia pela Lei 
Pt·ov. n . 2 .605 de 7 de janeiro de 18RO, que incorporou-lhe o 
dis'Lt'. do Brum ado elo Paraopeba. T em duas eschs . publs. de 
instr. pdmaria . Sobre suas divisa~ vide Dec . n . 114 ele 20 de 
junho de '1890. 

RIO MANSO. Bait•ro do mun. da Natil,icl a cle e Estado ele 
S. Paulo. 

R IO MANSO. Bair1·o eotre os clis·trs. da cidade da Pen ha 
e E •pj t•itoSanto elo Pin hal , no Estado de S •. Paulo, co~1 uma 
esc h. pu bl. ele instt•. prim . , c t·eacla pela Le~ P r o v . n • 16 ele 2 
ele abri l el e 1883 . 

RIO MANSO. Bait'l'O no mun. do Bunanal, no Estado ele 
S . Paulo. 
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RIO MANSO. Log . do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
ele Ouro Fino. 

RIO MANSO. Log. do E r, taclo ele MJUas Get•aes, no mun. 
ele Diamantina. 

RIO MANSO. Log. do Estado de Matto Grosso, no dist. da 
Chapada e mun. d<.< capi'tal. 

RIO MARANHÃO. Com. de primeit·a en·tr. do Estado de 
Goyaz, creacla pelo art. I, § li da Lei Pt·ov. ?-· 19 do 6 de jul~o 
de 1850, que incorporou-lhe os muns. de .Meta Po~te, Corumba, 
Trahir~s e S. José do Tocantms. O ar·t. I daLe1 Prov. n. 341 
de 18 de dezembro ele 1862 incot·poron-lhe o termo do Pilar; o 
o.r-t. li d<t da n. 370 de 10 de setembro de 1864 ·tirou-lhe os 
tet•mos ele S. José e Pilar, passando a per tencer-lhe pelo art. li! 
da mesma Lei n. 370 os ·t, rmos de Meia Ponte e Jaraguá; o 
ar·t. l ela de n . 385 ele H ele agos to ele 1866 recons litui-" com 
os termos ele Meia Ponte e S. José do Tocantins. Perdeu es·te 
ultimo ·tet·mo pelo art. l ela Lei n. 506 de 23 de julho ele 1873 ; 
readquiriu-o pela ele n. 789 de 25 ele novembt•o ele 1886, que 
supprimiu a com. do Rio Tocantins. Foi classificad11 pelo Dec. 
n. 71 de 10 de outubro de 1850 e 4.973 ele 29 de maio de 1872. 
Perdeu o ·termo de S. José ele Tocantins pelo Dec. de 9 de ja· 
neüo ele 1890. 

RIO MOLLE. Pov. do Estado do Rio de Janeü·o, no mun. 
de Saquarema, com duas eschs. publs. ele ins·t. primaria. 

RIO MOMUNA. Bairro do mun. ele Iguape e Estado de 
S. Puulo; com uma esc h. publ. creaela pela Lei n. 10'1 de 24 de 
setembro dA i892. 

RIO MONTEIRO. Bairro do mun. do Ct·uzelt·o e Estado 
de S. Paulo, com eschola. 

RIU MORTO. Log . do Es·taelo do R. G. elo Norte, no mun. 
de Mossoró (Inf. lo c.) . 

RIO MÔRTO. Log. elo Estado do l:lio de Janeiro. no mun. 
de Capivar·y. Agencia elo correio, cr·eacla por por·ta ria ele 28 de 
julho ele 1884. 

RIO MÔRTO. Log. do Estacl0 elo Rio ele Janei ro, no dist. 
de N. S. elas Neves do mun. de Macabé. 

RIO MÔRTO. Log. nn. ft•P.g. ele Jacn.répaguá, pertencente 
ao Districto Fedet·al. I-Ia um outro log. elo mesmo nome na 
freg. de Guaratiba. 

RIO MÔRTO. Brejo ele cerca de 18 kils. de extensão, no 
clist. elas. Neves do mun. ele Macahé, no Estado do Rio ele 
Janeiro. 

RIO MUQUI. Pov. elo mun. ele Itapemirim, elo Estado do 
E. Sn.n·to, com urn a esch. publ. de insr. prim., ct·eacla pela 
Lei l:'rov. n. 7 de 15 de novembro de 11176. 

RIO NEGRO. Cidade e mun. do Estado do Paraná, na 
com. elo seu nome, em ambas as margens do rio do seu nome, 
Jicando a matriz do laclo direito. Em sua quasi totalidade é o 
mun. coberto de mattas, contendo a lguns ca mpos; o terreno é 
mais ou roemos ondulado, não se encontt·anclo serras. E' rega
do por ddl"et·entes rios, sendo mais important es o Negvo. o 
Timbó e o Canoinhas. Foi essa cidade em rn·incipio uma colo
nia funcladn. em 1825 com allemãe3 pelo sargento-mór João ela 
Silva Macha do, depois Ba rão de Antonin11; a ~ss n. colonia 
aggregaram-se depois algans nacionaes. ~clilicaram uma ca
pella, a qual po1· Provisão elo Bispo D. _Manoel Joaqu.im Gon
çalves de Anclmde foi erec·ta em cmato em julho de 1828 com a 
denominação ele Capella da Matta do Caminho do S ul. Ele
vada á freg. com a invocação de Senhor Bom Jeous ela Columna 
do Rio N, g- ,·o pela Lei Prov. de S. Paulo n . 17 de 28 de fe
' 'ereiro ele 183:!, foi em 1870, pela Lei elo Paraná. n. 219 de 
2 de abril elevada á v11la com a mesma denominação e 
como t111 sepal'ada do mun. da Lapa, a qne pertencia. Foi 
installacla a 25 ele novembro de ·1870. A cultura do mun. con
siste em milho, f"ijii.o, batatas, centeio e ·tt·igo em pequena es
eala. Criação de gado vaccum e suíno. A inclustria consiste 
no prep;.iro de herva matte, fumo, farinhas de rni"lho e centeio 
e obt•as ele olaria. Tem 8.000 habs., eschs. publs. ele inst. 
prim. e uma bibliothe~a . Comprebencle os bairros ele S. Lou
renço,' S. Sebastião, Camp~ elo Tenente _e do 'l'ijuco Preto. A 
cidade dista cerca de 120 ktls. de Cury-ttba e 44 da Lapa. No 
mun. encorrtram-se, nos tet•t•enos que demoram á. marg-em esq. 
elo rio Negro, tres g rutas. pequenas, no ioterio1· das quaes en
~ontram-se bellas stalacLttes e stalagoutes. Na mesma mat•!l'em 

do rio not.am-se dous saltos, sendo um no rio Negrinho, com 
30 pés de altura e outro no ribeirão da Lança com 90. O clima 
é ternperarlo e saudavel, sendo desconhecidas as febres intermit
·ten·tes. r em agencia ele correio. Sobre suas dívisas vide, entre 
outt·as, as Leis Provs. n. 42.2 de 24 de abril ele 1875, n. 463 d? 
15 de abril de 1876, n. 591 de 16 de abril de 1880. E' ligada a 
Lapa por uma estrada, onde ha uma pon·te sobre o rio da Var
zea, O eng. Elduardo J. de Moraes sitCta essa cidade aos 26° 7'19" 
de l11t. S. e 6° 43' 34" ele long. O. elo Rio de Janeiro. Foi ele
vada á cidade pela Lei n. 2"10 ele 1 de dezembro _de 1896 e 
ct•eada com. :pela de n. 201 de 26 de novembro ele 1896. 

RIO NEGRO. Dis·tricto do Estado do Rio ele Janeiro, no 
mun. de_ Can•tagallo, á margem esq. do rio do seu nome. Orago 
Santa Rtla e clioce~e de Ny·terõi. Foi declarada capelln. filial 
curada· ela freg. do SS. Sacramento pelo at··t. I da Lei Prov. 
n. 68 ele 23 de dezembro ele 1836 e elevada á parochia pelo art. 
I ela ele n. 272 ele 9 de m a io ele 184.2. Tem duas eachs. publs. 
de inst· pl'im. Agencia do correio. Sobre suas divisas vide, 
en·tre outms, a Lei Prov. n. 1.367 ele 9 ele janeiro de 1868. 
Teve origem em uma capella erecta pelo padre Thomaz Fer
nandes de Aquiuo Quintão. 

RIO NEGRO. A Lei Pt·ov. do Amazonas n. 254 de 30 de 
abt·il de 1íl73 elevou a com. o tet·mo de Barcellos com a deno
minação de com. elo Rio Negro. O Dec. n. 5.325 de 2 ele julho 
elo mesmo anuo classifico11-a ele primeira entr. A Lei Prov. 
n, 538 de 9 de junho de 1881 tt·ansferiu a séde da com. do Rio 
Negro para Barcellos. 

RIO NEGRO. Estação ele 3a classe ela E. ele. F. do Rio 
Grande a Bagé, no Est::t.clo elo R. G. do Sul. 

RIO NOVO. Cidade e mun. do Estado ele Minas Geraes, na 
com. do seu nome, á margem do rio Novo, ligada ao Pomba e 
a Mar d'Hespanha por estradas. O territorio divide-se em duas 
zonas perfeitamente hmitadas pelo rio: a da margem esq. pro
duz mtlho, canna, fumo, feijão, arroz, al~odão, etc., o café, 
porém, viceja. ~uito, carrega p~uco e é sujeito a largas falhas; 
a ela margem cltr:, além de pr1mar em todos estes productos, 
excepto o algodão, é sem rival na producção elo café. No terreno 
comprehendido na primeil·a zona não se observam grandes 
montanhas, mas sim pequenas collinas separadas por valles 
mais ou m nos abedos e longos, disposições estas que facilitam 
muito a lavoura e prestam-se vantajosamente á abertura de 
estradas; na ela segunda as collinas são substituídas por meias 
laranjas, o que é de summo proveito para a cultul"a do café, 
O clima é agradavel; não se experimenta o t•igot· do frio, nem 
o calol' excessivo. A sua exportação annual é calculada em 
90.000 at•robas de café, em 3.500 de fumo, não se faltando na 
ex:pot·tação de gado vaccum. O seu fumo, que até 1857 era com
pletamente desconhecido, é hoje tido por um elos melhores do 
paiz, e o specimen enviado á. exposic;i.'io nacional obteve o pri· 
raeit·o pl'emio. A povoação está collocada em uma planície á 
mat•gem dit•. elo l'io com proporções para uma grande cidade . 
Orago N. S. da Conceição e diocese de Mariab.na. Foi et•eada 
parochia pela LPi Prov. n. 471 de 1 de junho de 1850. Villn. 
com a denominação ele S. João Nepomuceno pela de n. 202 de 
1 de abril de 1841. gm 1868, o art. I da de n. 1.600 de 28 de 
julho elevou a villa S. João Nepomuceno e incorporou ao novo 
município a parochia do Rio Novo. Em 1870, o art. IV ela de 
n. 1.644 de 13 de setembro tt·ansferiu a séde do municipio de 
S . .João Nepomuceno para a pov. do Rio Novo, que foi elev11-d!\ 
á categoria de villa. Installacla em 4 d~ junho ele 1871. Cidade 
pelo art. IV ela Lei Prov . n. 1.837 de 10 de outubro de 1871 .. 
E' com. ele segunda entr., creadn. pelas Leis Pr·ovs. ns. 946 
de 6 de junho de 1858, 1.740 de 8 de outubro ele 1870 e 2.273 
de 8 de .\ulho de 1876 (at·t. II, § XXVI) e classificada pelo 
Dec. n. 5.049 ele 14 de agosto de 1872 e Acto de 22 de fevereirO 
de 1892. A Lei Prov. n. 2.175 de 22 de novembro de 1875 
autorisou o presiclen·te da província a cJ .1ceder ao Dr. Honorio 
Libero ou á. companhia que se propttzer a construit· uma linh~ 
f~rrea para bonds, qu e partindo da cidade do Rio Novo vv. 
terminar na elo Pomba, a garantia ele juros até 7 °/

0 
sob~e o 

capttal ma:omo de mtl contos ele réis, e privilegio exclusivo até 
15 annos . . O m11n . ., além da parochia da cidade, comprehende 
(1886) rna.ts a do Ésp1ruo Santo elo Piau. A cidade tem tres 
es~hs. publs . ele ,insL. prim., das qunes uma foi creacla pe!IJ. 
Let Pro v. n. 2 .103 de 19 ele novembro de 1875 • bibliotheCIJ. 
municipal, velh;t egreja matriz e uma capella elo Rosario; casa 
ela camara, cadêa e um theatro. Sobre suas divisas vide : 
n.r~. VII da Lei Pro v. n. 312 de 8 ele abril de 1846 ; art. Il de 



RIO -437- RIO 

de n. 2.085 de 24 de dezembro de ·1874; n. 2.144 de 29 ele outu
bro e 2.107 de 7 de janeiro (art. VII), am bas de 1875; art . III 
da de n. 2.223 de 13 de junho de 1876; art. I, § 4° da de 
n . 2.405 de 5 de novembro de 1877, ns. 2.653 e 2.677 de 30 ele 
novembro de 1880; n. 3.272 de 30 ele outttbro ele 1884. E' o 
mun. servido pelam . de F . Ramal do R1o Novo, com 6k,680 
de percurso, eot~·oncanelo-se no ramal da ~erraria (a ntes União 
Mineira), na es tação Furtado Campos; pela E. ele F. do Juiz 
de Fóra aõ Piau, com a qual se communica pela .estrada: de 
rodagem da ex1 incta União e Industria. A E. de F. de Jui z 
de Fóra ao Piau projecta estender os seus trilhos até essa ci
dade. As estações da E. de F, den~ro do mun. são: a do Rio 
Novo, na cidade, a ele Furtado Campos , na distancia de 7 kils . 
e a sub-agencia ela m. de F. de Juiz de Fóra ao Piau, ·tambem 
na cidade, CJ.Ue recebe generos e passageiros para a es tação de 
Lima Dua t•te, na distancia de 22 kils. e breve mente para a de 
Sant'Anna, na distancia ele :15. A Garoara Municipal elo Rio 
Novo informou-nos o seguinte a respeito ela lavout·a, indttstria 
e pop. do municipio: «A su:L lavoura é o café, fumo, canna 
e cereaes, produzindo todos abundantes colheitas pela uberda
de do s6lo. Produz ·tnmbem a lgodão em diminuta escala, em
bora prospere a planta . A industria é ainda rudimentar em 
qualque1• das suas manifestações; consiste em produc·tos de mar
cenarias, carpintar.as, corraarias, set·ralherias, olarias, todas 
manuaes · tem uma fabrica de cerveja e outras bebidas a lcoo
licas, e 'um:l. fa brico. de vinhó de uva ame1·icana, que, com-
9.uanto produza pequena quantidade de· vinho, prima pela qua
lidade. A pop. da freg. do Rio Novo pelo rece nseamento de 
1872 era de 8.71.4 habs ., onde 6.166 livres e 2.548 escravos; a 
primeira es1á hoje consideravelmente augmentada, emquanto 
que a segunda tem diminuielo sensivelmente, A do município 
é hoje superior a 20.000 ha bitantes. » 

RIO NOVO. Assim denominava-se a actual cidade do Avaré, 
no ~~ ~tado de S. Paulo. 

RIO NOVO. Antigo diq, do Estado de S. Paulo, no mun, 
ele Santa Cruz elo Rio Pardo. Orago S. José e diocese ele 
S . Paulo. Foi C!'eado parochia pela Lei Prov. n. 62 de 13 de 
~bril de 1880. Tem duas eschs. publs . ele inst. prim. Agencia 
do correio. Foi elevado á villa com o nome de Campos Novos de 
P àranapanemapela Lei Prov. n. 25 de 10 de março de 1885. 

RIO NOVO . Antiga colonia do Estado do Espirito Santo , cre
ada com. pela Lei n . 129 de 7 de novembro ele 1895 e installada 
a 20 de abt•il ele 1.896 . Dividia- se em cinco ·terl'itorios. O pr1metrO 
territol'io achava-se situado no mun. de ltapemirim, occupava 
uma área ele 10.079 hectares dividida em 31.3 lotes rusticos e 
41 urbanos, tinha uma pop. de 1767 habs . sendo 59 allemães , 
"160 suissos, 41 belgas, 312 por·tuguezes, 7 chios, 16 francezes, 
1136 brazileiros. Tin ha o territorio sua séde aos 21• 2' O" de 
lat. S. e 2• 7' 40" de lon g . E. do Rio de Janeiro. Era uma 
pequena pov, de ce t·ca U.e 300 almas, hoje séde da nova f1·eg. 
de Santo Anto nio do Rio Novo, C!'eacla pela Lei Prov. n. 5 de 
14 ele abril de 1883 e elevada á categoria de villa pelo Dec. n. 30 
de 23 de novembro de 1893 . Constituía a pov . 51 fogos , uma 
egreja caLholica e uma esch . particular manüdn IJelos moradores. 
Et·a o territorio mais ~ntigo da colonia, tendo recc1Jiclo os 
primeit•os colonos em 1856, Sua lavoura é de café para expor
tação e de cereaes para consumo. Expol'tou em 18ll3 cerca ele 
BOO.ODO kilogrammas de café . Seus terrenos são da melhor qua
hdade, não só para aq uelle produc·to agríco la como para a canna, 
sendo de lastimar que não disponham os colonos ele machinas e 
terreiros apertt!içoaclos para que o café attinj a á classiücacão 
a _que tem incontestavel direito pela sua excel.lente qualidade. 
Dtspõe o terri tot·io de regular viação interna, sendo a expor
t~ção e importação feitas em carro até o pot·to da colonia no 
l'lo Novo, a clous kils . da séde, e dah:i em canôns até os portos 
elo Itapemirim e Piuma , no liLt0ral , pelo canal do Pinto e rio 
Novo com um percurso ele 30 kils. O segundo terl'itorio estava 
SHuaclo e:n aguas elo rio Benevente, a 20 kils, do seu porto ma
t•ttime>, e a clous do seu porto de embarque no rio . Occupava 
uma área de 2955 hectares dividida em 108 lotes . E' muito 
pobt·e ele aguas nativas. Seus terrenos, com quanto inferiores aos 
dos ou tros territorios, produz excellente café e cerea"s . Exporta 
g: ande quan1idade de farinha de mandioca e cerca de 15. 300 
~tlogrs . Recebeu os primeiros i=igrantes (230 ty,·ofezes) em 
JU~ho de 1875, adquirindo postel'iormente alguns ilalianos . 
A
1 

cn am-se no territorio es tabelecidas algumas familias brazi· 
etras, o que eleva a pop. total a 1000 almas. Era ligado aos 

outros territorios por boas estradas . Teve sua séde, bem como 
9 ~0 1 o 5° e a coloni ~J. do Castello, UíJ. pov. Alfredo Chaves. 

Fundado com o quarto territorio em 1875, conta a penas 22 fogos 
e 108 habs . P ossue uma el··gante capella ea tholica e duas eschs. 
publs. de inst. prim. Nella acha-se o escriptorio centt•ai da com
missão encarregada da medição ele lotes, con;tr ucção de estradas 
coloniaes e estabelecimento ele immigranles. O terceiro ter
r itol'io está situado em seguimento ao pt•üneiro, nos mnns. da 
Itapemirim e Benevente. Occupa approximadamente uma área 
de 10.000 hectares, dividida em 364 lotes. Co rtam o terl'itorio os 
rios lconha, Novo, Itapoama, S. João, Benevente e outros, pelo 
que tojos o~ lotes possuem abundantes aguas para movimento 
de Ruas machinas. ID' ligado por uma boa estrada, talvez ele 
12 kils., ao rio Iconha. Sua pop. é de 1356 indivíduos, sendo 
926 italianos, 56 austriacos , 24 a ll emães, 7 belgas, 1 hollandez, 
~ portugnezes, 330 brazileiros. 7 suissos e 3 fran ceze'! . Recebeu 
o primeiro co ntin<>e nte de 773 immigr antes it~tlianos em 10 de 
maio de 1878, e mais tarde um de 264 retirantes cea1•enses. Sua 
lavoura é de café para exportação e ele cereaes para cons umo 
interno. O territorio acha-se dividido em sete secções deno
minadas: S. Joaquim, S. João, Rodeio, Virginia, Palmeiras, 
Richmoncl e Mundo Novo .• Tem sua séde na secção S. JoaqUim, 
centro do territorio. Acha-se na lat. S . de 20• 54' 15" e Iong. 
de 2o i O' 55" E do Rio ele Janeiro. O qua r to territorio ttcha-se 
situado no mun. de Anchieta e lirni·ta-se ao N. com terras 
devoluta;, ao S. com o segundo ·territol'io e terras particulat•es, 
a E. com ·terras particulares e a O com o terceiro territorio e 
terras devolutas . Occupa pt•oximamente uma área de 5000 
hectares dividida em i72lotes . Pot• se u territorio correm os rios 
Benevente, S. João, Crubixá e diversos outros. Recebeu os pri
meiros immigrantes (austríacos) em 30 ele julho de 1875 e em 
dezem bro do anno seguinte mnis 3'3 familias italianas e algumas 
outras de diversaA nacionalidades, prefazendo um a pop. de 517 
almas , assim dividida: 24 allemã~s, 139 austriacos, 302 ita
lianos,_ 9 [rancezes, 40 bt·azileiros e :~ P':r tuguezes . Após a 
emaoctpaçao tem recebtdo cerca ele 200 lllChVlduos brazileiros e 
italianos. Como em todos os outros tel'l'itorios. os colonos deste 
empregam- se na cultura do café para exportação e na ele cereaes 
para consumo interno. Sua expot·lação ele café em 1883 foi de 
337.500 kilogr~. O centro do territorio é no Jogar denominado 
S. Claudio, onde existem diversos edilicios ·do Estado, casas 
para eschs . dos dous sexos . Tem st~Ll po r to de embarque no rio 
Benevente, a tres kils. elo seu centro e na sécle geral do 2•, 4• e 5o 
e nucleo elo Castello, hoje denomina.do Alfredo Chaves. Dahi 
seguem os procluctos em gt·andes canôas ou pranchas até á ci
dade de An chieta noljttoral com cerca de 30 kils. de percurso. 
Além dessa viação fluvial, tem uma estrada r egulal' que a põe 
em co=unicação com o littoral , passa ndo pelo segundo ter
ritorio. Possue 26 kils . de rxcellente estrada geral, que liga-o 
com o t erceiro ter rito l'io ; nucleo elo CaAtello, e mais estradas 
provinciaes e 40 kils. de est radas parciaes. O quinto territorio 
está situado nos muus. de Anchie·ta e Guarapary. E' limitado 
ao N. pela colonia Santa Isabel. ao S. pelo rio Benevente, a E_ 
por terrenos particular es e a O. pela cordilheira do ·Batata! e 
terras particulares. Occupa uma (u·ea de 8000 hectares, divi
dida em 260 lotes. Recebeu os primeiros immigrantes italianos 
em novembro de 1876. Sua pop. é de 526 individuos, sendo 487 
italianos e 39 IJrazileiros. E' o territor io em que a lavoura 
acha- se menos dese•wol vida, relativamente ás forças produ
cti v as ele que dispõe. Em 1883 sua exportação foi de 249.000 
kilogrs. ele café. O centro do tel' ritorio jaz na la t. S. de 20• 42' 9" 
e long. de 2o 29' 30" E. do Rio de Janeiro. Dista 17 kils. do 
porto na pov. Alft·edo Chaves . Liga-se a Santa Leopoldina 
por uma estt•ada, que entronca-se em uma outra que va·i á 
capital. 

RIO NOVO. Log. do Estado elo Cear á , a 400 braças de 
Cascavel. 

RIO NOVO. Ramal ferrao que communica a cidade do 
me-mo nome com a es tação ele Furtado de Campos ela E. de F. 
União ;\1ineira (hoje Leopoldina). Tem sete kils. de desenvolvi
mento. Este r amal importou em !.â :838$905. 

RIO NOVO. Ilha do Es·tado do i\Iaranhão, no rio Parnahyba, 
onde a utigamente foi uma peninsula, per tence·1te ás terras do 
logar denominado Cajueit'o . Um g1·anr!e inverno rompeu a 
espec1e de isthmo que a ligava ao Piauby, tornando em sun_Ples 
sangradouro o leito por onde .. utr'ora corria o _l'lO. Es•a Ilha 
temp01·aria de tres kil s . de ex·tensão, jaz i6 ktls. amma , do 
Jogar denomina.do Bebedouro de S. Pedro (Vide S. Pedro). ~om 
o nome de Furo do Cajueiro é ella m_encwnada em uma curiOsa 
carta manuscripta da provincia elo P1auhy, organtsada em 1.809 
por J OSB Pedro Cesí!<r de Menezes, 
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RIO PARANÁ. Com essa ~l enom in ~çiio creou o arl. ll ela 
Lei Pt•ov. 11. 2.ZH ele 2 de junho ele 1876 uma com. n o E:staclo 
ele i\linn s Gr. t•acs, a rt'' a l p<~sso ·t a rl enominar- se U be t·nba pelo 
art. I § X IX da el e u. 2 .500 Ü0 12 ele no vembro de 18 78 . 

RIO PARANAHYBA. Com . de pl'ime i1·a ent l'. rlo E stado 
rle Goyaz, Cl' e ilcla peJ,, a l't. 1 §TV da Lei Pt·ov. n. 19 d P. ti ele 
julho rle 1850 e clnssi rtoacla pelos Decretos n s. 7i4 ele 19 cl ~ ou
tubt•o ele I850 e •J.\)73 ele 29 ele maio ele 1872. Comprel1endl!l. os 
·t · rmos ele Ca lalito e En~re ltios, n esse ulbimo ::umo, poré m, a 
Lei P ro v. n. 712 d ·l 2 ele Dgosto elevou EnLre Rios a com~.rca . 

RIO PARDINHO. Log. no mun. do Rio Pardo elo Estado do 
R. G. do Sul, com nma es ch . publ. ele ins t. pt"ima ria. 

RIO PARDINHO. Arroio dn Estado do R. G. elo Sul , 
clesagua na margem esq. elo rio Pal'do pt•oximo ás cabeceil·as 
deste rio. 

RIO PARDO . Cidade e mun. elo E s tudo de S. P aulo, ex-pa· 
rochia de Casa Branca , a tt•avessacla pela E. ele F. Mogyana 
(ramal do Rio Parrto). Orago S. José e di ocese ele S. P aulo. 
F oi creada parochia pelas Leis Provs. n. 43 el e 16 el e abl'il ele 
1874. e n. 70 ele 14 de abri l de 1880, que desm em bt·ou-a do 
mun. ele Caconcle e incorpot·oH- a ao ele Casa Bmnca. Vill a pe la 
ele n. 49 de 20 ele m a t·ço ele 1885; c id ade pelos Decs. n. 207 de 
G de junho ele 1891 e n. 170 de 29 ele maio de ·1891. Uma eskada 
li "'a-a a Caconde . Agencia do COl'l'eio . Sobre sua~ div :sas vida 
L~ i n. 84 ele 6 de setembro d e 1802. Comprehe ncle os bait·ros Rio 
Doce, Enge nheiro Gomidc e Rio do P e ixe . A ciclaclc é situada 
sobre a margem esC[. ri o d o Pat·do, ap resentando um aspecto l'i
so nho. E ' uma das 111ais florescentes cles2a zona tlel'iclo á puja nça 
da sua 1avou,·a. O 1111111. foi co lonisJdo por mine it•os qne se es tabe .. 
]eceram em I866. A funcl <1çíio da pov. realizou-~e um anno mais 
·tat·de, em territ ·rio enLão pet··tence nLe ao mun. ele Cas a Bl'ttn ca, 
passa ncl n e :n I877 a fazer pude elo de Caconcle, e dnclo a ser em 
1880 t\Q v:•me nte annexado ao pr imeit•o. A pov., qne n es;;e 
t mpo ji se havia cl vsen i'O lviclo, s6 f ·i e lev •ela :i caLego t· ia ele 
villa em ·1885, semlo elevada a l'ida,le por Df c . ele 6 de junhu 
ele ·J8'JI. Dessa época e m diante -t ~m progredi d o ele m o([ o espan
toso. As tel'l'u. s são muito Jert.eis, pt•estallclo- se principa lmen te á 
cul tura elo café. que consti Lue o unico genero ele ex pot·taçiio. Os 
otrtl'os proclucLos, como milho, fe ijão, at·roz, e :c., apenas chegam 
para o consumo, se ndo esle nltitno gene t·o impvrLad o em g 1· a ncJ e 
esc<d a. ?\as marg•ms elo rio do P ei xe h a !Fa JH.I es planLações de ce
reaes . Ex iil!e m no mun. muitos estaiJelecimentos a.qricola~ , 
algun~ dos qu rces j:í. procl nzem ele qua1·enta :1 cincoe n La m il 
aJ•t•obas ele rafé. annualmentc~. Em ge mi os g~ancles J)l'Opl'Í e ta
rios cleclicam-se tll1icamenl e á cu! tu r a elo café, es l.anclo a dos 
outros generos ent•· ~guc ;, p2q ·cena lavoura, que c resce a o lh os 
v is to''- O commercio lambem ·tem an g menta :o cons iclcravel
ment ~ , podendo-se cons iclemr essa praça como verc1adeit·o m er
cado, que abas tece n:'io só a lg uns lagares ci ,·cumvi zinhos c::>mo 
Lambem pn1't" elo Sul ele i\linas , cujos procluctos si\o expo rtados 
pcH' a ld. A cidade é salttb re. não ub~ t:tnte a má fama ele C[lte 
.roza em vurit.s pon Los do interior el e que na s tnargens elo ri o se 
~eS J I11'0 I\ em mo!e;;t1 :•s, o que é des·tit uiclo de fundam e nto . O 
le i to do ri :J é )ll'ofuntlc " u agua dPsli ; a por entt·e espe~sa vege
tação e n lém, rli õoO h:t 111Hitas col'l'~cleit·u.s , exist indo mesmo nas 
proximidades c\t ciclucle a lg umas peq ue nas quédas . :\ pt·incipal 
rl elht~ di~·ta tle~oito on vinLo kilomeiros ao S . O . ela c idade e 
apt·es m"t:t nm ast;ec to ver,lade ir::uu• nLe piLtore;;co . O· p~·og l'esso 
<les La Jocalicl ade tem Lido cons ideravel it1creme 1Yto . O nume t•o 
das co ns tt·uc ç<J.~s novn mont:J. a elevado ::tlga t•ismn, p oclonclo-s e 
dizet· se 111 t•cceio de <'Oil tesL:lção que u pop. duplicou a co ntar 
dcs'e t .. mpo . Enlt'e os novos cc1 ili cio;; R ãli entamo~ a matl'iz , cuja 
co ns tnwçào foi ini ciada ha qnusi tt•es ann os por vat•ios ca va
lh e iro~, que se co tisa t·am para cs~e fim. O ecliti cio, cujo corp 3 
j it es lú eo nc luido, pertence a treo esty los d" a t·chiLecL tu•a : g·o
thieo , codn lho e t·om :•. n0 . A planta, que foi m oel ili caela posbe
te ri ormen Le, e elo C•)n heo ido \l<'Oiiss ional De. Ramos el e Aze
vecl<J . ~ssa parte fu i inaugu t·atla qunnclo ahi e;; Le ve o St·. Dr. 
Lino, bispo da rliocese . UlLimame11te o Sr. -capitão Vice·nte 
I lias chamou a s i a di ,·ecção elo resta nte elas obt•as, e é el e e.> pc
ra ,. que c lia ; pros igam co m a necessaria lll·ge ncia,. :ttl~ nde ncl o 
{L b a vonLacle que nutre es;~ cavullt e n·o, tela r ealt zaç;\o cle~se 
m e lhorame nto. A c idade tambem conta um ed ifí c io commodo. 
onde funcc io na a munie ipaliclacle e a C.1clea , o qual, consta-nos 
vai B. r ~- ,gmen Lael o, afim· ele uh i i u s Lall ar-s~ o qu arte l el a força 
publica. O .govC1'110 vai consLrun· uma po:~ tc metalti ca sui.JL•e o 
ri u Pat·clo, m esmo e m l't•e ,Yte á e3Lac;ão d a. est~·a d a ele f"rc·e, li
ga ndo couveuien tem ante as duas mv.rgem elo r;o, o que se tüt'n a 

incl iape nsave!. Um aba lisatlo c lini co ·tt·a l a da crea~ito el e uma 
casa ela Mi;;eri cordia, apt'OI'eitan el o pa ra isso o aeLua l h o., piLnl d3 
i solamento . A inc\u s l. l'i~ , posto c1uee; Lpj a e m ~omeço, e fl ore 
scente, contando-se umu. infi n idr,cle ele olarias em todo o mun. 

RIO PARDO. Cidade e mun. do Es tado elo R. G. elo Sul, 
sédc ela co m. do seu nome, na margam esq. do t·i o Jacuhy e na 
loz do ri o do S!Unom e, na Iat. S. el e 2\l" 591 e lo ng . de 9" H' 
3 l" O. elo Rio de J ,\ndt·o e a 180 kils . ela Capital. Ora go N. S. 
elo Rosal'i o e clioces~ ele S. P edr o. «Te ve origem, diz o Dr. 
Araujo Si! v a, ele um fot·ie de J esus Ma d a José, feito pelos por
·tuguezes em t75l parSJ defesa elas provisões e al'lnaze ns elo e xer
cit·J, e pa.ra colJrit· a f ;·otr t !ira elo r io P a rdo, qu ando procediD.m á 
demarcaçft o ele limi tes em Yit·t.nele elo Tra·taclo ele Limites de 13 
ele janeiro ele -t750; porem só em 1769 se es la beleceram a h i as 
primeiras famílias que ecl ill caram a egreja, ele N . S. elo ~'tosa
rio . . · '' «l!:nt re as m edidas par<\ execução el o tratado ele limites 
de '1750, d iz o visconde ele S . Leopoldo (A nnaes ela Pro v. ele 
S. Pedro elo Hio Gra nde elo S ul) foi a ele coll ocar armazens e 
de pos i Lo de muni ções em di stancias proporcionadas ; pot· i sso, 
a lém d os que s e f01·mamm no s iLio, h oje freg . el e Santo Amaro, 
cons tt•uil·am- se 01rtros mai s acima, em uma eminencia na mar
ge m septen t!'iona l elo Jacuhy e confitlenc ia cl es·te ri o com o Pardo, 
levanttmclo-se. para o.> defender, uma trinc he ira , com a in
vocação ele Jesus Mal'ia J osé. P ela vizin ln nça ela linh a ele 
ft·on te ira aquartelo u- se a lli o t• rgimen Lo ele eira gões . Succes· 
lliv :une trtd foram concorrendo famili as a ponto ele julgnr- ?e 
e m dt·c,tm sLa nc ias ele ser . como foi, elevada á Yilla no cl t<L 
20 ele ma io ele 1811, e nov issima mente cr i' aelo um logar ele juiz 
d e 1'6ra elo cível , crim e e ot·phãos por Alvat·{L ele Gele agosto ele 
18 19». Dmante a g uet'l'U CiPi l elo Rio Gra nde !l o S ul roi :t então 
v ill a elo R io Pardo, a 10 de fe1·e •·cei ro de ·133 1, occupaela pelos 
di ssidentes, capitaneados po t· AgosLinho c.b i\Iell o . AIJandonacln. 
cl~ poi s a v illa por Bento ~Junoe l. fu i ella r eLo1r-Mia p~ l os dis,; i
cle ntes a 30 ele at.ril ele -18:33, após um sang t' cl nlu cc•mhate. no qu il 
as forças imperiaes e 1·um comma;ncl aclas pelo ma rcc: a i ele campo 
Seb;:.stiito l3arre to Pereira Pin o e as rli os identes peks chefe.; 
David Canabal'l'o, J oão An lonio e lle nlo Manoel. i': ss:J. del'l'OLtt 
cau sou prorunda · sen~aç:io no Impcrio e él•,u L•rçu mora l e 
gt·ancle impulso aos di ss identes, cujo ch e. fe BenLo Go no;a l ve s e m 
uma pt•uclamaçüo ah i fe it :L a li el 0 m<~i o r.u g tn·ou prox i lliCJ o .cl·ia 
do clelinitivo tl'iumplt o ela Rep ul•li ca , o qu " infelizme ~ te niio ·t·•ve 
Jon-a t·, A parochi a de N . S. el o !tosa ri o do Rio P ardo l'oi eTecta 
e1-~ 8 de maio ele 1769, ~egu ndo Piz:~rt•n (~J em . l1i s t. Liv. V, 
pag . 56). ou em 1762 seg n1lclo oHt,·os . So~ t·e a êpoca ele s~ta 
elevação á catego ria ele vill a , vim os acimtt u cl:~ta d rt .. e '"% 
menção o e rucli~o viscr.ncle ele S. L~ o po l (l o. O Hela t. ela ,·epar
·Liçiio ela E s tat istica diz que <'s.; ::.. el evação t. ve h g .11' e m 18\19. 
por Alvar{Lcle 27 el e abri l. sen,to a ill s t:t : Io. ;üo em ~O ch m~io 
ele -1811. O co nscienci oso l>r. Te i~ e ira cl tl i\Ie llo el n S'I:Js <d~ph e
merides , clü q11e a 27 de abt• i I el e ~ SJ<J o ou ri <l01· ela 
comarca de San La Ca·tlHu ' illa roi e nYia(lo :i. villa ele P ot·l o AI g· re 
para c t·eat· a camara ela r el'erich vil l:.t c n omea t· Lrcs ve
t·eadores, don s a lm otacés , el<:. Por essa occa s iii > maneia lambem 
o m esmo ouvidor e d gil· e m villas ;ts po ,· oa~ õc> ch P,io Gr ande, 
el e S. Ped ro, el o Rio P a rdo c de San t-a Ant.o11io ela Pat t·nllt n . 
C icl acle pe la Le i Pro v n. 3 el e 3 l cl J mat·ço ele "1 8-!li. l•: m vir
tude ria Lei P I'01' . n . 573 ele 2.3 de <dJri l de ·1804 fo i o mun. do 
Hio Pardo rlivicliclo em s,t·J di s u·i ctus : l.: icluclc. Co 11 to . Santa 
Cruz, Cru z Alta , Costa ela Sen·a, lruhy e C:.~ pivÚy ; e em YÍl'
Luile elo n. rt. I ela ele n. 1. 240 ele 5 c! ·~ jun ho el e IS::lO f•.li di vidido 
em seis: CiclaelP, Co n·to, Crm. 1\ lta , ·costa c! ~, ~c t· ,· a , lruh y e 
Capivary. E' com~rca d e seguuda en l1·:tnc ia , c1·c:1Cb. e c: la ss ifi
cacla pela Reso lu çao do Consellt u Gua l cl:t P''""· d · H de ma t· ,,n 
ele 1833 e decre tes n. 687 t!e 2G ele julho c:e 1850 c 5 .080 ele 'l el e 
se tembro el e !1.8/2. O mnn ., alé 111 da por .. clti<~ clt c ida de . com- . 
prehe ncle mais a ele N. S . ela Cand·~ lari a! .ocn raLo elo ::; , Fe
liciano. A cidfLcl e, possue, enLt·c ouLros edd1CJOS, a e;! t'eJa ma
·t,·iz, que e um templ o ·elegu nte e cons: nud o em g t'.Htcles IJ!'O· 
po rçôe's ; a Sun"ta Casa de l\J i ~el·icordin. ~ Uj <t prim,~ ll'U pedra roi 
lançada ~ 8 18 so b os auspícios da lt·m a nd:v lc el o Senhot· 13o m 
Jesu s dos Passo•: e a caveUa el o :3.e nho t· doa Pa~:>os, 01Hic t?p;.u
sa m os 1•es to;, el e J oão ele De us !\!en na Bnl'l' eto. ri sconclc de S Ga
bt•iel, fa llec ido com 80 annos de eclacle a 27'dc ~gosLo ele ·18,19. 
T em 3f:i00 bab>. 1'\ u r:icladu elo J.tio P a l'clo naqceram ~J a noe l ele 
A 1·aujo P o rLn Alt•gre , barão elo Sa nto Ange lc), a 29 el e novembro 
ele ·1306 e fallec iclo em L isbua a 30 de cl ez•:m bt·o de 1S79; e 
J osé J oaquim ele A ndrade Ne ves . t.arão elo Triumph o, a 22 de 
juneil'O el e 1807 e f'all ec iclo em As ' llll1pção a n ele jane iro c l ~ 
'1869 . Sobre suas clil'isas vide Lei Prov. n . 205 el e 20 el e outulJrO 



RIO 439 - H.IG 

de 1S5 l ; n. 232 de 3 de dezem bro ele i 853 . Foi esea cida de em 
outros tempos, uma das maio impol't8nbes elo E strtdo, pela 't:n s.
n e i~·a ach~w·ave l por que fl or tlsceu o seu cmruuei'Cio .I;Ioj e, porém, 
de,•Ido a divei'SJS cn·cums t•anc ia> e pi'InCipa lmen"te a ü cilidacle 
el e sn co mmuni carem com a ca p.i ta l outros .Pontos que l he re
!Ue lk un pl'Od u c·t~s . r n." cl ecah111Cl". Sua 1nclmtl'ia encerra - se 
em diversas pro !l ssõ?s, al gumas das quaeil progrhlem com van
·tagem pa ra seus cultirall r•I'<S: Em toclo omun. h a ('L884) ,w ,•e 
co r tume>, ires c ng<l nhos ele milh o, dezese1s fa bricas el e ca l di 
Yct·sns fnbricas de cervej a , ele s:tbão e velas, ofli c ina s ele 'fer
ren·o, m:'trc e n eri a~, ol;u·i as , sc t:ral'i as . e tc . Sobre a sua eg,·e,i a 
lll,~~·, z le- se no «Pa tl'' '! l'a d o H10 P a rtio» el e .1 de janeiro de 
1::;::;::; : «Com a J•J Yocaçao de J esu~ ill a 1'1a J ose houv P. em 1753 
uma ermida s iLnacla uo <tl •o da 1<\, rta leza , oude es Lara o forLe 
do 1n:~ s m o n 'Jme, f~ i to em 1750 . Em 1 i 59 os p oucos monu lores 
rlaqu1 l e vanla~·am um a cape}la d edicad a a San bo An;;e l0, q•: e 
set~viu C! e c>g t·~.l a ~~~11·oc b 1al, ate l770, em que foi in augu rada , sob a 
lln ocaçao de N . "' · tlo l cOS<H'I O, nova m a triz , da qual a in.cla 
C!-: tdcm e ser ve m a co.pe!Ja-mÓI' e s:tchri>li a . At•t•uinando-se o 
co1· po des L_: 1 rg rej a , : evanton o po 1·o no mesmo logar em179l , 
t~m gra n d1 oso temp lo que foi couclnido em 1801. Hoj e quem 
1e m a esLa ciclicle tem a adn11rar um d os m a is bellos ed ili c ios 
sacros que e:~: i stc na prov. So lido e alto, espaçoS•J e perfei ta
m en·te ornam entallo , de a t·chi tec tura capri cl1osa tendo no frun 
tespi cio uma bonit:t a llegoria , most ra - se elle ,;,ages toso c im 
Jl Otl en•te n:~ praça P edro li. A sun. nave é a mpla, el e dim en sões 
ex tensas , e o altar-mó t· r r ima pelo bom gosto e fino la vor at· 
lis ti co . Annexa á mesma egr~ja, e co m communicação pllira ell a 
sóme ute, es tá a ri ca capella de N . S . el a Soleelade. onde tam
bem se acha a .i maga rn do Senhor i\J orto . Nos se us se te alta r es 
s.e encon~ram: N . S . elo R osa r io, paclt•oe ira; N . S . d 3S Dor e'l, 
San.ta BarbJ r a ; N . S. elo R osario, Lampadosa e S . BeneJ ic to, 
cl~ ll'Jna ndacle dos l}omens Pre los ; I~. Sa nto, N . S . da Concei
çao, San.ta M:ll'la , S. Fmncisco ele Paula, S. i\li guel e Sa nto 
A ntonw., Ao lado chr . , ele quem entra pela porLa pl'i ncipal ela 
egt·eJa ve- se uma lli'DU em que Jazem os r es·tos mortaes de 
Andl'ade Neves , barão elo Triumphu . » Tra t~ nclo dessa ci
.rlaele, escre via em 18C7 o barJ>J Hom em de Me llo: " N.o 
la rg o da Ma lri z, logo á entrada da cid a de, a ,·ulta á clü·. a 
egl'eJ_a par?chial ,, templo elegante e construido em g l'andes [li'O
pot·çoes, S.). mfen or na prov. á eg reja elo Vi am ão ; nell a se a cl
m 1ram as 1mag·ens ele S . Franci ;co d e P~J~ula e do Se nhor 
1\Iorto , obras el e pel' feHa exeeuçã o al'~is ~ica . F oi construitla , 011 
~alv e z r econs·truida em 1801, cla·~a que se lê no alto da porta 
J?rin c ipal. Em t't·ente ela mesma pl'.IÇa está o eclilicio em que 
luncciono :I por algum tempo a esch. mi likar da prov., a qual 
depois ·tra ns fe riu- se pal'a rot·to Alegr e . Segue-se no mesmo 
cort'er o espaçoso sobrado, qtte servi a de quartel-general aos 

-anl1 gos com ma nda ntes el a fronteira el o Rio Pardo . Em um rlo3 
angulos ela m esm a pt•aça está uma g r a nde casa t errea, muito 
de tenoracla , que sel'l'e de ClUal'tel. Do largo ela Matt· iz sobe- se 
.pela. ru a cl~L La~eira , hoje elo Impe ra dor, e, ch egancl o-~e a o 
a lt 1 da emJn enCia, te m-se entrado n a e•paçosa e elegante r <~ a 
de S. Angelo ... Na extremida de clesLa rua, no lado dit'., fica 
a capella do Senhor dos Passos, e nos fundos d esba o jazigo 
dos l'espectivos irmã os . Ahi visite i o tumulo do marechal do 
e~ercilo João ele Deus ~fenna Barreto, visconde de S. Ga lll'i el, 
LM celebre nas guen as do Bl'az il conlra Arligas. O glot•ioso 
g uerreiro fez cons truir em sua viela a sepultur,t q ue de via 
guardar os seus rest os; ne.lla se h! ~t se::;ui nte inscl'ipção: «Fal
leceu aos 27 dê agoslo el e ele '1849, com 80 a nnos ele .idade . » 
Et•a natural do Rio P a rdo, onde passúu o r es·to de s ua vida. N<t 
sachri s ti il. da capell a es tá o se u retra to a oleo, coiuo uq1 dos 
bemfeitorr.s da refe1·.ida irm andad e . E m seguida diri g i-me á 
casa, fro1rteira ú. m esma ca pella, per te ncente a u bri gadeit·o .José 
Joaqu im de Andra:le Neves , co m o fi n1 ele comprim entar sua 
fanü.lia, que me co nsta v:J. ahi se a chat·. Appareceram sua r es
Peit:J. vel co nsor te e su a Jilha, tl' azendo no ros to desenhada a 
melancoli a , como se nm intim o presen·tim enlo lhes es·tiv era cn
zendo que nã o mai s veria m o seu ido\alrado esposo c pai. O 
he1·óe lege nclario e seus dou > fi i h os n .rões estaYam desde 1864 
ausentes n:~. guert':J. do P aeaguay . Nessa casa terren. e a ca
nhada , hoje pertencente a Anclt•ade Neves pot• herança de seu 
]la1, es·teve em 1822 hospedado o sal li o Augus lo d a S:ünl-Hila i re, 
que nesse anno viajam ;t prov . de S . Pedl'o, em su a longa 
excursão pelo Brazil.:. Visite.i da h i a~ ob ras do grande ecü fi c io 

· que se ~slá const ruindo para Casa de Misericot·di a , e em Rs
gutda fut ve t· a capell a ele S. Francisco. Ahi ·slão em a lta t·es 
decenLes figurados os Pa_:;wo ela Paixãp, sef\dO ·tudo em ·ta1'na nho 

. natm·al; utn lo a execn<;ao esculp·tut"al, co~10. a pintt!ra , são de 

IlO'tavel pe rfeiç<'io. No a lta r -mó r es iú. n. image m do Senhor Cru
ciri.cado. Nos a ltares la te;·aes es tão o Senh or (t columna ; o 
Senh~ r a marr.Iclo, de ttUii c~. : o Sr nh!J l' no h m·: o · e om frénte 
a Senhora el as DH·es ; o Se nhol'. cl J c:J. nna, em pl; o Se n!J or. 
se ntado. l magens ::omo es l· a~ s(• as vi ua egT3j 1 de l\IaL tos inhos ; 
eJU Con ~onhi i /J elo c~un p . ..tl enl c\li .IUS , 1l ) au no e i $52 . Fi :r. de
pois um a (· xcnrsiio, atr.•ve>sando o ri o q u·• rl eu .o IH- me ;'1 c i
dade, sobre nma ponle de pedm , u m:t Ll :~s ,,ais a nLi gas ela 
p t·ov . ; foi co n"tr u it la e m i 82J a 1824, " cs lú. bem co nservada , 
se ndo es ta elas po·1cas ubra.s llc.;so ;je!l Cl'O q" e exi st e111 no 1t io 
Gra nde.» 

RIO PARDO. Cidade e muu. tlo E s tado elo i\lin;ts Gemes, 
na r.om. e so bre n t'l " tlo SPH nomt- , Ji gwla lt Gr ii.o -M ogo l por 
HJU <t Ps:ntda co rta.tl:J. pPI0 r1o Vn cc<~ri <t. Or,go N . S . da Con · 
ce içii.o e clioc s~ de Di ,tnmntin·t. F oi crearh1 par ochi a pe la LPi 
P t·ov . 11. hl7 de ·15 de mar ço tlfl t 84tl; rilb por Dec t·e to tl~ i 3 
cl~ outubro tle _1 83l; iil;; t.a ll <t~ la Plll 2G de agos t.o rle 1833. 
CJ(l,tde pela Le i P r ov. 11 . 1. 88 7 tle 15 l]e jnlhn de 1872 . E ' 
co m. da prime ira en Lt·. , cr eath pP ia L ei P1·o v. n . 9!6 
ele !3 de junho de ·18"58, suppr imida pe la de n. 1 .507 ele 20 
de JUlho de ·1868 e r est nurada peb tle 11. i. 7-lO ele S de ou
tubt·o de ·1870, e clnss ific rteln p~ l us Dec> . n . 687 de 26 ele julho 
de 1850 e n. G.OVJ dR 1 1 ele agoõlo de 1872 e AcLo c'le 22 
de J'e rer eiro ele 1892 . Tem . eschs . publ s. tle ins t. p1·ini. , 
clt w.s d;t~ qnaes cre<Hlas pe l.:t Lei Pt·ov. n. 3.499 ele 4 de outuht·o 
rle 1887. 1\ gencia do corre io . O mun. e bonhacl'o por eliveí-so > 
r ws, en tre os rptaes o Pa.rdo , Ri ach inho e Ca va J os e compre
hende os povoados elenonunaclos Sen a Nom, Boa. Vista 'Srtnt·t 
RiL~ , ITispi gão , Bom J <wdim elas T a iobeiras . tiobre suas ~li;isa's 
vtde, entre outras , Le1 P t· ov. n. 1. 262 ele 19 de dezembro de 
1 86~ (a rt. IV) ; n. 1. 548 de 20 de julho de 1868 . U:dilic<tda a o 
sope ele um;t serra que dedom inam - cl<t Boi ada . a cidade elo 
Rio Pm·elo do !\orle, e qnas i toda pl n.na , ba nh ada pelos rios 
P a rdo ~ Pre L? , d os quaea o ultnno fo rnece excellenle agua po
t a vel. r em 220 casas constrllldadas de a dobe3 e cobertas ele 
tel.h.as , m clus ive C}U <Vtl'o sobt•ados, salientando-se alguns desses 
ec!Jhmos pelo gos to de sua construcçã o, como entre outros, o 
g mntle m ercado, r ecentemenLe constru ido, que é talv'ez o maiot· 
ex1ste nte nos sertões deste e do vizinho Estado da Ba hia . Tem 
a cidade C~Ias gra ndes praças :ll·boris<:das , das quaes uma e 
n oi ave l, nao só por suas vastas d 11nensoes como tambem pot' 
ser completamente plana . Ambas sóbremoclo aform;.o searü a 
cidade . Acha m-se edificadas nesta ullima praça a egrej a matl'iz, 
que e um temp lo r egular, em'bora de construcção anti"'a : :J. 
casa da camara e a cadêa, que só ele caclea tem o ftoÚ1e 
não o tl'er ecencl o nenhuma segurança . O clima é ele uma beni~ 
gnidacle incompm·a vel e mui'to temper ado, niio ha vendo a:tli 
g1•ande calor, como snccelle em geral nas comarcas do sertã o · 
nem frio c1ue não sej a rnui:tJ suppor ;<tvel. O sólo ele quasi 
to(la.s as comarcas, c1ue comprehencle uma área ele cerca de 
leg uas 47- 30, cortado por varios rios e riachos é· ele unm 
uberclacle extraord i narin. e propt•io a toda a sorte cÍe cultura, 
quer da grande quer pequen:J. la voura . O caf~eiro yae sendo 
cult ivado com algum incr~mento, j á havendo fa zendas, que 
co ntam m a 1s de 30.000 pes , e a cultura da vilcha e do td<>o 
·tem sido ensa iadrt com optimos l'esultados .. O povo é, coJ~o 
o de toclo o E stado de M1nas em ger al, pac ifico, orclen·o, 111-
duslriOso. 

R IO PARDO. Villa e num. ele E sLaclo elo Espirito- Sanlo 
s~bre o r 1o ele aeu n om e. Ot·ago S. P edro ele Alcantara e diocese 
elo E spirito- Sa nto. F oi creacla par ochia. pe la L ?i Prov . n. 10 
de H de julho de 1859. T em cln as esc!Js. pulJls. de inst. 
prim. 'l'em 4 .000 habs . F oi ele vada á com ; pelo Dec: . n. 59 
de 12 d e novembro de 18(!0 . PosLel'i ormente o Dec . n. 57 de 
25 de n ovembt·o d o me~mo anno ·braiBl'erio a sécle da com . 
pa r a a vil'la do J1 spirito-Snnlo el o Rio P a rdo hoje c idade 
de Muni ~ Freire . ' 

RIO PARDO. Vi lla e mun. elo E s ta do ele S . Paulo, na 
com. ele seu nome, ex- te1·mu da com. de Lençóes , á m ::wgem 
cllt'. cls 1'10 P a rd o, a 88 kils. de sua foz, a nma a ltura de 
4H me tros sobre o nivel elo mar, :1os 2?o 45' 53'', 87 ~!e Lat. 
~·. e ()o 38' 10", 9 de Long . Occ. do Rio de J aneir?· A pov. 
fot f.mdada , em d a ta mui to r ecen·te, pelo velho se rta neJO Manoel 
Francisco, qne lendo feito doação, para patrimo11iu, ele b~a 
p;:wle cl~s t errenos gne poss ui a á m a~gem da·: do n!Je1~·ao 
S . Donun gos, a/H. do rio Pardo, abt consirtura. eo!J a m
vocação el e tia nta C1•uz uma pequena capella, eo!Jl'Jnda- a. com 
h qttrt ras rachadas . Qunsi que unico l1 a h. des;as en~ão in-
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êultaa paragens e lu' ando continuamente contra as hordas 
selvagens que infestavam a região, o valen·te sertan ejo pro
cut·a.va empregat· todos os maioa de att.rahir ao lagar novos 
moradores que constitu íssem um nucleo bas·tarrte íor··te para 
servir não só ele garan tia á tranquilidade, mas de impulso ao 
progt•esso da pov. Assim conqeguiu, no espaço de alguns annos, 
acercar- se dt~ outros destemidos B"rt1nejos, que foram rapida
mente occupando os ·tel.'renos do pa trimonio e ouóros que o doa
dor coucedia gnttuitamente aos que quizessem nelles teabalh a r. 
Nesse esforço foi Manoel Francisco secundado pelo padre João 
Domingos Fig·•eira, C[Ue foi o prlmeiro a fazer levántat• em 
tert·eno do patrimonio, para. a sua habitação, um rancho de 
páos a pique, ct>herto, como a capella, com taquaras Si tperpos
tas. Essa construcção exist iu at é 1818, época em que servia 
ainda de habitação ao seu proprietario, j á então vigario ela 
egreja e um dos mais ricos fazendeiros no muu. A' pequena 
capella crmcorriam então os habs. ele toda a ci r cumvizinhança 
a assistirem aos ollicios religiosos, qtle aq uelle virt·uoso sa t·
cerdote celebrava. A cr ecção da capella fo i, pois , o inicio elo 
pov. LEm 1872 já a po1•, havia prosperado bastan·te e cotHava 
grande numero elo habs, que trabalhavam no sentido rle vel-a 
cada vez mais desenvolvida . Dent re esses salientava- se o re
speitavel cidadão Joaquim lVlanoei ele Andrada, que bastantes 
esforços envidou para conseguir que a pov. fo~se e levada a 
freg., o que foi feito pela Lei Prov. n . 71 ele 2ú el e abr il ele 
1872, sendo confiada a direcção da parnchia :w ci~aclo padre 
João Domingos Fi gueira, fallecido em 1878. Desde a elevação 
do pov . a freg. foi-se tornando insullicien te pa~a os habs. do 
Jogar a pequena cape!Ja, ·tão rusticamente construída, em 
wnseque~cia do que foi ella reedificada em maiores proporções 
e co n vententemente uecoracla. Os ranchos, unicas ba bilações 
da freg., começar;om a ser substituídos por boas casas, cober
tas de telhas e mesmo por construcções elegantes. Por Lei Prov. 
n. 6 ele 24 de feverei ro de 1876, foi a pov . eleva da á categoria da 
villa, sendo nesse mesmo anno crea.clo o seu ·termo com fero civil e 
conselho de jlll·ados, e por outra de n. 7 de 13 ele Jevereiro ~le 
1884 f01 o termo elevado á com., tendo sido classillcacla ele 
primei ra entr. pelo Dec. n . 114 de 3 ele j aneiro ele 1890 . 
A vtlla ele Santa Cruz do Rio Pardo j á é presentemen te 
UIJ?-a 1as melhores e mai:; importantes povs. ser·~anejas .- Os 
prmCipaes productos da lavoura são: ass ·tcar, fumo e ce1·eaes. 
Possue terrenos apnpriados á industria pasto1·il. A pop. elo 
mun. é ~l e 7.000 habs. T~m du.as eschs . publs ., e agencia 
do corre10. Sobre suas cl!VJSas nele, ent.re outras, as Leis 
Prova. n, 51 de 11 de ma i o de 1877. n , 79 de 21 de abril 
de 1880 e n . 15 de I9 de fevereiro de 1885 . Comprehencle o 
bait·ro da Capella da Ilha {.lJ·ande e os cli>ts . elo Salto Grande 
do Paranapanema e do Oleu. 

RIO P ARDO . Villa e mun. do Estado de S. Paulo, na 
com . de Lenç6es. Orago Santa Barbara. e diocese de S. P aulo. 
Foi creada parochia. é!o mun. de Bo·tucat{t com o nome 
de S . Domingo~, pela Let Prev. n. 27 de io de abril ele 
1858. Tranfericl3: para as margens do rio Pat·do peb de 
n. 35 ele 12 de JUlho de '1867. Desannexada do mun ele 
Botucatú e incorporada ao de Lençôes pela de n . 56 ele '17 
de abril de 1868. E:lP-vada á villa peJa de n. 8.2 de 3 d" 
abril de 1876. DP- m· embrada ela com. de Len:;6es e annex ·<da 
á de . Avaré pelo Dec . n. 206 elo 6 de junho de 189i. Tem 
agenc1~ .elo co~re1o e d11as e;;cb.·l. publs. de i nst. p~im. Sobr e 
sua;; dtVlsaq vtde., ent1e olttt•as, a Lei Prov. n. 51 de 1:1 de maio 
de 1877, n. 79 d .2i de abril ele 188ll, n. ·18 de 17 de 
março ele i882 ; n. 15 ele 19 de fevereiro de 1885. Foi creacla 
dist. pela Lei Pt•ov n. 7:l ele 20 de abril 1872 . O muu . é 
mon~anho-;o e coberto de matla~ ao S.; ao N. é plano e 
cpn\em extenso~ campos. Percorrem o t erritor io as serras de 
Bõttca'ú e dos A ~udos; regam-no os rios P ardo, Novo, 
Alambary, Tur.vo, ::;anta Clara. La,geado, Pedra Branca, 
Palmttal, Turvmho, R io Claro, dos Cubas, Lagead inho Mo
ruogava e Barl'eiro~ . Dista 363 kils. ela ca]!ital elo 1J;~tado, 
66 de Lençóes e 4(> de A v a, ré. 

RIO P ARDO . ~i 3 t. do ·termo do Cachoeil·o elo I tapemirim, 
no Estado elo Espl! lto-Santo . Orago e diocese do Espírito
Santo . Sobre sua divisas vide art . I da ::..ai Prov. n . 4 
de 14 de abl'il de i883 . l!l' hoje a cidade d<l Muniz Freire 
e.levacla á esáa categol'ia pela ass, mbléa estadoal erri sessã~ 
de 26 de Dol'emb ,·o de 18\lô. E' hoje com. em virtucl~ do 
Dec. n . 57 de 25 de novembro de 1890 ter transferido a 
séde . da com. ela villa ele S. Pedro de AlcantaJ•a elo Rio 
Pardo. 

R I Ot PARDO. Dist. elo Estado de Minas Geraes, no mun. 
ele Leopoldina, banhado pelo rw de seu nome . Or~go o Senhot· 
Bom Jesus a e diocese ele S. Sebas tião . Foi c reado parochia 
pelo art. I!I éL:1. LP.i Prov. n 2.027 de 1 de dezembro de 1873. 
Tem eschs. publs. ele insb. pl'im, Agencia do correio . 

RIO PARDO. Dist . do mun. de Botucatú, no Estado de 
S. Paulo. Orago Espit·Ho Santo . Foi elevado á clis·t. pelo 
Dec. u. ·t59 ele 16 de ab l'il de :l89i. Tem escolas. 

RIO PARDO . Um dos quar U rões do mun. de A1·aré, 
no Es tado de S. Paulo. 

RIO PARDO. Uma das es tações da E. ele F. de 
Porto_ Alegre a Uruguayana, no r:sLaclo elo R . G. do Sul. 
Compoe-se de um edificio com 95m2 00 destinado ao serviço 
ele pas~ageiros e morada do ngante ' e outro com 259m\60 , 
eles Li nado ao serviço de cargas. Além destas h a outr as con
s~rucçÕ .'S accessorias e neces;a\"ias ao tt·af~go . A platafónna 
de passageiros é abrigada por um alpendre ele 40m,OO de 
com prrmento com se1s a 20 ele largma. As fund<wões si'io de 
alvenaria ordinaria; as paredes ds Lijolos pren sados, tendo 
as faces elo paramento ex t;el'i"r appa1·entes com t·ej un·tamento 
concavo. As pr1ncipaes paredes divisorias são elo tij 1los pren
sados e as s ~cundarias de ft·ontal simp les . A co be ,•·tura é de 
telhas f1•ancezas . Seu custo approximado foi de 62:272$687. Fica 
a 30m,106 ele altura e entre a estação do Couto e a pa rada do 
Cabral. 

RIO PARDO (Ramal Ferreo do). No Estado ele São 
Paulo. A Revista ele Estradas ele Fe?·ro, no seu n . 14. ele 27 ele 
fevereiro de 1886, publicou a seguinte notic ia : « Hamal F en •eo 
do Rio Pardo, no R;s<ado de S. Paulo - Extensão em con
strucção, 66ki ls .; capital da companh•a, 75i:OOOS.- Historico: 
O Ramal Ferrao do Rio Pardo foi couceclielo ao engenheiro 
Dr. lVIMtiniauo Brandão em 3 de a bril de 1Sl84 pelo governo elo 
I~ atado, de ac"ordn com as leis paulistas n. 87 de 21 de abri l 
ele 1880, e n . 24 ele 27 de março de 1884 . Prazo do privilegio, 
60 an nos. A 2 de marÇo de :l884 ficou constituída a companhia, 
e a 26 de nnvernbro desse mesmo anno o concessionario cedeu
lhe o privilegio ; a 18 de dezembro de 1884 fol'am approvados 
o~ estudos e plantas ela I in h a ; 11 15 de fevereit·o de 1885 teve 
começo a conskucção.- Traçado: O ramal tem ~eu ponto ele 
partida entt·e os lôls 155 e 156 da Linha do Centro da E. de 
F. Mogyana, onde ~xiste um patamar de mais ele 200 rn e ~ros , 
precedido de decl ives de om,008 e Om,0035 e seguido ele rampas 
ele om.0012 e om,0055. Do entroncamento, na alti·tucle de 
6::l7m,20, sobe o traç>1do até o alto de unu collina; dahi desce 
á Lagõ . Secca, n a margem esq. olo rio Sucury ou Verdinho, 
desenvolvendo-se por essa margem até atravessai-o :10 kil. 
5.340 e na altitude. 677m,40. ProsP.gue pela margem d ir . elo 
rio Verdinho;. em pequenos declives cortá a estrada da Vargem 
Grande e contmua ate que atravessa o rio Verde, na. altitude 
de 655m e a 16k36JDl do pont o de entroncamento . Dabi. prose
gue pela margem cli•r. a'té atra vessar o ribeirão Rio Doce na 
a lti.tu•le 653m,.8o e no kil. 19 .180. Ségue depois pela m~sma. 
margem elo r10 Verde, em S'laves rampas. até o kil. 20.220, 
onde começa em rampas ~ais fortes afim ele ·ganhar as aguas do 
c~erego do Açnele do MaJor Pinto o qual é atravessado no 
kil. 2i:l.740m e alt i tucl~ 70im,80.' Desse ponto prosegue, pela 
grota e pela margem cln· . do c•·rrego, para ganhar a garganta 
elo alto do chapadão no ki l . 25.68 .1 m e a ltitude 74'lm,4l) . Des.
envolve-s.e depois pelo chapadão, afim de attingir ao vá.lle do 
Agua Fr1a, seguindo pela margem esq. deste até o !tiL 30.240m, 
onde o atravessa n a altitude 748m.60. Continúa pe la gt•ota, 
por baixo ela estrada de S. José, em for tes rampas, procurando 
ganbar o alto ou garganta. no espigão do Ser1·ote, entre Manoel 
Ferreira e João Oarnasceno, no kil. 31.680"' e na altitude 
772m,20. O espigão elo ~errote é que di1•icle as a '!uas dos r iàs 
Verde e FartUl•a . Do alto, o traçado prosegue em declives, 
primeiramente fortes e depois mais brandos, pelo valle elo cor
rego do R Ptir?, margem esq., até ganha.· o F art11 ra, no ki I. 36; 
segUindo dah1 p~ l a margem esq. do Fartura até o rio Pardo, 
que é transposto no kil 39.98Jm e na altit ~le de 667"'.00. 
Deste ul·Lirno ponto desenvolve- se o traçado em fortes rampas 
pelos contrafortes elo carrego Santo Antonio afim ele alcançar 
o alto do Chapadão no kil. 48.520m e altitude R39m. Dah i 
vai ter ás cab~ceiras elo corrego Prata, no kil. 52 .340m e a 
7~7m,80 de altttude . Continua em seguida pel11 Chapadão até o 
kll. 54.800m, na altrtud'l 842m.20 (a maior al\itudll attingida 
pelo rarual) e d~sce pelo Espigão em forte_s decl ives, ll!fim de 
ganhar as aguas do Mococa nó k i! . 6&, altittide 645m,QQ. 

41..91!! 
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Com!içõos tcchnicas do ll'açado, etc., segundo o projecto do ongenlwiro 
Dr. Martiniano Brandão 

~ito ~a: . . .. . . .. ·.: . . . .. , . . . ... . . .. .. .... ... . . . .. . . . . . . . . . , 
echvtdade tnaxuna .. .. ....... . .. . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . 

Raio minimo das curvaR . . ....... . .. .. .. .. .... . ... . . . .. 

Relação en~re as declividades . . . •! patamares •. • .. .. • •. 
d~cllves . . . .. ....... . 

Relação entre os alinhamen~os . .. jt:lngentes , · · · · · · · ·· · · 
cul'vas ••• • . .. .. . .. • 

im 
2,5% 
iÜ1ID,27 

i1Jl<IJ03m 
4(ikÕIJ2m 

291<771m 07 
3dk_22Sm; ~3 

T ··11 !typo Vig11o!e ferro 
li lOS . • • • • •• • • • •• • • • .. • • • • • • • .. • 20 k'l ' ' • 'l og . por me.t·o corrente. 

Dormentes de madeira do pniz. 

(tena ... . . ...... .. . . 
Movimento de terras .... . , . . . •. .. 

1
lped •·a solta . . .. . , .,. 
rocha . • . •.. .. .. . •.. . 

Total, .. . . ,, ,, 

Obras de 
)

pontes .. .. .. . . . , ...• 
viaducto ... ... .. . . . . 
ponti lhões .... . .... .. 

a rte.· . .. · · · · • · · J • • • • • • • pac;;~ags . amet•icanas. 
boett•os ... •..• . . . •• . . . 
sargetas e drenos .. • 

31JO.OOOm,3 
12.000 

4 . (00 

403 , 0~0m,3 

7 
i 
4 
s 

63 
87 

~
estações .. , , . .. , . .. . 3 

Edificios .. . ..... .. . .. . .. . .... . . .. paradas..... . .. . . . .. 2 
armazens, depositas e officinns. 

locomotivas . . . . .. ., .. ... .. . .... .. . 3 

Material rodantd .. (passageiros ...... . 
carros .•.. .. '(bagagem ... , . .. . , . . 

6 
2 
2~ carga . . . . ... . .. ... . 

Trabalhos de terra e oh t·as de arte •. , 
Vi:1 permanente e telegt·apho . .. , .. ... . 
MatArtal rodante ..• ,. , . .... . .. .. ... ... , 
Edificios e d iversos • . . .. ......... . . .. .. 

'l'n~al.,, .. . . .. ... . ....... .. ... .. 
Custo Ju louietrico .. . . . . . . . ..... . . .. . .. . 

460:000$000 
600 : 000$000 
122: ooosooo 
H8:000$000 

i. 300 : 000$000 
19:696$959 

.1\.c·tualmente estão concluiclos os trabalhos de preparação do 
leibo e obras de arte em 30 ldls., inclusive os 7 primeiros do 
en·tt·oncametrto com a E. de L?. Mogyana . As obras dos 3 ul
ti.Juos ki ls. da 1" secção, para chegar á villa de S. José do lüo 
Pardo, esLão em andamento e rtcarão promptas a'té 30 de março. 
.1\. oompan h ia espera solução elo Consel!lO de Estado, confirmando 
a resolttção do presidente da província ve la t i "a ao entronca
mento 11a linha ela E. de F. Mogyana entre os kils. i55 e 156, 
no logar denominado Lagôa, pttra concluir os trabalhos de 
]unção en·tre os divet·sos t rechos existentes elo kil. 7 ao Rio 
Doce. A Companhi:1 Mogyana embargou os trabalho~ e pro
cura fazer coro que o ramal elo Rio Pardo entronque-se em Casa 
Branca. O ramal apresenta entt·e Rio Vot·de e Casa Branctt 
ce1•ca ele 14 kils .. e do mesmo Rio Verde ao entroncamento na 
Lagõa, cercd. da t9 kils. Entre Casa Branca e Lagoa ha, na 
E. ele F . Mogyana, 19 kils.; de onde se vê que as mercadorias, 
Indo clirectamente do lUo Verde á Lagô11., fazem uma economia 
de 14 kils . » - Tem as seguintes estações: Rio Verde, Enge
nheiro Rohe, Villa Costina, S. José do Rio Pardo, engenheiro 
Go1nide, C. Guimarães, Mo coca é Canôas . 

RIO PARDO. Serra elo Estado de lVIinn.sGeraes, nqs muns. 
da Leopoldina e lVIat· ele Ilespanha. «A serra elo Rio Pardo. 
Ott do Prata, escrevem-nos ela Leopolelina, que se des·taca, como 
Prolongamento ela Babylonia, ramo da Mantic1ueira, é a origPm 
elo sysLema orographico do mun . da Leopoldina; começa na di 
:;;,lsa deste mun. com o elo Mar de Hesp;~nha, e correndo para 
J.L • bifurca-se ao S. rl o arraial do Rio Pardo, s~guiudo um 
ramo pat·a. NE. e outro para :::lE.; c primeiro conserva a cleoo
nnnação de Rio Pardo. passando depois a denominar-se Monte 
fedonclo, qne é antes um con·tral'or·te que se destaca para ~!!.;. 

o que pl'Oprwmen te a cordilheira que, inclinao do-se mais 
Pat•a E., toma o nome de Leopoldina; o Ot\tro ramo, segui ndo 
Para SE . toma a denommação de serra da Pedra Branca». 

DICC , GEOG-, 56 

R IO PARNA U Á. Com. de i aentr . no Estado de Goyaz 
CL'eada pela Lei I'rov. o. 492 de 29 de julha de 18'72 e classifi: 
cada pelo Decreto n . 5.901 de 21 de setembro do me~~mo anno . 
Denominava-se antigamente Imperatriz denominação que foi 
substituicla pela actual por Dect·e·to de 30 ele dezem)Jro de 1889, 

RIO PEQUENO. Log . no mun . de Acavá e Es tado do 
Pará . A Lei Pro v. n. 842 de 19 de abril de 1875 creou ahi 
uma esch. publ. ele inst . pl'imaria . 

RIO P E QUENO. Log. elo Estado do Rio da Janeiro, no 
mun . de Paraty, com uma e3ch. publ. de inst. prim . creacla 
pela Lei Prov . n. 1.759 de 30 ele novemb t·o ·de 1872. 

RIO P EQUENO. Log. do Districto Federal , na fr eg . de 
Jacarépaguá . 

RIO PERDIDO. Log. do Estado da Matto Grosso,no mun . 
de Mimnda. 

RIO PIRACANJUB A . Com. de fo. entr. elo Estado de 
Goyaz. Com o nome de Santa Cruz foi creada pelas Leis 
Provs. de ns . 19 de 6 de julho de 1850, 5 de 18 de ou tubro 
ele 185i, e 50ti, ele 23 de julho de 1873, e class ificada pe los De· 
eretos ns. 687 de 26 de julho ele 1850. e 5.4 L7 de 24 ele setembro 
d 1873. Pas>ou a denominar-se R io Piracanjuba pela Lei 
Prov . n. 654 de 22 de dezembro de 1881. Comprehendia os tet·· 
mos de Maninhos e Pouso Alto . 

R IO PIRI Á . Log . do Estado elo ParÍl, no m uu. do Cur
rallinho, com uma esch. publ. 

RIO PRETO. Cidade e muu . elo Estado de Minas Geraes 
séde ela com. e á margem do rio do seu nome . Ora()'o Senho1; 
dos P~ssos e diocese de Marianna. Foi creada paroch ia"' pela Re
soluçao ele 14 de .Julho de 1.832. Villa por Lei 1-'rov . n. 211 ele 
15 ele abril de 1844; supprimida peb de n. 285 de 12 ele Março 
dsi846; restaurada pela ele n. 472 de 31. ele maio de 1850; sup~ 
pr1mtda pela de n . 665 de 27 ele abril de 1854, restaurada pela 
de n. 835 de 11 de julho ele 1857 . Transferida para a povoação 
de N. S . do Porto elo Turvo elo município cJe Ayuruoca com a 
clenomin~ção ele Vil! a Bella elo Turvo pelo art . I da de u . i .19t 
de 27 ele Julho ~e 1864; transferida a séde do município do Turvo 
para a povoa~mo do Senhot· dos Passos elo Wo Preto pela de 
n.1.64-! de 13 de setembro ele 1870. Installacla em 1871. Cidade por 
Lei Pro v. n. 1 781 de 21 ele setembro ele 1871. E' comarca de 
seg~nda ent~· : creada pela Lei Prov. n . 2.21.0 de 2 de junho de 
187o e class1flcada pelos Decre·tos us. 6 .380 Je 30 da novembro 
ele 1876 e 4\J6 de 1•1 de JUO h o de 1890 e Acto de 22 ele fevereiro 
de 1892. '!'em es~bs: publs. de instrucção primaria, uma das 
quaes creada pela Let Prov . n. 2.2'l'l de 26 de junho ele 1876. O 
município c consiituiuo ( i88.Jo) pelas parocllias ela cidade de 
S11nta H.iLa de Jacutinga, ::lauta. BaL'bara elo Monte V ~r ele 
S. Sebastião elo Barrea.do e Santo Antonio ela Dlaria . E' l'e~ad~ 
pelos rtos Preto, Plt·apettnga, Santa Clara, S. Gabriel ou 1't·es 
Barras, Santa i\lartha, Conceição, Saut'Anna. e diversos outt·os, 
·roDet•corrvlo pelas sen·as da Mantic1ueira, elo S. Gabt·iel e Neara . 
r,;.~oura ele cafe, canna, mill10, ar1·oz e feijão . A popula"ção, 
comprehenelendo os 4 chstnctos, é de 20 .000 habs. A cidade ·tem 
( 1887) umas 220 casas .quasi todas de .construcção regular; ma, 
trtz regulttr; duas agreJas; a elo Rosar1o e a do illsp irito Santo · 
!tom edifício que serve para casa de Misel'icorelia ; 6 ruas (Direita; 
Santa Clara, Pescadores, S. Joaquim e S . CbrisLovão); estação 
de estrada de [el'l'o e telegraphtca (estas na margem clireit,a do 
rio Preto, no Estado elo Rio de Janeiro) . · 

RIO PRETO. Villa e mun. do Estado da Bahia á maro-em 
esq . do rio de seu nome, tdbutario do Ur ande. que o é do 
S . Francisco, na com. do Rio Grande. Orago Saota·RHa e dio
cese archiepiscopal ele S. Salvadot•. Foi CI'eacla villa pela Lei 
Prov. u. 119 de 26 de março ele ·1840, que desmembrou-a do ter me 
ela Barra elo Rio Grande. Dessannexacla da com. tlo Rio 
S . Francisco e incorporada á ele Campo Largo peJo ~rt. I § II ela 
Lei Pro v. n. 1. Z49 de 28 ele .iun ho ele 1872 . Por A c to de 3 de 
ago~to ele iS\l2 foi incorporada á com. elo Rio Grande de que 
é a séde. Agencia elo correio . 'l'em tres eschs. puhls. de inst . 
prlm. et·eadas pela Leis Provs. ns. 1.322 de 18 ele Junho ele 1873, 
i .634 ele 14 de julho ele 1876 e 2 .35'7 de 31 de julho de 1882, fi 
cc. ndo as duas ultimas nas povs. Cannabrava e Formosa . 
« li:s·ta villn. elo Rio Preto. diz o St·. Durval Vieü·a de .1\.gmar 
( Dicww da .I:Jahia ele 29 lle Agosto de 1888 ), fica nil ~argem 
es'l· elo rio Preto, a 16 letruas distante ela foz ( Boq ue,lrao), 32 
da cidade ela Bar1·a e 22 de Campo Largo. ele onde esta separada 
por uma gt·ande traves si (f de immensos ge••aes, que ~e es~encle m 
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polo poente, em u ma vastidão c1 ue o vulgo crê sem fim, porque 
ainda não se conseguia exp lorar, apeiar das tentativas dos va
queit•os . .. Avalia- se a extensã0 do termo ém cer ca de 30 leg-uas 
ele nascente a poen te e umas 2Z de largura, limitando -se ao S. 
com Campo Largo, ao N. com o Pia.u hy, a E . com a cidade cl~. 
Ba rra e a O. com Goyaz. A vil! a tem boa appa t·encia e f6rma 
um largo e comprido arr·lt!ulo, tendo e.m u ma ex·t remi~l ade a ma
tr iz e n<t outra nm enorme templo mode lado pelo hospiCIO da P I
edade devido á inic iat iva de um frade dessa ot•clem, de nome 
Casell;iro . . . O ·termo é fel"ti l e em mui tos Jogares está ao a brigo 
ela secca por possuir boas varzeas, a que chamam veredas. A 
can na é a espec ialidade da lavoura, si bem que toda a plantação 
este ja em relação ás necessidades locaes e á pequena expor tação; 
tendo muito merecimento e procUl'a a farinha que a ll i se fabrica, 
por se t· a melhor que se e11con·tra nos mercadJs vizir:hos .... O 
commerc10 é acanhado e cons·t:1 ele u mas dez casas soil:nve1s ele 
negocio, além de a lg,,mas bibocas ele cachaça, rapadura, fumo, 
etc .» Desse mun. recebemos o segui n·te i nformação : «0 mun . 
é geralmente plano, compreheneleudo d uas zonns distinctas, as 
quaes se l imitam pelos lados elo N. E . e O. com a Serra Gera l 
que separa esta prov . das do Piauby, il!fat·anhão e Goyaz ; com
pondo -se a primeira dessas zonas . em d ireção de E . a O. , na 
extensão de 40 leguas, de veredas cobet"tas de ma'btas f'ecuu.das, 
cercadas de terrenos ondulados, quasi es~ereis, vulgarmen te 
catingas, e ele campos con Lendo em a lgu ns legares pastagens. A 
segunda zona co1üém vastos campos cortados po.r varios ribeiros, 
orlados ele mattas cultivaveis, t~m vastos buri'tysaes e d iversas 
chapadas em uma extensão ele 2.0 leguas para o lado de 0 .- ·E' 
banhado pelo r io Pre·t·J e por diversos kibs . deste . Ptssue pecll·a 
ele construcção , excellente barro ele olaria, salitre e perlra-h ume. 
Teve o nome de Santa Ri ta de u ma an·tiga fazenda de CI'i ação 
pertencente a Bai:-bara de tal, a qual t inha por costume fes tejar 
Santa Rita de Cassia , e por sua morte deixou á dita i magem 
c;Jr tas cladivas para a edificação de uma egreja, o que de facto 
foi realizado e passando depois a mesma imagem a ser pacl roeit·a 
da freg .- A v illa está assen te á margem esq . elo rio Pre·to, em 
·ter reno plano . Suas ruas são largas e cruasi rec·tas. As casas 
sito terreas e ma l constnüdas. Tem a cap~lla ele N. S. do Ro 
sado, que serve ele ma·tdz . A gr·ancle eg t· ~j a que, para ma·triz, se 
começou em 186S não passa hoje ele um montão ele ru i na&, t en!lo 
um raio clesa!Jaclo as suas to rres .- Lavoura ele canna ele as
sucar, mandioca, milho, arroz, feijão, cafe, tabaco e a lgodão. 
Criação ele gado . A inclustria fabril consiste em rapadura, 
aguardente, fumo ele rolo, farinha ele mand ioca e obras ele 
olaria .- Dista 170 legnas ela capital, 24 ele Campo Largo e 32 
el <t Barra elo R i o Gmnde . » 

RIO PRETO. Villa e mun . elo Escaclo ele S . Paulo, e:j:
parochia elo mun . de Jaboticabal. 01·ago S . José . Foi creada 
pat"och ia pela Lei Prov . n . 4 ele 21 de março ele 1879 . Tem 
duas eschs . publs . ele i nst. pr im . Foi elevada á mun. pela Lqi 
n. 294 ele 19 ele j ulho ele 1894. Sobre su as div isas vidP; e1ü re 
outras, a Le i Pr ov. n . 14 ele 1 ele março de 1887 . . 

RIO PRETO'. Dist. do Estado elo Rio ele Janeiro, no m' :'"'
de Vúença,, banhado pelo r io do seu nome, com impor~an le là-:. 
voura de café, canna e cereaes. Orago San·ta Isabel e diocese ele 
Nytet•õi. Foi cr eaclo curato pela Lei Pro v, n . '184 de 26 ele maio 
ele 1849 e parochia pela ele n . 573 ele 9 ele ou·tubro ele 1851. Tem 
duas eschs. publs . ele i os&. prim . Pelo ·terri to1·io da plNrochia 
passam os rios S . Fe,•nando, lnclaiá e elo Patr iarcha, além de 
outxos. Tem a E . de F. de Santa Isabel , cujo pon·to inicial é 
na Barra elo Pirahy e sua ul-t ima estação den·tro da sécle elo 
c1 is·t, '!.'em tambem uma es tracl~. m unicipal que, v indo ela Barra 
do Pirahy, att·avessa esse elist: na ex tensão ele 24 k ils . até o 
por Lo de Zacharias, no r io P reto, uma olrt l'a que par tindo do 
centro da pov . ,·a i aos dia·ts. elo Ampar o e S . Joaéluim, e ain~la 
uma outra que dahi vai ao dis . ele S. José elo '!.' uno . 

RIO PRETO. Dis·t. elo Estado elo Rio de Jn.neii·o, no mu n . 
de Petropoli s, á margem elo rio ele seu nome, l igada á Po -se por 
uma estt"ada atravessada pelo t•io P reto . Orago $. José e diocese 
ele Ny~erõi . Per tenceu ao mull . ele Sapu caia desde 1.874, em 
cou.s~quencia ela Lei Pro v. n. 2 .068 de 7 de dezembro, que 
desmembrou-a do mun. do Parahybaclo Sul. Tem duas esc_hs. 
publs. ele inst. prim . Comprehencle os povs . Aguas Claras, 
Figueira e Calçado. E' ligado il, Petropolis pela E. ele F. 
Grão-Pará . 

RIO PRETO. Dist. do Es!acl.o de Minas Geraes, no mun . 
d:l. Conceição. Omgo ·s. Sebas tião e d.j ocese ele Diama ntina. 
Foi creado paroch ia pela Lei P rpv, n . 2,218 qe 5 ele junho ele 

1876 . Agencia do corr eio, creacla pt' r portaria ele 28 ele setembro 
de 1883. Comprehencle o pov . Esmeril com esch . publ . e o de 
S . Jo~é elo Passa-bem . Sobre suas clivi,;as ''ide Lei P rov. 
n. 2.954 ele 7 ele ou tubro de 1882. Tem duas esch~. publs . ele 
inst. prim., uma das quaes Cl'eacla pela Lei Prov. n. 2.568 
de 3 de janéir o de :1880 . E' ge1·almente montanhoso e confi na 
ao Na8Cen·te com San b'Anna elos Fer ros, ao S . com Santa i'l!ar1a 
ele liabira, ao SO . com o Itambé, ao NO. com Santo Antonio, 
sendo por ta nto limitrophe com os m un . de Santa Anna dos 
Fel'l'os e Itabir a. Tem u mas 70 casas, u ma praça e uma pop. 
de 3.000 habs. IT:' o d ist. regado pelos r ios Preto do Hambé, 
Cu mbe, Cachoeira Alegl'e, Lopes, Botas e Esmer jl, e percorrido 
pelas serras e mon·os Arruelas, Negro, elas F lexas, Morro 
gsclll·o e Capiual. Lavoura ele ca fé, fumo, canna ele assttcar , 
e cereaes. Ct·iação ele gado . Sobre a origem primitiva da po
voação, encml'tl'a- se o seg.ninte : JTim :1814, João ela Silva Maia 
mandou constt· nit• em uma extremidade de sua fazenda um 
cemiterio e elesla data a 1830 , começou-se o edificação ele 
alg11mas casas, sendo enlão erigida, aonexa ao cemilerio, uma 
capella, cuj o ol'ago era e continúa a ser S. Sebastião ; cons
tando tudo isto de documentos remetLielos á camara eccle
siastica ele Marianna, pelo padre Anastacio Cardoso Neves, 
então vigar io ele N . S . elo Morr o elo P il ar, donde es ta f<tzia 
pa r te . Pelo que o Exm . e Revm. F1•ei José ela SS. T rindade 
hottve por bem confir mar o pedido elos fieis elas localidades 
circumvizinltas a esta, que enLão se denomi nava - Cachoeira 
Alegre - determinando a sua cal'ta provisional a benção da 
sobredi ta capella em !1:830 . E' o c1ue succi ntamente se pó de 
dizer sobre a origem ela povoação. 

R I O PRETO. Dist . elo Estado de Minas Geraes, no mun. e 
diocese ele Diama.n lina, banhado pelo rio rl o seu nome . Ot•ago 
S. Gonçalo . Sobre a fundaç.ão deste pov. consta c1ue, em 1808, 
o por tuguez Vi cLOr iano da Rocha tentou funclal-o na margem 
dir. elo rio Preto, mas que Vicloriano Alberto, possu idor desse 
·terreno, obstou ao intento claquel le, que tomou a resolução ele 
erguer a capella em um outeil•o elo lado esq ., defr·ontando com 
o local primeiramente escolhido; fallecendo Victol'iano antes de 
concl uir a capella, fo i acabada por Gonçalo Pereil'a de Carva lho, 
que ornou-a e cleixou- !beum patr imon io, que foi depo is vend ido 
ignora-se po r quem . Por Alvat·á ele 8 ele ou tubro ele 182:1 foi 
o arra ial elevado á categoria ele p<troch ia, sendo seu 'i<> parocbo 
o monse nhor João Floriano elos Santos Corrêa ele Sá . 'fem 
duas eschs . pub!s . de inst. pr im . 'fin lta a'té bem pouco tempo, 
além damatriz,ascapellas de S . Gonçalo das Cangicas, N. S. 
d'Abbadia, S . Sebastião elas Piuelabybas, Bom Fim o Santo 
Antonio . E' ligado a Diamantina, Menclanha, R io Manso, R io 
Vermelho , Cal hão, Penha, S. João Bap·bista e Montes Claros por 
es tradas. 

RIO P RETO. Dist. elo Estado de Min as Geraea, no mun . 
de Juiz ele Fóra, banhado velo r io elo seu nome. Orago S. José e 
diocese de Mar ianoa. Foi creaclo p~ roch i a pela Lei P1•ov . o . 472 
de 31 de maio de 1850. 'f em duas eschs. publs. de inst. pr im., 
uma das quaes, a elo sexo feminino, ct'eacla pela Lei Pt·ov . 
n . 3 .038 Ele 20 ele outubro el e 1882. Sobre suas divisas vide, enLre 
ou tras, a Lei Pt·ov. n. 2.722 ele 18 ele clezembi·o ele 1880 (a1· t. Ir! ). 
Tem 3.000 habitantes. 

RIO PRETO . D ist. elo Estado ele Mio as Ge1•aes, no mun . ele 
Paracatú. 0 l'ago Santo Antonio e diocese de Dia mant ina. Foi 
ct·eaelo 1Jarochi a pelo a rt . lll da Lei Pt·ov . 11, '1. 993 ele 13 de 
novembro. de 1873. Tem duas eschs. p,tb ls . de inst. pr im . Sobra 
suas div isas vide, entre ou·tras, a Lei Pro v. n . 2 . 905 de 23 ele 
setembro ele 1882 (art . IV), Com prehericle o pov . R iacho dos Ca· 
vallos. Agencia do correio . 

RIO PRETO (S. Francisco do) . A ldeamen·te de '146 i nclios. 
que se dedicam ao fabr ico ela fM· in ha, á cons·trucção ele canôas 
e ex tracçiio do oleo de copahyba. Occupam 46 fogos. Fica no 
Alto Madeira , Estado elo Amazonas. 

R IO P R ETO. Log. do Estado elo E . Santo, no mu n. elo 
ltapernir im. 

RIO PRETO . Log . elo Estado elo Rio ele Janeiro no dist. 
ele S . Benedicto do mun. de Campos, com impo1·Lau~~ lavoul'a 
ele canna. 

R I O PRETO. Arraial do Estado do Rio de Janeiro, no disl . 
elo Senhor Bom Jesus ele Ita lntpoana. Orago Santo Anton io . 

RIO P R ETO. Bait·ro de Araçarigtmma, no Estado de 
S. Paulo, com m-qa es~h . pu bl. elo inst. p tlimaria. 
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RIO P R ETO. Baino no mun . ele S. Ben:o elo Sapucahy elo 
Es1aclo ele S Paulo, com eschola . 

RIO PRETO . Log . do Estado elo Paraná, no clis b. ·de Agua 
Clara e m nn. elo I:Uo Negro. 

RIO PRETO. Log. do Estado ele Minas Geraes, n:J elisL elo 
Gaspar Soares. Ha ahi uma lapa e11orme vo lta<ia pa t•a o nasce n te 
e que pode comportar dtl 80 a ·100 an im aes. ( In f loc. · ) . 

RIO PRETO. O art. I da Lei Prov. n. 3.272 de 30 de ou
tubro de i 884 elevou á categoria de clist. com a denom in ação ele 
Saut' Anna do t\ io P r eto a pov . Cabeça ele Boi, pertencente ao 
termo ela Conceição do E>tado de Minas Gel'aes. Tem uma esch. 
publ. de inst . prim . , creada pela Lei P r ov . 11. 2 .468 de 23 de 
ontubt·o de '1878, 11ma cape! la. 32 casa e 160 habs. Pertence ao 
el ist. de l tamhé . Vide Rio P re to, mais acima. 

RIO PRETO. (S. João do). Dist . do termo de Carangola, 
no Estado de Minas Ge l'aes . 

RIO PRETO (S. José do). Estação da E ele I<'. Grão-Pará, 
que ahi tem o seu ponto te1·mi ual, no Estado elo Rio ele Ja
neiro. 

RIO PRETO. Estação terminal ela E . de F . União Valen
ciana, no mun. ele Valença e Estado do Rio ele Janeiro no 
ki l. 63 . Ess a estrada pnte da estação do Desengano, na ferro ~ 
via Central. Tem uma esch . publica . 

RIO PRE'l'O. Serra elo Estado de Minas Gel'aes , no dist. 
do Gaspar Soat·es . 

RIO PURÚS. Com . elo Estado do Amazonas, cr ea.cla pela 
Lei Pr·ov. n. 607 ele 26 de maio ele 1883, que constHuitt-::t coro 
todo o mnn. ela então vHla ela Labren : classificada de Ia en
t rancia pelo De • n . 153 ele 14 ele jane iro de 1890 e instul1acla 
aos 2 ele abl"il de 1890 . 

RIO REAL. Com. de prime ira enLr. do Es·taelo ele Se1•gipe 
creaqa pela Lei Prov. n . 974 de 25 de abri l de1874 e classificada 
pelo Dec. n. 5653 ele 3 de j unho elo mesmo anno. Comprehenclia os 
tel'mos de Itabaianinha é Campos, que JlOr aquella Lei fu r am 
desmembrados ela com. do Lagarto. F ui novamente creada 
com . r,ela Lei n . 99 de 3 ele dezembro de ±894, que constituía-a 
com os termos ele Ibai.Jaianinha, sécle da com . , Campos e 
E . Santo. Perdeu o termo do E. SanLo e adquiriu o ele Arauá 
p~la Lei n . 192 de 7 ele novembro ele 1896. 

RiO SAGRADO. Nucleo colonia l elo Estado do Paraná, a 
1i kils . de Morr etes, no prolongamen·to ela estrada que corta o 
11ucl eo Rio do Pln'to. 

RIO SANT' ANNA. Log. do Estado elo Pará, no mun . de 
Mocajuba, com uma esch . publica . 

RIO SCHARF. Log. do Estado ele Santa Catharina, no 
mun. ele S. José . 

RIO SECCO . Log. do Estado do Pará, no mun; de Cin·tt•a . 
RIO SECCO (S. José elo). Dist. do ·Lermo ele Mamanguape, 

n o Estado elo Parabyba do Norte. 
R IO SECCO. Log . do Estado do R io ele J ane iro, no mun . 

de Saquarema, COPl duas eschs. publicas. 
RIO SECCO. Log. do Estado do Rio ele J anei ro, no mun. 

do Rio Bon ito, com duas escbs . publs . ele i ns t. prim., uma das 
quaes creacla pela Lei P1·ov. n. 1. 716, de 4 de novembro de 1872, 
e uma capella ele N . !J. ela Conceição. 

RIO SECCO. Log. elo Distrlcto Federal, na freg . ele Gna
ratiba. 

RIO SECCO . Log . na com . ele <Jlll'ytiba elo Estado do 
Paraná. · 

RIO SECCO. Serra elo Estado do Rio ele Janeiro, no mun. 
de Saquarema. Dá origem aos rios Secco e Molle . 

RIO SECCO. Set•ra elo Es tado de Santa Catharina, na estTacl a 
D. Francisca, aos 26° H' i 4" de Lat. S. e 5o 54' 6' de Long. O 
do Rio ele J aneiro; a 618,29 ele altitude sobre o nivel do 
mar (Eng. Ed. J . de Moraes. Relat. sobre a Estrada D. FTan
ci sca, 1S72) . 

RIO SECCO. Lágôa elo Estado ela Bahia, na ft•eg. da Egreja 
Nova , elo ·termo ele Alagoinhas. É' abun.dan·te ern peixes . 

RIO SERTÃO . Log . elo Estado da Bahia, no mun. de 
Cayn:'t. 

.. 

RIOSINHO, Dist. policial do Estado elo Amazonas, no Rio 
Purús . 

RIOSINHO. Pov . no mun. ele Guarat uba e Estado do Pa
raná, com uma eschola . 

RIOSINHO. Rio elo Estado elo Piauhy; na,ce nas Sets 
Lagôas e com cerca ele 180 kils . de curso faz barra no rio 
Parnahyba, cerc't ele seio kil s. ac ima da cach oeil'a do Tatú . 

RIOSINHO. Um elos braços do rio Parnahybinha, no Estado 
elo Maranhão. 

RIOSINHO . Pequeno rio do Estado elo Paraná, banha o 
mun . de Par~nagu:í. e deongua na bahia deste nome . 

RIOSINHO. Arroio do Estado elo R . G. elo Sul , afll . ela 
mal'gem esq . do Ca naslro , que ê t r 1b. do ano io elo ·Meio, 
que o é elo Rolante . 

RIO TAPA DO (Fol'te do) . Constru ido li geiramente por Ma
·thJas ele Ubuqnet•que en• 1630, para se oppo 1• á marcha dos 
holla11dezes dese mbarcados em Itama!'acá. (Fausto de Souza). 

RIO TAPARÁ. Log. elo Estado elo Pará, no mnn . ele San
tarem, com uma esch . publica. 

RIO TAQUARY. Bairro no mun. ele Cananéa do Estado de 
S . Paulo, com uma esch . pnbl. ele ius t . prirn ., creaclo pela Cei 
PrúY . n. 8, de 15 de fevereiro ele 1884 . 

RIO TA V ARES. Arra ial elo Estado ele Santa Catharina 
sobre o rio do seu nome, no dist . ele N. S. ela Conceição da Lao-ôa' 
com uma esch. p~bl. ele inst. prim . m·eacla pela Lei P~ov: 
n . 81G de 1 de ma10 ele 1876 e uma capellinha ele S. Sebastião . 

RIO TESTO. Dist. do mun . de Blumenau, no Estado ele 
Sanb Ca·tharina, banhado pelos rios Rega e Testo. · 

RIO TOCANTINS. Anliga com. ele primeira eut . elo Estado 
ele Goy~z . creacla pela Lei Pr·ov. n. 506 ele 23 de julho ele 1873, 
que constituia-;t com o termo de S . José elo Tocantins, desmem
brado ria com . elo rio Maranhão. Foi classificada pelo Dec . 
n. 5.417 ele 24 ele setembro de 1873, e supprimida pela Lei Prov . 

-1\.' 789 ele 25 de novembro ele 1.886, que annexou o seu lerl'i 
to~Io à com. rlo rio Maranhão. O Dec . de 9 de janeiro de 1890 
rle:: à com . elo P ilar a denomin ação de Rio 'l.'ocauLins, ·tendo 
po1· séele o termo de S. José de TocanLins. 

RIO 'l'ORVO . Antig·a com . ele primeira en tr. do Estado ele 
Minas Geraes. Passou a denominar-se Ponte Nova pela Lei 
p,·ov. n . 3 .125 de 18 de ou·tubro ele 1883 . 
·RIO UBÁ . Log . no Estado elo Paní., uo mutl, ele :Mojú, 
com uma esch . publica. 

BIO VELHO . Log . elo E stado elas Alagôas, em Pioca. 
RIO VERDE. Cidade e mun . elo Estado ele Goyaz, séde da 

cem . do se l\ nome, sob t· ~ 1m1 confiuen·te do rio Verde, li gada a 
.T...A·~..:::y e a An icuns por esbrada.s, com clima ameno. Sua in
clns tria ·principal é a ele criação ele gado . Orago N . S . das 
Dôt·es e diocese ele Goyaz . Foi creada parochia pe'a Lei Pro,-. 
n . 6 ele 5 ele agosto de 1848, elevada a villa pela ele n . 8 ele 6 
Je novembro ele 1854; installada. em 26 ele setembro ele 1862 ; 
ólaele pela de 11. 670 ele 31 ele julho de 1882 . E' com. ele pri~ 
me ira entr., creacla pela Lei Prov . n. 454 ele 30 ele setembro 
ele 187fJ e classificada pelos Decrs. ns. 4 .670 ele 9 de j anei ro 
de :1871 e 4.973 de 20 ele maio de :1 872 . A pop . é avaliada em • 
2.000 haba . Sobre suas divisas vide : Leis Prov'l. n. 7 de 13 ele 
novembr o ele '1856 e n. 55i de 9 ele agosto ele 1875 . 'l'em eschs . 
publs. de instr . p l'irn . Em 1886 recebemos desse Estado a 
segnin·te iuforrna~.ão: «A com . elo R io Verde, ao S. da capital 
de Goyaz, comprehende uma superficie de cerca ele 300 kils. de 
N·: ao S . , e ele 420 ele E. a O., con·tendo uma pop . ele 13 .000 a 
1.'1. 000 almas approxim adamente . Comprehencle 3 termos : Rio 
Verde, séde de com . , Jatahy e Rio Bonito ou Cayap6. A villa 
elo Rio Verde es·tá collocada em uma linda colin a, contendo cerca 
de 100 casas, inclusive algu ns ranchos e algumas destas casas 
são r1 Q boa constt"Ucção. ]!] ' banhada pelo rio Cachoeil'inha, que 
verüclo LA ,·a e nascente o vae ·ter ao S. Thomaz, e este 
icf!ha a fac~ a ou·tros vae desembocar no rnagestoso Parana
hor~e., .o::,}.J·' tem eclificio publico algum que mereça se fazet· 
menção. E' miseravel de agua pobavel, por causa da falta abso
luta ele policia municipal; pois o r ego pu~hco tem abun_da nc1a 
de agna, que, quando bem dividlda , chegar1~ para. abastecJm~nto 
ele todos os habitantes, ao passo que pot falt<:~. de poltma a 
metade da pop. não se u bilisa das aguas elo rego pubhco e 



RIO -444- RIO 

as demandam com sac.rificios em ou·tl'O S logal'es. 1'em aulas 
de :tas lettras para ambos os sex"s. Sua principal indus trla é a 
pastoril, a qual sem duvida al.guma produz gado ela melhor 
q ualid;tde que se encon·tra na p1•ovincia, devido ao cuidado el os 
fazendeiros em cruzarem as raças, pois constantemente manda1n 
vir touros pastores da IL'Ovincia de MiJlaS e aLé da fazenda ele 
Santa Cruz, na província elo Rio da Janeiro. Exporta annual
metlte para Minas e S. Paulo, termo médio, ele 5.000 a G.OOO 
bois que se vendem naquelles mercados de 40$ a 50$ por cabeça. 
TeU:: 3 casas ele negocio com generos do estrangeiro, em g1·ande 
escala, além ele outras de pequenos fundos, e quasi ·tudo impor
·taclo do Rio de Janeiro, S. Paulo e Uberaba, que a abas·tece de 
sal e café em tl'Oca elo gado. A villa é cercada de léste a sul 
por clous grandes rios navegaveis; o rio Verde que, l 'euniclo ao rio 
elos Bois, ..ai desembocar no magesLoso Paranahyba, um dos 
maiores aflluentes do Prata. Não tem um s6 me ndigo em ·Loda. 
villa. Os campos, nos quaes se r1pascenta o gado, não podem ser 
melhores; pois se encontram diversas qualidades de .fol'l·agens 
proprias para a nutl'ição elas rezes que, com o auxilio do traclo 
que recebem, vivem sempt·e got·das. As maLtas vil'gens que se 
encontl'am em larga escala são de uma uberclade invejavel; pois 
tudo quanto se planta vege·ta e fl·uctifica abundantemente. .As 
madeiras de co.nstrucção, a a roeira, o ipé, a amoreira, a 
garapa, o ceclro, o balsamo, a pel'oba, a cangica são sem pre 
abundantes nestas mattas. O. páo carvalho, para marcenaria, 
que tanto imita um antigo tecido de seda- o chama lo te, ou 
pão setim é uma madeira digna de ser admil'ada. nas grandes 
cidades, pois sua bellez;a excede á elo decantado mogno, e nestas 
mattas é ella abundante. No reino mineral nada existe que se 
saiba . A 27 leguas da sécle ela villa, no canal S. Simão, no 
rio Paranahyba, s~ l evan ta actualment:'l uma grande pon·te, 
obra ele arte, sob contracto com o govel'no pl'ovincial, a qual 
espera-se ofl'eL·ecet· tntnsito no mez ele novembr·o fu·tul'o; o que 
será para a provincia uma boa fonte ele renda, e para os 
tr:J.nseuntes desta com. um allivio a tantos esfo rços r1ue 
fazem para transporem suas boia das no podo S. J eronymo 
sobre o rio Parana hyba, excessi vamenle largo e perigoso. O pov.~ 
em geral é hospUaleüq e l abo l'ioso; o producto da sua lavoura; 
porém, não excede ás necessidades do consumo, pot· causa d.~'· 
não havel', á pequ ena distancia, um mercado consumidor, poii; 
os lucros que poclel'iam obtet· seriam consumidos no transport~. 
O solo em geral é de massapé vermelho. A inelustria pastoril , 
como já disse, é a unica oe ~ ta zona ser•aneja, e pol' isso exis·tem 
mui tos e abastados fazencleü·os que fazem do gado um co=ercio 
bem lucm·tivo . Enceta-se agol'a um commercio ele sal, no Ç[Ua' 
consomem dezenas ele con·tos ele réis, com a província -Je 
S. Paulo, do qual se espera um decrescimento de preco de 40 a 
50 por cento. Trata-se com boa vontade da construcção ela 
casa ela camal':J. ~unicipa l e cadêa, para cujo eclificio já oon
correu o governo ela prov;wma com 2 :000$, e os h abitant es éiQ 
tet•mo com mais de 4 : 000~000 . Como, porém , se pt•etencle 
constnür uma elegante e seguu cas<t , pa.t·a o que não és,·":~;:. 
ciente a quantia acima, sem. duviJa so licitar-se-ba elo gov.áf.!J.Jl~ 
da provincia a 2a quo·ta ele igual quant ia concediela pel a assem
bléa provincial em favor ela mesma obra . A justiça publica se 
r es•mte inteiramente nesta com. ela falta ele JUizes ·togados 
e fot•ça publica. Temos sido inf~lizes com os juizes ele dü·eibo, 
pela pouca permaoencia que fazem nesta com . Juizes temos 
tido que se demoram ape nas ele 40 a 50 dias, voltando com 
licen ça por 3 mezes, o mais elas vezes tem sido estas poro
gadas até por um anuo, f\ nela a qnal é nomeado novo juiz com 
5 e 6 mezes de prazo para Lomar con·ta ela com . , e em todo 
este tempo se está recol'rendo aos leigos elo loga r . IIa mais ele 
12 annos nã:> tem o t~ rmo juizes municipaes fol'm ados, o que 
tanto convinha : felizmen·te, porém, os subsbitntos qne ·teem 
servtdo te~m sabido cumprir seus deveres, si não com 
aqu.ella proficiencia do Juiz formado, n.o menos com a melhor 
intenção . Uma forç:J. pnblica n es·ta villa é de su=a necessi
dade, a%im como de um official commam.dante itLvesticlo do 
cargo de delegado ele policia. Esperamos, pois, que S. Elx. o 
Sr. presidente ela província fará a esta rica. e fl.01·eP"~nte 
com. os beneficios que puder, pelo que receberá as ,.s es~os 
deste bom povo. Rio Ve•·cle, 17 ele se·tembro de 1886, u.as Clar~ 
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RIO VERDE-. Villa e mun. do Estado de S. i,!!."q· ' i?(),{.
da com. do seu nome, en·tre os rios Itararé e Verde, rn,., ",Z·Ja 
capi'tal, da qual dista 322, 2 kils. «Teve origem em 18•13 pela 
emigração de uma parte ela numerosa tribu ua nação Oa,y~tás, 
que, passando áquem elo rio Paraná em 1819, vagou errante nos 
set·tões ela pl'ovincia de S. Paulo, es tabelecendo-se parte nas 

margens do rio Verde (Machado ele Oliveira, Quadro HistoJ•ico) · 
Dist a79kils. ele !tapera ela Faxina; '1.2,7 ele Apiahy e ii2,2 CL6 

Paranapa nema. Ot·ago S. João Bo.pt.isba e cliocese ele S . Pmllo· 
Foi creacla pal'ochia pela Lei Pro v. n. i de 5 t.lo março de 1855; 
eleva.cla á ca·tegoria de villa pela ele n. 7 de G de março de 1871.. 
Com. pela de n. e ele 2-l de fe vemiro de i83:3. Lavom·a cl.e 
cet·eaes. Cl'iação ele gado. Sua pop. é ele :3.000 habs. Tem quatro 
eschs. puuls. ele inst. pri'll. Agencia elo corre.io, creada em 1874. 
Além ela matriz, tem a ermida elo Bom Jesus. Da villa nos 
informam ·beL' ella sido oomeçada pelo finado Fr. Paciaco ele 
.Montefalco, encarregado pelo governo ele cathechisat• os inclios, 
o qual edificou uma capella em ·1847. O mun. é regado p elos 
rios Itararé, Verde, Laranja Azeua, Vermelho, l<'ol'quilha, 
Branco, ·Lageaclo, Conceição, Inclios, Ariranhas e F :J.rbu l'a . 
Foi classiticacla com. ele ia en~rancia pelv Dec. n. 173 ele 22 de 
janeieo de 18\lO . Compt•ehende os bairl'Os Lat·anj a Azeda, T a 
quary, Lageaclo c Ribeirão Vermelho. A villa fica a 585 metros 
de al·tura . 

RIO VERDE. Dist. elo Est(Ldo de Miuas Geraes, no mun . ele 
Baependy, na margem esq. elo t'io elo seu nome, que ahi tem 
uma pou·te, no logar Jurum1l'im. A fertilidade do setl terreno é 
vantajosamente aproveitada com o plantio àa canna, rumo e 
ceL·eaes, e uos ricos campos, que a r odeiam, c1·ia-se em abunclan
cia gado vaccum. Dentro elos limi·tes elo dist . exis·tem excellen
tes aguas gazosas,muito p1·oveilosas para as molestias do estoma
go . Sua eg l'ejamatriz Lem ainvoc~tçào cleN. S. ela Conceição e 
depende d<t diocese de Marianna. Foi creaclo parocllia pela LeL -
Prov. n. H4 ele 9 de março de 1839·. Tem eschs . publs. ele inst. 
prim . e agencia do cort•eio. Sobre Sll<ts divisas vide al't . li da. Lei 
Prov . n. 2.941 de23de setembro cle1882, art. IV ela de n.2.905 
ele 23 de Setembro de -1882; art. H ela ele 1. 2.633 ele 7 ele janei
ro ele -188ll ; n 2104 ele H de .i ulho de 1876 ; n. i. 998 ele 14 de 
novembro de ~873; n. 1.583 de 2.2 de julho ele 1868; e n . 1.213 
de 22 ele agosto ele 1864 . 

RIO VERDE. DisL. do Estaclo de 1Vlit1as Geraes, no mun . ela 
Chl'istina, ámargemdisc, do ribeirãodo Carmo . Orago N. S. 
elo Carmo e diocese ele lVLal'io.nna . Foi creado parochia pelo Dec. 

· de 14 d<l julho ele 1832. Denorr;inava-se Pouso Alto, denominação 
que foi substituída pela actual em virtude elo § I art. V da 
L ei Prov . n. 3.058 de 28 ele outubro de 1882. Tem duas eschs. 
publ s . de inst . pl'im. Sobl'e suas divisas vide, entre outras, a 
LeiPI·ov . n. 3.335 deSde outubt·o del885. Agencia docorreio. 
Suas terro.s são de boa qualidade e productivas ; .:ontém boas 
maLtaq, onda encontram-se excellen tes madeiras de lei e campos 
ele cria l' ; sua indtts·tria fabril consiste em tecidos ele algodão a 
l ã . A pop. é avaliada em cerca ele 5000 habs . Seu teni·borio é 
banhado pelos rios Verde, Carmo, Aterrado, Bocaiua ; e alrá
vessado pelas serras elo Bugio, Bocaina, Lambary e Pintus
Dtsta cet·ca de 21 kil8. ela Chl'istina e 66 da Campanha. A ferro
v ia Sapucaby bem ahi a es·tação de Silvestro Ferl'a.z A cuHura 
priocipal é a do fumo. 

RIO VERDE. An·tiga com. desegLmda eotr. do Estado de 
Minas Geraes, creada e classificada pelas Leis Prov . ns. 134 de 
16 de mM·ço ele 1839, 46 1 de 22 de abr·il de i850, 7·19 ele 16 
de ma io de 1855 e Dec. n. 687 de 26 de julho de 1850. Suppri
micla pela Lei Prov . n . 1,266 ele 22 de dezembro ele 1865, re
staurada pela ele n. 1.666 rle 16 ele setembro ele 1870 e classificada 
pe lo Dec . n. 4 .648 ele 26 de de dezembt·o ele 1870 . Com
prebendüt o tel'mo ela Campanha e o mun. ele S. Gonçalo do 
Supucahy. 

RIO VERDE. Pov. no dis .. e m•m. de Pouso Alto, no Estado 
de Minas Ger<te~; com uma escb. publ. ele ins·t. pi'im. 
para o sexo masculino, creada pela Lei Prov. n . 3.115 de 6 ele 
outubro de 1883 . 

RIO VERDE. Dist. do Estado de MinaS' Geraes. Viela 
Tres Con~>ções elo Rio Verde. 

RIO VERDE. l~ov . elo Es·tado ela Bahia, no mun . de Chi· 
que-Chique. 

RIO VERDE. Log. elo Estado de Minas Geraes, no mun . 
elo Curvello. 

RIO VERDE . Dist . elo Es·tado ele Goyaz, incorporado á 
f reg . ela Marl1·e de Ueus elo Catalão pelo art . I da Lei Prov. 
n: 335 de 3i de julho de i86'l. 0l'ago Santo An·tonio . 

RIO VERDE. Estação da E. de F. Mogyana, no kil. 14 
do ramal elo Rio Pal'clo. 1roi aberta ao trafego a i de setembr·o 
ele 1896. 



R IT -445- Ri:'i' 

RIO VERDE. Set·rote elo Es·tado da Bahia; assim denominado 
por ficar á margem do rio Vet·de, tdb. da ma rgem dir. do r io 
S. Frn.ncisco. t'er bence ao mun. de Pilão Arcado. 

RIO VERMELHO. Dist. elo Estado da Bahia, no mun . ela 
Capital. Orn go Sauh'An na e diocese archiepiscopal de S. Sal
vador. Foi creaclo parochia pelo a rb. I ela Lei Prov. n . 2 .016 
ele 20 de julho ele 1880, que desmembrou-a das f t·egs. 'da Victo
r ta e ele Brotas . Tem eschs . publs. de i nst. prim. 

RIO VERMELHO Dist. do Estado ele Santa Catbariua 
no n'lltn . ele Florianopolis. Orago S . João Baptista e diocese c!~ 
Cury.tiba . Foi et·e.ado parochia por Dec. ·de 11 de agosto 
de 183 1. Desmembrado do termo ela capital pela Lei Prov. 
n . 838 cl~ 2 de maio de 1877, disposição essi1. que a ele n . 85~ 
de H ele Jan eiro deiS O. revogou. Nella fica a P.ra ia elo., I nglezes . . 
Agen01a do cone10 creacla em 1884 . Cultura ele farinha ele 
mandioca, café, amendoim, fe1jão, milho e canoa. 

RIO VERMELHO. Dist. elo Estado ele MinRs Geraes, no 
mun . elo Sel'l'o, ligado a Itambé por llma estrada atravessada 
P_elo rio Guauhãcs. Orago N . S. da Penha e diocese ele Dia.man
tina. Foi creado pal'Ochi a em 1817. Tem duas eschs . publ5 . ele 
Jnst . prim., uma das quaes creada pela Le Prov. n . 2.478 de 
9 ele novembro de 1878. Sobre suas divisas vi de, entre outras, 
a Lei Prov. n. 1.143 ele 24 de setembt·o ele 1862 (art . IV); n. 
2.722 de 18 de dezembro ele 1880; n . 3 .304 ele 27 de agosLo de 
1885; n. 3 .442 ele 28 de setem uro ele 1887. Agencia do correio 
m·ead a em 1881. Confina com o clist. ela P~nha rle S . J oão 
Baptista, ela qual e separado pela serra elo Ambrosio . 

RIO VERMELHO. O govemaclor D . Lourenço de Almeida 
fez con str~ ir nesse sitio, em 1711, um forlim que em 1798, fo i 
Teconskmdo por D . Ferna ndo de Aguiar : mas em 1809 íoi acon
~e lhado o .seu desarmamento, visto ser julgada i a util a suare
BJstenCla, Iso lado como se achava na distanc i<t de uma legua 
ela fortaleza de Santo Antonio da Barra. T alvez ainda r estem 
ruínas (Fausto ele Souza . Fortificações da Bahia.) 

RIO VERMEL HO. Pov . do Estado do Paraná, nos muns. 
de Guarakcssava e R io Negro. 

. RIO VIZEU . Log . elo Estado do Pará, no mun . de Moca
Juba , com uma esch . publ . 

RIPAÇÃo. Rio do Es·tado elo Goyaz, affi. da marg. esq. elo 
Capivary. 

RIP ACH. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. da mar. 
gem esq. elo rio Pal'á . 

RIPAS. Pov. elo Estado de Minas Geraes , no clist , ele S. Gou• 
~alo da Ponte, 

RIQUESA . Log. nos muus . elo Palmares e Amaragy do 
!Tis tado Pernambuco . 

RIQUESABA. Nome que em alguns mappas se dá á ilhado 
Tavares . (Fausto ele Souza. A Bahia elo R. ele Janei,·o . ) 

RISADA . Riacho do Estado· da Bahia; banha o mun, da 
A!·êa e clesagua no rio Preto. 

RISADAS . Log . do Estado de Pernambuco, no num. de 
Palmares. 

S 
RISADAS. Ribeil'ão do Estado de Minas Geraes, entre 
· Gonçalo do Sapucahy e Pouso Alegre . 

RISCA DAS BICUDAS. Res lio.Q'a existente na cos·ta do 
Estado doR. G. elo Norte, por 45° i\0 , do pontal de uma outra 
~estmga situada por 45o SO. ela coróa das Lavadeiras . Corre 
.c.o. por espaco ele cinco mi lhas . 

RISCADO. Corrego do Estado do Par11ná; desagua na. 
mn.rgem esq. elo rio Timbotuva, aff. elo l'io Verde. 

RISCO . Log . do Estado de Pernambuco, no muu. ele Ama
ragy. 

RITA. Morro do Estado ela Bahia, no elist . do Bom Des
Panho. (Inf. loc .) . 

RIT A. Ig-arapé do Estado do Amazonas; desagua na ma\·gem 
epsc1. elo rio Solimões, pouco abaixo da a lelêa de San·t!lo C}'uz. 

or elle vae-sa ao Içá. E' t a mbem denominado Quiriá. 
RITA (Santa). Vil1a e mun. elo Estado do Parahyba do 

Norte, 2 kils. a O. ela capital , á margem dir . do rio Para
hyba . Diocese elo Pa.rahyba . Foi creada parochia pela Lei Prov. 
n . 2 de 20 de fevereü·o de 1839. E' at1·avessada pela ferr o- via 

Conde cl'Eu, que ahi tem uma estação no kil. 12 .00Qm, Tem 
dttas esc hs. pttbls. ele ius·t. prim. E' com . de :f.n entrancia 
creacla pelo Dec. n. 21. de 14 ele junho de 1890 e class ificada 
pelo Dec. n . 540 de 28 do mesmo rnez e au no . Foi elevada á 
villapot• Dec . n . ~O de 19 de mar ço de 1890 . E' um dos muns. 
mais ricos elo Es Laclo, t em um engenho central e ll1Ui tos outros 
engenhos de assucar , uma fabrica ele cimen to na ilba Tiriry e 
uma fabrica ele tecidos de algodão . Produz abundantem ente 
toda a sorte ele cereaes, legumes e fl'uctas. A vinha t em sido 
ensaiada com muito bom exito . 

RITA (Santa). Anliga capella erect a na pov. ele Santa Cruz 
ela Ribeira elo Trahiry, pertencente ao mlln . ela capital elo 
J~staclo elo R . G. elo Norte . Foi elevada á parochia pela Lei 
Pro v. n . 2,1 ele 27 ele março de 1835 ; incorporada ao mun . ele 
S. José de Mipibú pela de n. 31 de 30 ele mat·ço de 1835 ; tra ns
ferida s ua sede ]Jár<l a capella de S. Bento da Sena do Pires 
pelo llr t. li da de n . '1 99 de 27 ele junho de 1849 ; restau rada 
parochia pel11 ele n. 393 de 24 de agosto de 1858; incorporn.da 
ao mun. ele Tralüry pela de n. 777 ele 1i de dezembro de 1876. 
Soi.Jt·e suas divisas vide Lei Prov . n. 119 ele 9 ele novembro de 
18-!4 . 'l'em umn. esch . publ. de inst. prim . , 01·eada pela Lei 
Prov . n. 843 de 23 de j unho de 1882. 

RITA (Santa). Dist. da Capital Fedet•al, creaclo freg. por 
Dec. de 13 de ma io de 17:21 e confirmada por A.lvará de 10 de 
maio de 1753 . Co nfina com os clis ts , da Caudelaria, SS . Sacra
mento e Sant' Anna. Ne~le ficam os morros do V alongo, da Hha 
da~ Cobras, da Conce tçao , elo L1vrarneu~o , da Boa Vista e da 
Saud.; os càes dos Minei ros, ela P r·a inha e da Imperatriz ; os 
largos ele Santa Rita e do Coronel Tamarindo (antigo S. Fra n
cisco de Paula); e as praças Vinte e Oito ele Setembro (antigo 
largo da P r•ainha), Municipal e da Harmonia . E ' um eles dista. 
mais populosos e commel' Ciaes da cidade . Tem 47.000 habs. 
D'O Bio ele Janei t·o do Dr . lVIo t·eit-a ele Azevedo extmctámos o 
seguinte a respei·to da egt•eja ma·tl'iz des·ta freg. : <<Os devotos de 
Santa Rita , Manoel Nascentes Pin·to e sua mulher D. Antouia 
Maria festejavam annualmente em suD. casa a imagem dessa 
santa, c1ue conservavam e m ]!aiuel; mais tarde transferiram-na 
pam a eg t·eja da C~nclelaria , constituiram uma irmandade, e 
obti veram a expostçao do Sacramento no dta da festa, que cele
bravam. Resoill·tos a levantar uma ca pella em t err eno proprio , 
Nascentes Pinto e su n. mulher· der am principio ao seu r el igioso 
i o tent~, e o bispo D. Francisco de S . Jeronymo veio lançar a 
pri meira. pedra do eclificio . Concorreram os moradores ela cidade 
com esmolas e em pouco tempo estavam edificados a capella
mór, a sachristia e o consistorio . Po1· escriptura de 13 de 
março de 1.721 os fundadore3 ceder em a capella com os ot·na
meatos ele seu uso e alfaias ao juiz, ao escrivão , thesoureiro e 
procurador ela festa ela santa, obrigando-se aquelles a ·concor
rerem a nnualmetrte com 16$000 para auxilio do susten·to de 1Jlll 
capellão e com igual quanti<~ para guisam.en~o do vinho, host io.s 
e roupa lavada; reservando para si , o.lém de outt·as condições 
exaradas na escriptura, o titulo de padroeiros pe1·petuos, que 
passaria a seus descendentes, preferindo o varão, e uma sepul
tura na capella- rnór para elles e seus descendentes. Fallecendo 
lllanoel Nascentes, tm·nou- se padt•oeiro da capella seu filho 
Jo-nn.cio Nascentes. Creada a freg . , compreheucleu o bispo que 
e'i;.coott·aria opposição na entrega da capella ele So.nta Rita, que 
destinara para parochia dessa freg., pelo que enviou uma -pas
toral a ignacio Nascen tes Pinto para, sob pena de excommunhão, 
entregar a egreja em 24 horas. Ignacio Nascentes entregou a 
egr eja, mas tratou de demandar ; obteve algumas sentenças 
favomveis, mas no calor da contenda adoec~u gravemente. 
Persuadiram-lhe, eu elle mesm o o.creditou, ser a molestia um 
castirro por sustent a r demanda com o bispo e embaraçar a vinda 
elo S~cramento pat•a a egreja; pelo que pvumetteu desistir , si 
porve t\tura se r estabelecesse. No fim de 40 dias levantou- se da 
cama e a demanda cessou .. . .A cgceja não t ern adro; o porti.cG> é 
ele marmm·e e são pequenas as ja nellas do côro ; sobre o en·ba
blamen to ha um oculo com varões de fe1•ro ; segue-se UIJ?- se
g undo cot·po que apresenta no cent ro arabescos de al venana , e 
fecha a fachada um frontão Clll'VO com uma cruz de g1·anrto .. A 
torre ao lado direito é menos saliente que o corpo da ~greJ ~ ; 
tem .~ma porta no prilneit·o pavimento. u~a.janella. na _du·ecç~o 
elas elo coro, um relogio offerecido pelos fi e 1s ao v1gar10 no. 2.:>0 

anni,·ersario de sua ordenação sacerdotal, a abertura elos smos 
e 0 corucheo de fci1·ma pyramidal. O tempc.ral de 10 de_ novem: 
br o ele 1861 lançou por t erra u ma elas qu n.tL'? _ pyramides que 
ha dos lados do pinaculo da torre . For o cap1tao-m6r J osé ela 
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Motta Pereira quem mandou concertar o maiot· sino que ha all i, 
o qual tem na cit·cumfel·encia a Feguinte inset·ipção : 

De Sn.n~:L Rita fui, 
Do Sa.nto.. Rita sou i 
O senhor capL~ão - mó•· 
]\fe rcfOI"UlQU. 

Apresenta a egreja de San~a Rita a côt• e nnegrecida, o aspecto 
triste que o tempo impl'ime aos velhos eclificio> . Fica a egreja 
no la~·go de Santa Rita no canto ela rua elos Ourives; junto á 
parede do. capella mór ha nm pec1ueno terreno lriang11lar fechado 
com um pJ.nro, onde havia, cle~de a J'unc\ação ela egreja, um 
coqueiro que decepamm em i870. Transpos·to o por ti co, vê- se o 
g•tat·da-vento construido em 1825 por Ben ·to J osé de Almeida; 
elo lado do Evangelho está o baptisterio, sendo a pia do tempo 
da creação ela freg . Tem cinco altares : o primeiro, elo lado do 
Evangelho, pertence á Senhora ela graça, á Sà•r~a Barbara e a 
Santa Luzia, vendo-se abi tambem <t imagem do San·to Christo 
elos Milagre~, cuja irmandade com posta ele senhot'as foi cr~ ac\a 
ba perto de 40 annos. O segundo aHa t• é o ele S. Miguel e 
Almas, Santo Antonio e Santa Quiteria. O pr·imeiro, elo lado ela 
Epístola, pertence á Senhora da So ledade, á Senh ora das Dôres, 
a S. Thiago e a S. Lazaro. A imagem das Dôres pertence á 
irmandade elo Sacrament'> e, depois ele ter estado em um a!Lat• 
por cleb~ixo do consistorio clestn. irma n dade e, no altar el o 
consistor10, passou em 1846 par~ o Jogar em que se acha. 
O Espirito San·to, Sant'Anna, S. José e S. Joaquim occuparo 
o segundo altar da Epístola. A parede que sustenta o côt•o é de 
abo bada ; as seis tribunas da egreja não teem serventia ; entre 
os altares ficam os pulpitos, nos quaes orou repet idas vezes o 
padre Antonio Pereira ele Souza Caldas. No throno da capelia
mór expõe- se o Sacramento e latteralmente estão Santa lUta e 
Santo André. Est{t na capelia-mór a sepultu •·a dos fundadores 
d<~ egreja com eata inscripção : 

Sepultura pel'petua 
De Manoel Nascentes Pinto 

E de sua mulher 
E ascenilentes, 

Fundador dest:L i(\'l'eja 

A ·talh a que orna o templo interiormente é mui to an·tiga, ele 
máo gosto e de estylo barroco. Da capella-mór passa-se para a 
sachristia, onde veem-se um a.rcaz muito velho, um nicho igual 
ao arcaz e um esguicho antiquissimo. Em frente ao arcaz h a 
Lres portas: uma vai para a sacbristia da irmandade elo Sact·a
mento, outra para o recinto das ca·tacumbas e a ultima para um 
poço ele tres metros de profundidade e a cujas aguasse attr ibuem 
virtudes medicinaes. Creacla a f reg. de Santa Ri·ta, foi esco
lhido para viga.rio o padre João Pereira de Araujo e Azevedo, 
que, apresentado por cart a de 29 ele maio de i75::J, foi confir
mado em 8 de agosto seguinte, 

RITA (San·ta). Dist. elo Estado de Minas Geraes, no mun. ele 
P 1rtos, ligada á villa dos Alegres por uma estrada cortada paio 
rio Prata. Orago Santa Rita e diocese ele Goyaz. De s imples 
dist. C1'eado pela Lei n . 1.14<! de 26 de dezembro de 1867 
da f1·Pg. dos Alegres passou á categoria de parochia pelo ar·t . I 
da Lei Prov. n. 2.688 de 30 de novembl'o de 1880 . Tem duas eschs. 
puhls. de instr. prim . , creaclas pelo § I art. I da Lei Prov. 
n . 2.721 ele 18 ele dezembro ele ·!380 e n. 2.8•!7 ele 25 de outubro 
de 1881. Sobre suas divisas vide: a •·t. I ela Lei Prov. n. 2. 906 ele 
23 de setemb1·o de 1882 . Emquanto clist. pertenceu ao termo de 
Paraca tú, do qual a Lei P r o v. n. 2.656 ele 4 de novem hro c\ e 1880 
desmembrou e incorporou ao termo ele Santo Antonio ele Patos. 

RITA (San·ta). Dist. · areado no mun. do Arassuahy, do 
Estado de Minas Geraes, pela Lei Prov. n. 2.418 de 5 de no
vembro da 1877, e elevada á freg. pela Lei Pro1•. n . 3.M2 de 28 
de setembro de 1887 . Tem uma esch. publ. de instr. prim. para 
o sexo masculino, creada pelo a1· t. I da de n. 2.065 de i? ele 
cl.ezembro de 1874 . Fica á margem elo ribeit·ão S. Pedro, pro
ximo de suas cabeceiras. 

RITA (Santa). Log. elo Estado elo Pará, no mun. de Obielos. 

Em junho do 1873 lanco u-se uo largo da Gambôa, hoje de Santo 
Chl'isto, a pl'imeira pedra de uma capella que t.encionava a irman
dade constL·uir para seu orago, qne em S de setembro de 1876 {oi 
t)'ansfel'ido para a egreja da Lampadosa. 

RITA (Sanla) . Log. do Esbado ele Pernambuco, no mun. 
de 8 . Lourenço da Matta. Ha outros lagares elo mesmo nome 
nos muns. ele Sednhaem, do Cabo, ela Pesqueira e elo Itambé. 

RITA (Santa). Pov. <.lo Esta.,lo elas Alagôas·, no mtm . deste 
nome, na ilha ainda do mesmo n ome; contém 90 fogos e cerca 
de 500 habs, Tem uma cape lla da invocação ele Santa Rita de 
Cassia. 

RITA (Santa). Log. do Eslaclo elas AlagOas, no mun. ele 
S. Luiz ele Quituncle. 

RITA (Santa) . Arraial do termo ele Macahubas, no Tilataclo 
daBahia, com uma esch . publ. ele instl'. prim., creacla pela 
L e1 Prov. n . 1.555 de 25 de junho de 1875 . Fica á margem esc1 . 
elo l'io S . 'Francisco • 

RITA (Santa) . Lo9 . do E s Laclo ela Bahia, a 36 kils. da 
villa elo Riacho ele Sant Anna. (fnf. l oc, ) 

RITA (Sanla). Dist. do lislaclo elo Rio de Janeiro no mun. 
de 'l'heresopo lis . Ha ahi uma capella . Tem uma esch . publica. 

RITA (Sau-ta). Arraial elo E~lado do Rio de Janeiro, no 
di st . ele San·ta llita el o lUo Negro elo termo ele Can·tagallo . 

RITA (Santa). Não mui distante da foz elo rio Macahé, onde 
os jesui•tas haviam estabelecido a vasta fazenda ele Sant'Anna, 
levantou o padre Antonio Vaz Pereira, pelos fins do seculo XVII, 
a cape! la que dedicou á San•a Rita, no meio elaq espessas mablas 
h abitadas pelos índios Guarulhos. Intet•nanclo-sc pelos sertões, 
conseguiu o zeloso missionario jesuiia chamar ao aldeiamen·bo 
g .. ande numero daquelles selvagens. Ganhou a aldeia de dia em 
dia novo incremento sob .o· regimen, nem sempre benefico, dos 
jesuíta~, até que, gozando el o beneficio da ordem r égia ele 22 ele 
clezem bro ele L 795, que erigiu as capellas elas aldeias de inclios em 
rreguezia, entl'OU a sua na classe elas parochiaq, tendo por pa
rocho encommenclado o padre José das Neves Ribeiro, que mil 
dou-lhe o nome, pelo de Nossa Senhora elas Neves e Santa Rita. Os 
snccessores clesle pastor descuidaram-se do seu santo empenhq, 
e os índios, começando a desavpa recer, foram de novo gozar 
ela viela em·anle; ftcando por parochianos á nova ft•eo-uezia 
apenas os moradores das vislnhanças . Vide Neves. o 

RITA (San·ta). Pov. do Estado de S . Paulo, no mun. ele 
Guaratinguetá. Foi areada paro chia pela Lei Prov. n. 15 de 16 
de mar ço de 1880 e supprimicla pela de n. 3 ele 15 de feYereiro 
ele 1882. 'rem uma esc h. publ. de inst l'. pl'im ., creacla pela 
Lei Prov. n. 46 de 22 ele fevereiro de 1881. 

RITA (Santa). Bairro no mun. ele Peelreü-as e Estado de 
S. Paulo, com eschola. 

RITA (Santa). Capella no mun. do Buquira do Estado ele 
S. Paulo. A Lei Pro v. n. 82 de 2 de abril de 1883 creou ahi 
uma esch. de instr. prim. p~ra o sexo masculino . 

RITA (Santa). Bairro no mun. de Indaiatuba do Estado de 
S . Paulo, com esch olas . 

' RITA (Santa). Log . no cli st . ela LagÔ;J. Vermelha do Es-
tado elo R. G. elo Sul; com uma esch. ptlbl. ele instt·. prim.,
cread a pela Le1 Pro v. n. L 103 ele 8 ele maio el e 1877 . 

RITA (San·ta). Log. elo Estado elo R . G. elo Sul, na Es~ 
trella, com uma escb. mixta craacla pela Lei Prov, n . 1.562 ele 
16 ele abril cíe 1886. 

RITA (Santa) . Pov, no mun. de Omo Pt•eto; com um!l
each. publ. de instr. prim. et·eada pela Lei Prov . n. 2 .324 ele 12 
de julho de i876. 

RITA (Santa). Arraial elo Est~J,clo ele Minas Geraea, na . 
margem esq. elo rio Verde Pequeno, no clis t. de S . Sebastião 
de Lençóes . Tem uma casinha de oração e umas 50 casas. Seu 
clima não é bom por causa elas febres que ahi se desenvolvem 
nas cbeias daquelle rio. A Lei Prov. n. 2.680 ele 30 de novembro 
de 1880 (at·t. I§ Il) creou a hi uma esch. publ. de instr. pl:i
marJa. 

RITA (Santa). Dist. no mun. ela Boa Visla do Estado de 
Minas Geraes; com uma e5ch. publ. mixta de ins·tt• prim. 
Cl'eacla pela Lei Pro v. n. 3.396 de 21 de julho de i8S6. · 

RITA (Santa). Pov. elo Es·taelo de Minas Geraes no clist. 
ele Santo An·tonio elo Rio Acima e mun. elo Sabará', á esq. do 
rio elas Velhas, com 11ma esc h. pabl. mixta cr·eacla pela Lei 
Prov. n . 3 .217 ele H ele ou·tubro de 1884 e uma capella. Ess!L 
pov . teve ·começo na mineração que outr'ora se fazia no v.alle 
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do rio das Velhas . Os terrenos que a cous·tituem fizeram parte 
ela fazenda ele Santa Rita, antes denominada elo Sacco, e 
foram doados por D. Prudenciana do Espiri·to Santo. 

RITA (S:1.n~a) . Pov. elo Estado de Minas Gel'aes, no clistr . 
da Vtu·gem Alegre elo mun. de Marianna, com uma esch. publ. 
de instt·. prim . para o sexo masculino creada pela Lei Pro v, 
n. 3.115 de 6 do outubt·o de i883. 

RITA. (Santa.) Bail'ro a O e a nove kils, do dist'r . de São 
Sebastião do Areado; no Estado de Minas Geraea . Conta umas 
20 casas. 

RITA (Santa). Estação da E. de F . do Limoeiro, no mun. 
de S. Lout•enço ela ~latta e Estude de P arnambuco. 

RITA (Santa). Estação da E. de F. Sapucahy, no trecho 
comprehendiclo da Barranca do Rio Preto a Pacau, no kil. 5 . 

RITA (Santa). Egtação ela E. de F. Oeste, no Estado de 
Miinas Geraes, no prolongamento, á margem esq. elo rio elas 
l\:Io\·tes. dis tan·te 18 kils . da ele S. João ei'El-Rei. 31 ela elo Rio das 
Mortes ·e '116 ela' elo Sitio; a 842 metros ele altura sobre o nivel 
elo mar . Foi inaugurada a i ele maio ele i837, O arraial do seu 
nom e fica a 5 kils . da estação. 

RITA (Santa) . Ser1·a do Estado do Piauby, no mun. de 
Valença. Nella nasce o rio Berlengas. 

RITA (Santa) .Serra do Estado elo Ceara, no mun. ele Pedra 
Branca, na p a. rLe ma i~ occidental, '?nele l':e. reune um grupo de 
varias sert·o·tes quedao orJgem a dlVet·sos nos, que correm para 
o Jagual'ibe. E' ft·esca e bem cullivadas. 

RITA (Santa.) Serra do Eslado da Bahia, no mun. do Riacho 
de SanL'Anna. Ha uma outra serra com o mesmo nome no mun . 
elo Raso. 

RITA (Santa). Morro do Estado elo Rio de Janeiro, no elist. 
ela Bo:t Morte. 

RITA (San·ta). Ilha elo Estado elo Pará, incorporada ao clist. 
do Jurnty pelo art. III ela Lei Prov. n. 339 de 3 de dezembro ele 
1859 . 

RITA (Santa). Ilha do Estado elas Alagôas, pel'tencente ao 
termo de Alagôas. Foi desmembrada desEe termo pela Lei P1·ov · 
n. 955 ele 13 de julho de 1885 e reincorporada pela de n. 983 cte 
2:3 de junho de 18&6. 

RITA (Santa). Ilha no rio Jagnarão e Estado elo R. G. 
do Sul. 

RITA (Santa). P1'aia no mun . da capital elo JJ;staclo ele P er-
nambuco, no 1·io Capiberibe. . 

RITA (San·ta) . Riacho elo Estado do Maranhão; desagua no 
rio Parnahyb:J. proximo ela foz elo ri acho S . Fe!Jx, que corre 
pelo Pio.uby. 

RITA (Santa) . Riacho elo Estado ela Bahia, affi. da margem 
~sq . elo do ele Contas, nas divisas do mun. de Jequié. 

RITA (Santa). Corrego elo Estado do E . Santo, affi, elo rio 
Mutum. 

RITA (Satlla) . Ribeirão elo Estado elo E. Santo, affi, da 
margem dit• . elo rio Gunndú, que. o é do r io Doe~ . 

RITA (Santa). Ribeirão elo Esta,clo do Rio de Janeiro ; verta 
P<1ra o Paquequer Pequeno. Banha o mtm. de Thel"esopoli8. 

RITA ( Sc\llta) . Ribeirão elo Estado elo Rio ele Janeiro, no 
llllln , da Barra elo Pi1·ahy . Banha tel'l'as da Fazenda Modelo e 
cleragu<1 na margem esc1 . elo rio Pamhyba do Stil . · 

RITA (Santa). Ribeirão do Estado ele S . Paulo; desagua na 
lllnrgem esq. elo do Gl·ancle pro:.: imo à cachoei•·a elo Monte 
Alto. 

F..ITA (Santa) . Cor rego do Estado ele S. Paulo ; banha o mun. 
ela Ft•anc:.t e clesagua no !'io Sapucahy. 

RITA (Santa). Carrego do EsLado de S. Paulo, re\lue-se com 
o ribeirão do Bebedouro. l<'ica nas d1visas do clist. ele S . Se
b:tstião do Porto Fet•t•eira. 

RITA (Santa) . Ribeirão elo Es~ado cl9 S. Palllo; am, do rio 
das A1·êas, no mun. de Apiaby. 

RITA (Santa). Rio do Estado do Paraná; nasce no logar 
ALel'rado de Pedra, banha o mun . de Ponta GroEsa e desagua 
no rio Tibagy. 

RITA (Santa). Arroio do Estado do R. G. do Sul, affi, elo 
S. Sal vadot•, que o é elo rio Cahy. 

RITA (Santa). Arruio do Est<~do elo R. G. do Sul; é um dos 
braços elo 'l'urvo, affi. elo rio das Antas, pertencente á bacia elo 
Jacuhy. 

RITA (Santa). Carrego elo ~stado de iVIinas Geraes, aill . do 
rio Machado. 

RIT A (San·ta). Carrego elo Estado ele Minas Geraes, banha 
o mun. de Sabará e clesag11a na margem dir. elo rio das 
Velhas. 

RITA (Santa). Rio elo Esta,clo ele Minas Geraes; nasce na serra 
do Mombaça e desagua no 1'io Doce. Recebe o S. José, 

RITA (Santa) . Pequeno rio do Estado de Minas Geraes. 
E' um elos formadores do ribeil'ão S. Pedro, affi . do Paracatú. 
Nasce, segundo Saint Hilaire, na serra elos Monjolos e recebe os 
COlTegos S. Domingos e Santo Antonio . De Paracatú informam
nos nascer esse t•io na serra ela Contagem, ao N. da cidade, que, 
depois ele recebet· oS . Domingos, o Ba ndeirinha, o Monjolos ou 
Lavra e outros col'l'egos monos importantes, desagua no rio 
S. Pedro . 

RITA (Santa) . Ribe.irão elo Estado de Minas Geraes, !!,ffi. do 
rio Luiz Jacintho, que o é de S. Francisco. (Cunha 1\'La·ttos. 
Jt·incrwn·o . Tomo I, pag . 73.) 

RI.TA (Sa~ta). Carrego elo Estado ele Minas Geraes, affi. ela 
margem esq . elo rio do J:'eixe, t rib . do r io elas Mortes. 

B.IT A (Santa). Cor rego do Estado ele Minas Geraes ; banha o 
territorio do clist. ele Dôres do Areado e clesagua no rio deste 
nome (inf. loc.) 

RITA (San·ta). Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, aill . da 
margem dir. elo rio Sa,nto Antonio, trib. elo rio do Somno, que 
o é elo ParacaLú. E' um ribeirão avolumado em aguas e corre 
so bt•e 1nwtwttoas e gra,ncles pedras soltas. 

RITA (Santa). Ribeirão elo Estado ele Goyaz, re<>a o mun. ele 
Pyrinopolis e desagua no rio das Alm>ts (Cunha M.tttos, Itíne-
1"Wrio). • 

RITA (Santa) . Ribeirão elo Estado ele Goyaz, desagua no rio 
Calvo que vai ter ao rio elo Peixe, aff. do Corumbá, e es te elo 
Paranahyba. Recebe .ag aguas elos conegos elo I,eonel e das 
Bicas. 

RITA (Santa) . Ribeirão elo lDstaclo ele Goyaz, all'. cl0 rio 
Preto . 

RITA (Sa nta). Lagôa elo Es·taclo da Bahia, no mun. elo Riacho 
de Sant' Anna. (fnf. loc.) 

RITA (Santa). Porto no mun, ela Casa Nova e Estado d<l 
Bahia. 

RITA DA ANTA (Santa). Dist. elo Estado ele Goyaz. 
Vide llnta. 

RIT A DA BARRA (Santa). Pov. do Estado do Rio eleJa
neiro , no m'un. ele Magé . Vide Ba"ra, de Santa, Rita. 

RITA DA TREMPE (Santa). Pequeno pov . no mun . de 
Anajatuba elo Es·taclo do Maranhão. 

RIT A DE CASSIA (Santa). Cidade e mun. do Estado · ele 
Minas Geraes, ex-parochia do mu11. de Passos. Diocese ele São 
Paulo . Consta '1lle o terreno do pabri monio cles·te l ogar Joi doado 
por Manoel Lout·en~'o cllt Cun ba. José Diogo Corregio da Cunha, 
Roque Pontes Vieira e João Baptista ela Cunba, Foi creada paro
chia pela Lei Prov. n. L271 ele 2 de janeiro ele 1866 . A. velha 
matriz dessa pov. está em ruinas, achando-se em construcção 
uma ouhra, espaços:1 e ele r egula-r eelificação. Além clest.a egreja, 
uma outra exisLe no povoado, sendo consagrada a N. S. do H.o
sario. Seus babs, cultivam canna e fumo em qnaJYtid<tcle que dá 
para exportar ; criam ef!ua.lmen·te gado, vodencl0-.~e calcular que 
exportamannualmen·te cerca de 15.000!·ezes. Tem 7 .000 babs. e 
duas eschs. pnbls . ele instr. prim. Sobre smts divisas vtde, en·tre 
out.ras, as Leis P1·ovs, n. 1.579 ele 22 de julho de 1868 (art. Il) , 
n. 2.M2, de 1 de de~embro de 1873 (art. V li) ; n. 3.HO ele 6 de 
outubro de 1883. I!' oi elevada á ~ategoria de villa pelo pec · ~ · 21 
de 26 de fevereiro de 1890 e á. d cidade pela Let n · ~4, de ~4 de 
maio ele 1892 . E eom. ele tn en ·L·ranci.a classiíicada por Aclo 
de .~2 ele fevereiro de 1802. Seu mrtn., além da paroclna da Cl
dade, comprehende mais a elo Atterrado e a do E . Slllnt0 da 
Forquilha . 
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RITA DE CASSIA (Santa). Dist. do Estado de Minas Ge
raes, no mun . de Caldas, banhado pelos rios. Pardo e Claro, 
~Ircumdado por terras alta~. ele criação, e em geral pouco aptas 
a cultura . Deve-se ao capitão Antonio i\lartins ele Ca'l·valho a 
Cl'eacão desse logar e a ell.ificação da ma'riz, onde, vic·tirna de 
um desastre , succumbiu aqnelle cidadão, vinte annos após a 
edificação do templo. Foi o pov . elevado á dist. pelo art . IV da 
Lei ProY. n . 1.103 de16 ele outubro de 186l e á categoria de pa
rochia pela de n. 1.581 do 22 de julho de 1868, sendo canonica
mente provida de parocho por Acto de 30 de janeiro de 1871. Os 
habs. cuHivam cereaes, canna, a lgodão, que se consome em teci
dos feitos no dist . , muito fumo. café, e criam muito gado, prin
cipalmente suíno . Segundo o .fllmanaoh Sul 1Vfineiro (1884), a 
pov. conta cerca de 80 casas, é abastecida de almndante e excel
lente agua e possue uma fonte ferrea, descoberta pelo vigario 
Angelo Oozenza. Tem a poY. duas eschs. publs . ele instr . prim. 
Sobre suas divisas, vide, entt•e outras a Lei Prov . n . 1.906 ele 19 
de julho ele 1872 (at··t. IV, § II); a ele n. 3.165 de 18 de outttbro 
de i883. 

R I TA DE FACAS ( San·ta. ). Pov. do Estado ele Minas 
Geraes, no mun . de Santa Barbara; com uma esch . publ. de 
ins·tr. prim. e uma capella filia l da matriz de S . Gonçalo do Rio 
Abaixo . 

R I TA DE. P A C AS (Santa) . Serra do E sI ado de Minas Geraes 
no mun. de Santa Bar bar a, ao oriente do dis·t. de S. Gonçalo d~ 
Rio Abaix:o. 

RIT A DO ClJREMA (Santa). Dist . do ·termo do Piancó, no 
Estado do Parahyba do Norte . 

RITA DO PARAISO (Santa). Villa e mun . do Estado de 
S . P aulo, na com . de seu nome, dis·tante 84 kils. da cidade da 
Franca, 48 da villa do Carmo, 45 da Rifaina. 36 de S . Sebastião 
ela Ponte Nova, 54 do Sacramento e 36 de Uberaba, es·ta~ dn:;ts 
em Minas; assente em um pla16, a 550m acima do nivel do mar e 
dis!ante uns 5 kils. c~o rio Gra0:cle. Possue. (1888) a matriz, que 
es·ta. sendo recons·trmda, a egreJa do Ro~;ano, a da Abbadia, con
strmda. a ex:perl:sas de dous devo·tos, e uma pequena capella no 
cemrterw ; cadeia e casa da camara, dous cemi·terios, um edi
ficio em construcção para nelle funccionar um ga:binete ele leitura , 
II\a1s de 200 casas ·terreas e qua·tro sobrados. <<A pov. foi fun
dada, informa-nos a Camara Municipal em officio de 1.0 de outu
bro de 1888, em 1843 pelo padre Zeferino Bap·tista Carmo, um 
dos revoltosos de 1842, que, sendo por isso processado e perse
&uido em Uberaba, emigrou para es·ta localidade e deu comeÇo á 
íundação do pov . » «A pov . foi fundada em 181!2, lê- se na obra 
A Prov . de S. Panlo (t8~8), em ·terrl-torio pertencen·te ao mun. 
da Franca pelo caqi"tão An!lelmo ele Barcellos e João Gomes que 
doaram o re:orectivo pa-trimonio . Foi. levantada sob a direcção 
do padt·e Zelel'lno Bap·ti.s·ta Carmo, em ·terrenos da fazenda ele
nominada do,Paraiiso, ·sob a invocação de Santa IU·ta do Pa
raíso." Foi creada ft·eg. pela Lei Pro v. n . 7 de 7 de abril de 
1851 e elevada á villa pela ele n , 51" de 1.4 de abril ele 1873. O 
mun, é ao N. e a E. montanhoso e coberto ele mattas. ·tendo 
·tambem campos; a O. observam·se ma-ttas em t errenos de cul
tur a, superiores e cerrados ; ao S . ha campos e mattaq . A serra 
mais importante do mun . é a dos Cacos, existindo 011'tras pe
quenas como sejam, a ela Pedra Branca, do Monte Al to, etc. E' 
r egado pelos rios Grande, Carmo, Ponte NoYa, Soleelacle. Bom 
Jesus, S . Pedro, L1geado, Ponte l!'unda e outros . Comprehenele 
as ilha~ denominadas : Pedra Branca, Ilhiuha, Ilhà Granel 
Bocca Grande ; e os por·tos ela Ponte Alta, Poçãosinho Bocc~ 
Grande e Barreirinho . E' o mun. servido p la E. de 'F. Mo
gyana e pela navegação tluYial ela mesma companhia. Tem 
bellas cascatas, notaveis so.ltos e grutas e o canal do Jan-nara 
por o~de passa canalisaelo_ o mÇl.gestoso rio Grande . <<Nas 

0

tena~ 
.de Joao Candtclo Branqumho, escreve-no.> o vigario ele Santa 
Rlta,. perto Çl.a estação de .Monte Alto existe uma gmta funda 
?OW 1mmensas pecll·a> e d iversos desenhos; o accesso é quasi 
1mprattcavel e o aspec·to medonho . Contam os velhos que existe 
ah1 um tbesour o occul'to,» As tenas elo mun . são muito proclu
ctlvas e prestam-se a qualqtler lavoura. Os principaes generos 
cui!tivados são : o algodão. a canna, o café, o fumo , e tc. Álo-uma 
criação ele gado, que póde ser grande pois o mun. tem e"xcel
lentes campos. A villa ·tem uns 4.700 habs . Tem agencia do 
c?rreio e .duas eschs. publs. d~ instr ·, prim. O mun., além qo 
cl1st. da v1lla, comprehende mais o de Santo Antonio da Rifaina 
e o pov . dos Cochos. Foi incorporada á com. do Carmo pelo 
Dec. n. 83 de 5 de setembro de 1890, c creada com. pela Lei 
n . 80 de 25 de a~os to de 1892. 

RITA DO PONTAL (San·ta) . Dist. do Estado de Goya,z, 
no mun. de Morrinhos, cr·eado pela Lei Pro v, n. 543 ele 2\J de 
JUlho de 1875. 

RITA DO R I O PRETO (Santa) . Villa e mun . elo Estado 
ela Bahia. Vide Rio Preto. 
GRITA DOS ALEGRES (Santa). Pov . elo Esto.do de Minas 

eraes, no mun . de Alegres . 

RITA DO SAPUCAHY . Cidade e mun . do Estado de MinM 
Gee~es, ex-parochia do mun. ele S . Gonçalo do Sapucahy, á 
margem d1r. elo r 1o cles·te nome em uma pequena elevação . 
Ot:ago San·ta Rita e diocese de s'. P aulo . Com o nome de Boa 
V!sta fo1 creada parochia pela Lei n. 138 de 3 de abril de 1839, 
perte~cetlclo ao eu tão mun. ela campanba . Em 18~6 , passou pela 
Let 1 rov. n. 228 para o mun. de Pouso Alegee, do qual foi 
ü;~~embracla pelo <l!rt. lii § IV ela de n. 575 ue 4 ele maio de 
i •)::>_, c~ue annexou:~ ao mun. de .Itajubá . Postel'iormente, pelo 
art. 4 ela Le t n . 120 de 16 de maw ele 1855 passou de novo ao 
mun. de Pouso Ale!St·e, voltando, em 1870, em virtude do art. I 
ela Le1Pr?v. n .. 1.648 del-f ele setembro a faze e parte elo mun . 
de lbajub.a . lte mcorpora~a ao mun . de Pouso Alegre pelo art . 
Il da Let P rov. n. 2.08J de 24 ele dezembro de i8J4 passou a 
pertencer a tnda uma vez ao de Itaj ubá pelo ar t. I ela' Le i P rov . 
n . 2:137 de 27 tle outubro ele 1i:S75. F inalmente a Lei Prov . 
1_;. ~· 673 de 30 ele novembro ele 1880 inco t·porou- a ao mun. ele 
s .. Gonçal~ elo Sapucahy, mudando-lhe a denominação ele Santa 
lüta el~ B.oa V1 s~a para a de Santa Rita do ~apucahy . Villa 
pela Let P1oY. n. 3.6o8 de 1. de setembro 1888. Sobr<~ suas divisas 
nde art. l § V da Lei Pt·ov. n. 2685 de 30 ele novembro de 1880 
n. 3.04\:J ele 2Jde outubro de 1882, n. 3.267 de 30 de outubro d~ 
188!. Beu1 uma esch. publ. ele inst . prim , para o sexo feminino 
creada peht Lei P ro v . n. 1.876 de -t5 ele j ulho ele 1872 e ou~ra 
Jl~ra o sexo masculino . Agencia do correio. Foi installada vi l ia a 
io ele Dezembro ~!e 1889. O mun., alem ela parochi:1. ela cidade, 
compreh~nde mais a de Santa Cat har ina. Foi annexada á com . 
dos te. :U' t1mo nome pelo De c . ele 13 de novembro de 18\JO e 
class tfteada com. de i a intr . por A c to de 22 de fevere iro 'de 
18\:!2 . Fo1 ele1'acla á cidade pela Lei n . 23 de 24 de maio de i 892 . 
A ctdaele de Santa Ri·ta de Sapucahy. vulgarmente conhecida 
por Santa Rita do V in tem, Jica á margem dir. do rio :sapu· 
caby. em uma pequena elevação , oJferecendo bonita vista a 
quem a contempla da estavão. T em uma grande matriz, sem 
·torres e com quatro .Jane lla~ na ú·ente. Apezar de nova e ainda 
não concluid~, ameaça ruína . Deve ter trez altares . Além da 
ma·triz, possue as capP.lla~ da Apparecida e de S. Miguel. Pos· 
su e uma~ quatro ruas, estrei-tas e sem calçamen·to, uma praça, 
um mercado, um collegio pm·ticular com 70 alumnos um hoLel , 
elua9 · pbannarias , 35 casos commerciaes clo us mecticos e um 
advogado. A renda ela Camara Municipal é de tl0:000$000. A 
agua, que é boa, é canttli9ada para um chafariz e cinco to r
nen·as, espalhadas pela cidade . Atravessa a cidade o corrego 
elo iYlosqlliúO, qtte margeia a rua Treze de Maio e desao-na no 
Sapucahy. Além desse corrego e .do r io Sapucahy, cort~-lhe a 
dou'> küometros o corrego do Vmtem . E' separada do dist. 
ela Boa. V1s·tt1 pela sen ·a elo iVlatta-Cachorro OLl da l:lella Viota. 

. O no Sapucahy, que separa o mun. da es tação de Aíl'onso 
Penna, que pertence ao mu.n. de S. J?sé do Paraiso , 'tem sobre 
SL uma elegante }JOLHe de macletra wauo-urada no dia 18 e 
cp1e l iga a cidade á estação . E'' povoacão animada, desLa
cando~se clen·tre todos os precUos par ~iculares que poss ue o 
em qne r eside o cidadão Francisco Palma. ' 

RITA DO~ MACHADOS (Santa). Bairt·o do mun . ele 
GuaratJUgueta e Es t >do ele S. Paulo. 

RITAS. ·Pov . e morro do Estado de Minas Geraes no dist . 
ele San to Antonio elo .Machado. ' 
. RIVIERE. Colonia elo Estado do Paraná; a 15 k il s . da 

ctdade de Curilybv. com quem se communica por meio de uma 
estrach ~e rodagem. 'l'em , segunclo o H.elatorio do Dr. Joaquim 
~ento, 317 colonos . Fica na mar gem direita ela estrada ele Matto 
Grosso. Tem uma escbola . 
.RIXf~:LÁ . _ Um ~os connuentes do r io Pqt·ú~ de cu ja foz 

cl1sta 1.6-18 m1 ih .>s wglezas . ' · 
.ROÁS. Pedras existe~tes ao N. da Ilha elo Governador, per :o da 

p1a1a da Polonta n ,t bahta do RLO de Ja neiro (Fans·to de Suuza). 
ROBALO. Lo~g. no ·termo ele S. Cbristovão elo Eq·tado ele 

Sergtpe. A Le1 lrov . n. 1,22:l de 25 ele abril de 188.2 creou 
ah1 uma esch . m1xta . 

42.120 
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ROBALO. Ribeirão do Estado de Matto Grosso, aff . esq. do 
rio Pardo, log aclian te ela cachoeira do mesmo nome . 

ROBALO. Cachoeira elo rio Coxim, 33 kils, abaixo do salto 
Alvaro e logo acima ela cachoeira elas A.nhumas; no Estado 
de Matto Grosso. 

ROBALO. Cachoeira no rio Pardo, abai:x:o elo salto do Curau; 
no Estado de Matto Grosso . . 

ROBERTA. Ilha do Es·tado do Pará, no es tuario do Ama
· zonas, proxima da ilha Gi·aude de Gurupá . 

ROBERTO (S.). Pov . do Estado do Pará, no rio Caripy, 
mun . de Cintl'a . Foi. elevada á pov . pela L~i n, 324 de 6 de 
Julho de 1895. 

ROBERTO. Ilha do Estado ele S. P aulG, no porto da Espi
nha, no rio Grande e mun. do Carmo el a Franca. 

ROBERTO. Carrego do Estado de Goyaz, banh a o mun. de 
Santa Luzia e desagua na margem esq . do ribeirão Sama.m baia, 
tJ•Ib. do l'io Corumbá (Inf. loc.) 

ROBERTO (S.) Riacho no mun. de Canindé do Estado elo 
Ceani. · 

ROÇA . O campo em contraposição á cidade: Gosto de passa1• 
as fe rias na ?'Oça . O medico m e aconselha os a res da ?"OÇa 
Jo~é casou- se com uma rapariga da 'f'oçc~ . - E n P ernambuco e 
outros Estados, elo no1· te empregam, no mesmo sentido, a pa
l avra m atto: Com l?Ouco mezes de r esidencia no matto , r eaclquit·i a 
minha saude .- Granja onde se cultiva inclifferenlemente m ilho, 
fe ijão, mandioca e outros generos a limenticios.-Em P erna mbuco 
e outl'os Estados do N . , o te1•mo:1·oca r efer e-se exclusiramente á 
cultura d a mandio ca : Este anno não plantei ?'oça, is·to é , não 
plante i mandioca. . 

ROÇA. Ilha na paria elo rio S. Francisco que serve de divisa 
aos ]!;stados de Pernambuco e da Bahia, abaixo de Boa Vista e 
prorim a da cac~oeira elo Fuzil ( Halfeld). 

ROÇA. Igarapé do Estado elo Pará, no mun. cleCame·tá. 

ROÇA. Riacho do Estado do Ceará , banha o mun. ele S . Ma
theus e d~sagua no rio .Taguarihe . (lnf. loc.) 

BOÇA. Riacho do Estudo elo Ceará, banha o mun. ele Qui xará 
e clesagua no Carihú. (Inf, loc). 

ROÇA . Carrego elo Es·tado do Ceará , nasce da serra da Meruóca 
e entra no Acarc~hú , tres kils. abaixo elo Sobral. 

ROÇA . Riacho elo Estado elo Parahyba do Norte, no mun . 
ele Alagôn elo Monteiro . 

ROÇA . Carrego elo Estado de S . Paulo; desagua na margem 
esq. elo rio Tieté, no espaço que medeia en-tre a ciLlnde ele Len
çóes e o salto ele Avanhanda va, prox imo elo ribeirão da Boa 
Vista e do rio Batalha. Tem uns tres me tros de largo . 

ROÇA. Ribeirão do Esiaclo do Paraná, at1·avessado pela E. 
de F. deste nome sohr~ uma ponte de 20 metros ele vão situada 
no kil. 75,300 e na altura ele 873 111 ,5?.1. 

ROÇA. Al'roio do Estado do R. G. elo Sul , affi. esq. elo 
Moinh o, lt·ib. clJ Dmo, rtue o é ela lagàa dos Pa·tos . 

ROÇA. Carrego elo Es·aclo tt3 Ooyaz, no elistr. ele Ouro 
Fino . 

ROÇA DA ESTANCIA. Log . no segundo distl'. ··o mun. 
ela Ararangmi, no l!;s·tado ele Santa Catharina . 

ROÇA DE BAIXO. Pov. do Estado_ do Marf!-nhão, no termo 
ele Cururupú : com uma esc h. publ. ele mstr. pr1m., creacla pela 
Lei Prov. n . 1..26-L ele 19 ele maio de 1882. P el'tençeu ao termo 
ele Guimarães, do qual foi desmembt•aclo pela Lei Prov . n . L125 
ele i4 de agosto ele 1876 . 

ROÇA DE CIMA. Log. elo Estado ela Bahia, no mun. ele 
S. Joao do Paraguassú. 

ROÇADINHO. Log. do Elstaclo de P ernambuco, no mun . 
éle Palmares . 

ROÇADINHO. Pov. do Estado elas Alagôas, u 21 kils . ao 
S. da zona da matta, por onde passa a E. ele F . do Recife ao 
S. Francisco . Fórma um dis·br. do termo de S. José ela Lage , 
S!lndo sua séde na pov . çlo piql.Jete . T em uma capella de N. S. 
ela Conceição . 
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ROÇADINHO . Log. do Es·tado do Rio de Janeiro, no clistr. 
de S. José do R io Pt·eto . 

ROÇADO. Pov. do Estado da Bahia, na margem clir . elo rio 
S. Franci sco, no espaço que meclei.a entre os rios Santo 
Onofre e Paramirim (Halfelel). 

ROÇADO. Ilha elo E stado da Bahia, no rio S. ·Francisco, 
j niTto a fóz elo rlo Pat·á-mirim. 

ROÇA DO MATTO. Log. do Estado elo Piauhy, no mun. 
ele S . João do Piauhy. 

ROÇA GRANDE. Pov. do Es·taclo elo P arauá, no mun . ele 
Colombo. · 

ROÇA GRANDE. P ov. do Estado de Sa nta 'Catharlnn., no 
dis·tr. ela Vil la Nova e mun. ela Lagun a (!nf. loc.) 

ROÇA GRANDE. Distr . do termo do S:thará, no Estado ele 
Minas Geraes . Drago S ,tnto Antonio . Tem uma esch . publ. 
mixt<t de instr . prim., cr·eada pela Lei Prov. n. 3 . 3~6 cle21 ele 
de julho de 1886 . Já foi CUI·ato. 

ROÇA GRANDE . Estação ela E. clP F. Leo}Jolclina (Ramal 
ela Set·1·aria, anti ga União Mineil'a) no Estado de Minas Geraes, 
entl'e S . João Nepomuceno e Rochedo. Agencia do correio. 

ROÇA GRANDE. Carrego elo 0staclo ele Minas Geraes1 ali . 
da margem clir . elo rio Novo. 1~' atravessado pela E. ele F. 
Un ião Min eir,t , hoje Leo[lolclina, no kil. 60. Nasce na serra 
das Bicas e desagu:t acim a ela cachoeim ela Fumaça . 

ROÇA GRANDE. Pequeno rio elo EstadQ de Minas Gel'aes, 
r eune-se com o ri ::> Araujo e j nntos fazem barra no Ventura 
Luiz, tt·ib. do Maranhã0, que o é elo Paraopeba. 

ROÇA NOVA . Log, na El. de F. do Paraná , no Esta,do 
deste nome . Ha ahi um tunnel no kil. 8\033 e na altma ele 
955"',000. Tem 429m de comprimento . 

ROÇA NOVA. Morro do Estado do Paraná, na El. d'l F. 
de Para naguá a Curityba . Seu cum e ficn no ]( i]. 80,0 18 e na 
a l blll'a de 101Qm,314 .. 

ROCAS . De uma exca llenbe noticia publicada no Jo,·nal do 
Recife pelo Sr. Julio Cesa t• L eal, a i ti ele junho ele 1880, extra
atamos sobre eate baixio o seguinte: " Temos certeza ele que 
vamos preata r hoje um valioso serviço á navegação, ao com
met·cio e ao governo, dando- lhes uma clescrip<;ão exac"ta e 
acientifica da pedregosa ilha elas Rocas, que tantos estragos 
tem ca usado aos navegadores es trangeiros. Graças ao muito 
pres timoso , activo e in·telligente pernambucano, Sr . Antonio 
Coelho Ribeiro Roma, que actualmenLe comma ncla o cruzador 
Mecluza., estacionado neste porto e ao serviço ela a lfandega, 
podemos, pelo arr,umento podet·oso das cifras e dos calculas 
infalli v eis ela mathemat tca superior, mostra r á luz da evidencia, 
quo.l a causa principal de todos esses innumero.; e constantes 
naufragios, que se teem dado na distancia ele 255 milhas, 
des ta cidade e no quadrante NE: ...•.•..•....••.• . ..•••••• . ... 
A ilha elas ):tocas é assim chamada por achar-se r ndeftda ele 
penhascos escarpadoq, ou ele recifes elevados, qu~ são batidos 
pelas ondas . Sua circnmferencia é c•\lculacla em tres milhas, 
pouco mais ou menos, o seu cen·tro é todo elle formado por 
uma corôa ele mariscos pulverisados ou reduzidos á arêa . Da 
cidade ele Oli.nda para as Roc!IS o rumo verdadeiro . é de 
HoOO'. NE e fica nn dis ta ncia de 255' . Pelo •:alculo eRt imado cU. 
para ·ca minho ele lab . 2-!7',4 e par:•. apartamento 6L' ,7 . Das 
Rocas para ·o Rio Grande elo Norte o rumo verdadeiro é de 
37'00 SO . , e mede a rlistancin de 14'1'. Sendo para caminho 
ele lat. :1.12'.6 e o apa1··tn.m~n to 84',6 . Partindo elas Rocas para 
Fernando ele Noronha o rumo -vel'dacleiro é ele 90' E . e na dis
tancia ele 80 mi lhas. De Fernando ele Noronha para a cidade de 
O linda, fina lmente, o rumo verdadeiro é ele 30'00 SO . , na 
dis tancia ele 287 mil bas. Sendo pan·a caminho de lat . 248'5 e 
pal'a apartamento 143'5 . O S1·. commandatrte Roma fez em 
33 horas a sua derrota deste portú i il_ha das Rocas, o que 
importou em ter anelado o Jli[edt6sa oi to miibas por hora, pouco 
mais ou menos . Commissionado pela a-Jfanclega para prestar 
soccol'l'OS a um navio estt'angeiro, que, sagLtndo telegramma ela 
presidencia elo R io Grande elo Norte, naufra~ara n~s Imm~
diações das Rocas, ch ego u o pratico e intel!Lgen_t_e uavegan e 
ao pon·to do sau destino, domingo, H d e abril prox Im 'l_ pass~do, 
pelas 2 horas da t arcl'e . No clia segumte, aegtt.ncla- f:u a , 12 de 

bl·il elevado sobre 0 horizonte nove pés e ancorado 1 a~· dos 
bab:~s d!ls Rocas, na lat. S . 3o51', sendo 9 horas da manha pelo 
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relogio ele bordo (tempo civil), bom ·tempo e horizonte claro, 
fez o Sr. commanclante do Nlech~za as seguintes observações : 

Altura observ.ada do O .. .... . ..... . ... .... .. .... .. 
J-Io1·a. que 2outava o cht·onometro na occasiã.o da 

o bset·vaçao . . . . . .. .. .. ..... ........ ..... ..... . .. .. 
Sendo a marcha diaria e o erro abso lu to para a 

hora da obse t·vaç.ão adiantado . ... . ... .. . .... . . .. 
de meridiano de G . W . 

Altura correcta 
do centro O . • 

Distancia polar 
cor r. da de· 
clinnção . . ... . 

Lat . . ... . .. ... . 
Sonuna .. • . . . .. . 
~6 somma . • . . .• 
~~ s.-aH . ... . . 

980)5 1 

305i 1 

1470'l0' 
73050' 

= 2805()1 

Log . Co-~ec . . .. . . . . . • 
Secan t, . . .. ..... . 

Co-Sene . ..... .. . 
Sene .... ...... . . . 

Hora verdadeira a bordo .. ...... .. . . ...... . .. . .. .. .. 

Equação do tempo .. . .... ... ..... ........ ....... . .. .. 

Hora média a bordo . .... . . . ..... . .. .... . , ..• .. . 
Hora méd ia em G, '\V ... .. ... .... ... ..... ..... .. 
Long. e 1n tempo . . . . . .. . . . . ... .. . . .. .. . ... .... . . 
Long. em gráos O. G. W .... .. .. .. .... .... .. .. 

50'05' 106' 1/ 

0,00529 
9,00099 

9,41473 
0,õ84õõ 

19,13.567 
533 

34 4 11 

2h53'3q li 
24hú0100 1 ' 

211<06 '2611 

+ 39 

2[1<07'0;) 11 

23lt2 11 57' '5'1,1 1 1 

2kl'.t1 5211 Õ4 1 I J 

330á3' 13 11 

Em presença deates calculos, feitos pelo Sr . commandante elo 
crzuador 1\lfcd~~za, e de muitos outros, que ·temos em mãos, que, 
como já dissemos, deixamos de publicar por falta de espaço, 
calculos aprec iados com dous chronometros bem re~ulados, e 
depois de uma viagem ele 33 horas deste por·to á ilha aas Rocas , 
no dia i mmedi ato ao da sua chegada, com muito bom tempo e 
horizonte, tomadas as melhores al'turas, perguntamos : Quem 
exprime a verdade ? O Sr . Norie, em suas ta boas, que dá 
33o20'00'' de long . O. G. \V . O cap itão de fragata ela armada 
nacional João Henrique de Carvalho e Mello, que, traduzindo as 
taboas ac ima, dá 33°49'00" de long. O. G . \V. Ou o Sr . An
tonio Coelho Ribeiro Roma, digno commandan·te do On~zador, 
que; como já demonstramos, achou, com a maior exactidão ma
thematica, 33°43'13, O. G. \V? Pa1•a nós está eviden·temente 
fóra ele duvida que este ultimo fez um estudo pedilitissirno, 
exac·to e Yerdadeiramente seguro: aéhando- se, como de fac·to se 
achava., na distancia ele uma m ilha a (). da ilha das Rocas. 
Tan·to mais quan·to, volta ndo a esLe porto e verificando a marcha 
dos seus chronome·tros, encontrou exactamente o segu imento 
que daqui levara . Assim, pois, está ve l'i ficacla uma cli!'ferença 
de sete milhas da,~ Taboa.s ele Norie, pelo ultimo calculo, e por 
consequencia, provada a causa princtpal elo grande n umero de 
naufragios que se dão na~ costas dessa i~ba . 1\. s Rocas ficam 
dous ou tres metros ao mvel do mar , pelo qne não é possível 
que sejam vistas em uma clistancja ele sete mi lhas . O Sr. com
mandan te Roma contou ao redo t· da i ll;!a das Rocas 19 cascos ele 
navios de aHo bordo, que se ·teem alli despedaçado . Destroços ele 
-toda a especie veem- se em todos os ,Pontos das Rocas . i\1as·tros, 
vergas , ferros, cobre em grande quanlidade, madeü amento, vo· 
lumes ele diver sas mercadorias ; em uma palavra, u m armazem 
de tudo quan·to é resto ou ft•agmento dos navios que alli se teem 
esmigalhado ! . . .... .. . . .. • . . ... . .... .. . .. . ... .. . . ..•. .••.. . . . 
A,s descl'ipções, que nos fazem esse senbot· e diversos empt·e
gadus da alfanclega desta pt•ov., que foram commissionaclos á 
ilho,, tanto teem de consternadoras , por uma face, quanto ele 
poeticas e apreciaveis por outra . No meio de uma infin idade ele 
f t·agmentos ele toda a especie, que pzem atirados sobre as 
r?chas, e ppr en·tre os acachapaclos _cascos dos navio3, qnc 
CJ rculam a 1lha, bramam as ondas furJOsas , que se vão quebr::u· 
sobre os recifes. Na cor ôa, que es tá acima da al·tura das Rocas 
e no cen·tro ela ilha, pousam milhares de aves aquaticas, mo
radores no i,cos ele ·tão excepcional habitação. A ar~a , que, 
como cliBsemos, é formada de mariscos pu! verisados, está 
juncada de ovos em Locla a. sua extensão. Ser iaimpossive l cal
cular o numero desses ovos, que se póele talvez chamar in
finito, visto que as aves esLão constantemente po ndo, e vezes 
h a em que fa lta-lbes espaço para Jsto ! Estes ovos são s~tboro
sissimo, e pouco menores que os ela galijnh;J. e de unia côt• 
par dacen·ta. Dentro de uma hora poder-se-hía apanhar mi
lhares, sem espantar os innocentes e plumosos morador es, que 

l imitam-se a invest ir com os seus afiadiss imos bicos . Q peixe 
abunda por tal fót·ma ao redot' da ilha , que lJas·ta l ançar o 
anzol pat·a i mmed ia·tame!l!te pt·enclel-o . Grande quan·ticlade, 
salgada e elo melhor, ·t r·ouJw t•am os mal'i nhe iros do .Mecluzu, 
apanhada ·tocln ella na vespera da sua particla.l> Mouchez d iz a 
respei-to das Rocas : « E' um banco ele cot·a:l, cit·cular, ele t t·es 
mllhas ele cliametro, quas i ao nivel d'agua, e tendo no cen·t t' O 
um pequeno lago, como as ilhotas ocea.nteas . A par~e O. desse 
lago interior é obstruida ele bancos, dous dos quaes são de ar eia 
e elevam- se dous a tt·es me·tros acima ela prêa - mar .• . A cor
ren·te em torno tlas Rocas é sempre ent1·e o N. e O., varia um 
P9uco pe intensidade clen·beo destes li mi bes, segundo as esta
çoes e os ven·tos reinan·tes . Sua velocidade media é de 25 a 
30 mi lhas em 24 hot·as a raras vezes ele 60 m ilhas. Estas forte3 
correntes e a posição do recife, muito pwximo ela derrota .dos 
navws, que vo!La!:fi para Europa, exigem uma grande vigi
lanc Ja, q uando es·tao para passar o parallelo das H.ocas onde 
mui tos teem naufragado . » l!:m 1860, a galera ft•anceza'Impe
ratr~ce dt~ Breztl, voHando elo Rio ele Ja neiro par a o I'l'avre, 
nau tragou nesse parceJ, <l lle tambem é conhecido por Baixo das 
Cabras . 

R OÇAS N OVAS. Dis·t. cÍo Estado de lÚinas Geraes , no 
mun . do CaeM . Orago N. S. ela Madre ele Deus e diocese de 
Mariaona. Foi essa pov. um dis·t . elo mun . do Sabara, elo qual 
fo i desmembrado e incorporado ao de Caeté pelo art. I § li da 
Lei Pt·ov . n . 171 de 23 ele março ele 1840, Foi creado pat·ochia 
uelo ar-t. I § VIII ela de n. 209 de 7 ele abl'il ele 1841. Sobre 
suas d ivisas vide : art. XI da Lei Pro v. n. 239 de 30 de novembt•o 
de 1842; n . 884 de 8 de junho ele 1858; n. 1. 523 ele 20 ele jul ho 
ele 1868; e n . 2.257 de ~8 dt1 junho de 1876 . Tem duas escbs . 
pu bls - e agencia elo corre io. E' em geral montanhoso , só se 
encont t·ando planíc ies pouco consideraveis nas margens cl.o rio 
Vermelh o, que a·t ravessa Q clisL Os ·terr enos são geralmente 
cobertos ele capueiras, ou de pastagens ele me.loso, nos lagares 
onde. a cul tura e a accãu elo :l:'ógo j<i clas trtliram as capuetras . 
O pr mc1pal no que o atravessa é o Vermelho, q ue nasce pat·a 
os lados das serras elo Gar1 mpo e Agua L i!I!pa, na J'reg . elo Caeté, 
e que na parte que u·travessa es·te clis·t. pócle ter un1 curao ele 
20 kils . 'l'em como principal ali. o rio Preto, que nasce da serra 
da Mutuca e que, desde sua nascente a'té a sua foz, serve de di
visa entre es·te Jist . e o ele 'l'aquarassú . .1!:' o dist. em grande 
parte rodeado pela serra do Espinhaço e alem disso a·travessado 
por um serrote que prende-se á dita serra , e que, elevando- se 
consiclet·avelmên·te, fórma no extremo deste dist: com o do Caeté 
a importan te sena ela Piedade . No cume e de~·ta ultima serra 
acha- se collocaclo o celebre Sanctuario do mesmo nome, e na sua 
base a importante casa de educação, conhecida pe lo nome ele 
Azylo ele S . Lu iz da Piedade, coustruicla em tel'l'enos per te n
cen tes a0 Sauc·buario, e que estão dentro elos limitas desLo d ist . 
A lavour a é P.m gera l de cereaes; ·tambem se cu ltrva can oa e 
'café, por ém en.1 peque ua escala, pel0 que p. pr·oclucção é pouco 
co nsideravel. A indus tl'ia mais seg uiéla é a pastori l, pois ha 
cri ação de gado vaccum, mu ar , cavallar e suino. Fabt·icam-se 
que ij 9s e man·tei~a e ba maior de vinicul tur·a . Foi ha pouco 
explorada , mas Ja se achl'l. em abandono uma consideravel 
jazida de a,mianto ahi exi~tente. O clima é 'em geral benigno, 
~end~, porem, :um pouco .frw nos pontos mais elevados. lJista 
12 lu ls . da VIUva, séde do d is·t. ela União 20 da cidade elo 
Cae té, 15 do a rra ial ela Lapa e 14 elo Taquara~sú . Comprehende 
os povs. Vtuva, Cachoeil'a ele Cima e Areão. 

ROÇA VE LHA. Pov. na com . elo Bt·ejo elo Estado elo i\1ara
nhâo, com uma esch. publ . de ins·tr. prim,, creada pela Lei 
Prov . n . i. 26i ele HJ ele maio de 1882 . 

R OÇA VE L'HA . Sacco formarlo pelo penetrameu·to elas a':'H:tS 
da lagàa elos Patos a les le ele Itapoan ; no El t:::.Jc~ Lic~ lt . U. 
i::lu l. Nel le v:> i clesagu:u- t > t·io C:• .. , i ... <J· . 

ROÇAS VELHAS. Log . do Es tado de P ernamb uco, no mun. 
do Cabo. 

ROÇAS VELHAS ( Po t•to elas ) . Por·to n a babia do E . 
San·to boje denominado Porto dos Padres. Abi desembarcaPam 
os hollanelezes no d ia 29 ele outubro ele 1640 commandaclos por• 
João Delchi . ' 

R OCEI R O. Riacho do Estado de Matto Gros~o t ri b do 
ribeirão da l•' igueira . Corre nos campos de Poconé . ' · 

R OCHA. Log . do Estado das Alag_ôas
1 

no :rq.~n . de San ta 
Luzia do Norte . 
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ROCHA. Log. do Estado do Rio ele ~aneh·o, _no mun. de 
S. Gonçalo; com duas eschs. publs. de mstr. pr1m,, ct•eadas 
pela Lei Prov. n. 1.988 de ·1873. 

'ROCHA. Parada na E. ele F . Central elo Bl'azil , en·bre São 
F l'ancisco Xavier e Riacbuelo; no dist . do Engan ho Novo e 
Distl'icto Fecleql. Foi fl'anqueada ao publtco a 1 ele clezem bro 
ele •1885. T em um laboratorio ele procluctos pharmaceuticos e 
uma f'ahrica de gelo, queijos e manteiga. E' muito habitada. 

ROCHA. Morro no mun. ele Magé e Estado do Rio ele 
Janeiro . 

ROCHA Rio do Estado elo Pará, banha a mun . ele Bragança 
e clesagua 'no rio Caeté pela margem esq . (In.f . loc.). 

ROCHA. Ribeirão do Estado da Bahia, banl,1a o mun.. da 
Bat•J·a do Rio de Contas e elesagua no rio deste nome (In f. lcc . ). 

ROCHA. Ribeit·o elo E stado ela Bahia, affi . do P oxim. 
ROCHA. Ribeirão do Estado de S. Pavio, banha o nnm. elo 

Apiahy e desag na no Ribei r a pela margem dir. Nasce para os 
lados do Estado do Paraná. · 

ROCHA. Ribeirão elo Estado ele San·ta Catharina, desagua no 
Poço Fttndo, que cone para o Gaspar Pequeno . 

ROCHA. Ribeir ão do Estado ele Minas Geraes, cl<"sagua na 
margem esquerda do rio Pará, proximo á estação de Pi'banguy. 

ROCHA. Lagôa do Estado do Ceará. no mun, de Arueiroz, 
com tres kila. ele ci.rcumfer encia. 

ROCHA. La.gôa no mun . de Bom Con~elho do Estado de 
Pernambuco (Inf. l oc.). 

ROCHA. Lagôa elo Estado ele S . Paulo, no mun. de Casa 
Branca, proxima do rio Jaguary. 

ROCHA DIAS . Estação da E. de F. C~ntra l do Brazil, no 
Estado de Mi nas Geraes, entre as estações ele Mantiqueira e 
João Ayres. 

ROCHA LEÃO. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no mun. 
da Barra do S . João, com uma esch. publica . 

ROCHA LEÃO . Estação da E. de F . Leopolcli.na, no Es
tado do Rio de Janeiro. no ramal do Rio Bo-nito, entre ln
dayassú e California, distante 150,•908 de Nyterõi. 

ROCHEDO, Log. nos muns. ele Palmares e Canhotinho do 
Estado de fernam lmco, 

ROCHEDO. Log. na E. de F. do Paraná, no EsMdo deste 
nome . Ha abi um tunnel no kil. 60.614 e na altura de 
5Qgm.,OQ9. T em 144m,9 de comprimento . 

ROCHEDO. Estação na E . de F. Leopoldina (Ramal da 
Serraria, ant. União Mineira,) no Estado de Minas Geraes, 
com uma agencia ele correio, m·eada pela Portaria de 1.2 de de
zembro de 1882. Fica ·eutre Bicas e Roça Grande. Per tence ao 
111un. de S. João · Nepomuceno . ~s~ação telegraphica . 

ROCHEDO. Serra do Estado de Sergipe, no mun. de Campos , 
_RO CHEDO. Ribeirão do Estado de Goyaz, banha o mun. do 

llio Verde e desagua no rio Preto. 
RGCHINHA. Riacho do Estado de Pernambuco, aft', do rio 

Ipojúca , 
ROCINHA. Log. do Estado ele S . Paulo, á margem da E. de 

F. Paulista, que ani tem uma estação; com duas eschs. publs. 
de instr. prim . , urna para cada sexo, Cl'eadas pelas Leis P1·ovs . 
n •. 82 ele 17 de jnnho de 1.881 e 19 ele I7 de março de 1882 e u~a 
llllxta, creada pelo de n. 3 de 5 de fevereil•o de 1884. Agencia 
elo correio, creacla em 1879. A estação fica a 657m, 3 de altura 
Sobt·e o uivei do mar. 

d 
ROCJ;NHA . Log. do Estado de S. Paulo, no mun. do Carmo 

a Franca. 

ROCINHA. Log. do Estado do Paraná, a 40 kils. de Curi
t9yba, :í. margem ela estrada que une esta cidade á Assunguy; a 

OQm acima do uivei do mar 

cl ROCIN.H!A . Log. no di st . do T ahim, no Estado elo R. G. 
. o Sul. 

. ROClNHA. Pov. d0 Estado ele Minas Geraes, no dist. da 
CJdade de Itabira; com uma esch . publ. de iostr . prim. para 
0 ll'exo masculino, creada 1)ela Lei J?rov, fi , 3.285 de 30 ele 
outubro de 1884. 

ROCINHA. Pov. do Estado ele Minas Geraes, no muu. da 
Pedt•a Br~tnca , E' ·tambem de nominada Furnas . 

ROCINHA. Log. do Estado ele Minas Geraes, no muu. ele 
Oliveira, com uma esch. municipal. 

ROCINHA. Log. no dist. da Extrema e muu . de Grão-Mogol, 
no Estado de Minas Geraes. 

ROCINHA. Serra do Estado do Paraná, na estrada ele 
Assungay pa ra Curityba . 

ROCINHA. Igarapé do Esbaclo do Pará, na cidade cl!!; Vigla1 
vai ao mar. Na occasião da eucber.rbe das mat·és esse 1garape 
leva. aguas a um pequeno pant11.no que ex iste por tl'az da 
c idade. 

ROCINHA. Ribeirão do Estado de Minas Gerae.-', banha 
o mun. de Fructal e desagua no rio G~·ande . Recebe o All:niscl.u'. 

ROCINHA. Carrego do Estado de Minas Geraes, entre o 
clist. elo Douradinb o e o de Pouca Massa. 

ROCINHA. Carrego do Estado cle . llfinas Geraes, aíi . da 
marg. dir. do rio Sacramento, que é ·trib. do Doce. 1'em tres 
kils. de curso . 

ROCINHA . Carrego elo Estado ele Goyaz, banha o mun. 
de Santa Luzia e clesagua na mal'gem dit·. elo ribeirão Paiva, 
trib . do Santa Maria . ([nf. l0c.). 

ROCINHA DAS CANELLEIRAS. Com este nome houve 
oubt·'ora no ~:stado do Pará, na estrada ele S . José , um espaço 
plantado com arvoredos aromaüco~, vin dos ele Cayena. Actual~ 
mente não existe nesse logar urna só elas plantas primitivas . 

ROCIO . Florescente colonia do Estado do Paraná, na cidadé 
de Curilyba. E' composta de eul'opéos . 

RODA. Ribeirão elo Es tado ele Santa Gathar in a, nasce na 
serra ele Itajahy e desag ua p·a margem dir. do Itaj aby-guassú. 

RODA DA FORTUNA, Ilha do .Es·tado de Minas Ger aes, 
na parte elo r io S. Francisco compreheocl1da entl'e a foz dó 
riacho Peruassú e a elo l'io Jtacaramby, proximo. das cot·ôas ela 
Fol'tuna e do Jacaré. (Halfelel) . 

RODAMONTE. Bairro ela Villa Bella, no Estado ele S. Paulo, 
com uma esch . publ, ele inst. p~imaria. 

RODA DE PRÔA. Log. elo Estado das Alagôas, na Barra 
elo S . Miguel. 

RODEADOR. Log. do Estado do Piauhy, no mun. de P ar
naguá . 

RODEADOR. Log , do Estado de Pernambuco, no mun . de 
Bonito . 

RODEADOR. Log. do Es lado de Sergipe, no .muu. dé Aqui-
daban. (! 1lf, loc .) . · 

RODEADOR. Serra do Estado do R . G, do Norte, no mun. 
elo Palú. 

RODEADOR. Ribeirão do Estado de Goyaz, aff. ela margem 
dir . do rio elas Pedras, que o é do Descoberto . 

RODEADOR. Lagôa elo E~tado da Bahi a, á margem ~d 
rio S. Francisco, pouco acima do rio do Sal. · 

RODEIO, s . ?n. (R . G?". elo S .) Logar no campo ele tim.à 
estancia onde fa7.em r~ uni~· o gado em dias determinados, d~ 
orclinal'io uma vez por semana. Pa?·ar ?"ocleio é cada fazen-' 
cleiro fazel·o como ele costurr:e. Dar ?"Ocleio é quando algum 
visinho o pede, para nelle separar o seu gado ( CY~ríi.ja) . · ~ 
Hespanha dão o nome de Roclêo ao Jogar, nas feiras e mer
cados, anele se põe o gado grosw reunido para ')l~nda . Na 
America hespanhola é o acto ele encerrar os gados em um 
eampo donde não possam sahir (Valdez). Parar ?"odeio te~ por 
fim marcar o gado, castrar os touros e po·t~·os, tosar as eguas, 
apar t.ar novilhas e vaccas para as tropas que vão }Jara as cb,ar· 
queadas e acou.,.ues curar os animaes e contal-os. Nos cam·pos 
de Cima-da- Se~ra s'erve a inda mais o ?"odeio para dar sal '!,OS 
gados (Cezi.mb ra) . 

RODEIO. Pov . do Estado do· Espi l'ito Santo, no mun. de 
Piúma . 

ROD.EIO. Uma das secções do 3• terlitorio ela ex:- col~n1.~ 
elo Í{io Novo, no EJe·tado elo Espirilfio SaruLo. · 

RODEI5. Log . na fl'eg . de Çampo Q:1•ancle do Distriéto 
Federal. 
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RODEI O. Pov . elo mun. ele Vassouras, no Es"baelo elo Rio 
ele Janeil:o, no alto ela Serra do Mat•, atravessada pelo rio Ma
cacos, que a bi tem o nome de Gill1ii·1 Pereira, com uma pec1uena 
capella sHuada em um monte e da in vocação ele N. S . da So
ledacle e uma estação ela JL de F. Central do Brav.il, distante 
85k,394 ela Capital Fedet·al e a 375m,8!Q ele alt·.1ra sobre o 
nivel elo mar. lTI' ligada á Vas,ow:·as por uma estt·ada. La
voul"a ele café . As agttas dessa l0calidade são puríssimas e o 
.cl ima salubenimo . Tem duas eschs. publicas . 

RODEIO. Bairro no m1tn. elo Sapuca by e Estaclo de São 
Paulo, com escholas . 

RODElO. Bait'fO elo mnn . de Sarapuhy e Estado de São 
Paulo. 

RODEIO. Log . do Estado do Paraná, no dis t. dos Am
brozios. 

RODEIO. Aldea do Estado de MD.t to Grosso. Existia á 
mat·gem esq . elo Paraguay, ao S. ela foz elo rio Diamantino, 
se1s kils. ao f:l. da villa. Smt capella em decl icaela a S. João . 
O sitio é basta nte alegt·e e pra<en teiro, en tre·t,lnto ha mu itos 
annos nni qui io u-so o arraial. Sua ol'igem, como a ele qnasi 
todos os p0voados dessa reg·ião, foi a de uma~ minas abi des
cobertas em 1319 . 

RODEIO. Seua elo Estado do Espirit~ Santo, no mun. ele 
Piuma. 

RODEIO. Se!'I'a elo Estado do Rio ele Janeit·o, erHt•e Pi· 
mhy e Itaguahy . 

RODEIO. Serra do Es tuel,, ele Minas Gemes, enbre Ouro 
Branco o '; achoeira elo Campo. 

RODEI O. Ribeirão do !~sLad o ele S. Paulo, a ft'. da margem 
esq. elo ri •.~ 1 taqnera. 

RODEIO. Ribeirão do ffistaclo ele S. Paulo banha a com. 
ela Faxin<t e desagua no l'ibeirào Fuudo. Em' parte elo seu 
curso toma o nome ele Morcegueiro. 

RODEIO. Arroio elo EsLa.clo elo R. Q. elo Sttl, aif. esq. do 
Grande elos F1·ancezes, tr.i.b. elo Maratv,, que o é elo Cahy . 

RODEIO COLORADO. Es·tação ela l~. ele F. de Bagé a 
Uruguayana, no Estado elo R. O. do Sul, entre as estações 
de Bagé e S. Sebastião, a 3tHm,5 de altura. 

RODEIO DOS AMBROZIOS . Log. elo Estado elo Parana, 
no mun. ele S . Jose elos Pinbaes . 

RODEIO GRAN DE . Log. elo Estado do Paraná, no mun. 
ela Lapa, cerca ele 70 k ils. distante ela cidade elo Rio Ne,.ro 
jun·to á estrada ela Matta. 0 

' 

RODELLA . . Arraial elo Estado ela Bahia, com uma esc h . 
publ creach, pela Lei Prov. n. 2.62 l ele 10 ele julho ele 1889. 

RODELLAS. Log. no dist . cle San:o Antonio ela Gloria 
no !Ds ta do ela Bahia, 6. murgem elo rio S. Fra ncisco . ' 

RODIZIO. Log. do Estado ele P ernambuc0, no mun. de 
S. Lo tn·enço ela l\1atta . 

RODRIGUES. Arroio elo Es·taelo do R. G. Sul. utf. esq . 
do ar roio )!:strella, trih elo rio Tac1uary. 

RODRIGUES. Arroio do Estado elo R. G. do Sul, afi'. 
dir. do Santa C~·uz, ·trib. do rio Taquary. 

RODRIGUES. Carrego do Estado de Minas Geraes. aff. 
da mat"gem esq . elo r i o elas Mor·tes. E' ·tambem denominado 
Pega- bem. 

RODRIGO. Log. elo Estado elo Espil'ibo Santo solJre o rio 
~~. ' 

R ODRIGO. Nome por que pe1•tendeu- se designar a serra do 
C&bral em memoria de D. l{oclrigo de Souza Coutinho. Vide 
Cabral. 

RODRIGO (iV!orro do). Espigão da face norte oriental da 
serra do Anbambaby, entre o Miranda e o P ara()'nay ·no Estado 
de Ma ttto Grosso. Faz pa1·te da sena de Nal>ocloqu~na. 

R?DR IGO. Sitio na ,margem ~squerda do rio M.ira~da, pot• 
20•6 de la t., onde outr ora ex1stw uma alde1a de Indws CUJO 
chefe tinha o mesmo nome. Dá- se tambem o nome de ~ori·o 
elo Rodrigo á face N. E. dos terrenos montuosos, que sepal'am 
a bacia do rio Miranda ela do Paragnay (B. de Melg<tço ). 

RODRIGO DE F REI TAS . Lagoa elo Dis tricbo F'ederaL entre 
o Largo dos Leões e o Jardim Botanico. Esta latzoa, conhecida 
pelos indígenas com o nome de Sacopenopan, chamou-se, ele
pois da descoberta elo Bruz il , lagôa de Diogo Martins Soares, 
de Faguncles Varella e depois ele Rodt•igo de Ft·eitas, o o me 
que actualmenté conserva. Situada em um dos art•a,balcle3 
mais bellos e pittot•escos da nossa ~apitai, etüt·e as ver tentes 
do Corco·vaclo e o Oceano Atlan·tico, no JFancle valle on bacia 
formada pelas montanha~ da Gavea, do vorcovado e elos Dous 
Irmãos e pelos montes elo Leblon, da Copacabana e da Sau
dade, foi outr'ora habitada, em suas margens, por um3. ·tl'ib tl 
ele índios denominada K~Hriané (1) pertencendo depois ela ues· 
cob~rt'a do B1•azil a Martim A.fl'onso ele Souza , por se twbar in
c.luicla na zona das cem leguas ele ·terras doadas ao mesmo por 
D , João I !I, em carta régia passada a 20 de j a neiro éie 15'35, 
terras essus que formal'am a-; capitanias ele S. Vicente e Rio 
de Janeiro. Annos depois, Salvador Corrêa de Sá, ge vernaclor 
elo Rio deJaneiro, deu. a Diogo Martins Soares terras ele sesmaria 
elos soà~jos nas margens dessa lagóa, o qual n'ellas construio 
um engenho em 1598 ou 1509, com o n ome ele N. S. ela Con
ceição da Lagoa, dando-o em dote em 1606 '~ seu genro Se
bastião Fagun.cles Varella, que o vendeu em 16.60 a Rodrigo 
de Freita3 de Mello e Castro, na·tural ele Guimarães, o qual, 
enriqLlecendo, retiJ:ou-se para a SLla terra, legando a um setl 
filho e paosando depis a dous ne·tos com o seu pro · 
prio nome, co !TI o qual até hoje fteou conhecida esta lagôa . (') 
l~m 1808, tendo vjudo para o Rio de Janeiro a côrte ele 
Lisbôa, e querendo o .Príncipe regente, D. João VI, edific~r 
fót•a ela .cidade uma fabrica ele polvo1·a, uma outra ele fundiçao 
ele artilherüt e um jardim botanico, escolheu para esse fim 
esLtt loca lidade, mandando C'lnstru ir esLes estabelecimentos, por 
Decreto de 3 ele junho de {808. clesaprop1·iaudo e in.;orpo1·audo 
o engenho e t er t·as da lagôa aos proprios oacionaes, ordenando 
que se desse aos proprie·t<urios a quan·tia de 42:193:;;420, como 
indemnizaçiio do vulot· ela fazenda e t erras da lagôa Roclrigo 
de Freitas . (3) D'es tes es·tabelecimentos apenas resta hoje o 
J al'dim Botanico, encontrando-se pequenos vestigios das fa
bricas em suas terras. Além d'este engenho, ai nela ahi ex isti
ram mais elous, pertencentes, um a Fr 'ncisco Caldas, ourives, 
e outro a Francisco Gome.s. sendo este ul'bimo clestnticlo pelos 
off'tc iae.; da camara, ignorando-se, porém, o Jogar e o fim que 
tive t· 'l.m . [-hvbitaram tarnbem as margens cl'e'lta lagôa, André 
Leão e sua mulh er Felippa Gomes, desde 1570 Rwtholomett 
Seixas, Manoel Pinto os empregados elo enqenho ele el-1·ei e 
ot~tros . Antigamerl'te, c1 uanclo a Jagôa ·tinha ft·equente com
municação com o oceano, não existiam nella essas maleficas 
algas ; suas praias, então formadas de uma areia branca e ele 
conchas, não tinham a cõr parda . e cleueg'l'ida de hoje, ne~ 
·tambem h~via ePse extenso é pest1lento breJO. coberto quas L 
todo ele caplcn, tomando ·toda a extensão ele oeste da lagôa, 
desde a antiga quinta do Calláo uté á p1·aia do Pin'to e for 
mado pela constante accumulação elo lodo elas algas e das· 
folhas e talos da planta aquatica denominada tabtu;,, que ahi 
cresce rapidamente com essa especle de adubo . E assim vae- se 
estendendo esta vege·tac.ão para o cen·tro da lagôa e mais tarde 
ou o l~stado teni de gastar fabulosas sommas para a'terral-a, 
nu a deixará á mercê da na·tureza, que ·t1·ansformará em um 
extenso paúl, fóco ele miusmas, que turnarão inhabi·taveis seus 
arredores e bain'os acljacen·tes Hoje, porém, em suas margens 
erguem-se, de um laclot elegantes e vis tosos eclificios, cercados 
po1· luxm·iante vege laçao, cleltewsas v1 vencias, com soberbos 
pontos de vista ; ele outro, vêm- se pequenas e rusticas habitações. 
J71Uitas dasquaes cobe1·tas desape, verd:1deiras choupana, situadas 
aqui e acolá., pelas praias e pela restinga e habitadas por pes· 
cadores e operarias elas fabricas visinhas . Infelizmente, todos 
esses encan·toa que a naturesa deu a esta lagôa, vão pouco a · 
pouco desapparecendo. Suas a~uas, ou.tr 'o1·a tão limpidas e 
salitrosas, abundantes de cleltelOsos pelXes, amalto poderoso e 
fonte ele l'iqueza dessa pobre gente, tornaram- se verdadeiros 
fõcos de emanações cleleterias, germens de febres intermiten·tes 
e ele máo carac·ter, que acacam não só os habitantes elos seus 

I Vide Chronica Geral do Brazil, do Dr . Mello Mot·aes, pag. 67 . 
2 Vicie Patrimonio Territorial da C<i.mara Municipal dó Rio de 

Janeit·o, do Dr. Mello Moraes . 
3 Vi.de Chronica Geral do Impel'io do Bt•azil, do Dt·. Mello Moraes, 

pag . 14i. 
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aEreQ.ores, como tambem os dos bairros adjacentes, para onde 
sao levados esses miasmas, produzidos pela decomposição lenta elo 
lodo e elas algas expost<~s aos raios solares, pelas margens e 
pela sapel'ficie d'esta agua morta e lodosa . 

RODRIGO SILVA. Colonia perto ela cidade de Barbacena, 
no Es·taclo de .Minas Gera(ls. E' muito florescente. 

RODRIGO SILVA. Estação da E. de F. Centl'al elo Brazi l, 
no ram a l de Ouro Preto, com uma capella.. Denominava-se 
José Correia. 

RORIGUES. Log . do Estado ele Pernambuco, no mun. ele 
Cot•reutes. · · 

RO DRIGUES . Pov. do l!:stado de Minas Gera.es, no clist. de 
Bocaina e mun. ele Ayuruoca; com uma esc h. publ. creada pela 
Lei Prov. n. 3.64l ele 31 de agosto de 1888. 

RODRIGUES . Corrego elo E~tado ele Minas Geraes. aa·. ela 
~uargem esq . elo rio das Mortes Grande, na]!], ele F. Oeste de 
ll1ina~. 

RÔLA. Serrota e rio do :m~taclo elo Ceará, no mun. ele Santa 
Anna. O rio desagua no Acarahú. Na serra existem pedt·as 
enm·mes, umas sobrepostas ás otttras, formando furnas e abysmos 
honiveis . Em cer·tos <tempos cobre- se de fumaça branca, que os 
naturaes consideram como prenuncio do inver no. 

ROLA CABAÇOS . Mono no mun. do Magé e Estado do Rio 
ele Janeiro; no Sodré. 

ROLANTE. Log. no mun. ele Santo Antonio da P11.trulha 
e Estrtdo do R. G. do Sul, banhado pelo arroio do seu nome . ' 
. ROLANTE. Anoio elo Estado elo R. G. elo Sul, affi . ela 

margem dit·. elo rio elos Sinos . Heceb3 o Rolantinho Chuvis-
queiro e ar roio do Meio. ' 

ROLANTINHO. Anoio elo Estado elo R. G. elo Snl affi. da 
margem esq . elo rio elos Sinos. ' 

ROLDÃO . Log. no Eslado do Pará. A Lei Prov. n. 127 de 
2.2 de maio de 1846 transferia para ahi a séde ela freg. de Bem
fica. 

ROLETARO. Igarapé elo Estado do Amazonas, afil. ela mar
gem esq . elo rio Marary, tl'ib, do Padauiry, e es~e elo Negro. 

ROLIM. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, rega o dist. 
do Desemboque e desagna no t'io das Velhas . Da localidade 
aflirmam-nos nascer esse rio no Chapadão do Bugre. 

ROLINHA (S. José da ). Log. do Estado elo Rio de Ja
neiro, no dist. de S. Sebastião dos Ferreü·os, mun. de Vas
som·as . 'rem uma agencia do correio, ct•eada em fevereil'O de 
i887. 

ROLO . Sel'l·a do Estado de P ernambuco, no termo do ERpirilo 
Santo do Pau cl' Alho. 

ROMA. Log, do Estado ela Bahia, no clist . elos Mares. 

. ROMA. Serra do Es·tado ele Sergipe, no mun. ele Campos do 
Rto Real. 

P
ROMANA. Bairro elo mun. do Parahybuna e Estado ele São 
aula, com eschola . 

R9M~NA. llh11 na bahia de Guanabara, proxima a Paquetá, 
a CUJO dtst. per·teoce . 

ROMANA. .Morro no mun. de Magé e Estado do Rio de 
Janeiro. 

ROMA NOVA. Log. do Estado elo Maranhão, na margem 
es.q. do rio Anil,· proximo á cidacle ele S . Luiz. 

C 
ROMÃO . Log. do Estado elo H.io de Janeil'o, no elist. da 
olc.nia e mun. ele S. Fidelis. 

, ROMÃ O . Porto no rio Quebra Anzol, mun. elo Patrocinio e 
""staclo ele Minas Geraes. 

G ROMÃ O·. Lagôa no mun. de Oliveira elo Estado de .Minas 
eraes. E' formada pelo rio Jacaré . 

ROMÃO (S.). DisL do Estado de Minas Geraes, no mun. 
ele S. Francisco, â ma1•gem esq. elo rio deste nome, em uma 
bhar~·anca . po~co e~evacla e expos·ta ás inundações nas gr~neles 
c e1as. D1sta 150 ktls. ela barra do rio elas Velhas. Affirmam-nos 
P.ossuir sali'treiras naturaes ser o ter ri torio aurífero e diaman
~tno e de uma fertilidade ~spantos:J. . A egreja matriz tem a 
lnvocação ele San·to Antonio ela Manga ele S. Romão e depende 

da diocese de Diamantina . Foi creado parochia pelo AI vará 
c!~ 1804. Erecto em vi lia por Lei Prov . de 3 de ouLubre ele 
1831, foi a séde do mun. pela de n. L 755 de 30 de março de 
1871 tt·ansferielo para a parochia ele S. José dfl. Pedra dos 
Angicos; elevada á vil la por essa Lei e pelo a rt. !I[ da Lei 
Pt•ov . n. 1. 996 de '14 de novembtro ele 1873. Tem duas eschs. 
publs. de instr. prim.-Halfclcl descreve-a assim: «A vilb de 
S. Romão, p•>r outl'OS Villa Risoaha ele S. Romão, cujo appel
licl'J merece sómetl'Le quanto á vista elo lado opposto ao rio, pois 
seu i trteriot· nada tem ele risonho. Possue tres egrejas, 220 
casas e 800 baba, qtte vivem da criação ê ela cuHi.ua. E' an
nualmente, uma vez mais elo que outras, exposta á;; inundações 
do rio. Em 1852 achei ainda as casas ela rua ao longo ela 
praia do rio muito es tra&'adas ate á altura elas vergas elas ja
nellas . A altura ela encnente em 1843 (5 de fevereiro) subiu 
13 palmos e 6 pollegaclas sobre a superíicie da dita rua, e a 
capella elo Rosario ficou inuaclada aM a altura de 9 palmos e 
2 pollegada,s pelas aguas do rio, que no referido anuo subiu 42 
palmos e 3 pollegadas. » 

ROMÃO (S.) . Log. elo Estado de Pet·nambtLco, no mun. 
elo Bom Conselho. 

ROMÃO (S.) . llha situada no rio S. Francisco, em frente 
ao clistricto de S. Romão, pet·tencente ao mun. de S. Fran
cisco . Pat•te ele la é cultivada e assaz productiva . Ao O. da 
ilha o canal dac1 uel!a ilha estâ obstmiclo por uma grande COl'Ôa 
de aràa e de cascalho, cle_fórm!l que só dá passagem a canôas, 
que nas g randes seccas nao cletxam de encontrar serios emba
raços. 

ROMÃO (S.). Rio do Estado do Piauhy, trib. do rio deste 
nome. 

ROMÃO (S.). Riacho do Estado elo Ceará, b~nha o mun. 
ele Quixará e clesagua no Carihú. 

ROMÃO (S.). Riacho elo Estado de Pernambuco.- Vide 
Perypery. 

ROMÃO ("S.), Rio que com o Preto forma o Itabapoana, 
que sepaL'a os Estados do E . Santo e Rio de Janeiro . 

ROMARIS. Indios domeslicaelos, que hoje babitam o al'
raial ele S. Pedro, no disbricto da villa de Gararú do Estado 
ele Sergipe. 

ROMA VELHA. ,Log. do Estado do Maranhão, na mar
gem esq. do rio Anil, proximo á cidade de S. Luiz. 

ROMEIRO. Log. do Estado das Alagôas, em Cueuripe. 

ROMPE DIA . Serra do Estado de Mi·nas Geraes, a poucos 
kils. do avraial da Manga e na margem do rio das Velhas. 

ROMPE GIB.A.O. Rio do Estado de Sergipe, afi'. do rio 
Real. 

ROMPE GIBÃO. Riacho do Estado ela Bahia, .nasce da 
lagôa do seu nome 11 desagua no Extrema, aff. da margem esq. 
elo rio Pau a Pique. 'l'em cerca de 12 kils. de extensão . 

ROMUALDO. Serra do Esbaclo do Ce!l.l·â, no mun. elo 
Crato. 

ROMUALDO . Serra elo Estado de Minas Geraes, nas divisas 
elo mun . ele Ouro Fino, proxima dos rios Espraiado e .Mogy. 

ROMU ALDO (S .) . Igarapé elo Estado elo Pará, d:e>agua · no 
rio Capim pela mat•gem dir . entre os igarapés ltaqui.teua-mirim 
e Tambaya-assu. 

ROMUALDO. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, aff. ela 
margem esc1. elo rio Turvo, trib. do 1·io Grande. 

RONCA: Log . do EaLado de Pernambuco, no mun. do 
Cabo. 

RONCA. Serra do Estado ele Goyaz . no mun. ele Ca
valcante. 

RONCA. Ribeirão do Estado ele Santa Catharina, nasce na 
serra de Tijucas e clesagúa no rio do Braço. 

RONCA. Rio do Estado de Minas Geraes, aff. da margem 
esq. do Andréc1uicé, trilJ. do Parauna. (Tnf. loc.). 

RONCADEIRA . Log. do Estado das Alagoas, em S. Miguel 
dos Campos. 

RONCADEIRA. Morro do Estado do Parahyba do Norte 
no mun. d 'Alagôa elo Mon:teiro. 



RON 

RONCADEIRA. Serra do Estado do Rio de Janeiro, entre 
b mun. das Neves e o ele S . Francisco ele Paula. 

RONCADEIRA . R iacho do Es tado ele Pernambuco, desagua 
na mJr ge m septentrional elo rio Una. (M .. C. Fionorato.) 

RONCADOR . Log . n o mun. ele Bart•eü•os elo Estado d~ P er 
na,mbuco. Ha outro log . do mesmo nome no ·termo de Mut·tbeca. 

RONCADOR. -Log . do Esiaclo elas Alagoas, no mun . ele 
Atalaia; com uma capel la ele N . S. da Conceição. 

RONCADOR. Logs. do Estado das Alagôas, nos muna. de 
S. Luiz de Q.nituncle, Alagôas, Passo do Camaragibe e S. Miguel 
dos Campos. 

RONCADOR. Pov. do Estado ela Bahia , no mun . ele Len
çóes,-a i S kils . ela cidade, com terr·enos de mineração e lavoura. 

RQNCADOR. Log. no clist. ele N. S . das Dores de Macabú 
do Es tado do Rio de Janeüo. 

RONCADOR . Morro no mun . da Estpella, no Estado do R . 
G. do Sul. 

RONCADOR. Serra do Estado de Minas Geraes , no mun. 
de Pomba . 

RONCADOR (Serra). Con-tinuação das cordilheiras orientaes 
elo Estado de Matto Gt·osso , entre as da Rapadura e Sellada . 
Fórmá sys·tema com a cordilheira Central ou das Divisões. 

RONCADOR. Igarapé do Estado do Pad., no mun. de São 
Domingos da Boa Vista. 

RONCADO R . Riacho do Estado ele Pernambuco, rega o 
mun . da Victoria e desagua no rio Tapacurá . 

RONCADOR. Rio do Estado ela Bahia , ali. do S. José , que 
o é do San·to Antonio e este do Paraguassú . 

RONCADOR. Rio do Estado ela Bahia; é um dos formadores 
do Pet·aunas, aíl'. do Se t•gy, que o é do Subahé . 

RONCADOR. Rio do Estado do Rio de Janeiro, afl', da 
margem esq. do Suruhy ; na c~m. de Magé. Um informan te 
desse Estado faz-I)os menção ele u~ rio R oncador, aif. do Sa
r acurun'!-. 

RONCADOR. R io do Est~. clo do Rio de Ja neiro, nasce n o 
m o.rro do Chapéo, atravessa a fazenda ele D . Thomazia com o 
nom e d'e Ped?-inhas, passa depois pela fazenda da viuva 'rm·res, 
pelo logar P eroba:s e desagua no ;-io Iguá . 

RONCADOR. Ribeir ão do Es-tado de S . Paulo, aiL do 1•io 
do Peh:e, que o é do Jaguary ; no mun. de S . José dos Campos. 

RONCADOR . Ribeirão do· Estado de S . Paulo, banha o 
·territorio do dist. de Santo Antonio da Boa Vis ta e clesagua na 
margem dir. elo rio dos Carra.patos (Inf. loc.). 

RONeADOR. Rio elo Estado de San·ta Ca'bharina, nasce na 
sena de Tijucas e lança-se no Tijucas-mil'im. Tem este nome 
por fa.zet· grande barulho quando passa pot· um subberraneo. 

RONCADOR. Rio do Estado ele Minas Geraes, banha o 
mun . de Caldas e desagua no rio Jagua ry . (Inf. loc . ). 

RONCADOR. Rio -Grib. da margem esq . do rio Preto, afl'. 
do PáracatU., que o é do S. Francisco. 

RONCADOR. Pequeno rio do Estado de Goyaz ; nasce na 
fazenda do Retiro e, correndo do nascente para o· nor·te. cles
agua no rio Corumbá entre os portos D. Eulal ia e Manoel Ro
drigues . Banha omun . de Entre R ios . 

RONCADOR. Cort•ego do Estado de Goyaz, atl'. da mar
gem dir. elo Garapa, tdb. do ribeirão Sant'Anna, que o é do 
rio S. Bar·tholomeu (Inf. loc . ) Do mun . de San·ta Luzia nos 
dão no·ticia ele um outro corrego ali. ela margem dir. do ri
beirão Gama, trib. de rio Parnauá, que o é elo S. Bartho
lomeu . 

R0NCADOR. Rio do Estado dê Goyaz; nasce na Serra Dou
rada, precipita-se em uma garganta pedregosa, es tt•ei'ta e pro
funga e, depois ele um curso de kilometro e meio, r eune-se com 
o Santo Antonio, perdendo como este o, nome pelo de Bagagem. 
(O Far-West ào Brazil). 

RONCADOR . R ibeü·ão do Estado de Goyaz, afr. da margem 
dir . do rio Claro, trib. do Araguay:~.. AJiirma o Sr. Baggi 
(@ Par-West do lJ't'azil) que o l'ÍO Claro perde o nome d.e Ma
cacos, com qUe nasce, ao receber esse ri'beil'ão. 
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RONCADOR. Ribeirão do Es·Lade de Ma·tto Grosso, afl'. do 
S . Lourenço . Corta a est.rada de Cuyabá a Goyaz entre esse 
rio e o ribeirão de Morcego. 

RONC.ADOR. R iiJeü ão elo cl ist. ele Sant'Anna da Cha}Jada, 
cujas aguas vem dar ás elo Jangada e entram na margem clir. do 
Casca, no Es Lado de 1\olalto Grosso(B. de Mel!\l'aço). Ha ·quem o 
constder e como aíl'. dir. elo rio Jangada, galho do Casca, ·trib. 
do rio Manso . 

RONCADOR. Ribeiro que atravessa o caminho ele Miranda 
ao Apa, pela la·t . de 2 Lo 5', pe1·t o do süio do Bonito e vae af
fluh com o Formoso. T alv ez sej a o Laudijá (B. ele Melgaço) . 

RONCADOR. Ribeirão que, correndo a JJ:. parallelamenteao 
cam inho ele Cnyabá a Goyaz, recebe as aguas qne a Lra vessam a 
cllla estrada, clescle o Jatobá até ás An·tinhas, e na a ltma deste 
ultimo Ioga r vai a ru mo de N. a EN. en trar no r io elas Mortea, 
no Es·tàdo ele Ma·tto Grosso (B. de Me1gaço). 

RONCADOR. Bahia do Estado ele Matto Grosso, no rio 
Guaporé, fronteira quas i ao rio Galera. 

RONCADOR. Cachoeira no rio 'Paraguassú e E stado ela 
Bahia. 

RONC.ADOR-SECCO . Ribeiro que cor·ta a estrada de Mi
randa ao Apa, no Estado ele Matto Grosso (B . ele Melgaço.) 

RON CADORSINHO. Log . no rnun. de Barreiros do Es
tado de Pernambuco. 

RONCA PAU. Bella cachoeira no dist. do SS. Sacramento 
de -Cantagallo e Estado do Rio ele J anei ro . 

RONCA PEDRA . Cachoeir a no rio Crepm-y, afl'. do Ta
pajoz (Creveau ). 

RONCO. Ribeirão elo Es·taclo de S . Paulo, en-tre os muns. 
de Lorena e Piquete ; desà.gua no P arabyba. 

RONCO D'AGUA . Log . do Es·tado do Parahyba do Norte. 
E' ponto ele clescanço na estr ada elo Mulungú para independen
cia ou pat•a acJclade. de A1·eia, es·tt•ada preferida no invemo 
para este ultimo Jogar em razão dos grandes lamaç:il.es que se 
desenvolvem nas vargens d' Alagôa Grande . . 

RONCO DE 'PEDRA. Log . do Estado da Bahia, no termo 
de Ilhéos. 

RONDA. Log. do Estado elo R. G · do Norte, no mun . Je 
Trahiry . 

RONDA. Log . do Es·tado do Paraná, no mun. do Triumpho 
RONDA . Serr a elo Estado de P ernambuco, no termo da, 

Victoria. Tem 5,5 kils. de extensão . 
RONDA .. Ilh a do Estado de Matto Gt·osso, no rio Guaporé, 

uns 30 kils . acima da sua foz. Desde que se esta beleceu 0 forte 
ela Conceição, tive ram os portuguezes ah i um pequeno destaca
men-to, eomo posto avançaào . 

RONDA. Ribeirão do Estado de S. P aulo, atr. do Peri.tuba, 
que o é do T aqtlal'Y. 

RONDA. R iacho elo Estado elo Paran~, aff. do 1·io 'fi
bagy. 

RONDA. Arroio elo Estado do R. G. do Sul , passa pelo 
m ttn . da CL·uz AHa e desagua no arroio Conceição, trib. do 
Ij i! hy-Gra nde. 

RONDAS . Ilha no rio G11aporé, cerca de 36 kils . acima de 
sua confiaencia com o Mamoré ; no Estado de Matto Gt:os~ó'. 

RONDINHA . Pov. elo Estado elo Paraná, no mun. · de 
Campo Largo. 

RONDINHA. L ag-eado no mun. de Palmas do Estado elo 
Paraná . Desag- ua no rio Chapecó e serve de divisa ao dist. ele 
N. S . da Luz da Bôa Vista. 

ROND.INHA. Arr oio elo Estado do R, G. elo Su1, aff. esq. 
elo Cara.) a, t rib. do rio Cahy. 

RONDINHA. ~rroio do Estado do R . G. do Sul, atr. da 
margem esq. do no Jaguarx, trib . elo bicuhy-. · 

RQQUE. Lagôa do E~tado do Ceará, no mun . de Sant'Anna 
do Cat·n·y . . ""' 

ROQU E (S.) . Cidade e mun. do Estado de S. Paulo, s'éde 
ela com. do seu nomé, banhada pelo rilielrão Cru.•ambehy, "&'iii 
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um valle montanhoso, 67 kils. disL da capHal do Estado, 
44 de Sorocaba, -[3 de At·açariguama, 29 da Cotia, 18 ele Una e 
52 ele 1tii, servida pela E. de F. Sorocabana . Foi funclac1a pelo 
Paulista Pedro Vaz de Bart•os, na segunda me·tade do seculo XVII, 
estabelecendo ahi uma vas·ta fazenda de cultura e erigindo uma 
capella com a invocação do mar t.yr, que deu o nome li pov. ; 
mas a capella de Carambehy, tendo ]!>assado por cliveraas ·trans
formações. não conserva hoje Lra~'o algum de sua primitiva 
archilecvura. Foi Cl'eada freg. em 1768, elevada á villa por 
Dec, ele 10 ele julho ele 1832 e á categoria de cid!l,de pela Lei 
Prov. n. 26 ele 22 ele ttbril ele '1864. E' com. de terceira entr. 
creada p§Jla Lei P.fov. n. 62 ele 15 ele abri l de 1873 e classi
~cada pelos Decs. us. 5 .208 ele 31 ele maio de 1873 e 550 ele 5 de 
,lulho de 1890. Além da matr iz, possue a egreja de S . Bene
cl'icto, a capella ele San·to Antonio em Bospm•uçunungtmra, e a 
elo Desterro no Tal:ioão, além de outras. A pop. do mun . é de 
6 a 7.000 habs. Cultura de algodão, canoa de assucar, ca.fé 
e cereaes. Ha muitas fazendas de criação. Tem eschs. publs. 
de inst . prim. ; agencia do cot·reio. Compreheode os bairros 
Sebandilha, Brejos, Guayanã , Taboão, Marmellei ro ~ Saota 
Cruz. Confina o mun. com os de Araçariguama, Colla, Una, 
Sorocaba e Itú. As pt·it~cipaes serras que o atravessam são : a da 
Vargem Gra.nde, que termina no pico. de ItacolomY_; um braço 
da serra de S. Francisco que t ermina no Saboo ; sen·a de 
Guayanã, ela Boa Vis·ta, d~ Ibaté, Nelle n?ta:J!l-Se os JJ?-Dl'l'OS 
de Santo Antonio do Taboao, ele San·ta Qmter1a , elo Cttuba , 
Can<>uera Pan·toj'o, Sabauna, Boriquituba, Olhos d 'agua, 
Çry;'tal, Pinheirinho, S . João, Caeté, Itanham, onde ha pedras 
rnetallicas com som ele stno . Os nos que atravessam o mJ!n . 
são : o Baruery, Juby, Carambehy, Saboô, Sabauna, I?o·tribii, 
P iragibú e muitos outros. 1'\o A.lrnana,h de S . Pcbtdo ('l873) 
lê- se : «O Dr. E. Stevaux descobriu em sua fazenda elo Pau
tojo, situada neste mun., pedreiras ele marmore de excellente 
crualiclaele. São ele duas sortes os marmores encontrados: os 
bituminosos e os talcosos. Os mat·mores bi·tuminosos a pre
sentam duas variedades, amb<ts bem estim adas nas artes. A 
Primeira, t oda preta, sem mancha a lguma, que os romanos 
chamavam «negro antigo" ou <• marmor Luculleum ,, e qtle 
os modernos designam por- panno funebt·e « (Drap mor tu a i t'e)», 
é uu1 carbonato ele cal mais 011 menos puro, compacto e com
binado com 2 a 3"/o de bitu.me, ou partic•Jlas de ~nthr_acite . 
Pertence ao terreno « Devomen», =eeltatamente 1nfenor ao 
tet·t·eno carbonifero. As suas camadas ou « súrates» aJl'ect am 
nma dit·ecção sensivelmente parallela com a ela Serra do Mar, 
N ITI a SO e teem ttm a inclina,·ão de 75 a 80 gráos ao bol'l
sonte . O~ bancos são bastante irt·egulares e variam de espes
sura ele 1 a 4 metros. Este marmora é compacto, de grão 
ftnissimo e pôde receber o mais bello polido. A segunda val'ie
clacle conhecid a pelo nome de« marmore ele Sant'Anna ''• é 
tamb'em um calcareo compacto bituminoso, com veias brancas 
alvíssimas em ·todos os sentidos . ri. jazida deste calcareo é 
adjace n·te e superior ao marmore negro, e comporta 4, 5 ou 6 
« strates » ou bancos par allelos de maior ou menOl" espessura, 
e conl ve ias brancas mais largas á pt·oporção que se afastam 
mais do primeiro. Algtms bancos mais estreitos e in te rcallaclos 
apresentam uma crys·Lallisação mais adiantada. Nesses ba ncos, 
a Propot·ção ele sílica é maior . Fornecem cal hydraulica. Estes 
ca~careos biluminosos são empregados nas artes para mesas, 
dbJ ectos ele mobilia, monumentos funebres, frentes de lojas e 
e casas de luxo, vestíbulos, ladrilh os, e·tc. Elles dão ca l ex

cellente e geral mente um pouco hydraulica . O marmore tal
coso, encontrado aqui em grandes jazidas, é da variedade que 
nas artes chamam verde ant igo . E' um ophicalco verde com 
velas de um branco leitoso e outras verde escuro salpicadas ás 
vezes de pintas vermelhas muito fi nas . A sua massa é uma 
serpentina talcosa encerrando as ditas veias ele calcareo com
Pacto. Este marmore é ele uma contextura mais grosseira que 
08 marmores pretos. As partes talcosas recebem eliflicilmente o f0hdo, emqttanto que as veias de calcareo mais puro ficam 
toga m,uit~ brilhan·tes. Isto constitue um defeit? essencial e 
o~nara, dJtlicil o seu emprego para obJectos cleltcados o pre-

;;tos_os. Tt·il balha-se bem com a sena, escopro, bUl·il, etc . , e 
1 at•a magni.fica cantaria para porta~, janellas, pilastras, co
lllJlnas, bal'austradas, e·tc. illsta rocha pePtence ao terreno 

Cl'JStallophil iano c1a formação siluriana e acha -se suborclrinado 
~?~ steaschistos. Fica cerca de 200 metros abaixo dos calcareos 
8 
1h~ rninosos e separado destes por poderosissimas jazidas de 
c 1Stos argilosos. A sua clirecção e incli nac.~o são sens1 vel-

0e.nte as mesmas que as obse1•vadas nos calcareoà bituminosos,,, 
1llustre geologo Orville A. Derhy, em suas observações sobre 

os calcareos elo Rio de Janeiro, Minas e S. Paulo (Vide Diario 
Offio ia,l ele 22 ele feverei ro de 1884), diz : «O calcat•eo do Pau
tojo se a.pt·esenta em varias pontos ao lon go da E . ele F. Soro
ca bana, em S. P aulo, e ua serra de S . Roque e S. Francisco . 
A melhor exposição desta r ocha se acha na faz _nda de Pan
tojo, do engenheiro Eugenio St_eveau , onde, é la rg.ameJ?-le 
ext t·ahida como pedra de construcçao. P ertence a par·te mferwr 
ele uma exteosa série de rochas de idade indeterminada, mas 
que julgo ser siluriana inferior ou mais antiga . A espessura 
w·tal do calcareo é de cerca ele 20 metros, sendo as calJladas 
inclinadas com Ulll angulo de 60•. A rachá de cor esverdeàda é 
uma mistura de ca lcareo com serpentina, que p6ele ser classi
ficada como marmore « vercl antique » ou opbiolito . Não serve 
para fazer cal, mas está tendo bastante ext racção para con
strucção de luxo . A bem conhecida cal de Pa tltojo provém de 
outras camadas ela mesma série geologica em um horizonte 
superior ao elo marmot•e ve t·cle e algumas centenas ele metros 
distante detle, U <L mesma fazenda. Este mesmo calcareo appa
r ece tamhem perto ela estação de Perús, na linba inglezã, e 
perLo da faiJrica de ferro Ip.onema, onde é empregado co~o 
fuoelenle. A rocha é preta e compacta, com ve103 de calclto 
bmnco ct•ysta llisado . E m Pantojo parece haver quatro camadas 
elis·tinctas ele poucos me·tros de espessura, separaclas por ca-
madas espessas de schisto argiloso.» . 

ROQUE (S. ). Dist. elo Estado ele Min as Geraes, no mun . de 
Bambuhy, sepat·ado da freg. de Bambuhy pelo rio Samburá . 
Diocese ele Marianna. Foi creado dist. pelo art. VIIl §V ela 
Lei P1•ov. n. 239 ele 30 de novembro de 1842, rebaixado dessa 
cat~g01·ia pelo art. V da ele n. 288 de 12 de março de 1846, creado 
paro c h ia pela Lei Pro v. n. 906 de 8 ele j 110 h o ele 1858 . Desmem
brado tio mun. de Piumhy e incorporado ao de Bambuhy pelo 
art. I ela de n. 2.785 de 22 ele set embro de 1881. Tem duas eschs . 
publs. de inst. prim . Sobre suas divisas vide art . V da Lei 
Prov. u. 2.93S de 23 tle setembro de 1882. Uma es trada, corta
da pelo rio S. Francisco, li ga- o a Araxa. O vigario dessa freg . 
informou-nos o seguinte : « A freg. de S . Roque, em grande 
par te elo mnn. elo Piumhy, pee·teocente a eutra menor (vertentes 
esquerdas do Santo \nLonio) ao mun. de Bambuhy, confina pelo 
N. com a fr ·g. elo Dezemboc1ue, pelo N. E. com a do Bambuqy, a 
E. e Sl1 . com a do Piurnhy, peloS. com a de S. João Baptista do 
Gloria, e pelo SO. com a ele K Santo ela J!'orqu~lha .. Suasuperfic ie, 
forma ndo mais ou menos uma ellipse,CuJO ma1or diame·tro é de 90 
ltils. t-•m uma part a plana, vertentes direitas do S. Fraocisco, e 
outra montanhosa, vertentes esquet·elas do mesmo rio e de seus t ri
btt ial'ios deste lado. Por sobre <L eerra ela Canastra, em cujas fral
das ao N IJ:. a~senta-se a séde ela freg . . estende-s1 o grande platô 
que daqui a 50 kils . toma o nome de Chapadão do Zagaia. Cam
pinas ele ricas pastagem occupam tt-es quartos da freq., r est an
do um só para cultura . O principal rio que atravessa a freg . é 
o S. Francisco; tambern fl;travessam- ria outros menores, ta!lB 
coo1o o Santo Antonio, Samburá, Peixe, Piuruhy, Prata e C?-
choeira. NelLt colhe·se em abundancia m ilho, feijão, arroz, man
dioca, oanna, etc . EsL:i. em começo a plantação do café, que dá
se .muito bem . Cri a- se gado em não pequena escala, poden d<:> 
sua importação se t· aval tada em 5.000 rezes an oualmente, e dah1 
a fabricação ele queijos afamados e conhecidos pelo nome de 
queiJos ela Canastra. A pop. desta freg . póde ser calculada ~m 
6.000 habs. 8obre :1 orig•m dessa freg. consta que um faz~t1de1ro 
no secu1o pa~sado levantou uma capella em UJOU alto dts·tante 
desta séde acLua l 1k, 500m, sob a mvocaçao ªe S. R~
que ; pot·ém pol'que ali não era possível a contmuaçao c~e ma ts 
casas pai' a habitação, pela carencia absolut>} c!'agua, rt;~umram-se 
os fazeudeiros elo lou·ar construll'am a modes·ta matl'lz desta 
séde á maraem elir~i·ta ' do rio elo Peixe, demoliram a velha 
cape lia e fiz~ram a passagem elo 01·ago no anno ele 1856 » . 

ROQUE (S .) Pov. pertence nte á villa de Anajatubado Estado 
do Mar o nhão. 

ROQUE (S .) . Log . elo Estado de Pernambuco, no mun. do 
Bom Jardim . 

ROQUE. Pov. elo J~s totdo das Alagôas, no Uructi . 
ROQUE (S ). Al'l•aia l elo l!lstadp ela Bahia, no mun. cl'A.mar~ 

gosa; com uma each . publ. ele inst . prim . creada pela Le1 
Prov . n. 2.09.2de 14cleagosto de i SSO. 

ROQUE (S.). Arraial do Estado da Bahia, no mun. ele Ca
choeira . 

ROQUE. (S.) . Dis b. do IJ:staclo da Bahia, nomun .. de S. ::,h i
lippe ele Maral?ogipe; com duas eschs. publs . elo mst. pr lll]., 
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ureaclas pelas Leis Provs. ns. 2.224 ele 6 de agosto ele 1881 e 
1.836 ele 26 <i e agosto· ele 1878. ' · 

ROQUE (S.). Pov. elo E~taclo da Bahia, na com . de ~Ia: t·a
gogipe, com uma esch. T ambem o clenommam Bate Quente. 

ROQUE (S .). Log. do Estado elo Rio de Janeiro, no muu. 
de Paraty. . 

ROQUE (S.). Pov. do Estado do Rio ele Jane~ro, no elist. 
das Neves e muu. de Mac:llbé, com escbola. 

ROQUE (S . ) . Bairt·o do mun. de Arêas, rio Estado de 
S. Paulo, a 12 kils. daquella cidade; com duas eschs. publs. 
cr~adas em 4 de setembt·o de 1893 . 

ROQUE (S.). Log . do Estado do Paraná, no mun. do Ipi
r a nga. 

ROQUE (S.). Pov. do dlst. de Hiuga emun . de. Arassuahy e 
Estado ele Minas Geraes . Tem uma capellmha . Fw.1. pouco me-
nos ele 2-! kils . da f reg . de S . Pedt•o do Jequi-tinhonh a. · 

ROQUE (S .). Serra do Estado elo Pará, no mun. ela Prainha . 

ROQUE. Serro do Estado elo R. G. do Sul, no mun. de 
·s, Jeronymo. 

ROQUE (S.). Serra de .Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Passos, nas divisas desse Estado com o ele S. Paulo. 

ROQUE (S.) . Cabo no littoral do Estado elo R. G . el o 
Nor·te, aos 5o 2°' 20" cl e. L a t. S . e 7° 40' 51." de Long. E. do Rio 
de Janeiro (Vital de Oliveira) ou aos 5o 29' 15" de Lat . S. e 37° 
36' 27" de Long. O. de Paris (M0uchez). Tem 55 metros de 
altura e é vislvel a 18 milhas . Et·a denominado P onta Go1·da. 
Muitos bydrographos o consideram antes como uma pon ta elo 
que como um cabo. 

ROQUE (S .). l?on·ta na cost.1. do Estado elo Rio ele Janeiro, 
entre Paraty e Mambucaba. Pro~irno a el la clesag-ua o rio elo 
seu nqme. 

, RÓQUE (S .). Praia na ilha ele Paque"tú. si luaela na bahia ele 
Guanabara ou do R io ele Janeiro. 

ROQUE (S .) . Igarapé elo Estado do Amazonas, no mun. de 
Humay·tá . 

, ROQUE (S .). -RiachocloEstado do Maranhão\ correpnra o 
rio Preguiças . 

ROQUE (S .). Rio elo Estado do R. G. do Norte, ban ha o 
mun . do Jardim e clesagua ns rio E . Santo, afTl. elo Serieló. 

ROQUE (S .). Rio do Estado do Rio de Janeiro, banha omun· 
de Paraly e desagua na enseada de seu nome ahi fot•mada pelo 
Oceano . TP~ um curso de uns nove kils . , sendo 1 ,5 kils . de 
curso tranqltl llo e o resto encachoeirado . E' muito sinuoso perto 

. da fo71, e tem as margens baixas. Fica cerca de cinco leguas 
da cidade. 

ROQUE. Ribe il·ão do Estado ele S. PUlulo, banha o mun. ele 
Pirassununga e elesagull no rio Mogy-Guassú pela margem esq . 
Recebe o Boa Yistcb e o cor rego do Paraiso. 

ROQUE (S.). R ibeirão elo Estado de Minas Ger aes, banha o 
mun. de ArassuallY e desagua no rio .Jequi-tinhonha. (Inf. loc.) 

ROQUE (S .) . Rio elo Es·taclo ele Minas Get·aes, a ffi. da margem 
esq . elo Todos os Santos, entre oS Pedro e o S. Paulo . 

ROQUE DA BARRA (S.) . Arraial elo Estado ela Bahia, ~o 
termo de Maragogipê, com duas eschs . pu bis . ele inst. prim. 
ct·eada pel as Leis Pro v. ns. 2 .060 ele 30 ele julho de 1880 e 1.481 
de 22 de_ maio de 1875 . . , 

ROQUE DO TAQ.U ARY (:3.). Capella do mun. do Rio Verde 
e Estado ele S . Paulo; com uma esch . puhl. creacla em 4 ele se
temot·o de 1893. Foi elevada á eli st . pela Lei n . 461 de 1• ele 
dezemb r·o de 1866 . · 

ROQUE MENDES . Pov, do Es·tado ele Sergipe, no mun. do 
Riachuelo; co m um a esch . mixla publ. de ins·t. pl'im, ct•eacla 
pela Le1 Prov . n. 1.22-l de 25 de a hrd de 1882. 

ROSA. Pov. elo TIJs·~aclo ele S. Paulo, no mun. de Pecleme iras. 

ROSA. Sen·a elo Estado ela B~hia, no clis t . da Estiva e mun. 
·ele' Jaguáripe . 

ROSA (Dona). Serra do Es ~ado de Mina~ Gerae!l , 11,0 mun. ela 
cidade rio Pomba . .. · · · 

R0SA (San·ta). Dist. do Estado ele Goya;o;, no mun. da Fot'· 
mosa . Foi cr~ado pa,rochia pela Lei Pro v. n. 5 de 5 de clezemb~O 
de 1840, incorporado ao ·termo ele Formoza pelo a1·t. li ela de n . 4o6 
~e 30 de se·tem!ilro el e 1870, ao mLm. do Forte pela de n. 5t6 ele 7 
ele .julho ele 1874 e ao ele Flôres pelo art. III da de n. 542 de 27 
de JUlho de 1875; reinco t·porado ao. de Fo1·mosa da Impet• ateiZ 
pela, de n. 767 ~l e 23 ele outu bt·o ele 1886. 'l'em duas eschs. pub ls. 
ele inst , prim . Sobrd Sllas divisas vide Lei P1·ov. n. 423 de iO ele 
noyembro de 1868; art . UI ela de n. õ42 ele 27 de ju~ho de 1875· 

ROSA (Santa). Log . do Estado elo Amazonas, na margem 
esc1. elo 'l'io Pwrús, e Jreg . de S . João do Ariman. 

ROSA (Santa) . Tapera ele um estabelecimento hespanbol 
proxim_o :i foz do rio Uraricapará, afil. elo Uraricoera. Os beB· 
panhóes o evacuaram em 1776 á sim•)[es nor icia ela marcha doS 
poriuguezes sob t•e elle, depois ela tom~da elo·de S. João Bap·tista 
na foz do Iclumé . (Araujo Amazonas). 

ROSA (Santa). Log. elo Estado do Maranhão, no mun: de 
Mil·itiba. · 

ROSA (Santa). Pov . no termo, de . Icatú do Estado elo Ma· 
ranhão, com uma esch. ,publ. ele primeiras Jet tras, creada pelo. 
Lei P rov , n. 1.201 de 19 ele maio de 1882 .. . · 

ROSA (Santa). Dist. 'elo ·tet•mo do Riacho do Sangue, no Es
tado elo Ceará. Foi incorpor ado ao t er mo de Jaguaribe-Milnm 
pela Lei 'Pro11. n . 2.142 ele '1 9 de julho de 1889, disposição essa 
que foi revogada pelo Dec. n. 21 ele 22 ele <~.bril •de 1892 . 

ROSA ( San·ta). Pov. elo Es tado elo Par ahyba do Norte, no 
mun. de CuiLé, per to elas extt·emas com Arêa, com uma capelln. 
Tambem dizem Barra de San·ta Rosa . 

ROSA ( Sant!l>). Log . do Estado ele Pernambuco, no clist . ela 
Luz e mun. ele S . Laurenço da Matta . I-Ia otrtros logs. elo mesn1o 
nome nos muns. do Rio Formoso, ele Beze1'r os, elo Cabo e de 
Ipojuca . 

ROSA ( San~a ). Log. elo Estado elas Alagôas, na com . cl iJ. 
capital. Denominava- se antigamente F lameng-uinh a . . 

ROSA (Santa) . Pov. do Estado de Sergipe, no mun. ele 
Itabaianna, com duas esc h~. publs. ele in s·t. prim., creaclas pelr~s 
Leis P rovs . ns. 380 de 'lO el e maio ele 1854 e 773 de 22 ele marv0 

ele 1866. 
ROSA ( San'ta) . Pov. elo Estado ele Sergipe, no num. ele 

·Divina Pastora. Foi elevado á vi llapela Lei n. 83 c_le 2G de 
OU'tubro ele 1894 . 

ROSA (San ta ) . Arraial elo Estado da Bahia, no termo ele 
Monte Sant o; com uma esch. publ. ele ins t. pr·imaria, creacla 

·pela Lei Prov . n. 2 . 099 ele 1S ele agosto ele 1880 . 
ROSA ( Santa), Dist . do termo ele Condeuba e EsLacl o da. 

Bah ia . 
ROSA (Sa nta ). Log . elo l<]stado do ·E . Santo, no mun. de 

San·ta Cruz, com uma escli . publ. ele iost. p t·im., creacla pei~J. 
Lei Pt•ov. ~~ . 23 de 18 de maio ele 1881. 

ROSA ( Santa) . Lindíssimo e aprazível arrabalel e elo mun. 
elo Nyterõi, no Estado do Rio ele Jane iro. Possue beiJas chnl·a
r as e é cortado pot· uma JinhUJ de bo nds. Foi ahi creado urn 
clist. pel11. Portar ia de 12 de j a neiro ele 1883 . Tem duas eschS · 
pub1s. ele inst. prim. e um · collegio ele Artes e OIT'tcios sob 11 

-clirecção dos padres Salesianos . . 
ROSA ( Sant::~). Log , elo Es·tuclo do R io ele Janeiro, no num · 

ele Santll. ThPreza,.com eschola. , 
ROSA (Santa), Pov. do Estado de S. Paul o, no -mun. r:Ie 

S. Simão, com um!1 capella dedicada a San·ta Rosa ele Li mn e 
eschls . puhls. Foi ct·eacla elis·t. pela Lei n. 43! de 5 ele . ttgosto 
ele 1896. 

ROSA ( San t.a). Pov. elo Estado do Paraná, no muo. de 
1'ibagy, distante 16,5 kils. da séde da villa e 33 elo pov. Set•rado· 
Em 1. 887 l inh a 20 fogos e 88 habi ts. (In f . loc . ). 

ROSA (Santa). I:og. elo Est;adoelo R . G. do Sul, no mun·. 
, ele Santo Angelo, com uma esch . puhl. crea da pela Lei P1'D1'' 

n. i-899 de 31 de julho de 188(). 

ROSA ( Santa). Log. do Estado ele Minas Geraes, no Crll ' 
zeiro elos Menclo nças e mun. do Patroci ni0. 

ROSA (JSanta ). D:\st .. do, II\U[\ . de Dfi res do Indaiú., no ]!ls ta.do 
c\e Mif1as, .G~r'!es. 

44.40~ . ) 
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ROSA (Santa). Log- ... no cl.is L ela c id ade el e Monbes Chros , 
no E stado ele Min as Geraes . 

ROSA. ( Santa). Dist. elo mull . de Bocay uva, no E s tado ele 
Iv! i nas Gera e s. . 

ROSA ( Sa n ta) . Ald eia el e in cl ios qn~ os p:tcires elas missões 
h espanhol as ele i\:Cojos est.abelecê t• am em1H3, pl'imei t•a me nte nas 
1n1mecliações elo Campo de Sant:t Ros.t, á nnl'g-e o.t dir . do 
Guapo1·é , abaixo elo L'io Caut·•ri ós terceit:o , a qual logo mudaram, 
Gua poré a ba ixo, para o logn r onde em 17ti0 o capitão- genera l 
Antonio Rol i m ele i\llom·a fundou o posto m i I i t•ar, e de pois o fort e 
el a Concei ção ; t · ncl o os ditos padres tra nsfer ido , em '175±, a sua 
a)clei a para o lado opposto elo Guaporé, duas l eguaes abaix•J; no 
Es t·Hlo ele Matto Grosso ( B. Me lgaço ), 

ROSA (Sa nta). Log . no clist. ela cidade de Montes Cl a ros. 
no Estado de Minas Ge t•aes. · 

ROSA (Sa nt a ). Dist. do mun. 
Minas Geraes . 

Bocayura, no Estado de 

ROSA (Santa, ). Alde ia de in clios que os padre.> el as mi ssões 
h es panhol~ts ele Mojos es~abe l e cêrii,o em :17-!3, prinBit·amente nas 
Jmmeeliações elo ccbmpo ele SMttcb-Rosa, á m a r ge m direita elo 
G.uaporé, abaixo elo rio Cau bariós berceü·o, a quaJ logo mu
darão, Guaporé abaixo, para o logar ond e em 060 o e:~pi tão 
gene t·a l An tonio Ro lim ele Mom·a fundou o posto mili ·ta r , e 
depois o f0 rt~ ela Conceição ; ·tendo os ditos pacl t·es tl'ansferido, 
em~ 754, a s!la a ld eia para o lado opposto el o Gml poré, 2 leg ttas 
abaixo; n o Estado ele Mat lo GL'Dsso . ( l'l . ele Milgaço ). 

ROSA ( Santa ). Forte construido em '178tl pelos hes panh óes 
nas m a t·gens elo rio Branco, no Estad o elo Amazo nas . 

ROSA (Santa). Es tação da E. ele F. Commel'cio e Rio elas 
Flôres . no g staclo elo R io de J aueil'o , en t l'e P ol' to elas Flôt·es e 
'l'res Ilhas. 

ROSA (Santa ). Uma das eslaçõ~s ( 3a c lasse) da Esbra.da ele 
Fen·o elo H.io Grande a Bagé, no Estado do R . G. el o Sul. 

ROSA. (Santa) . Sel'l'a e pat·uná elo ]]staclo do Amazonas, no 
mua. elo Rio Br a nco. 

ROSA (Santa). Serra elo Estado elo Cear á , no mun. elo 1~. 
Sa nto ( Itü. lo c.) 

ROSA. (Santa). Serra do Estado elo Cear á , no mun. de São 
Matheus. ( Iol' . loc .) 

ROSA ( Sa.nta ). Serra elo Estaclo ele P ernambuco, no mun. 
ele Qui papá . 

ROSA (Santa). Chapadão pedregoso e:ús·tente n o mnn. de 
Coromanclel , no Estado ele Minfls Ger aes. Tem duas estradas, uma 
elas quaes passa po1· dons pec1ue nos outeiros sit uados pouco 
adia nte em m eio ele tun lindo campo, os cp1 aes r~ceberam de 
Cunha Ma ttos o nome de iVfarrias. 

ROSA (Santa). Serra elo Esta do ele Min a s GeraHs, no mun. 
de Juiz el e l<'óra e clis t. ele Ma·thias B arbosa . 

R OSA ( 'anta). Morro na margem e q . elo r io Paraca l(t, ao 
N · desta c idade cerca d e 5) kils., no E~tado ele Minas Geraes . 
( lnf. loc ,). 

~OSA (Sa nta). Ilha no ri o Parna h y1
1a, em•ca ele tres kils. 

a.c un a c1o Bu:rity R.eclonclo. «O tu·aço direito desta ilha é impra
i.Jcavel pot· qtla lque r navegaçf\o c\ eyic\o aos r ochedos que cobrem 
o
1

lerto. O braço esquel'do , a per.ar elos grandes Cilscalhos e pedras 
c e que é junca do, deixa U lll es treito e arriscado cam inho en
costado á marge m elo Mal'anhão . A passage m n es ta ilh a é al'l·is
Ci.lc\a, não só pel a fol'·ta correnteza el as ngttas , como pelas g l'ancles 
at•vot·es que s::>bre ellas se debruçam ." 

RO,SA (Santa). P eque:1a ilh a ela bahia elo R io ele Janei·ro; 
eutt•e as do Raymun <lo e Go,·erna clor. Além deste nome, que é o 
~;ats commum , e ncoLYtl·a - se n os nutppas os ele F ot'L' a Sem a nas e 

erra Semanas e Se·te Seman as ( l~ a usto de Sollza ). 

A.]
R.OSA (Santa). Iga r a pé do Estado elo Pará , n~ mun. de 
em quer. E ' muiLo abundante em castannas . 

ROSA (.Sa nta). Rio elo Estado elo Parú, no clist. de Bem fica 
~1 mnn. d a Ca pi ~al. R ecebe os igarapés Gt·anele, Uxituba e 
I at•ttuba. Desagua no ri o Magua ry . 

ROSA (Santa). R io elo !Es ta do el0 Mar::tnhão; é um br::tço 
~o P~1rn;zbyba; biful'?a- se para o powte. Os rios Parámil'im e 
••1agu sao os seus prmc1paes conlhletrtes ~. esquerda 0 11 cl9 lado 
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do cotrbi nenle : os ig:.wn.pés ele Sa nt a GNz e el e Ba la tas s1b 
os prlnci paes á direita . 

ROSA (Sa nta.). Riacho do Est:tclo elo Piauhy; desag ta no 
rio Parnahyba entre a foz elos ri ach os Santo Antoni o e Matto 
Verde. 

ROSA (Sunta). Riach:Io elo Estatlo elo Ce.l.r:i, aft'. elo rio 
Groahin:ts . 

ROSA (Santa). Riacho do Est:tdo do P a rahy ba elo Norte, 
a ff. elo CiuimaLmL 

R03A (Santa) . Rio elo Estado elo Paro hyba elo N'orle, atra
vessa o sertão ela Campina, elo N . pJ.J'a ~ - e desag tta no rio 
Parab y ba . 

ROSA (::ant:t) . Rio elo Es ~aclo ela Bahia, no pt•olonga-· 
mento ela El . ele li'. ela Bahia aoS. Fra ncisco , entre Serrinha e 
Salgada. R eune-se a o Rosario e este ao Pá u a Pique . 

ROSA (Santa) . R iacho tlo Esbaclo· ela Bahia, afl'. elo rio de 
Contas. _ 

ROSA (Sa nla) . Ri.J do Estaclo do E. Santo, banha o 
mun . de Affonso Claudio e elesagua no rio Guancltl. 

RQSA (Sa ntal . Ribeirão elo llis taclo ele S. Paulo, junta-se com 
o Bebaclouro, que va i para o t·io Mogy-guassú. 

ROSA (Sant:!). Arroio elo Est1clo elo R. G. elo Sul afl'. 
clir. elo Carre iras, trib. elo rio elas Antas. ' 

ROSA (Sa nta\. A rroio elo Irstarlo elo R. G. do Sul; clésagua 
n a m ar gem esquerda do rio Ut•uguay, prox. imo aoq ar t·oius 
Nhu,ncorá e Santo Christo ou Pinclahy. Recebe o Lao-eado Bo-
nito e o Vit·a Cal'L'e ias. 0 

ROSA (Sa nta) . Arroio elo Estad o do R. G. elo Sttl · desao-ua 
na margclm cliL·. elo rio Piratiny, tl'ib. elo Uruguay. ' 

0 

ROSA (S3nLa). Cm•rego elo Estado de Minas Geraes; clesagua 
n o r1 o Dout•aellnhu atl. elo Do :trados , que é elo Para nabyba . 

ROSA (Santa). R io elo EsLaclo de Minas G3 raes; desa.,.ua. n a 
margem di r. do rio Gr a nde e~ bre a foz do RJnito é a cto"Tt·an
queit•a. 

ROSA (Santa). Cor rego elo Estado ele Goyaz, alf. elo rí
bei!'ão Vae-l'em. Tem _nm curso ele ce!'Ca ele t3 kilometros. 

ROSA (Sa nta). Carrego elo Estado de Goyaz, afl'. da marn-em 
di r. do rio Descoberto, 

0 

ROSA (Santa). Rio elo Estado de Goyaz, aff. elo rio elo 
Ouro. 

ROSA (Santa). Lag,)a elo E stado elo Ceará, no mun. ele 
Jgatú. 

ROSA (Santa). Porto ela margem elir. elo rio Brilba.nte que 
por .algum ·tempo foi o ponto ·termina l ela navegação do l:'a~ 
r a na para Mn·ancla. SJtuaclo entre a foz dos rios Santa Ger
trucles e ela Cachoeira, no Estado de i\1atto GL'Osso. 

ROSA DE VITERBO (Santa). Dist. do mun. ele S. Simão 
e Es tado de S . Paulo. Foi cre::..clo pela Loi n, 434 ele 5 ele 
ago,•bo ele 1893 . · 

ROSADO. R ibe irão elo Estado elo H.io ele Janeiro, -no 
mun. d e Santa Mat·ia Magdal ena . 

ROSA DO B®QUEIRÃO (Santa). Log- . elo Estadoc1eMinas 
Geraes , no di s b. d a ciclarle ele Monb9S Claros. 

ROSA DO PAN ASOO (Santa) . Col'l'ego elo Escado ela Bahia, 
banha o mun. elo Bom Jestrs elos Me iras e desaçcu a no rio elo 
An\on io (lnf. loc. ). ~ 

ROSA GOMES. · Rio do Estado ele Minas Geraes, nasce ·na 
se r ra ele S. Domi ngos e elesa.g ua no rio do P eixe, trib . elo P a 
rabybuna. Recebe o ribeirão elo Esmeril (lnf. loc.). 

ROSALINDA. Ilha elo E s t:tdo ele i\Ia·tto Grosso, no rio 
Ivinhe ima. 

ROSALINDA (Santa). PCJt•to na marg-em clit•. elo rio BI'i~ 
lh anbe, ce rca de 48 ki ls., abaixo el e Santa Rosa e 219 actma 
ela sua foz; no Estado ele Matto Gr os>o . «Tem a fo rma d e 
uma ferradu ra, onde a correnteza é quasi nu lia, ho!ll fun ·[o clG! 
a re ia. e ].õclo e ca.pacida··Io pa t·a co nter algt,ns n av t_os ,, ficando 
ao ab t·i go elo.> ventos elo quadrante 80, que com m_?-LS rmpe tuo· 
s idaele sopr 1m n esses logares. Os terreno3, :1ue sao co_llocado~ 
em um chapadão, se otl'erecem parl.l, edrfic<\çoes, por• nao estl.l,~ 
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r em sujeitos a inundação. Campanha bonita par a criação, 
toda cercada de ca pões; onde se encont r am madeiras ele cons
trucção, taes co mo angico, perota , a roe ira , viole ta, babamo e 
algum cedro ('l o tenenle S il va Ma ia) ». A 9 ele ago<; to de 1864, 
abi chegou o T a.manda'tahy, pri meiro navio movido a vapor, 
que, Yencend o gr a ndPs dif:licu lclad es, sulco u BS aguj.~ elo Al_ o 
l~araná . lvinbeima e Brilha nte com feliz exito . Segu 11 do o Bamo 
de iVIelgaço, fica esse porto n a Lat . de 21° 42'·l0'' S. e Long. de 
54o 35'·0. de Green . . 

ROSA M ACHADO. P a rada ela E. ele F . ele Sa nt'Anna, 
no mun. do P it·a hy e Es tado elo Rio de Janeieo, a seis kil s. 
d a eslação inicial. ]]slação telegraphica e agencia el o cot•reio , 
T em eschola . Fica en·tre a estação ele Sant 'Ann a e a parada 
de Henric1ue Nora . 

ROSA MANTEIGA. R ibeirão elo Estado ele Mat to Grosso, 
no mun . ele Cuya bá . 

ROSA MENDES . Log . no mun . ele Bmga nça elo E Lado 
ele S. Paulo. 

R OSARIA. Carrego el o Est ado ele Miu as Geraes , a tr. clil. 
margem esq . elo rio AuaeLé, no mun . des·te nome (in f. lo c.) 

ROSARI NHO . Log. do ll:s tado. elo Amazonas, no mnn . 
de Borba ; com 11ma esch. pnbl. creada pela Lei n . 82 de 2<! 
de setembro d e 1894 . 

ROSARIN HO. P ov . n o mun. do E spí ri to Sant o do P a u 
d'Alho, no Es·tado ele Pernamb uco ; com el u:J.s esc bs. p ubls . 
de ins·tr. p rim aria , 

ROSARI O (N . S . do) . Villa e mun . do Estado do Mara
nhão, sécle da com . do seu nome , á ma rgPm esq . e não longe 
d a foz do 1-tapecUl'ú, n a lat. S . ele 211 41:1 ' . D iocese elo Mum
nhão . Consta que era pa r cbi :J. em 1740 , sen do conli rma.cla 
nessa rat egor ia pela Prov tsào reg ia de 25 de setembt' IJ ele 180l. 
Vi lla pela Provisão de 19 de ubl'll de '1833, confir nt aela pela Lei 
P ro v. n . 7 de 29 de abril de 1855 . L~ ' com . ele pr ime it·a entr . , 
creada pela Lei Prov . n. 483 de 18 ele junh o ele 1858 e classi
fica la pelos Decrs. n s. 2 .244 de 1 ele se temb1·o dP. 1851:! e 4 .993 
de 3 de ju lho el e 1872 . O mun. a lém do elis t. el a villa , 
comprehende mais o de N. S. ela Lapa e Pias eleS. Mig uel e os 
povs . do Ila ipú, Pae Simão , P almeira, Mocambo, P e l'i zes e S . Si 
mão, a lém el e outros , Sobrb su as d iv tsas vide : Le i P rov . n . 275 
de 21 de ou tubr o de 1850 ; n. 296 de 10 de nov•·mbro ele 185 l; 
n. 716 de 11 ele julho de ·1864 ; n . 9'1 0 de 18 ele julho el e JS70; 
n. 1.241 de 7 ele maio ele 1881 ; n. 1.390 de 9 ele junbo ele i tb 6. 
Tem eschs. publ s . de i nstr . prim., uma das quaes creada pe la 
L ei Prov. n . 4'1 de 26 de julho de '1S37. A villa é cortada pot• 
divecsos riachos . Cultura de arroz, a lgodão, ca no a e fa rinha 
de mandioca . 

ROSARI O. Villa e mun . elo Estado do R . G . elo Su l , na 
margem esq. do rio S~nta Mari a . 01•ao-o N. S . elo Rosario e 
diocese de S. P edro. Foi creada parochia no P asso elo Rosa
r io e mun. de Alegrete pelo ar·t. i o ela Lei P r o v. n . 4-12 ele 15 
de dezem bro el e 1859; tr~ nsferi ela para o· Passe do rio Saican , 
no loaar de sua ma t·gem di r ,, pelo a rt . i 0 ela Lei de n <!58 ele 
4 de dezem bro de i /:!60, cli •posição essa que fo i revogacl<• pelo 
art. 1° da de n. 645 de 25 da no,·em bt·o ele 1867, que res ta be
leceu -a ele novo no Passo elo Rosario, a ma rgem ~~q. elo ri o 
Santa Ma tia; elevada á vil la pelo ar·t 1° ela de n. 1.020 el e 19 
de a bril tl e 18 .6 : insLal la da em 2.'i de a br .l di! 1877 ; rl esntem· 
brada da cfJ m . do r\ leg-r ete e ann exncla ;i ele Dom P ecl l'ito pelo 
a rt. 2° da de n . '1.207 de 3 de nt>l tO de 1876; creada com. pela 
de n . 1 37i de 9 de maio de 1882, que cons tituio. a com 08 tet·
mos do Rosa t·io e S . Vicente e c! ss t ficada de Ia ent ranci11. pelo 
Decr. n . 20.2 de H de fe vereiro de 1:-;90. Sob t· e s uas div isas 
vide: ar t . 2° da Lei P rov. n. 645 de 25 de nove mbr o ele 1867; 
art . 1.0 da de n, 866 de '14 ele abr il de 1S73 ; a rt. i o da de 
n. 960 de 24 de março de 1875 ; arts. 2° e 3° da de n . 1.020 de 
19 de abril de 1876 . Tem eschs. p ubls . ele instr. prim., agen
cia elo correio e estação te legraphica. 

ROSARIO. Villa e mun . do Es tado de Mat'to Gr osso, na 
com . ele seu nome. Orago N. S . elo Rosario elo R io Acima e 
diocese ele Cnyabá . F oi cr••.ada pa t·o~hi a pe l •~ Resol ução ~I e 26 de 
agosto de 183.l. JÇJev:t da a c · a·t~gona ele Vlll a pela _Lei P rov. 
n. 8 de 25 de jun ho ele i S6 1 ; m stal lada em 7 ele Jan e t t'O de 
1S6êo . T ,• m duas eschs . pu b's de i ns~r . pri m . E ' pov. mu it.o 
a ntiga . Tent pouc-1 mai s de 3. !100 h a los . que •·rn pt·egam - s • na 
lavo ura e extração cte· ma deiras. Sobre suas divisas vtde o Decr . 
n. 30 de 26 agosto de iS33 e Leis Prova. n, 9 ele 28 de junho de 

1850 ; n. 55S ele 2ô de novembro de 18SO; n. 662 de 2 de j aneiro 
de 1~S5. A vi li a fi ca á margem cl i t•. el o rio Cuyabà , em d is'tan
cia ele ce rca ele SO() passos, ern u ma pl a niciP. areno 'm que te r nu na 
na marg-em esq. elo r ibe irão Buri ty, d tstant ele Bt·ut>ts cerca 
de 60 ld ls . e do Di a nHurt ino 72. Suas ruas são ger almen te 
esto·c itas e mal a linhadas ; todas as ca,as são cober tas ele ·te lha,. 
com excepç;i.o el as c1 ue es lão nos an nbalcl es. O local em que est~ 
assente" v ill a l'oi p1·im itivamente de um lavrador pobre que 
a li se estabelPceu n os tem pos em qne se povoav a o Di aman
·ti no . Ma is la t·cle o cap i·tão José P edr o ela S ilva Prado, Mar
ee i i no Rodri gues de T oleclo e o tenente-coron 1 V ictoriano 
Lopes ele Maceclo ped it·a m e obtive ram elo gov.e t•n o em 8 el e 
agos·to ele 1S l2 a con cessão ele um a ses ma ria . F izeram n ella 
seus a t·ra.n chamentos e resol ver am dopai s el'i gi t• um a cape ll~ 
no lagar em que ex iste a egreja , que depois ele concluida fol 
dedi cada a N . S . do R osado. 

ROSARI O. Dist r . elo lt: staclo da Bah ia, no mu u. de Santo 
1 Amaro. Orago N . S , elo R nsario , .. cli ocese a r cbiepiscopal el e Siio 

Salvador l~ ra 11ma capclla filt al ela ma triz de N . S . da Puri
fi c:ação . Foi Cl'eado paroch <a pelo ar L '1 ° da Le i P 1·ov. n . 1. ·159 
ele 29 ele a bt·il el e -1871 . 'l' e m e~ch s . publs. de ins tt·. pt·im. 
d ·tas dasquaes creacl as pela L i P t·ov . n. 2. 053 ele 28 ele j ulh o 
ele . 1880 . Su~ pop. é avaliacl<t em S2<!3 habs . Agencia elo 
correio . 

R OSARIO (N. S . elo) . Distr . elo Estado e cliocesse ele São 
P a ulo , no m un . ele Sor ocaba , F oi c read o parochia pela 
Lei P r o v . u. 59 de 10 de a bril de 'iSSO. Tem eschola s. 

R02 ARI O (~.S . do) . D ist . do IJ:s taclo ele Minas Geraes , 
no mutL ele .J uiz de l1'óm DiocPse de Th l arianna. .D'oi creado 
paroch ia pela Le i P rov. u . 2 .92 [ tle 26 de se tembTo el e JS82. 
Si mples d i ~L. foi in corporarl o a pa rochi a. elo Chapóo cl' Uvas 
pelo art . lU ri :J. Lei P rov . n . 'l 262 ele 19 de clezembm de '1865. 
Torn ou -se sede da ft·e ~· . de S. F ra ncisco de Pa ul a pela Lei 
P1·ov. n . 1. 52\l dP 20 de ju lho de 18fi8, d i ~ posi ção essa qu e foi 
revoga ri a pela ele n. L 6Sl ele 21 el e se tembro el e ·1870 . Tem cerca 
de 2. 500 ha bs . e dua s eschs . pabls ele inst. pr im s . , um a das 
q uaes crea cla p ~la Lei P t·ov. n . 2 .568 d" 3 da j a neir o de i SSO. 
O terTitorio desse clis t. é em ge t·a l montanho~o; percorrido 
pa t' d iversos 1•ios, en tre os qu aes o P eixe, Quilombo, Grão~ 
Moa-ó ], das Velhas. San-t' Anna, S . Ma theus, Ca rmo e alguns 
c.trt~os . O co mm erc io elo logar relac ion a·s ' com os principaes 
cen·tros pot· i n·termecl io elas estaç -es ele Juiz ele F óm, Chapéo 
d 'Uvas, Bem fi ca e Palm yra. Dizem t er sido um Jo ii:o Cíon
ça.l ves Per eira o pl'imeiro h a bi·ta. n te de.sse lagar. Sobre suas 
d ivis;ts veja- se, entre otrtl' as , a L ei P r ov . n. 3 .305 el e 27 ele 
agosto de 1885 e o Dec . n. 25, de 4 ele março ele 1890. 

ROSARIO . Dist. no muu. el a capi-tal elo Es·taclo ele Goyaz . 
Foi desmembrado ela freg . ele Sant'Anna e elevado á freg . 
pela Lei Pr ov . n . 455 de 30 ele se tembr o ele 1870 . 'l'em duas 

· eschs . publ s . el e i ns t . pr ims. So bre lim ites vide, entre 

I 

outras , a Lei Prov. n . 626 de 20 ele abril , cl !'l i SSO (art. li), e 
n. 78.5 el e 18 ele novembro ele 188G 

ROSARIO (N . S. el o) . P ov. elo Es tado el o Mar anhão, no 
mun . ele Sa n·ta Helena, á margem elo rio Tury-assú; com 
nma Psch . pnbl. ele in s t . pr im ., creacla pelo a r t . I el a Lei 
Prov. n . i. 262 de 19 ele ma io de 1S82. 

R OSARI O Pov , do Es ta do elo Ceará, no d is t . de Mi
lagres, sobre o H.iHcho dos Porcos, á marge m dit·., 6 ki ls. 
daquPJla ci tlade . Tem u n.1 a. capell <t ela invocação de ! \ S. elo 
Ro>a t·i o e umas cem casas de tij llo e taipa . 

R OSARIO. Log. do ~s taclo do R . G. elo No r te , no mun . do 
Ma t·tins, com um açude. 

R OS AR IO. P ov. elo E stado elo R . G. do Norte, no mu n. elo 
Assú ; com uma esch. p ttbl. de inst . prim., Cl'eada pela Lei 
Prov. n. 920 ele 13 de mar ço cld i 8S4, e u ma capella de N. Se· 
nhOt·a ela Co nce ição. 

R OSARIO. Log. do Es tado de P ern a mbuco , nos mu ns. ele 
Ser inhaem, Naza reth e Cabo. 

ROSARIO. Pov. elo Es tado elo R io de J aneil'o, no dist. de 
S. José do R ibeit·ão. 

R OS AR I O. Bain o elo mu n. ele Lorena, n o Estado ele São 
PH u lo; com uma esch , publ. , cl'eada pala Lei n. 251J ele 4 de 
se e Ht bro ele 1893. 

ROSARIO. Bairro do mun . de Botucatú e Estado .ele São 
Paulo . 



ROS -459- ROS 

ROSARIO. Ba irro elo muu. elo Parahybuna, no Estado de 
S. Paulo ; com uma esch. publ. de inst. primaria. 

ROSARIO. Ba irl'O no mun. ele Campos Novos elo P arana
panema do Estado ele S. Paulo; com duas eschs. pu bl icas. 

ROSARIO. Bnit'l'o elo mun . de Pirassunu nga , no Estado de 
S. Paulo; com duas escholas. 

ROSARIO. Bairro elo mun. de Santa Branca, no· Estado ele · 
S. Pau lo; com esch. publiea. 

ROSARIO. Bai rro de i\iogy-mirim, no Estado ele S. Paulo; 
com uma esch. publ. de inst. pt·im. (RelM . do Visconde elo 
Parnahyba , i 886.) 

ROSARIO. Bairro de S . .Tosê elo P ar<t hylinga, no Est ado 
de S . Paulo; com uma esch . publ. de ins L. primari a. 

ROSARIO. Lo go . do Estado elo R . G. elo Sal, no clist . ele 
S. 1'iriago do Boqueirão. 

· ROSARIO. Pov. do Estado ele Min as Geraes , no clist. do 
Mot'l'O Velho e mttn. elo Oae té . 

ROSARIO Dist. do lerm o ele Lavras , no E stado ele Minas 
Geraes; com duas eschs . publs . de inst. p t· im. , um a elas 
quaes creacla pela Lei Prov. n. 3.115 de 6 ele ouLu bro ele ·1883. 
l•'oi esse dist. s11 pprirnido pela Lei Prov. n. 1. 535 de 20 ele 
julho ele 186d, e restaurado pelo art . I da ele n. i. 708 de 4 de 
outubro de i:870. 

ROS.ARIO . Ant igo dis·L da f r eg . de Prados, no Estado 
ele 1Jin as Geraes . Foi incol'porado á parocbia ela Lagoa Dou
r ada p ·lo ad. I § li cht Lei Pro v. n . 1. 717 ele 5 ele outubro 
ele i 870 . 

ROSARIO. Bairro elo mun. ele Januar ia , no Estado ele 
l\1 i nas Gel'aes. 

R03 ARIO (N. S . do). Em se a traba lh o sobt·e as fortift
cações do Brazi l ( «Re v. elo 1nst. Hi' t. " 'l'omo XLV li[. 1885 ) 
o Dr. F ;lllsto de Souza diz o seguin·te, Lract <t nclo elo pn1: to ele 
N , S . elo H.osario, no l!]stado elo Ceará : « L<Jm :1.613 Jeronvmo 
de _A lbuquerque, par·ti ndo ele Perna ro buco, a operar no MÍt.ra
nhao contra La H.avarcliere, aportou á enseada ele J•ricoacoara 
ou bah ia das Tartaru gas, i 2 legoas a O. ele Acarahu, e ahi 
con~·truiu um forte ele pau a pique com esla denominação, em
quanto seu amigo Martim Soares l\loreno ia reconhecer a'l po
sições dos Francezes . Com a gr a nde clemot•a ele Moreno, 
Jeronymo voltou a Pernambttco, deixando no forte 40 homens; 
e pouco t empo depois estes seriam victimas ele um corsa rio 
francez, si não chPgasse providencialmen te um o. caravella Ct•m 
socco rros, c1ue pe1•mitti u r ecbassar com perda os piratas . E' 
:provave l que desse fo r te não existam vestigios á vis ta ela sua 
ligeira cons·~mcção." O Sr . J. Bl'igiclo dos Santos. no sett 
«Resumo Oh1·onu logico da His·to ri a elo O a rá>> (1 876), diz: 
«.1~13. Nesse anno teve loga. t• a pl'imei ra e mall ogt·ada ex,pe
dt çao ele Jeronymo ele Albuquerque ao Maranhão . Madim 
Soares Moren o. razendo-se subst itu ir no commanclo elo fortim 
de N . S. elo A1Í1pa1·o pOl' Ma noel de Bt•ilo Ft·eire, segni u com as 
forças expeclicionaria~ a1é á enseada de Peruquaquara ou Jeri
coa.qua ra (Buraco das Lartarugas), cl 'oncle foi ma ndado ex
amina r o estado de defeza, em que se achava aqnPlla ilha, 
occupa.rla por Lropa franceza, ao mando de Ravardiêre. Tenoo 
Preenchido a s 11 a cnm ruissào, Alo i•eno não JlOnde voltar a Je t·i
coaquat•n. e fo i nb l'i garlo " ardbar· ás Ant tlhas, ele on rle seguiu 
Para .\ladt• id. De .Je t·icoaqu:lt';l .Jet·onymo de Albuquerque. pri 
va._I o ele noLicias do Maranhiio, res llvcu t•eg t·essat· a Pe ··nambuco, 
ach a elo a ~ua empresa. Para ·ist.n deixou uma guarni ção ele 40 
~~!dados n'um forLim, que tinha edi ficado sob o t itulo de 
r,, S . do Rosa l'io. >> 

ROSARIO . Estação da E. de F. elo Noi'Le, no Es tado do 
It!o de Ja neit·o, enL1·e as es tações de Atura e Esteell a . 

ROSARIO . Serra elo Estado do Ceará , nu muu. el o Sobra l, ib· SO. da Meruoca. E' secc:1 e pouco cultivada . Li ga- se á 
tapa.ba por um cordão ele ser roLes seccos. 

t ROSAl~IO. Morro no cl ist . de S. José do Ribeirão, no Es
aclo do R io de Janeiro. E' t:ma g1· an I e pedra i olacla. 
ROSARIO. Morr do Estado do R io ele J ane iro, na cida.cle 

cloPaeahyba cloSul. Haahi Ulll a cap•· ll a.cle N. S . do Rosario, 
Sobre a qmd co hetiJOs as seg11i ntes i for ma.ções : Ern '18õ0, J\'fa
noe ~ Jo"é Corrêa ela :Sih•a, officia.l de Jus tiça (de côl' preta), or
ganrsou uma. irm andade de N . S. elo Rosario, fe~ a.pprovai.· 

seu compt•onlisso, e, auxiliado po r Constantino Carlos de Lima 
e Fra ncisco An·to nio Alfonso, prom oveu urn a. subscripção para 
constru cção ele uma capella para a me,rna. Santa . !!:m 1854 
fi ncaram- se os es·be ios da capella. No dia 2 de dezembro ele 1860 
celebrou-se nella a pr im eira missa, officia ndo o padre Quil'ino 
Gonçal res de Arauj o Recife . i\. imagem de N. ~· elo Rosario 
fui nlfer·ecida pelo Visco nde do P a t·ahyba. l<' uncCLona na me?ma 
ca pella a de1·oção ele S. Benedicto, fund~da pelu pr~to f!lllla, 
li uerto, Joaqu im Ramos Pacheco de Ltrn~, propr:wtarw do 
melhor bote i dessa cidade , com o titu lo «AnJO da ~1era No1te >> . 
A im agem foi aclq uil·ida com proelucto ele donativos promovidos 
pelo mesmo, concorrendo elle com gl'ande quantl~ . 

ROSARIO. Morro do Estado de S. Paulo. ·A Lei Prov. 
n . 12 de 10 ele junho de 1850 designou-o para divisa entre 
Juncliahy e P arnahyba. 

R ::J SARIO. 'tv!nt·ro na ciclarle de Jnir. de Fóra e Es·tado ·tle 
Minas Geraes . Nelle fica a ca pPlla elo mesmo nome. 

ROSARIO . i.VIort·o na cida le do Turvo elo Es tado de'Minas 
Ger:t.es, com um a egreja da in vocaçãn de N. S. elo R,osario. 

ROSARIO . Mot·r•o no clist. ela cidade do Pira,nga, no Es
tado ele Minas Get·aes. 

ROSARIO. Serrote no mun. ele Santa Luzia e Estado de 
Goyaz . · 

ROSARIO. Ilha. no rio Madeira,. afJ:'. elo Amazonas, tem 
60 bt·aças . 

ROSARIO. Igarapé do Estado elo Pará, no mun. ele Mna.ná. 
Ha outr o igarapé elo mesmo no me no mun. ' de Oametá . 

ROSARIO. Pequeno rio elo Es Lado elo Cearâ., banh a o mnn . 
de Lav ras e cle~agua no rio S:dgaclo. 

ROSARIO. Riacho do Estado do Ceará, n o mun. ele S. Ma
. theus . 

' . 
ROSARIO. R io elo Estado ela Babia, aff. do Pau a. Pique. 
ROSARIO. Con·ego do .Estado elo Rio ele Ja.nei ro, afl'. do 

r io Saracuruna, tl'ib . elo Inhomirim. 
ROSARIO. RibE>irão do Estado de S. Paulo, no mun. de 

Batataes . 
ROSARIO. Ribeirão elo Estado de S, Paulo, em ·Guara

tin guetá . 
ROSARIO. Corrego do Estado de S. Paulo, aff. do rio 

Novo, entre Sant:J. Cruz elo Rio Pardo e Santa Barbara elo Rio 
Pa t·do . 

ROSARIO. Ribe irão elo Estado ele Minas Geraes, aff. da 
margem esq. do rio Lourenço Velho. 

ROSARIO. Corrego elo Estado ele Minaq Ge t•aes, banha a .ci
dacle ele Ouro P reto e desaguo. no r io Funil. 

ROSARIO. Corrego elo Estado de Minas Geraes, banha o 
mun. ele Baepencly e clesagua no ribeirão J oão Pedro. 

ROSARIO. Rio do E~tado de Minas Ge raes, aff . do Ateu
raclo, que o é do 1·io Verde . 

ROSARIO Rio do E stado· elo Minas Geraes, alf . . elo Santo 
Anton io. Quasi na confl nencia cleqses dous l'ios e em um apgulo 
porell es for 111aclo fica 3oled ade de Ita jn bá (!J:n g. Eule t· Junior). 
Dn m •n . de Itnjubá fazem-no a menção ele um rio desse u ome 
afl'. o ILaju l·á . 

ROSARIO. Passo do rio Sancta Mar ia, trib. do Ibicuhy; 
Estado do R . G. do Su l. · Foi na m arge m direit!!. desse passo e 
nas proximidades da sanga ele Ituzain go qne teve logat· em 20 
de feverei ro ele i827 a grande ba talha deste nome: o gener al 
Marquuz de Ba rbacena commandante em ch ef~ do · exercito 
im peria I teve ele accei tar a acção a que o fo1·çou o general em 
chefe do exer cito argeatin o Alvear.- Aind a. na m ~yg?m 
esqnercht cles·te mesmo passo o general Bento l\Ianoel Rtbetro 
de!·rotou em 1836 as fo rças dlssiden·bes ao mando do coronel 
Affo nso Côrte R.eal. 

RGSARIO . Lagôa do Estado do R . G. do Norte, no mun. 
do Mat··ti ns . 

ROSARIO DA PIMENTA (~. S. do). Vide Pimenta,, 
ROSARIO DO CATETE. Villae mun. d? Estado. de Se:gi

Pe, termo da com . ele Marojm, na marge~ dtr . elo riO . Str_try, 
8 ki ls. de :Maroim e 18 ele J'apa.ratui.Ja. E um dos ma1s r1cos 
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hHmq. do Esb:tdo . OrJ go N . S . elo R osaeio, e diocese arcld e pis-:
copa l de S . Sa lvador . F oi cr ea cl c. parochi a pel o Dec. ele ·12 ele 
ot·rt uuro ele 1831 e elevada á ca·~ = n-o r i a el e villa. smclo por is.>o 
el es mem bt·acla elo te t·mo ele San to

0 

Amaro, pel o· <ll't . 1° ela. Lei 
P1·ov . de 12 ele ma r ço de 1836 . '!' e m duas esc hs . pttbls. d ~ 1nst. 
prim . O mun. é rcg[!.Jo pdo r io Sie iey, r iachos Gra :'de, das P e
dras e di ver .;os ou t t·oc; . Nos sui.Jat'blOs dess:t vtll a , cltsta nte cer ca 
de G kil s ., h a excellentrs :.guas th ~rm aes no .en genho Bamburral . 
Sobre suas di visas, vide entre ou tt·as, a Let Pro v. n . \?3.2 ele 2-1 
d e abril ele 1892: n . 1.179 de 30 cL' abril ele 1881. Fo i in co rpo
rada ú com . do li1ar oim pela Lei n . 39 el e i ô ele dezembro ele 
1892. L avoura ele ca nna de asa:.war, algodã o e ce t·eaes. Ensa ia
se o plàntio elo café e do cacáu. 

ROSARIO DO QUILOMB O (N . S .) . Dis t. do imm. de T l'es 
P ontas, n o Es ta ':lo de i\1 i nas Geraes . V ide Quilombo. 

ROSARIO DO RETIRO (N. S. d o) . Pov. elo m un . rle 
Pouso- Aleg re, Estado de Mi nas Gerae3 . Es Lú collocada·e m uma 
e x-te ns .\ cJll ina, de formoso aspecto e é banh:1.d a p2!o r io T ur vo, 
c11j 1 va li e e fel'ti lliss imo , se ndo o r io abu ndante ele peixe. Pos
slte umas 70 casas . t res ru as e uma pt•aça ; a eg rejn ele N . S . 
dÓ R osario e uma· cape !la edeficaeln á N , S . da P iedad tJ . Cu l
ti va-se nessa pov. a can na de assuc:u·, havendo entr tl tan to al
'g u ó.s criadores ela gado e porcos . 

ROSA RIO GRA NDE. B<.L ino ela cidade do E spí ri to Santo 
do P i nhdl', no. Es tado de S . P aulo. 

R OSARIO VELHO. Corrego do Es tado ele Mi nas Gel'aes , 
a !t', da marg~m d ir . do t•io Grande . D~sagua no loga t· Ban
queta . 

R OSAS . Mol'r o do Es •.aclo de S . P .lll lo , no m un . ele S . J oão 
d a Bua Vis ta . 

·R OSAS . Col'l·ego do Es tado de i\f in as Get•ae~ , aff. da ma r
ae m d ir. do r ibeirã:) da Conc1u is' a, cpe é Lrib , · do rio das· 
klortes . 

R OSEIRA. L?g . do Eqta elo de Pel'namb ~ic o , no mui1. de 
Atna ragy . 

ROSEIRA. Bait•l'o do nurn. de Caçapa v a e Eslacl o ele Sã o 
Paul o , 

ROSEIRA . Ba ir ro com uma estaç:i:o da E . de F . Ce türal do 
B l'a zi l no m un. ele Gtinr at ingue tá e .IJh taclo el e S. Pau lo. A esta ção 
fi ca e u'tre as de P indamonh agaba e Appar ecida e fo i ina ugura da 
a 27 de ma rço de 11377. Age ncia do co rreio, creaela em 1877. 

'Pertence ao mu n. de Gua t'at inguel á. T em duas e s cb~. publs . 
· ele i nst . p l'im. e u ma bo nita egreja de ~ant' Anna . l~ ' tumbem 

·· denomin acl•J Rose ira Nova oa Pedro Lemes . E' um lindo loga r , 
pl a no e bem pnoado . 

ROSEIRA. Corrego elo Es la-:lo tln Paraná, b>tnlm o m un . de 
Campi na Grande e desagua. no r io 'l'i mbó. aff. do Currulinh o, 
·que· o ~ do Iguassü (in f . loc . ) . 

R OSEIRAS . R io do Es tado de · S . Paulo, uff. do Capim
guassü , q ue á t ri b . do Itaq ue ra - m irim. 

ROSEIRA VELHA . Bait·ro no mnn. ele Gua ratinll'uetú e 
Estado de S. Paulo. F ica a uns 15 k ils . daquella c idade . T em 
um a capêll a r egula r e cl ivet·sos estabe ·ecimento> comme rciaes . 
Foi creado dis t . pelo Dec . n . '147 de 4 ele abril el e 1891. 

ROSEI RINH A. Co rrego do E s tado ·el o P ;u·aná, banha o 
llJ U il , de Camp in a Gt• ande e cl e3agua no r io TimiJó, an· elo 
Ctt rrali nho, q ue o á do Iguassú ([ n f. l oc . ) . 

· ROSEnDo. R io do Estado de Minas Ge t•aeJ , banha o mun 
de Abae~é e desag ua na margem esq. d •l r io S. Ft·a ncisco . E ' 
t ambem denom i nado Va r gem Gra nde ( In f. loc . ). 

ROSETA . Po v. no ma n. da Bart•a .Ma nsa olo E stndo do R io 
ele Janeiro, com urna esch. publ. de ins t. p l'i m. creada pela 
Camara l\Iu n icipa l em e xecuç5.o da Le i n . 2.535 ele 7 ele de~ 
)':embro de i SSO. 

ROSETA. L':Jg . do Est ado de S . Pat~ lo, no m un . do Bana n·· : . 

ROSETA . Pov. d o E st 'ldo de Minas Get•aes , no d ist. da So · 
ledade e rnun. de Itajubil. . 

ROSETA. Peq ueno hai l' ro do l~s·baclo de Minas Ger aes, a nove 
·ou i O ki ls · de Cambuhy, banhado pelo cor rego elo seu nome . 

R OSETA. Ribei rão qo ·mstaclo de M{nM Q-e 1·~es, a.ff. do l'i-
belrito do~ Atronsoo, · 

RUS 

R OSE'I'INHA. Co l'r ego el o Es tado el e Minas Gernes, aff ·da 
ma l'ge m d i t', do L' i o Sapucah y . E' f'o l'maclo pela r eun ião de di
versos cor r egos, um elo;; quaea é o Aguas Sa nLas . Desagua coltl 
o nome ele I w ra ré . 

R.OSILHO . L og . do Es bado ele Perna mbuco, no mun. de Bom 
Conselho . 

ROSIL HO . Serra elo E >tacl o do Cea t·ú , no mun . de AL'
ueit·oz . 

ROSIL H O, R iach o elo Es t1do ele P er 11ambnco, banha o 
mun. elo Bom ·Conse lh o e desagua no Cabor ge , afl'. elo ri o P a
r a byba. ( l nf. loc . ) 

R OSII,HO. Lag·õa do Estado elo Cear á , no lllU IL ele Arneiroz, 
no rio Om buzeiro . 

· ROSSI N H A . Log. no mun . de Votuvera va do E stado elo 
P ar a na. - vide Rocinhc~ . 

R OTULO . Log . do li: s tado de Minas Ge t•aes , no di s t. de J a
boLica·tubas e mu n. de Sant:1 Luz ia. 

I 
ROX O. Morro rio Estado ele Mat to Gt· osso , Pl'Ox imo á e3-

tracla das Salin as e mais ou menos no pa, t·a llelo de '16" (D1· . S. 
ela F onseca . Dioo. cH), 

RUA DA L AMA . R iacho elo E st ado ele P e t· na mbuco, lJanha. 
o mu n . do Limoeiro e elesagu a no rio Ca pibaribe . 

R U A DO P AÇO . Dis t. elo E s·bado ela Ba h ia , no mnu . ela 
Capita l. Orago ~S . S:Jcram .n 1o e d iocesse a1·chiepiscopa l de 
S. Sa lvadol' . F oi creaelo pa t·ochia em ·1718 . Tem como fl.l iaes 
a egreja de N. S . elo Il.osari o , na Ba ixa dos Sapate iros , a de 
N . S . do Carmo e a d [l. Ordem 'l'erceit·a do Cat•mo . T eill 
c1ua tt·o eschs . publ.>. de ins t . prima l'i a. 

RUA NOVA. Riacho do E s tado de Per nambuco , cort·e de 
~. a S . pelo t et•mo ela Escada e desagua no rio Ipoj u c!JJ . 

R U A VELHA . Arroi o do Estn cl o do R, G . do S ul, des
agu :t na margem esq . elo rio J .:.cuhy pouco ab:i ixo elo arl'oio elo 
Co1rto . 

R U B IM. Morro no mun . de S . Fidelis do E s-tudo do R io 
de Janeiro . 

RUBI M DO N ORTE. Rio elo' E s tado de Min:ts Gel'l·es, 
el!)sag ua ria margem esq . do J equit in honh a , de fronte da foz do 
R ubim do Su l (Cbt-okatt el e Sú) . · 

R UBIM DO S UL . R io el o Eslado ele iV! inM Geraes ,· aff. 
da margem d it·. elo rio Jequ itinh onh a (C ht·okatt de Sa) . 

RUBINS DO CAMANDO CAI A . Bairro el o num. do Soc
corro, no Es t.ado ele 8 . Pau lo, com um>t esch. publ. de ins t. 
pr im . creada pe][l. L ei P ro v. n. 47 de 22 ele fevereit·o ele 1881· 

RUELLAS. Log . a E. e a se is kil3 . dq dis t. de S. Sebas• 
ti :io do Areado, ilo• ~: s ta clo de Minas Geraes . P ossue u mas 30 
casas . · 

RUFINO . P ov . do E s tado da Bahia, no muu . do R aso. 

RÚFINO. Log . do IJ:sta cl o ele Min as Geraes , no mun. ela. 
Bagagem, ~~margem elo r io deste nome . 

RUFIN O. Passo no a rroio de San ta Bal'bam e m un . da. 
Cachoeim el o Est ado do R . . G . do Sul. 

RUM@. Log. no cut·a to ele San ta Cntz elo Distr icto Federal· 

R U M O. Log . elo Estado do R io de J a ne ir o, no dist . de N. 
S . do Dester t·o ele Quissa.ma n do m;m . de Macahé. 

RUMO. Pov . elo Es tado elo lUo de Janeir o, no mun . elo 
Pi rU~h y , com uma capel l::t. de N . S . rl a. Conc• ição e uma esch· 
pu bl. de insh. pr i m. 'l' a. mb m a denom inam Appareçicla elo 
Rumo. 

RUMO DA L AGE . Log. do B:starl.o do R io ele J a neir o, no 
dist. de T iraden tes e mun . do P arahyb;), elo Su l . 

RUS~AS. Ser ra elo Es tado de Perna mbuco , nu E . de F . elo 
Cal'uar u. 

R USSAS . lUo do Es tado elo Cea niJ , n o mu n. de s. j3e1'4 

n a rclo. 

R U S.3AS , V ide S . 1Jcrna1Ylo de R ussas, 
R USSINHAS . Pov. elo Es tado ele P er;1 a mbuco n o mun . c]Q 

. Grava lá, com uma estação da I!] . de F, el o Recif~ a Camal'Í1• 
ror el la pllssa ~ es·tra cla que elo cell'\>l'O elo E~taclo vo.e (\, CapitvJ , 
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RUSSINHA S. Set'l'a elo E s·tado de P e t•nambuco , no mun . 
de Gr avaLá (Jnf. loc. .) . 

RUJ;-V AZ. P ov. elo Es ta do elo Ma.ra nh <i.o, no mu n , ele 
Icauú , P. maq~em esc! • elo rio Monim . 

s 

S . R ibe ir ã o cln Es lacl o el e Mina~ Ger aes ; r ega o cl is t. rl c 
Dõ r·es ela V ictor ia , per b~ ncente ao nm11. ele S. P a ulo do 
Muri ahé . 

S Á . llhn. si-tuada no braço do r io P a r nahyha, d enominad o 
Igua raç ú , aba 1xo elo por to elo Sa lgado. 

SÁ. R iacho elo Es tado ele S. Paul o ; m sce nas proxi mi
midacles cl<t c11. pell a da .-\ pptH'ecicla, mu n. el e Gua ratin gue~á , 
e desagua na ma1·ge m clit· . do r io P a t·ah y ba elo Su l. 

SA APICPIC ( co beça-secca ). Om a' elas m aloca~ ela 'tr dm 
Mu ncl urucú (B . Rod ri g ues, R io 1'apajoz, 1875 , p11 g . 133). 

SARAL A NGÁ. Pov . elo Estado el as Alag <'las , n o mun . de 
Vi ll a V iços e> , cer ca ele t r es k ils , a lés te ela vl ll a , com u1mt ca
pe li a sob a invocação el e S . José . T em u ma fe i ,•a bem con
corr ida . 

S A BAL A N GÁ. R iacho elo Estado ela s Alagôas. Ba nha o 
mun. ole Villa Viçosa e desagua uo P ar a byln . 

SABÃO. P ov. elo Es Lacl o el a Ba hia . no t ermo el<J Ge re
moa bo . 

S A B ÃO. 
S. Go nça lo, 

S A B ÃO . 
Magé. 

Log. elo E stado elo R io ele J aueiro, no clis t. de 
no ID ltn . de Ca m pos . 

Log . elo Es tado elo R io ele Ja neiro, n o mun . de 

S A B Ã O. Log .• elo Es tado ele S. Paulo , no lllUll. d e São 
Roque, com e sc o l <:~ . 

S ABÃO. P eqtteno ri o elo Es tàclo ele Sergipe , n o mu n. el o 
Rosar i •; cles ;q~ l ta no Si ri ry . 

SA BÃOSI NHO . Cachoe it'J. no rio P ar aca tü, tr ib. do São 
Fr·n.ncisco, n •J Es tado ele Minas Gera.es , 27 ki Js . c! istan te d tt do 
G.:.uua . T e m, segri ndo Ha lfe ld , 2 pa lmos ele a lvura e 6 p .tlmos 
e '! pol lega clas ele velocidade . 

S A B ARÁ . Cidade e mun . do E s tado ele. Min as Gentes, sede 
el a co m . do seu nom e . S i·tuacla ent re os morros d e S . Francisco. 
Ilous i rmãos, , ambacury, S· nta Cru1. , Tc11nbaclom·o e ou tros; na 
co mfluenc ia elo r io Sabtlri'L com o d as Velhas , a c idade es tá 
d ividida em ·tres paq·tes ; a que fic;t ·á rn ::tt•gem cl i t• . deste u l'b imo 
rio e elo Sa ba r i< é feia , ele ruas e t reitas , e m lade ir a , pe ~s ima
m en te ca lçv.clas, sujas , com muitos pt·eelios sem gqsto e todos 
an tigos ; a que fi ca em ambas as m ar gens elo 1·io elas Velhas 
che ia ele ele vaçõe ' , com a lgu ns precl ios mnclel'n os, cli~ta nte uns 
200 m elt• r.s da esLaç:io ela ]!] . cl·3 F . Ce11tt•:ü do Br azil e Ct'm 

uma boni la v iFt a par a o rio, e a que fica nas m a1·ge ns do r io 
Saba t· á , é m a is ou m enos pla oa e co m p"ucas ediricações . As 
d uas primeil·as [Htrtes e m que sé div ide a cidade são l igadas 
por um a gPa ncle pon·te ele m<~elei ra sobre o rio el as Velhas . 
Essa ponte f oi co ns tr nicl a pelo E ngenheiro lJum ont em 1871, 
na aehni n i s l· t·a~.ão de Sal cl :~~nba :Mar·inbo . Sohr e o mPsrno r io 
el a s Ve rbas va i-se coll sbr ui t· urna 01Hl'<L po ;1te que el eve ehtt' 
pa~sage nr {tE . d e F . do P eçanba. l'em a ciclarleci ncoesc hls. 
]l !i bls .. uma nocl!urn a, eschl. non nal, paço ela ca ma ra e cade i>t, 
casa de Mi seric~ 1· elia , hospita l el e la za ros, u m l·hca tt·o, m a ba 
cloul'O, c inco ph armacias , ·t1·es bil hares, se.is h ut ais , u ma typ o
gra phia, o nde se imprime o GontenJ:Jm·cmilo , 60 casas commel·
cb es e d iver so s cba fa r iz·· s ele excellen le ngua, en tre os qnaes o 
elo Caquencle, que tem as armas portugnezas encima das p'o r 
Uma pl'llz e a baixo ela s qu aes lê-se : JTI P . S . O . A .- D. 1757, 
o ela C6rte R ea l , con s tr uido e m 1850, e o el o Rosat•io . Os ha bi
tantes ela ci tlaCie dedicam- se á i nclus tri a ela ou l'i ves n ia . I-Ia na 
cidade u ma fabl'ie a d e c:d çaclo e u ma el e cer veja . T em as se
gu intes ~grejas : N . S . el a Conce ição (ma tri z), elo Ca rm o, ele 
~an•ta Cruz. el e Santp. R i La , de S . Fr anc isco , elo H.osario, das 
Mercês, el o Hospicio e de N. S . elo O . A matl'i z es tá si t11acla a 
pouco men os ele t1•es kil s. el a cie\acle, n o largo ela rJg rPja G ra nde, 
t e ndo do l ado cl il' . o pequeno cemi tel'io elo Amparo, e elo 
esq. um cha fa ri z . ffixte l'iormente é '.l !U. templo fe io, ele a specto 
11'-isbe, sem ot•na men tação a lguma, com duas tol'l·es 'denegridas 
pelo tempo e Ulll r elogio, C(ll~ 11i\0 fLtncciona, do lv.clo e8Llnerdo 

-
Na frente fica- lhe um cr nze ir o erguid•J paios .Reelcmpbod staS 
em 30 de a gosto 'rle 1sgs. ten lo nas ex:Lt•em irln cles as palavras 
t;eo, Inl'e l'lln. 11• t• te e J u izv . l n ter i<H'm ent · é bom orna r! .. , com 
obras \le t>tllut ele gosto e valor. :\a ca pela - m ót· e x. is re .nnu 
l! t'an de im;rgcmcle :-1 . ::J • • cl aConcekii., , P aclroe i1·a rl<t c icla le, 
·tend '> em I.J<u x. o SH nt' An na , S . José e S. J oaquim e rlo> l;td os 
cl ous 1Í. i cho~ coih S. Pedr o e S . P au lo "'l' •·m Lres janell as ele 
ca·la lado e Hba ixo se is r eta bulos . No corp•> ela egrep ha d ua'S 
es pecies ele g al el'i •S com cohronas, sobre elua o; elas quaes ha 

-dons p tl'pi los . Na gale1·ia da e>q . ba quatr·o aHa ,·es : o ele 
S. Mig ue l, Sa nto Antonio. SPnhora elo Amparo e Se nh .. ra das 
Dot·es ; n'a ela d i r . h a, a lém elo sac t·a t·io, mai ~ ·t res .HHa t•es : 

õ tla ' Sénhor·a el o Rosat·io, Sen l1ora elo Carmo e rios Pa•sos e o 
ba l'ti"el'io. No ch iio elo col'po ri a eg 1•cj a existem mnitas ,; ep ul
lU l',LS . T inil>t ha pouco te mpo 95 a l'r , r,,s em pra .ta .. E ' o _m elhor 
templo da cid a de . T em quat 1•o s·tct•is ti as . A e n-e.1 a de Sa nta 
Ct· 1z fi ca no ai o elo m on o do se:1 nome e a cava lle it·o el a ci 
d ade . T em na f1·ente u m Cl'Uzei ·o : A egreja elo CD.l'll101 no 1 rt•go 
d o mesin o nome. em· fren le"a um pequeno cem i ter io ela ' il'm a n
clade . E' um templo g1·a ncl e, sem >t.l Luea co r·t·espon.clento ao 
lam anh., , com clrt >L S"tJ rres, cln as j a nell as , um !'elog-io elo la do 
d irei t<> e no a l ·~o elo p ortão ele en·tt'ada n ro1a co r ua am para'Cb p !'ll' 
d ons a nj os , tondo 'abui xo o Mo nte Ca t·rn ello. Aba ixo clfl. ·Ct•uz. 
que fiM ' no me io elas c! nas tor r s. lê-se : 1773 . Mons in quo 
beneplaci tvm es~ Deo habit;u ·e in eo F X I~ sa . T em no t h t'OllQ 
a im age m ele N . S . elo Ca rmo co m o Men mo !Jeus ao collo ; 
u o alla l'- mór cluus n ichos com a g i mag-e ns ele Sa nto Eli'us e 
San t:t Th ereza ; no corpo ela eg- r ·ja clous all. rt·es com S . ~ i mão 
S tokl er e S . João ' ela Cr uz, clous pnlpilos, tendo gr;ivaclo na 
m aclei,·n., e m um, o Rico . ~varen~ ) e no ou tl' ,, a Samat•i ,ana 
cl ·ulllo ag 1a a .J esus, e o côro ampa m elo por clous sansões . No 
t ecto ha p i n~a·lo San b E l ia< a l't·eba t 1rl 0 aos céus, tendo aos 
l ados d iversos s~ n to s , pap <Se bi;; pos ~ as sacriti as .ellcon trar n- se, 
.na elo lado esquet•c1o, a image m ele N . S. elo Carm o. e 11 a elo lado 
d irei t'l a ele~. S . elas Dor''·s . Do a re, c t·uze it·o pat·a ba ixó tudo é 
o b1•a el0 Aleijacl1 nh J. A eg-reja ele:::;. [l'r,tll Cisco . s ituad a na lt ase 
el o mon·o e c nu a fre n te vol tada p a.t•a o l .1r go. am hos el o t11esmo 
nome, é um t .. :mpl o g ,·ancle, cum duas to t • r· e~ , um _rel••g io a ·um clus 
lados e clu as j ,Lne llas. l' e m no t hron o as image n> de :::i . t?t·a ncisco 
e Sa n ta Ma l'la H.a i1~ b a dos. .-~ 11,j ·r s , e aos lado < S . 13qa ~' ' l1'tnra e 
Sa n ta Cl ara . Na cn pella-m61· ba clous pulp i ~os e llrtits ·tr i15nnas . 
No r.or po el a eg1·eja ha clous al tar es co m Sa nto Antonio a 'enhol' 
elo 13o m F im. Na sacri sti a h a s~ te nic bos . !TI ' a eg t·eja ma ts alta 

·el a ciclacle, ma ibo pohre e 'das pid<t . ele qualq uer ornamen tação . 
A egreja el e San·ta R ita , no la.t•go elo mesmo nome, é n m ·tem 
pl o ele aspec~o lttg ub re, tan ·~o no ex lerior c •mo JlO i ll'tet•iol', com 
'cl 1io.s 'to rt·es , ·t t• es j an ellas e ·tr es pol'las na fren te . T em no ~h t•ono 
a itn<1gem ele Santa Ri tJ , no cor po da eg1•eja clous al tares, o ele 
S . José e o el e N. S . elas Dores e clous pulp i tos . A eg1·ej a elo 
H.o~a t·i o , começada h a m l!Í'tos a n nos, es tá aba nclonad", .. Le ndo 
s6ment leva 1rtad n. par te ela fren te . T em tres a lta res o ·d., N . S . 
do Rosario, o ele s: Caeta nà 'e o ele San t' Anna. ·~~ ·eg ,· eja elas 
Me rcês , co m duas tol'i·es, está e m obras . A ca pe !la elo Hospicio, 
pe t• to elo cemitel'io municipa l, n :i o tem t orres , possue tres 
a ltar es: o ele S . Frbncisco, o ele San t' A!lnae o elo Senhot· elos 
P assos . A rgreja elo 0 ' . a pou co mais _ele t res ki ls : ela cidn.cle, 
es ~ á sittta cla em l uglll' e lev .Lelo, ele onde se clescortina um espleu
cl iclo pa no1·ama . T em a f6rm a el e u ma quilh a. ele navio. li:' a 
eg reja ma 1s a n.t iga el a ciel a cle, já benclo fer vi do ele m aLr i1l . 'l'e rn 
u tn só v.Jt ·l\' o uma só tot• t·e. As pa rerles clci in terior ela egreja 
si'io p in tn.da s ele qu:r d ros r ep1·esenta nclo cliver:;os accicle n·tns ela 
vida ele Ghri~'to , muito < já a pagados pelo ·t ~mpr>. No c.hão ela 
egwj a h11. d i vel'~as sepulbu t·as . Nu sac t·i ~ t i ah a mqua clro .o!Tere
ciclo pelo c :r piti'io - ma JUL' Lucas R ibei ro ele A lme id<L a 29 de 
clezem bt·o el e '1720 a N. s. elo o·. por ha ver sa bido incolume 
q-ranclo a ggt·eclielo a e>p>lcla e a ., i r·os pelos cl t•agões . A E scola 
Norm;~ l, m antid a pe lo E sta do, fucc iona em um pr edio perten
ce n te á l'l'l unicipa liclacle. Não só o p1·ecl io é i mpr es ta vel , como a 
esc h t. nã o poss ue os ohjec tos mais essenc iaes a o ftm a qu~ se 
dest ina I-Ia a i nela pela ci:lacle seis ni chos com os · passos, 
agenc ia elo cot· t·e io e es tação •telegraphica . A pop uhtção é d e 
5 .000 habi ta ntes . Existe perto , n o Fol'no rla Ca l, um<L pecl relt'a 
el e marmol'e e a i5 ki ls . a Companhi a el e Min eraçii~ do MoL•t·o 
Ve\l'to, a nele h a q ora tt·o egrejas , · seu el o tre~ cadwl tcas ,e . um ~ 
protest ante . Cli ma mu ito quen te '!O. ver ao . O• n~nn. ptocluz 
ouro, ca fé, assuca t·, a g uat·den t e, la l'l nha ele nu lho e de 
ma ndioca , . po lvi lho, touci nho. ·tahaoo, t odos ,7s ceyea ea e 
fnJCtas . E ' r eg a elo pelts rios daf\ Velha.s, ,Saqa r ,L, P a r 1:\?Peba, 
Al'l' údas, Ilha, Cachoei ra , _Ga llego, O~wa: Pan1pu ~hl.\ ,. tvlorro 
R edondo, Bet im e d iversos outros . F o1. CJ; eac\a paroc1n~ vela 
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car·ia régi a de 16 de fevereiro ele 1724, villa por termo da 
junta do governo de 17 el e j >~ l h o ele 17'll, cujo tiLulo foi con-:
fit• mado por De~reto de 31 de m>tubt·o de 1712, cidade pela Le1 
Prov. n. 93 de 6 de março de 1..l38. Foi claRsificada co111arca 
de terceit-a en Lranc ia po r Acto ele 22 de fevereiro ele 1892 . 
O lllUn., além elo clistricto ela c idade, com preh encle mais o~ de 
N . S. da Lapa, SanLa Quiteda, N . S. ela Conc~1ção,ele Rapo
sos. N. S. cl0 Carmo do Br tim, S . G"nçalo ela Con·tagem, 
N. S. ela Venda Nova,Roça Grancle,Pomp •u e divers0R p"voa•loo, 
en·tt·e os q11 aes os denominados : Ponte Peq1tena, Varzea, Plll
cla ,, ybas Engenho Se.cco , Caracóa~, Vargem do Paotano, Cot·
rego da~ L ages , General Carneiro, Onça, Jacaré, Arr aia l Velho 
ele Sa nt' Anna e ,\.r r aia l Velh o ele Santo AnLDnio. Tem cliv ~l' 
sas lavras aueifents, e n tre as qnaes a elo Taqttary, Raposos, 
Mono da B 1ca, Papafal'inha., Ca;>iio, J , ão VP!ho, Lame~·o e 
Mandioca . Em 1842 es li verão horas nessa cidade a lgemados 
Marittho, 'l'heophilo Otton1 P J osé [>edro Dias ele Ca rv <llh o . 
A respeiw dt sua fundação. diz monsenhor Piz,no no tomo 
9• ele suas Jl!lemorias H!st;o?·icas: « Pt·ocuranclo os antigos e 
primeiros paulistas sertane1os descobrir o ou r o e pedras l'l' "Cio
sas, vadearant o ·ta tTeno clen •>llÜtlilelO Sabcl!l·'á- lhossú 0 ll s~obra
]Jussú, em 1699, foram indagar o rio elo me•mo nome, por 
enco n·trat·em fartur a de caça nas campinas circumvizioha, , onde 
o teneo Le- ger.1eral ManoPl ele Borba Gato descobdu a riqueza 
que no auoo do 1700 se deu a.o manifesl.o . Agradados da bel

-leza do sitio, assentaram os novos colonos a sua vivenda nas 
margens septe nirionaes claquel le rio e nas orientaes do que se 
diz das Velhas, em CLtj o lugar, recebendo es·t" as aguas elo 
primeiro, ·tomou-lhe tambem o nome ele Sabar á, com o qual é 
conhecido pelos h<tbL rLo clistricto, Como ahi residia porção 
no·tavel ele povo, a quem faltava a ·justiça para as sua~ cle
penclenci"s e a fórma civi l, el evou o governadot• Albucjuerqne 
a povoação ao fàro de vil la, erlg indu em ~7 ele julho ele n u 
com o tibulo ele V tlla Rea l elo ciabará. que \<;L-Rei confn:mou 
em 3-1 de o utu bro ele 1712. S 1t ~tacla na latitude ele 19' 47' 'l5" 
e iongimel" de 3:34" 1' 15" con·tacla ela ilha ele Ferro , fteou esta 
vllla com a pt·im azia de cabeça ela comarca Jo R1o elas Velhas, 
conLen<lo em seu lermo ,l ttriselicciona l os elous lugares mais no
taveis, elos quaes conta maior antig niclade o b:tino denomi
n ado Ig1·~ja G<Jeande • . Fundada a egt·eja matriz ela vill ,1 pel os 
an nos de 1701 e pt•le bispo D. Fra ncisco de S. Jeronymo, na 
mais ant iga elas duas povoações ab i erec·tas ao lado clit·eibo do 
rio elas Velhas, na altura ele 19• 52' Sul, sob o poclel'Oso e es
pecial ·ti·tnlo ela Conceição, com que é venerada a Mãi ele Deu<, 
fo i por seus fundado res, ou pelo povo, designada com o a ppel
liclo ele l,aeja Grande, cl oncle proveio ao s itio por que mais se 
conhece . ~D i sta ele Ma t·i an na 16 legua e 95 elo llio ele Janeit'O» . 
Sabará consena unicamente os ves1igi os cl;l an tig<t opulencia, 
quando em ftns ele secu1o passado foram exploradas suas minas 
am·iferas . AbaLida ele suill prosperidade, espera renascer , do 
que du vidamos" com a J'assage;n pa ra a cidade ele Minas d ;t 
capital elo opulento Estado. Parece·nos ser Sabará derivado ele 
Caborá-b~tss~í,, soiTrenclo a sul,stituição do C pelo S, elo O pelo 
A perdendo o bossú. Exist iam em Mecejana, no Estado elo 
Ceará os índios jnngurussüs C[Ue chamavam o l'avo ela abelha, 
cheio' ele massa azeda - Sc•bod• il'ttssú. r\. verclacl "ira palavra 
tupy é Caborá-bussú, qu e vem ele Ga bá, abelha, Bo1·á especie 
ele abelh a amarella, e Bt•ss?b, grande. . 

SABARÁ. Pov . elo Esbado ele Minas Geraes no cli.st. ela c( 
clacle de J·tajultâ, com eschola. 

SA BARÁ. Morro elo Estmlo ele Minas Gen1es, no mun. de 
AyurLwca. 

SAB ARÁ. Uio elo Éstaclo ele Minas Geraes, nasce no mnn. rlo 
Caeté, ba nh ;L o de Sab;11·á e faz bal'l'a na margem clir. elo rio das 
Velh as na cidade de Snbat·á . Recebe elo Caeté os seguinles ·tdbs. 
Jsal •elinha, P i nbões, p , l mar, Segl'eclo. Poluceno, Comb,ieiro. 
Luiz Pi nto, Goiaheit·as, Banclart·>t, José Bento e Limeira 
e no ro1m . ele Sabará o Capão, Ilha, Cachoeiru. Ctt-tapa e 
Gaia. Proximo de tiUa foz ha sobre o rio rias Velhas um ·, 
grande pl'mte ele madeira que un r as cln~s parLes cl<t ci c\acle, 
manclacht conRL ·ui r pelo Dr. Saldanha i\<fal'inbn e uma ponte 
ele ferro perlencPnbP á E. l'' · !];, pit·ito Santo e ~Jinas. Além 
dos tf'iba. acima citados r ecebe ai nda o Uollaço e o Des -
berto. · 

SABARÁ. Ri o elo Estado de Minas Get"aes aJr. ela m a•·
· gem clil' . elo Lourenço Velho. Nasce no Pico ·cla Pactencia 
(sen a da Christina), proximo ao bairro dos Caetés. 

SABARÁ. A mais septentriona l elas cabeceit•as elo Gal era , 
no E -taclo de iVIatw tJros~o. Oi s·ta ponco mais de meia legtHL 
do Juhimt, qne lhe é contra.ver·ten te (B. do Melgaço). 

S ABARAUHINA . Rio trib. do Jut· thena: no Es tado de 
i\i,a~to (xrosso. !Je,ce dos flancos elo T apira[m<tn para o N . 
(::Sevenanl) ela Fonseca ) . 

SABARÚ. Cort·,•go tlo Est1 clo ele Goyaz, a JI. ela margem 
esq. elo r ibeit·i.i·J A'agaelo, t rt b . elo rio Co1•u mbá (lnf. loc . ) . 
Um ou t1• o inl'urmanLe faz-n• >S me ncii.o ele um ribeirão elo 
mesmo nome, aíl'. esq . elo ri\.J ei t•ão cios Macacos, tr ib . elo rio 
elas Arêas. Serão elouq rius ditfet·entes? 

SABAUNA . Colon ia ela Estado de S . Paulo, no mun. 
de Mogy c[ as Cruzes, a 60 ki ls. el a cap ital , entre as estações ele 
Th[ ,·.gy tlas Cmzes , e Gt.tararem& com uma escb. pltbl.. L1oi fun
dada em dezembt·o ele 1889 com 11 ma fam ili a ele C<J!on os com · 
postH. ele lJU~.tt•o p ·ssõas , em tenas de su perior qua'!idade, 
e pl·opt·t as para o Cltlbtvo de cerPaes, bat:tb<ts , eLe. A sLta pop. 
ot·çav<t po t· 1.200 liab . em ·18\J2 e a Qt·oelncç:l.o qtte nesse an no 
f i apei t<l ~ ele i2 :88J$ sui.Jio em 18:!3 a 509 :395$ e em 'l 894 a 
950 :8 1 "1~800 . '.Jn Ii ns de 189-! o n 1c leo Linha 1 .395 babs. Ha 
ahi tt ma esLaçii.o da ill. el e F. Cen lral. 

S ABAUNA. Ribei ro ~ne desce :lo morro elo seu neme e 
desag 1a no rio Po tl'ibú. Banha o mun. ele S. Roc1ue do Es'tado 
ele:::> . Paulo. 

SABBAT. Lago elo EsLado elo Amazonas, no mun. ele 
Coa ry . 

SABE- MUITO. Log . elo l~stado do R . G. elo Norte, nomnn. 
ele A pocly. \j;x iste ,,lü um olho cl'agua qtle suppôe- se a limentar 
os lagos ele sna visinh ança . . 

SABIÁ. L~g. elo ll;stado ele Pemambuco, no m1m. de Bom 
Coosell to. 

SABIÁ. Rlrtcho do Es tado do Ceará · al1'. ela ma rgem elir . 
elo Tt·ltssú . ReeelJe o V:~rj ota, ' 

SABIÁ . Corrego elo li:staclo elo ~Uo .de Janeiro afl'. ela mar
gem esq elo rio Macal1é . 

SABIÁ DE BAIXO. Log . do Estado de P ernambuco, no 
mun. ele Bom Conselho . 

SABIAGUABA . Morro na costa elo Estado do Cear á . en1ire 
o porto do Munclahú e o rio elos Patos . E' bem conhecido po1· 
ser o mai> fL!Lo dos que li cam-lhe pl·oximos. E' a lgnm tanto 
coborLo de ma tto, t enclo no centro uma baixada · que bastan·te 
o caracterisa . 

SABIAGUABA. Lagô:JJ elo Es tado do Cea.d , 110 mun. de 
Ilapipoca, pedo elo ma r, COJ!1 quasi seis ki ls. ele compri· 
metl to. 

SABIÁ-UNA. Bairro do mun . de Itape tininga e Estado de 
S . Paulo . 

SABINA. Lagôa do Est:tdo ele Goyaz,. uo cam inho elo 
Curro.linho par a Jat·aguá . 

SABINAS. Riacho elo Estado das Alagôas, ban ha a com. 
de Paulo Alfonso e clesagua DO rio S . F1•aucisco. ]]] 1 atraves
S:lrlo pela E. ele F. ele P au lo Alfo nso. 

SA~I~O . l (h a elo mstaélo. rlo Amazonas, no rio Japurá, tl'ib. 
eloS dlli!OPS. l• 1 ~a rntre as 1lhas Mapat·y e Mac upit·y. 

SABINO . Curre!"o elo mstaelu ele ~linas Ger aes : clesag-ua 
na lll <' rgm cli1·. do rio S. Franctsco, q uasi clerron te ela foz elo 
r\ b<teté. 

S ABINO. Cacl1oe ira uo illstaclo elo Rio ele Janei ro, na mar
ge m esq. elo rio l g-uassú. Suas aguas a lnstecem a Gapibal F e· 
c\entl. 

SABI OCABA. Rio do E~baclo do P a raná, b a nha o mun. do 
P urto d~. Ci ma e desagua na margem elir. elo Nlumcliaqua!'a . 

S ABOEIRO. Villa e ti1 nn. elo I~staelo do Ceará mt com . 
ele .I:'J.Sa ré •. á mrtl'!j"B IT~. cll) ~-,o J tgutribe . Orngo N. s: cl<t :'u l'i · 
ltca,m> e Lltoce'e <lo Geara. I ot·no lt-'e sécl da ft·eguezia e villa 
cl· ::S. ~.latlt el t R pdo ~rt . li ela Le i Pl'lv. n. 558 de 27 de no 
vem l ~~ ~ dP 1857. C' r euda t·um. pel a rle tt. Tt7 d , 5 ele ~g-osto 
de 18v J, a q ~ta l pass " L a de tom tn·tr-se A's:tt'é pela de n. L 78'1 
rle 28 de rlezem iJt' O de 1878 . ::>ua pop. em 1800 e t·a de 3.3 t6 
balts. O teni·toriu cltJ mun. é secco, ·p1·oprio pua eriação ele 
gados e para a cultura de l egumes, fumo e algodão , Tem 
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du as ~schs . publs . de ins~. prlm. O templo, que lhe serve de 
rnatriz, é pequ eno, conRLruido de p~ clra e cal. Ha on Lt·o templo, 
de b~n i ta at·chi t.ec tuL"a, o qnal é um do~ melhor es ela i i ocese . 
Soht•e ~un cl tv isas vide : Le is Pt·ovs. ns . 3 l2 de '1 d agusto de 
1816 ; 1330 ele 22 de Ü•' Z<' tllb t·o de 1 8 ~,3; 73"> d e -10 de Re te111 beo 
ele 185">; 8ll, de 25 ele a.,.nsto ele l8:i7 ; 985 . d' 2'.) ele ngo ~to 
ele l86ü; 1.l32 ct- 2l novembro de ·!864; 1.565 de 9 ele sel •'l11-
bm de l873; l.G33 de 5 ele se tembro ele 187-1; 1. OJG de .25 ele 
agosto ele 188l; 2.021 ele 16 ele setembro ele 188.2 . Compre
hencle o pov. Bebedouro. Ltmi ta-se com os mnns. de Assa ré , 
Araripe, Arn eiroz, Jga tú e S. i.\la Lhcus. 

SABOEIRO. Log. elo R:s·bado de lllinas Geraes, no elisL. ele 
S. Gonçalo elo Baçâo c mutl . ele Ouro Pre to . 

SABOEIRO. Rio do Es taria do Parah yln elo Nor te, entt•e 
Bt·ej I cr _~re.L e I3anfl neiras. Desagua n I Poç > Escuro. 

SABOGA . Riacho elo !!:~Iael•• de ~Jin as Ger;te : clcsagn;t n.> 
ri o S . Ft• a nc isen, p t•ox im o Lia fuz c!~ Perú-_i.ssú (fl:ll feld ). 

SABOGY. Vil la e mun. elo R:staclo do Pat· :~ h yba tln :"\ar te . 
na com. do T e i xeit·a . Orago .'a· •'•D. Luzi a e clioces • de Olintla. 
l~o i em principi o uma pov . ri o term o de Pa tos , e levada. a pa· 
rochia pela Le i Prov . 11. 1-! de 6 d . outubro de 1857 ei vil a 
pela ele n. 410 de 24 ele novambt·o ele i d7 l, sendo in>tt!lada 
em 27 ele junho de '1 872. Cre:Jda e class ifi cadn tem10 por 
Acto Pres icien cial n. 898 ele 10 ele ju lh o ele 1872 e Lei Pt·ov . 
n. 665 ele 18 ele fevereit·a ele 1879 . 'l' e m cl nas eschs . publ s . ele 
inRbt• . prim. Sobre limites v ide: Lei s P r ovs. us . i 4 (\e tO 
elo nov~ru bro de 1858 ; 114 de 17 ele dezembro c[ .. 1863 ; 137 
ele 29 de c.u t bro tle 186 L Comprehen cle o dist t·icto d<t Passa · 
gcm. Esta pequena e ri ouha villa, n tHvel pola sua b •m ~ ca 
bad::t egreja ma~t·iz e pred ios pi!rLi<' tÜ<> r es. üca a :30 legu as 
de Camp ina e 16 a O. el a Soleda de, à be ira elo t·i o Cu pa 1á on 
Qttipa 1á. l~ ste mun. 1 que com o de 'l'e ixoira faz ia parte da 
ank tga !"reg . de Patos , extrema com o H. . G . elo Norte . E ' 
abi qu e o l•:staelo elo Para hyba cheg·a á minim a larctura . 
-1\lém elo Cupa tá col'l'e o ri o Sabogy, q tte ela o nome á 
r1be ira e ao mun . ; perto esLá a Boca i> ta com o se u singul ar 
cót·te OLL e Lreito boqueirão; e a Borb•Jrema mostra-se a lta 
neira, avist;mdo-se elo seu cimo . a centenart\ s de me Lros, em 
bai :-:o, no val le, os edi tJcios ela vil la, r es plenclentes de a lvura . 
A Borborema tem cl'ah i pa t·a Alagôa Gt·ande ·t,· i u! a l eg 1as de 
l a r ~m·a achando- se esta -vill a e a elo S abogy em pos ições se
llle\ha ntes u ma do l ado oriental da sel'l'a e outra -elo occi den·tal, 
e ·balvez c~m a mesma al·tura appro:dmadameute sob l' e o nível 
elo mar . 

SABOGY. Pov. elo Estado elo R. G. do Norte, no mun . ela 
Serra Negt·a, ban haela pelo rio Saboo-y. Em 1822 fo i- erec·ta uma 
casa ele omção pelo all'eres Antonio de Medeiros Rocha á margem 
esq. el o ri o Sabogy, precedendo au to L'isação do Revm. Visitaclor 
Fl'ancisco el e Brito Guerra . No anno ele 1832 foi pot• D. Anna 
Joaquina ele So uza doado um pa·teimonio para ser construicla a 
capell a ele S . J oão Baptista, cuja primeira pedra foi benta 
em -1834 pelo mencionado vis ; taclot· Guerra, que em ·J 39 con · 
Cedeu licença pa t'<t a construcção ela capella , que só nestP auno 
começO IL a ser erecta . Desde então tem prog1·ed ido bastante 
ess::t pov., devido não só á criação ele gado como á cultura do 
alguel ão e da m and ioca. 

S.ABOGY . R io que nasce rla set• t·a do Teixe ira,· no :Rs taclo elo 
Pat·a lt yha., a lra. ,ess~ esse gstaclo e o elo H .. G elo Nor te ,. 
deaagua na margPm e;;q. elo Serirló, ali'. d , Pim n h as, a se is 
ktls. a O. ela ciclacle de Caicó. Rec.• be no Rio Gt•a nd<e o ri 'lt·ho 
Quixet·é . [!; ' ele ma ior volume d'ag ua que o Se•·i cló . T em um 
cu1•so ele 222 kils. As suas ma ,·gens ' p t·estam-se a cult-n·a ele 
ce1•eaes e seu lei to conserva, nas vazantes, i nnum e1·os pó ços. 
1'em su1.1.s nascentes soparaclas elas clu rio ruspin lHtras apenas 
Por uma peq11ena collina. 

SABOMB IRA . Log. aBsenle á margem elo rio S. Francisco, 
defron-te da pov. da Saucle e p ouco aci ma da. e idade elo P enedo. 
E' no tavel pot· format· ahi o rio u m sacco, onde taha seropx·e o 
vento. E' todo ele escarpados. Affirmam ahi exis·ti r muit as 
l'1quezas rios ho llanelezes . 

SABON:Ij:TE. Log. no te r mo do Ipú, no Estado do Ceará . 

SABONET E . Ilha si luada no rio S. Francisco, rlet'ro iYte do 
mot·t·o elo Meleiro ou rias Queima!las. proxima á ciclarle ela 13arra 
elo ltio G ,·atllle: no l <~ s taelo da Ua hia . 

SABONETE. Riacho do Estado elo Ceará, afl'. da margem; 
esq. do T1·ussú. 

SABOÓ. Bairro no mun . de S. Roque doEs tado ele S . Paulo, 
com um :t e·ch. pttbl. ele inst . p1•iln:tria. 

SABOÓ. Log . el o Estado rle S. Paulo, no mun. de Santos; 
com um cemi·tel'io . Fica na m argem el ir. elo ri 0 elo seu nome. 

SABOÓ. Uma elas mais uotave is eminen cias da c ot· el ilhA i r :~ 
qne pePcort·e a parte O. do JJ;stttelo el a S. Paulo; no mun . de 
::;. Roque. F ica tHt escarpa occicl enta l, permittindo q ne della se 
observe n va9La extensão de t~ rt·e nos baixos que estenclem- se 
pua o NO . , os platôs ele Botucatú e Arar-tqmu·a, na distancia 
ele 100 kils., e os picos ela se l'L·a Negra . Pela sua estrnclura 
presume- se que co n t.·m fot·m ações melo; llicas. «Morro elo Sahoó , 
allitnde cl :> 103lm,7, montanha que domtna esperütlmente os 
muns . de t:l . Roque, A.r açariguama, Cabreuva ·e Pa rn •hyb:I, 
~ l cançando o morro de Araçoya/Ja a Oeste e o Jaragua e a 
CanLareit·a a Leste. ·, (Eng. Th . Sampaio). 

SABOÓ . R ibeit·ll elo Estarlo de S . Paulo, baul1a o mun . ele 
S . l~oque e el ·s tgua no JJo tribú. 

SABOÓ . Rio elo J1~sLa •lo ele S . Paulo : nasce no morro elo 
Sell nome, e D.)JÓS dOU$ a ·tt•es ki]S. ele CUrSO desagua n L b:thia 
ele l:;aUG•>S. E' Lr<> nsposto pela I~. de F. I ugleza e pela linha 
ele bonJ s a vapor para S . Vi cente . · 

SABOROSO . Log. do Estado ele Pel'nambuco, no mun . ele 
Barreiros . 

SABUGABO. Pov . do Estado ele Set·gipe, no mun. de P aca
tuiJa . 

SABUGO . Serra elo Estado de Minas Geraes, no clist. el e 
S. B ntz elo Suassuhy . 

SABUGO Cort·ego elo Estado ele Minas Ger aes ali' . do ri -
beit·ão Ganclarella. ' 

SABURURUÁ. Rio el o Estado do Amazonas, na m<ergem 
esq . el o rio Negro, en tre os ribeiros Di bá e Abua d .. E' de agua 
preta . 

SACADA . Log . elo Estado elo Rio de J aneiro, no mun. de 
Saquarema, com eschob. 

SACADO. Lago dn Estado elo Amazonas, no mun. da. L abrea. 
SACAHY. Ilha elo Estado elo Pará, no mun. de Obidos, no 

rio Amazonas defronte ela boca elo J acaré . 
SACAHY. Ilha elo Estado do P ará , no do Tocantins e 

mun. de Baião . 

SACAHY. Igarapé elo Estado do Pará, no dist . ele Barca
rena . 

SACAHYTEUA. Igarapé do Estado do Pará, no muu. da 
capital. Vae para a margem esq . do Inhangapy. 

SACAHYTUBA . L ago elo Estado elo Amazon as , no mun. • 
ele Silves . · · 

SACAIA. llba do Estado el o Pará, no rio Caroapijó, clis t. 
de Barcarena e mu n . da cap ital. 

SACAJÓ. Furo que começa pouco ac ima elas terras ele J osé 
Manoel Lopes no rio Aracayrú, a O. ela villa de Oeiras, e vae 
sa ldr, el ~ pois ele um percnl'SO ele cerca ele c inco k ils. abaixo ela 
foz elo dito r in ao S . el >~ ilha Jutahy, onde esteve o pharol elesle 
nom e no rio Pat•á, no E$tado deste nome (In f. loc . ). 

SACAMBÚ. Pov elo l!:staelo do AmazonJ.s, n o l'io Solimões ; 
<:om uma. esth. publ., et·eacla pela Lei a . 82 ele 24 de se tembro 
·ele 1894 . · 

SACAMBÚ. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. do· 
Cabo . 

SACAMBÚ. Igal'apé do Estado do Amazonas, no mun. ele 
S. Paulo de Oltvença, p rox:imo ao rio J avary. 

SACAMBÚ . Igarapé do Estado do Pat"á, no mun. de Ca
metá. 

SACAMBÚ. 
nacapu1·ú. 

Lago elo Estado elo Amazonas, nomun. ele Ma-

SACATRUZ Pov. elo Estado ela Bahi a, no mun. da Ga
mellei t·a do <\$SUL' t.uí. . 

SACA V t!:M . R ia cho elo Estado da Bahia , no mun. ele Minas 
elo R io de Cautas. 

SACCÃO. Log. do Estado de Sergipe, no mun. de Ita- _ 
baiana. 
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SACCÃO. Serr a do Es·ta do do Maranh ão, no n1un. de S . l!'t•nn
cisco . 

SACCARRÃO. Log. elo Distl"ido Federal, no elist. ele Jacaré
paguâ. ak <ivessaelo pelo rio Bt·a nço . 

SACCO. Log. elo Estado elo Piauhy, no mun. ele 1'herezina . 

SACCO. Log . elo Estc~clo elo R. O. elo Norte, no mun. ele 
Mart ins. 

SACCO. Log. elo Estado elo R . G. 'elo Norte, n o mun. ele 
T ouros. Ha um ouL •· o elo mes mo nome no mttn. ele Mossoró , 

S ACCO ·. Pov . elo Es·taclo de Pet"nambuco, no clis t. de Ca 
b robó, co m um a cape ll a da invocação de SanL'A nn a, qu~ foi 
el evada á categoria ele pat·och ia pela Lei Pt·ov . n . 733 ele 6 el e 
junho cle 1867 . 

SACCO. L og . elo illstaclo ele P ern a mbuco, no mun. ele 
Ipo,Juca. · 

SACCO. Pov. n o tenno ele Tta poranga elo E stado de Serg ipe. 
O art. IV ela Lei P t·vv . n. 1.293 de 25 de a b1:il de -188-l ·trans fe r io 
para esse pov. a esch. ptlbl. elo apê, c l' eada pelo a l'L I da ele 
n. 1. 22 1 clé 25 ele a bl'il de 1882 . 

SACCO. Log. elo Estado ela Bahia, no mun. de Cctmpo 
Formoso. 

SACCO . Pov. d o Estado el a Bahi a , no let·mo do Conde . 
Ü,l'ago N . S. ela Conce ição . Te m uma escb. publ. ele in s t. prim . , 
creacla pela Lei Prov. n . 2 . 086 ele 14 ele agosto ele i8 i0. 

SACCO. Log . do Es tado elo R io de J a neü o, no muu. ele 
Magé . 

SACCO . Log. do Eslado elo Rio de Jan eiro, n o mun. ele 
Campos, com uma capell a elo Div ino Espirito San·to . 

SACCO. Log . elo Estarlo do R io ele Janeiro, n o mun . de 
Saqua rema , com duas escholas . 

SAC :::O. P ol' . do Estaria do R io ele Janeüo, no mun el e 
Mangar a1iba , com u ma eseh. publ. de ins·t. p1·im, E' pov. cleca
clente, tendo sido outr'ora fl o1·escente pe lo g r ,t ncle commet·cio 
que fazia, 

SACCO. Log . n a fl'eg. de Guaritiba elo Dis ll·icto Federal. 

SACCO. P ov. el o Esta do ele Minas Geraes. Foi capen,, cl:1 
fl-e g . rle Ca rra ncas d o '"ttn. de S . João c\'1~ 1-Re i, el a qual o 
a rt. VI da Lei P•·ov . n. 27·1 de 15 c!~ abril de 184'1 cl esmembcou, 
se ndo de novo a ell<L res li tuicla pelo§ V II do art . IV ela Le i 
Pl'ov. n. 288 de 12 de março ele 18,16. E ' ban hada pelo rio 
Grande e lica na estr ada c1ue ele S . J oão d 'I!: l-Re i \' ae p ar a 
Cal'l' a nc <lS . 

SACCO . Pov: elo Estado de Minas Geraes , no clist. d ' Abbaclia 
e mun . ele Pita nguy. 

SACCO. lli s t. ela Íl'eg . de N . S. ele 'Nazal'eth, n o E stado ele 
M·inas Geraes; i nco r·porarlo aodis t. de Sa nto A ntonio ela P onte 
Nova pe lo art. I da Lei Prov. n. 1. 265 ele i9 ele clezemb t·o 
el e 1865. 

SACCO . Pov. do Estudo de Goyaz, no mun. ele Santa 
l\Ial'i<t ele Tagtw·tinga. 

SACCO . I.ha elo Estado do Mar a nhão, no mun . . ele Ml l'i
iib:t. 

S A CCO . I lh a no r io Balsas , aíl'. elo Parnal1yba, no Estado. 
do Mar;Whão. 

SACC O . Tlh ote no rio S. Francisco, mun. ele Chique -Clü,]ue, 
Es la lo tl8. Bahia. 

SACCO . Ilh"' elo Estado ele M in as Oar Ms, no rio S . Fran
cisco, entre Porto d o ~a l gaclo e Morrinhos (l.Ia.llfelcl). 

SACCO . Mon·o e ri acho elo Estado elo Mar anh ão, proximo D. 
sarra de Itape cur ú. 

SACCO. Sen a elo Esta do do Parahyba elo Norte, no m nn . 
cl 'Alagoa elo Monteiro. 

SACCO. SetTota no mun. de Campos do E s t:tdo de Set'
g ip • 

SACCO . Morro elo Estado da Bahia , no município ele Santa 
1\nn a elos Brejo~. 

SACCO, i\i.n·ro elo Distdc~o Federal, no sacco de Guara
tiba, 

SACO O. Morro n o IDU)l. ele G tt a r atuba do Es tado elo P araná. 

SACCO. S erra elo Estado ele Mi nas Ge1•aes, no mun . ele Sete 
L agoas. 

SACCO. Igarapé do illstaclo elo Mara nh ão, no mun. ele Codó, 
va t pa,·a o Itapec ur(t. 

SACCO. Riacho elo E s t.tdo elo Cea t·á, a li'. da mar elir. elo rio 
Q 1i s:eramobim . 

SACCO. Rio elo E stado do R, G . elo Nor le, banha o mun . 
el e '1'ouro~, renne - se co m o Gul a ndim e .inntos vão cl eqag uar na 
bahta du Fonseca . T em um cu r so ele 10 kils . São ferteis· e cul
tivadas as suas mat•ge ns . (In f. loc.). Vide Golan cli-m nu S upp le
men to elo I! ro lume . 

SAC00". Riacho do Estado elo R . G . do Norte. n o mun . ele 
Cara hui.Jas . · · 

SACCO. Rio elo Estado elas Alagôas , a il'. elo rio S . Francisco. 

S ACCO. R iacho elo Estado da Bahia, no mun. ele Soure . 
Vai para o lt·lpec urú. 

SACCO. Peque no rio elo Estado do Ri o de Janeit·o, n o mnn. 
de NyLerõi; clesagu a n a enseada da Jnr ujnba, n aprai~t ele Santo 
A n·ton i o 0 11 do Sa cco . 

SACCO. Rio elo Estarlo elo Rio ele Janei r o : na~ce n as serras 
de S . João J\larcos e clesag ua no mu n . ele Ma.,gal'at iba na en
seada da Pra ia do Sacco, depo is ele um c urso de ma is ele 24 
kils. , ' lencln recebido o r io elo Sape e as cachoeiras ele L ou renço 
A lves, do Benguell a, de Santo An·tonio e a caclweira Grande . 1.!: ' 
Lambem deno.mina elo Pieclacle. 

SACCO. Riueirão do Estado ele Mi •las Geraes, ba nha o mun. 
el e Mina s , e clesa~ ua n o l'i o 'elas Ve lhas . Move g l' Rncle numero 
ele m o inhos, e engenhos para far inh a ele m a ndioca . 

SACCO. Correg-o do l~ s tarlo ele Min as Ger;~es. banlHJ. o mun. 
elo Curvello e clesag ua na m <Lr gem clit·. clo .rio elas Velhas. (Inf. 
l oc.) . 

SACO O. Co1•rego elo Estado ele Mi nas Ge. raes, hanha o cli st. 
el o Parauna el o mun . ela Conceição e eLsagua no rio Cervo, 
ai'\'. elo Paran ,a (I n f. l oc.). · 

S ACCO . Lngôa n o mun. ele Igatú elo Eslado elo Ceará . 

SACCO. Lagôa d o Estado el o Parabyba do Norte, no m un. 
ele' Cabaceiras . 

SACCO. Lag6a no mun. el o Remanw elo E s tado da Bahia. 

S A CCO AGUDO. Ponta n o liLtor a l elo Es tado elo R io ele 
J:aneit·o,, pL'oximo á ilh a do 'l'oq u e- toq ue , e ntt·e a praia ele 
S . Go nçalo e a de i\1amlmca.b :1 . (Mouchez). 

, SACCO COMPR IDO . Serra elo Es tado d e Serg ipe, no mnn . 
ele Sim ão Di as . 

SACOU DA ANTA. Corr~ go elo Estado de Minas Ge l' aes, 
all". elo ri o das Vt>lbas . 

SACCO DA CAPELLA. P r aia no mun. de V illa Bella do 
Estado ele S . Paulo. 

SACCO D A CA PUEIRA . L og . do Estado ele Sergipe , n o 
m11n . de AC] ilicla b>tn . (l nf. loc.) . 

SACCO DA EMA. Po t· o n n rio Pal'a n abyba, mun. elo Pa
trocín io e •lils taelo de Minas Geraes . 

..--.'SACCO D A FORQUILHA. Log. do Estado do R. G. elo 
No1·te, no muu. d e Pu rto A legre . 

SACCO D A JURillMA. L·1gôa elo Estado ela Bahia, no 
muu. elo B I'P.jinho, á u1a rgem elo r1 o Pani-lld t·irn. 

S A CCO DA JURUJUBA. Enseada elo E <·taclo elo R io ele 
Ja 11e iro, no mLlll. ele Ny ter õ i. Net pt·aia, q ne !thi Gca . ex ista 
1Fna gt•an.Je casa, antiga t'<' Sid e ncia el os jes •litas . E' s~ p a r acla 
da Pmi a ele Fónt pelo fól' Je de Sa nt tL Crnz. -

SACCO DA L AGÔA. Log. na c iel :tde •lo C11rve llo el o Es,haclo 
de Min as G· raes . . ALe~ P 1·ov. n . \!ô6 ele 5 rle jnnho ele 1858 
aut"n so u a. cle~ap r;~prt açao ele urn tel'l'eno p,•rte 11 ce u te a J ua
C[lllln ele So uza Il·epa, e a conve t·sào clel le em Jo "'l':ldo uro 
p u blico . · " 

SACCf> ~A L~MA . Riacl.J.J do Estarl o de Ser g ipe, cl es~gna 
no l' lO :S . firanct sco em fre nte da cach oeh·a elo se tl n e me e 
acima da foz elo l'iach o Lucú . 
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SACCO DA MADEIRA. Porto no mun. eleHaguahy, E;baclo 
do Hio ele J<•.ne iro . J.!l' Lan.1betu denom inado da ViLtva . 

S A COO DA MALHADA . Lon- . elo ills taclo elo Piauhy. no 
mun. ele S . J oão cloP iau hy. 

0 

SACCO D A MANGABEIRA. Log. elo Estado ele Se t·g ipe, 
no lllllll. el a V il la Nova, á margem do ri o Poxim. 

SACCO DA MANGA R ATIB A . Rio elo Estado do Ri o ele 
~aue iro , no mun . ele J.\bn gara·t iba. 'l'oma cs5e norna depo is ela 
Junc(;ão elos r ios Lapa e P ra ·ta, que na ce m em~ - J oão Mat·cos . 

SACCO DA OLARI A . Lo·•·. no el is t . ele N . ·s. cl:t Ajuda 
da ilha do Go ver nador , pertencente ao Dis tricto F eJera l. 

SACCO D A ONÇA. ll!ol'l'OS entre os mu ns . ele S. Dom in gos 
e l u-raias ; no Es tctcl o de Goyar.. 

SACCO DA ORELHA . Pov. elo r~~L:Hloch Ceará, no mun. 
cloPereiro, com nm a capella ela inv ocaçiio do Senho~· Bom J es tS 
rla ,)..go nia; nm a esch . publi. ele ins·t . pt•im. cr ea lla pela L ei 
Prov . n. 1. 312 ele 2-l de setembro ele 1870. e um julgado de paz, 
ct·eaclo pel a Le i Pl'o v. n. i. ·135 el e 2-1 novembt·o ele 1864 . 

SACCO DA PRATA Pov. elo (!;stado elo l:Uo el e Ja nei ro• 
no nmn. ele Hg tw.hy , com um a esch . pu bl. ele i nsL. pri
mat'ia . 

SACCO D'ARÊA. Log . elo Estado ele S2rgipe, no_mu1L Lle 
Aquiclabau. 

SACCO DA RIBEIRA . Bairro do muu. de UbaLuba, no 
Estado el e S . Paulo. 

SACCO DA ROCHA. R iac ho elo JTistaelo da Bah ia, banh a o 
mun. elo Barracão e clesagua na JU~U'gem cli r. elo rio ltapecurú. 

SACCO DAS ABOBORAS. Cuchoeira no rio S . Francisco' 
entre a ele Pauln AfT'o nso e o portJ ele Piranhas. 

SACCO DA S ERRA. Log· . elo J?staclo~clo Cead., no mun. 
ele Itapipoca. 

SACCO DAS FLORES. Pov . elo JTiqtado de Sa n ta Cat ha
rin a, no mun . ele Jm arub y. 

SACCO DA S V ARAS . L og . do E stado cle . Sergipe, no 
JUun. de Aquiela ban (In f. Joc) . 

SACCO DA VELHA. Log. do Eslaclo elo Ceaní, uo mun. ele 
Aracaty . 

SACCO DA VIDA : Lo o- . elo Estado ele l\Iinas Ge t·aes . no 
cl:tst . ele iYla t losiuhos elo m1~1. ele Santa Luzia . 

SACCO DE DENTRO. Log . n o mun . elo P enedo elo Es·tado 
elas Alagôas , com uma capel la ela invocação ele S . José. 

SACCO DE S. FRANCISCO . L og. elo l~s Laclo do Rio ele 
Janeiro, no clist. ela Jumjuba e illttn . ele Nyterõ i; com duas 
eschs . pub ls. ele iust. primaria . 

SACCO DE S . PEDRO. P equeno ri o elo Estado el e fi\I inas 
Ger aes, banh 'L o m un. do Curvello e cle3agua n a ma t·gem dit•. 
do r io claq ve:has . 

SACCO DO ALEIXO. Log . elo Es tado elo Cdar à, no m u n. 
lle Lavras. 

SACCO DO ALFERES. L og . no m un . da capital do Es
Laelo elo Am azonas . 

SACCO DO A LFERES. Log. elo Distri cto F eder al, na freg . 
de Sant'Anna. F icam-lh e cle l'ron te as ilhas dos Melões e el as 
Moças. E' bl s·tan·te povoa elo e acha- se em communi cação com 
o centro da c idade por uma l inha el e bo11ds . Vide Alferes . 

SACCO DO ALFERES . Bairro do mun. de l lba bLa e E s
tado ele S . Paulo. com esc bola. 

SACCO DO AREAL . Log . no ter mo ele P r opriá elo E~taelo 
ele Sergipe . 

SACCO DO BOM FIM. Pov. do Esbaclo ele S~rgi pe, no mun . 
de Divina Pastora, com escho las . 

SACCO DO COADOR. Col• t•ego do EsLaclo de Minas Geraes, 
banh a o mun . elo AbaeLé e desag;w. n a margem esq. elo ri0 
deste nome. 

SACCO DO FELIZARDO. As~ im clenom ino.va- se (an tiga
mente o PorLo ela Villa , na lagôa Miri m e dista nte ela villa ele 
Santa Victoria elo palmar 6m,600; no Estado elo R . G, elo Sul. 
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SACCO DO INFERNO. llh:t elo rio Bals1s, a ffi. do Parna
hybn; no Esbaclo do i\Iaranh ão . 

SACCO DO JEQUI. U ma elas estações da [!;mp1•eza Via"1io 
do Brnzi l, n o rio ela> Velhas e_l!ls taclo ele Minas Ge t·aes . ' 

SACCO D O LESSA . Pov . elo IJ:sLado cl~ Santn Ca·tbarina, 
n o Jnun. ele Imaruhy. 

S A CCO DO M AZOMBA. L9g . elo Esbaelo elo Rio ele J a
neiro, n o termo elo Jtaguahy. 

SACCO DO MEDEIROS . Bella e1Heacla elo Estado ela~ A la
g-oas, á margam el o rio S. F t·ancisco, pou co ac ima el o Cur l•al 
de P edras . Po t· dent ro do sueco e sepa1·acl;t elo rio por um ex · 
le nso cor dão el e ·tarra, ac!mi ra - se a g rande Jagôa ele Jacobina, 
onde exts le vas ta pla n laçao ele ano~ . 

SACCO DO MILITÃO . Pov. do Es La do da Bahia, à mai·n-em 
d n rio S . Francisco . en tre a· cidade do Untb ú e a ciela cle

0 
ela 

Barra el o R io Grande . 

SACCO DO PADRE . Log. elo Estado ele Santa Ca·~h ar in a , 
no mun. ela capital; co m uma h ospedaria ele immi grantes inau
gurada á ~9 el e junho ele 1890. 

SACCO DO PIRANEMA. Pov. do Es·taclo el e Se t·g ipe. no 
mun. ela cidade el ~t Estancia, ao N. elo rio Real, jun·to ela barra 
des te rio : fol'ma um clistricto ele subclelegac ia . 

SACCO DO RIBEIRO. Pov . elo Es ladocleSerg ipe, no term o 
ele lta ba1 a na ; curn um a esch. publ. mi xta dé iust. prim., creada 
pelo art. IV ela L ei Pl'ov . n . 1. 232 de 24 ele abri l ele 1882 . 

SACCO DO RIBEIRO. Serra elo Estado ele Serg ipe , no mnn . 
ele lt>1haian a . 

SACCO DO RIO REAL. Pov . elo Estado ele Sergipe, no 
mun. ela E~tanci a; com duas eschls . publs. ele instt·. prim .. 
u ma clns qu aes foi creacla pela Lei Prov. n. 1.131 ele 18 d·e mar ço 
ele :L880. 

SACCO DO ROMÃO . Log. elo Estado ele P ernambuco, no 
mun. ele Flores . 

SACCO DO ROM ÃO. Riacho do Estado de P~ rn am buco , 
ban ha o mun. ele F l ores e clesagua no rio l'ajehú (Inf. lo c.). 

SACOO DOS B OIS. L og . elo Es·ta clo do Plauby, no termo 
ele S . J oão do fia uhy; 

SACCO DOS BOIS . Log . do Estado ele Se rgipe, no mun. ele 
AquiLla ban . 

SACCO DOS BOIS. L~!l'· do Es·taclo ela Bahia, no mun, ela 
Gan1ellei r a do Assuru(l. . (lnf. loc .). 

SACCO DOS BOIS. Log . elo Estado ela Bahia, 9 kils . dis
tan·te ch1 vil l a elo B rejinho, com grande lavoura ele ·canna e 
a rr oz . 

SAC;'O DOS CALDEIRÕES, Serra elo Estado de Pernam
buco, no mutl. ele F lores. Affirmam possuir urna rica mina ele 
sali tre . 

SACCO DOS COCHOS . Log. no elist. de Trahiras el o tet·mo 
de Curvello; no Estado ele i\1inas Geraes : com uma esch. publ. 
ele ins l. prim. creacla pela Lei Prov. n . 3 .162 de 18 ele outubro ele 
·1883 . . . 

SACCO DOS LIMÕES. P ov. elo Estado ele San·ta Ca~harina, 
no d ist . ela San·tis .> ima Trindade . 

SACCO DO TAMBARUTACA. Pov. do Estado do P a raná, 
na com. ele P aranagu i!L. 

SACCO DOS TOURINHOS. Ilha elo Estado elas Alagôas, no 
rio S. Francisco (Dr. Espinclola. ) 

SACCO DO VINTE. Log. elo E s tado do Ceará, no termo ele 
S. Fra ncisco. . 

SACCO FEICHADO. Carrego do E s·taclo ele Minas Geraes, 
no mun. de lnclai á . 

SACCO GRANDE . Log. do Estado elo Ma r a nhão, no mun. 
ele Anaj atuba . 

SACCO GRANDE. Log. elo Estado do Ceará, no mun. ele 
Assare . 

SACCO GRANDE. Pov. do Estado de Ser gipe! no lermo de 
N . S . elas Do~·es, com uma esch. publ. mlXta_ ele 1nstr. pnm., 
creacla pela L ei Pr·ov. n . i. 288 de :L 7 de abnl ele 1884. 
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SACCO GRANDE. Po v . elo Es·taclo ele Swta Ctüharin a, n o 
dist. do Mll'im e num . cln Laguna. 

SACCO GRANDE. Pov. elo Es tado ele Satüa Ca lb arina, no 
clist. cia S::i . Tri ndud e . 

SACCO GRANDE. Log. dn Estado ele i\Ii nas Geraes , no 
di s L de 'l'raldras e m nn. el e Cu rvello. 

SACCO GRANDE. Log. elo E il taclo de J\Ia Lt ) Gl'Os~ o , n o cl ist. 
de S . Aoton i o do R io Aba ixo, m nn. ela Cap t tal, a margem 
dir. do r io Cachoe ira . 

SACCO GRANDE . Serro elo E sl aclo ele Sergipe , :i Im rgem 
elo rio S . Francisco. Olha para uma enseada. l<'ica pouco acle
ante ou defron te elo Pão ele As, ucur. 

SACCO GRANDE (Ponta e e nseada do) . No li ltoral do 
mun. ele Cabo Fri o no J.i: , taclo elo Rio de JMt e it·o . A enseaclo. 
fica entt·e a ponta elo mesmo n ome e a elo Gabr ie l. 

SACCO GRANDE . R io do Es·tado elo Pio.uhy, a ll'. do Par
n ahyba . 

SACCO GRANDE . . Riacho elo Estado do R . G . elo Nor te , 
no rn Lul. de Caicó. 

. SACCO G R ANDE. Cort•ego elo Es tado do Rio ele Janei ro, 
aff. ela mat•gem esq . ela cachoeira el o Geric ioô . Nasce n a serra 
elo Cabra l. 

SACCO PRETO . Carrego do E~:>tado ele i\Jinas Geraes , banha 
o m un. do Curvello e clesagua na mat·gem esq . elo ri o P icão (Inf. 
loc. ). 

SACOO REDONDO. Log. elo Estado ele i\Iinas Geraes, n o 
cli s t . elo Cun·el lo . 

SACCO ROTO. Log. elo Estado de ::V.linas Geraes , sob1•c o ri o 
'l'icururó. 

SACCOS DO GARRA. Log. elo Estado cl::J Parabyila elo 
Nor te , no cl tst. ele :Sa n ta Mat·ia Magctalena ela t:lel'l'a elo 
T e ixe tl'a . 

SACCO SOMBRIO. Log . n o mun . ele S. Selns·Lião do E s
tado de S . P<t ulo . 

SACCO TRISTE. L og. no mun . elo P e t•e il·o elo E s laclo do 
Ceará. 

SACCUMBÚ. Lago elo Estado do Amazonas , na ·ilha da 
P dCJencia, cli st . ele l\lanaq ui ry . 

SACÍ, s . m. (S. Pa~tlo 1 • E>pec:ie de e nte pbanlas·ti co, r e
presentado por um negrinho, qn e , \e ndo na cabeça um barrete 
vermelho, fl'equenta à noULe os breJos. 'e acoJlt ,•ce passar na 
viztnh a nça a l0 um cand ieiro, !'a.z- lhe o Saci ·tod tL a sorte de d ia
bruras, com o li m , a liás mui innocen ·te, ele se d ivet·~it· á cus ta 
a lheia. Pttxa-lhe a caucl ,. do cavallo, para l he im ped i1· a mar 
ch a ; põe- se nu ga l'Ltpa do cavalle iro ; e OLrtras tro.vess ura s pra· 
·t ica , a \é que o cavallareit·o , r econhecend o- o, o e uxuta, fl n es te. 
caso foge o Sac i solt,mdo uma grande gat·galhada. São ininmgi
naveis as proezas que se contallt de;te en te iJIIaginal'io ; e entre
tanto, c u•np1'e dizel--o em home nagem á verdade, lt a muita 
gente que l he dá credi to . 'l'am:.>em lhe cLam a m Saci-sêl'ih·é ; e 
n o R. G . elo Sul ::;u,ci-p e1·e , e e este é unipede iCes ir .. . bra ). 

SACÍ. R io elo E >tado elo P a raná, trib. do Cachocil·a, na es
·traclit que ele A nton ina vae a · Assungtiy. 

SAÇOITÁ . · Barra si't uaela n a costa elo Es l<tdo elo Ma ra nhão . 
cotuprehenclicla en Lre o fJharol de Itacolo my e a bah ia do Ca ucllo 
de Velha. Pres ta- se a vapor es que não excedam oe seis pé'l ele 
calado. 

SACRA FAMILIA. Ribe i L"iio do Estado do Rio de Jan e i1·o, 
desagu a no P il'ahy peno d a es tação de Sant'Anna. Nasce no 
mono Azul e é por vezes at ra ,·e;sado pela ~. de F. Cen·tr al 
elo B1·az i I . 

SACRA FAMILIA DA BARRA DO S. JOÃO . Dist. elo 
mun . da Barra elo S. J oão , no !1staclo el•J R io de J aneiro. V icie 
Bwrra elo S. J o ?i o. 

SACRA FAMILIA DO MACHADO. Dis t. elo muo. ele 
Sa nto Anto nio elo Machado, n o l!:staclo de Minas Geraes . Vi<le 
M achado . 

S ACRA F AMILIA DO TINGUÁ. Dist. elo Estado do Rio 
d e Janeiro . Vide 1inguá., 

SAC 

SACRAMENTO. Cidade e mun. elo EsLaclo de Min aR Geracs, 
na com . clu Peu no .11 e , ex termo elo. l' Olll . do l 'anw a hyba 
Qrag·u ci::i. Sacram n bo e cJ i, ceaa rle Goyaz. F o i em pt·in~ ipio 
um -cl i s b. elo mun. ele Uber a bu, in co poraclu el •po is ao de 1\ raxit 
pe lo art . I rla L gi P t•ov . n. '105 ele 1.2 cl,• o rttuu ro el e 18·kL 
TMno ·r - se sécle ela f reg- . do OeS>tu buque em Vll' tUrl e ela Lei 
Puov . n. 45·2 cl r 20 ele ou rnbro el e '18JD. Em 1850, passa ndo o 
lJesemboque a ·ter Jl"l' sé I" a m Lriz ele N. ::> . d u Des Let• t·o, 
ficou a r·:qk lla do ::;::; . Sact•a mc nLo r ed uzi ria a cura Lo cl u mnn · 
do Arax.á . a té que pe la L e i l ' r o v. n. S'H ele :3 cl· julho de 1857 
foi ele vada it categoria de p rt·och ia . li'oi elevad a á d i la pela 
Lei P rov . n 1 637 rl e l l ele s• le 11.lJrO de 1870, sendo inst :dl arla 
em 6 de no,·embro de ·1871. Ekva cl a á ci cl<1ele pela Le i p ,•nv . 
n . 2 . .2 16 d_e 3 de junho de ltl76 . T e m ·tres esch < puhls ., BPndo 
uma nocLnro a . Agencia do cor reio E' li gada a Pns; os, t• L'lr al.a 
e At·a xú po1· es tradas. O mnn cumpõ~-s'' de ma t La s virge ns c 
bellas camp i11as . ~· ~ercot•t·id u pe .os 1·i os Ura •r de , V e llL as , 
C lat·o , Bateias , ExLrema, l<~ngano , Bot·,\, D ou rad •s, P unl.e Alll1. 
e d iversos outros . A Ltvuura con; isLe na p la n ta ç.ão du milho, 
can na el e assu ca r, fe ij à o, at 'L'OZ e a lgum café . Cl'ia bas La nbe 
z ado . Poss tL•' fah1·icas ele tec idos ele <ÜJ';otlão e de vi nltu, e e u
'n-enh os de canna pam o f;Lbrico do a ;s uca t·. O mun . , a lém 
do cli s t. ela cidade, C<• mpre •enele mai s o ele N. :S . elo Des
·ter ro elo Oese rn boqne, o de S . Mrguel el a Pont • Novn, ele 
S. Francisco ele Ass i~ e P oute Alta. O cli ma é sad io, ltavendo 
entre tanto febt·es i o term i ·te ntes nas m<1rgen s do t·i o Gr a nde e 
a lgun s casos ele J'e bt·es ·ty photcles e pn e nmon ias . So bre s : t:~s d i
visas vi de , entre ou tt·as . as L "is Provs . n 1.796 el e <'5 de se
·bembro el e 1ti71 (art. ll ) i n , 2.138 de 27 el e outubt' fJ d e 1875 
(<~rLs. III e IV ) i n . 2. 1 10 el e 26 de o n tubro de 'ld75 (art. IV); 
n 2 .:3l7 ele 1l de julho ele 1876 ; n . 2.5·10 ele Gel e cl eze mbt·o ele 
1879; n . 2.784 ele Z.2cle se tembro de 1881 (a l't . I V) . n. 3 . .272 ele 
30 de outu bt·o ele 1884 . Foi ereacla cem. pel a L r i Pt·ov. n. 3.ü<U 
ele 31 ele ag-osto ele 1R~8 e c lasst li c:tCLt cl· 'l" enu·. por A c lo ele 
2.2 ele Ceve !'eiro rJ e 189.2 «l~s Ue tnun ., an ril'er o e éltamilnLino, 
riq rti ssim u de um a vu.neclacle pr od igiosa dtl m a ,ieit·as de qmd i
d ade ines·timal'el, como a ·a1· oei r a, " ba l•antv ve m P-lho e a ma
re! lo. o cecl t·o, o cato boril, a cangeran<t. o i pé, a amo re1ra, a 
caclui L::r. , o vinlt a tico, a c::tneleia, o sassal raz, o amar e ll rnh u, o 
jato b5 . a pe rohu, e tc., d e., colltp -e-sc el e Let•r as el e cu l ~ura , e 
'campo·s de cri a r, ~uclo o m:tis fet·az que é pu. s ivel. Póde - sa 
d iviclil - o em clna s wnaq cli s Lin c tas : m a 1·ta e campa . A muLta , 
onde as Lerl'as sã o de 11111a fe!'tilirlueln esp tnLosa , aclm ir a l' el , só 
con1puravel ás d o O . do IJ:s taclo de S . P au lo pro lnz lnxut•iosa 
men Le o milho, o reijão, o atToz, o algodão, a canna de assuca r 
ri co.mente sachurina, o fumo, a uva, '() chá ela I ndia, e com 
especial idade sal ien to, o melhor cafe de qu e já eJ;iste uma pe
quena lavour a . » 

S A CRAMENTO. Dist. ela Capita l li'Nleral . A Mabt·iz flca si
-tuad<c na rua do ;:iacl·am an to,can to cb. do Hos picio,du lado oppoR~O 
ao '.l.'hesout·o Federal. F ui constde rada co llacla e m 30 de ma1o de 
1.753, teoclo sld.o se n p!'im e it·o viga ri o o co nego CUL'a Anton io José 
bJal lte il·os. E' a a ntig-o. Sé ela ciclach. Conlin<1. com os di s t~. ele 
Sant'Ann a , :S<tnbo. Riba, Candelaria e S . J o>é . Ne lle Hcam os 
lar·gos ela Cari oca, :S. Fntnc isco de P a u la h oj ~ Cot·one l 'l' a ma 
r rndo, do R "sa l'i o e ele S D >1111!l g •S , Lodos com egrep .s : e <t S 
ptaças d o 'l'ira.fc ntes e do Gen••r :d Ozot·i o . A pop . d e 30.G63 
habs . O terreno ~ m que es L:i as>e nLe a m a Lri z fll co rnlJL'aclo em 
1 de mar c;o de l c\ 16 por ci11C1J eot1IO~ . Em 3 de ma l' r.:o ele l ti lt:l 
oL't" l'e a it'maud a cl<' pal'llli ss<'to do govei" >O p;u ·a a ecl ificaçáo ela 
en r eja e em 1 ele abl'i l eg ·; al J•Bl'IÍli ssã o do bispo . Em 23 de abr tl 
c~meçar a m as obt·as e, cunc!tucla a cap• llir-m ól', r ce beu a 
bençii.u em 4 ele jt!llJO ele 1820 e no ckmingo seguinte Lrasla 
claram-se us im<tgens e m pt·ociss iio solemne . A maHz, a lém elo 
alta r-m ót·, tem mais o.s elo N. S. chts Dores , o de S :Se b.••Liã o, 
o de N . S . do T er ço (co m as image11s ele Dnmingos e S . F r ;J. Il · 
cisco ele Ass is) e o cl S . Migne l e A lm as . T em •u His a cape i
l inha el o SS . Sacr amento com tr es a l ,i1 l' es: o elo S act'D.Ilretllo 
(ladeado r el ae imagens ele S. J osé e S . Frtnc isco de P an la), o 
de S. t\Ji gue l e Almas e o ele N . S . ela; Dores . O alb:rr-mór é 
em tórm a de baldaquino c.om quat t·o colt1mnas ele ordem cllrin
thia, s us lemanel,, um enta hla m s:rto circular, sobt·e o qLla l 
et·gue- se uma cnpoh rendada c •rn a e>LaLua ela r e lig ião no 
centr o, e havendo sohre a s colu mna~ as estatu a'l d os e vange · 
li s ras . W o unico a l tat· de · te g·enero de arc hitectu t·a qLt e h l1. 
nas egre ia s desta cir! a cle, sendo de lastima r não te r a capellu · 
mór mais extensão pat'<t. ·t o t·n ~tl' · Se mais s rl iente e isolacla esta 
peça architecLonica. E ' elegan te a c us todia; são ele pn ta a 
banque ta e o fron tal, e o presb iterio é ele mat•mot·e, Ha na c(l~ 
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pell a-m ót• se is kilmnas . N o corpo ela egPeja h a qua tl'O ·tt·ibuuas , 
clotn pulie lo ; , col ,e t•Lo .>, r enda dos a ele r'ót•rn n cur va ; P o cô t·o . 
O g na t•rla- ve nLo é Rimp l ••, porém e le!!an te. O pa v i me ·•to cle
ba •xo de côt·o ô el e mosa ico el e rnni·m or e , vendn-se fio la do cl ir. 
o ba pLi>Le l' io, qu e g 11 a r rla n. p ia m a iq n n rig ·r ela c idade, e um 
CJU<Irlt·" d ·• bJp ti s :nu de Gl1 r'i sto. A u m ok s la d os ~ stà asa 
ch ·· ist a com um nich o on rh se v0 u rn g ra nde Cl' uc rfi xo ele mal' fim 
e N . S . da Conceição . A f t•on Ln r ia da egreja , ma is saliente elo 
que a s torr ·· ~ . ;r p r~se nta o port ico el e g t·nni Lu , tem c inco j ar•e ll ;•s , 
send ' ·t t·es el o cô t•o, as ci nco es atn ns la f'é, ria e~p 0rança e d a 
Ca Pirlacle e nra is rl o qs evan gelis lus Ha !1 0 tympano o co l' rle it·o 
sobre u li vt·o ' os se te selloo . symhol rsnnol o os sde sac l'amentos . 
O a tt·io é cer ca do por um gradil, com Lre' po n ões. 

S A CRAMENTO. Ois l . elo m il n . el e Mn. nhl1'1ss i:t. n o E• tndo 
de Mtn aq Ll eraes . Foi 11m ri'lt. ela pa roch ia el e a n ta Helena , 
Cl'PU In pe lo a l't. ll d :o Le t P rov . n 2.407 el e 5 de no ,·e m bt·o ele 
187i . E le va do á categor ia ele pa roeh ia pe la Le i P ro v . n. 2.46l 
ele 21 ele ou Lui.H'O de ·1878 . Orago S . Sebas~ i ilo e d iocese ele 
i\Ja l'i<t nna . T ·m du:ts escbs . pll iJ], , ri e ins t. pr im ,, ll nla elas 
quaes cr·earl a p ·lo ar t . I § li ela L ei Pl'Ov, n . 2. 730 de i S el e 
dezem bro ci<J ·ISSO. 

SACRAMENT O. P ov . elo E s L·1elo rlo R . G. elo Norte, no 
cli s t. Lia V :o r'z ' a de SanL' .\nn a elo ~Iattos; co m um a esch. p ·rbl. 
de i ns t . prim. et·eacl a pela Lei Pro v . n . 933 ele 21 ele m ar ço el e 
i 885. ' 

SACRAMENTO . Log . do E s tado ele Pel'll:1mb :1co, no nHm . 
d'Ag lla P t·e ta . 

SACRAME NTO . Es taçiio el a E . d F. el e l\Iaricá ; n o E s
t:uln elo R in de J a nei r o, entre as es tações elo E n t t·oncamen Lo e 
Sa n ta f z:t bel. 

S A CRAME NTO. Es tnção ela E . rle F . i\lo;tya na , entt· e 
J ug uat·a e Ct~nqu i st;t , no I.<:s tarlo ele Mina s Ger ::t es . 

S A CRA MEN T O. Ser t' :> do Ú:>t :trl o el e ~Ji n ::t s Ge t'O.es, no 
mun. ele S . Do mi og·os llo Prata . F ar. pa t"te ela set•ra da Mo n
bJça , 

S A CRAMENTO. Ilh a elo E s ta rlo el e Minas Ge raes, no 
lll illl . de:::> . Domi ngos el o Pru ta , no l'io Doce, u m kil. abaho 
da foz d o d o l::iac t· a ment o . 'l' e rn dom kils , ele ex teus:i:o e é 
CJbe t· ta el e fl or es t•s . E ' inh(l bi Lacla , 

S A CRAM ENTO . Co ,.a·ego elo E s btd o .(]e M i nas GeJ':.tes , 
nJL do ri J Gu t~. nb iies , q rte o é elo San·to AnbonLo e es te elo 
Do~ . . 

SACRAME NTO GRA N DE . P Jv . do Es·taclo ele ~lina s Ge
raes, no dis t. elo Cat•a ling'a el o termo eld i\l a uhuass ú , 

SACRA MENTO GRANDE . Ri o do l~ s bado de Minas Ge
raes , itll'. da m ar ge m cl it· . elo r io Doce . 

S A CRA MENTO P :I;Q U ENO . L -.g . elo Es tado de i\Ii nas 
Ge1·a es, no cl i ~ t . cta• cidad e rle S . Dom ingos elo P r nba . 

SACRAME NTO P EQU ENU. R io el o Estado ele Minas 
Ge1•aes, all:'. da margem esq . el o l'i o doce . 

S A ÇUARANNA. R i b ·irão elo Es ba rl o el e Goya7. afi'. ela 
lll ar ge m cl it· . do ele Sa n ta Mar ia , que é tr ib. elo Cr i xú
lll it• im . 

S A CURY. Se rra el o F.R t>ldo elo P a r·á, a E . elo r io Trom~ 
batas, ao S. el a se r·t·a .l.chi pi cú e ao N. ela el e Va y my . 

J 
S A CURY. Iga t·a pé elo Est<cdo elo P a rá; elesag ua n o lago 

:J.cn~u . 

SACY . P ov . elo E s tado do Espit•ilo San Lo , n o m u n . clP 
Bcneve nLe , com uma ~sch. pnbl. ele i n t. prim . creada pela 
RPeol rl\'àO de 2.) el e j a ne it·o el e 1885 . 

SACY . R ibe irão elo Es·taclo elo Pat·a n:i, CO l't'e Pl'Oximo 
no l' io Co t ia e eleve set• abt·a vessaclo pela E. ele D'el'l'o ele An
ton ina a Assun guy . 

SADÃO . Nome que se deu , n a ex plorac.ão ele 1776, a um 
t equeno afL esq . elo fllbn te te in , hoj e con h ecido p ot• Dous 

t'Jt tãos , no E s·ta clo el o Matto GrosS'O . 

S.AGI P E QUENO. Rio elo E st ado rlo R. G. el o Nor to 
%e~a~utt no Oce:r no. ~ll b t'O a ba l't' a el o Gnaj ü e 11 pnnta da 
1 t pa . Su:t bart•a e semeada ele eq r.ol ' os mut p t•ox tmos á 
Gosta, a\lo poqueno rno t' t'o , que e.:;LJi. junto á bt:ll' ro, diz o 
llL'<i Lico f hH!rve , nota-se Ll lll<l- Ul!!olhe. fl l'el·mel!lo.cl (l, , 'lua ele· 

n ominn.- se l\Ia l lln elo Sagi , e um p ou co ao N. cles t;a ob~e r• 
va -se uma ontra que pn. t·ece set· a me'<ma que o Sr . J o·tqu i m 
Dna,l'l.e, no se u H.ote it·o cl rz cha,ma r· se O nd~ o Íl'acle da nsou 
o lun tÜ». «O r i«cho elo Sa g i , diz V i t~~ l ele Oli vei ra , é o san 
g ra douro cb L agoa cl'Agu a, n a dis tancia ele 2, 5 pa t·a 3 
leg nas -pe lo inter ior . T em em sua ban·a 15 e 17 me tros ele 
l argura , secco e de mnilo p ou ca cor t'enteza. Nas pt·ox:imielades 
des te ri ach o h a excel len te a gua . » 

S AGRADO . Rio elo E s tado el o P araná ; n asce n a serra ela 
P u La e cl esag na l\ :1 ba hi a d ,1 B:Hreiros (na ba.hi a de P a ra 
nngná) Recebe entre Olll l' OS, o s~mbaquy, P i 'ti ng:t e Bom 
Jard im. Seu cn rso é el e 30 lo h. Fo t• ma e m seu cmsJ s upet•iot' 
gntncleR sa l t.os e é ge ral me n t ~ encnch 0ei mclo . No; ul t imos 13 
ki ls . a cl rllltte na vegação em canôas . ]~ ' a traves sado pol · E . ele 
F . P a ra ná sobre uma. ponte s i tuada n o ki l. 29,750, com 20m ele 
vão e n a a ltnra ele 6111 ,000. 

SAG U AS SÚ. L ag ô::t elo Es~aclo ele Sa n ta Ca th a l'i na, en t t•e a 
col on ia D . Francisca e o li t·to ra l . Nella clesagna o l'i o Ca.cho
e it•as . Di sta da co lon ia el e J oin ville ce t'Ca el e 10 ki ls. 'l' em ele 
co m pt'im ento qua tt•o ki ls . e per to ele d us na m ·Lro t· l a r!wra. 
Liga-se com o ri o S . Francisco . «Começa es ta l agôa na íoz elo 
ri o Ca ch :>e ira . 'l'em de col)lpl'im errl.o ma ts de clu.os m ilh as e 
nma el e largur a . }!; ' funda ba s tante e navegavel por vapores» . 
(In f'. loc. ), 

SAGU IM . L og . elo E s taclo elo Pernambuco, no mun . ele 
Naza t· e th. 

S A GUIM . Tl ha. no Alto P a t•a n i, pouco acima ela foz elo 
I vinheima. . V ide A b1·igo. 

S A GU I IVI . R ia.cho elo E s tado elo Cen d ., ao nascente da cídacle 
c1 Milagres seis k ils ., clesag na no riacho dos Porcos . 

S A GUIM. R io elo Es Lnclo ele Sr. rgipe , n os lim ites elo nnm . ele 
Sa :1ta Luzia el o R io R ea.l. H.ecebe o Pedras e Destet•t·o . Vae 
p:.u•n. o rio R eal. 

SAHIDA. Lago elo E s ta do elo llla t·a n !J ão , no .nu m . de 
S . Ben to . 

SAHY, Dis t. d o f~s tado ele Sa nta Cathari na, no mun . ele 
S .F rn n cisc.J . Orag.> N . . S. ela Gloria . Foi cr>aJo pa1·ochi a pe la 
Le i p,.O '' · n . 302 el e 5 el e nb•·il ele 1850 ; s npp t·i m icla pt> la c\e 
n. 7 10 ele 17 ele a l.r l'il el e 1874 : res taurada pelo nr t , V I ela ele 
n . 79 7 el e 5 el e a bt·il el e 'l876 ; s-rp pri mi cln pela L ei P t·ov . 
n . 1.2'19 el e 29 de ottL Ubl'O el e 1883 e re~ taumcla pelo Decr e to n . 4 
el e '! 8 rl e m a rço de '1890. E ' r egado pe lo r io ele ~~u nom e. Sobre 
sua'> d ivisas Yide: Le i Prov . n . 390 ele 29 ele mar ço de '1855 . 

SAHY. R io elo Estacln ele P et' nambuco , b :1L1ha o mun. do 
Espiri to Sa n to elo P au cl'Alb o e va e par a o C<t pi ber ibe . 

SAHY . P eque no ll io el o E~·taelo el o E: . Sa n·t1, r ega o m un . 
ele Sa n ta Crnz. Desag u;t no Oce:,no após um c urso ele i S kils ., 
sendo na vegavel po r pequenas canoa s . 

SAHY . 8. io· el o 8<taclo el o lUo ele Jane iro, n o mun . ele i'vfnn
ga t·a iba ; n a sce cl<t serra elo Mar, bn nh a o ·tet'l'i·tor io elo Saby e 
cles ~ gu a no mat·. Ha nind:J. no mu n ic íp io um mon·o e uma 
e nseada d ;t mesma denom i ., açào . « O rio elo Sah y- Gr ancle oil 
Mo nte rt'O. d iz o coronel 1!' . C . ele Cnmpos (o õr . cit ) o qua l vem 
cht se n·a elo P tl utn , ela i'a ze orl a elos Me nd es , c cle "oi~ rle r eceber 
a s cachoeiras da Se t'J'U ele Po uso 'l't•t s t e e elos R ubiãe>, e ele 
a tt•avessa r a e;Lr·arla rlo li ltot·a l enrr e Ma nga r·a t iba e ItHguahy 
ent:·a, co m n la t•g tu·,t ele 70 pa lm os n :t pra ia do Sahy, em frente 
ela Mn.r·am bay a .» 

SAH Y. Rio elo EsLatlo de S. P a ulo, n a sce el as vr.rten tes 
am:Lraes ela Scl r ra rlP- Pat·anapia ca i.Ja e cles<1g u a n o ri o Ber ~i oga , 
um dos escoantes elo lagamat· el e San tos . E' de pou ca prufuncli~ 
cl<1ele e pot· isso só navega vel por me io el e canoas . 

SAHY. R io q ue se1·ve ele d i vi sa a os E s·ta clcs elo P aranú. e 
Sa nta Catbar in a, cl esag na no Oc~ano . . . 

SAI A. P ov . elo Es tad o ele Min as Ge t· ae~ , no mu n. do Ser ro, 
com uma esGh. pjJ.bl. de ~nst. prin1. creacla pelo a l't. NI §SII!dda 
L oi Pro v. n. 2.6:!0 ele 30 d e novem bro de :1 880 . Orago · • as 
Dores. 

SAIAS . R i beirão elo Estado ela Minas ·C!er o.es, no mu n , ela 
Ma nlnJassú . Ueso,gu a na margem esq. do rw des ~a nome, 

SAIA- TIB.A , l'l~orrQ elo ]!Js Lv,.clo do Ei • Sttnto, 110 !ll1\n , dq 
Gmt1• npaq, 
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· SAIA-TJBA. Ponta nas pl!oxirrüdades da pov. elo Una, ao 
N . do porto de Guat•apary, CP. r~a:de 12 kils ., no Estado do 
.IJ;, Santo. 

SAIA VELHA. Chapada no num . de Santa Luzia e Estado 
de Goyaz . 

SAIA VELHA .. Pequeno rio elo ~staclo ele Goy.az, a O'. 
ela margem clil·. elo S . . Ba1··tholomeo, tr iiJ . do Corumba. Nasce 
no pbteau elo Gama e b ·.\11 ba o m_un . ele Sa nta ~uz1 a . Recebe 
pela m a l'"'em dir. o Manga!, Capao C >ITIJH'J do, S . Rf.lymunclo, 
Ca nn av iaf, Angela, Lobo, 'faquMy, Ch ico .de Mell o, e Gengibre ; 
" pela esq . o Ferreira, Jacob, Jacuberro ~ Lage, Dem <t nda, 
Campo Limpo, Açude, F undo, Agostmho e Brb1 ana . 

SAICAN . Arroio do Estado elo R . G . do Sul , afr. ela 
margem do r io Santa Maria . Atravessa a es trada que do P asso 
elo Rosario vae para Aleg t•e te . 

SAICAN. Rincão s i tuado no municípi o de S . Gabriel e 
Es tado do R . G. do Sul. E' fonmtclo ele va rzeas mui pr.opl'ias 
para cr iação de cavallos e limitado pelo rio Santa tl:I al'ia e 
pelos arroios Saic:J.U e Di visa . 

SAIQUY. Ribeirão do EsLado ele Minas Geraes , afL da 
margem esq. do rio Lo ttrenço Velho . 

SAIVAL. Baixo ao longo do qual as canoas gas·tam dias a 
passa1· á s irga ; no rio T apajós , afl:'. do Amazonas (B'el't'eira 
Penna. - B . Rodrigues .- Cha ndless.) 

SAKOPENOPÃ. E ra assim deno miilaela pelos lndigenas 
a praia d:i. Copacabana , no Di stricto Federal. 

SAL . Ilha elo Estado do Espil'i to Sa nto, no rio Doce , ac ima 
da das Feecheit·as . ConLa a ·t radi ção que tem este nome· poeque 
uns Mine iL·os ahi percle1·am nossa porção ele sal que le vavam 
para a Stta provÍncia , lJ atenelo n'uma ,ponta ele ped r a. e vi
ra ndO-Se a canôa que o co'h clmli a (Dicc. Geog•· · elo U: . Santo) . 

SAL. Rio do Estado de Set·gipe. Atravesqo. a es Lraela que 
de Aracajú vae a L a eangeiras. E' um braço elo Cotinguiba . 
I~' nas marl!ens des te do, onde estio estabelecidas as melhores 
sali nas elo J!: s tado, tão a l'amadas por Slla boa qualidade . 

SAL. Rio elo Estado da Bahi a ; desagua n a marge m clü. elo 
rio S . Francisco no loga r da cachoeira ele seu nom e, achando- se 
jun to á s u<t ba rr-a a cachoeira elo Vcbe- Vem . Tem ag·ua sómento 
no tempo das chuvas. 

SAL. Carrego elo E st.ado ele Minaq Geraes, no mutl. de 
Araxá. 

SAL. Rio elo f~staclo ele Goyaz, a li' . da ma t·gem esq. elo r io 
Mo.ranhão. E' caucla loso, mas passa- se a váo. R ecebe á esq. os 
corregos d'Ag ua Lim pa'~ Desterro e á dir. o Cun·alinbo. 

SAL . Bahia :i margem esq. do G uaporé, ab~ i xo clo~t s kil s . 
do Cuba·tão ; no E st .lclo ele Matto Gr osso . 

SALAMANCA. L og. na com , de J aicós do Estado elo 
Piaq.hy. 

S ALAMANCA. L ug . e morro do Estado ele S. Paulo o 
nove ki ls. da ci dade ela llocaina, a cuj o mun. pertence. 'O 
ovo elo Jogar denom i na-os Salamanco , -

SALAMANCA. R io do E stado do Ceará. no mu n·. da Bar-
balha . · 

SALÃO. Log . do Estado ele Pern a m buco, no clist. ela Vi
cencia. 

SALDANHA . Arroio do Estado do Ri.o Gr a nde elo Sul. des
agua na m :trgem esq. do ri o Jacuhy acima elo 1•io Pal'io.· 

SAL DO BREJO. Log . no mun . de P ilão Arcado elo Es
baclo da Babi:J .. 

SAL É. Lago elo E s tado do Pará. no di st. da Vill a F ranca. 
SALEIRA. Ilha do Es tado da Bahla, entre a ilha ele lba

}Jad ca e o contine nte. 

SALES. Peque no rio elo I!:s tado de :Minas Geraes, banha o 
nuuJ. de Abaelé e tlesagtla na margem esq . do rio S. Fmn 
cis<Jo (In f. Joc.) , 

SALGADA . Estaçi\o da E . de F. de Alagoinhas a o Joa
ze iro, no Estado ela B3,hia; e.n tre as es tações da Ser r inba e de 
Santa Luzia, a 403m,t85 de a ltura, d i:;ta nte 269~<,285 ela cidade 
C).a f\~ bi a, 146k,861 de 4 la.go inh;ts e 36!',2/9 .da Sen·inha. Foi 
inaugurada eni 30 de dezem bro de 1883 . 

SAL 

SALGADA . Rio do Estado da Bahia, no prolon gamen to da 
E . de F . da Bahia ao S . Francisco , Pertence á bac ia do Ita
pecuni-mirim . 

SALGADA. Riacho elo Estarlo ela Bahia: na~ce na Jagóa 
Cu.vada e clesagua no JTixtrêma, afl'. do Pau a ·P ique. 

SALGADA. Riacho elo Estado ela B:tllia, no mun. do Cur· 
r alinho . Vae para o Paraguassú. 

SALGADA, Lagôa elo Es·taclo elo Ce~rá , tn pov. de Suca
tin ga e mun. de Beberi be. :::iem commuicar com o mar, CI'ys 
talli sa o sa l quasi egua l ao das sali nas da pra ia . «A lagoa Sal
gadH, escreve m-n0s el e Beberibe, otfe rece uma curi osidade, D tt
r an te o i q ve1·no abundante, suas agua< são potaveis; no correr do 
estio as aguasse vão e va pora ndo e diminui ndo, começando eu-tão 
a tet· o "'osto salobro . Si o i nverno e pequeno , as aguas vão eli~ 
minuin do a'té seccarem, ficando o runclo ela l agôa coberto el e 
u rna ca mada mu'ito grossa elo melh or sa l. A Salgada dista do 
ma r 12 ki ls . e eõ l;á cercada de ma ttos pt•oprios par a r oçados; 
n ·mca sangrou e uem rece beu aguas ele par..e a lguma a não 
ser as das ch'l vas . ]!; ' n~tavel ver -se. cav a r pequenas cac im bas 
perto ela marge m, que clao agua muito potavel. !!]' a inda no
tave l ver-se que entre es·tas pequenas cac imbas e a n1argem da 
lagôa , che ia de sa l, a rredam - se ca madas . ele terra e cava- se 
bano, que dá lijollo ele superiot· qualidade». 

SALGADA. Lagôa do EsLado elo Parahyba do Norte, no 
muil. de Cam pina. Gra nde. 

SALGADA .. Lagôa do Esto.do da Bah ia, 110 mun. de Ca
misão . 

SALGADA. Lagôa no mun. elo H.ema nso do Estado da 
Bah ia. 

SALGADA. L agôa elo Es tado ela Bahia, 11 ~ pov . ela 'l'ar
'Lat· ,,ga . 

SAL GADA. Lagô.'t do Estado elo Rio de J aneiro, na costa 
do Oceano, entre o rio elas Ostms e a lagô:t Boassica . 

SALGADINHA. Riacho elo Estado ela Bahia , no mun. do 
Remanso. 

SAL GADINHO. Log . elo E'stado do Cea rá , no dist. de 
CoiLé ela com . ele Milagres . 

·sALGADINHO. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. 
de Bom Jardim. Ha outros logs. elo mesmo nome, nos muns. 
de O linda, lvluribeca e P o.lmar es . 

SALGADINHO. Po v. elo Eti ta do das Alagôas prox imo á ca
choeira ele Paulo Afl'onso . 

SALGADINHO. Log· . no mun. ela F1·anca elo Estado ele 
S . Paulo. 

SALGADINHO . Set•t·ota do Estatlo elo Ceatní , n o mun. ele 
lLa pipoc:.i . 

SALGADINHO. Serra do E s to.clo ele Serg ipP., no mun . de 
Campos . 

SALGADINHO. Carrego do Estado elo Cea rá , entre Cas
cavel e Araca ty . 

SALGADINHO. Co n·ego do Estado de Pern ambuco, banha 
o mnn. de Bom Conselho e clesagua no rio 'l'raipú . 

SALGADINHO. Rincho rio E s tado de Pemambuco, clesagua 
na margem sep tentrional do l'io Capi beribe . . 

SALGADINHO. R iacho do E~tado das Alagôas , banha a 
comarca ele Pau lo Afl'onso e rlesagua no rio S . F r ancisco. E'. 
a·traveAsado pela E de 11' . ele Pau lo AfFo nso. 1'em umn ponte 
de 10m ele ex tensão . 

SALGADINHO. Riacho elo E5Lado de Serg ipe, banh a o 
mun. el e Aq ttiela ba n e desagtta no riac ho Salgado. 

SALGADINHO. R io do Estado ela Bahia, r eun e-se ao Mu· 
Jun gú e, l'etl!lielos , vão desaguar na mar•gem ÜÍr. do Ca 1·iacá . 

SALG·ADINHO. Pequeno ;.io elo Estado de S. Paulo alf. do 
ribe irão elo Sa lgado, no 111un, ela F ranca . ' 

SALGADINHO DE DENTRO. L 1g . clú Es tado ela Bahir~, 
no ~el'mo do Re manso. 

SALGADO . P ov. do Es tado elo Mar anhão . no mun. de 
Ica Lú, com um a esc h . publ. ele i·nstr. prim., ci-eada pela LeL 
Prov. 11 . 1.028 de 12 ele julho de 1873. 
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SALGADO. Log. do Estado do Piauhy, na com. de J a icós. 
SALGADO. Log. elo Estaclu do Ceará, no let·mo ele Quixe

ramobim. 
SALGADO. Pov. do Estado elo Parahyba elo N.ort~, no termo 

de Ita baiana a O. com urn a esch. pub!. de inst. pt·im. e uma 
capella. Fie~ á inar.gem dir . do rio _Parahyba e _a 12 kils. 
elaquella· cidade. 'l'em ;~ l gum clesem,ol~Jme n·to ~atel'la l e com
met•cial em r azão do plantio do algoclao q Lte ah1 se faz e pela 
Leliz posição em que se acha á beira da estrada gera l d<;~ centro 
do J.t)staelo em elirecção a Timbauba, Naza l'et h e çutt·os centl'OS 
lJOvoaelos elo Estado ele Pern!llmbuco. 

SALGADO. Pov. elo Estado ele Pel'nambuco, no mttn. de 
Goitá. -

SALGADO. Log . elo Estado ele Pernambuco, no mun. ele 
Bom Conselho. Ha ou·tro log . do mesmo nome no mun. de 
Nazal'ath. 

SALGADO . Log . elo Estado de P,emambuco, nos muns. elo 
1'1'iumpbo, Goit:i, Ipojuca e ltambé . 

SALGADO. Log. do Estado ela Bahia,~ no mun. ele Campo 
Formoso. 

SALGADO. Antiga pov. do Estado elo Espiri~o Santo, nas 
cabeceiras elo llapem irim. Foi arrazacla pelos inchas brabos . 

SALGADO. Log. elo Estado elo Rio ele Janeiro, no mun. de 
l'taperttna. 

SALGADO. Bairro do Estado de S. Paulo, no mun. ela 
Ft·anca. 

SALGADO. I,og·. do Estftelo de iVlinas Geraes, no dist. elo 
Caj11rú e mnn. elo Pará; com uma capella. · 

SALGADO. Serrado EsLado ela Bahia, no mun. elo Tucano. 

SALGADO. Mon·o rlo Eslado elo R io ele Janeit·o, ~ntre o 
1-.io Iuborrurim e a ele E. ele F. Gdo Pará, proximo elos 
IUorros AL'aponga e lcarahy. 

SALGADO. lVlort•o do Es tado de S . Paulo, no mun. ele 
S. José elos Campos (inf. loc .). 

SALGADO. Rio elo Estado do Pará; banha a ilha Marajó 
e desagua na margem esq. elo Goiapy, a(t'. do Arary. (Ca1·ta, ele 
José Velloso Barreto). . 

SALGADO. Sert•ote do Estado de Pemo,mlnco, uo termo de 
Panellas . 

SALGADO. Rio elo Estado elo Cea rá; é nm elos braços prin
cipaes do Jaguadbe. Nasce elo Talle do Cal'iri, formado pelas 
muitas vertentes elo Araripe, sendo uma elas principaes o Bat;~
teir!!-, que rega a cidade do Grato; passa em Missão Velha, r.e· 
cebe o riacho elos Pot·cos, banha Aurora, LaHas, Icó, e '18 kils. 
abaixo entra no J agltaribe depois ele um curso ele mais ele 
300 kils. Além elo riacho elos Porcos recebe o d<t Missão Velha, 
o Caiçara, o Genipapeiro, o Tipy, o Bordão elo Velho. 

SALGADO. Riacho elo Estado do Ceará, aff. da margem 
clir. do rio Quiseramobim, 

SALGADO . Riacho elo Estado do Ceara, · trib. ela margem 
esq . elo rio Macaco, afl'. do Acarahú, no mun. de Sauta 
Qui teria. 

SALGADO. Riacho elo Esta,do elo Ceará, banha o mun. ele 
San~a Qui'tel'ia, e desag·ua na IU<ll'gem esq elo rio Jacttrut,ú. 

SALGADO. Riacho elo Estado do R . -G. elo Nor·te. aff. elo 
Pi~auhas. · 

SALGADO. Rio elo Estado elo R. G. do Norte, no clist. de 
Angicos. 

SALGADO. Rio elo Estado elo Pat·a byba elo Norte, banha o 
mun. cl'Area e desagua no Curimalahu. 

SALGADO. Rio elo Esta.elo ele Pernambuco, banha o mun. 
elo Limoeiro e desagua no Capibet·ibe (In f. loc. ). 

SALGADO. Riacho do Es·taclo de Pm·nambuco, banha o 
l'l!Un. ele Carua l'tt e desagua .no rio Ipojuca . 

SALGADO . Rio elo ElsLaclo de Pernambuco, limita os dista. 
d~ ILamaracá e I~ uaeassú . Jun ta-se ao Ara t•ipe e segue até á bal'ra 
ele Cat, ama. 

SALGADO. Riacho di> EsLaclo ele Pel'llambuco, banha o 
mun. ele S. Bento desagha no rio Una. 

SALGADO. Pequeno rio elo Estado de Pernambuco; banha 
o mun. de Goitá e clesagua no rio deste nome. Não é nave
gavel, chegando a seccal' no verão. 

SALGADO. Riacho elo illstado das Alagôae, afl'. da margem 
esq. elo rio 'l'raipú, trib. do S. Francisco. 

SALGADO. Rio do Estado de Sergipe pertencente á bacia 
elo Vasa·B[l.t'l'iB. Limita o elist do Campo elo t3 rito com o ele 
San·to Antouio e Almas de I1a))aianna. Recebe o Taquary e o 
Giboia (lnf. loc.) . E' tambem rlenominado Jacoca. 

SALGADO . Riacho do Es·taelo ele Sergipe, banha o mun. de 
Campos elo Rio Real e cle.;agua no rio Jalleile t·y Llnf. loc.) . Silva 
Lisbôa, obr . cit . diz ser esse riacho alf. do rio Real. 

SALGADO. Rio do Estado de Sergipe, vem d!l. set•ra dos 
Pilões e depois ele engrossado pélo Riachão, · vindo do Cajueiro, 
vae clesaguaL' no rio Sergipe, no logaL' denominado Bat\t'a ele 
S. Pedro . 

SALGADO. Riacho do Es·taclo ele _Sergipe, aJL elo. Ita
mirim. 

SALGADO. Rio do Estado da Bahia, banha o mun. ele Ilhéos 
e clesagua no rio Itabuna. (Inf. loc . ). · 

SALGADO. Rio do J.t)staclo ela Bahia, nasce na serra elo 
Grongogi, a t,ravessa o mun. da Victoria e clesagua no rio 
Cachoei m. 

SALGADO . Riacho elo Es·taclo da Bahia, affi. do ri acho Santa 
Anna, trib . do rio Corrente. · 

SALGADO . Rio do Estado ela Bahia, aff. do Pojuca. Rega o 
mun. da Feira ele Sant' Ann11. 

SALGADO. Rio elo Estado da, Bcthia, afl'. da mat·gem esq . elo 
Canacá. Recebe o 'l'res Riachos. 

SALGADO. Corregu do !!::atado do E. Santn, na estrada da 
Itaoca, q1'e da cid<•de elo Cachoeira se dirige ao CcLs·bello . Vai ao 
Itapemir•m. 

SALGADO. Rio do Esaelo de S . Paulo, aff. da margem dir. 
do Jacupiranga . 

SALGADO . Ribeirão do Estado de S. Paulo, no mnn. da 
Ft•anca. Recebe os col'regos do Boqueirão e do Salgadinho. 
Vai pal'a o Sap<.teahy-mirim e nasce no ba1rro das Covas. 

SAL GADO . Carrego do Es·taelo de S. Paulo, aff. do l'io 
A ti baia. 

SALGADO . Carrego elo Estado de Goyaz, afl:'. ela margem 
esq elo rio Vermelho, ll'ib. do S. Bar·tbolomeu (Inf. loc . ) •. 

SALGADO. Lago do Estado elo Amazonas, no mun. de 
S . Paulo de Olivença proximo do igarapé Viela!. · 

SALGADO. Lu.go do Estado elo Pará, á margem do rio 
Cuminá . 

SALGADO. Lagôa do Estado do. Rio ele J&neiro, proxima 
elo lit toral, entre os l'tos do Collegio e do Veiga. 

SALGADO. Pequeno porto no mtln. do Parnahyba elo Estado 
elo Piau-hy. · 

SALGADO DO NORTE. Log·. do Estado de Pern,,mbuco, 
no clist. de Catende e m•1n . de Palm;u•es. Ha ahi um outro 
log . denominado Sa !gado elo Su l. 

SALGADO DO NORTE . Riacho do ffisLado elas .f\.lagôas, 
clesag ua no Oceano ao N . do riu Manguaba . 

SALGADO DO SUL . Riacho do Estado elas Alagôas, clesagua 
na lagôa Manguaba no engenbo Lama d,o tisnado bar ãc de 
Malaia, forma•1do em sua foz uma epecie ele SJcco. E' o maiot· 
e o mais importante de todos que desag·uam na Lagôa elo Sul 
ou Manguaba. 

SALG-ADOS . Log . elo Es·taclo de Minas Geraes, no clist. do 
Caj Ltrú e Dll lll. elo . Parú. ; com uma esc h. publ, creacla pela 
Lei n. 106 ele 24 ele JUlho de 189<1. 

SALGUE JRO . Viila e mun. do Estado de Pernambuco, na 
com. do seu nome, siLuada em uma emineucca est•·el'ta. e pe
dt·e"OSa e acciclen Lada, que e lava-se de sul a norte, llcauao-lhe 
n a,1"u e ll~ lad o o vl\lle elo l'iacho Salguc'li'Ll e nest~ o elo rlac l• u elo 
Cecl•ro, e "· Jes·te, bam ao sopé, 0 v.., JJ , elo nçude ela v•lla~ pa~
sando junc to a ll1<! S111a o rio da Pimurobell'a, Ll'lbutarto do rel'l'a 
Nova « Villa pequena e do pouqo comme1'C10, Cj.llaBl nenhuma 
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inclus bt·ia ·bem; cgr eja ma"br iz pec1uena mal couslruicb, cemilerio 
em loga!' c]e\'i.\do .iun•:to a vil la, r.aB r ele mePcaclo, cadeia em !'Ui 
n as, ncucle el e g-raneLs climen~àas e bem consLr rlido, esch oi<•R pll 
bl rcas, ag·encia elo etJrrei11 , etc, cl ima q uen·e e secco, •· m genll sa
lubt•e , ugua rn:\. c escassa, &2ccas per iodicHs, r~v.errd as ele 
criação ele gado vaccum, caval la r e ou tros , mas em p c• quonas 
pt'opn·ções ; 5 l enge .hos ele ntp rdur.> e aguat·denLe; cor··turnes, 
fabt·rco de obl'a~ ele iJal'l'o, e de ca l em pocl'r ena C[Ltan~• dacle: 
cereaes e le .~ u ' es Lle corisumo na pr·oprla localidade. Fica a 
683 lül ~ . da C:rpital, a ·181) cl:t es tação de J;.tob~t, elo caminbo ele 
fel'ro de Pauln Afl'onso, a 63 ele Cabr·obó, a 80 ela cidacle do 
Jat·elim, no Ceadr, 40) elo gs lado elo Pianhy ; caminb os múos » 
(F. A. P. ela Gosta, Coma?·cos ele Per·namuuco 18.31) . Sua 
egl'ejn. matriz tem a invocação ele Santo ,~ntonio e depende ela 
diocese cl<> Oliurla. lfoi creada parochi<r pela Lei P1·ov . n. 114 rl e 
6 ele maio de 1843 . Foi incorp.warla. ao município elo ExCt pelo 
art. I da. ele n. 150 ele 30 ele ma1·ço ele 1846, ao ele Onricur·y pe la. 
ele n. 2·19 ele 18 ele junho de 1t14\J, d •smembrael<e do Lermo ele 
Oul'icur y e annrxaela ao de Ca brobó pela ele n. 3\J8 el e 4 el e 
abril d e 18 j7. Elevada á villapelo a l't. I ela de n. 580 ele 3) ele 
abril!SG-1; ins tallacla em 27 el e janei1· o de 18Gõ . Cl'earla crrm. 
pela Lei Pl·ov. n. 1. -164 de 1G el e .1 un uo de 1-79 e classi fi cada de 
primeüa eut 1ie lo Dec . n 8. 1\)2 ele \J de julho de 188 1. A pop . 
elaparochiaé avi!liad<t em 7 . 000 l1 ahs .. So bre suaf! clid •as vide, 
eatt·e outrns, as L eis Provs . n. iH; n. 580; n. 1.220 cle.21 ele 
junho ele 1875 (art li). 

SALINA DO BREJO . Serra do EBtado ela Bahia, no nmn . 
do R e manso, ao N. 

SALINAS . Villa c mnn. elo EsLado elo Par~, na com . de 
Cimra, assr nte na bah it\ do mes mo nome, á marg·em elo Oceano. 
Tem um as 6U casas. Rendo 40 ele telha e o· res Lo cl pa lha: rrma 
egl'eja (matl'i.z) e um a capella elo Divino Esp:1·ilo Santo , rtuatro 
ruas , ·tl'es t r-aressas e um cem i Le1·io em má o es ta 'o. 1~' " es La
çilo dos pratrcos inct rmhicl t•S ela conclucção d os navi os que i n ves
tem a bana. Ot·ag-o N. S elo Soccorro e di ocese do Par·ti. . [•'oi 
fuu•bela em '176-1 pot· Francrsco Gonça lves Vianna. l!Jl e racla 
ti vi l 'a, foi r Pbaixacla dessa cate'(oria e ass im cons~no11 -se até 
1882, anno em qu . a Lei Prpv.'i1. L OS ! ele 2 c!· novrm bt·o r es
·taurou-a. O clima elo mun . é garalmen e sa nclavel.- A l a\'O lll'a 
acha-se ern es tado clecaclenLe por canPa ela exLract;i:io cl:r ca;ea ·cle 
sc rn amby, qrr e occupa q11as i lod o. a popnla\' àO. Cul tin1. -se en
tt·etanto farinua, rnrlho, feijão e art'07., em pequena e,;:c:r l:\.- A 
inclustl'la ê quasi ncnlruma, pois apen ns encon•ram-se fó•·nos ele 
queimar se l'n nrnby pal'a rar.cr cal; não obs tante possuil· o muni
cípio excellentes condições para o desenvolvimenLo ela inclusLria 
pastoril. - Não lem navegação a vapor; communiea-s~ com a 
captlal_pot• m ew d e. pequenos barcos e canoas e de embnrca~ões 
aoserv1ço dos pl•atiCos. - t'ossu•' qnalro eschs. pu bis. ele-ensino 
pl'Jmarro, sendo tres na vrlla e uma em S. J oão el e Pit·abas 
Agencia elo CO!'L'eio. A pop. da vi l la e ele 200 habs . e a elo 1111111·. 
de 2 .500 . Pel'Lencem- lh e enLre outr·as ::IJs ilhas denominadas 
Atah1.ia, I najit e Prra baH, Po.>s ll e :ts hahi as ele A.rapep6 e f11 ;r já 
O tel'l'ilor io elo mnnicipio é regaclo pelos rio lt amna, Ibapet!a, 
Inajá, Urinrl eua, i\Iurarnuipy . Axincl eu a , e diversos onLro s . O 
nome de Sali1Ub.> dado á rilla, provém de uns t.anque:; para 
fazer sal. qn~ foram fei tns na illra el e Atala ia, clefl''l" te cto plta
rol, nas cabeceil'as elo iga rapé elas Salinas , que desemboca Íl'on-
t eit'o á villa. · 

SALINAS. CicJarle e mrm . elo Estado de lll ina ~ Grraes na 
·com: do seu nome, banb a d.a pelo ri o ainda do seu nnmo, Jignrlv. 
a Rw Pnt'clo po1· uma e;; Lr·ada all'<Hessada pdo ribPil·ào elas 
Lages . Or·ag·o Snnw A nLonio e diocese cl •! lliamanlina. Fo i 
creacla ]laroc hia JICia Le i ProL n. 7:30 ele 16 ele maiu ele Hl5fí e 
<i caLhegm·i<e ele vil h pela ele n. 2.725 de i 8 de dezembro de '181!0 
q~ e consLituio seu mnn . com as fl'egn ez i"s ela vil la e ela Agutt 
\ie1·mel ll a . JnsLallacla em HJ d e j aneit•o, le 1883 . Cidade pela 
L e t Pl'ov. n . 3 .'185 ele '! de out u b e o de 18<3 i. 'l'em clnas eschs . 
pnbls. el e inst. ]Jl'im. Agencia elo correio. Sobre s11as divisas 
vide . Lei Prov. n. <172 ele 3l ele maio de 1750: n. 3 .287 de 10 ele 
jrdhode 1~86 (at't. 6•). No S!U mun. a Lei Prov. n. 3387 c1 10 
de julho ele 188ti creou a i'l'r g· . elo Ca·tinga. Foi classificacla com . 
ele P e nt. por AcLo ele 22 ele !erere.iro el e 18j.2, Co111prel]('ncle o 
pov. Cu J.,icu lo, 

SAL[NAS. Log-. do Estado elo Pitwby, no mun, elo S . Joã o 
do Piauhy, 

SA.f..IN AS. Pov. do Es!;aclo de Pernambuco, no d is. do SS. 
Svuamento clp, Boa Vista do Recífe. ÜJ'ag·o Santo Amaro. 'f em 
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uma e.1clr . pnbl. ele inst . pt•im . ; Cl' ' acla pela L ei P1•ov. n . 1.586 
ele 21 cle jnnho ele ü l81. A fes a elo sett padroeü·o é ce lebrada a25 
ele janeir,>. 

SALINAS. Log. no mun. elo P orto de Peclt•as do E s tado 
das A lagoa-; . 

SALINAS. Pov. elo J.<;staclo ela Bahin, no te rmo ele Ilapa r ic<t. 
com 11m a e ' ch. publ. 

SALINAS. Di~ t. do IIsLa elo ela Bahia, no ·termo clé Pilão 
1\ rcaclo . 

SALINAS. Log. elo J<:s tarlo elo Rio ele Janeiro, no num. de 
Nova Fl'ibul'go, com um·, esch . muurcipal. 

SALINAS. Campos ~ssim chama elos p~lo abnncl a n te suco 
sal r no 'l' e nel les se encont ra . ILsL:r o si tuaclos a 7 ou 8leguas de 
CaRalva~co, e a 1:!:. cl<1. l agu:1 Rabeca . Em. '17'JO fez -se 
naqu lias p<J.ragens um ranc ho pat·a as patl'lll as que, 
d esde que se frrnclou CaHalva •co . por ahi r on davam. Reclv 
manclo, em 17\12, o govct·naclor· ele Xrquitos, fui cles
ll' llielo o r an r: ho, que foi manclaf'lo reeclilical' rm 1797, depois 
c landestinam ent e queimacl o e res L<tl •eleciclo . 'l'e11elo, rlesrle 'l ::l2'!, 
h a vido ele-' Cilido na consenaçilo de po,,tes, que Li11harnos a 
:::>.ele Cns;rlvnsc·o, o p1•r.side"t'' Pimcnr,a B ueno mandou restabe~ 
1ece l- o em 1837. (8. de 1\Ie lgaço.) 

SALINAS. I hal'Ol do l~iilaclo do Parti. na po1l[;a ela Atalain, 
na lat. ele O)o, 35' . OJ" S . e Lo11g. de. 4" s· 30" O. l'tio rl n Janei· 
t·o. O npparel lt • ele lnz e cl inptrico, el e 3• OI'clcrn, l11z fi xa, Ya
ri ada por·hm1pe,ios rle dmB em dorrs minnl.os, :rs,ente em tor•t•e 
circulat• ele alven<l ri a . O p lano fo cal e]e, n- se a :Hm,O acima elo 
n h·e J dr>]W ' a - mar e l::'m.20clo sn lo; a luz ale nça 17 rni lhas 
ern Lempo bom . Fol acee~o ;1 8 ele março cl~ 1852 . 

SAL INAS. Mm·r·o agudo s ilu::trl n cerc.r ele 30 kik M S JL 
do prrsLo rir Sa li na.< , rtn q al é sep ' rarlo pot· campos ele gr·nmma, 
na L nL. ele 13° <10'; no l<:stu t.lu ele i\~atto Grossl! (8 . ele ~Jelgaço). 

SALINAS. Sert·a situada a SiG . elas ele Agrtnpe lry e pl'olon
gil mento ela q rr e !'ói·ma <1. cn.cboeir·a elo ri o do mesmo nome , no 
J!:s·Lrd rle Matto Gc·o,so . 'l'ern seu PX l•rerno S .ern ta t de 16" 2i' 
(B . ele 1\:[elgaço) . Peq rre nt• CO l'rtilhPii·a ele montanhas, ele rn (Jio
c re a iLul'D.. s it11 a cla a 1~. rl a se rra ele Agtw11ehy, a c •jo systema 
pet•tenec . Começ<t ~L marge m elo t\ guapehy, aos 15° 5l' e vai até 
1G• 21' S . e nrai s ou mr nos n o merld iano rl e no 30' O. P e l'·Lo 
de lla fi caq1. ova l' adollt'Ode il.9 ~0 bt·aças. que s inl enl ou enlra 
o Ag-napeby e o A legre (Do S . do l~o n seca Dicc. ci\.) 

SALINAS. 'l'crre Dos sal i l'et•os ·12 legoa.s a SO . ela cidade ele 
Cnyabá, per to ela conflueneia ele P iranema e Ben·to Gomes; ex · 
plo r·ado d esde antes lo ·1790 e pouco.aproveiLado; no Estado ele 
MaLlo Gr·osw . (B. de Me lg1tço) . 

SALINAS . Ilha elo !Lstado ela Bahi a . no rio S. Franc isco , 
pt·oxima do nn·aiat da Bua Vi~·ta elas Esteiras e ela ilha elo 
Povo . 

SALINAS. l'l- io elo Estudo elo P:•rit. b ~ nha n mnn . ele Bra
gança e d esagua na maTgem esq. elo Caelé (lnf . loc. ), 

SALINAS. Igarapé do Estado do Pará, no mun. elo seu 
nome. 

SALINAS. Ri o elo EsLado do Parahyba do Norte, all'. do 
rio desLe nome. 

SALIN.A:S . Rio elo E.>Laclo elo E. Sanlo, aff. elo rio Bene
venle. 

SAL INAS . Rio elo F.sLado de l\fi na~ Geraes. cl esag-ua na 
m a r·ge m c·-q. elo Jequilinh •nha ac ima da f, r, elo J\1•v.s suahy. 
lt ecebe, enLt'e outros, o COI'l'ego da 1 3a~ ia G1•ancle . 

SALINAS. Rio Lr ib . elo Cr ixá, que o é rlo At·agu«ya. Til' 
navegavel até cet·ta certo. clisLancia confcn·me a es tação das 
n.guas . 
SALINAS~ Ribe irão do Estado ele Goy~z, ba nba o inun . 

ele Santa Luzra e cle•a gua na margem eSC] . elo rio Maranbiio. 
Resebe o Paim v., o Urbano, Agua Quente e Ribeirão pela mar
gem esq. e o Prata pel iL direita. 

SALINAS . Rio elo Estado de Ma'Lbo Grosso, uiTl. esq, do 
rio Xacru·uhyna \])r. S. ela Fon >eca. Dioc. cit..) 

SALINAS. Balria no mun. elo seu nome e i!Jstarlo do P~I'Í\ · 
I~ <trenosa c espai·çe ll aclllo i cormnnnica-•e r or Lres entrad as com 
can.ae_s de J?OlWQ funclo 1 o~ i ~t\I'D.pé~ S, fV.\!10 1 h·j n,deuq, e M11l'l.l:~ 
illl\Jp l , 



sAL 

SALINAS . D~ hia do Estado de Matto Grosso, cnLl'e a Bahi:t 
Neg,·a e a ba l'l'an ca do R<tiJo ele [!;ma. Em suas ma1·ge ns en
COIHl'a-se bas1an Ue S<1 l gemma. 

SALINA S . L ngôn. do Est'1do elo Ceará , no mun. elo E . 
Sa n to, ao pé eb vill:J.. !];' bastante piçcos:l (Ini'.loc.). 

S ALINAS . Laaôa elo li:sL•elo de M"tr,o Geoqs, , á ma t·gcm 
dit·. do J ur <I iJ eila, p~uco aba ixo ela l'oz do ~~\banthi na. · 

SALINA S . Can al qne desagua n:t bahia de S . i\Ial'cos, Es
tadu elo Maranhão . «Da cnsetccla do A.t•re1wl, cl1z o pr::l'tJCo P lu
li ppe, salle o cana,l que de nom•na-~e t'i? elo Mosquit •,,que vao 

·lbt· emoutl'O ele " 'aiol' Jargul'::t. dcnot1ll nado n o elas tlalinas e 
este la nça-se n:t b.,hia el e~. Mat·cos . » Na sua l'oz fica a i\ !l a 
do 'ra•ü-l:l.e lonelo, j uncto :t qua l Jl"ssam dous cannes, senüo o 
elo snl pr e!'erivel por sel' mais largo e ·t ~ t· ma iH p•·ofuncliclade. 

SALINAS DA M A RGARIDA . Dis t. do ter mo de Hapa
. r ica, no [!; s~aclo ela Bahia. 

SALINAS DO JAURÚ . · Ten·enos alagadi~os e saliferos 
ao S. elo L' tO .\ guapelü e a O. das Sclr t·as da In vernada e ela Bm·
boJ·ema ; no i!:s tado ele Matto Grosso (B. de lilelgaço) . 

SALI NAS F ALSAS . Log. elo E:;tado do P adt, na cosba, 
Pt·ox imo :i enseaCia elo U it·apepó. 

SAL I'l'RE. L og- . do E; tado, da B thia, no muu . ele Campo 
F o,·moso. 

SAL ITRE, Di~t . do Estado da ·Rtbia, no termo do J oa-
sei ro, com c•scho la . 

SAL I TRE . Log. do D istr icto Fc:leral, no clistr . da GaYea. 

SALITRE. Vitle &l'i'Cú elo Scúlit?"e. 

SALITRE. Set'l'a elo Estado dó Ceará, n o mun. ele San La 
Qút.•r i a. P1·ende -se à outt·as sc n •aq . 

SALITRE . Serr:J. elo E-;tado ele iüinas Gc:·acs , no mUil. do 
Patl'ocinio 

SALITRT~ . Nome quo tem a se t't':J. rln Bal'reLi na no cl ist . 
dos Coquei t·os c m m . ele S. Migue l do Gtta nhâes ; no Eslac~o ele 
M• nas Lteraes . D'ella ext.t'::te-se o minerio qua clà- lb e o nome 
(l nf. loc) . 

SAL ITRE . p,,queno l' io do J1Jshclo elo Pará, n :.t Ilha i\Iar~j6; 
desn gu a n<J. mat·ge!l1 elit·ei ta elo A~l'ary . 

S AL ITRE. Riacho elu l!>stttelo elo C3aní. , trib. ela mal'g'em 
e ~ ct . do rio Maca co. ::tffi. do Aca t·ahu, no muu. ele Santa Qui
leria. 

SALIIRE. Rio do EsLaclo da I3abi:}, atravessa a estrada que 
do Joazeiro v<1i a Scn ~o Se. 

S A LITRE . It iacho de 8 s taclo de ~li nas Gel'nes; clesagua 
na margem esq . do 1·io S . FL"ancisco pouco ac ima ela J'oz do 
l' IO .Per ü-assú . Jun c tJ fica-lh ., o morro elo . l.n gú . 

SALI TRE. H. i o do Estallo ele nl inas Geraes, affi . da 
lllat·gem dit· . do r io l 'ará. 

SALITRE . Rio elo Estado ele Minas Gemes, nasce na serra 
elo l ~smer il e cl esag-Ha no l'Ío S.1nbo ,\, ,·bonio, am. do Que bra 
Anzol, que o é du Par::1.11 .1hy ba . OuLros o mencionam como 
a!U. cl i t·e c ~o do quebra Anzol . 

P 
SAL LES. I3ail'l'o elo mun. ele S. Manoel, no Es Lado ele Siio 

atl lu. 

SALLES . Ilha elo Est:1clo de i\latto -Grosso, no rio Cnyabá. 
SALLES. Pect ue no a!H. esc[. elo Cuyabi, que ateaYesaa a 

lsLrac[;, para o Diamanti no, uns n o ve klls . no nascen~e 
c aquelle rio, no Esbclo ele .t.JaLbo Gl'Osso. 

P SÁ, L OBO. Log . d~ Es tado ele Mi n •s Geraes, n~ dist. ele 
OI!J pe •• e m u n . ele P itonguy . 

ll SA L ÔBRO. Log . elo Est<tdo de Pe m ambnco, no muu, elo 
-om J a t•clim . 

SAL ÔBR O Pov . do Est:tdo de P ernambuco, no termo de 
Pesqueira . 

" SALOBRO, Log. no te1·mo ele Jap aratuba elo Estado de 
"'et•gipe. 

SA LÔBRO . Pov . do Es tado ela Bah ia. llt' mun. ele Canna· 
Vieiras . Ot•;•go N. S . da Conceição. Agencia elo cot·I·eio, cr eacla 
pela Por tari ~t ele )28 ele Julho ele 1884 . . 

SALÔBRO. Set'l':J. do Estado de Goyaz, ent re Bom Fim e 
Pou so A li o. 

SALÔBRO . Ilh :t no r io Ba lsas, ·am. do Parnahyba ; no 
E9Larl o do M,wanbão . 

SALÔBRO . IllH\ no rio "Pal'nahyba, entre o pov. cl.e Nova 
York c :t bat'l' ,L do rio cbs Balsas . 

SALÔBRO. Riacho ::tOl. do rio P<1t'i\ail_yb<l; d0sagua no 
espa.ço qu e meLle Ja envre a cachoeit•:J. ele Cann:J.vieir:J. e a foz 
do r io Bals:J.s . 

SALÔBRO. Riacho do Estado ele Pe1'n1mlmco, no muu . d:J. 
Macl l'e ele Detts, nas divisas ela pov . ele Ta bocas . 

SALÔBRO. Peqneno rio elo Es~ll.elo ele Pernambuco, banha o 
m11n . ele D •m Consdho e des01gtut no Uiachiio. (In f. l oc .). 

S ALOBR O. Ribcidi:o elo Estado de Sergipe, ail'. do rio 
CoLinguiba . 

S ALOB R O . Col'l'egu do E;;taelo Min 1s GeJ'aEs, no d is t . do 
Pa pag~.io e mun . elo Curvell o . 

SALOBRO . Ribe iro elo Es~':tclo ele Minas Geraes; unsce 11<1 
sert·a Limpa, r ega o 1mm . de P1bangny c clcsagua no 1'lo 
P ará. 

S ALOBRO . C m·ag-o do Estado de Goyaz, aff. ela marg~m 
esq . elo rio Bandeil'inba, que é trib . elo l'a ranan . 

SALOBRO. Conego elo Esta r.lo ele Goyaz , a.fl'. do rio 
Fidtlgo. 

SALOBRO . Cor rego do Estado ele Goya7. ; banha o mun. 
elo CLLI'L'lllinho e clesagua no Anicuns. 

SALOBRO . Ribeit·ão elo !Lstado de J\IIl:tto GrOBSO; clesagua 
no. lll[Ll'gem esq . d l'io ParagLtay , entre os Tres lUbeirões e o 
r iacho da Cachoe irinha . 

SALOBRO . R ibei l'i\o el o 1!3 s t~clo de Mat to Grossél, a.fl' . esq. 
do Barr ·iras ou CotoYel lo . V ide Ma Lrinchao. 

SALOBRO. Ribeir<to elo Estado ele Ma tio Grosso; desagua 
na margem esq . do Miranda, 1.2 a 15 kils. a baixo da v.illa· 
deste nume . 

SALOBRO . Lagôa elo Estado elo Mar anhão, no mun . de 
Loreto . 

SALOIA. Outeit·o no mun . ele Santa Luzi.a do Rio R eal e 
J1Jsbarlo de Sergipe . Affi rmam - nos avistar- se clalli a sel'ra de 
It~'lla i :.tua , em cli~Lancia , ·talvez, de 80 kilometros , 

SALOMÃO, Furo e lago do Es b:J.do elo Amazonas, 110 
mun. ele Man icoré. 

SALOMÃO. l lha clo · Eskulo elo Amazonas, no rio ·Madeir a, 
enL1·e a foz e Sa nto Antoi,io . E' tamiJem clenominada «do 
J Ltdeu " . 

SALOME . P ov . el o E s tado elas Al agôas , no mnn. do Pnsso 
elo Camaragibe , 11. 46 ldls ., com uma feir a conconiela. E' ·tam
bem denom inada « Ur ucú, , 

SALOME; . R iach o elo Estado ele Se1'g ipe; banha o pov. 
elo Ceci l'o , pcrlenccnt~ uo miU1. de Ft·opri a . 

SALOMÉ . Rio trib. elo\ margem Ll it·. do Arag uaya, aff. do 
'rocan tins . 

S ALPICO. I io do Estado do Amar.onas; clesn.gu a na mai·
gem di•· · elo Amazon<ts, proxim o :J.os l'ios Ma1•y e Acl'e . 

SAL P ICO. Ignropé e lago elo Estado do Amazonas, na 
mCLrgem esq. elo 1·io P ttrús, anele desagua enbre os ri o3 Monti
pu á e Quinihan, no mun . ela L<1brea . 

SA L SA. Paraná elo Estado do Amazona9, no num . de 
Coary . Ha um lago desse nome no n1un , de ManacaplU' LI . 

SALSA. Rio elo fJ:stado ela Bah ia, aff. elo r io Pardo . 
S AL SA.L. Log. dis bante O kils . ela cidade ele S. Gabriel , no 

Es~ado do H. . G. elo Sul. 
SALSAL . Trecho ele 6 cach oe iras segu idas no r io ~apaj oz , 

enl t' e as das Furnas e do Banc1uinho . As aguas n ~~o ·t:ern 
direcção certa cor tada qne é a supedic1e ele sulcos toArbcluo,o:, 

'f l J b Jb azei te a fel'yer eat1"u' at'l'ebentam elo unr o e JOr u am como , :. .. . . · . t.l -
ha um catt<Ü es~reito e incl inaria . anele a cot r en~eza roer u esce 
ele ve locid:J.IJe : ah i a cauôa verga, vôa, e alagando-se ~oel,t pula 
no meio ela es'puma que elos clo is la cl os e>paclaua como toc<\da 
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de violento vento: si esbarrar con tra um dos parcei ~ que 
peja m o leito, es t:i. perdida I 

SAL SI NHA. Iga l'apé e lago do Es tado do Amazonas, no 
mu n . de Man acap tnú . 

S A LSIN HO. Arroi o do Es tado do R. G. do Sul , aff. d ir . 
do l'io Va ccacahy . 

SALSINHO. An oio cln Esta do do R . G. do Sul , corre 
par::tlle lame n·te ao rio Jag LLar ão e nelle elesagua pela ma1·gem 
dir . al)aixo do passo c] , ':lalso. Junto rl elle de11- Be no d ia 11 é! e 
fevere iro de '1893, o primei l'O com ba·te ela · u l·t ima g ueu a c i vil 
nesse Es tado sendo clen• tJ taclo Gum ercindo S:l.l'aiva . 

SAL SO . Log. elo IJ.:s taelo elo R. G. do Su l, no mnn. ele S. Vi
ce n·te, com esc h o la. 

SAL SO Pont a na costa ori en ta l el a l~gôa Mi r im, no E5iado 
do R . O. do Sul, aos 3,2° 20' ele La·t. S. e go <12' 29" de Long. O. 
do Rio de Janeiro . 

S A L SO . Ilha el o Flstaelo do R. G. elo Sul, no a t•t·oio S. Mi 
guel , mun . ele Sa nta Victoria de Palma r. E' apenas nolavel por 
possui1· ma·ttas para lenha , 

S A L SO. Ar1·oio do ll: s tado do R. G. do Sul. E' um dos for
madores elo a l' r ol o Doul' ael ilho. 

SA L SO . Insigniücanle l'ibei l'o ao S. elo promontorlo em que 
assent·t a capital do Estado elo R . G. elo Sul. 

S ALSO. Ar roio elo Estado elo R. O. do Sul , ::di'. ela mar
gem esq . elo rio S. J ct·onymo trib. do Vaccacahy, que o é do 
Jacuhy . 

SAL SO. Auolo elo Es tarlo elo R. G. elo S ul, a !J'. da mat·gem 
dlr . elo Capivary, t rib. elo Ibi rapuitan . 

SALSO. Al'l'oio elo Es tado elo R . G. elo Sul ; elesagua na 
margem elir. do rio Pal'do, entro a foz elos art·oios Molha e 
Grande. 

SAL SO. Com es te nome existem no Es tado elo R . G. do Sul 
dous an·oios a ffis . d a margem esq. do rlc Uruguay, fica ndo en-tra 
e lles U1·ug uaya na . 

SAL SO . Arl'Oio do Estado elo R. G . do Sul, banha o mun. 
de Plra tlny e desagua no An tunes, trlb . do P lra tin y da Or
queta . 

S ALSO. Arr oio elo Esta do do R . G. do S ul, alf. esq. do J a
cuhy, proximo á foz elo Ta quar y . 

SALSO. Arroio do Estado elo R . G. do Sul , aff. da margem 
esq. do r io J agu ar ão . 

SALSO. Ar1·oio do Estado do R . G . do Sul, aJI . do r io J a
guary, trib . do Santa Maria . 

S A L SO DO MEIO . Log. no mu n . de Bagé do Estado do R. 
G. do Sul, á margem do r i o Negr o . · 

S ALTA DOR . Bai rro elo m un. de S. Sebastião da Boa Vista , 
no Estado dP S . P aulo . 

S ALTA DOR , R ibeirão do Estado de S . Pa ulo, a ff. elo Ba
tataes , que o é elo r io Sapucahy. (Inf. loc.). 

S ALTADOR. Carrego do Es tado de Goyaz, aff. da margem 
di r . do ri o das Arêas, t l' i h. rio Coru ml;>á . ( Jn f. l oc . ) . Um 
out1·o i nformante elo mun. el e Santa Lu zia nos mencion a esse 
corrego como ali' . ela margem esq . el o l'ÍO Corumbá. 

S ALTÃO. Foi assim ontr'ora desig nada a !'reg . do Bo m Jesus 
do GurgLLeia no Es tado el o P la uhy . 

SA LTA P ÁU. Por·to no rio Corumbá e Es ta do de Goyaz . 
S A LTEADOR . Serro'te elo Estado ele Minas Geraes , proxi mo 

ú pedr a do !Lacolomy entre S . Gonçal o do Sapucahy e Pouso 
Alegre . · 

S A LTINHO , Log . do Elstaclo d e Pernambuco, no m tm . do 
Rio B'ot•moso . 

S ALTINHO. Bairro elo mun. do Monte Mor elo Es·taclo de 
S . Paul o. 

SA LTINH O. Pov . elo Estado ele S . P a ulo, no mun . ele 
Campo~ No\' os do P nran apnnema, com duas eschol as pu bls. crea
das pela Lei n. 101 ele 2<1 de setembro ele 1892 . 

SALTINHO. Log. elo E s·taclo de S . P aulo, no mun . ele 
Avaré. 

SALTINHO. Log. do Estado elo Paraná , no muu . da Cam
pina Grande . 

SALTINHO. Log. elo Estado el o Pa t•an:.i., no mun . elo Rio 
Negro. 

SA LTINHO , Ribeirão elo Es tado ele S. P aulo, banha o mun . 
de Av Dré e cleilagua no ribeirão Bonito , a fl'. elo rio P a r(lna· 
panema. 

S ALTINHO. R ibeit·ão do Es tado de S. F a nlo, a !T. da mat·
gem esq. elo r io San to Anas tacio, "tr ib. elo Par aná . 

SALTI NHO , Hibeirão a !l'. el a mat·gem d ir . elo rio S . l\I iguel 
um dos tr i bs. do rio Negro, q tte o é elo Jguassú e es te elo P a
raná. 

SALTIN HO. R ibei rão a fl'. da marge m elit·. do S. João, ·tri b. 
elo no Negro, que o é elo Igttassú e este do Para ná. Recebe 
pela esq. o ribe i1·ão ela Faein ha. 

S ALTINHO. Al' roio do Es tado elo R. G. elo Sul · é um elos 
braços elo 1•io Tul'vo, a Jl' . elo l'io elas An·tas . ' 

S ALTINHO . Rio elo E s·taelo elo R. G. elo S nl , ba nh a o dis t. 
da Vaccal'in e desagua no r io Sa nta Rita. (I nf. loc.). O Sr. A. 
Varella d iz q11e o a t•t•oio elo Tur vo (alf. elo P raia, q1,1e o é elo 
T aqua t•y), é fo1·maclo pe lo Santa R ita <J o Sal·ti nho, e que es te 
recebe o Velh a Ig naci a. 

S ALTINHO. Arro io do Es tado el o R . G . elo Sul , ali . elit·. 
' do rio elas Antas depois 'L'aqlla l'y. 

S ALTINHO. Cot•rego el o Estado de Minas Ge 1·aes, banha o 
mun . do Carmo ela Bagage m e desagna no r io das Velhas . 

S ALTINHO . Cach oe ira elo r io P at·elo, no Estado ele Matto 
Grosw . 

SA LTI NHO. Cochoeirn no ribeit·ão da Sanguesuga, abai xo 
logo elo porto elo Va,·aclout·o par a Camapuan · no !Jlstaclo de Malto 
Gr osso. (Dr. S . cbFo,1seca . Dicc . cit. ) ' 

SALTINHO DO CANIVETE . Log . elo Estado do Paraná , 
no di,s t. el a cidade elo Rio Negro . 

S A LTO . Log . elo Estada do R io de J anei ro, no dis t. el e Ca
choeira e m tm . ele Macahe, com eschola. 

SALTO . Bairro elo m LL n . de Lavrlnhas, no E.s taclo ele São 
Paulo . . ·· 

SALTO. Bairro elo E s tado de S . Paulo, n o mun. ele Campo 
La rgo . H a ahi uma capella. 

S ALTO. Arra ial do Estado de S . P aulo, a NE. da Capi·tal, 
á. margem el o rio Parahyba elo Sul, no loga t• onde faz d i visa o 
~nun . de Que l uz com o ele Arêas . T em uma esch. publ. de 
w s t . primaria. . 

SALTO. P ov . do TI:stado do Parau:í., no mun. de Bocay uva ; 
com uma esch. pu blica. 

'SALTO . Log . do Estado de San·ta Cath arina, A Lei Pr ov . 
n . 235 ele 6 de abril qe 18-17 perm itti ll que se edi ficasse ahi 
um a capella ela 1n.vocaçao do Senhor Bom Jesus do Biguassú . 

SALTO. Log- . elo IJ;sta c!o ele Sa nta Ca·tha ri na, no mun. el e 
Nova T reoto . Orago Sa nt o Antonio . 

SALTO. Pov. do E'itaclo ele Minas Ger aes , no m un. ele Out·~ 
Pre·to, cd·m uma esch . !J'I bl . ele ins t . p1·i m. , creada pela Lel 
Prov . n. 2 .065 ele 17 ele de1.embro de 1874 . 

SALTO. Antigo clis·t . ela h e . .:: . do J3 l' umaclo, no Estado ele 
Minas Geraes. Or<lgo Santa C1•uz . Foi in co t•por aclo á f reg . elo 
Suassuhy pela Lei P r ov. n . 1. 519 de. 20 ele j ulho ele 1868 . 

S ALTO . Dis·t . da freg. ela cidade el a Varginha; no Es tado 
ele Minas Geraes, com u ma. esch . publ. ele i ns t . prim . creado. 
pela Lei Prov. n . 3 .396 ele 21 de julho de 1886. 

S ALTO . Log. do Estado ele Goyaz, d istan te ela cicbde cl!L 
Bôa V is·ta elo Tocant ins, cel'ca de 1i4 kilome·tros . 

SALTO. Estação da E . ele F . Descal vaclense · no ll:stado de 
S . Paulo. Agencia elo col'l'e io, Cl'eaela em ag osto de 1889. 

.SALTO . Serra do Es·taelo ela Bahia r amificarão ela Serr~L 
Gera l. E' aur ifera, nella existem amethystas em qua nt idade e 
ele superi or qua lidade. 

SALTO . Serra do Es tado de Minas Ger aes, no mun . de 
P assos. T em rJe ·12 a 18 kilometros de ext ensão. E ' bastante 
elevada , descortinando-se de seu elmo vastos horison·tes . 

~2.S60 
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SALTO. Se1'ra d0 Elstalito ele Goyaz, no nnm. ~la: Bôa Vista 
-cl0 Toca n·tins. 

SALTO. Rio elo Estado ela Bahia, all'. d0 rio do An'tor1>io, 
que o é elo Brnmado . . 

SALTO. Ri~eil'ão aiJ. da mat·gem esq. do rio Parahy,ba. 
Sepa.ra o Estado de S. Paulo do do Rio de Ja.ne iro . 

. SALTO . Ribeirão do Estado ele S. Paulo, en·tre ·:S:it irica e 
Iguape . Desagua na margem esq . c).o R ibei ra . (In f . Loc .). 

SALTO . Ribeü·ão do Es·ta.di!J de· S. Paule., banha0 mun.. di!J 
Parabybtma e desagua no rio des·te neme . · 

SALTO. Ribeü·~o do Elstaclo elo PÍ!Iran{b: nasce a 6QOm acima 
do nivel elo mal! na montanha do l'tupava ·e vae desagu-ar no 
Ponta Grossa, trib. do R ibeira . . 

SALTO. Ar•t·oio do Estado do Par aná, afli. ela margeú1 esq. 
do rio Caniú. 

SALTO. Arroio elo Ji:s-taclo elo Par·aná, aff. do rio des te 
~ome. 

SALTO. R ibeirão do Estado ele Sanla Calllarin a, aJI. da 
JUat·g-em esq. elo r io elo Braço . Recebe os ribeirões elo Chico, 
do Criminoso, elos Porcos, Ingá, Gonçalves e Bahiano, es tes tres 
Ultimas re:midos . .Do Es~aclo nos dão noticia de ~lous ribeüões 
com esse nome : um aJT. elo rio T ijucas-mirim e otrb t'O a:fJ. ela 
ntargem clir . elo Tijttcas. 

S A LTO. Rio elo Estaelo ele San ta Ca·tharina, clesagua na 
margem eS'l· ·cio CaeM, qu e é ·brib . elo Urussanga . 

SALTO. Arroie do j!Jsbado elo Pvio G . elo Sul , afl'. esq . elo 
F eJisberto, que é 'trib . elo r io Uruguay . 

sALTO. Carrego elo Es·taclo ele Minas Gel'aes, banha o mun . 
do Abaeté e clesagLla na margem di r. elo rio eles te nome . 

SALTO. Carrego elo Estado ele i'liinélJs Geraes, no clist . elo 
Cuie'bé e mun . elo Manhuassú . 

SALTO. Rio do Estado. ele M~nas Geraes : nasce na serra ela 
I bi'tipoca e desagmL n0 rio elo Peixe, aii. elo- Par ahybu1na cm·ca 
ele 10 kils. clis·tante éla c ic!Mle ele Lima Duarte . 

SALTO. Ribeirão elo Es·bado ele Minas Ge1·ae.s, no mun . Gle 
Ouro Pre~o . 

SALTO. Conego elo Estado de Goyaz, afl'. ela marg~m dw:. 
elo dl!eil'ão Alagado, bvi b. elo r io Corumbá (Inf. loc. ). Do mu,n. 
ele SanLa Luzia no s informam haver ainda outro conego desse 
nmue, ait'. ela margem clir. G~o ribeirão PI!Jnte Alta, a fl'. de 
Alag<telo . 

SALTO. Ribe:iJ:ão elo Esbaclo de Mattro Gross0, afl'. ese1 . do 
Taq uary . Passa na estrada elo P ietuiry com oito metros ele larg·o 
em leito üe rocha e areia. Vem ele ENE. a SSO . Precipi·ta-se 
em uma ca·tadupa de seis metros ele atltura. 

_S ALTO. Rio .do Estado ele Ma·t·to Grosso, aff. ela marge m 
chr . elo Coxip1 . Per·to de sua foz h a um salto ele 10 a i2 pa:l mos 
el e aHura, clQ-ncle lhe ':em o nome. · · 

SALTO. Riibeirão elo Estado de Matho Grosso, eorre para o 
Ar inos. 

SALTG (Cachoe i1·a':elo). Uma das form ador as do rio Anna 
FeHcia, tt· ibu elo Otu m; n o Estac1o do R io ele Janeiro. 

SALTO. Com es·be nome, derivado elo ribeirão elo Sallo, que 
lhe flc<t proximo, ha no rio Pnrahyba elo Sul um gr an de r a pido, 
<>nele existe a po:r;tM ela estrada D. P.edro II, e é o mais no·bavel ele_ 
~odo eSse rio, cuJaS aguas se en caiXam ele bropel , e com cles
hunbralrbe vel ociclaele, por uma gargan te aperLacl a qu e, 1~ 0 
Passo roai.s estreito, póde ter ele 5 a 6 me·tros ele largura e CtlJO 
ieilo é todo ele r ocha viva. E' i nte ressante Yêt· ahi a luta elo~ 
Pe.ixes que sal ta m em chusma con tra a corrente pt·ocur·an clo 
~eucel-a em su as em i graçõ~s ele rio ac ima . O r i beirão elo SaUo 
e ~gualmente na tur a l pela sua queda no 1·io P arabyba p ouco 
ac1ma elo logar já el escr ipto, e co m seis me·tros de a ltn ra em 
re~ ~cão ao n i vel deste r io, (Dr. Car aei ro Ma ia Deso1 ·ipção do il11L-
1t~ot1Tio de Rezende . i 8 8 6 . 

_S ALTO .. CachoeLra fo 1• mada pelo rio y,~rcle a menos de 1.2 
luis, elo clist. elo E . S . ela Var ginha; no E sbaclo ele Minas Geraes . 
A agua pt•ecipiha- se ele um a ~tl tura supe d or a quatro metr os. 

SALTO . Cachoeira no rio Abaete; no Estado ele. Minas Ge 
: aes . «Es ta cachoeira, di z o Eng. Santos -Pire'S, é um a ~l as m ais 
1 mpor ·tante el'esse r io, qt: e ger almente corre tL-anquillo e manso 
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entt•e schistos at,g ilosos., e-uoon lir a•ni!lo npen as em seu curso 
!blg·umas co t•reeleiras ele• peqnema extensão e ele insigni rucante 
altut·a. Na cachoei ra elo 'Sa,lto I!J r io tem a cli recção O. N., com 
,_~:m,50 ele queda e correndo, 530 mett•os mais baixo que Ouro 
Plleto,. 'Foi nos calcleil'ões à'essa cachoeit·a, bem como nus 
poços elo Ma~heus José, que 0 Dt·. Antonio Zachadas tentou, 
sem successo, a mineração a met·&nlho pelo soaphanrin·o . Um 
desas h•e occorr ido n' essa epocba inspirou ao povo um medo 
supel'sticioso J!lOl' aquella macbina, licando as expeviene-ias 
imcon:tpletas e semlo nullo o resaltaclo Gla ten ta tiva . A ca
ch oeü•a elo Sal to tem sido exploraela po r vezes, encontraudo->e 
em s~us póços or a resti ngas de cascalhos antigos, ora c01n' idos 
relabiv" menbe rnoclernos, ·todos pobres e clesanimaclot·es.» 

SALTO. Cachoeil'a no r io Cuyab:í., a 6 m ilhas ela contluen
cia elo \·io Qni.ebó ; no Estado ele i:VIat-to Gt·osso ; ~ formada por 
um t l' avessão ele pedras, que corta o .l'io na clirecção 'elo NE. a 
SE. Tem clous cleg-ráos, cuja a lbura não attinge a urna braça . 

SAL TO. Cachoeir a formada pel o rio Cuy,~bá., abaixo ela 
confi ttencia elo rio elas Peel!L·as, ·tao l.ilstaclo ele foiMto Grosso. 

SALTO. Cachoeit-a no rio Coxim, en r.re a elos Tres Irmãos e 
a elo Robalo, em f't·ente elo ribeiro a que deu o nome; no Estado 
de Matto Grosse . 

SAL TO ALTO . R i bei1•ãe elo Esta do elo Rio ele Janei r o, afli. 
ela m 3.rgem clir . elo rio Utum . 

SALTO ALTO . Ribeit-ão do Estado ele Santa Catharina, 
t•eun e- se com o Maf.ra e junctos Yão ao Ceelt·o Grande, tl'ib . elo 
Itajaby- müim . · 

SAL TO AUG'OST O. Alclt\a ele inclios no rio Arinos, perto 
dá extt·ema do Estado de Matto Gt·osso com o elo Pará. 
<< A alclêa elo Sal to Aug-usbo, esct·eveu em i8J6 o coronel Ri:. 
~-ardo José Gomes Jardim , é formada ele algumas familias de 
índios Apiacás, nação paciaea e numerosa, que habita entre o 
rio Aúnos e 0 Juruena, a qtbal tem por si mesmo procurado a 
civil isação ." 

SAL 'li' O CELESTE . Log . elo Es tado ele Santa Cathari.na, 
banhado pelo rio elo Ponche, 110 clis·t. ele There:?iopol is. 

SALTO DA LAGE, Log. elo Es~aclo ele Minas Geraes, 
no rio Grande, 24 ki ls. do clistt·i<:to ele S . Sebastião da Ven
tania. I-Ia abi , n o r ie Grance uma iu t r essanbe cacl>oeh·a. 
Desct·evenclo a freg. da Ven·tania., diz o Al m,anack Sul 1llinei?'O 
(i8S6). «No rio Grande, a 4 leguas ele distancia. exis~e u ma 
interessa nte cachoe-il'a no l ogar denomi nado Scdto da Lage, 
havendo na margem esc1. elo r io uma bonita gruta, secca e 
hahitavel, em baixo de um grande rochedo . A gt'uta tem 11m a 
estrada estreita, mas é espaços(); a parte interna, em qtte se 
notam compal'bimentos de extensão variada . A cachoeira não 
é muito alta , mas sendo largo o rio e cheio ele pedras, - passam 
as aguas encachoeivaclas e com g1·ande r uiclo no centro, em 
u ma es.pecie ele caixão ele 20 palmos cle largnra, juncto do qual 
se pócle chegar no tempo seçco . >> 

SA::L.TO D A ONÇA . Cachoeira s ituada no ;ri~ Gra n d!'l , . na 
clis:tancia ele 8 .800 m e tro~ da sua foz. no Paraná . O rio ahi 
precipi-ta suas agttas sobre rochedos altos ele 5m133 e por• um 
sem numero ele ealhas natur aes . Nas quedas mais volumosas 
sobem columnas ele v a pôr, ás vezes coloridas com as côres 
do il'is . 
· SALTO DA P E DRA . Porto n o mun. ele S . Bernar do elo 
Estado elo Maranhão, no ri o · Pa:rnahyba . 

SALTO DE BAIXO . Log . elo Estado ele Minas Geraes, no 
d:is·t . ele Santa Rita ela Extrema e mun . ele Jag-uary . 

SAL T O DO ITÚ. Villa e mu n . do Estado ele S. Paul 0, na 
com . ele Itú, na margem cl ir . do rio Tietê, na juncçãe deste 
com o Jund iahy, a 8 kils. da cidade ele Itú. Orago N . S . elo 
Monte $er rate; co~ duas eschs . publs . ele inst. prim . e t t•es 
fabr icas ele tec i aos, pertencentes a<l Banco ela Republica; e u ma 
ele papel. Fei creacla pat• ochia pela Lei ProY . n. 123 ele ~ 
ele a;bri l de 1885 e elevada á Yilla pela ele n. 68 ele 27 ele I?'~rç0 
ele -1889 ; insta llacla a 27 ele março ele -1890 . Sobl'e sLt::ts cllVIsa s 
yide Leln, 127 de 2 ele maio ele i 93. Acba-se siluacla á ma egem 
d ir . elos r ios Tietê e J u neliahy, pouco abaixo ela em.bocaclm:a 
deste ni!J prime iro, e em ft•en te ela ex;plenclicla .cachoeHa d~ r1o 
Tietê, cl'enominada Salte elo Itú . A mat·gem dtr : do Ju nch ab:f 
es lá a estação elo Salto , ela li nha fe r ro Huana, c!Js ba nclo ele Itu 
8 kils. ele J un el'iahy 62 e de S . P aulo 12.2, elompPehen cle o 
bairro do BuriL 
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SALTO DE lTÚ. Admiravel salto no l'io Tietê , mun. do 
Salto e Estado de S . Paulo. Saint Hilaire descreve -o da seguinte 
maneira: « Neste ponto , diz elle, o rio divide-se e fórma mui
til.B ilhas, eriçadas, como o proprio rio, de rochedos e penhascos 
escuros,ctue parecem juxtapostos com regularidade e formam uma 
especie de paredão. G1·upos de a t·vores e arbustos de singula r 
etlei"to v~stem as ilhas, e tufos de orchideas, que ct•escem nas 
roch as, abrem sobe rbos ramalhetes de largas flores purpurinas. 
Em cada extt•emidade da ponte está llma venda acompanh ada 
de um peqlleno ,·cmcho, e um pouco adean·te, á di r. do rio, vê-se 
a capellacle N. S. da Ponte, com a casinha elo capellão. EsLe 
conjuncbo fót·ma uma li nda paisagem. Passando a pon·te, a 
agua, comprimida ent1•e os penedos, precipita-ee com estrepito; 
na frente .fica um montão de pedras, e pouco mais dis tante a 
cachoeira. Depois de haver serpejado com violencia. entre dous 
renques ele fraguedos amon tuados, o rio en novela-se de subi to 
em um estreito canal fo'rmado elos l ados pot· uma muralh<l ele 
rochedos a prumo. e ali se clespenha, de altura de 25 a 30 pés, 
com inconcebível impetuosidade, de mod o que o estrondo re
p ercut•te em Itú. Encon trando na quecht penhas, diver~arnente 
grupadas, di ; ide-se em muitos feixes, que espadanam, entrela
çam-se, confundem-se, formando uma massa confus~t de espuma 
de um branco f ll v o e arrojando para os ares i nnumeras gottas 
de agua quG se congregam em um es pesso nevo eiro. Acleante 
do salto as ag uas encontram outras pedras, e por algttm tempo 
ainda correm espumantes >l. O inspirado poeta Augusto Emilio 
Zaluar, em sua Pe1·egtinação pela P.ro.,;ineicb ele S. Pa·ulo ('1860-
1861), esteve nesse salto e delle dá-nos a seguinte encantadora 
descripção : " Fomos e•n companhia ele al g-uns amigos visitar a 
cascata, que deve realmente ser considerada como uma elas 
mais bellas maravilhas da natureza ! Eru na ·tarde de um helio 
dia de maio, em que o céo estava puro e o ar ·tepiclo e embalsa
mado . O caminho da cidade a este pon lo não excede de u ma 
leg'll a , e é Lraç~do pot· terrenos elesiguaes, onde ouLr'ora existi
ram maltas virgens, mas que hoje está coberto de capoeiras e 
apresenta um aspecto agradave l e piHo1·esco. Chegando- se ao 
rio Tieté, encontl'a -se uma ponte esLreHn, mal construic!a, sem 
guarnições, e dividida em duas porções desigu aes por uma ilho·ta 
que lhe serve de ponto ele apoio ... Imagine-se agora que foi ao 
sol posto que contemplamos este eepectaculo I As aguas atiran
do-se elo alto dos penhascos em tres g t·andes rolos, confundiam
se nos ares. levantando uma poeira brilhante, onde se .viam re
flec tit- todas as côre3 do arco-i ris. Os nltimos raios do sol, 
dourando ainda al,.uns pontos ela paisagem, pareciam imprimir 
o beijo da despedida n •J seio das pa,rasitas sol itarias, e avellu
dar de sombra os ·tapetes de musgo dos rochedos, occultanclo de 
outro lado, no crepusculo, as espessuras do arvoredo e as 
grutas reconditas elas flot·e stas . E nós, extaticos, formando um 
grupo sobre uma das t•ochas lateraes, con·templavamos ·todos, 
como absortos, e La S"l'ande scena . Então succeeleu- se um epi
sodio, cuja imp1•essão nu•nca mais me sahirá da memoria. Lan
çando os olhos ao horison·te, vimos Yir lá elos seus extremos 
confins uma especie ele nuvem negra e compacta, que se avan
çava com r a pidez nos ares, mudando apenas ligeiramente de 
fórma. Eea um immenso bando dessa especie ele andorinhas, 
a que se dá aq ni o nome de tap&rcí,s . Quando pait·ou ac ima de 
nossas cabeças aquella massa escura, abrindo-se pelo meio, 
formou nm circulo de largas dim ensões, e começou a girar ver
tiginoso, alé que, voltando outt·a vez á sua fórma prim i·tiva, 
tornou a af11star-se lão alto e tão longe que a perdemos de vista. 
Pouco depois volveu, fez a mesma evolução e tornou a retirar
se, repe·tinclo ainda umas duas ou t res vezes este movimento 
aereo. Como, porém, a noite se approximasse e nós continuas
semos em nossa posição i mmovel sobt•e os rochedos , as t a per ás 
começaram a cortar com um vôo oblíquo o espaço q11 e as sepa
rava da tel'ra, e a esconder-se nas fendas esc.uras elas rochas 
que fo rmam o parapeito opposto do outro lado elo rio. P arecia 
na violencia e silvo uma chuva ele settaa, que, disparadas de 
um arco invisível , s~ ct·uzavam sobre nossas cabeças. Era- nos 
precisa a penna do celebre naturalista americano Audu.bon para 
pudermos dar uma icléa deste quadro ! Qllando as fendfts dos 
rochedos estavam .ja cheiM de taperás, o que tornava ainda 
mais escuros os interstícios das pedras denegridas, um de nos
sos companheiros, apontando a espingarda ele dous canos, car
regada de ·tariva, á fenda 51nde havia J?laior por~ão destn.s aves, 
disparou doue ~iros, um apos outl'O, CUJO estamp1do foi reboan
do lugubremente de penedo em penedo até se perder no fragol' 
das aguas. Senti nesse momento confranger-se-me o coração . As 
avezinhas que escaparam ao chumbo levan taram o vôo apavo
radas, e as que ficara,m mortas ou feridas, cahindo n:l. cor-

renteza, foram ennoveladas na espuma , apparecendo ele vez em 
quando boiando á tona d'ag·ua, para depois sumirem-se ele todo, 
sepultadas no ahysmo. Pobres taperás, antes não fossemos 
perturba e a sua existencia innocente !» 

SALTO DE QUELUZ. Log, elo Estado de S. Paulo, no 
mun. ele Queluz, com uma esc h . publ. de ins·t. prim<J.ria. 

SALTO DO CAJURÚ. Vistosa cachoeira em que o rio 
Pardo, aif. do Paeaná, precipi·ta- se com lnstante la rgura for
mando vario3 caixões que se abrangem perfeitamente ele um s6 
golpe de vista. A a ltura da queda é ele 7m,7. Fica entre a ca
choeira da Ilha e a do lVIatto. 

SALTO DO lTAJAHY. Ribeirão aiJ. do Passa Qua·tro, 
que é ,tt:ib. elo rio Canoinhas, este do rio Negt•o e este elo 
Iguassu . 

SALTO _DO MACUCO . Log . do Estado ele S. Paulo, no 
num. do Rw.Novo, com uma capella da invocação de S. F ra n
cisco ele Salles. 

SALTO DO PlRAPORA. Log . no mun. ele Sorocaha do 
Estado eleS. P aulo; com uma esch. publ. ele inst. p1·itn., ct·eacla 
pelo art . I ela Lei Pro v. n. 50 de 22 de levereiro de 1881. 

SALTO DO RIO DO BRAÇO. Log . na colonia Itajahy, elo 
Estado de Santa Catharina, á margem elo rio elo · Br·aço, O Es
~ado possue ahi t r. reenos . 

SALTO DO UNA. Log. do Esta do de S. Paulo, uo mun. do 
una j COII! duas eschs. pub :s, ele inst. primaria. • 

SALTO GRANDE. Dis·t. do Estado ele l\Iinas Get·aes, no 
mun. ele Arassuahy, á margem dil' . do rio Jequitinhçnha. Orago 
S. Se bas·ti ão e diocese ele Diama ntina. Foi areado parochia pela 
Le1 Pt·ov. n. 1.860 ele 12 de outubro ele 187!L. E' assim clenomiuado 
pe la /$'l'ancle cachoeira elo Jequi·tinbonha, que se precepita da cor
cltlheu:a denominada Serra do Mar. A h i ·termina a navegação 
elo BaiXO J eclutttnhonha ou rio ele arêa e começa a do Alto Je
qu.itinhonha ou rio de Pedras. Terq duas eschs. publs. de lnst. 
pr1m. Agenc1a elo correio . Dizem t ·' l' sido seu fu ndador o al· 
feres JL~lião Fet·nancles L9ão q1~e, internando-se pelas matLas, 
clescohl'lo essa local1dade, e ah1 estabeleceu quarteis, isto en1 
1813. E' ligado a S. Miguel elo Jequitinhonha por uma estmcla 
aberta ainda nos ·tempos coloniaes, em 1811, por aq uelle alferes, 
commandante ela então 7a divisão militar. Por seu teuHorio 
cprrem os corregos P a nella, Rubim do Norte e do Sul, Fari
nhas, Inchadinha, Inch aclão, Lua Cheia, Piabanha, P eclt·a, 
além ele outt·os. Suas mattas são muito proprias para culttira ; 
tem excellent es madeiras de consLrllcção, 

SALTO GRANDE. São assim denominadas duas cachoeiras 
nC:J rlo Crepnry, afl'. elo 'l'apajoz. A segunda parece ela Corça elo 
Salto Aug1tBto. Os Mundurucús dizem que acima elo segundo 
Sallo Grande o Crepury não tem mais cachoeiras e que o rio 
ap1·esenta desde então, nnütas ilhas e mui-tos sel'ingaes nessas 
ilhas. 

SALTO GRANDE. Grancle e helio sal to no rio Paranapa· 
nema, na secção comprehendida entre a cachoeira do Jurú
mil'im e a barra elo Tib1gy; com um a quecla vertical ele 6m 50. 
E' tambem denominado Salto dos Dourados. ' 

SALTO GRANDE. Grandioso salto no rio Uruguay a 1.legua 
e 300 braças do Pepery -guassú, na la t. S. ele 27o 81 15'' 45 e 
long. de ,10° 421 57" a O. do Rio de Janeiro . . « Este grandioso 
sal-to nunca foi clescrip to nem e:<:aminaclo por homem de sciencia, 
apenas os commissal'ios hespa nh6es e portugnezes, em 1759, 
Hzet·am elelle menção, ante> pela sua impor·tancia geographica 
em relação á foz ele Pepery-guassú, do que pela impor tancia 
que merece pela sua grandeza, forma e natureza. Em 1862, tive· 
occasião ele examinai-o e levan·tar a plan·ta desta aclmiravel 
obra ela na·tu reza e confesso que jamais viu-se mioha imagi~ 
nação tão maravilhada .. . . Ao contrario da dil'ecção de tod0s os 
saltos, cachoeiras e cascatas que obstruem o leito dos rios, se
gundo a clirecção ·transversal, o SaHo Grande du Uruguay se 
desenvolve no se nt1do longliuc!tnal segundo a extensão a H8~ 
braças, que é o seu comprimento real. A sua aJ tura média ela 
superficie das aguas mínimas é de 53 palmos. A forma do Salto 
Grande . apresenta as disposições seguintes : em todo o seu ele~ 
senvolv1mento fica o rio dividido em duas partes muito distin· 
ctas, a rocha de 1182 braças ele comprimento, rebaixando-se nos 
seus extremos superior e infel'ior, une- se pelos mesmos extremos 
á mal'gem direita do rio, cujo leito em ·todo o cles3nvoiYimento do 
salto tem um ni vel superior de 25 palmos ao terreno da mar~ 
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gem esquerda, que é baixo e inteiramente rochoso. O paredão 
que forma o saHo, clis:ta da margem esquerda 18 braças, que 
corresponrle á largu1·a do esLrei'to canal formado por elle. A la t·· 
gura do rio Uruguay, logo ac1ma do Salto, é ele . 300 braçns; 
quando as aguas o encontram no seu extremo supenor tomam as 
du·ecções seguin·te : correm entre a rocha elo Sa l'to e a margem 
esquerda; en·tl'e o paredão do mesmo Salto e uma gt•ande t•ocha 
Sttuada no centro elo rio; entr e es·ta rocha e a margem esquet•da; 
linaiJnen·te pelos canaletes e partes baixas desta mesma ol'igem. 
Pouco abaixo do extremo superior elo Salto todas as aguas con
vet·gem para o canal, e as que correm entre a rocha elo Salto e 
a margem direita precipitam-se latteralmente .sobre o mesmo 
canal no seu desenvolvimento de H 82 b1•aças. E' aqui qne se 
ostenta toda a belleza elo Salto Grande; aq aguas de um rio ele 
300 braças de largura. repen'Linamanle pr ecipi •am- se em um 
canal ele 18 ele largo. E' grandioso o espectaculo que off'erece a 
Precipitação elas ~guas ele um grande rio em uma rocha ele 1182 
braças ele compdmen to, sem que haja um só ponto· não cober to 
Pelas aguas que se precipitam. A parte superior elo Salto é co
bf•rta por um espaço nevoeiro formado pelos vapo t·es elas aguas. 
A força com que estas se prêcipitam no canal e a reacção q Lte 
se produ~ em consequencia da força com que cahem, ~·az com 
que ~oda a marge m esquerda no seu longo clesenvülvunento, 
consel've-se inteiramen·te molhada como si houvesse al lt uma 
chuva pet•enne e eLe t•na. O ruiclo das q,guas é tal rrue impede 
c1ue se ouçam as vozes ele pessoas que se ac~am pouco distantes, 
embora elevem o som e augmentem a sua JntensJclade. A velo
ciclacle no canal é facil comprehencler- se, ::jllando pensar- se que 
as ao·uas de um rio ele 300 bt·aças ficam obl'igaclas a correrem 
em t{';n canal de 18, cujas m a rgens são ele rocha e aprumadas ... 
Camargo. Q•uarl1·o Estatistico Geog. ela P1·ov. elo R. G. elo s~~l. 
(Porto Alegre 1868.) 

SALTO GRANDE, Cachoeira formada pelo rio Jequitinho
nha, no Estado ele Minas Geraes. As aguas clespenham-se com 
fragoe ele uma aHUL·a ele mais ele 40 metros. 

SALTO GRANDE DO PARANAPANEMA. Pov. elo Es· 
taclo de S. Paulo, no mun. de Santa: Ct'uz elo Rio Pardo. Agencia 
elo correio , c t· eacla em janeiro ele 1887 e uma esch . publ. ele 
tntr. prim. Foi elevada á dist. pelo Dec. n. 155 de 14 ele abril 
ele 1891. 

SALVAÇÃO. Log. do Estado, elo Am az0nas, no mun. da 
Labrea á margem esq. do no Purus. 

SAL V AÇÃO. llha no rio Urubú, af[ do Amazonas, aos 2o 
43'25" ele lat. e 16o i2' i2" de long. do Rio de Janeiro (A. M. 
Shaw.) 

SALVADOR. Cidade capi·tal do Estado ela Bahia, na bahia 
de Todos os Santos, a'té o anno ele 1763 capital elo Estado elo 
Brazil, aos 12° 53' 27" S. e 4o 37' 30", 40 E. do Rio de J aneiro . 
Acha-se situada no l ado oriental da bahia de Todos os San·tos, 
na cos·ta occiclen"tal ele uma pon·ta ele terra aHa e um pouco 
r ecur vada, que se estende ele N. a S. offerecendo um aspecto ele 
1nlponente belleza. A cidade é il'regularmen·te edificada e clivi
cle-se em duas partes mui'to clifferentes : a baix,t e alta. A pri
meira, ·tambem chamada Praia, por se estender ao longo do mar, 
quasi que se compõe ele uma só longa t•ua, de mais de uma legua 
ele extensão, com a qual, no centro elo commercio, correm outras 
de 250 a 30.l passos de comprimento, cortadas por travessas, que 
do pé da mon·tanha se dirigem ao caes . Es·ta par·te ela cidade 
estende-se pelos clists. de N. S. ela Conceição ela Praia, Pilar, 
i.V!al'es e Penha. E' nas duas pl'imeiras que pat•ticularmente es·tá 
concentrado o g rande commercio com suas lojas, escripto t·ios, 
at•mazens, tmpiches, e-tc . T ambem neUa se acham a Alfanclega, 
O Arsenal ele Marinha, o elegante ecl ificio ela Junta Commercial. 
os priucipaes Bancos, a Capitania elo Porto, o Coneio, etc. l~1rtre 
as egt·ejas no·tam- se: a matr iz da Conceição, em um pequeno 
largo , gt•ande, cons·truida ele cantaria da Emopa, com duas torres 
e um carrilhão, ricas alfaias e utensíli os elo culto, ele ouro e 
Prata; a capella do Corpo Santo, a nti ga matriz; a de Santa Bar
bara, ·tamhem antiga, ao lado da qual acha-se a casa em qt:e se 
ab~·1u ~. pl'imei.la ·typogt·aphia que teve a Bahia e se publicou a 
pt·uueira gazeta , a Ielacle d,e o~wo; a ma·t riz elo Pilar ed ificada 
Ju_nto ela .mon·tanha ele que é ampat:acla por fortes m~n·alhas, 
&l ande, dourada e lageada de can·tal'la européa, com r1cas a l 
faias. Jun·to a ella, elo lado elo mar acha-se a cape lia do hospício 
de N. S. do Carmo, velha, deteriorada e feohada. Mais adiante 
está a elegante capella ela Ordem 'l'erceira ela Santíssima Trin
dade, sobre um alto, ultimamente incendiada, e a insignificante 

e at'l'uinacla capella de S. Francisco ele Paula, ta mbem no allo. 
Já no clist. elos Mares encontram-se a visto•a capella, casa pia a 
collegio dos orpbãos ele S. Joaqui m, a matriz rios iVbres e a 
capella, com hospício dos franciscanos, da Bôa Viagem . Na 
seouinte pon·ta ele Monte-Sel'rate vê- se a capella, com hospicio 
do~ Beneclictinos, em encantadol'a posição, mas estragada; 
perto. sobre um aho, em deliciosa posição, ergue-se a gt·ande, 
formo.sa e rica cape !l a elo Bom fim, Jogar ele romaria, donde s~ 
descobre ·toda a cidade e seus a rredores . E' toda ornada de 
mnita obra ele talh a, com sete altares, muitas e ricas alfaias de 
ouro e pmta. Alem desta celebre egr\lja ha mais na península de 
Itapagipe as ele S . João, Rosario e Conceição ela Ribeira; esta 
ultima celeb1·e por nella es tar sepultado o bispo D. Marcos Tei
xeira. Finalmente na extr('ma ela península acha-se a mateiz de 
N . • ela Pen hn , ao lado elo palacio archiepiscopal. Voltando 
para o bairro do commenio, chama a nossa attenção a Praça 
elo Commercio, feita sob o governo elo Conde elos Arcos, á custa 
dos negociantes, explencliclo eclificio, n 'uma pl'aça, OOlll gl'an cies 
salas, ornadas elos r etratos ele seu fundador e bemfei·tore>; atraz 
deste edificio, em out1•a praça sob!'e o mar e ajat•clinada, ergue
se o monumento da campanha do Paraguay encimado pelo anjo 
da Vic~oria. O mercado de S. João, con s truido p ela Camara em 
iSHJ é pequeno; um outro no dist. do Pilar, no logat· chamado 
Caes Do<trado, foi edificado por uma companhi a . Outros eclificios 
publicas notave is, são o escritorio e ponte ela Companhia Ba
hiana de Navegação á Vapor, o antigo quartel ele cavallaria o 
Arsenal ele Guerra j nnto ao collegio ele S. J oaquim o "'azome
·tro em immecliata visinhança, a estação ela E . ele F: d~ Bahia 
ao S. Ft·ancisco no lognr chamado Jequitaia . Pouco adian·t<~ desta 
estaçl\o e á clirú ta está collocacht a penitenciaria. N<t rua da 
Bôa -Via!5~m está o grande, elegan te e n ovo ed iíicio elo Asylo 

· ele Menclte 1clade . Numerosos es tabelccuuen·tos fabrts tem sur"iclo 
ulLimamente deste ponto em diante; nesta área es·tão as fabricas 
ele charutos e cigat·ros, vellas, chocolate e outl'as, cles·tacanclo-se 
a elo Emporio Inclnstl'ial, na Bõ 1- Viag-em, destinada á fabrica
ção ele fa.zenclas de algodão, a dos Fiaes ele egual destino, a ele 
ferro esmal·taclo, etc. Já no Bomllm acha-se o importante ecl i
ficio elo Hospital Portuguez . Por toda es·ta part~ ela cidade corre 
um a linh a de carris urbanos, e uma ou-t\·a que bambem vae ao 
centro clella na parte alta . Ao longo do li·ttm•al, em g•·ande parte 
cel'cado ele cáes, estii:o os seguintes fot·t es : o de Santo Antonio 
clcb Ba>Ta, o de Santa li'Ian·a e o de S . .Dio,qo, á entrada da bahia, 
levantados nos primeiros tempos da cidade pelos dona·tarios 
Fra..ncisco Pel'eira Cou·tinho e Manoel Telles Barreto. O primeiro 
foi reconstt•uiclo no seculo X VI pelo engenheiro Turt·eano, occu
paclo em 162,1 pelos hollanclezes, possuindo hoje o grande pharõl; 
o segun.do ele forma ele um hoctogono, com mul'a lb as, foi r e
construJClo em 1609 e al'mado com 18 canhõas, possuindo tambem 
hoje um pbarolete; o ter ceiro finalmente ao N. do segundo, 
acha- se num alto com muralhas em at·co ele circulo e3·tá cles
mon:t~clo, servi.ndo, porém, ele post.e tel~graphico dé signaes 
manttmos. Mats para o N. e na pra1a es·ta o forte ela Gamb6a 
encarregado ela fiscalisação elo porto . No meio dn ancoraclour~ 
acha-se o for·te ele S. ll1a1'Cello, ou s implesmen·te elo Mat·, em 
frente á cidade, de forma circular, pl'incipiado por Diogo de 
Mendonça Furtado em 1.623 e reconstruido, por virtude ela Carta 
Regia ele 4 ele outubro de 1.650, pelo Conde ele Castello Melhor e 
reformado pelo Conde elos Arcos, que o armou com 46 canhões, 
possuindo hoje 30 . Pouco além da egrej a ele S: Francisco· de 
Pa1:1la acha-:se o forte ele Santo All·erto, sobre a praia e cons
trmclo em Cima ele rochedos, do ·tempo ele D. Diogo de Menezes 
(1606-161 2), mais acl:iante o fol'te ela Jeguitaia, hoje desarmado. 
finalmen·be o reclndo hexagonal da pon·te de Monte SerJ'ate, com 
torr.,ões; já existia na época das invasões hollandezas, sendo 
occupaclo ~m 1.637 pelo Conde ele Nassau. Em ruinas se acha o 
de S. Barlholomeu de Itapagipe, tambem .·tomaclo em 162 7 pelo 
9onde, -A cidade baixa liga-se á alLa não só pelas antig-as e 
m gremes l~cl~Jt'as , como ·tam bem por u_m elevador hycll'!lulico, 
o cln. Conce1çao e por um mrbt'O no 'l'aboao ; e uma linha de ferro 
assentada em plano inclinado, puxado o carro por machina 
fixa no al-to, por meio ele cabos de arame. O eleva dor da Con
ceiç;\o, pertencente á. Companhia Tt·ansportes Urbanos e· jnau
guraclo a 8 de clezern bro · ele 1873 está collocaclo na rua da 
Alfanclega, em uma tol'l'e ele 19i p~s de altura, terminando na 
praça ela Constituição . Contem dons cam~J·ins, e o tunnel- .que 
a esta conduz tem 81. Jf pés de ex tensão. Cada c~mar1m, CO?J
poda 20 pessoas, fazeudo - se a ascenção em um ~11n~to. Subm
clo-se por qualque!' desses caminhos chega-se a mdade alta, 
que acha-se n'uma al'tura ele 200 até 300 p~s. sobre o mar, e~ 
terreno clesegua1, cavado por vales, onde ve-se a exuberanca1 
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da veget"•ção sempre verde. Esta parte da cidade divide -se 
em seis dists. : o ela Sé, Victol'.ia, S. Pedl'o, Sant' Anna, 
Santo An·tonio e Rua do PasRo. Um setimo, o ele Brotas, 
já é dist. suburban_o. A egrep. d.a Sé é o maior tempLo da ci
dade. Possue um[!. só nave com. uma capella doS::;. Sacl'amen•to, 
ricamente ornada. Está collocada sobre uma pequena praça 
com vista imponente para o mar. Jun.;to a ella, ligaelo por um 
passadiço, acha-se o palacio <1-l'Chiepiscopal. Alem cl~ morada 
elo arcebis[:>o, funcciona n.elle .a secretar1a e a Relaçao me·tro.
politana . • Uém desta egt·ep enstem mats no ehst. a do Coll~gw 
elos extinctos jesuítas, eom ft·ente para a praça do T erre1ro, 
sumpLuoso edifi.cio servmdo ho1e ele CaLheelral, ele marmore, 
com magnífica sacristia e mnitos altares. Na sua nave mór 
está sepllllado o gove•·naclor Mem ele Sá, além dos arcebispos 
falleciclos ela archidiocese. Além desLa ha mais as egrejas de 
S. Pedlro elos Clel'ig·os, da Ol'clem Terceira de S . Domingos, ela 
Ordem T~rceira ele S. Ft•ancisco, elo convm)to de S. Francisco, 
da Ajuda e da l\Iis3ricordia. Neste clist. e jun to á Ordem Ter
ceira está o sumpLunso convento ele S. Francisco . A egreja é 
uma notabilidade em obra ele talha dourada e de jacarandá.; 
possue ella em um ele seus altares laleraes uma imagem &e Si):o 
Pedro de Alcantara, que é um a perfeição ele esculptnra. Os 
corredores que dão entrada para o claust1·o a té meia altu ra são 
cobert?s ele bellos e raríssimos azule,jos, represen lanclo assumptos 
sact·os. Entre outros eclifi.cios elo clis·t. da Sé, nota-se primeiro 
o palacio elos antigos vice-reis, no lado meridional ela praça 
de seu nome (hoje cltl Consti·tttição), ecliHcaclo pl'imeiramenLe por 
Thomé ele Souza em 15,19, rccons~ruiclo em 1663 por Francisco 
Barreto de Meneze~, que fiz no lagar do antigo Llm novo edi
llcio ele 20 bl'aças ele frente, com 1.1 janellas, occupancl um 
vasto quadro, oucle se acha a Thesom·ada, obt·a qtte durou 
muitos annos. Ultimamente foi a rl'eacla a p;ute que olha para 
a praça e novo palacio levantou-se em estylo moderno e cle
gaQ.te. Em segundo logal' nota- se o palacio do Concelho i1inni
cipal, occupando o lado ot•ien"tal ela Praça ela Cons·tibuição; tem 
salas ele s essões elo concelho, secretaria e archivo ele um lado, 
e elo outro sala ele sesi!Õ ?.s cl<1. Camara elos Deputados, secretaria, 
etc . No pavim ento inferior• tem o laboratorio municipal ele 
hygiene, moclernameuLe mon-tada e a secção ele engenha,ria . Em 
terceiro lagar a Fcuculdacle de Meclicinc• junto á egl'eja do Col
legio, antigo convento, e hoje inteit•amente reconsLruicla e au
gmer,l(acla com sala nobre, sa.la ele aulas, labora;torios nmseos, 
biblioLheca, eLe. A Bibliotheca P.ttblicc• funrlada pelo conde dos 
Arcos em 1.811, com ·tt•in ta e ·tantos mil vo lumes, acha-se em 
um vasto salão sobt•e a sacl'istia do mesmo collegio e o 1ll'chivo 
Ptublioo num palace~e sito á rua Vinte e Oito ele Setembro. A 
nova Paculclacle Jw·icláu acha-se na rua Visconde elo Rio 
Branco perto do palacio do Conselho Municipal. O Lyce!ú ele 
Al·tes e OfTicios na t•uade D. Jose, perLo ela Sé, no antigo Paçe 
do Saldanha. A Acc&demia das Bellas Artes no mesmo eclifi.cio 
em que se acha o Arch!vo Publico. No fim ela rua ela Consti• 
tnição, está aa praçn ajardinada Castro Alves, o ·thea.tro São 
João, ecliflcaclo em 1806, com gl'ancle muralha ele segurança ao 
lado occitlental, foyer, salões, amphiLheatro, munido ele quabro 
ordens ·de camarotes, vas·to palco, eLe. O Thcsow·o acha-se 
situado n::t rua Pão de Lot. No seguinte clist. ele S . Pedt·o, 
notam-se, entre as egrej•ts, a da Bal'l'oquina, pequena, e no 
lado ol'ient<~.l da Pr·aça Castt·o Alves; o mosteiro de S . Bento, 
fumlauo, em 1581 i o antigo convento de Santa 'l.'hereza, fun
dado em :l665 i e a matriz ele S. Pech·o, na rua ele ·seu nome, 
bem ornada e com l'icao aU'aias . Mais aclean·te acha-se, sobre 
a vasta e ajardinada pt•aça ele Treze ele Maio, o convento de 
N. S. da Piedade ele Capuchin hos Italianos, edificado em 1679. 
Pe1·to deste, e ao lado ot•iontal ela matriz, acha- se o convento 
ela Lapa ele religiosas fL"anciscanas, fnnclaclo a 7 ele dezembro 
ele 17•14, com capella .muito decente. Ahi elen-se o facto he
roico ele soror A ngelica , que inspir•ou !1.0 p intor bras ileir0 Fir
mino Monteiro a bella ·teh que hoje possue o Lyceu ele Artes 
e Officios. Em seguida a jpraça 'rreze ule Maio ex tende- se pa1·a 
o sul a la rga rua Pecha Luiz (ant1ga elo Rm;a.rio), assim cha
mada pela capeHa que tem desse nome , pertencente á uma 
il•mandacle ele prelos . .A traz desta, na l'Lta ele S . R ay mundo, 
acha-se o Recolhimento deste nome, hospicio clé arl'epenclidos. 
Mais acleante e em seguida á rua Pedro Lniz estende-se a iilas 
Mercês, assim denominada pelo convento que nel•la ha de reli
giosas msulinas, grande, com cape !l a dourada. Ao lado direito 
desta rua ainda ha <t egreja elos Aillictos, com bella vista para 
o mar, e mais para o norte a capella e hospicio de J e1·usalem, 
elos menores, fundado em 1725 a diligencias ele F1·. Francisco 
ela Conceição, naquelle tempo vioe-commissario .geral ela Terra 

Santa elo Brazi!. Entre os ecli/icios publ icas deste clist. desta
cam-se 0 que hoje serve de secretaria elo. Govemo e Senado, o 
ela secretaria de pol icia, ambos na praça Tt·eze ele i\:Iaio, o l?o li· 
·theama, o Quartal -Ganeral, o Qtlartel ela Policia, a Eschola 
Normal ele Homens, etc., e .en·tt·e os parliiculares rnuHos ele· 
na·tureza palaciana, como o Collegio S . José, n0s Barris . O 
Passeio Publico , situado no fim ela bella rua elas Mercês, na 
praça da Acclamação, feito em 1.810 sobre o governo elo conde 
elos Arcos, em ballissimo ponto, somln·eaclo por copa das ar
vores, offerece soberbos pontos .de vista sobnl a bal1 ia e cidade. 
Possue bellos terraços, or nados ele estatuas ele marmore, col
leccão zoo logica e um obelisco Jevan tado pela cam;u·a em me
mor ia ela chegada {t Bahia elo príncipe r egente,, depois t• ei D. João 
VI. Jun·to a esse Passeio,esL<i. o biswrico fol'le cleS .Pedro, forta
leza l eve11tacla no ·tempo elos I-Iollanclezes, ele fórma rectaugular 
que hoJe serve ele qu«rtel. Foi nelle que leve prinpicio a 
guerra ela m.clepenclencia, pelo s itio que lh e poz o g·ener al :Ma
deu·a e o aprrswnamento elo bl'in-acleiro Manoel Pecl t·o ele Frei"tas 
Gu imarães em 19 elo fevereiro ei"'e :l822 . Egualmen ·te clahi partio 
o mo vunento reJl Ublicano ele .1837 e a proclamação ela R~puiJHca 
elos E stados U ntclos elo B1·az1 l em 188\J. Esse aconteci meu to su
bstituiu o auiigo nome ele l argo elo l1'o1·te ele S . Pedro pelo de 
Praça ela Acclam::tção . Em seguimen·to a e-sta fortaleza en
con'bi'a-se a g1·ancle praça conhecida por Campo Gt·ancle, hoje 
Duque ele Caxias, onde se levantou o monumento ao Doua de 
Julho, commemorativo ~a inclepenclencia ela Bahia . Este campo 
é vas·to e ornado ele elegantes casas. Em nm elos seus lados 
acha-se a Capella Ingleza. Delle seg·ue paro\ o sul a rua ela Vi~ 
c·toúa, elegante bairro al'istocratico, composto ele magníficas 
chacaras e bellos jardins . Na ex tt·emiclacle meridional dest a rua 
acha-se a praça ela Vic"toria, num elos lados ela qual se e1·g ue 
a l\Iatriz clest nome, primeh·a egreja cons~ruida no solo ba
hiano, elevada ií. ma·triz em 155i . Todo o territori!J daqui em 
cleante é historiao. Foi a]:li que se fundou a primitiva Bahia, 
conhecida pot• Villa Velha do Pe1·eüa, fundada por lPl'ancisco 
Per~ira Cou·tinho, primeiro clonatario ela Bahia (1536-1517), e 
onde v iveu Diogo Alvares, o Caramnrú . Uma bella rua segue ela 
.ü:ente ela matriz pat·a o largo ela Graça, 011cle existe a Capella 
e Hospício deste nome, doados em :1.582 por Ca-tbarina Alves, 
mulher elo Caramurú, aos fra des benedictinos, e onde se ach~L a 
celebre cloaclol'a. E' um logar apraúvel, donde se avista o 
oceano, e on de ha u m monumento ií. memoria elo caridoso e 
popula.r medico Dr. John L. Pa·tel'son. Da mesma praça ela 
V.ic·toria desce um a bella e larga rua que 'Vae t er á pov . da 
Barra. onde em um alto acha-se a capella de Santo Antonio da 
Barra; fundada ele 1595 a 1600. Finalmente pertencem ainda a 
es·te elist. as cápella.s de S. L azaro, Maclt•e ele Deus, Sant'.Anna 
elo Rio Vermelho, em diversos pontos já fóra da cidade. Entre 
ns eclificios publicos clelle clesUaca-se o palacio elo Governadot· elo 
Estado, na Vidoria . O dist. de San·t'Anna ·tem sua matriz 
sobl!e um ÇL1to, a qual é ele elegan·te architec·tnva . E' notavel por 
nella jazerem os restos do infel iz Padre Roma e guardar a 
glol'iosa baucleh·a elo •.!Qo bahlhão ele Voluutat•ios ela Patt'ia. 
Outras egrejas deste dist. são: a egreja e convento de Santa Clara 
elo Des·terro , muito rica em obj ec·tos ele ouro e pra·ta, todo mu
r ado, e com gvande quintal clentl'O elo qual h a umlL cape li a de 
Santa Thereza. A capell::t ela Saucle, dourada e com ricas alfaias. 
a ele Nazat·eth em um aprazível sitio, a ele San to ,i.ntonio ela 
l\Iourf.l!l'ia, pel'tenceu~te a uma irmanclttcle milHar, bem como a 
elo Rosario, elo quartel ela Palma, e a cap~lla elo Tingui, são 
as p l'incipaes egrejas deste clis t. A ela Palma, com h ospicio 
fundado pelos Agos·t inhos, pertence hoje ao fnsti ·tuto Official 
Secundaria ele Instrucção. O semi'llal'io bheolegico cre S. Damaso, 
creaclo por Carta Regia ele 5 ele abril ele 1811, principiou ahi a 
sua acLiviclade até ser depois tl'ansfericlo p:1l'a o Convento ele 
Santa Thereza, .i á citado. Além destes edillicios elo culto, ha · 
neste clist. 0 Collegio elos Ot·phãos do Coração ele Jesus, com 
capella ele estylo gothico, o ela P rovidenci a, Lambem com capclla 
elo mesmo estylo, a Eschola Normal ele SenhOL'liS, o Quartel cla 
Palma, o Asylo elos Expostos , o de Santa Jzabel e o novo hospitaL 
de Nazaretb. Entre as praças e ruas cumpre dis·tingui.t· o Campo 
ela Polvo1·a (hoje Praça dos 1\!far l.yres) ass im chamado pot• ·ter o 
governador Roqu e ela Cos·ta Baneto para all i removido o depo
sito ele pol ~o~·a que até en•tão se gu<~~rclava em ::;., Bento, c~m 
grande pre.1 mzo para a população i celebre por nelle ter t idl!) 
loga1· em 1817 a execu ção elo padl'e Roma e de outros patriotas 
pernambucanos. F6ra desta particularitil!ade, nada de veco~nmen
clavel tem o campo., no estado em [rue actualmente se acua, apeuag 
nivellaclo, mas pouco edificado,' solitat•io e ·tr iste como que len1-
bt·anclo a i nela as tr,istes acenas liberticidas que nelle se clera.!!Ul-1 
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0 :mti.go cemiterio que aJJ.i pessuiu a Misericorclia. l\Iais alegl"e 
é o Largo de Nazareth com suas elegan·tes casas, o g1·ande hos
pital e a antiga capella. - No clist. ela Rua do Passlil, alem ele 
sua matri.z, doUcrada e munida ele ricas all"a:ias, notam-se o 
convento da egNja elo Carmo, fundad o em 1585, outr'ora rice, 
mas hoje mu ibp decadente; a capella ela Ot·clem Terceira, ao 
lael9 elo convento, rica e ele gosto moderno ; e a carpelJa G!e N . 
S. do Rosal'io ela Baixa elo Sapateiros, antiga matl'iZ. pBJ.·ten
cente a uma il'manclacle de pretos. -O dist. de Santo Antonio 
Alem elo Ca1•mo, que se segue para o nOl'te do o.n tecedente, 
possue uma gt•ande ma·triz sobre a pl'aça do seu nome, mas muilo 
simples . Mais importantes são suas capellas : a ela Conceição elo 
Boq ttcit·ão, dotll'acla, rica em alfaias pertencen·te á 0L"clem Ter 
ceira ela Conceição, conJi·aria ele homens pardos ; a ele N . S, 
do Rosario dos Quinze Mysterios, nova e insigniilcanLe, par
·tencenle a uma il'manclacle ele homens pretos; a ele S . José ele 
ele Riba Mar, doada por Carta Regifl. elo Conselho Ul tramarino 
de 2! de outubro de 1807 a beneficio dos meninos orpbãos. 
Perto de !la acha-se ·o Recolhimen·to elos P erdões. Mais para o 
norte esbi• siluado e convento ele N . S. da SoleclaGle de reti
giosas nrsulinas, em local aprasivel, ~ poucos passos mais 
adeante está a capella ele N . S . da Lapa, co nhecida pol' La
pinha, celebl'e por suas festas ele Reis, e por se gtuH·darem em 
um IJanacão situado na pr11.9a em que se _acha a e~t'eJa os em
blemas da Jnclepeclenma ela BaiHa, que sao annualmen·te con 
clusiclos. a 2 ele j tllho, solemnemente, pela clelacle Fóra da 
cidade · e ainda pertencente a esle dist . , no Jogar chamado 
Cab nl l~, hotne a capella do Santissimo Coração de Jesus, 
eclificiada a 8 de setembro de ·1820 pelo padre Fra.ncisco Gomes 
de Souztt, onde p1·imeüo se eslabe1ecea o collegio de meninas 
o1·phans, e hoJe conhecida com a in vocação ele N. S. elo Res
gate. Alem desses eclificios ele culLo, ha neõte clist . um .Hos
pi·tal ele Leprozos, estabelecido pelo govemaclor D. Roc!rigo 
José de Menezes em 1784 com capella em uma qninta que 
pertencera ao· .J esui'tas . Tam bem é digno ele menção o gt•ancle 
deposito ele agua com que é abas·tecicla a cidade, pertencente á 
Companhia Aquaria elo Queimado. Existem ainda, mas desar
madas, nes·te dist . duas fortalezas : a ele Santo Antonio e a elo 
Barbalho, em pouca clis·tancia uma ela outt•a . Aquella, hoje 
casa de detenção, ela ta do ·tempo dê D. Diogo ele i\1 enezes, e 
susten·tou renhidos combates nas invasões hollanclezas de 1624, 27 
e 37, particularmente na 1.1ltima, em que deante clella ' 'eio que
bl·ar-se o poder elo conde ele Nassau. A elo Barbalho, do tempo 
dessas invasões, e ele sys\iema abaluartaclo, foi á primeira da ci
dadê, em qne as triumphantes tropas libertadoras arvoraram a 
bandeira aurivercle no glorioso dia 2de j ttlho ele 1823. Junto clella 
bavh a-té ba poucos annos o matadouro municipal.- Os clistS'. 
da Sé, S. Pedro, Vic'toria, Sant' Anna e Santo Antonio, ela 
cidade alta, são atravessados pelas linhas ele bonds elas com
panhias ia) T1·anspottes Vtbc&nos, ela Praça ela Constituição 
através elos clists. ela Sé, S . Pedro Victoria a·té á Barra e Rio 
Vermelho; 2a) Tdlhos Centi'CWS, ela baixa ela Barroquiuha ao 
Rio Vermelho pela Fonte Nova, Re·tiro e baíxa da Sol eclacle; 
3a) Linha Oircttla1· com duas clirecções, uma pat•tinclo ela praça 
Qttinze de Novembro (antigo Terreiro) atravessarndo as. prin
cipaes ruas elos clists. ela Sé, s, ·Pedro e Victoria até o Cane1la 
e Bom Gosto; e outra partindo elo mesmo ponto e indo ao su
bul'bio de Nazareth, no dist. ele San·t'Anna Uma terceira linha 
parte ela Baixa elos Sapateiros, contorna ascendendo o antigo 
convento elo Carmo, att·avessa as principaes ruas elo dist . ele 
Santo Antonio até á Baixa ela Soleclacle, e d'ahi em deante por 
u ma nova rua ele insensivel declive. feita na encosta ela monta
nba vai ao dist. dos Mares, já na Calçada elo Bomfim e segtte abé 
o arrab;tlcle ele Itapagipe ; 4a) Vehiculos Economioos, na cidade 
lJaixa, que par·te elo largo onde está a egl'eja da Conceição ela 
Pl'aia, at t•avessa as p1•incipaes ruas elo commercio e vai a 
Bomfim, onde ·Lem a sua estação partindo rl'ah i outr·o ra,mal 
que• vai á R ibeira de Hapagipe. Esta Comparnbia passa tambem 
pela rua Bôa-Viagem, oude a Companhia Emoporio In
dus trial do Norte construiu uma fabrica de tecidos ele alg:eclão. 
A cidade possue seis cemitel'ios : Campo Santo, com uma bo
nita capella ele estylo gothico ; o elos Estl'angeit•os ; o Inglez; 
todos no clist. da Vicloria; Quinta dos Lazaros, no dist. de 
Santo An·tonio ; Massaranduha ou Bom Jesus, no clist . eles 
Mal'es; e o ele Brotas, no clist. eles·te nome, cnele tambem se 
a.cha o Asylo S . JoãC!l ele Deus para alienados, Uma das par
tlcula ri chtcles da cidade é um la g·o qve barnha- a elo lado ele leste, 
conhecido pelo nome ele JJique, de cerca de c!ous k ils . de ex
teu são e larglll1a corresponclen·te, cerca de de al-tas collinas 
cobertas ele vi. çesa 11egetação, e á margem oriental <lo qttal pa<!sa 

uma linha de boncls em procura elo anabalcle do Rio Vermelho 
tendo no alto o vas\iu asylo S . João ele Deus, e na occicleLltal, 
tamb>em sobl'anceiro, o novo baino elo Tororó, com capella. 
l!:nt1•e os ar l'abaldes mais estimados ela Bahia notam - se o Rio 
Vermel ho, a B:trJ:a, a Bh Viagem, o Monte Sel'l'ate, Itap-ag!Lpe 
e Plataforma, ·todos marHimos ; PiLangueiras, Castro Neves, 
Cabulla, Brotas e Cidade ele Palha, ele carac ter campestt·e 
Passemos ago t•a a clat• uma descrip .ã.o ele sem principaes ecli
ficios : Sé. A primeira egreja, que serviu de 8ê, foi a pequena 
capella que em 151•\l, por occasião ela fundação da cidacle por 
Thome de Souza, levantaram os jesnit:ts com o nome ele Ajuda. 
Es·ta egt·~jü~ha foi feita ele taipa c coberta ele palha, tendo a 
seu lado umas casas onde aquelles padres deram principio aos 
exercicios espirltuae5. Chegando, porem, em 1.552, o primeiro 
bispo do Brazil, D . Pedro Fernandes Sardinha, cecleram·lhe 
os jesuitas a di-ta sua capellinba e casas, passando-se para o. 
Mon·te Calvat•io (Carmo), onde construil'anl um pequeno ho~p.ital 
(segundo Ignacio Accioli), ju11to á uma ermida que já existia 
sob a invocação de N. S. ela Penha ou da Pieclade,' ·balvez a 
que Christovam de Aguiar Daltt·o deu depois aos :frades car
meJitas. Est t capellinha ela. Aj uda, pois, ficou servindo de 
egreja calheclral emquanbo o ])ispo não deu as providencias para 
a edificaçãC!l da vel·dacleil·a Sé, a que deu principio no seguin·te 
anuo de 1553, um anuo depois de já ·ter creaclo a fl'eg . Esta 
coustrucção durou muito tempo antes que para a nova eg.r~ja 
se poclesse tl'ansferir o cabido. Ainda no episcopaclo ele D
Peclro da Silva ella não se achaYa ele todo acabada, como real
men·te ainda hoje não está. Diversos ,governaclol'es prestaram-lhe 
parti culat: a\tenção, como particularmente o Marquez ele Angeja 
qne, r ecewso ela nuna ~ue ameaçava a tor1·e ela crrt·eja (que 
amda no fim elo seculo X\ I não existia) pela talLa. de ~e"'uranca 
do ·tel'!'eno ua crista da mou·tanhu, sobre que est'\ a egr~ja ed-i,
O.cada, mandou demolir a clila tone até á cimalha, e retirar 
ela outra os sinos, obra que importou em 1: 350S, entrando o 
reforço que se fez elas paredes elo ·templo mecleante grossa,s 
linhas ele ferro. Es·ta demolição já em 1708 era recla
mada pelo Major Engenheiro Antonio Rodrigues· Ribeiro. 
No anno ele 1754 o Con.de de A'touguia mandou lazer um novu 
paredão ele sustento do aclro, por ·ter o antigo aberto, em 1751, 
algumas fendas. Abstt·ahiudo diversas obras que se tem l'eHo 
no correr dos tempos a inda não estú acabada a Sé, faltando
~he as LOl'!·es e o complemen·to do fronLespicio, feHo ele pedras 
tit·aclas na corôa de· Ital)itanga, ao N. da ilha ela Mar e, donde 
tambem vierem as elas campas . No fim do seculo XV I Gabriel 
Soares clava clella a seguinte descrlpção: << A egreja é de tres 
naves, de honesta grandeza, alta, bem assombrada, a qual tem 
cinco capellas muito bem feitas, e ornamentadas e clous altares 
nas umbreiras ela capella mó r. Esta esta Sé em redondo cer
cada ele terreiro, mas não es·há acn.bacla da torre elos sino; e da 
elo relogio, o que lhe faHa e outras oill.cinas muito JJ.ecessarias, 
por ser mtlito pobre e não ·tet· para a fabrica mais do que cem 
mil reis cada anuo e estes muito mal pagos. ». Dessolvicla a 
orcl!m dos jesuitas, mandou a Provisão Regia de 26 ele outubl'O 
ele il.7ô5 passar l)a,ra a eg1•eja elo Col-legio as a·ttribuições de Sé, 
emquanto es·ta se concertasse, e desde então até hoje serve ele 
catheclral a dita egreja dos jesuitas .- Collegio . Depois ele terem 
os clilos jesuiLas feito para a sua ordem a egt·eja da Ajuda e se 
passado des·ba para o Calvario, res olveram abandonar este 
ultimo l ogar muito exposto aos ataques dos lndios e vit· · para 
de nt t·o da cic!Mle conforme lhes concedeu o governador. .Aqui, 
no depois Terreiro de Jesus, fizeram wna peCJ.uena capeJla de 
taipa e cobel'ta de palha, como informou o pacl1·e Nobrega 
n'uma ca·rta do anoo de 1552, escripta na Bahia. Esta 
egt.·eja fize1·am elles no mesmo primeil'O anuo ela fundação 
ela cidade, pois na di ta carta diz elle <<que ella est:;tva 
para cahir, peJo c1ue estava ajuntando os homens mais- hon
rados .pat•a ajuclarem-n'o a concertal-a até que Deus quizesse dar
lhe outras ele ma,is clmação e nesse entreta11to fariam ouLra 
qu e clllll·asse ou·bros tres annos. '' , Em 1550 já pr etendiam 
levan·tar o collegio, pois em outra cat··ta escripta em Por to 
Seguro, a 6 ele janeiro, ao provincial ela Companhia em Pol'
tugal, dizia o citado padre que estavam os jesui'tas el a. Bahia _a 
espeva da resposta ele S. Paternidade para começarem o conegw 
ele Sa.l vaclor ela Bahia, no que não pre·t~ n cliam gasta1· t anto 
quanto o mesmo provincial pensav~, po ts com iOO cruzados 
poder-.se-hiam fazer moradas de ta1pa _que bastf!:vam l?ara 
principia,r. E em outra carta do.an no segnlllte de 15::>1, escr1p~a 
em Olinda a 14 de setemb ro já commun_tearva que o colleg~o 
estava já bem começado, havendo 20 meomos, ~euclo necessano 
que e governador fizesse casas para estes, pms as que eram. 
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fei tas por mãos clelles eram de po· ca duração . S6 foi depois que 
D. Seb:tstião, por Provisão de 7 ele novembro el e 1554, dotou o 
collegio da Bah ia , on de en tão havia i O padres e 15 irmãos, de 
uma congrua pa l'a sus tento ele a :e 60 religiosos applicada na 
reelizima ela capitan ia, que pelo te mpo se r eduzi u a dinheiro, 
20" para cada Slijei"to , pl'efazenclo 300 cruzaªos, é que ve~da
deiramente se pode fa llar ele uma cons trucçao ser1a nem so do 
collegio como da egrej a . E', pois, a esta ~on s lrucção. q1~e se 
refere o Podre Anch ietta na saa I n{O?"maçc;o ela P1·omncza do 
Brazil lescripta no anno de 15811. pela forma seg ui nte : « Nes·ta 
cidade' (Bahia) temos collegio, o· ma ior, e semi nar io da Pro
víncia ; tem casa de povoação junto ao collegio, habitação cl is
Lincta e escolas . Es tá sHuado em legar mui amplo, emi nente 
ao mar, ·tem ele novo fei"to u m claustro ele pedra e ca l e no quar to 
da parte de leste fica a egreja e a sachri stia . A egr eja é ra~ 
soavel, bem acabada, com se u côro e bas tan te por agora . para 
a ter ra , e bem ornada de r icos ornamentos, cr uz e tndbulo ele 
pra·ta, com mu i tas r eliquas encastoaclas de pra·ta, onde entt·am 
t res cabeça s das onze mil virgens e outras peç01 s, que ·tudo é 
gr ande consolo para os des ta tetTa, ele casa e ele fóra . O ou-tro 
quarto ela pa l't e elo sul te m por ci ma capella e enfermaria de 
boa g ra ndeza, por baixo despensa e adega . O quar to da pa1• te 
do poen te ·tem elezen·ove camaras , nove em cima e dez em ba ixo, 
com jauellas sobre o mat·, com tres otrtras janellas grandes qne 
fazem ct•uz nos corredores . O q 11 ar to ela par te de NE . ·tem se·te 
camaras em cima e seis em baixo, tod as for radas de cedro e 
amplas mais que as de Coimbra ; os por·taes de c<tn Lari a e é ecli
fic io bem accommodado, excepto qu e est a t• por apel' feiçoar e 
forrar os corredores e guarnecer . Não tem a inda offi cin as novas, 
nem provação, nem escolas , por ser tudo velh o de taipa e · vai 
tudo de vagar por não se pa ga l' bem as rendas ele 160 ducaclos 
de esmola que el -r ei D. i:l rbastião fez para as obras, mas 
sempre se faz alg·n, Vivem neste colleg io 60 dos nossos de orcli
nario . Es te collegio ha dotado el- rei D . SebasLião com 3.000 
ducados ele renda pa ra os 60 em cada um a nno, que se us officiaes 
pagam mu i mal, pe lo que o col legio está i ncl ividado . . . Te m 
este coll egio tanta gente por se1• sem inario e nelle se criam os 
noviços e escolares, lí nguas, e en·tão os velh os que ha muitos 
a nnos que tl'abalh am, e quanto aos escravos são tantos ; porque 
muitos não fazem por um, e tambem não olliciaes de varies officios, 
como pedreiros, carpinteiros, férreiros, ca t·reeiros, boeiros e 
al fa iates, e é necessar.io com prar-l hes mulheres par a não viverem 
em máo estado e para este effei to na roça lem a d iba povoação 
com suas mulheres e filhos, as quaes h m bem servem para 
plantar e fazer os mant imentos, lavar a roupa, an il ar e serem 
costureir as . Junto ao collegio temos cerca mui to larga e com 
mui tas lar a nj as, limões, bananei ras e ou tras ar vores de fructos, 
laran jal e hortaliças, e po1· ell a se vão os nossos embarca r 
quando vão fóra, porque quasi todo o ser viço dest a Bahia é por 
mar e a agua bate na par ede ela cerca ... » . Qua nto á propria 
e.,.re ja elo Coil<'gio, di1.- nos o mesmo autor n 'um outro escripto 
i~·titulado I nforrm;ção elo ll1·azi l e ele suas ca.pitanias , daquelle 
mesmo tempo, que Mem ele Sá foi quem fez á sua custa a egreja 
do Collegio, na qual foi sepultado, devendo -se pois conclu ir que 
toda essa grande edificação eslava feita an~e s do anuo ele 15~2.
Mat1,·iz cl~ S . P ed?·o. De uma car ta escrtp·ta a H de abr1l ele 
1554 pelo bispo D. P edr o Sardinha a D . João III ,_ e q ne vem 
publ icada a pag . 559 do T . 49 da Rev . elo I 11st . H~st . e Geog1·. 
do Braz il, sabemos que esse prelado, como c;ts·tl go a umas 
pessoas que Eizer am u ma ass uada e prende t·a m um padr e, con
demn ou-as a carregar com as custas da ob t·a, que elle esta v a fa
zendo de uma emüda de S . P edro no caminho de Villa- v elha , a 
quctl t~nl! o q~;asi acabada e até 20 de abl'il se poderá, di zer missa 
nella .•. , Esta capella existi a em 1646 junto ao Jogar onde se acha 
o forte do mesmo nome, em terreno per·tence n te nesse t~mpo ao 
sargen·to-mó t· F t·ancisco Fernandes Lima, que a.ll i fazia pastar 
seu gado , e, seg·undo uma antiga trad ição, foi es·ta egreja 
depoi s demolida , por es la. r su,i eita aos tir os ' do r eferido fo r te, e 
edi ficada no ponto em que hoje está a matriz ele S . P eclt·o, 
que em :1.673 ou 79 foi elevada á f1·e g . por D. Gaspa1· Bar at a de 
Mendonça .- 11![ c;t?"iz da Vict~r ic; . Incontestavelmente fo i esta 
egreja a primei r a que se ecl1ficou na Bah La . Verdade é que 
alguns escrip tores, c~m~ o Dr . Mello Moraes, basea nd o-se! alem 
do que diz o P adre SLm ao ele Vasconcellos na s na Chr om ca. da 
Companhia no livr o I pag . 41., sobre um. manu scr1pto a ntJ!l'o, 
que não é ou tro si não o Catalogo Gen ealog~co elo "?adre J aboatao , 
u l-timamente publi cado na Rev . do znst. H~st . e_ Geog1· . elo 
.Brazil dão a Capellinha da Graça a pr10ndade, con·tanclo-nos a 
mys teriosa fundação dessa et•mJda pelos anno~ de '1 525 a 15~7. 
Mas, ape..:ar de não ser aqm o Jogar ele se ven ttlar esta quest ao, 

es·tá fóra de toda a duvida que em 1581 esteve Mar ~im Affonso 
na Bahia , onde uns f l' a nciscanos, que com elle vm ham, ba
ptisara m e casar a m algu mas filhas elo Car amm·ú, que a hi vivia 
então havia j :J. 22 annos . E que essa ce rem oni a teve legar na V i
ctoria, egl'eja pouco a ntes cons·truida por elle em commemoração 
el e uma vic·tori a alcançada sobre os Tupinambás, prova, apenas 
com a di fferença elo a nn o em que isto se deu, o epi"taphio que 
ex1ste na capella-mÓL' da mesma egreja., c1ue diz: « Aqui jaz 
Affonso Rodri gues, na tur al de Obidos , o pt·i mei ro homem que 
casou nes· a egt·ej a no a nno de 1534 com Magclalena Alvares, 
filh a ele Diogo Alvares C, rrêa pr imeiro povoador desta c.apitani a . 
Falleceu o cli ·to Affonso R odri g ues em 1.56:1. " · Esta i nscripção 
·tambem prova qu e foi o Caramurú e não o Donatari o, o funda
dor ela egr eJa . C~ uan clo em 1549 chegon Thomé de :Souza, es
c.revJa Nob_rega : « Acha mos uma ma neira ele egrej a, junto da 
qual nos aposentamos. « E Varnhagen, na sua Historia Ge?·al 
elo Bra:::~l , cllz: , Os da a rmada foram lr.go aposentar-se j unto da 
an· uinada capell a ela Vic-tor ia par a nell a co meçar em a celebra r 
suas praticas reli giosas" · Nesta egreja set·vitl então Nob1•ega 
de parocho, p01s segundo elle mesmo conta « foi fo rça q ue 
houvesse de fazer este serviço. ele vigario á insta ncia do o-over
nador e elo povo, confessando, prega ndo, desobr igando e f~zendo 
as mais acções de pa rocho . » Passando-se para a "l.jucla os 
jesuí tas pouco depois , quando se começou a fundaçã o ela cidade 
e chega ndo em 1552 o bispo D . Pedro Sa t· clinha, foi um ele seus 
primeiros act.os a creação ela fl·eg· . ela Sé e a cl ~ Vic-tor ia . E ' o que 
nos di z um a outra inscripção gt•a.vacla no pilar el o lado elo Sul da 
egreja em questão, que , alem dis"to, dá-nos ou·tros esclareci
mentos áce1· ca ele sua fu tura so t··te . E ' conceb ida nas seguin~es 
palavr as : « lTis ta egreja ele Nossa Senhor a da Victo~· i a foi ed ifi
cada no descobri mento da Bahi a; foi erecta em pat·ochia em 
·1552 pelo bispo D. P edro Ferna ndes Sard inha . Foi reedillcacla 
por João Corrêa de Br ito e seu irmão ·Ma nuel ele Fi~uei redo . 
Acabou a reecl ificJ.ção se u sobrinho e her dei ro, cavalheiro de 
S. Bento ele Aviz, capitão de mar e g·uer ra , e capitão elo ga.leão 
Nossa Senhora do P opulo, em 20 ele j'unho ele 1666 . E em 1809, 
segunda vez, pedindo Figuei redo lle a confraria do San tissimo 
Sac t· amen·to e Bemfeitores, deu Sua Alteza Real para esse fim 
3 .000 cruzados quando es teve na -Bahi a em fevereiro ele 1808. >> 
N'uma destas r econstt-ucções mudou-se pa t• a Les te a frent e ela 
egreja, que a nteriorment e olhava para o mar.- 11rlM"l"iz ele Santa 
Anna . Esta freg., que se diz t er si elo cre ~d a em 1673, ·teve a 
princi pio a capella do Recol bimen·to elo De.;; terro co mo matr iz . 
E m :1.679, o AlvaTá de 20 de julho, que é o verdadeiro acto da 
creação da fi·eg., elevou-a ií. vigarar ia collacla, e em 1696 foi 
transferida a ma tri z para a igreja ela Saucle . Ahi ficou a té 
q·ue, governando o 8° a rcebispo, D . José Botelho ele Mattos, 
passou fi nalmen·te em 1752 pa~ra a nova egrej a ele Sant'Anna, 
para esse fim construicla . ·E' uma egreja de archit ectura mais 
ele~an·te , e celebre por nella es·tar sepultado o infeli z pa·tl'io·ta 
P aure José Ig nacio Roma , a rcabuzaclo a 29 de março ele 18i7 
no Campo da Polvora , 4oje Campo dos Ma r ty1·es, e sepultado 
nessa matri z por dilig~ n cia elo vigario Man oel Coelho. de Sam
paio e Menezes. - Nlat·riz ela R ua do Passo. Esta freg . foi 
m·eaela por D. Sehas·tião Moo·teiro ela Vide em 1718. Ant es 
porém, que ficasse prompt a es·ta e~reja. se 1•viu ele matriz ~ 
ca,pella de N. S. do Ros~no elas .l:"?r tas do Carmo, que foi 
er ec·ta em 1685 . - Conce~çao ela P?"Ma . No legar em que hoje 
se acha esta matriz existia , qua ndo foi er ecl a a freg . em 1623 
pol' D. Mar cos 'l'eixeit'a, uma pequena e antiga capella da 
mesma invocação, parLicular e pertence nte ií. fa mília dos Ca
valca nt e de .A-l buquerque. 'l'enclo, como affi rma Gabriel SJares, 
sido est a ca pell a erecta por 'l'hom~ r~e Souza, tanto que, em 
car ta de 8 ele a bril de 1555 ele D. Du a rte ela Costa a El- Rey, 
este gove rn ador di zia que tendo e!L ·unt clic; ele N . 8 . ela Con
ceição c~ O'Wli'Í1' missa em ~tma sue; e1 · miclc~ , e , por tanto, sendo 
claro qu e Thomé ele Souza a erigiu em lerras elo seu posses
sol'io, como, segundo seu regimen to, lhe er a permittido t er, e 
passando, quando em 1553 se retirou· el o govem o, todas as t er ras 
que possuí a, por compra ou doação, a .Garcia d'Avila fun
clado t· da familia daqu~l les _Ca valca nte e Al buquerque, é ' claro 
qu(;l a ca,pel ~a em q,uest ao fo1 a qne Thomé de Souza construiu. 
Quanclo, .l?OJs, se lu ndou a fr eg. , essa famíli a doou a capella 
pa ra se~·vr.r de matrtz, e nell a logo se erigiram as irmandades 
d_o Sant1ssrmo Sacramento e N . S. ela Conceição, as quaes func
ctonara m a~é 1736, qua ndo a capella teve de se r demolida para 
a construcçao da actual matr iz, passando en·tão as f uncções 
pa L·oclllaes par a a p1·oxima capel la elo Corpo Santo, donde em· 
1765 passoll o cult o para a nova egt•eja matl'i z, a despe i to de 
a inda se acharem atrasadas as suas obras complemeni ares . - --' 
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Matriz de Santo Antonio. Esta freg. fo i creada em 1648 pelo 
bispo D. Pedro da Si lva Sampaio. E!istia então alli uma 
capella antiqLtissima da mesma wvocaçao, erecta em terras de 
Christovão de Aguiar DraHro, e, segundo o Dr. Mello Moraes, 
por elle erec·ta no anno de 1594 ou 95, quando para ella fez 
patl'imonio. Sendo necessario para a nova f reg . uma egreja 
grande, como exigia sua categoria, foi a pequena capella de
molida e em seu lo~rar construída a mat.riz, dando-se-lhe então 
para o poe nte a fl'~ nte , que até então olhava para .o nascente. 
Esta matriz, por mais tat·cle ameaçal' ruina , foi pór seu turno 
demolida e então construída a que hoje existe. - JJ!l.at?'Ü de 
B1·otas. Esta fl'eg. foi creada em 1718 pelo referido arcebispo 
D. Sebastião Monteiro da Vide, não se sabendo quando, nem por 
quem foi creacla a egreja. - lvlc~t·J'Ú: elo Pilcvr. C reação do 
clito arcebi ôpo em 1718 . Egualmen·te é desconhecida a data da 
fundação desta egreja. Certo é, porém, que nem do seculo XVI 
traz a sua or igem, pois clella não trata Gabl'iel Soares, nem 
do XV III, pois quando na sua visinhança vieram os carmeli't1s 
estabe lecer se u hospicio, autor izados pela Cnrta Régia ele 2'1 de 
março ele 1714, já e xis tia uma egreja do Pilar,com irmandade do 
Santissimo Sacramento, que ·tenazmente se oppoz á construoção 
elo dito hospido. IJJ !h é, port ·1nto, c1•eação d.o seculo XVII. 
Mutriz dos 111CIIJ"es . Foi estafreg. creaclapor Lei P1·ov . de 'l4 de 
abri l de 187l. A cape lia foi const l'Uicla an·tes ele 1.753 e pertenceu á 
ordem dos Carmelitas, possuinc~o gt·ande terreno de L'Oças e casas, 
que lhe pagavam fôro. - Nf(}jt?'l~ ela. Penha . Um a nn o depois 
de sua che"'ada edificou o arcebispo D. José Botelho de Mattos, 
em 1742 e~ It~pae:jpe, uma capet la, em que oollocou uma ima
gem de 'N. S. da t'enha ele Franç.a, e ,iun·to !t·ella um pequeno 
palacio de recrew, core um passadi ço . que vai ter ao côro ela 
egreja . Ma1s taecle, em 1760 , conferlll a es ta capei! a as honras 
de maLriz; e fallecenelo a 22 de novembro ele 1767, deixou dis
posto em seu testamento q_ue ficasse a casa para habitação elos 
l)arochos, ficando estes obrigados a convocar o povo daquetle 
sttio ·todos os domingos e dias santos pa t·a rezarem o ·te t• ço can
·taclo e a fazer todos os annos um a fe s·ta a Nossa Senhora no d ia ela 
Assumpção, bem como a concertar a casa todas as vezes que 
ella peecissasse, passando sem pre a execução destas disposições 
para a ir m andael de N . S. ela Penha todas as vezes que a ellas 
não se quizesse um pa rocho sujeitar, mas sempre voltando 
par<\ aquelle parocho que a isso se quizesse submetLet·. Como 
nem os parochos nem as ümancl:tcles pagassem as clectm~s, fot 
o palacio tomado pela fazenda, tornando -se as:;un propr10 na
cional. O rei en tão ordenou que, em vez ele 1r elle em_ hasta 
publica fosse dado aos arcebispos para seu goso na es taçao cal
mosa .~ Convento ele S . l ilra.noisoo . O clonatario d.a capitania 
ele P arnambuco Jorge de Albuquerque Coelho, deseJOSO ele pro
mover a ci vilisação elos inclios fe rozes ele sua capitania e a pl'o
pagação elo chris tianismo, solicitou elo ministro geral elos capu
chos em Portugal, F r . Francisco Gonzaga, a r emessa de a lguns 
r el igiosos dessa ordem, vindo em consequencia disto set e ft•acles, 
que aport:t ram em Pernambuco a 12 ele ·abr il de 1584, e fun
daram seu convento onde Maria Rosa, vi ttva ele Pedro Leitão, 
tinha principiado a construir uma capella ele N. S. das Neves, 
ela qual lh es fez doação, junlamente com o terl'eno annexo. 
Achando-se então naquella cidade o bispo elo Brazil, D. Anto
nio Barreiros, trouxe na sua volta á Bab ia, em 1537, Ires 
daquelles frades comsigo, os qnaes, depois ele serem seus hos
pedes por espaço de 20 dias, passaram a habita r uma pequena 
casa coberta de palha que existia no logar em qae se acha o 
a~tual convento, junto á qual havia uma ermida ele S. Fran
Ctsco, cujo funcladot· se ignora. Pertenciam os chãos á Camar !l. 
Muni cip ::d por sesmaria dada por Mem ele Sá, e querendo ella 
doai-os aos di'tos .religiosos oppoz-se a isto Antonio Ferna~
cles, morador na ilha da Maré, dizendo -os seus por doaçao 
Cjtte, oa~fsa dotis, lhe havia fe ito seu sógl'o Pedro de Cintr a, a 
quetn ·tambem os doara aque1le governadox· por sesman a, e 
Pot• virtude ele cujo t itulo tLnha a ll i ecl iftcado algumas casas 
c?bel'tas ele palhas . Em vista ele ta l obstaculo resolveu o 
btspo compl'ar a esse Fernandes as bemfei torias e o ten·eno, 
que. immediabamente doou por esc t• iptura pLtblica de 8 de 
abril de 1587, assim como mais outra casa contigo~a que com
prou a Christovão Albernaz, e que por escriptura de 24 ele ou
tubro ele 1589 ficou per tencendo aos frades, que ma is tarde 
C?mpraram mais ou tra porção ele terrenos para {)bter suffi· 
~lente espaço para o convento a Madi m Aff,>nso Moreir·a, em 
v de dezembro de 16.22. Princi piada, pois, a obra elo con
ven to no tim do anuo ele 1587, ficou acabada em 1596, constante 
da egreja e de uma pequena casa conven tual. E crescenc)o 
succcssivamente o nume ro de religiosos to r nou-se necessarw 

augmental- o; foi o que levou a ordem a construir nova egreja 
e convento, lançando- lhes a primeir·a pedra o gove1·uador geral 
Marquez elas Minas, a 2 de dezembro de 1686, abrindo- se o novo 
templo e conven·to a 3 ele ou tubro de 1713, depois que benzeu-os 
o arcebispo D. Sebastião Monteiro ela Vide . Com es ta nova 
obra foi mudada a frente ela egreja, que a té então era para o 
orien·te, na rua que hoje se. denomina da Ordem 'r erceira, ser
vindo- lhe ele porta lateral uma das que hoje se acham no ft·on
t espicio. - Convento de S. Bento. No at\no ele 1565 vieram 
para o Rio ele Janeiro os primeiros monge• beneclictinos porlu
guezes, como commissarios, e tendo seu bom comportamento 
naquella cidade angariado a aff'eição geral , peclil'am os habi
tantes da Bahia, em 1581, a fundação de um mos teiro ele r eli
giosos de>sa ordem. O então geral d.ella, Fr. Placido Villas 
Boas, fez partir ele Lisboa nesse mesmo a uno varios monges 
sob o mando de F1·. Antonio Ventura, o qual, depois ele obtet·, 
a 15 de abril daq uelle anno, licença do governador Lourenço da 
Ve iga, elo bispo e ela Camara para a fundação do s3u mosteiro, 
conseguiu do co ncles tavel Ma noel Affonso a maior parte do ter
reno que hoje forma o assento elo mosteil'o, dedicado a São 
Sebastião , abbento a lli achar-se uma ermicla, consagrada a esse 
martyr. Esta doaçiio foi feita por escriptuyas publicas, pas
sadas uma a 16 de junho elo citado a nno e outra em 6 ele 
!evereil'o de 15:37, doando tambem a Camara uma porção de 
tel'l'euo que lhe pertencia, por escriptura de 6 de junho de 
1612, onde fo i levantada a e&' reja. A congt·egação ele Po>·tugal, 
em capitulo geral ele 1584, etegeLl abbacle elo novo convento ao 
referido Fr . Antonio Ventura, fi cando assim desse an uo em 
cleante regularmente estabelecida a ordem na Bahia. - Oon'l.:ento 
elo Ca?··mo . Por esse mesmo tempo os cat·melitas tambem vie
ram es·tabelecer- se ila Bahia . Na a rmada, que duran-te o 
reinado elo cardeal D. Henl'ique sahiu de Lisboa conduzindo 
Frucluoso Barbo3a com su íftc iente numero ele .colonos des
t inados a formar um estabelecimento na Pa t·ahyba, embar
cal'am egualmetrte os padres Fr. Alb . rto ele Santa Maria, 
Fr. Frucluoso Pinheiro, Fr . Bernardo Pimentel e, na quali
dade de seu vi gari o e supet·iot· , o paclt•e Ft•. Drmingos Ft·eire, 
escolhidos para fun clar conventos no Braz i!, por deliberação 
tomada pela congregação ele Portuga,l no anuo ele 1580 . O 
primeiro que fundaram foi o de Pel'u ambuco, e em seguida 
o da Bahia. Neste Estado fo ram estabelecer-se n.o antigo 
Monte Calvario, onde como já dissemos, tinbam os jesnitas 
por pouco ·tempo se estabelecido, cloanclo -Ih~s em seguida o 
proprietario das tei'ras, Christovão de Agu ia r Dal tl'O, nem só 
a capelli nha ele 1{. S . ela Piedade, como as terras circum
jacentes, pertence ntes a seu engenho d' Agua dos Meninos, 
onde os frades levan-taram seu convento, como depois a egt·eja 
deste, que fot constl'Utcla abt•angenclo a ant iga capellinha. 
Governava o Es tado Manoel Telles Barreto.- Gon·vento da Ab
bctdia da Graça . A capella ela Gt•?.ça, de que mais adeante se 
fallará, foi levantada por Catharina Alvares, que a doou, 'com 
os terrenos cü·cumjacentes, por escriptura ele 16 de julho 
de 15813, aos f ,·ades de S. Bento , e estes levantaram a !li 
um mosteiro. Mais tarde, o abbade fr. Ignacio da Piedade 
Pe1xot0 r eeclificou a capella, começando a obra em H de ou
tubro de 17i0.- Convento de Scbnta Cla,,•a do D esteJ-ro (de 
fi·eiras). Governando o Estado elo Brazil Mem de Sá, edificaram 
uns devo·tos, em 1560, uma capellinha a N . S . do Desterro, 
onde collocar.am umas imagens de Jesus, Maria e Josê . Esia 
capellinha era ele construcção primitiva, feita de taboas e co
berta ele palmas, de que abundava o lagar, ele que veio o nome 
ao proximo hospício flmdado pelos frades Agosti nhos em 1693. 
Contn a legenda qu~ em 1567 , indo ter ali i um homem visitou a 
capella e antes dê retirar-se, assentou-se á soleira e adormeceu. 
Pouco depois, pormé, acordou, vendo- se enlaçado pelo meio do 
corpo por uma cob1·a. Horrorisaclo, chamou pela nome e au
xilio ela Virgem, e tirando de uma faca que comsigo trazia, 
deu com ella uns golpes no r eptil matando- o ; e, depois de 
entrar na capella e dar graças a Senhora, voltou para a cidade 
arrastando a cobra e acclam <L ndo o milagre feito pela Vi rgem 
elo Destert·o. Inflammando- se no povo então novos atfectos pela 
devoção e culto áq uella imagem, t ratou-se com todo cuidado de 
faze t·- se-lhe nova capella. A' fl'ente des ta icléa co llocoa- se Mem 
de Sá, seguido elas principaes pessoas da c~dade . Man~ou 
limpar todo o terre no das mattas e em aeg tuda proceder a 
r.Jedificação da capellinha, que se lev::tn tou en!ão de pedra e 
cal naquelle mesmo logar e anno. Pa ra qua_ nao ficasse ~s~a, 
como a primeit·a, isolada naq uella a inda entao g rande soh~a?, 
mandou Mem ele Sá fazer umas casas p::tra nellas asststir 
quando lá fosse, e se ndo este exemplo imitado por muitas das 
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princip!tes pessoas, foram-se estendendo as edificações, de 
íórma que, com poucos ann os, alli. slll'giu um bail't'o e pouco 
depois mas casas e ruas se u ruiam com as da cidade. Já nesse 
·tempo teve o governador a idéa de ecl~fi.car nlli um mosteiro 
para religiosas, fazendo para is'to ·toda~> as dilig·encias pos
siveis, mas, nãG> o podendo conseguir em sua vicltt, cleixoll-O 
recommenclado á carnat·a d.a c:iclade. e ao padre reitor do Col
legio da Bahia., e a quantii1 de LOOOct·uzados em depos i to para 
que, quando viessem relig iosos tomar posse ela casa, lh 'os en
tt'egasse, o qu.e se executou a seu tempo. Logo que se refo~·m~u 
a capelliuha do Desterro, fundaram os devo·tos nma confrana 
que existiu por algum ·tempo, faz~ndo celebres (estas e refol'
mando a capell a no anno ele 1627 . Quando, mais ·tar de, 0 
Senado dt\ Camara deu principio, em 1665, a fc.~ctura elo r eco
lhimento do Destet't'O, fol esta capellinha, em 16:73, erecta em 
parochia, como já dissemos, que depo is passou para a cc1 pella 
da Sancle e, ftual mente, em 175.2, para a egreja ele San·b'Anna. 
A principio reluctou o rei em conceder licença pa ra a factura 
de um convento, reflectinclo não ser proveitoso diminuir com 
um convento o Lltil aug·menbo ela população ele uma colonia, 
Mas, iincdmente, permHtiu a cr eação elo convento com o numero 
de 50 freit·as profes~as, concedendo a adm issão de um cena 
numero ele r ecolhidas supernumerarias. Em virtude cli>Lo, 
principiou o senado ela camara a factul'a ele algumas cellas, e 
quando estava: occLlpaclo neste trabalho, chegaram, no anuo ele 
1677, do convento de Santa Cruz de Evora, quatL'O freiras e 
clrnas servas, uma claquel~as no cat'ac·ter ele abbadessa (soror 
Margarida ela Col·1mna) , commissionadas a ins tituírem a nova 
coJlllllunidacle na Bahia, e logo se recoJhel'am ao principiado 
convento, no ctual com grande li geiresa se Ozeram algumu.s 
obras de mais necessidade, em poucos dias, emqu:wto as ditas 
freir as cs·tavam no navio que as tr touxe e immetliatamente en
·tr a l'am as noviças . Passar am a regular a commnnidade, con
tinuando-se sempre as obras, até que, chegado ·t udo a um certo 
pé, retiraram-se para Portugal as freiras Evorenses em 1686, 
deixando como alibaclessa a noviça mai s an·ti g·a (so ro t' Martha 
de Chrisúo) a qttem mui·to o conven·to deve. E is ahi como nasceu 
o primeiro convento ele freiras da Bahia. - Con,~ento clcb Lctpr;r, 
{de Ji·eiras). Não falto ll em breve quem desejasse augmentar o 
unmero ele conventos de íi·eiras, dado o exemplo com a l"un 
clação elo do Desterro. João de Mil'anda Ribeiro tendo levantado 
uma capella com a invocaçã.o ele N. S . ela Lapa exigitt a con 
cessão t· égia para nesse lagar edificar um convento ele freiras 
á sua custa e de Manoel Antunes ele Lima e outros c111e nelle 
quizessem recolher suas fdhas, segundo a maneira d0 tempo, 
observando esse cotavenLo a regra das Franciscanas Capuchas 
Recoletas. Não custou desta vez ao rei conr.ecler a licença, apezar 
de ter celuctado na fLwdação elo convento elo Des·terro, pel0 
motivo Gle não se devel' obstar a prolirteação ela população 
em uma colonia, e, por Pt·ovisão de 20 ele ou·tubro ele 1733, per
m.iHiu a fundação do novo convento com a clausula ele não 
pedal' este a.clnütt ir mais é),Ue 20 r elig iosas , cuja dotação seria 
regulada pelo arcebispo . l!:m virtude d isto , cleLt·~e principio ó. 
edifi.ca~ção; um breve pouti(icio ele 15 ele ab l'Íl ele 1731 ja lhe 
·tinha dado approvação e o cabido séde vacante designou a 
dotação ele 1 :600$ para cada uma r eligiosa e sua s·1 sten·bação 
deduzida dos juros ele tal quantia , Prompto 0 convento, pas
saram para et le a 7 ele dezembro ele i 74,! elo convento elo Des
terro as religiosas Maria Cae·ta.na ela Assumpção, como a]Jba
dessa nomeada pelo at'cebi spo D, José Botelho de MaLtas, e 
Joseph~t Clar a ele Jesus, na qualidade de vig·aria e u1est L'a ela 
ordem, encarreg;Lclas ela clirecção do novo convento, que no dia 
seguinte r ecebeu 15 noviças, en·tre as qua.es se co ntavam cinco 
filhas elo fundador João ele Miranda, pmenchendo-sa com bre
vldacle o !'mmero da insti ~ui ção . 'l'odavia julgou -se a inda di
minuto esse numero pedindo -se por iss ) permissão para outras 
tan·tas, mas o govel'naclor acheu excessivo esse pecliclo quando 
teve ele in[ot·mar, o que não ohsbou a que a Cor ôa, J!lOr despaeh<'> 
de 20 de agosto ele 179< concedesse o baneplacito ao bt·eve ele 
5 ele março ele 1754 que permlttia ao convento admilitir mais 
13 coristas e quatro convet•ticlas ,- Con-vento elas lvle1•cês (de 
freiras). Animada com a facilidade com que iam sendo pel a 
Co,rôa feitas as concessões para a creação de conven·toa de 
freiras, D. Ursula Luíza Monteser rate, uni ca herdeira de seu 
pai, o coronel Pedr o Barbosa Leal, havendo recebido por morte 
cleste, ele legitima, a enorme somma de 355 :000:S, r equereu li
cença para applic::tl' es·te capital na f11ndação ele um convento 
de ft·eiras jesuitas, ou ursuliuas, na v!lla ele Santo Ama1•o, e 
anntainclo a Cor oa a ·tal pre·tensão, por Alvará ele 23 de janeiro 
~!e 1735, i!l.erterminou comtt1do que essa fundaçã.o tivesse logar 

na cidade do Salvador , ou em seus suburbios, conforlil1e pa
recesse D.O arcebi spo, em parte, porém, que não preju dicasse á 
defesa da cidade e ao publi co, escolhendo o primeiro l'ela-tor 
a negra que deviam segui r aqu ellas religiosas cuj o numero não 
excecleúa a 50, dotada cada uma com a quant ia ele 100$ de 
renel~. vitalicia sem que o conse lho pudesse pretendet' dote 
maior, ou succeder em algttns bens por qualqt1er titulo, nem 
exigir c1uaesqtter out1·as contribuições por ou!.ro algum principio, 
visto como a fulilcladora concorrer-ia para a ~ac tura e dotação 
do mostei l'o, sendo apenas licito ás mesmas relig-iosas darem 
Dl:Ltros :1.00$ por uma vez sómen·te quando professassem, a 
·tiLulo ele propinas . Começou-se a obra elo convenho, levantan
do- se ao mesm0 1tempo um p~q ueno hospício onclP. fot•am udmit
~idas a lgumas recolhidas, que ue lle flze ram o n.oviciaclo em
quanto se concluía aquelle edlficlo, por Alvará de 16 ele abril 
de 1738 . O Dec . ele 18 ele fevereit·o ele 1746, tomando-o sob a 
pt·o·tecção ela rainh<t, prometteu -lhe as atrm as reaes gt'avaclas 
no seu Ü'entespicio, e achan do- se já no mai aclo ele i 7'H em 
estado ele poder receber suas habi:~acloras, t eve logat• a tras 
ladação clellas a 24 ele setembr o elo dito anuo e pol' despacho elo 
at•cebispo D. José Bo·telho de iVIat·tos, ele :1.o daquelle mesmo 
mez, fol -lhe dado um regttlamento, em 1.6 arti g-os, nom eando
se p<tl'a superiora a mesma fttndaclo ra ,- Convent.o ela Soleclade 
(de fre;l'as) . No logat• onde hoje se acba o conve nto ela Sole· 
dacle havia an·bes cle ile uma ve lh a e1•m ida. dedicada a N . S. da 
Soleclacle, nome que, conforme a tradição, se lhe deu de um& 
veronica ;~!li achada por • occasião ele se cavar os alicerces, a 
qual trazia de um lado <t imagem ele N. S. ela P ieclarle e elo 
outro a ele N, S·, da So leclacle , E' clesc0nhecida a época ela 
cons·trucção dessa eJ:micla, sabend.o-se, apenas, que foi edificada 
por diversos particular es no tempo em que ·todo aqnelle lagar 
se chamava Queimado. Pretextanclo l evantar a !li um recolhi
mento para arrependidas elo meretric iato e donzell as pobr es, 
o celebre .iesuita Gabriel i'llalag t•icla conseguiu ela oo!lfrar ia, que 
então regin aquella ermida, t1ma porção ele Let'l'eno conbiguo, 
no qnal a 23 ele sete1nbt'O de 1739 den principio á erecçiio ele 
um recolhime ~;rte> rua reg:ra de Sa11ta Ang·ela ele Bt·escia, apoia
do pelo arcelllspo D. fr, J osé Fialho e pelo govemadot' Conde 
de Attougnia, passando logo a desapossar aqnella conft·aria ela 
aclmitüstração ela erm ida, contra o que fo r am baldadas todas as 
reclamações feitas contra ·~a l violencia . Todavia, em 1751 a 
confrar ia r enovou as SLlas reclamações; e, ot·clenanclo a Pro
visão Régia ele iO de novemb ro ele 1751 que a este t'espeito in
fo r masse o governador, sa·tisfez es·te a ot· dem, r emet tendo a 
resposta elo. super iora Bea·triz Mal'ia ele Jesus, ele 16 ele onLubro 
ele 1752, na qual declarava achar-se o recolhimen'to na posse 
do commungatorio, côro, torres, naves, ek,, por eecriptura ele 
cessão que lhe fizera a mesma irma.uclacle mec1ia1Yte o encargo 
pet·pe·tu0 ele uma htdainha todos os sa,bbaclos, um oHicio nos 
oiúavarios pelos irmãos vi vos e defuntos, o aceio, o ·hratameuto 
ela roupa b1·anoa destinada ao uso do aLtar, e, ftnalmen·te , o 
pagamen·to ele 600$ pelas recolhidas, feito ao peclreit•o Manoel 
Gomes ele Olí<Vei t·a do res tante da ob.t:a que a irmandacle amcla 
lhe devia, posse esta que fo i confirmada pela Provisão ele 11 de 
março ele 1746 e recommendacla pela ele 9 ele agos to de 
1749, A' vista ele tal infurmação, desistiu a su,pradita con
fra ria de mais contes fiações e logo no dia 28 ele on lubro ele 1752 
fo i_ o recolhimento transformado em casa ele professas ele 
baJXo ela mesma regra e dis·tinctivo do San tissimo Coração 
de Jesns, regendo ea·tão a diocese D. fr, Manoel de Santa 
Ignez, duran le o reinado de D. José I, que o awlior isou 
por CarLa Regia ele 23 ele março ele 1751, - Ho sJJt"cio drN 
Picclacle. Governando Roque ela Costa Bart•eto, apot•ta ram á 
Bahia, no a,nno ele 1679, Fr, João P1·omeano e Fr. 'l.'homaz ele 
Souza, capuchos italianos, que deram começo á . fundação do 
um hospicio consagrado á N. S . da Piedade no mesmo logar 
em qne aioda hoje existe . Antes el a vinda clest~ s ital ianos, 
chegaram ó. 13ahia outt'OS padres, fL'ancezes, tambem capuchos, 
que cap ta,nclo a ben.evolencia publica pelo zelo com que se 
enLregat·am ó. catequese nas diíiet·entes missões do io·terior, 
obt· ~garam a ~amal'a a supplica r a favo r delles a protecção 
r egta em offi c:10 de 24 de 1nar ço cle 1678, ao q 11e attencleu o 
mouarcha, expedindo nesse sentido o Alva-rá ele H de de
zembro ele 1679, que tam bem lhes permittia funclat'em urn 
hospicio no lo~ar q_ue a camal'a des ignaase, e no qua l só po
denam _acl m1tt1r se1s a mto reli gwsos . Não cbegancl0 esses 
ft·ades Jrancezes a levanta1' o h0spicio permibticlo, passa1·am a 
occupa r o elos italia nos com seu sepe1·io1' Fr. J acques, por 
assim detet•min at• o rei D. Pedro IL Ahi es tiveram 20 annos 
Voiltou então o hospicio para o poder dos italianos, sendo en• 
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'tregne ao pt•efeito Fr. Manoel Angelo de Na1:ioles , pttss::mclo a 
·casa a ser consider ada casa de missão apos tolica pot• Dec. ele 
29 ele fevereiro de i712, sendo tamhem r e.stituicla a esses ca
llUchos a administração elas missões elos inclios das marge ns 
elo rio S. Francisco. Essa egreja soffreu profundas mu
danças no pt>incipio do seculo actual, quando o prefeito Fr . An
tonio ele H.o0ca e Ft• . Arcll angelo ele Ancona, na época ela 
occupação da cidade pelas tropas po!'bu guezas, com esmolas 
(Iue haviam aclquerielo, reformaram-n'a inteiramente ao gosto 
:omano, precedendo para isto licença reg ia em Aviso de 18 de 
Jane iro de 1809 . - Hospício ela, Bôto Via,gem . D. Lomença 
Maria, senhora e possuidora elas t erras ele Hapag.ipe de baixo, 
mm•aclot·a no Porto dos Pdscaelores, doou, por escriptura ele 
i9 de novem bt·o ele 1710, uma porção ele terra ao convento dr> 
S . Francisco, de que então era guat·cli ão F r. Vicen te elas 
Chagas, provincial Ft·. Esteyão de Santa Maria e 'Jndico 
André Nunes Sou to, com a pensão ele lhe mandarem diz_er 
annualmente cinco :n issas, tres por &ua alma e duas pela de 
sua filha. Esta doação ao convento tomou-sê mais facil por 
elle já a lli te t· uma cas' feiha com consent im ento ele D. Lon
t•ençu., em que se guaL·clava a [erl'amenta, com que se tirava 
a ped ra uecessaria ás obras elo convent::>, que então Ee fazta 
ele novo e especialmen te as ela egreja a que poucos anuas a n tes 
se havüt dado principio. Dous annos depois ela doação, passou 
o convento a dar princ ipio a factura ela casa e oratono, ele 
pedra e ca l e s0brado, de cttj a conRtr:.tCção se cles9nvol veu o 
actual hospic io.- HospiO'io do Pilcw . Este hospicio começou 
por uma pequena capella que os reli giosos car melitas cal
çados alli eri gi l' am um auno depois ele se-u estabel<!C tmento 
na ciclaie . A Car ta Regia ele 27 de abl'i l de 1709 á camara, 
recom mendanclo o disposto em outras anteriores, proh ibüt 
levantaram-se conventos e quaesquer outras cas as t• el ig iosas 
sem pt·ecedet• licen ça regia . Todavia, sendo instada para que 
fosse permitticlo junto áqn ella cape li a levantar um hospicio, 
cletermi nau a Corôa em 21 de mat·ço de 1714 que fosse fe i to, 
mas em dimensões pa ra ~ómente conter o commoclo necessario 
para clous religiosos. Mas os frades não estiveram pot• isso 
e construiram um grande hospicio, pt·e!extando ser nma casa 
de estudos, o que detl motivo a r enhida c ·mtestação entt>e 
elles e a irmandade elo Santissimo Sacramento elo Pi h t', que 
os ~ccusava ele terem exhor bitaclo ela l icença reg ia, privando 
os h abüantes da parochiét elo terreno elas madnhas . Lsto 
~~~ou o gover no a ordenar, pot· Pt·ovisão _ele 16 . ele jane iro ele 
i105 ao Conde dos Arcos , fizesse demoht· o cllto hosptctO, Q 
Cjue porém, não foi logo executado . - Hospicio de ·Jenosalem. 
Na qualid ade ele esmolléres ela 'l'erra Santa, menores, 0bser 
va u·tes , fundat·am no anno d e 1·725; F r. F~ancisco ela Con
cejção, nessa época vice -commi ssario gera l da 'l'erra Santa 
no Estado do Brazil, e outros , um h ospicio in titulado de 
N. S , ela Conceição, com vice- commiasario geral e .regen·te, 
todos leigos, encal· regaclos da remessa elos dinheir os para os 
lagares santos. Mais tarde por acto legis lat ivo pas<;ou o mesmo 
hospicio ao clominio dos orphãos cl.a casa pia ela cicl'ade, mas 
actualmenta acha-se em poder elos mesmos frades. - Hos11icio 
ele Montese?"·l"a,te. Até o fim do seculo XVI, sabe -se, pelo que 
nos deixou escripto Gabt·iel Soares ; que não havia na ponta 
hoJe chamada de Montese!'l·ate eg1·eja de qualidade a lguma . 
~er·tenciam apenas aquellas terras a Garcia cl ' A vila , que a lli 
tiUha um a olar ia e um Cut'l"al de vaccas. Do ·testame nto 
deste podeí·oso bahiano, fei'bo a 18 ele m aio ele 1608 e ·trasladado 
Para o segundo livro do ·tombo elo mosteiro ele S. Ben to dessa 
Cldade, inf~re - se que as terras que elle possuia em Itapagipe 
e h npoan (S. Francisco), de ixava aos monges ele S . Ben·to e 
a Mise!'icordia, sem mencionar na prim eira existencia ele ca
~ella alguma. P emanclanclo em segui da os clous h erdeiros 
ace1·ca. de qua l elas duas po1·ções ele terra cabe1·i a a cada um 
delles, chegaram finalmente a uma accm·clo, l_a:: ranclo-se a 
13 ele ma1tço ele 16H uma escriptura de compostçao, tambem. 
t rasladacla parn. o referido livro elo tombo á fls. 75, em que 
ficou estabeleciclo que - a ermida de N . S. de Monteserrate, 
que está na ponLa ele Itapag ipe, ficava como cl'antes, per ten
cendo ao mosteiro ele S . Bento, com vin·te bl'aças ele ~e1'1·a , 
da egreja para o porto, com a largura que tivesse a dita ponta, 
Para h•gradouro da di ta et•mida -, o que pt•ova evidente
mente nem s6 que não foi Garcia cl' A vila quem a co nstruiu , 
Como que essa construcção se executou entre o ann o ele i60il 
(cla~a elo testamento) e o ele 1614 (data ela escri1Jtura ele co~ 
Posu;ão). Que tambem não fo i seu construclot· o mosten·o 
Prova a complela ausencia de documentos no archivo da or
clem . Quem foi, pois , seu ediflcaclor? Diz a tl'aelição exidtente 
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no convento que um bespanhol, militàr ele patente elevada, 
natural ele Ba t•celona, muito elevo to de N . S. de Monteserrate 

. (ce lebre imagem muHo venerada em uma abbadia benecl ictina 
s ituada no valle elo Lobrega, em meia altur a ele Monteserrate 
ele 3937 pés ele altura, aqui erecUa no ann o de 880, por Sefreelo 
el Velioso, Conde ele Barcelona, no mesmo Jogar em que lhe 
a.ppareceu uma mui-to m ilagrosa imagem da Virgem ; t ambem 
celebre por se ter para a lli retira do e viv ido em certo tempo 
Ignac io ele Loyola t·eflec·tindo e traçando o plarw cl'' ordem 
elos jesni'tas, que creat·a), foi quem edificou na collina em 
questão nma capei linha, que pouco depois doou ao convento 
ele S. Bento.- Recolhimento dos Pe,.clões. No principio do 
seculo passado Dom ingos do Rosario e seu irmão Francisco 
claq Chagas, comquanto pouco aba s tados , propuzeram - se a 
fun dar uma capella cleclicaela á N . S . ela Piedade e um pe
queno recolhimento sob a invocação elo Senhor Bom J esus 
dos Pe rdões para nelle sa recülher um a sua irmã Antonia ele 
Jesus e algumag ou~t>as mulheres devotas que qui zessem passar 
a Ui viela ele pen itentes restida~ ele habito ele burel. Pa1•a esse 
fim lP.vanhr~tm elles o necessa ri o edificio no lagar em que 
hoje ainda está e onde possuiam tres casas; r : colhendo -se 
logo a elle algumas pessoas. O exemplar comportamen to dessas 
primeiras r ecol b idas chamou tanto a attenção elo pnbljco q ue, 
em '173.2, o arcebispo D. Luiz Al vares reso lveu dar- lh11 w esta
tutos e D. Jo sé Botelho de Mattos, em 1741, em aclclitamento 
áquelles , obrjgou- as a rezar o of:ficio pa r vo ele Nossa Senhora 
em laLim e suj eitando o recolhimento, como al iás desde s~ u 
pri nc ipio já es tav<~, :í. juris-:licção do pt·elaclo d iocesano· Em 
t792, D. F r . Antonio Corrêa mudou -lhes o habito de burél 
para sarja ou l ila preta, e posto que já o numero elas i·eco- · 
lhiclas fo sse 25 , permittiu-lhes adm itt ir mais o!ltras comO SLl
pernumerarias e educandas. Na sua simplicidade p l' imitiva 
ficaram a cape ll a e o recolhimento até qLie em '1789 o mestr e 
ele campo ThPoclorico Gonçalves ela Sih« e sua mnlher co 
m~çaram a reform ai-os, augmentnndo-os c ·.nsicleravelmente, 
ficando, porém, a cape ll a a inda em . branco a-té ·!819 qu ando 
por cl ili gengia ele se'l cape llão começou a dom·al-a Por di 
versas vezes renta ram as r ecolhidas oltter para seu t·ecolhi
mento a categoria ele cnsa pt·ofessa, mas sempre lhes foram 
os a l' cebispos contl'arios pela razão de não acharem n eces
sat·ia a c1· ·ação de mais um CJUinto convento ele Fre ims na 
Bah ia , tendo cllas, entretan·to, chegado a . obte t• o preciso breve 
pon·tificio, cotHra o quaJ se declarou o arcebist o [)_ Fr. An
tonio Corrêa na representação que fez a 30 Gle jnneil'o de 1799 . 
Em conseqnenc ia dessa represent:i.ç·ão, ordenou o .\ viso Regia 
ele 29 ele julbo desse a1mo que o governador não clésse execução 
ao refer ido breve, que tinha sido obtido com subrepçã•' · Em 
:L820 tentaram novamente a~ r ecolhidas a mesma pre tenção, 
mas ·tendo contra si a informação do governaclor Conde ela 
Pal ma; frustl'aram- se novamente e1tes desejos . Seu actual• 
p atrimonio consiste em varias propriedades urbanas, cuja 
renda varia· ele seis a oi~o contos Para recepção no recolhi
mfln to é necessal'io que a recolhewla não s~ja maior de 30 
a;nnor ; deva pa%a r pelos menos um anno no r ecol himento 
antes ele p0der ser admittida no mesmo; que o seja por vo· 
tacão ela commuaiclade e qne dê ao r ecolhimen'o u m joia de 
nm conto ele r éis na occa<Jião de sua entrada . -Recolhimento 
ele S . Raym~•ndo . Fallecenclo Raymunclo Maciel Soat·es no 
anno ele 1759, deixou incumlJido ao prior do convento ele San:ba 
Thereza a conclusão de um recolhimento que em 1753 elle 
havia começado a const ruir para 12 m ll lheres, que, arrepen
didas doa erros do mundo, a lli quizesse voluntariamente 
entrnr, e pat·a out ras ser vas com o unico encargo de re
zar em todos os d ias 'tt·es Salve Rainha por sua alma. Para 
manuten ção clestas t•ecolhiclas, l egou o mesmo ins·titl1iclo r 
toclos os seus bens, constan·tes ele famos ; s ]Jl'edios urbanos 
e fó t·os de terreno que e;;:isbe desde a portar.ia elo convento 
elas Mercês aM a roça el o finado Barão ela I ta pororocas e 
os de outros chãos cletraz da capella do ltosario ele João 
Per eir a. Concluiclo o r ecolhimento, fo i benzido pelo at·
cebispo D. Fr. Manoel de Santa Tgnez . Pelos . esta
tutos de 5 de março de 1761., d i'rigem o r ecol111mento 
uma primeira r egente, uma segund a, que é a mestra, e 
uma ter ceira a porteir ib . Além c! M recolhidas, adm:Lte o 
r ecolhimento ·tambem clonzellas, orpbans ele pae e ma5;, ou 
mesmo pessoas tle bt:a' cmiducta, nieclian·t-e uma pres·taçao .-
01··dem 'l'e•·cei,·a, ele S. Ji'?"CM?Cisco . Foi estabelemda em 1635, 
em vidude ela pa·tente de 4 ele outubí·o ao guard ião Fr. Mano~! 
Baptista de Obiclos. A imagem f'oi collo cac1a no_ altar c!_e N. S. 
ela Conceição ela eg-eej a velh·a elo conven bo, emcruatYto nao se lhe 
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edgiu cupella., e, cele-!n·ada.a primeit·a &leição canouica a 23 de 
cfezembt•o cln!l[nelle anno, fez-s?, a primeü·u fes.ta a 2 ;, Em 1702,, 
l ancpu, no 1o de janeiro, o .cor onel Domingos Pires ele Carv.tlho, 
eruLãG >ninistrh, a pr it~Bit•a pBilt"l. pa.l'a a cous t t· ucção eLa capella, 
em execu ção :i clelibel'açõ:o ·tomaGl a em mesu niD anno de '1697 . 
Em 22 dej ·tl1ho de 1703 l'oi ella solemnemente inaugul'ada, cele
brando a primeit•a mis~a F1·. Luiz ele Jesus!. guar dião do con
veabo ,. Tem c\ lo. 6.2 vo.lmos ele fren·te c :l3v cl 11 fundo. e sete 
altares, nos q>ta;~. seguLLdo os encargos da ot·elem, et•am Gli bas 
-1té 0 ann.o ele 1 m 1 se~e tmllrezenlas e cmcoenta e otto mtssas 
' 0 1• ann .-Or·elem T t'?'Ceil·a cl~ S. D:Jmingos . Em 1722 achava-se 
~a Bahi ~ . vindo da lt~ clia o missional'io cl'Om~nicano por tuguer. 
Fr. Gabt·iel BaptistD .. S:m apparecimento exc itou em val'ios 
!l'lnãos 'l'e•·ceil'O'l el::t. Ollclem ele S . Domingo.>, ahi r esidentes, 
professas os mais elelles no Pol'to, Lisbô:.t e Vianna, o desejo de 
se esba belecer u:J. cidade do Salva'.lor uma Ordem Te l'c il'a, e por 
i nteemed io claquelb po.clt'e obtiveram em i7.23 a necessar ia ll
cença do priol' provincia l elos rel igios.os preg·aclol'es ele Pol'tugal , 
Fl', Antonio elo Sacramento, cuja P1·ovisão, em q11e, além disto 
vi oJa.D; nomeado o d ito pacl1·e direc tol', foi lida a 30 de ou tubro 
no mosteiro de S. Banto, onde se achavam reu nidos os il'ro iios 
que acce itat·am o dir ecLor, in stallanclo- se a 0l'dem em presença 
elo vice-rei Vasco Fernandes Ce.sa ele Menezes . En~ seguido. 
procedeu-se à eleição, t•zcabinclo a d"l pt'lor no cles~mbv:l'g' <tclor 
Afl'onso l odt· igtl 'S Ber nal'do S1.mpa io. Pouco depois !'emoH•u-se 
a ol'Üem elo mosteiro ele S . Ben,lo pal'a o hospic io da Palma, 
en·tão elo> Agos· inhos clescal os, onde t:pnbem e,lla pan ca se ele
morou, Pela protecção el o vi ce- rei, qne no dia dó. installaçi\o 
da ordem em S . Bento, tinha ·tomado seu h a bito, conseguiram 
os Il·mii.us obter um chio no 'l'el'l'e it·o, anele Vasco Fet·nandes 
la nçou a pvimei!'a pedra. no dia 1.8 ele deze mbro ele i731. Com 
M~o gl'ande !'erva r f0i fei ta a obl'a qua já no sog1tinte am:10 foi 
benta por despacho do ol'elinario cu r<t ela Sé João Borges de 
C[tmpos, ele.2-! ele novembro de ·173.2, dizendo nesse dia a pl'imei l' a 
1nissa o pac!L·e cl ir <ctor Fr. Lo ;renr;o Jus t.i n iano Ribe il'O , sendo 
no clLa antecedente collocada a imagem de S. Doulingos . 
Onlem Tc1 ·ceir1N ela Conce ição do Boguei?·ão. .A it·nH1nclade ele 
N. S . da Conceição doBoqueil'ão insLiLu icla, não se sabe quando, 
n a matl'iz de Santo Anton io a lém do Carmo com o nome de Íl'
mo.nclacle ele homens pal'clos, reC!UOreu em 1726 ao vice-rei Vasco 
Fet·nandes Ces.u· ele Menezes a co11ce>são elas ·tl'incheiras que 
existiam na rua direita ele SanYo Antonio além elo CMmo, co1n o 
nome ele ·tr incheiras elo BoclU <'Üt'ão, para all i el'ig i1· uma cGpella. 
Esta pe Lição, depois ele ser ou vicio o Senado ela Camara 1 bem 
como o mestre ele eampo Miguel P ereira el a, Co~ta, f o~ deferida, 
e im meeliatamente cleu n, irmandade começ.o á eonslrucção da 
capella ele aCC'll'clo com <t Pro visão elo arcebispo D . Luiz Ahares 
ele F igl1Cil'eelo, de 8 ele março ele 1727 . No a nno fleguinte ele 17.28 
foram embargarlas as obras por Vicen·te e Antonio Gomes Corrêa, 
que allegaram P,er·te : cer- lhes o terreno por compra a out l'OS, 
q·ue eram possuidores elas ú;•)ncheü·as, que l beR foram cla'las pol' 
sesmavia e!e D. João ele Len cas·tro ele il de janeiro de '1701; 
mas seguind o-se a demanda, sa.h iu de lla victoriosa a it·manclacle. 
No ann0 ele 1843 esta irmandade r equereu ae ilrte rmmci o a pos
tal i co no Rio de Jane iro a graça de ser elevacl'<l. a conü·al'ia p~e
fes.>a. com hab:to, á imitaqão ele ordem le rceira , teve a feli
cidade cl'e sel' a tlenclida pol' disposição, clJ in tel'llun cio, Caetano 
Beelini, phcitn,cl:t pelo il!lpeuadOJ.: a 17 ele j a n e i ~o de 18-!8 . Nã.o 
sabisfeila a inda com esta nova categor ir., t·eelttereu em 1872 ao 
Nuncio de enlão set· elevaçla ;1 el~ ot'clem terce ira, e,, depois, ele 
algumas c1ifficu11aGles, consegui1t ·tambem chegar a este fim, 
obtendo uan breve apos'o;Jico de 2.2 de julho de 1873, legq.lm ente 
placitaclo a J.!) ele agosto elo mesmo anno, que Jhe confer iu a 
solicitada catego1·i a, clando-'lh o tit tlo de V'eneravel Ot·clem T er
ceira. da Tmmaculada Conceição da Beala Maria Vü·gem do 
l3oquc:! i rão . Seus esta-Ln·ta s. f01·.tm approvaclos pelo bi spo de Eu
carpia, então go'Vernador do arcebisnado, pa1' Pt•ovi,süo de 1.8 de 
set,embro ele i88J e a 23 ele outubro elo me smo a n110 pelo p t·esi~ 
dente ela. pl'ov inci a illspil'idião l]loy de Bat'l' ~ B Pimentel, na, pal'te 
ad.miuis tt'RLi v<V . - Odll'ln Tel'CJi ,•a, do Ccwmo . Foi esLa 0l'clem 
1'erceira in sti Lu i tla a {g ela outubro ele 1636, 'tiDmanclo por sua 
padroeit•a San.t:\ '1'he r ~r,a, de Jesus , sendo seu primeiro pr io\' o 
govemaelot· Ped t'O da S1lva · I Em 18 ele março de 1644, oh-teu elo de 
convento do Garmo l icença para• fazer sua capell a e parn eSS!J 
fim o terreno do lado do sul elo COtlVBilto pela quanti a de 25~í)OJ 
d:> legnclo de Go9,çalo Al ves, deu-se come,m 6. obm, sem, po~é 1~1 , 
sabe;r-sa até hoj e quando . Ap,enas tem-se na·t tct:l. ele qne n ~o 
foi logo, pois que, a 30 ele ou~ubru ele :1.709, lan.ço u-s.e a prl
mcir:\ pedra uo a liqerce da saclt l'i stia e cousistorio ela .capella, 
e no :1. 0 ele janeiro ela 1.71-J t13,ve ,logat·, o acuo solem ne ela benção 

• elas sepn·1llll'as e cl<~ 1casa da o;•wçiio . A 29 de novemb110 ele :1.7'Lili 
trMou a m~sa ela melhor maneit-a ele p110111pti-flcal' a egl'eja, 
po1· onéle se con h eee que fui nessa mesma época CJtUB llco.u cleh
beraclo faz o. t·-sa- uma capella- mór, assim comiD·Chn:e .a :1.8 ele rubvi1 

1 ele 1714, o clont·amea·to ela egt·ej a . Do anno de 1722 em diante 
S3gtliu-se um long.n perioclo, ele cles intalli ge ncias en tt·e o con
venbs e a ordem, qu-c·muibos pvej uizos a es ta lrou:xeram. A -20 
ele março elo 1783, pot· occasião elo acto solemne ele Quint~ 
Feira S:wta inc nduou-se a egr•ej a, eles tl'uinclo-a o fog-o coDl< 
ple·tameu:te, e com el l;,1. todas a> sua> ricas alfaias e ohjectos 
ele cu lt0 , i\ ã::~ cl es::tnimou, pot·ém, ti'\.o gTa,nlle elesaslre aos. 
It·mães , pois logo r esolveram levanta~· novo temp1,; claud.o 
pl'ine ipi o á obra em outLlbro daquelle a nno, senalo p t·ior o b: 
nemel'it0 Innocencio José ela Gosta , neg-uciante , o qual m1.0 
pon pandQ es i'ol'ços nem bdigo.s, conseg uill l evat· a eil'e ile e 
gl';t nclioso edificio que hoje e:s: iste . A 16 ele fevereil'o de 1'104 
l'nt'Rlll ben\os os car neit·o , abr indo-se se u uso a H ele seternbr0 
ele· 1803 . Por diversas 1·ez ·s precural'am os Irmãos 5 'Pn r ar-se 
do convento, com o qual continua,vam sempre as ü ·siuLelli
gencias, conseguindo obbet• pata esse fim breves p~nti ücios, 
como a 13 ele setembro de 1 :L8; po!·ém, ~. inte1·venção dos o.v 
cebispo.i consegui<t sempre resta lnJecer a concorrl ia e a boa. 
ordem . JTim 181() clel iberoa- 3o consLl'UiL' u m hospital ao lad_o 
direito ela capel lo., e m leneno occupaclo pol' tres casas, cJ..a, 
Ordem , la n<;a llclo- se a 1S ele julho a. prime iro. perlt·a, mo.s, 
abol indo lJJll[l, pos ttu•a mun icipa l hospitaes no centro el•'· cidade, 
del iberou a j unla ele 18 ele agosto ·de 1832 o acabamen to do 
edificio, Ul:tS em concli.çõe; a ser al_ugaelo. Em 1858 requel·eu 
e oh l~ve a OJ•clem elo Gover no, pot· afüea menlo, o Lr;n:eno pre-· 
ci-so na Quinta elos La.zat'Ol pant :1. constl'liC(ii 1 ele suas cõu'
neit·a', a que logo den principio, cluro.nclo, p l l' ém, muito ·tempo 
anLe; que se acabassem essas ohras, com as qua~ s s • despencleu 
mais ele 60 contos. D i vc t·~a5 otn·as, não só da cwpella, como da 
mnralb a que a s ts 'en la do lado de leste, f'omm sendo feilas , 
ficando promptns sómen Le em 1884 . Nesse mesmo :, nno rel'or
mou a Ordem se us es ta tu tos .- Ordem Te,·cei,·a ele~ Sc~ntissimiH 
1'1·ínclacle . Em 13 de junho ele 1733, J oão Anbonio Mal heil'os, 
Aleho Coelho i\Ja Lassão , Antonio :ln. Silva Menezes, João ele Al
meida Cru~ e João .Mat·ques ela Sih·a toma t•nm em arrenda
m eu to á administração ela ca.pello. ele Sa nt1 AnLon io além do 
Cat•mo trinta bt·aças de terreno pal'a nelle ed ificar uma cape lla 
sob a invocação ele N . S . do Rosat•io e So.nLis.üma '.l!riudacle, o 
que efl'ec·tivamen te flze1·am levan tando uma pequena capella; 
~o a.Ho ela mon tanha que Ilca hoj e nos fun do> elas caso.s ela rulll 
da San·tissima 'l'dnclacle, vulga rmente conhecida pOL' Agua ele 
Meninos, de c1ljtt capellinha ainda hoje ex istem os res tos elas 
paredes . A i·rmanclacle ou devoção ins·ti ·tui cla por Milbeit·os, 
Aleixo, Menezes Ci·uz e lllarques da S ilva, depois ele acalx~cla:_a 
eo.pellinh ,t , t·econheceram ser ella muito pequena para a clevoçao 
cp1e foi crescendo, desde log-o. trataram ele ed ifica r uma eg t•ep 
ma ior, para 0 c1t1e Ozel'am em 1739 la nçar a p l'imeira pedra 
par a a cons-trucção ela actual egreja., um pouco mais abars:o 
iila anti ga capellinba, con-seguindo celelJra t· missél. em l796 . E rn 
26 de ngns to ele 180G por buli a ele .Pia VU foi ex li nckt a il-man
dade elo Rorario e Sa,ntissima •rrinclacle instituindo-se em seu 
logar a Ordem 'l'euceira ela Santissima 'l'rindacle e Redem pção 
elos 8ap1 i vos com :tiDclas as 11eg-a li n,s e graças conccel idas :i Ordern 
Terc"'úa ele igua l ·tilulo ela cidade elo Porto e m~nclando -lhe 
en tregar tudo gna1rto per t.ence1·a á - antig;1. it·m&nclacle. Em 29 
ele janeüo ele 1807 por de legação elo a,Tc~bispo D. Fr. José de 
San·ta Es Jolas\icg, apr esen·tou-se o R evm, P t· ovüol' ManoeL 
Marq[\e.s Bmnclão, CJ.11e, ele declarar ii).~ ti ·t · ticla a Ot·dem Tel'
ceil·a ela Santissim a 'l'l'inelade. ma rcou o d ia 1° de fevereiro· do 
me~mo a,nno para r eceb ' r n profissão elos ümãos ela nova Ordelll· 
No cl i a m:J.reaelo professaram 36 iL'm il:os sendo os prim eiros 16 
eseolh iclos-para comporem a mesa admini stl'ath,a , sendo pnor 
o po.dl'e Francisco J~ gos·ti n·h o Goli1es . gm 1877 ~sta or~de J1l 
ohteve da pl·eo;;i clencia · cl •t proY . a do;;vção elo ce tm Ler 10 elo Born 

1 Jesu~ e terr enos annexos . F ez t.lmb m acq.ui sição da oapell a de 
N . S . clas .Cancleins, miraculosa e l~g-e nclaria ermie\a, gue ex iste 
na f1·eg . •lo P assé, por doação que J'>!li á Celest ial Ordem T,er~ 
celra ela Sa1rtissima Trimlaele o tenen Le-coronel Dr . Migqcl ele 
Tei v e e Argollo, cl0_ cuj.•~eD1pella tomou · poõsJ judicial em ma l'ÇO 
ele J.883. Es ta doaçao Io1 po sl a em clnYiéla pot· quest ão ;hav1da 
entre o doador~ se us pal'eutes, CUJa queS'Lão está he•j ~ r.eso1wda 
pe lá art'Pmatuçao em hasta publica ela mesma, caJJe lla pelo Dr
Franci sco de Teive e Al'gollo e oJI'erecicla a uma inua.n éliJ.cle.c~ue 
es~ácons t i ·buinclo•se . Em a noite ele 25 de junho, de lS88 fota 
egreJa, que eHtava sando reconstruída,, deroracla por um itlcen.dJO. 
que só ele ix:ou em pé as paredes . O templo, es tú sendo, porélll. 
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·agoJJa l' eedáfi o~do, tendo -se pr epnrad0 •a capeUinha da etrbracla, 
e ]]H>t·a e lias tt·anspo·rta clas as imagens que se acha~am r eco
lh>i.étas• á egt·eja elo Pilar- Capella ele~ Aj~~ela (na f reg . ela Sé), 
J·á dissemos que esta egr~.i a. foi fundada em diH:J pe los j e>ui
tas, quando de Villa Velln v ierram p:.wa a c idade elo E:lrulva
Clor n.a epocha em q tte es·ta n0 i ftrnclacla pot· .l'homé ele Souza . 
Sem ou~t·os recursos mais do ·qtte os rpro prios, eonstruit·am os 
pad res o templo e as ·casas com as rpropri as mãos, pois ainda 
'lUe. os morador es os qui zessem aj ttcbr, não o podiam p2la 
obr tgação em que estavam, não s6 ele conslru it·em as casas ela 
Ctclade, al i nharem as t•uas, etc . como ·tambem ele cercarem a 
nova c<tpi ·tal pM·a a de fesa; contra o ge ntio . As madei ras ele 
q•ue precis:nam para esta c0 nSL t• ucção, codaeam os padres e as 
conduziram ás cost1•s elo proximo v~lle elo rio das T ripas ; ca
'>a ram o bano l)at·a as paredes , e, como não ·t iv-essem meios 
para o sus'benbo da vida, eram lorcarlos a pecl,it• aos colonos. o 
que llUYiam de comer, o qne quasi nada signiftcav·a pela po
breza geral. Quàndo, com a chegada do ·bispo a 22 de junhf>J 
de 1552, c ~ mo jô. elisoemos, ceelern,m-lhe a capella pur a. ser\•it· 
de Sé e l\S casas para rno ra:ela elo p :elaclo, fonau -se estabe)e
cer no Monte Calvario , 011de fun daram U IU hospital j 11nb0 á 
lleqtrena er mida de N. S, ela Penha ou da P i ed;tcle, mas con · 
t inuaahw·, enbe atacados pelos s I vagens , Li,·eril/m · Lle procu t• at· 
l'ef11gio d en.tro elos muros da c!ida~le, cons·tt•uindo então outr n 
hospicio JHJ ponbo, oMie mais L.arcle levanlnr am o snmp- · 
t uoso templo '"'i>nlila hoj e existente , conheci do pot· coHegio. A 
Aj ucla pouco' d epois, p.:·~·vm, ro i pelo bispo e. ijllu t·a!!Lores 
l'ec0a1stt·ui.ala a pon,oo lile, rro tempo de .Gabr1e l Soa res , 
já 1Set' nma formosa egt·eja com sua cap•lla ele abobada . 
P.or Alvará de >14 ele j a.neüo de 1807 fo esta egreja iiw0rporada 
aos peoprios nacionaes e por Decr, ele il.O ele .fe .ver ~ iro de 1827 
cloaclao á h ·ffl.<l ndade elo Serihor dos Passos , doação con lirmacla 
pelo Res. n. 5 19 de 'l2 ele fevere i•ro do mesmé' anno d a Assem
blé!t Geml Legis•lati v a •e Cart<t I mperial ele 20 ele feverein de 
1850. - Gc•1Jelle~ .eleS . Ped·>"O dos Ole>·igos tna ft·eg . da Se). D . 
'Sebastião Monteil·o ela ~ide, por despacho ele 15 de j aneiro ele 
±709, concedeu ltcença <t Jrmaudacle de S. Peclr.o elos Clerio·os 
P?-r.a erig·i"t• s ua capella no Joga r d enom inado S i tio do Semi~a·
rJo, onde depois se fez o p :\lacio elo arcebispo, mas não se po 
dendo e!1Lão f •zer esta consnatcção , fi- .i,. a dita capelht m •dtu 
mais tat·de levantada no 'l.' erreit·o ele J esus, c0mpr ando-so para 
·este ftm dmus pequenas casas . -- Ga1vella. ele S. lvligt;el (na 
f11eg· . da Sé) . Foi esba C1p?lla fundada por D't•ancisco Gomes 
cl.Cil Rego, negocia n te fallec ielo em 1744. Em seu testamento 
legou á Venerave'l 01•dem Terceira de S . Fra ncisco a d ita ca
]Véllla e seus pertences e mais 11 m ·•radas ele casas , gu e, com 
Otltras depois adquir idas, fo r maram u m bom patl'imonio, cujos 
i!endimentos pel"bencem á mesma ordem. Este l egado fo i one
l•aclo com ru obrigação ele mandat· a ot·clem el izer ann ualmente 
sete missas votivas e fazer visita.1· cluas vezes em cada sema na 
·a Sant;a V ia Sacra por '15 p0'bres, c[ando- se-lhes pat·a es·te effe ito 
esmola em or dem a perpe~uar este exet·cicio . - Cal'ella, ela. M~i
se·;·io o nlic~ (na f1•eg·. da. é). Esta capella e o ant igo hosp.ital S . 
~lu:übol'iio fo.ram os pl'incipaes edific io s que a it'manclade ela 
San-ta Casa da Misericot·dia construiu eomo rept·esentantes c(e 
sua missão cltristã . Para esse fim foram-lhe doados os neces
•sari <!ls ebãos por Simão da Gama, homem que. no segundo anno 
elo seu governo de Tl10mé de Sou za, viéra á -Bahi a com mandando 
Cil g:aleão S. .Toéóo BaJ?tista, e que, olJtendo desse goremaelor 
~anas ter.ras om Pit·aj :J. ::d li s e 1/.stabeleceu e mort'elr legando á 
' 'J•ta irma ndade a te r~a pa1•te de seu s be ns. Comquanto pequena 
e cl efeiúuosa esta primei r a capelloa, satisfazia elJ a não só ás ne 

·~~Slda cles da epocha, co mo ·teve ·tão solicla construcção, que 
} 0 cem annos clepo is é que a m esa resol ve :1, eJn 1653, el rsman
chal-a para construir outt·a com a prec i '5a capacidade pa ra os 
actos s?J.emnes do cullo, fLcando p1·ompb:J, no a n no de 1659. -
f~1Jetia, de~ Bcw•roquinh':! (n a fl· eg . ele S . Pedro). E s·ta c:1pdb 
Ol erecta por P"ovisã.o ele 8 ele julho ele 1722 cluran te o ep is:-

·Copade ele D. Sebastião Monteiro ela Vide, que lhe l wnçou a pei-
1e'::a pecl t· a a 25 ele novembro dess 3 an.110 . ·- Co1Jella elos 
: ·f!ilotos (n!IJ ft•eg. de S . J"eclr0). O p 1·tuguez Anto nto Soaees, 
tllol•o.elot· a rua ela Faisca, começou 1~a cgeej a das Me rcês, em ·tll1· nueho, que cem llcenç·a do conven·to, leva,ntQu .na p:J.rede da 

L·e Le delJaixo ela sineira uma devoção elo Senhor elos :.A.ffi ictos 
: oa Senbcnça com wma im agem qne alli .collocou l•evanclo' a 
lll ProclBsuo e onde as sextas-feir as concorr in,m muitos devotos 

l?~·ea .cautaxem. h ymuos. Mas annos depois pt•ojectoulevau·ta r u~a 
~"Pena:, par a e nela ·tras la.classe a imag~m -e se venerasse com mats 
ç eco,_Jcta elo CJiiB al b, on!ile o povo se JUn tav.a na rua . :Levan·to.u 
lepa1s, os al1cerces no l ogar onde1 hoj e se ach a a dita . capella , 

e apenas tinha conseguido colmil-a e lev.antar o altar , para <1hi 
logo !ev0u a imagem, corttlnu anclo sem~re a obra, an.xüliadp 
po t· avul tadas esmdlaB elos de-v.o·tos, até concluil-a. JJ:m :l_825 
t stabeleceu·s~ finalmente uma irmandade para cnirlae do cul·~o e 
da cwpella,- Oapella elo Rose~l"io ele Joiip P~<>"eÍ>'CO (na freg . de 
S . P~clt·o). Em 16SO c1•eo uwse uma irma;nclaQl~ •Qle N. S. elo Ro
s-ario dos homens pee tos , qtte t inh:nu :\ imagem de su a cl~ 
voçf\; em um elos a l b-lres ela matriz de S. P e !co, onc(e ·Se con
sct·vou até I 7<16 . S~brevindo anJl;f\o cles i wtell i ge ~\c i ap en ·tre a 
irmandade e o vigario, reso lve u aquella c0nS.tn·ui!l.· uma c a~pella 
i nd.epenclente, para o ·que obteve licença do avcebiS[)O D • .:Fr. 
Manoel ele Santa Igne.2l em 'l768, es.colhendo par o. $lla ecliD.ca
ção a 1áreo. em q\1e se acba hoj e, -ter ,•eu o entKo forei t·o ao mos
bei ro de 8 . Ben~o. R eque1•endo e !la a ne cessari a concessão 
mectia11te a retl'ibui~ão annuatl ele ·um mo o·n (fctngo, 1JOP ser 
pc~>"C~ fi ·Y/.s s9grc~clos, não l he fo i is &o oonccrl·ido pelo abbacle Fr. 
Antonio ela Lu?l, consegui ndo, por em, acco•t'cl'n·-se .nJ pr eço ele 
q·uaLt·u patttcas annu aes . Em 1779 a irmandaale ebteve um breve 
ponlEcio el e conl'raL·ia . - Ge~pelle~ ele 8a11to Ant>Qtio dcc· Nfol~
?'a?'ia (na freg-. ele Sanb' ,~nna). No gov-eJ'no do Conde. ele 
Sab ~1gosa detL-8 3 p1·incipioJ á -constrtlCção desta capelln, cuja 
pl'imei t·a pe cha foi pot• e.>·te v ice -t·ei lanç>]cla n. .21) ele outu
bro de :172L Anno e meio alepois já e l la et·a b·n·ta a 12 de 
junh0 pe1o conego chanl t·e João Caln1.o n e1n presença elo mesmo 
v ice-rei, principaes pessoas ela cidade a 27 irmãos, a ssiguan
d o- se seu compt·omi.sso, se,ri'lmdo o qual ficou a capella com o 
cap llão recebendo 3··, ele orcle Jlaclo annual e uma pl1laca po l' 
cada rnis>a que dizia aos alomingos e d ias santos pelos irn1~QS 
vivos . Ao san·to ela cape !la clava. ehrei, pela p:·a•;a ele alferes 
de infrunt~ ria, 30$ cubnvdos pelo procurador el e tr es em ·t res 
amnos. - Gap · llc~ elo RosM·io do Qtwrtel ele~ l'cbl· n~a (na fr eg . 
ele Smlt'Anua). l~s1ta cape!<la Eu i fei'ta em 16Cl6 pelo mes ~re 
de campo \.nclré Cuça, ajudado com esmolas ela ill.· ma~tdacle, e 
reformada em 187'1 p1D1' ordem •elo ministr o dct g·uerra João .José 
de Oliveira Junq•teit·a e uhimacla no ·tempo elo t.e11enle-col'Onel 
Li ma e Silva .- Cc~pella ele NM:cc rcth (oa freg. ele Sa nL'A•ma) . 
l<J' d esconhecida a epocba ela fuu clação desta cape l la; e apenas 
sàbe-se que, pelo breve apos tol.ico ele 25 ele outubro qJe ·1779 ela 
nunciatnra ele L~sbôa, c iD nfirm aclo pel o ,visconcle ale V ill a Nova ela 
Cerveira, foi nomeado capellão perpeLuo ele lia Fr. Eli as da j\Jadra 
de Deus , da Ordem CanneliLana da Bahia , - Oa.pellc~ ele; Sa~ide 
(na ft·eg . ele San•t'Anna). Es tn. egt•e.i a foi f~üa pelo tenente
coronel Manoel Ramos P ime.n.tel , cavalileiro p rofesso ela Ordem 
ele Oh ris to, á custa ele· sua fazenda e da ele sua mulher nos ter
renos que possu]all:t -no Jogar chamado Al vo, coLhoca11do a pt·i
meira pedra o vice -1·ei Vasco Fernan~les Cezar de Menezes a 2 
ele fe-ve r ei ro ele 1723. Findo o primJliro anno, e estando prom
pta a C!llpel la - m ·· r, a . saehrist ia e a casa ele tribnn~ s, foi a ' Í1Ua
gem •cle Nossa Seuhm•a. levacla em p roc issão solemne á n<:>va 
egeeja, fazenclo-Jhe al li a primeira festa.' F«llecenclo o tenen·te 
coronel Parente em 1726 cloon á eg1·eja, que a sua _viuv,a eon
cluiu, to.:las as t3r t·as que possuía no dito logar elo Alvo, fi 
cando a vi uva n a admini sLração , e r ecommen{lou-lh e q ue,_ elos 
rellclimen tos desses bens appl icasl1e um a pa vte no cuHo ela 
mesma Senhor a e outeas em missas po r sua a.lm a . - Caipellti 
elo Ting !bi' (na fr eg . ele S:nü'Anna) . Havia em u ma casa par
~icula r des ta ant iga rua do 'l'ingu.i lima devoção do Se nhor .dos 
Passos principiacl.a em d.783, m as já de.;e,wol vida em socieclaçle 
devota. A 22 ele agosto de 1849 é que esta soc iedade resolveu 
levat'ltar, no Jogar da pl!imitiva devoção pa.rt ic1.tla r ,. un:.a ca 
pell a publica com fôrma exterior tile ·templo , autori sacla por 
P rovisão a t·ch iepiscopal. - Capclla ele; L cbpinha (na f reg . de 
Santo A n !ronio). Junto á porta da fren·!J.e ria antiga m a;ji l'iz ele 
SanL0 Antonio a lém elo Ca rmo in s Li tuia-se u rna devoção ele N . 
S . ela l~ap~L, cuja irm anclacle m~is. Larcle, em ii7i, cunffi tr.üu 
uma capell a no a lto da Soledade ·mecl ian•te esmol ts, C}Ue seu 
lhesottrell'o , o paclra José Barbosa €la Fra!lCa Côrte R eal , all.
garion. lLste m esmo padre augmentou o patr imon i o coin umas 
cas inhas s it<ts á rua Santo Antonio aléui elo Carmo compr adas 
pela quantia .de 30J$000 . - Ga1Jella ele~ Qttinte~ dos Lc;%a.r·os. (na 
f t•eg . de Santo .Antonio) . Foi co nstruída como capell a do h.os: 
pi·tal que em i 781 es tabelece ti o goveeruador D. ltoclrt!l'o J o$e 
ele l'.ie LJ ezes na quin ta que foi elos j esuitas, p at·a o Lt·amen:Vo €!e 
Iazat•e n.tos. HGJj e perte nce ao cemiterio,_ C[IUG o governo. con.s~ 
~rwi u no a lto. fazendo- se e m compensaí).!•O u m peqc:e no oc.at';Jl:l0 
no hosp i·tal q'ue está na baixa . - C~pella ao .B.osa•· ~o elos Q.~~~1ue 
1llyster·ios (na freg- . !ile San·to 'f!..n·to ntO) . .A . u m a.ndade de N .. S. 
elo R flsa rio dos Qui!uze l\Iys·tet·ios elos homens .pl'etos, fo~, CJ!e'!-da 
em .18H na ·antig;a mu.tr i ~ . Passa<iles •a1?uns annos prlOCJ;Pt ~~~ 
ell a .:J. edifica r sua ca.pella,. ainclJ!, heJe nao couchn da e em :LS'ã.2 

•. 
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formou-se nella um a il'mandacle ele N. S. da Soloclade. - Ca 
p ella ele S . Jose ele Ribama?' (n:1. freg . de Santo A ntonio). Foi 
est a capella et·ecta em terras fo reiras de Santo A1rtomo além 
do Carmo, ins tituída pelo mAado elo seculo XV1H.por Domingos 
elo Rosario Lopes e sua mulher Sebas t1 a na P ere1ra da Ooncet
ção, que no t estamento com que fa lleceram, r egttlara m a ordem. 
da s uccessão , cha ma ndo em primeiro l agar seus filhos Vabn
·tim F erreira Lopes e .J oa nna do Sacr unento, que adm1111~ traram 
a dita c:Lpella .. Vendo a nl ima q 11 e as despez~s excediam aos 
rendim entos e resolve:~ do en trar pa t· a o Recolh1menlo elos Pet•
dões celleu a admi ni s lr:tção a Don1 i ngos ele Oliveira Bastos, 
cbar:, aclo pelo in, ti ·t uicl ot· em uHim o logar. Por mor te des :e, e 
e na fa lta de indicados pelo in sti luiclo t• , nomeou o j uiz de 
capell as , Cy1\r ia no Dionis io ela Si I v a SoLIZa e Azevedo, em 
1796, aclministrador da·Livo a Man(lel J oaquim dos Santos R i
beiro , qu.1 desbar a tou os po ucos be ns da capell a . Desde o 
.fa lleci111 en to elo insti tuidor que sua 1nu lher Sehas·tiana Peroira 
da ConceiçãfJ pre·t ~ nde r i l evuntar ju nlo á capel !a uma casa 
de recol hi ment o para ·15 don zellas, não o co nseguindo, por ém, 
pela. infot·trtação em sen·tido conLr .r rio que ao r oi deu em 1757 
o 6•> co n•l e do:; Arcos, en tão vice- rei rio Estado elo Bcaz il , pela 
ex iguidacle do capi tal de 14 .000$ , q ~! e desti nava a. runclaclora. 
Acha ndo- se a ca pell a destituida ele bens pela má aclmiois
·Lração rle Sa n los R ibeiro, Joaquim Fra ncisco do L ivramen to , 
cathari o.•nse phila ntl'opico, que . e ach ava na Ba hia , foi pelo 
governador Francisco el a Cnnhn Menezes nomeado admini s
trador a 4 de junh o ele 1804, e a pr imeira ca usa qu e es te fez 
foi p ass:ll' para as casas da capell a o colleg:o el e orph ãos de
samparados C[Ue el !e ·t inha comevado em sua casa . Mas achan
do-se aquella em máo es tado, poucos annos depois conseguiu 
obter po t· Carta Regia de 28 de j ulho de 18 l7 a licen ça para 
transferil-o para a casa do no viciado, qu~ então se achava 
assás arruinada . Foi est e o começo do· collegio elos Ol'phãos 
de S . Joaq ni m, de que se fallar á em seu respec·ti vo Jogar. -
Ca1Jella d e S . [i'? ·a noisoo de Pa~ola (n a freg . do P ilar). Cost tt
mava pelos fins do seculo passado o padt·e Anton io Borges 
Monteiro t odas as tardes ir visi'tar um se LI nm igo velho r esi
dente num p queno a l to elo lagar denomin ado Agua de Me
nin os. Eocontmndo n 'urna dessas visitas . vespertin as junto 
á di·ta casa ele seu ami go u ma ve1·oni ca com a e fitgie ele S. Ft·an 
cisco de P au la deliberou compr ar essa Cltsa, ·e , ma ndando 
limpar o logar , que éra todo cheio de mal.to , empregou todos 
os seus bens em co nstruit• a lli uma capella a esse san·to, col
locan do a primei ra pedra seu sob l'i n ho Anto nio Lourenço 
F eijó de Mello , e a üna l com esm olas elos fi eis consegum con
cluir a ca pell a que hoje se vê, na qual co llocou um a imagem 
do refer ido Santo. A es·ta capella dei xou por morte todos os 
bens que possuía , h~ rdados de seus pa is , com o ·t~ l'l'as , casas , 
alambiq ues , etc., como pa~rimooio da di'ta capell a , declarando 
qne della fosse adminis trador 'l'heo toni o do Amorim F alcão , 
qu e passat·ia a aclmini ~ tração a Fran cisco ele P a ula Borges 
Montei ro , sobrinho cle ll e testador, caso se orclennsse , o que, 
porém , não se realisou. Determirw ct ma is o dito testador (que 
se acha sepultado na capella-mór) que si al gum dia vie3se a 
Bahi a algum fra cle do conve1üo ele S. Francisco ele P a ula, a 
elle se entregasse a capalla com todo seu patrimo nio , o que 
·Lambem n ão succedeu . Es·te fundador falleceu em 18'19, e, não 
appa recenclo nenhu m elos pare n·tes a ·tomar crn~a ela capella , 
passou su a. admini st ração ao desembargador Joaquim Anselmo 
Al ves Bra nco, que el' a juiz de capellas, o qua l para es·te fi m 
n omeou um seu sobrinho . Este soube a penas des ft·uc·t:l.r o 
rendi me o to elo pv.t ri mo nio, hypotheca nclo as propri edades 
e clej;tando tudo no p eio1• estado. P or su a morte pa ssou a 
capell a e mais bens á fazenda nacional co mo proprios da n ação, 
e ficando então desamparada a capella, requeret·am, em 1843, 
os irmãos ela confru ia de N . S. Mãe dos P obres , que enlão 
fnncci!>nava n a porta l'ia ele S . Francisco, licença para passar 
essa devoção para a dila capella , o que lhes foi devida mente 
permitbido pelo arcebispo D. Romualdo An·tonio de Seixas, 
tom a ndo elle posse a 12 de j unho daquelle anno ele 1843 . A 
28 de se tembro do mesmo aono permit·tiu D . Romualdo a cre
ação de u ma ou-tra irmandade a de S. Francisco ele Paula. 
Capella ele S . Joaq1oi m (n:~ freg. elo Pilar). A casa em que 
hoJe se acba o collegio ele S. Joaquim não leve a principio o 
fim a que depois set·viu . P elos annos ele 1706 a 1710, gover
nando Luiz Cezar de Menezes , com e~lOU o celebre descobridor e 
conquis tad or elo Pia uhy, Domingos Aflonso Sertão, a edificar 
um a casa , concluicla em 1724 com o gasto el e 28 :000$, quo 
doou no provincial elos j esuitas , os quaes a destinaram ao No
viciado. E sta missão desempenhou ella emquanto existiu a 

ot•clem no Brazil , quando porém, foi expulsa, ftcou a casa muito 
·tempo abanélonada e por fim se f·J i a l'ruinan clo sem que se lh>
prestas>e a menos at·tenção. Toma ndo, porém, o conde ela 
P alma poss J do governo em 18L7, e inter<ssa ndo-s<' pelo desen
volvimento que Joaquim Francisco elo Livramento tinha sa
bido dar ao c;)ll egio que elle t inh a ins t '·tuiclo a pr incipio em 
sua ca$a e depois passado, com o já expusemos, pat"a as casas ela 
capell a ele S . José, pro jactou ·t l'ansfe t•il-o para a cas 1 do No vi
ciado, e, alcançando para is to a necessaria licao ça e c Jncessão 
por Carta Regia ele 28 ele julho ele 1817, deu logo co meço á 
promlJLiftcação elo eclificio, clis tin guinclu-se a corpor ação elo 
commercio com gener osas pre; tações par a efl'ectuar -se es te im
por tante iusti·ttrto, o qnal em honra, ao fundador se de nominou 
ele S. Joaqu im , com igna n·io-lhe egualm ente nm fmdo ele 
40:000~, a lém de a pp1icar · á reed ificação ela casa o dinheiro 
que existi a em sel' , d a suhscrip~.ão fei-ta para solemnisar a co
roação elo mooarcba raina nte, o qual, manda ndo lou var aquella 
co l'poração t ão philan·tropicos se ntimen tos em Aviso de 3 l de 
julho de 18 l~, ordenava ao mesmo t ~mpo que o govern ad or , a 
cuJ a m specçao pas>ava o nosso l UStituto, ac t ivasse a sua con
clusão, ·tl'a ta ndo ele organi sar os es ta tut ~s qu e deviam regei-o, 
os quaes .for a m a pprovados em Avi so ele 17 de fevereiro ele ISZi. 
Fi nalme nt~ , depois ele se despender largas sommns , fui con
clu ido es·te estabelecim en to e capella no anno de 1.825, abrin-

• do-se o colleg io pa t·a recvb:n· seus moradores no d ia l2 de ou
tubro desse anuo . A cape lia é grande, el e muito bom g•Jsto e 
clom·ada , co m tres altare> á romana , um zi m borio n:. capella
m ór, r elogio na ·torre ; e a casa possue grande3 salas para aulas, 
quartos ele dormir , pateo , e tc.- Ce~pellco elo Bom T<'im (na freg . 
da P enha). O capi-tão de mar e guerr a Theodorico Rodr igues 
el e Faria, por devoção que ·tinh a ao Se nhor Cl·ucif1caclo , que se 
venera n 'um a capollinha das vi s inhanças ele Setub:\1 em Por
tugal, trouxe comsigo el e Lisbôa um a. imagem semelh an·te ac1uella 
e com grande so lemnidade fel-a collocar pela Pas~b ôa de 17,15 
na eg t·eja ela Penha de l'tapagipe . Resolvido a eclinca.r u ma ca
pell a_ para collucar a imagem que h av ia at1t·ahiclo j á. u ma gra nde 
por çao ele devotos, deu começo a essa edi llc<\ção no alLo que 
ho.J e se chama Bom Fim e a 2-! el e :i unho ele 1754 conseguiu con
cluzit· para a n ova cape lia a imagem pl'ocessionalmentc . Tres 
ann os depois fall eceu e foi sepultado j tl n to ao presbytel'io 
delh.- CapeU1» ela Conceição ele Itc~1Jc~,q ipe (n a fL"eg. ela. 
P enha) . Dat a, do principio elo seculo XVII a capella el e N. S. ela 
Conceição elo Engenho de Itapagipe ele cima fundada por Fr an
cisco ele Medeiros e A ntoni o Cardoso ele Ban os pt·ovecl·n·-mór 

· da fazend.>. E' pequena e ins ignificante mas ele g Pancle im-
portancia his Lori ca por n ella se ter sepul·tado o bispo D . Ma rcos 
Teixeira , fa.llecido a 8 de outubro ele 1624 . A es·te respei Lo 
h ouve gra nde co1rtroversia entre. os chl'o nis la~ e os hi stol'iaclol·es 
ela Ba nia, assevera ndo uns que o Engeulio da Conceição , onde 
foi enterrado o bispo, e o ainda hoje assim ch a mado em que 
se ach<t a P eniten ciaria, des truido em 1.822 pel as tropas lusi
t anas, o c1ue não é bem possivJl po1·que sua ct· êação elata ele 
·tempos muito pos·teriores a :1624 ; e ou •ros asseveram ser esta 
ca pei l a uma elas elo corpo el <~. egreja ma triz da P enha .- Ca
p ella. de S an-ta Barbare~ (na freg . ela Conce ição ela Pra ia). 
Es~a capell a foi cons truída pelo Coronel Francisco P ereil'a elo 
Lago qne, em 1641, insti·tuiu o morga do de San·ta Barhara , 
que, pOl' não ter em SeUS insti·tuiclores h erdeit'OS ror.;adoa, passo ti 
aos necess.rrios, e desapparecendo estes com o tem po, exUn~ 
o-ui u-se o· vinculo, passando depuis para o clominio e poi!se da. 
fazenda publica . Pol'ém, segundo cons ta, alg tw m e.>teve no 
usufruc to por· 30 annos á pr e texto de procurador dos intitulados 
herdeil·os, é quando apertado a da r conta dos ren dim en·tos, 
a banclono·t o vinculo, da ndo loga t· a que t.pparecessem h el'
cleiros litigando com a fazenda publi ca o dominio elo vincu~o 
ins tituiclu pelo coronel acima nomeado. E ' celebre es·ta eg reJ!I
por se ·ter· numa elas casas deste morgado, con·tigu a a capella 
principi ado a imp t·i mir-se a Idnde ele Ouro, primeira gaze ta 
que se imprimiu na Bahia em 1.81L- Capella. elo Cor1JO Santo . 
(na freg . da Conceição ela Praia) , Eis como nos conta a ·t t·a~ 
clição a or igem clest:t. egrej a . Corda o ao no ele '1711. O mar 
beija-va a fralda ela monta nha sobre que está a Bahia e a pe· 
ligião dominava os po1•os e os indivíduos. O hespa nbo1 Pedro 
Gonçalves, capil ão de um n avio e possuidor de grande for 
·tuna, lu·tava perto ela barra ela Babict el e Todos os Santos 
em seu galeão contr a a furi a ele borrot·os:t tempestade já cle
seoganaclo ele vencer os elementos, no ·tran spo1·te elo desespero 
e ao mesmo t empo illuminaclo da fé, antes de render-se , ajo.e· 
lha-se sobt•e a tolcla ele se> t galeão , ele que para sempre se 1!L 
desligar e exclama em seu auxilio o nome ele S . P edro Gon-
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çalves . E de momento vê a pL"Ôa da cmbarga ão um monge 
dominicano, que parecia prestes a ser ·tragado pelas ondas tra
tenclo uma ve la accesa na clex·tt·a . Esquecend,o-se de s ~m si
tuação e compadecido d aquelle que se l he afigLll'ava v ict im a 
das ondas, bnç1 -se-lhe o velho mwinheiro, pa1•a salval-o , 
no bote, mas . ... o religioaJ ·tinha dcsappat·eciclo e com elle 
a "tempesLacle ! Reconhecendo então o milagt·e, ajoelh a-se Pedro 
Gonçalves na tolda de seu galeão com toda a sua tripolação 
a render gr.1ças ao Senh or dos ven·tos e elos mares, e, sah indo 
deste estado ele consoladora a legri a , vê com grande surp1·esa qu 
seu baixel, desarvoradc na luta, abic•tva :i pnüa . Desce á ·terra e 
dirigin do -se á uma cabana cober ta ele palha, ha 'li tação ele uma 
pre·ta velha african·c entra com es ta em negociações e clentt·o 
em pouco, sem mais formalidades, lhe é k aspassaclo o clo
minio clnquella propriedade. Dias depois reunem- se alli al
guns operarios , po:1co tempo mais Lt'l'de acha-se prompta 
uma egreja, que recebe uma imagem de S. Pedro Gonçal veo, 
tendo na m:'i.o direita uma vela accasa como fora vista púo 
mal'in heiro, que no ft•on·tal ch capella mando 1 escrever a 
da ta claq nelle prodigi·>so acontecimen to e esc'l lpir a i ma:;e_m 
de seu pa·trono em um navio. Em seguida dotou a egt"e.Ja 
e a.Jc1nçou elos governadores grande extdnsão ele ma:·inh as 
pat•a engrossar o pat\'i monio da mesma .. Essas ter ras eram 
como j á tli ssemos . proprie lacle da familia Cav'!-lcante de Al
buquerque. he rdada de Thomé de Souza; que fundou a prp
xima egreja ela Conceição ela Praia, Plevacht i freg. em 1623 . 
A capella elo Cot'po S:mto, ~orno tambem J<\ fize1pos v~r, ele 
1736 a 1765 serviu ele matriz durante a edificaçao elo act Ja! 
·templo da Conceivão.- Capella de Santo Antonio ela Bar1·a 
( na f reg .. da. YictJria ) . O Dr. Mello il1omes, no . ~en 
Brc~zil H~stonco assever a que nos regutros ele prov1soes 
r egias elo ann0 ele 1.626 3.cha ra ·todos os esclal'ecimen·tos a 
respeito da f'tmclação desta egreja, que te1·e l ogar en·tre os 
annos ele 1595 e 1600, o qLte mostt·aria com clocumeutos 
quando tratasse clell a. Mas, infelizmente, não c()nsta 
em que logar se acha este trabalho .- Co11ellti ele~ (71-aça (na 
ft·eg . da Victor ia). A data da fundação cles·ta egreja ain:la está 
por elucidar- se á vista da gran ·l" falta de no·ticias positivas 
dos primeiros tempos da colonisação, eletmpaclas ainda mais 
as poucas que chegaram. a·té nós pelas narrações mais poeticas 
que ver dacTeiras de a-u tores religi<>sos . E' assim qu~ na Ch>'9-
ni ca ela Gompanhi .~ ele Jesus, elo padre Simão ele YasconceUQs, 
vâ-se que á narração elo naufragio ela náo castelha n::t S. Pccl·J"v, 
em Boipeba, para onde !Jiogo Alvares tinha ido a salvar os 
míseros naufl'agos, nccrescent9u o p10 esCL'lJYtOl' a seg tmte bts
·toria: «Na occasião do nauft·agio houve um caso digno ele 
·his tor ia, porque, voltando Diogo Alva t·ez Cat·amur ú de soccol' 
rer aos castelhanos, se foi a elle su a mulher Catbarina Al varez 
Paraguassú e lh e pediu com instaucias gt·aucles, que tornasse a 
buscar-lhe uma mulher que viera na náo e estava en·tre os in
dios, porque lhe apparecia em visão e lhe d izia qu a man.dasse 
vir para junto a si e lhe fizesse uma casa. 'l'orno .L o m<tr tclo e 
não achando mulher alguma em todas as aldeas, não se aquie
tou a devota Ca·tharina A lvarez, instando que naquc:>llas alclêas 
a tinham, pot·que não cessavam as visõ ~s que a certificavam. 
Feitas a saguncla e terceit·a diligencias se veiu dar com uma 
imagem ela Virgem Senhora Nossa, que um indio recolhera ela 
praia e t inha lancaào ao canto de uma casa. Foi-lhe apresen
tada, e abra~ando - se com ell a, disse que aquella era a m·tlher 
que lhe apparecia ; pediu qne o marido lhe mandasse fazet· 
um a casa . Fez-se uma entre tanlo de barro e pelo tempo outra 
de pedra e cal, onde fo i honrada com o ·titulo ele N. S. ela 
Graça, enriquecida ele mui Las relic1uias e indulgencias, que 
então mandou o Summo Pontifice, e hoje possuem os raligiosos 
cl~ sagl'acla rel igião do patriar~ha S. Ben~o, aos quaes fez doa
çao esta devota ma·trona , ass1m da IgreJa como ela ·terra do 
circuito della, e alli jaz en terrado o seu corpo.» A' esta con
struc~ão assim mo·tivada di o Dr . Mello Mo1·aes a época ele 
1525 a 1527 por te L' sido, diz elle, pos terior a ella a ela ca.p·eua 
da Victor i~, cuja edificação devia te L' principiado an·tes de 
1530. Naufragio, porém, qne deu mo·ttvo aos sonhos ele Catha
rma, foi o da n áo castelhana t. P eclro, contado por Herrera, 
o qual, segundo Acc ioli, teve logar no 1° ele maio de 1535, mas 
que o citado doutor quer que ·tiveõse succediclo nos annos de 
1524- 1526, simplesmente porque preoecleu á oonstntcção da 
G?"aça. De positivo ele tudo is·to ha o seguinte: 1° , Ft•ancisco 
Pereira Coutinho deu, a 20 de dezembro ele 1536, a Diogo Al
varez uma sórte de terra em sesmaria, cuja carta se ac~a 
·trasladada em a fls. 36 elo Livro do Tombo do Mosteiro de Sao 
Ben·to, em que não se falla em egreja de qua lidade algum a ; 

2°; na escriptura de doação que vem á fl s. 40 do re[eddo 
Livl'O do T ombo, feita 50 annos mais ta1•de, em 15S6, por Ca
·tharina Alvarez, ao di to mos·teit·o, da egreja ela Graça e elas 
·tenas circum visinhas, diz a doadora, em rel'erenci::t a estas 
que as houvera po t· partilhas com seus filhos , por morte de 
s3u mal'iclo, fallec iclo a 3 de ou tubro de 1557 e sepultado no 
collegio da companhia . Aclmittindo-se C)m mais alg uma se
gur;: nça que a eclificaç:'io da egre ja se effectuou depois da c~oa
ção da tet·ra em que ella se ergueu, 1slo é, depo1s de 'Lo36, 
·t ~ ndo-s ~ claclo o naufragio em 1 o ele maio de 1535, nada im
pede a admissão de que o motivo della foss3m os m acionados 
sonhos ele Cathariua. illm toclo caso é d~ aclmit•at' u silencio a 
r esp' ito ele sua existencia, nem só na citada cat·ta ele Couti
nho, como nas f[ ue escreveram em 15!9 e:n diante Nobrega e 
ou&ros jes ·.t i·tas, ali is minuciosos nas narrações q•te faz iam aos 
seus pt·e!arlos de Portuga l ele tudo quan·to ha via e se ia dando 
na Bahia, nas quaes car tas não articulam tlDla só palavra 
:>.cerca ela Graça, e fa ll a aliás o padt'e Nob rega na da Vi
cto l'i a, onde serviu de parocho nos primeiros dias ela fundação 
ela Bahia. Uma egraja ch t'i ;ti em te:ra ·t:to noYa, com uma 
origem liãO poe tico-religios<t, como quer o paell'e Simão eleVas
conc >!los, aão era certamente co usa ele tão somenos impor
tancia qne pas>asse em tão nnan ime si lencio. E', po is, prefe
rível crer-se que a Graça é oriunda da época posterior á vinda 
ele Thomé de Souza elo qne ante:ior ao anuo ele '1531, como 
quer o D1•. Mello Mora~q, ba~endo no Cat:ologo Genec~logico de 
l!'r. Jaboatão, es~r i pto duzentos e ·tantos ann os depo is. - Além 
d ~stas capel hts convêm ci·Lar as elo ctt!Lo nio cathol ico : a 
capel la Baptistct cz,~ CapitcLl, funclaàa por miss!onal'ios elos Es
ta'ios U niclos elo Norte; a Bc~hia British Chtwch; a Egreja 
p,·esóyterta;w, ot·ganizada delinit ivament3 em 21 ele abril 
ele 1872. - Vejamos agora os se tts pl'incipaes rnonumantos : 
1\!IonzLmento R 'iaahnel9. A pedra fuqclamental cle.>·te n1onu
mento foi lançada em 2;1 ele março de 1872 e inagu rado so
lemnemente em23 ele novembro de 18H. Destina-se a perpetttar 
os glorioso> feitos elas armas brazil •i ras contra o Parag uay . 
Mede este monum en·to em seu 'toão 23m,o de altu l'a ; sendo o 
pedestal e tambem a base, Cl tle com a competente escadaria 
a \)l·ange u ma área de 4m~,O, de fina ped ra ft·anceza, polida , e 
cercado por espaçosas grades de ferro, onde se pt·enclem em 
elegantes co! um natas cort•entes elo mesm) me·tal. A columna 
é ele bronze, de estylo corin·thio, encimado por um capit ~l 
dout•ado, cl'onde sahei:n oi'to volutas tatnl)etn dou radas , e sus
't3nta uma esphera, sob,·e a qLLal , em att itude ele voar, vê·se o 
anjo ela Yictoria, tendo em uma elas mãos um:t pa lma e na 
outra uma cor.la ele lout'.)S, douradas, lu lo ele bronza. Do 
capitel pa"a baixo estão, gr avados em lettras clout·aclas, os 
nomes dos logares onde se fet·ir,un os ma is importatl'te;; 
combates, e pela m·r!em seguinte :- Lado do mal' : 

~IDCCCLXXIl 

R1At;HUEL0 1 YATABY, URUGUAYA ~A, PARANt\. 1 ESl'ERO BELLAC.0 1 CURUZÚ, 
CORUi'IIB.\, PILAR, TAGY) 'rtiYUCUfl:, !J.'[;\IB/f), ASSUNCJO:-\• 

Do terço da columna des,~e um largo anue! susten tando quatro 
c.1pellas ele ouro, e abaixo le-se a seguinte insc ri pção : 

AOS VOLUN'l'AR I OS DA PATIUA , EXC: RCITO E AB\l.I.DA. DfPRRIAL PEL,\ S 
V l t!'l'OR IA S ALCA~Ç.\0.\S NO PA RA GUA Y. 

Lado de lerra : 

Lil\IA S II E ROJAS 1 C!IACJ 1 B U /\I AYT.\ , TE BICO ARY, A~GUS'l' U R:\ 1 T. 01IAS 
VALGN 'VI~AS 1 Y'l'ORORÓ, P l l\. tS YR Y' , VlLLF.'l'A, ASCURA, PEREBUY 1 

CARAGUA'l'l\Y 1 AQUIDAllAN. 

A base dt\ columna compõe-se de dous an neis, d'onde panclem 
quatro grandes f~stões e egual numer ü de capacetes , s ~ndo um 
em cada angulo, tudo ele bronze. No pedestal, do lado elo mar, 
ha um . grande medalhão do mesmo metal e no c1ual estão es 
culpidas as armas elo ex Lmcto unperw . Do lado de len a.. t.a m
bem em on·tro medalhão vê-se as arma~ ela Camara MunlCtpal, 
que é uma pomba a voar, ·tendo ~o bico ~m. r am inho de O~i
vcira e ao redor da mesma o segutnte ; s~o ~lla ad cwcam 'e
ve·J"Sa est. Do lado sul : 

NO REINADO DE D . P KDRO II , IM PERADOR CONSTrrUClOXAL g DEPE,KS OR 
PERPETUO DO BRAZ IL1 SBNDO ARCEBISPO D.~ BAHI A, PRTi\f ,~Z A 

DO BRAZIL, O CONDE DE S . SALV ADOR E PRESJDGNTE DA PROVINCI 
O DESE:UBARQ ,\DOR JOÃO ANTONIO DE ARA.U JO FREITAS 

flENRIQUES 1 NO ANi'i'O 

MDOOCLXXTr 
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Do l ado elo norte : 

:\{ANDADO ERIG.Jlt PELO CORPO GOi\1:\lr( RCJAL DE SII' A .PRAÇ.\ nEI1Rt:: S GN T.J, OO 
P.ELA SU.!., DlRIE'il'ORI.\ 1 E. ) ( 

MDCCCLXXII 

i\la:is a·b:tix:o ve-so ::L seguinte dedicatoria 

OFFERrE.C I OO AO P OVO .BRAll iiJETRO 

E ste monumento foi levantado pela jtmta dúectora cl<t As
socia;;iio ComJl!l.erci a l dessa cidade, .com auxil io elo se tl co,m 
mercio e elo ela cidade ela c,~c llo eira, sendo comple·tado o se u 
cus·to pelo co.fre ela Associação Commercial com a qnan·tia de 
38 :512$3.20, q ue p refaz a quantia ele 55 :9•!8$920, va lor ele i.odo 
e. monumento e mais clespezas . l1jst;i co llocado no centro do 
espaçoso j a rdim Riachuelo, pertencetYbe ao edillcio ela Associa
ção Commercial, , qne se ach a á les•e elo mesmo. - Jl{onnmento 
á memoria do D1·. Patel"SOl~. Es·te. monumen Lo er ecto no la;rgo 
da Graça, clist. da Victoda. , á memm·ia elo caridoso Dr. John 
Liget·twood Pa:terson, med ico inglez, que r esidiu e prati cou na 
Bahia cerca ele 40 annos (1!!42-1883) foi r ealizad o por m eio de 
urna suhscr ipção publica· promovida pelos amigos, coll eg·as e 
clientos elo Du. Paterson, que inaug•Jraram~n'o ~olcmnemeil'te 
no dia 13 de d<'ZembJ·o de 1886 . O monumenLo é lodo de gr a
nito da Escoss ia , patl'ia do Dr. Paterson ; o pedestal é qua
drangular e r epresenta; uma fon •e com ·torneints .el e bronze e 
baci·a de pedra ele cada l ado, sobre esLe pedestal erguem-se, 
nos a ogulos, <11-H\ltt'O pi lares, que sustentam uma. abo.ba cla; e 
por f61·a destes, quatro elegant~s colummts de gra ni'Lo polido. 
Remata a construcção, que é ele pequena altura, u ma cupula 
pyramidal abet·ta elos quatw larlos , ·tendo n a sua base qua·tro 
medalhões circulares. .No callt\Jo elo pedes tal e por baixo 
d a abobada eslú o busto do D1· . Paterson, em marmore de 
Gat•rava, com o r os to· voHado ao Poen te. N0s espaços qaackan
gulares, entre o remate dos pilares e columnas e a base \da 
cupeia es tão as segui!l (es insc t'ipções , em ma iu scu lo :- Do ]lado 
do Poente: 

AS A 1I1ES'fH f0 1'\Y 0 L1' FlUE·~ DSHIP: ES'l'EEM ANO GRAT1T U DP. 'f iJ I S 

MO:-i'UM8N'f WAS ERECrBO BY THB PUBLIC T O 'I'Hl~ )!GMORY 
OF - DR . . TOIJN LTG"RRTWOOD PA I'EnSOl'i -lN 'ftNS 

SHl' E \VHJOU \VAS GRAN'L' P.!1J IJY Tflffi 
)IU:-;-tcrPAL 000.\'CI L Oft' TltE Gl'l' Y OF l_:; r\FJJA, '.!!ElE tRBSJOBN'l' 

BEING DR . AUG US1'0 FERREIBt\ FRANÇ,\ 1 ANI) :r''rTE 
PR-EfHDENT Q l;' •ruE J:' ROVI NCE OO.UNCI LLOR-

l:'EDH.O LOit PEREIRA DE SOUZA. 

Do lado do Nascente : 

A
1 

i\IE?>rD RI.\. DO DB. JQiliS' L TC,ERTWOOU PATERSON- E:U TE S'l'Ei\ I IJN' !'rO DE 
AMIS 1\DB, B S'(!l:O.IA E GRA!l'I.DÃO FO I I~ S'l'E MONLiMENTO 

ERIGI DO PJo;LO PURL1CO NES'l'8 L OG A R 
CO~CEDIOO Pf•!LA CA"M ,\RA -MUNICI P AL DA C 1Dá.Dl~ DA DABJA 1 

SC":NDO S I~ U pn g SID8Nrrm 
O BR. AUGUST O FBHIR EIRA 1"n·ANÇA 

E DA rUOV INCIA 
O CONSEL!Ill !RO PEDRO LUIZ PRREin A DE SOUZA , 

Ncs qua tro medalhõe~ es~ão respectivamente as seguinte~ in~ 
scripções : - Poen ·tt~ : 

A!,TOS SALVOS Ff:CiT. 

Nascen·te : 
V IXIT - PROPTER- ALIOS 

Sul: 
K\S CE> )- 14. DE SEl'EM UR0-1820 . 

Norte : 
M ORREu-9 DE Dn zEMBRo 1882 

Nos · tres l!l.dos elo mo nnmen to, fol'a elo gl'ac1il, Nol'te, Sul e 
Nascente es tão tt•es arvor<s. A subscripçãopopul ar par a a con
slntcção . .da memor ·a pr oclu7,iu a somma de' H:l4J$870 . -Mo
mtmento á memoria elo conele ele Pcrei1·a JJI[arinho . IJ] , ·te mo
numeiYto ·todo de marmore, es tá levantado em Jrente ao e'd iücio 
de novo hospital Santa Izabel no la rgo de Nazur e·th . 'Repre
senta elle a ca ridade p~Jo vulto do venerando conde fa lle 
ciclo ten€l o n a base um gnFpo symbolisado por ell'l as cri
anç~s expostas, as quaes em sig nal. de homenag·en:_ e gra·ticl ão 
oJI:'erecem-lhe flores , t endo o r efer1do conde n a mao esquerda 
a planta elo no vo plano do eelificio. T em todo o monumento a 

altma de 4m,75 . Esta estat•ta foi m[lnelaela. l evantar pela Res. 
da jun~a cl.e 26 Que abr,il 'ele 1887 JA tem a segttinte inscripção.: 
Homenagem á, memoria elo bene1neriJto ez.:-proueclor ('onde ele 
Perei1 ·,~ 111..~1 ·inho .-Re_solw;ã,o ele 26 clewbrilele iB87 em ''eco
nhccirnenlo. e•os o•elevantes sel"'!9 iços 1Jrestaclos á, Oeb .set Sa?v~a 111k :e· 
,-icoJ·clia . Foi in augtll'ado em 30 ide jull:ro de 1893 dia em que 
tambem foi o novo b:osp~tal. - M enio r ia ao elesembcwq·ue ela lt'el· 
milia Real Pof'tttg·we;;a . Ex•is ta t:J.mbem no bell o c vasto PasseiO 
Phblico uma pyra micl e de fin o marmore portug ner. iuaugu ratda 
em 23 ele janeiro ele t1815, em 111emoa·üt elo eles mbar·qu e ela 
familda Real POl'tugal nessa ci'<tl:aicle . Es·te monum ento• foi rle
vat1'taclo no geverno do 8o conde elos Arcos, á custa ela cam.ara. 

• - ll'l:GJn1o??Wnto ào DOltS de JMlho . Para cemmemo.ração ria. in rle
penclencia d·a Bahia, montou•se na pr<1ça Duqu e de C<lx i(IS, 
allLigo CaLnpo Gr ande, um ma"estosD e i•m portatlte monumetüo 
de marmat'e branco de Call t' /:11'~ e bronz , ·tudo con s tit'lid o na 
Halia . O momento com p :em~-se de uma culumna ele bronze e 
soberbo pedes lal ele mat·mo re . branco ele Careara, estylo co :·int.hio, 
cu .ia a l·tura mede mede 2:Jm,O e ele uma • escadaria ·tam bem do 
mes mo mat·mor~ ele 110m,25 de baze ou -10 111 ,50 ele lado, 
tendo cada degl' áo a ~ltura de 0111 ,10 . Enc[mando ,a columna, 
qu e é es triacla e cuj ,l a lLum ·total comprehende 12m.O, esliJ. 
um rir.o cap'ibel formado ele fesbões rcle carvalho e l ouro 

' e outros Ol'na·bos a ll egovi ct!Js, ·tudo cl<l b1· onze dourado, do1~de 
surge um pedes t<\ 1 pequeno, no q11al vê-se a esta~u :t de um 
inclio de '1111 O de al~ura :J.rmaclo ele at•co e flecha, eym 
boJisan do o >B razi l, e 11'a l.lJ LtittHle de desfel'ir tr·emenclo 
golpe sobre nma serpente (n ll nsão a:o goyerno ela metro 
pole) , a qttal •procura esmagar deba.i.xo elo~ pés Seguem· se [.res 
elegantes an'neis em alto t·elevo aM encoatrat' o prim~J ir o ·tet•ço 
c1ue se compõe ele· !'estõ ~s ele cn r va i h o e l ouros dourados sua
pensos em bo·uões m~tallicoa. O seg1mão' ter e o é liso com espn.ço s 
ott fachas com · in~ cri pçõe s gt•:J)/,a• las e clout•adas . Nos quatro 
eScLrtlos do cll, r,ite l veem-se as seguiu•tes inscripções elas bata 
Htascampaes : Ca bo•ióo, 8 ele no vembr·o ele 1821.-Funil, 29 
clej~tlho cle 1882.-Pi?"ajá, 8 ele novembro de i 822 .- Engen ho 
da ConorJir;éio , 29 de de.z:emb1·o ele 182'2 . Nos dezesseis es paços 
ou fachn.s da columna e r no centt·o elas r espect ivas cwpe>ll as .ele 
louro. que são quatro, e n as oito faces ( rJl' togoaal) 1'0 ttltimlO 
t er ço leem-se as segfl i.n tes imscri pções: !illspaQos ou f'a chas: IiJl"Í
gQ,cleil'O ivfanoel Pcel1 ·o.- rJene1·al Pecl1·o Laba.tnt. - Ten ente -co· 
!'anel So1tza Lima.- Coronel Limeb e Silvã. - Jl{cbjo,·· Si~va 
Cwst1·o .- Co?"ncta L ui.:: Lo1Jes .- Capella corresp ·mclell'te : En
trctcla elas tt·opas li/Je,·tJaelo>·as.- 2 · ele julho ele 18 2 3. Espaços 
ou · .facbas: Tcnemte João cltts flot r.Gs .- Tenente João Pinhei1·o 
de Lem.os.- 'Penente i!acome Dar ia . - Tenente Si/tveb Lisboa .
oapitão Cypl•ia;no Siq~GeÍJra .- Capella corresponden~e: Ba
tatha . naucPl ·-Cf!!~Yt?"a I a esq.~Getc~I1CP port?.tgtteZC/1 .- 4 ele oncvzo ele 
1 823 . Esp~cos ou i'!.l'cha:s: Bo1·ges ele .13a?'ros. -Lino Co·!t
tinho ,- Cypriano Ba1•ateb.- Gomes Jile-r••ão .- Peelr·o Bcvneleú·a 
- .lviontcntma. Ca~ella co1·respondeute : Be!l/l~ião cleos cortes- 26 
ele agosto ele i 826. Espaços ou fac lla>: Visconde ele P i,'ajá .
Ca·rmeiro ele Ga1??1Jos- Ga,·cia. Pacheco.- RorJl,·igo Bra.nclão .
l<'rei tas 13cwbosa- Pe->'eil·a Rebouças . Capella corres ponden te : 
0 1·gemisaçéio da .i·Mnta ela Cachoeira~ 2 6 ele fzZlho de 18'2 2. 
No uHimo ·terço destacam-se dous mm eis em ·alto relevo, •ha~ 
vendo 'no espaço que medei a en·tre ambos alguns e111feites em 
f®rma circular, e, finalmente a base ela C<iJl,umna qne é.fo rrn ada 
ele dons euLros all!ne is em. alto •r elevo e um pecrueno ,peE1esta1 em 
fórma quaclt•angular, que em dous lados opposLos ·deixa ell!costaT 
ãu:as es•ta Luas l'epuesentanclo ~mCli 0artbarina P.auuguaasú, oom 
os braços de mulher vauonil , tendo em uJma elas mãos u ma 
arma em ·posição ele elefeza e na ~lestra um escudo onde se lê
Etclepenclenaieb c~t llforte-estatua que tem os . cwbellos so!·tos e 
corôa dH l oUl·os. A ontt·a r ept·esenta a B ahia proclainanclo a 
su a hberdacle e es·tá co ilocada elo lado. .oppos ~o· ; ·é outra fi glHra 
d e mulh er de collo erecto, envolvida em ttma hlaneleil•a, que ott•az 
e mpunhrucla. Ambas es·tas estalmas são t!.e bron7:e, fi11a esculptm·a 
e um trabalho cort•ec'to. Nas outras du~s fuces alo pecles·tal 
veem- se trol?l](~OS e capellas de l our o, t.enclo de um l ru,bo a ins• 
c1•ipção-Sic illa acl Clti'COII?~ r evcrset est-com a pomba c o ramo 
cl'e oliveira n:o bice, div•is.a Otl armas ela cidad.e, ril.o ontt·o a~ 
à.ri11aS ãa Republica dos illstados Unidos do Bra.z il. s~guem-se 
o. g rande pecles,ba l de fórma quaclJ'!Irngul<u·, em cujos .qnatro an
gu•los ve.em·se columnas cyl inclricas e em s uas faces •eséu clos com 
as inscripções seguintes : CJhegaeliJJ ele Gab 1·al a Po1·to Segw"J-
22 ele eb',,•il ele i500 . F'nndaçio ela .Bahia.-6 ele rJ,{!Osto cl~ 
t 54 9. P1'olamaçéio da Z.n·dependencia . ~7 ·ele setembro ek i 8 2 2 . 
Rnt,·aeleo tlo exercito •libe1·tael'.J r' .~ .2 de .in lho de 1 823 , Sobre 
êstas collumn M r epomam t1>ophéos deta.rmas >inél[genas, tocloso.ale 
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bronze. Os 1lados dth·eite e·,esqQerà0 são .dou,s. a·rti'sllicos ' bai's:O
relevos de bronze, mostrando urna b"aJ?ca encabh:tda, Ollde ,sobem 
muitos a bordantes qne se .compõem de soldados e. gen·te do 
povo; fepreseJYbà o .h'et•ois,mo dos Ita:paricallos pela <tomada da 
l1arca ,Luzi·ta.na, com a inseri peão : · Ibcúp_ct'l"ica-7' cl~ jMwi1·o ele 
18':1 .9 . D outro ládo acha-se ·t«mbem o:1t1·a barca na mnr gem 
de um rio, e que é inv adida por• peasoas armadas de pedt·as e 
cace·tes qu e apode.1=- se da rmesma, ter1;1 a segctLnte inscripção: 
Cachoeira ele Pcúl'Cúguassú - 25 clejunho ele 1823. Os outt•os 
dous Jadus das faces são clecot•ados por duas mago i ficas aguias. 
A escadaria que tem 10m,'50 é de marn1ore branco ele Carrara, 
e compõe- se de sete clegráos sobt·e os q,uaes se acha o pedestal ; 
nos .ql).trtro angulos .apparecem .dados de m:wmore branco sobt·e 
os quaes clesca oça m quatro gigantescos leões de bronze, de mais 
de 2m,o de base cada um, com altura cone pon dente , em cujas 
v~nLas exist~m furos para jorrar azua. Estes quatro leões estão 
~e1tadoF e 'têm debaixo das patas etivet·aas allegorias. As duas 
iace.s pl'inci paes elo grande pe . .\es·tal tem esta luas recostadas, 
ele lót•ma colossaes, repre.serrtanclo os clous rios l)riocipaes ela 
Balua, o S. D'rancisco e o Paraguassú . O priimeiro• é um velho 
de l ongas barbas, tendo na des tra um remo cer0ado cl ~ incli-genas 
e PÜ'ogas, deixando tambem ver- se a cachoeira de Paulo Afl'onso. 
O segundo clescança a l'rou·te em um lei·to ele relva e mergulha 
os pés no oceano, cercado lambem de outras a llego~i as, Nas 
faces do pedestal cl(}stacam- se visivelmente as seguLntes ins
cripções : 

AOS !!RR OES DA I XOEPF.ND 3:•\CI:A D\ PROVfi\'CIA. 
A P .\TRIA AGRADI!J CIDA 

1:-i PERPETU:\f VIV8RE lLT .. IG RN'l' UR 

QUI P RO PATRI :\ OCCIDERU:\1' 

Em ftoente aos dons rlo5, escav.anclo a 1)arte média elos clegráos 
da escaclaria; estão d uas bacias, uma em cada face ele bello 
ma1·more Giosja, para receber as aguas 9.11e correm da~~ esta tuas 
de bronze elos rios . A' capital da Bal'i ia poss~e os seguin~e~ 
hosp1&aes : de S MüCú I :mbel, d os Lcú zarl'OS e o Po1't1oguez ; os 
a sylos S. João ele Dcu,s, da Mencl-ioidade, Cl'eado pelo. lei n. 891 
d~ 22 ele maio ele 1862 e locailiisaclo na Quint1 dos Lazv,ros pela 
~e1 o. 1 .335 ele 30 de junho de 1873 e ah i inaugurado ~m 29 de 
.Julbo de 1876, transferido, pot·ém, em 20 de julho ele 1887 para 
o novo cdilicio especialmente cons·truido para esse fim , e o dos 
E .1lposws; e seis cem i·terios: o elo CampJ Scmto, o da Qninta 
elos L cvr.cwos , o de B1·otas, o elo Bom Jesus de .Ll{as~cwcmdloba, o 
dos Est1·angei·1"os e o Inglez . 

SALVADOR (S.). Parochia elo nmn . ele Campos e Estado elo 
Rio de Janeiro. Por a,cto do bispado ele Nyterõi ele 18 ele se
tembro de 1897 foi desmembrada uma parte elo &erritorio dessa 
freg. pat·a constitLlir uma nova parochia. Vide Campos, 

SALVADGR (S.). Dist. elo illstaclo dQ R. G. elo Su!1 no 
U1UJL ele Mo1Yte Negro . Dt!Dcese ele , S . P edro. I\oi creaclo capella 
curada pelo a rl . I da Lei Pt·ov. n . 863 de 8 ele abril ele -1873 e 
])arochia pela ele n. 939 ele i de maio ele 1875. Sobre limites vid·e: 
Lei Prov. n. i ;339 ele 2? de mai6.1 de 1881. Foi st~a séde ·tra nsfe
t•ida para o logar -Harmonia - pela Lei Prov·, n. i 39:i ele 2 
ele J 'lllho ele '1. 882. Foi: res·taara do · paro chia pel;J; Lei. Pvov , 
n. 'l!. 66G cle110 ele deze mbro ·de 1887. 

SALVApÇ);R, (S .,). Çtu:a l.,ado mun. d'e Olincl~, no Estadó de 
Pernambuco. Vide Oltmlá,. 

SALVADOR. Pov .. elo Eslaelo elo Pará, no pl.UO. de Maca.pá, 
com urna esch.- publica . 

SALVADOR. Log. na costa do IJ:s'aclo do Ceará, jutn~o c~ 
ensaad:.t de Igua.p·e. 'l\in1 muitos mout i.culos d~ a reia .• 

SALVADOR (S.). Log. do E >taclo ele Pe1·nao1buco,uo mun. 
ele Mur iDeca..· · . · · 

S_ALVADOR ( ' .) Log·. do Estado das Alagôas, nos' muns . 
cle·:S . LLliz de Quilu11cla, e Sa nta Luz·ia do Not,te, no 1Jraéú e 
na Leopolclina. 

SAl;. V ADOR (S.). Log . no Dist<·ic to FedE'ral, na freg. ele 
Gua:raliba. 

SALVADOR . Ilh a do EsLado elo P a râ, no est·<a r ío Llo Ama
tonas, Jll' O'X·ima elas illtas' Gt·ahcle elo Vieira e dos GavaHos;· 

SALVADOR. ] 11la elo Estado do Jr.~p il'i ·to SanLo, confronta, 
co1n o sitio Santo Antonio e com a il'hà ela Polvom (antJg·a·
JnenLe do Marçal}.' Esbas illlas ficam no bojo elo lliJ•aço ~!e .rn.ar 
que sobe elo ancora~lom•o el a capital , onde mnito acima ela .re• 
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feridas .ilh.as, ve)]! cle,sOigthar O· Cari.aeica, o Sa.o.t 111 Mar1a· e outros 
r~os . , . 

SALVADOR •(S. ). Arroio elo Estado -do R . G, do Sul, a~; 
da margerp.di~· . elo rio Caltlf . R ec.ebe o Sankt RHru e o S . Be
nedicto . 

SALV AD0R. Con:egü do· Est .tclo ele Mrnas Ge1·aes , afll.. do 
rio Jequitinhonha, no mun. ele Al'assuahy. 

SALVADOR. Lagoa elo illsta.clo de Minas Geraes, no· elt<>t. de 
Santo Antonio ele i\Iatto Verde. 

SALVADOR DO MUNDO DE GUARATIBA (S.) . Pa
roc.h ia do Distric&o F ederal. Vide Gua1·atiba. 

SALVADOR GOMES. Seua elo Eshclo d e illinns Get•aes, 
no mun. de S . Domingos do Pt·a·ta . Pa1·ece ser um prolon
gamento em senti do N. da Serra ele Mombaça. Na encosta e na 
base clesla montanha ha exp1enclic\ag mattas virge ns em te r
renas qnasi tocl0s clevolutos. 

SALVADôR' IL'HÊO. ()o r r ego elo Estctelo do Paraná na es-
trada Cl H Castro a Jag-uaryahiva. ' · 

SALVATERRA. Antigo dist. clo . illstaclo do Pará, no mun. 
ele Soure, na foz elo Igarapé' Grande, á margam clir. Orago N. S. ela 
Conceição é diocese do Pará. F oi cr,ado paro chia em i 757 
com o ti balo ele villa, Foi a antiga aldeia elos Saco~.cás ramo da 
raça Al'Uan e ncha- se s ituaeh na mwgem direita e ' quasi na 
foz elo Ig-arapé Gt·ancle, sobre terreno p~clregoso e t•elati v a mente 
alto . ]]]' um lugat• fl·esco, mui sadio e aprazlvel pala vista 
ampla sobre as aguas elo P,u·a, com excellentes b~nh.os el e mar. 
illm 1833, perdeu o preclicamen:to ele Y~lla; tinba, enlão, segundq 
Baena, <197 hab ttan~s em to ela a !reg ., e em 188ô, nela Lei 
PrOl'. n . 1.286 ele i.:> ele dezembro, rebaixada ele fren-. sendo 
o tet·ri torio annexo á paroch ia de Sour·e . 

0 
' 

SVLVAT.ElRRA. Log. no elist. de Pot•teiras e E stado elo 
Ceará. 

SALVA- VIDA. Log. elo Es~aelo elo R. G. elo Node; no mun. 
do Martins, com um açude. 

SALVA-VIDAS. Estação ela ill. de F. de Batürité no ills-
laclo elo Ceari, entre (,!uheramobim e Mt1xuré . ' 

SAMAMBAIA. Antiga C3pella do mun. ele Botucatú, no 
J!;s taclo de S . Panlo . Foi el evada á ca·tegoria. ele parocbia com 
a d enominação ele Rio Bonito· pelo al' t. I da Lei P1·ov . n. 6 
ele 28 de fevet·eiro ele 1866. Vi de R·io Bonito. 

SAMAMBAIA. Log. elo Estado eltl Pernambuco, no mun. 
ele Alagôa ele Baixo. 

SAM~MBAIA .. ~og· . do Estado da· Bahia,' perto do rio 
Cachoe!l'mba, no ·<:bst. ele C<'panema e mu.n . ele i\iaragogipe. 

SAMAMB AIA.. Bairro elo mun. de 'l1a ubalé, no . Estado ele 
S. Paulo; com nma esc h. publ. creadá pela Lei Pt·ov. n. 59 
ele 2.J: ele março de '1888. 

SkMAMBAIA. Bairro do Estado dé S. Paul0, no m•Hn. do 
Rio Clat·o. 

SAMAMBAIA. L og. elo Estado do Paraná, no tét•Jno do 
Castro. 

SAMAMBAIA.::: Pov. elo Estado ele Santa Cathariua, no
mwn . ele Imàruhy . -

SAMAMBAIA . Log . elo Estado de Minas Geraes, no mun. 
ele S . P~ulo elo Muri-ahé, banhado pelo ribeirão d e>: seu nome. 

SAMAMBAIA~ Pov •. clo illstat!lo ele ilf1n.as, Gel'MS, no clist. e 
·te tmw õle P:ouso Alto; c0m uma esch . pu\91. ele h1;;c,t , pl'i.rn.. 
para o sexo masculilft.IDI creacla ,pelaLei P1•ov. l'l. 3 .162 ·de -18 de 
outubro ele 1883, 

SAMAMB:AIA'. Sel'l'a elo illsbado ele Pernambuc~, no mun;. 
ele Gravatá . (lnf. l r.c.). 

SAMAMBAIA. Morro cil0 Estado elo illspirito Santo, no 
clist . ele eari:xcica. 

S'AMA"M:BAI A. Serr a do illsta:do c!'~ S . Paulo, ent t·e ·Tau
baté e Boquira. 

SAMAMB ,\IA. Serra do Estado ele S. Paulo, nas divi-sas 
elos disLs. elo Iporanga e Ribeirão Bt·anco . 

SAMAMBAIA. J.\IIorro clo. E sta,clo Gte .Sr Paulo, no mun. ~e 
Cruzeiro. 

.. 
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SAMAMBAIA. Morro do Estado de Minas Geraes, o. quatro 
kils. ela cidade ele Ponte Nova. Seu cimo termina em um 
platea'lt donde se clescodina explencliclo panorama, 

SAMAMBAIA . Sel.'ra elo Estado de Minas Geraes. no 
m un . de Caldas. · 

SAMAMBAIA . Ilha elo mun . de Ang{·a dos Reis e Estado 
elo Rio de Janeiro, proxima ela ilha do Sandre, na bahi'll. de 
Angt·a ·elos Reis. 

SAMAMBAIA. Igarapé do Estado do Pará, no mun . de 
S. Miguel ele Guamá. 

. SAMAMBAIA. Pequeno rio d o E s·tado ela Bahia, rega o 
m un . ele Alcobaça e cort·e pa1·a o Itan ben ti 11ga . 

SAMAMBAIA. Rio do Estado ela Bahia, n!f. do Sincorá. 

SAMAMBAIA. Ribeü·ão elo Es 'atlo elo Rio ele J a neiro, 
atr. ela margem clir. do rio Pinbanha. A E. ele F. do Oro
Pari;. atravessa-o em fre:1 1e á fazenda da Samambaia por uma 
ponte ele nove metros ele vão . 

SAMAMBAIA. Ribeil'ão elo Estado elo Rio de Janeiro, 
afL elo rio Preto, qt1e o é elo I'arahybuna. 

SAMAMBAIA. Ribeirão elo Estado de illinas Ge1·aes, aff. 
ela margem esq . do rio Mtll'iahé. Banha o arraial elo seu nome . 
Em algum as cartas figura desaguando na margem esq . elo P.re·to, 
trib. do ~l u!'iahé. 

SAMAMBAIA. Ribeirão do Estado de Mil1as Geraes, banha 
o terrilorio do dist. de N . S . da Conceição da Boa Vista do 
mun. de LeopolClina e clesagua no rio Pomba. 

SAMAMBAIA. Carrego do ll:stado de Minas Geraes, clesagua 
110 rio Jec1uitinhonba pl'oximo á foz do col'rego Tres Barras. 

SAMAMBAIA. Carrego elo E:s·tado de Goyaz, aff. da ma1·gem 
di r. elo rio elas A rei a~ , trib. do Corumbá . 

SAMAMBAIA. Rio do Estado de Goya~, aff. clÇJ. mar·gem 
esq. do rio DescobertCJ. 

SAMAMBAIA. IUbeirão do Es·taclo de Goyaz, nasce no 
plateau das Covas , b~nha o município ele ~anta ~uzia e de,agua 
n a margem _d11·. elo riO Cormnbá. Re ceb~ a clt!'elba os carregas 
Burity, Baru, Taboleiro, Tamboril, Cochoeit·ae Canôa, e á esq . 
o Anastacio, Comprido, Geraldo, Roberto, Anclrequicé, Mau
ricia, Capão Grande. Capão Al :o, iVhu·ceJiino, Capão Limpo, 
Borges, Antoninho ·e Pecll'in ho. (Josepb. t~e Mello Mot·aes ) 

SAMAMBAIA. Cor·rego do Bslado de Goyaz, .banha o mun. 
de Santa Luzia e clesngua na margem dir. elo ribeirão Alagado 
(lnf. loc ) . Cunha MaLtas dá um carrego com esse nome, ·tl'ib . 
da margem clir. do ri])eirão ela Po_nte Al-ta, que é atf. elo 
Alagado. 

SAMAMBAIA. C0rrego do Estado ele Qoyaz, afl'. elo ribeirão 
ela Lagoiuha, que o é do rio dos Patos. 

SAMAJ';,[BAIA, Carrego do Estado de Goyaz, áfl'. ela margem 
esquerda do 1·ibeil-ão Mesqui-ta, tr ib. do rio S. Bartholomeu . 
(In f. loc .). 

SAMAMBAIA. Cort'ego elo Estado de Goyaz affi. do rio 
Canastra. 

SAMAMBAIA . Cor rego do Estado ele Goyaz, aff. cJ.a margem 
esq. do rio Vermelho, tt'ib. do S. Bartbolomeu. (Inf. loc .). 

SAMAMBAIA. Ribeirão do Estado ele Goyaz, afl'. elo rio 
S. Marcos, pela margem dir . Nasce na chapada elo Burity 
Grande no mun. da Formosa e entrando no de Santa Luzia re
cebe pela elir. o Mombuca, o Covas, o Capão Comprido, o P1·ata 
ou Lageaclo e pela esq. o Sucury e o Mangaba. 

SAMAMBAIA. Ribeiro que alt·aves;;a o caminho de Cuyabá 
a Goyaz, duas leguas t\ OesLe do Paredão, no IT:stado de Matto 
Grosso. (8. ele Melgaço.) 

SAMAMEAI A, Riacho do Estado de Ma Ho Grosso, afr. da 
margem esq. do rio P aran:i, quasi defronte e um pouco abaixo 
da foz elo P a ranapan ema . « Cos·t ·1mam 03 navegantes, que se 
destinam a Miranda, diz o B. de Melgaço, subir por elle certa 
distancia, para descerem ao Ivinheima por t~ntro br aço elo mesmo 
Samambaia.» · 

SAMAMBAIA. Banancos á clir . elo rio Arinos: no Es
tado de MaLta Grosso; entre a cachoeira elos Paus e· a barra 
do rio dos Patos . 

_SAMANGOYÁ, Log . elo Estado do Rio de Janeiro, no 
c! 1st. da Conceição ele J uruj uba. 

' SAMANGGlYÁ. Morro a praia1io littoralcloEs·tadodo Rio 
de Janeiro. O morro -fica entre a P1·aia de Fóra e o morro 
d' Arêa Grossa; a praia no sacco de S. Francisco . 'rambem es
cre v~m Sambagoiá e Samangttayá. 

SAMAUNINHA. Ilha do Estado elo Pará, em S . João do 
Araguaya e com. de Baião. 

SAMBA. Especie ele b~ilado popular. 

SAMBA . Pov. elo Estado de Sergipe, no termo do Riachão; 
com um:o1, capella, duas eschs. pub~s . ele i ns tr. prim .. , creadas 
pelas Lets Provs. ns. 1. '158 ele i ele maio de -1880 e -1.063 de 23 
de abril ele 1877 . 

SAMBA. Col'l'eg-o elo Estado de Minas Geraes, no mun. 
ele S, Gonçalo do Sapucahy. 

SAMBACURI. Morro do J!:stado de Minas Geraes, na ci
dade de Sabará, com uma caixa cl'agua. 

SAMBAGOYÁ. Vid. Samangoyá. 

SAMBAHIBA. Log . do Estado da Bahia, no muu . de 
ltapecurú . 

SAMBAHIBA. Ilha do Estado da Bahia, )10 rio S .. Ft·o.n 
cisco, it es9.uet·da, pt·oxima das ilhas denominadas Sacco e Canu
closa e ela toz do rio Grat1de. 

SAMBAHIBA. Riacho do Est,tclb ela Bahia; corre proximo 
da ciclacle ele Monte Alto. 

SAMBAHIBA. P equeno rio do Estado de Minas Geraes, 
banha o mun. ele A baeté e clesagua na marge m esq. do rio 
S,. Fi·ancisco. 

SAMBAHIBA. Ribeil'ão elo U:stado ele Goyl,~, no mun. ele 
l3ô:< Vista ele 'l'ocantins. Renne- se ao l3r.'.iO Feio , 

SAMBAHIBA. Cachoeira no rio Paraguassú, a 13k,20:l da 
cachoeira elas Capivaras e a 6k,6QO da do Mar ô to. 

SAMBAHIBA. Püv. do [Rtarlo da Babi·, no clist. ele Jl.a 
pecurú com u1ila esc h. publ. ele ins t . pri m., creacla p~J a Lei 
Pt·ov . ~ . 2.003 ele 'l4 de julho el e iSSO. 

SAMBAHITIBA. Log . elo Es·taclo elo Rio de Jan~ iro, na 
ia secção da E:. ele F. ele Can k1 ga llo, eu tre Vilt·a Nova e Co~
choeil'a, no rnun de l\'Iacacú. 

SAMBAHlTIBA . Estação ela G . c1e F. Leopoldi na;, no 
Estado do Rio de Janei t·o, na linha principal, 44"901) distante 
da Nytet·õi . · 

SAMBAHITIBA . Pov. do Estado da Bahia, no mun . de 
llhéos, á mal'gem do rio ltahipe. (lnf. lo c.). 

SAMBAMBAI A. Vide Samambaia.. 
SAMBAQUÍ, s. m . {PClll·a?ui., S. Gatha.1·.} Nome de cel.'tos 

depositos a ntigos de cascas de ostras e ou·tras conchas, fol'
manelo montículos mais ou menos elevados no li"ttoral, e nos 
quaes se encontt·am esqueletos humanos e instrumentos de 
pedra. São o resultado de accumulações feitas pelos primitivos 
liabiL11.ntes do paiz, Estes depositas fomecem ac tualmen te ma· 
terial para. a fabricação da cal, e tenclem portanto a desappa
recer. No littoral de S. Paulo chamam-lhe OasqwJi?•o ou Os
tei?·a, e este ultimo nome é lambem usual. no Espirito-San·to. 
No Pará dão o nome de Serna.mbi a depositas analogos, 
muitos elos quaes se acham a longas distancias do mar, e neste 
caso são provavelmen·te formados de conchas fiuviaes. 

SAMB AQU Í. Pov . elo Estado de Santa Catharina, no mun. 
da Laguna . 

SAMBAQU Í. (ostreil'a) Rio elo ]]stado elo Paraná, banha o 
mun . ele Morl'etes, e deaagua na margem du·. do Sag.rado , 
Recebe õ 'J:aborela. 

SAMB AQUIM. Log . do Estado ele Pernambuco no dist . de 
Vicencia . ' 

S AMBAQU IXABA . Praia na ilha Fernando Nol·onha. 

SAMBÊ. Serra do Estado d•J Rio ele Janeiro, nos muns . de 
Capivary e elo Rio Bonito. · 

SAMBITO. Rio do Estado elo Piauhy, aif. do S, Nicolào, 
que o é 'do Poty . 

42 .998 
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SAMB UE. Rio do Estado da Bahin., aff . da margem dir. 
do Estiva, tl'ib. rio Jaguaripe. 

SAMBURÁ. H.io elo Estado de Minas Ge t'rtE>s j1tnla - se ao 
San·to Anto nio e r e•m idos vão clesagnar no S. Franci lco. Re"am 
os muu. de Piumhy e 13:>mb ;hy . Suas p l' incipaes vel'te~tes 
Pt'ocedem.elas s~n·as elos Mecleil'"S e cl:1 Pl'a t~ . Jl:' invadia1•el 
a~e 18 kils. acima ela su:1 foz e tem um curso approx irnaclo ele 
4_, k ilometros . . 

SAMBURY. Regato n..ff'. ela rnal'gem cli r . elo rirJ Tapajo~, 
no mun. ele ltai tuiJOl e Estado elo P a r á . 

! 
SAMORA . Ribeit·ão de Es tado de Min as Geraes, a(l'. elo r i o 

co Peixe, qne o é do Sau[;o Anton io, no mun. elo Seno, 
(Iuf. loc.) . 

S AMPAINHO . A t· t·oio elo Estado do R . G . do S ul, afl'. ela 
margem es:r. do S:1mpaio . Ban h a a colonia Santa Ern il ia . 

SAMPAIO. Riacho r\ o Estado das A. lag.)as, entra S. Bt•az 
e PtJI'to Real do Coi Jeg io . · 

SAMPAIO. A t•t• oio rlo Estn~lo do R. G. elo Su l aJJ'. d a rn a t·
geru dir. elo rio Taqnat·y, trib u tal'io do Jacuhy. Banha o mun. 
cta Taqua ry. Recebe o Sampainho . 

SAMPAIO . Co t·re"'O do Esl::Ldo da J\Iinas Ge raes; nasce na 
fazenda elas AJaaoas, t)n.nha o mun. de S . SebasLiào elo Paraizo 
e, após um curs

0
o de 3 ki ls., desa gLLa no t·ilnit·ão elo Chapéo, 

mais tal'cle ribeirão do Ouro. 
SAMPAIO. Pequeno porto no ri o i\!Iacacú e Estado elo Rio 

de J a neit•o. 
SAMPAIO. Lago elo Estado do r\ mazonas, a 3 kiLs. ela margt: m 

direila do rio M.Hleit·a e a 66 ela foz. E' a b·.t nelante ele p irarucús 
e tartarugas . 

SAMPAIO. ·Lag.Ja do Estado el;.~s Alagoas, no mun. elo 
Collegio. 

SAMUMEIRA. Igarapé do Es tado elo Pará, n o m·m. de 
S. Miguel do Guamá. 

SANATORIO . Es·taçã.o ela E. de F. Central elo Brazil, n·t 
cidade de Barbace na e Estado de Mi nas G~raes en tre as es·ta
ções de Ba l'uacena e Ressaqu~uha . Foi aberta ao tt·afego :l i 
de no vembro de 189? . Dls1a 330 kils. do Rio de JG~Jne iJ,o e 
dous de Barbacaua . Está á i. H '! metros sobre o nivel do ma r . 
Nelht fica o S::tnato rio. 

SANHARÓ. Pov . elo Estado de Pernambuco, no ·termo de 
Ci mhres. 

SANCHO. P raia na ilha Femando ele Noronha . 

SANCHO RIM. Arroio elo Estado R . G. do Sul. Vide Ja
quaqu ít e if iqui quá . 

SAN DIM . Rio do Estado de S. Paulo, cm·t·e ao N . ela 
cidade de Santos e desagua na bah ia des·te nome. Nasce no 
tn.ol'ro do Sanclim . 'l'em 6 kils . ele extensão . 

SANDIM. Corrr go do Estado de Minas Geraes, afl'. ela ma t·
gem e3q . elo rio das Mo1•úes Pequeuo. 

SAN!DRE . Ilhas (2) no litt'lraJ elo JTis tado do li.io ele Jaueiro, 
def.·onte ela praia de iVIambucalJa . 

, SAN!IllUY . Arro io do EstJ.iil0 elo Rio G. do Sul , desce fjle 
~alllfia T ecja e, engTossaclo p.;lo P iralúrr. - Chico, tforma o ~· io 

JQ·ahim. a,JL do rio Negt·n . 

SANGA. Excavaçii.o funda produz iel<t no ternno pelas c hu vas 
011_ por corre ntes subtenaneas ele agua, q ue depo is de ·tdrem 
Ul tua lo as terras , fazem -as esborro nclar . O leitto cb, Scmgc& é 
sempl'e humido e nel le se pt'od·tzem cer to> Iamaç~tes a que cha -

1
n•au1 Calrlci1·ões . Etym. E' evidentemente a allte t'illçil:o d10 c;a~·~e 
~ano Zanja,, que ·tem seu ~qUtval enLe no pot·buguez Sa"!JCb, 

stg n,ftcando em ambas as Jin rruas aberlu t·a entre val lajo e 
•aliado para clat• escoaroen·to 'á • agua. Ha por talllto, loda a 
anal ogia ente a ZcbJ~?a· cas·Lel1lana, a Sanjcb por tn gueza e a 
fScb.n;Ja Q',iO- "Tandeose , po1·que, :.final de contas, tuc[,, iss0 se 
~efer~ a u~a 0\!n\ q,uer natlll'a l, quer artificial 'lUe dá SLhida 
as atguas. Os habilban·tes eluquelle Estado, aGloptanclo o voca
íbthtlo casteihano, · suustituimm ~tela g o g uttura:l j elos hespa
n oes. 

SANGA IlA ALl!)EA. Ool'rego elo Estado elo R . G . elo Sul, 
no muu. ela Cachceit·a . 

DIC c GEOG. 6Z 

SANGA DA MADEIRA. Sangra1curo da lagôa do Morro 
Sombl'io. no mnn. de Ararn.nguá e l.!:stado de San ta Catharina . 
Vae a,o ,:io Mampitub:t . (l u f. loc. ) 

SANGA DO CORVO . Arro io do Estade do R. G . . do Sul, 
banha a colonia 'l'eutonia e desagua na mal'gem esq . do rio 
çla~ Antas , 

S ANGA FUNDA. 'l'unnel nn. E . ele F . de Paranagu:i a 
Cut·ityba, no kil. 53,607 . T~m ele compri mento 126111 ,60, sendo 
revestido 87 11 1,50. 

SANGA FUNDA. Sanga situada na estrada ele S. Gabriel 
par<t o passo cl ·> Umbú, a 52 kils. de S. Gab t•i el, no .l.!:slado cle 
R. G. do Snl. E' i tmuensamente funda, a"ttr·i buindo - se o seu 
des mnroua.mento ao trabalh o paci ente e ele longos annos d:~s 
J'ormigaa dennminaclas sanYas, ah i mui·to abundantes, e á acção 
das a·~uas qne infi ltra m- se peJas abertu ras fe itas por esses 
hymeu, ptero>. E' notave l pelas a li as e innurneras pyramicles 
ele a rg il a q ue erguem -se d:1 parte int'rior da sanga, as quaes 
apt·~se n tunt camadas supel'pos tas de cot·es dil'l'erent~s. 

SANGA FUNDA. A~·r·oio do Estado fj]o R i'o G . do Sul, 
pet·cle ·se em uns banhados que ficam na mar·gem d ir. do rio 
J acLthy p r ox imo ao a rroio Feneit·a. 

S.ANGA FUNDA. Arroio do Esl ado ~l o R . G. do S ul, 
a(J'. ela mat·gem esq. elo rio Pardo, ac ima da foz do rio Par~ 
cUnho. 

SANGA FUND~. Arroi o elo. Estado elo R. G . do Sul , afi. 
esq elo L ageado, tr 1b. elo bra,ço meridional G!Ue l'órma o a rroio 
Dtll'o, Lrib . da Jagôa elos P a·tos . 

SANGA GRANDE. Pov. elo Estado ele Santa Cabhari Ba, 
uo mnn. de .J ag uarun a. 

SANGA GRANDE . Arroio do Estado elo R. G . elo Sul, 
afr. esq . do Tio Camaquau, ·trib. ela Jagô:t. elos Patos. 

SANGA MORTA. Rio do Estado ele SanLa Ca\h arina, r ega 
o terri"tor lo cln ex-coJoni a Gram-Pará. 

SANGANDÓ. Log . do Estado claq Alagôas , no mun. de 
Pirunhas. 

SANGÃO . Pov. do Es·tado de Santa Catbarina, no mun. de 
Jaguaruna ~ 

SANGÃO. Rio do 'Estado de Santa CaLharina, no mun. de 
J aguaruua. Do mun. ele J aguaruna assim n os descrev'em esse 
rio : « O rio Sangão nasce n os ba nhados elo seu nome, co rrendo 
elo S . para o N., forma a lagóa J aguaruna e dahi continuando 
seu curso en·tra na lagôa de Garopava . Recebe á. esq . os 
pequenos rios Caipora, CubLculo e Congonbas e pela clir. o 
R iacho . Seu curso é calculado em 42 k ilms . " 

SANGÃG>. R io do Es·taelo el e Sant:t CaLha rh1a, 'ba.nh a o 
m ttn. de Ara.ramguá e ~lesagua na margem esq. do Santa Luzia, 
t ri b. do Araranguá. 

SANGANA. l !jarapé elo Estado do Amazonas , afl;'. do ri.o 
Umbü. Vide Çctngana . 

SANGOMBIRA. ;\lor,·o <.lo Estado de Sergipe, n n. mar"'em 
cl i1·. do rio S . Francisco, clefron te da ilha do Major Lea ndro. 
(Hct lfelcl). 

SANGRADOR . l1io cl@ Estado de Sergipe, afl'. elo rio 
Piauby. (Inf. l 0c . ). 

SANGRADOR. l!:scoante n o dis~ . de S . Luiz de Cacet·e3 ; 
no EsLado de MaLbo Gt·os.so . 

SANGRADOR. Ribe irão elo Estado de Matlo Gros~o ; cles
agua V. margem clit·. rlo. rio Manso ou elas Mor·tes, entre os .da 
Pontes Lnha, dis~an te se ts ktls . a O. e o da Mortandade, tres k t[s . 
a E . Fica cer ca de 240 kils. a Gl . . do Passo iilo Aragu ay<l . :Re
cebe aO'LtaS dos l'ibeil'ões ela Morta.nclade e do Sapé. CarLa a 
estracl~ de Goyaz entm os ribeirõ•s ela Pontesinha e da Mor
rtandade . Ha no local ela passagem um pequeno destacamento 
para protec;ão elos viandantes contt•a os i•ndios . 

SANGRADOR DO IGNACIO. Ribeiro ou e3co~nte ~u: 
C\ esem b1cn o.o ribeit·ão ules Bugt·es, gal'ho do Pt1raguay, no !Es 
!Lado ele i\111 L·to G r ossQ . 

SANGRADOR D G !PADRE IGNACIGJ. Ribevro e u es
co·m~e que desagua á ma1·gem dir. do Paraguay, dom lci ls . 
ab~ix~ do Jacobina; no Estado ele Ma~to Grosso . 
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SANGRADOR GRANDE e SANGRADOR PEQUENO, 
R ibeirões 011 ri ac hos c1 ue atra ves~a m o ca minho de Cuya bá a 
S. Luiz de Caceres, a t1·es qu:orto~ de legu • nm do ontro e ~7 
a 28 daque lla cidade; no ~~~tulo ele M:1tto Grosso. Mede ta 
ent r e elles uma maHa alagad lc;u, de cu,;to'o ·t ,·ans tto em !ernpo 
ele oguas, Confin em os dous 8ongt·aclo;·es um v ouco ab<l!XO da 
passagem, depoi s engt·oss;Lm - se c~m as a.guas elo n be trao elas 
F lexas e cl ahi a 7 ou 8 legttaq v ao e :1l rttr nos pau tanaes ele 
Pocon é, no logar chamado l:lahin dos Pa ss:\l'OS . ~~ ele notar 
que es 3 bahi a Jica co mpl etamente secca na esLaçao prop1'1 ~, 
entreta nto c1ue con•erv~tm -se cot·re:t cl~ as aguas daquelles rlbeJ
r õ?s, que pelu inftltraçao ou evaporaçao clesapparecem ao chegat· 
a os panta naes. ( B. el e Melgaço ). 

SANGRADORSINHO. R ibe i1·iio que att•avesla o cami nho 
de Cuyabá a Goyaz, 8 m ilhas a O. elo Sangl'aclol' ; no Eltaclo 
de i\1 at lo Gro~so . ( B. ele Melgaço ). 

SANGRADOURO . Logar onde s~ dá a p t·ilue ira punhalada 
nos ani ma •s para· os matat· ; é no pescoço, junto elo peito cl it· ei ·to 
(Co t·uj a) . Na a ccepção por tog-ueza, o sangriiclout•o é a par·te in
teriot· do bl'aço (oppo; to ao cutove llo), .. nele se p1ca a ve1::t 
(Moraes). E' termo geog l'a phico, designa ndo um a e>pec ié ele 
canal natural qn·e li ga dou~ ri os ou duas lagôas; ex.: o s:,n gra
douro ele :S. Gonçalo, no Estado do R . G. do Sul, que l1 ga a 
lagôa dos Pat Ó.q ú Mil'im. Tambem diz!l m San geadôr. 

SANGRADOURO. Log . elo Estuch do Pi auby, sobre o 
rio P oty . 

SANGRADOURO. Log. na va rzea ela Cachoeira, no mun· 
d a capital elo Estado d o R . G . do Su l. 

SANGRADOURO. Ilh a na lagôa Mir.im, na ori ga m elo ri o 
S . Gon~al o ; no J~stado elo R . G. elo Sul. 

SANGRADOURO. Riachó elo Estado ela Bahia, ba nha o 
mun. clé Santa R it:t do R io P.re to e clesag tta na marg2m c!h·. do 
rio des te nome . (InC. loc.). 

SANGRADOURO . Baixio na costa or ie:rtal ela Jagôa Mirim> 
no JTis t<tcl o elo R. U . elo Sul. 

SANGRADOURO. La~·ôa no cli st. ele Mattos inhos e mu n · 
ele Sa nta Luzia, no Estado. ele Thlinas Ger.tes , Sangl'a no rl ue i
rão' ele J'equilibú. 

SANGUE. Log . do EsLaclo elo Piauh y, no , mt,t;l. de Jer o
menba . 

SANGUE. ~o,3·. elo E stado ele P ernambuco, no muu, ele 
Ama,·agy. 

SANGUE. Riacho elo Es tado do Cear á ; corre pon un.ser tiio 
secco e peell'egos~ , porém excell e n te · para cr iação de gado, e 
cle,sagua na margem es11. do ri o J ag tta rj be. Deve se u nome a 
um_a traged ia que ·te"e log!lt' em suas ma t·gens entre os prim ei
primeiros ses meiros, ela q.ual ret:\tlt lt r a m a lg\lmas mor :es .. 

SANGU!!i. Riacho elo Estado elo Cear á, banha o mun. ele 
Itapipoca e clesagua no rio Embira . 

SANGUE. R iacho do Estado ela Per nambuco, en·t re Amaragy 
e •Boni to.- Desag ua no rio Seri nhaem. 

SANGUE. Ilio elo Estado el e Matto Gt•oss:>, no m un. do 
Diam a ntino. llece 'Je o ribeirão Caete·tú . 

SANGUE DE VEADO. C01· rego elo E s tado de Goyaz, aff. 
ela m a.rgem esq. do ribeinio -Mesquita, lrib. elo rio S. Ba·rtho
lomeu. (In{;, loc.). 

SANGUESUGA. Se n·a elo Estado ele Se t•g ipe, no mun. ele 
Simão Dias. 

SANGUESUGA. Riacho elo E~ tado ele Sergipe, afl', elo Id
t iquiba . (In f. l oc.). O Sa nguesuga não ele ve ser considP. r aclo como 
riacho. E ' um pequeno panta nô que e-;go·ta por um rego pequeno 
e estreito: (!11f. loc.) . 

SAN{!UESUGA. Ri o trib. ela margem clir. elo P a rdo, a ff . 
elo rio Grande, que co m o Paran ab yba fonu a o P ar a ná. 

SANGUESUGA. R io do Est;1clo ele Ma tto Gro.lsa, banha o 
mun . ele Mtra ncla e elesagua no rio P araná . 

SANGUESUGA . Ca rrego elo Estado ele Mattn Grosso, no 
mun. el e Cuyabá. Vai puro. o rio cles Le nome, 

SANGUESUGA, Cachoeira elo rio Pardo; n() Estado ele 
){atto Gro~so, 
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SANGUESUGA. Lagôa elo Es~aelo ele Minas Geraes, no clist. 
ela cidade ele Sete Lago)as. D. nove ki]s., n w faze nrl a ela Pontin ha:. 
!~ ' pequena, mas profunda. Nu nca secca e é abundante em 
·t t· a htras . 

SANGUI<:SUGAS. Lagôa elo EsLaclo elo Rio ele Janeil'O, na 
es.tracla ele Belém ao Costa, do Bananal el e Itaguahy . , 

SANHARÓ . Pov. elo Estado de P ernambuco no mun. de 
C i mbres, 

SANHARÓ. Ri acho elo Es·taclo elo Maril nhiio, banh a á esq . 
o ct ist . ele 1'res irlella pet•·te ·ncente ao mun. ele Cax ias . 

SANHARÓ. Cachoei ra elo rio Ha pecurú; IJ:st.a ~lo el o Ma ra
nh ão . Vindo ela foz elo rio é a sei!Unela impot· la n·te que se en
contm l ~ go depois ela elo Ca•1al T orto. 

SANHAUÁ. R io elo Estado elo Parah y ba elo Norte, uo mun. 
du capi ta l. E' un1 bra;o clireit r> elo rio Pa1·ahyba . O ancora
clom·o ela caprtaJ c f01·maclo por esse rio, jm ba me n·te a nele as aguas 
cle llo e as elo Parahyba s?. confundem. O :::>an hauá, ele pequeno 
cut•so, mal tem a capac iclacle necessaria , dessa ponto em . deante, 
para <t navegação de canô~ s a té á eli s·tancia ele clllas rui lhas . 

SANNA. L og . no 2o cl isL. elo cllst. elas Neves, no mnn. de i\Ja· 
cahé e Estado elo Rio ele J "!-neiro, com uma esch. publ. ele in st. 
primaria. 

SANN A. R io elo Estado elo Rio ele Jane iro, afl. rlo rio Ma
cahé . Serve ele •.l ids_t aos dists . ele N. S . da Co nceição elo Frarle 
e N . S . el as Neves. 

SANNABANY. Rio elo Estarlo elo Amazo nas ; desagqa na 
f 1n ·la enqeacla qu~ faz o Ur nbú vonco depois ela vi tl a el e :S ilves. 
I~ ' bastan te largo pelas cheias m"d indo apenas 15 a 20 mett·os 
na vasaule. Corre ao S. ela se rra Ua·kí-pocú . 

SANNABÓS, Inclios haltitant~s ela marge m elo rio Juruena; 
no E s ta do de MaL lo Grosso (J. A. Caldas. 1lifem. cit .) . . 

SANNANHA. Rio do Estado do Espírito . Santo, banha o 
111m. de No\'U Almei da e desagua no l oga t• J o•ngue lú, oo n de ÍO l'ln a 
clo us braços, que ·tomam o nome de Du as Boccas. En tt·e esses 
clous lll· aços ex iste nma ilha cle nom i11ac1a 1àcaicb po.rq 1e nella 
os incli os e> p •r avam os v1ajantes ele um e outro l ado pa ra. 
ataca l_- os . T ambem escr evem Sau.n hcb . 

SANQUITÁ. Log . elo Estado elas Alagàas, no muu:, ele 
Maragogy . 

, SANS~O. Igar~ p é elo Esb~.cl o elo Am a zon as, nn_ 1narg,em 
elo nor te el o rio Uraricoera. Ha ahi nn't outeiro elo m esn'lo 
nome . 

SANTA . L8gôa do E slarlo ele Mit1as Geraes , no di~t. ela 
L::tg-ôa San·ta, no sopé ela collina. Mede em sua ma.i or extensão 
ele S. a N. qua tro kils . te ndo ele Jargt u· a n n linha E. O. clous _e 
meio kils. Sua pr ofuncliclade va l'i-a conl'or 111e se app roxirn u das mar· 
gens; em pon·tos della, lll ll!is ao S . , dizem os ca neeit·os que clial'ia
mente a percorrem em "todas as direcções, niio ~e lhe co nhece 
fundo. A agna ela mesma é limpicla e pa1•ece mui to {JUt'a. 
r-las margens cresce o junco, gramm inea aqua bica , o c1ual 
é retirado por mor ado r es elo loga t·, que com e lle fabrica·JU 
excell en tes e' teit•as, unica in clusbi'Ía a bi exi s tente . Ao N., quando 
a l agóa estú. che ia , sa.ng rn. form a ndo o CDl'r'eC!O elo Seb t·acl•inh o, 
que vae clesnguar no r·io das Ve lhas , a sete k tls. ele di s tancia . 
A parte 8 . é c!enom i,acla Cabece iras e pa rece r e bo-nta rern 
a h i as g rand es fi I b t·a~ ões ou ol hos el e ag tta, qu · altmen·ta'm a 
Ja~ ôa ; os canoeiros não se a t'l'iscam a sin g t·a t• com as -cu"ôas 
nes·te po11to, cujas marge 1~s são pe rfeiLa m~ ntes accessiveis e 
att•aves.melas por estrada publica . A pane NE. ela lagàa é de
nom inada Varzea, e a p trl e O. ·tem o nome àe J a ngadg,s, 
ma·tta esp~ ss J, oucle se deu em 1842, um elos comba:tes entre as 
forças l~gaes e os rebeldes . A lagôa é nimiamen·te piscosJ , 
have ndo nell a as principa es especies el e peixe elo rio elas Ve
lhas, como pil'an h as . cul'imata ns, cloUI·aclos , "tl'ahit·as, ~nancli s , 
piabas, send o estas de maior~amanho elo que as elo do elaS 
Velh as . A peSC<Hia, porém, é quasi nu!la. 

SANTA. Lagàa elo Estado de Goyar. , s itnacla no vão elo rio 
el os A ng icos, ( e~. Jl' . elo Ma l'anh iio ) jundo á nasce nLe elo ribeirão 
Barre iro elo Ca nto e 'll. se is kils . do log11 r :S umidouro. Conta-se 
que suas aguas ·tinbtuu a p1·opl'iedacle tle cm·a t· ·todas asfe t"irl as 
éa ncerosas; m d ia s pessoas v1nham sempl'e de longe ·buscar 
len itl\'O para seus sofl'ri mc lltos e vohava m r9.dicalmen·te curadas 
e fe lizes. E is como é na redondeza explicada a ovigem do seu 
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nome. Ma~ um dia infelizmente uma mulher vinda d~ fóra 
~omme·tteu a imprurle · 11~ i a ele lavar ~uas r oupas na pr" pria lagôa , 
ein reti~'ar pr1me1ro d sta., com0 lodo< " fa,,iam , <1. a gu :J. ole 

que Pl'PCt<ava . Irnm ecl iatamenbe com gr a ·, ·Je e~ panto elos cir
~11'11"Lanto" ~a i i n elo meio ela j;,g.'\;t uma pr mba hrancn. q •1e 

oou e voou sempre <llé clesappO.I'eccr no céo. Do.hi em ele-

p
aute a l rg.ja perdeu o seu eucauto, e su1s aguas a sua pro-

t' Ieclacle . . 

11 
SANTA BRANCA Vilh e mun. elo Estado de S . Pnulo, 

1 
a com. ele seu nom e , á margem eSC]. do rio Parnhyba. e m 

ogat· 1ngreme, apresen tando em stta parte in fP. t'i o t• o as'pecto de 
um amph i1heatro. Suas r u a s são reg rtlarme :1te a hllh a ,Jns 
e algu111 as cl 'i la s m acadami sacla~. Con-ta (1.888) alguns sobr;tclos 
llm a eg t·eja matriz, bem regulat• e clec .. nte, comqrmnto por 
hcabm· ; a egr ~jrt das Irm:1 nchtcl • s de N . S. el o H.oz , rio dos 
d omens pr. •LOs .e de S, Bcneelic1o, tambem por acabat·; casa 

1
a c.unara, caclea e quo.rtel elo destacamento em u 1n só erlifi cio · 

c. 0 Lts cemi·te rio9, um municipal e outro da irm andade do SS. Sa~ 
ctrame nto; quatro eschs . publs. ~le instr. prim., cinco loiJas 
. e faz~ncl<Is, 10 armaze ns de molh a dos, fel'l'agens e nbjectos el e 
jri)Hln~ho, sete venclvs, duas nllicinn& ele alfaiate, um a 
~: . fumlell'o, uma p_a r!H ri a. Dis~~ 138 ki ls. da capital. 
o de J aca réhy. 18 a ~ O de S. Jose cl n Parahyt1nga, 46 de 

Mogy elas CI·uze>, 30 ela cidade ele P amh ybn na e 18 da estação 
de G 1ararPma . A pov foi fltndacla em 1833 por JoRé .l oaqui m 
Nogneii·a que. em tPI'l'enos par a es~e Om doados por oo~llÍJl<'OS 
de Brito Godoy, edificou sobrrl a invocação de Santa Bt·a~ca 
Ulllrt cape lla, qu·' ne;;se mesmo anno foi elevada a cm·ato . Foi 
creacla ft•eg . j)•l a L Pi Prov. n. 1L ele 20 de fe ve i'PÍro de 18H 
e elevada á v dl,a pel:t cl ~ n. 1 ele 5 ele lllO.l'~.o de 1856. tomando 
p~s~e a r esjJec·ttva c,,mar d em 2 de jnnho do m es mo anno . 
'Iem a~encia do CGrreto . O mun. co n fina com os ele Jacarehv 
Parah ybuna. S. J,.sé elo Parahy·tinga e i\Jogy das C1·uzes . E' 
qu ast Plll toda a su a Pxtensào composto ele te 1Teno9 on iu la dos 
.e. cobe1··t05 ele matlo.s. ~· re.~·acl • l pelos rios Pa t' I Ih y !J~. Go men
t~nga,, Mono.>, ~~otim, Ag:ua Comprida, Mombuca, Gae te ou dos 
C~valn e iro~, a le m ele tl!ve t· ,os cor r ' "'OS e pel'corri rlo pel o~ 
n~ orros elo A llc rnão, Taboào, T t·es Po1~t -~. Palhaço , Cort·l Ra
~1xo, ~P l'l'O t ~ , ·\nton io ri os SantOEl.J Gnmeati nga, c~valheiros , 
/ u cl A lho, Our1ves , Caeté, Leitao , Pat· .r:niur, Fr1nil, Boa 

\ Ista e dn·et·sos owtL·os. O clima é sa lnb1•e · a buda e m 
pec! I·as ele cons~rucçiio e bano de obt·ia. Os pri'ncipaes pro
clu ctos ele sua lavoura ~ão : ca fé e canna de Dssucar . Faz-se 
t1mbem em p~que n:1 escala o c :Iltivó do a lg-odão e f umo, b~m 
como o ela vinha. Em g~ ,· al os ·terl'enus do mun. são ele bôa 
guo.liclade e prestam-se lt ciualqu ·r gen ero de cultura . A pop. 
e avaliada em 3.0JO h abs . Conta duas estrndas eslarlo;res 
qtte se dir igem para a· c ida·le ele J aca!l'ehy e est tç:b de U ua~ 
rarem o. do E . ele F._ Central elo Bmzil, e out ras llllt ni cipaes, 
~ u ~ sAgu?m a cl11:ecçao ela ctelade elo Parahyhu 1a e vi li a ele São 
osé. ,]o Parahyttnga . Comprehencle os ba1rros den 0m tna cl os: 

ll?a Vista, Fet·re iras, Oachneira lha~de, So.nta C I' UZ Mon
i~:ro, Ribeirão, C:unbncy, Mon?s, Bom J_esus elo S<rwte, 

. Ies Ponte.;;, Gome<1L1n g,~, ·Cac hoeira , Allemao, Barre t s Ou
rtves, V~u·gem Gnl!lde. · An~ola, Cap•Iava, Sertão. R·dro e 
Descampado . Sobt•e s11as divisHs vide, entre outt•as as Leis 
f.q1' •vs . . n. 3 cle 24 d~ fevei:eiro el e 1858, de <8 de ma rço de id65, ele 

· ele JIIlh ' ele 18o7 . Fo1 cren.da co m. pala Lei n . 80 ele 25 ele 
agosto de 1892. 

SANTA BRANCA. Estação ela E. de F . Melhot•amentos 

le~o Brazil, no [!; staclo elo Rio ele J a n eiro, on·Lre Sertão e Bom 
'11n. 

l 
SANTA CABEÇA. Capell a no m·m. ele Silveit·as do Estado 

c e S. Paulo. 

d SANTA JUSTA. Rib >. il' ão elo l!: s taelo de l'lllnas Geraes, afl .• 
o rto Preto que o é do Parahybuna. ~ 

.SANTAREM. Cidade e mun. elo Esta do do Po.rá, á ruarg.~m 
CÜt·. Ll r; I'IO Tapajoz, :1 c inco kils. ela j nn cção deste rio com 
~o :\1~1~z?.n as, aos 6° 12· 50" c~e Long. O. ele l:!elem e <l;OS 

24 ::JO de La·t. S. Fo1 ecllflca!'la sobre um~ !:r anel planice 
'00111 li geit•o rl Pcl i ve d e S. a N. e na• cond ições ele poder 
Prospemr ' porque é a chave elo g- rande tribulario elo Amaz .fias, 
ctue bap ha sen liHOt·al cn 111 Cmnca nave~ação até á primei ·a 
~ac1~oeit•a F oi primi~ivamenLe uma aldeia oconpad<t pel• ·s 
I11C tos Tlltpajoz e a inda boje na part~ uccidenbal ela ci
dade ha nma po1•oação, talvez a unica r elíquia que ficou 
Lleasa impot·~anLe Wibtl. Em 175ô o capitão-general ~'lenclonça 

Fnt·taelo .e lev_ou a aldeia de Tapa,ioz á categoria ele vil!a com 
a cl _enom t i i Hça~-~ e Santarem. em virtude da Carta R egia de 6 
de J 1nh o de 1 /;:>o que mandava e levat· á vdla tocl<Hl as a ldeia s 
mis., IOnarlas pel<~ s j esuítas , fi canclrJ suj,e i~a• á jul'isdicrão do 
orclmat'I O. Em 18.!8, em v 'rtnde ela Lei Pt•nv. n. 145 ele 24 
ele ou tnb1·o. pas&ou á ca tegori a ele cid arle. Se· 1 lerritorio n a 
parle cnn h ecida, é pouco ex tenõo, e otferece toda a l'arierh ele 
de accidenle l. Phtnicies, var zeas e co.mpos nas ilhas e ma rgens 
elo Amazonas1 muito ap t·opri o.. las não sJ á proqilcção elo cacúo 
e out ros v<"eretaes uleis, mas tambem a ct·iaçiiq de gacl·• vac
c~tm e cavallnr. T erras aHns, collinas, mesmo m ontanhas, 
a 1nrla ~ue. ele somenos importancia. As collin a;; começam 
Jltncto a ctclarle e prolon gam - se pa ra E. formando umalinh(t 
extensa e pouco CI II' va; que vae le t•minar na pon La do Paco
y~ J, á m ~ rgem esquerda elo rio Curn á , cujo nome tomou, Nio 
sao sa (1 ~factor1as as cond ições hygi ·nicas ele Santarem, entre
ta n to Yao de dia a cha m elboranclo e po ~l Pm mesmo · tor
na•·-se excellenles. co~,l o. abusbecimen to de agua paLa ,·el mais 
pu r·a, po1s é do n o lapa; oz a de q 1e fazem uso na cid ade . 
Possue a cicl:;.de chas pt•aças, ·t2runs, ~rPzentas e ta nbas habi
tações, elas quaes 60 são cobe r1 as de palha e qu asi tadas si-tu
adas. no Ioga~· clen n~ino.clo Aldeia, a O. da cidade, uma egr eja 
matriz sob a m voca?no ele N . S. ela Conc_eição, as cn pellas ele 
N . S. dos ~l artyl'l •S e de S. Sebnst iao ; p:tço municipal, 
s et:vlllclO ~a miHai~l ele cadéa pttblica , cinco esch s . publs . de if\st. 
prun.. A egrep ma·~nz po;sue em um elos nltares un1o. rica 
i1m•gem do Se ahot• Crucificado,cle f'e1't'O funrliclo edoUJ•ado. com 
01 to pa lm os de comprimento . li:m um a lam ina ele ferro, que 
acompanha n drta nn :tgem le- se a seguinte in s~ ripçãn: «Ü ca
valleH'o C11 rlos Frecl. Pllll. ele Mo.t"tius . membro ela academia 
r ea l ele sc ie ncias de Muni ch, fazendo de ·18 17 a ·18ZO ele ordem 
ele Max imili a no José, rei da Bav ie ra ; uma via,.em 'scien'tiiico. 
pelo Brazil, e tendo sido· aos 18 de setembro ele 18 19 •a lvo 
por !'vli~el'icorclia Divina, do furo r ela ag ua elo Ama~onàs: 
JUncto a villft _de Sa·1kwem, mandou, comn monum ento ele 
sua pta gr aticlao ao Todo Poderoso, erigir es le Crucifixo · nesta 
egt•e.ta ele N . S. ela C nc _•ição, no an no ele 18!6» . Ho. a c tu al 
me nte em Santar .> m umn espAr ie. de colonia ele ameri canos a n~ 
UllStl'JOSOS, 'JIW Se tem estabeJI' CI(io na~ lUOilt«nhas q11e CU'
CUmclam a Çll lacle, a que nn1ito ·tem conc0rri clo ~ ·ara o clesne,·ol
" imento rln agl'icu ' bura. E' o m•In. ele San~a··~·m separado 
elo ele Alemquet· pelo i ;l"al'apé Curicaca e ri o :::itll'Uhi-assú.'Co'n
fin a co m o mun. ele ·vbidos. Solire suas divisas vicie art . · 1o 
ela Lei Prov. n . 481 ele 17 el e março de 1865 n . 636 de 19 
ele o-,wbt·o ele :1810. art. 2• ela ele n. 830 de 5 (l~ n.bril de '1875 . 
Compr ehAnele o> l · ga. Arumancluba, Aldeia, Pini1al e Cum 1t . 
Proj ec ta-se e~ tabel ecrr nesse m un. um en O'enho cen'tral 
pa1·a o· q 11e est.!tva . a Pt·esidencia au tori sacla p~la · Lei Prov: 
n. L1l2 ele ~? cla nov.em bro elll 1882. Os vapores el a linha de 
Belem a ·i'llanaos toco.m n essa c ido.el e . A 18 ldls . della h a cli
v.ersos engenhos ele 'fabt•ica.r ass ucar p~rten cen ·tes a noi·te-ame
riro.nos. Tem um a agencia elo corr e io. Nelle fica a vitla ele 
Boim . 

SANTAREM. V illa e mun. do Estado ela Bahia. na com. 
ele Camamú . 01·a,;o San·to André e diocese dé S. Salvador. 
Vil 1a pot• Ol'clc m reRia de 27 ele dezembro ele 175S . Foi inco t·
poracl., á c~m. ele 'I ape,.oa pelo§ i at•t. I da Lei Prov. n. 1.3 11 
t1e 28 de maio de 1 ,73 e :l. ele Camamú p3lo art. I ela ele 
n. 2 . 256 ele 8 de agosto ele 188 L e Acto el e 3 ele nn-osto · ele 
1892 . Di sta '1 50,6 kils. ela cap i•a l e tem pouco mais de 4 .0 )0 
habilt~. n\es. Comprehe ncle o povoa do Fazenda Velha. Temes·
taçii.o lelrgt•aphica. Exporta cacáo, café, fa l'inha e piassava. A 
vtll a divid e- se em So. 1Ha rem e Villa ele Cima, esta com cerca 
de 50 a 60 casas e mna egreja de Santo Anelt•é, edific!J.da 
sobre um a montanha e ainda em consbrucção. , ' 

S ANTAREM. Nucleo colonia l funclo.clo em Sanlarem, n.o 
Estado elo P <1 rá , e. m mar ço ele 1878 e s i tuaclo a lém do Jogar 
denomin ado Diamo.nti no. ant iga coloni a americana, e dis
ta nte clatruella cidad e 12k500ru . Suas ·terras são ferteis, e ex
cel ' entes para o plantio da ca nntL ele assucat·, ca1fé, algodão e 
cereaes . 

SANTAREM. Pov. do Es&aclo da Bahia, no mun. ele· .Agua 
Quente . 

SANTAREM. Log. do EBtado ela Bahia , no mun. ele · Gas!l. 
Nova .• 

SANTAREM. Log. do FJ~tado do Rio de Jlineit'01 ,no mun, 
ele S, J o!ío i\:[a,rcos, 
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SANTAREM. Serra do Estado da Bahia, no mun . de Agua 
Quente. 

SANI'AREM. Ilba do Estado elo Parei, na com. de Muaná. 

SANTAREM. Ilh a elo E -·tado da Bahia, n o mun . ele Casa 
Nova. 
. SANTAREM. Ilh a do Estado ele Goyaz, no rio Arnguaya, 

aba ixo ele i:;anta Leopo ldin a. 
SANTAREM. Cacboe i1·a no rio Negl'o, al'f. da margem escj. 

elo Amazonas. F ica abaixo da pov. ele ::; , Gab ,· iel. 
SANTAREM. Rio elo Estado do Rio ele Janeiro, no clist. ela 

Bem posta . 
SANI'AREM NOVO. Villa e mun . elo E stado elo Pará, 

na com . d e Maracana n, a margem elir. do Mamca nan . "Orago 
N . S . do Rosario e dioce~e ele l:!e lém . Foi c•·eacla pelo art. I li 
da Lei Pro v. n. 58 ! ele 2J de ouLubl'O cb 1868. Dista 19 ki ls. de 
Maracanan . A p .> sea e culbun1. ela mand ioca são os u nicos ·t c'cl 
ba lh os em que •e emp regam os baiJilantes. Não tem commuui 
oação a vapor. Comm uo ic:ct- •e com a c idade ele Ma•·acan:~n pelo 
rio e por um a es'tracla . Foi elevada :í. categoria ele villa em 
·12 el e setemhro ele 1800 . Nelle Jicam as povs . Pol'tO Segu t·o e 
'l'imboteua . 

SANTARIA. Log. elo Estado elo Pa ra ná, a 25 líih. de Cu
rityba, á marge m cl<L eõ Lraela desta cidade a Asi!'ll ng uy ; !L 1000 

· me Lr os acima elo nivel do ma r. 
SANTA RITA DURÃO. E spra iatlo ou l ar go formado pelo 

rio Iguassú, a ff. do Paraná, no espaço que medeia e nLre a [oz 
tlo Timb6 e a do Pintado. Foi assim denom in ado em h onra elo 
auto r elo Cararnurú pzlo pres ide nte do P <naná, Dt·. 'l' a unay, 
quando e m 1886 percorreu no vapo t· C >"Uzei-J'O aq• tel le rio ·lescle 
o pot·to Amazonas a'té o porto da Un ii'i:o cl ~t Victol'ia. 

SANTIAGO. Log . do Estado do P ia uh y, no mu~. ele S. J oão 
tlo Piauhy. 

SANTIAGO. L~g. elo li:sLaclo 'da Bahin, n o mun. ele CayrLt. 

SANTIAGO . Pov. elo !I:staclo ele Santa Ca tharina , no m u n. ela 
Laguna. 

SANTIAGO. Furo elo Eslaélo elo Pari, no mun. ele 
Breres . 

SAN'FIAGO. Corrego afl:'. d a margem direita elo rio Car an
gola , trib. elo &luriahé, que o é elo Parahyba d o Sul; no Estado 
do R io el e J ane iro. Banha o mun. el e Itape run a . 

SANTIAGO. Carrego do Estado d e S . Pau lo, ba nh a a com·. 
de Batatue.> e desngua no rio Pardo . Denomina va- se a ntiga
mente Santo Anto nio . 

SANTIAGO. Lagôn cl0 Estado elas Al agúas, no mun. d o P ão 
ele Assucar . 

SANTISSIMA TRINDADE. An·tiga freg . do mnn . de 
Santo Anton io d e Sú.. no 1~3taclo elo R io ele Janeil·o. O at·t. 1• 
ela Lei Pro v. n. 5 17 ele '! ele maio ele 1 85~, e leva ndo á categot·i a 
Çl.e parochia o al'l' rd ctl de Sa nt' A nn a constituiu a nov a ft· eg. 
com o territorio d esm emi.Jraclo du f1·eg . ela Santiss im:1. Trindade . 
O a r t . i 0 da Lei P1·ov . n. 705 de 9 ele oumb•·o ele ·1854 ravogou 
a Lei n . 5 17 manclunclo subsist ir · a i'L"eg .. ch S::L n'bissima Tlin
clade, a qua l tomou a clenorninacão de SanL' . '..nna elo i\Iac •r.(L 

SANTISSI MA TRINDADE . Aldeamento el o Estrtelo elo 
Amazonas, no ri o Uaupés. i];ra, em '188 ~. h au itado por 84 itldios 

· da nação Tari an:t . (RclM. elo D1•. Th. Souto). 

SANTISSIMA TRINDADE. Pov. d o Estado do Pará, no 
mun . de::;. Ca e tano de Odivelbs . l<'oi el evada á pov. pela Lei 
n . 3.24 ele 6 de j ui h o de 18·:l5 . 

SANTISSIMA ':::'RINDAD li: DA CAMPINA. [)ist. do 
E~tad o do Pat·á . Vide Campina. 

SANTISSIMA TRINDADE DE JACUAUANGA. Di st . 
elo E stado elo .iúo ele Janeil·o . V ide Jc~cuao "''Yc~ . 

SANT1SSIMA TRINDADE DO DESCOBERTO. Dist. elo 
E stado de Minas Geraes . Vicie Desco]erto . 

SANTISSIMA TRINDADE D O TIETE. Di;;t . elo Es tado 
de S . Paulo . Vide L' ieté . 

SANTISSIMO . l~s t ação da E. el e F. Centr·a l elo B L"a7i l, no 
rama l de San ta CL'UZ, entre Bangú e Campo Gt·a ncle . ii'o i inau
gurada a 23 de novembr o ele 189J. 

SANTISSIMO. Se:·1·a elo Eslaclo ele Goyaz, uo mun. elo Ca· 
valcante. 

SANTISSIMO. Ribei r·ão do Est1clo elo Rio de J a neiro, 
a ff'. cl tt mar•gern .cl ir. elo rio G L" a nde. Ba nh u San·ta Mar!a 
Magdale na e at r·avessa a es trada c1ue d'essa cidade vai á estaçao 
elo Triumpho . 

SANTISSIJI40 CO·RAÇÃO DE JESUS DAS BARREI
RAS. Dist. do Estado cl: Minas Geraes. V ide B cw,·ciJ·as. 

SANTISSIMO CORAÇÃO DE JESUS DO PEDRÃO. 
Dis t. elo Estado da Buhia. Vide Peclrão . 

SANTISSrMO CORAÇÃO DE JESUS DO RIACHÃO 
Di s t. tlo l~stado da Ba hia . Vide Riachão. 

SAN:r'ISSIMO CORAÇÃO DE MAR'l:A. D ist . elo E stado 
ela Bahia. Vicle Co·ração ele M.cHÍC~. 

SANTISSIMO SACRAMENTO. Ilha rl ~ E;tado da Bahia , 
na IJa ttia ele Todos os Santos, no mun. el e llaparica , r egaclll. 
pelos peq uenos rios Ingahü, ToL"oró e T atuipe . Possue a lg u
mas cu pel las , como a de S. Lom·e nço, na cidade, Santo An· 

• ·ton io elos Ve llasques e algumas outt-as. 

SANTO. Monte no mnn. ele seu nom e , no Estado da Bahia · 
Ayres de Gaza ! d•z: o Mont~ Santo , ao qual huma herm!da 
ne ile edificada fez dar este nome, •.em pednt calcareo. . Na sua 
pt·oxim idaele a cho u - s~ um gr an de penedo quas i todo fe rro . Ficll. 
m a is ele 20 legua~ ao 1'\0. el e Vill a Nova . Spix e ~1 arti11s dizem: 
«O Mon Le Santo e le va-so so lw e sem contra forte ele uma pla
nic ie ondulada, e e ; Le nde·se pot· cerca de uma legu ·t de Noi·te a 
::;u l. A a lti~uue do pa uto mais elevado a Jlcla , ser;unelo nossas 
obse t·vaçõe> lJaromutdcas, por 1. 760 pé~ ( 590 metros pouco 
mais o:t mer.os ) e acim u elo n r r ai a i 1. 008 pés ( 330 metros) · 
T odo o monLe é composto Cle sch tsto micaceo, de côr br,c nco 
ou averme lhada, le mumnelo a t'ormac;ão ela serra elo CaraÇ<'• 
em Mi nas Ge ra~ ·. 'l' ambe m a v<'go lação apresenta um que de 
mi ne i •·o . Chegados ao cimo elo morro, vimus a pa isag~ ru es
tendida a os nossos pés em gr<rncle disla ncia, ú. maneira de 
tape te i e ntl'etanto não apr esentava a varieclaue que genti lmente 
se espera elas g ranJ.es a ltitudes, e só ofte recia á vista uma pi a · 
ni cie extensa, coberL<t de cahr ngas m on otonas e seccas, <Lqui e 
ali i at ravessada ele r .• vi nas seccas, e se m agtm, e J'eehada a 
E N O ele exten~as serranias. P ara a banda elo sul vimos o 
t erreno ·e]evauo em morros baixos , it· g radu:~lmen ·ta a baixan· 
do-se, até na di sta nci a az ul ada confundir-se com o hori zonte; 
ao longe nu ve ns que CO I'J'i a m pintava m m •cuias fu gitivas nas 
parLes •·emo tas cleola planicie a zu l escura, ao passo qne junto 
elo nosso ob-<e rv ato ri o, crua mente illuminado pelo so l. avul• 
tavnm trechos nús ele ·Let·reno, ao laélo ele mor r oa escuros· 
A Oeo Le uv 1stava mos a ex tensa serL"a ni a da 'riuba, na qu al se 
élis·ting •iam tres bruços principaes: o que nos fica l' a mais pro
xm1o el'U a se1'L'a ele Cassncá, á qual a NO e N junta va-se a 
se l'l·a de Ped•·c~ Brcmca, e ou ko desta á serra Grcmclc. illnbt•e 
as Cluas corre o riacho ele Be11degó, onde se achou o me·t eo ritc>· 
Ao Sul mos trav a m- se dil' ersas s<·rt·a nias apparentemente baixas, 
poré m mnito exte nsas i a mais l o ngh~ua, a umas dez leg-uas 
tle cltstanc iu, e ra a se r ra ele l'ltl ainosse, e a sua coll ticrua~,ão, 
a sel'l'a ele Oum!J ; em fren Le a ellas a serra elo Caixão , a serrn 
ele Jlfcmoel Alves, e mais para E a serra de Lugoinha, que 
termina orn um ;t pla nície.» . 

SANTO . Riacho elo !J:sta do elas Alagô::rs . Ba nh a o mun. de 
Vill a Viçosa e clesagua na Pa1·a hyh a . 

SANTO. Carrego do l!;stndo elo Paraná., afl'. ela margem clir. 
elo rio Ass r1ngu y . 

SANTO. L agoa do Estado elas ~A lagoas, nas pro.:imidades 
cl u vi ll a ele S. Braz . 

SANTO DAS MARI ANAS. Di>l. . ela freg . elo Sapé , mun. 
el e Ub;í., E~lado cle· Minas Geraes . 

SANTOS . Cidad e e n.un. elo . E sbaclo de S. P aulo, sede da 
com . elo seu nome. Em 18Q8, indo a rssa c idade , ass im descre
via-a no .Ton1cbl do Commercio. A's 7 e 20 ela manh ã ·tomei na 
e3 taç:i.o da. Luz a E s ~racla ele Ferro Ingl eza , que m e co .clu zio a 

antos. Ao sahiL· clu es t·tção elo Braz, que é imm ecl•ata â da 
Luz, a estrada atmvPssa um a imm• n ·a va r zeu, de ixa.ndo á clt
re cta a c id a de de S . Paulo, e pouco depo is, na~ c1 uas margens 
d a lin ha, ca mpos mais ou m onosonclulit clos , com c:~sinhas espar:
sas a ctni e alli . IJa esta~ão de S. Caeóano o solo to1·na-se roa1S 
acc iclentaclo. A princtpio monotes, ver dadetras coxilhas, appa~ 
recem com frequenci a, depois morros maie elevados. O :ter1·eno 
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mantem-se maia ou menos na mesma att itude até :i estação do 
Alt' ela Serra, ele onde a estrada começa a cleocer para s~ ntos. 
A estrada até ahi não olferece u menor encan to ; atrave~sa uma 
região ele mattas sem a meno t• cultura, apresen·anclo apenas 
clous nudeos ele populaçio, em S. Bernardo e Ribeidio Ph•es. 
Na e sta~ào elo Alto da Serra o com boio divide-s~, seguindo dous 
canos ele cada vez, presos a uma grossa cot·da de aço Em
quan to uns carros sobem, outros descem, au gmentando-se a lgu
J:n__as vezes o numero ele carros na proporção ela lo·t·1çã·J el os va
goes . Ju u·to au pl'imeiro plano passa -se pe o vi acluc to ria GwLa 
li'unda, que é um abysmo quasi insoncl awl. Do lado direito ela 
bnha a penas observa-se a serra ele ParanapiacaiJa (lu ga t· de onde 
se avista o mar) ou ramificações della. A vi agem a1é ahi não 
apre.senta oa· panoramas das serras do Mar, Mantiqueil'<t, Ot·gãos 
e _Fnburgo. Depois ele pa%acl•·S quatros plano>, chega-se á esta
çao ela Raiz da Serra .. onde os carros sã-• at1·elados ele no•·o ao 
comboio, que segnc clahi pa1·a. Sa n·tos puxado por locon1otiva. 
gntre a Raiz d~t Sel' t·a, e a es ta ção do Culm·tão, a e'ltracla mar
gPa o rio B<·anco e at1·avess:t ten·enos onde ha milho.res de ba
nanei!·as e o.lgumas plun·tações ele canoa. Do Cuba tão a Santos 
percorre o. estcarta um a região charcosa, at ro. .vessa o Casq ueil·o 
sobre uma poonte ele fe iTO e deixa a um d o~ lados o bairro elo 
Saboô . A cidade ele Su ntos es á si ·u acht na costa elo OCPano, 
30J milh as ao SO. do Rio de Janeit·o. n a latitude sul· ele 23° 56' e 
longi·t11cl e ele 3o -10' a oes te elo R io de J a neiro, ou 2 hs. 3:3m . 
195 . a ceste de Greeflwich õu 2 hs. 34 ms. 52, 9s a ie,; te 
de '\Vash 1ng1.n. Topographicamen\e, a c idade mesma est~ 
situndft em uma ilha, cer~a ele t res milhas afastada ela 
cos·ta dl> ma r e na margem direi ta de um a corren·te com ma
r és, q 11 e r odeia a i lh a, e de;e m boca no mar cerca de quatro mi
lhas abaixo da cidade . ]J;ssa cort·en te , i ntlu ene iacla pelas marés, 
fórma o purto1 qne é a sah ida principal para as fl<ercaclori as do 
Estado ele S . Pa-ulo e Estados adjacentes . A ilha na qual a c ida
de está situada é Jlrincipa lmente uma gr,tflde e b d xa planície , 
ele trregular aspecto, com ce rca ele tres e meia milhas ele lm·go 
ele norte a sul e cerca ele sste ele comprido ele este a oestJ . T em 
uma at•e:J. de 15 a 20 milhas quari1•n.das e é cortada tt•ansversal
mente em uma d it·ecçào, ~n tre NE e SO, por um a cadeia ele 
colli naa de gnei ,;s e de gl'ani to . muit ·> quebradas no pe1·fil e 
con torno ; e vari anclo em a ltura ele 200 a 5UO pés . Os muntes são· 
abrulltos e na visinhan\'a ela cidade lenm 1ão-se qua~i a pü[lte. 
A par·t~ baixa ela ilha é qunsi uma planicie nivelacl« . O ·solo e 
get·a!me nte nreento, o qua, cle,,iclo á falta ele 'inclinação, faz com 
que em parte se mo~· r~ cob rto de pautanos. Estes, pertu elos 
montes. •à.ogeralmente sa turarias ela agna doce, emq 1anto que 
ao l" ng·o el as correntes s tj ·itas :S.s marés siio inu ndados por 
<> gua s<tlgacla . Esta pla nicie t.em um a eleva~.ào média ele cêrca 
ele nove pés acima ele maré alta, sal vo u ma. pequena porÇão na 
visinban<;a ele S. Vicente, que se eleva 15 em 20 pés aci ma do 
pt•eamar. A Yegetaçào nos panln nos e ta :1bem nos montes é 
um a mas ·aeonfu~a ele plantas sem1 -tropicaes. As a l'l (:ll'es, ge
ralmente, não são gro.ncles, mas são entre la<;aclas e clJbet·tas ele 
ctp~s que, com esp~ssas moi las ele vegetação mats ba ixa, impe
dem em g ra nde parte a Jaz elo sol de a uingi r o solo. Não ha na 
vtsinhan ça madeiras ele collstrucção. Durante n estação chuvo
sa, e principalmente nos mezes ele janeiro, feve t•Hiro · e ma1•ço, 
essas tet·t·as baixas são co nver bidH.s em um vasto pantanal . 1'oélo 
o l ado medclional ela ilha es-tá ex:post.o directa men te ao ocea no 
ou a bahi a de ~anto~. EsLa bahi" eXIel'im·, ao s ul el a cicl;ule, 
está cet·cacla ou a bri gada pel as cadeias ele mon1es a leste e a 
oesle, que varião, em a <tura, el e 210 a 900 pés ; a ent•·arla elo 
POrlo pt•opt•ia men te cti·to es tá exposta tL OS ventos cln sudoeste . A 
Co t•t•en te sujei La a marés em Slla barr·1. ou en t1·ada estreita- se 
ele um lado l'ela ilha e ele outro pela terra firme, Lieixan olo um 
canal de cerc :~ de 300 meLros de l a 1·gu t·a . Depois de pa~sar e.;se 
cana estreito, a la1·gura varia d · 400 a 1.000 metros . ill m 
ft·ente á cidacie, ao nort~ , o por to tem cerca ele 700 me'tros el e 
largo. A oesle ela ilha hn um braço rl e mar ou estr eito que é 
bm a tortttosa cort·en te, sujei ta a marés , e que liga o porto ~ "m a 

ah1a exteri ot· ou as aguas do At la ntico. No ponto em que es te , 
braço, ou est1·e ita corre<>te, deixa o porto, acima ela cidade, ha 
um espraia n1 ento f<>r manclo lar_(!'a bacia, com algumas milhas 
quacl1·aclas de extensão, que l'I'C<olhe as aguas da maré dul'ante 
a [lremear, e l'az com que na baixa- mar 1un grande volu~e el e 
ag-ua pásse p• lo por·to em fr o-! nte á cidade, em ca<u iuho para O 
oceano, e ma n ten h<t pela sua a cção a limpez 1 do canal da i.Hil'l'a 
A. praia, por muitas milhas a baixo " Hc im a de Santos, t em. 
os mesmos ca ractores physicos, elos q uaes é ma is s~li ente uma 
iaclêa ele montanhae, parallela á costa, na distancia de 10 ou 
5 milhas, e qu!l varia em allu1·a de dous a tr(!s mil pés. Entre 

essa cadea e o oceano, o sólo é geralmente plano, com excepçào 
de ,.ns p•>ucos de cabeças uu caclêas ele collinas mais haix"s, e 
retalh a lo pot· correntes fiuviaes sujeit-1s ú. maré, -a lim entadas 
por ogu•-B qu e descem elas montan,has vizinlJ<ts e banhao o sopé 
de~sas cul linas , A pla ·licie em sua mór p ... rte é um vasto pctn· 
-tanal coberto ele ma ngue . A ci tade de Santos eslá pois cer· 
cada ele pa n·tunos q te, por occa>iãu ela maré baixa, apt•e 
sentão uma su per flc ie negra e pei'ajosa, coberta pelu mangue. 
l~ ntt·etanto o seu clim a não é in ,alubre, não ubsta••te o exces 
sivo ca lot· que faz no ve rão e ser Jlagellada nessa estação. elo 
anno pela epeciom ia ela feb t•e amarell !L . Este facto, porém, é 
devido a causas estranhas, ent re as q11 a.es deve llgurat• a ele 
con stituir a cidade o porto mais impurtante do Eqtado, aquelle 
que man-tém communi caçào directa com grand e nume1·o de 
portos nac ion aes e e;tmngeiros. ill' verdade que a cidade ele
pende ele g t·a ncles e r.ustosos melhoram,•ntos p« r a o seu com
pleto sa neamen.t o; taes obras , porém, co ncorrerão mais para 
imped ir o desenvolvimento ele quaesquer epiclP.m i«s, cujos ger
men' sej ào trazidos de outros lugares, do que para ex.incção 
rle eleme ntos morL igenoq locaes , pois que nenhuma enfe,·mi
cl a de assol a o munteipio com caracter enclemico. A cidade, 
que é bctsta nte grande, esLà naturalmente dividida em dua s 
p:ll'tes , um a urba na e outra subu rba na. A pl'im eira é pura
mentP. commercial, ne!Ja ficão a t\llandega, a Recebedot·ia de 
~enclas, a Praça el o Gommercio, as Docas, impot• Ja ntes esta
bel ecimentos ban carias, muitos commissarios rl e café e ·milba
res de casas comm erc iaes ele diil'e1·e ntes genet•os de negocio. 
As ruas nossa pa rte da c id ade sào t urtuo;as , estr.·itas, p la nas, 
ca lçad·•s a par:<llepiped os, illnminadas a gaz e percorridas a 
todo o insta n te pot· b., ncls e num erosos vehtculos que cun'l uzem 
saccas de café e· OIILI'OS gener0s ela es t~ção ola Esb t·a a cl<> F erro 
pnr a as casao; elos commissados e des as para a Alf~ ndega e 
pat·a as Docas, que as em La rcào n"s vapl>res que atracão ao 
cáes . As casas são quasi t ·1clas ele sobrado . a matOl' pa t·te a n
lt gas, havendo alg·tnJaS ele gosto moder no. A ru' pri ncipal, 
pouco exteusa e estreita. é a Vinte e Cinco de Marco, hoje 
Q1tinze de Novemb t•o, onde se achào umas 100 cas 1s con<mer
c iaes , a ,,ssociação Comm et·cia l, o Lonclon 8.11dc, o Brit1sh, 
Bank , o Banco do Comme t·cio e Indust ri a ele S . Paulo, o Bra
s ilianisch e Bank, o Banco l?rancez du Brazil, a caou bancat·ia 
U::boli & C., o 'Banco Un ião, o Banco de S<Lntos e a So"teclade 
Bancari a ele H.obertsun & Ç . Nessa mesma ru a, na casa que 
tem o n . 29 . foi onde nasceu José Bon if<~ cto, o velho. Nelht 
acha- se collocacla uma placa ele ma ,·more, por iniciativa de 
Silva Jardim, com a segu inte in scripçào: «Esta é a oasa em 
qu e na ceu e mnron José 1-oni(e~cio ele _-lnd?'ade e Silva, 1Jat?·i
e/IJ'cha de• inclepenclenoia elo Brc~zil. 11 cidade ele Santos ?'800·· 
nheoida mcmdo·u euqui collocar e, te• lapide no dia 13 ele j-unho 
cl~ i 8 8 8, anni-l:ersr.wio do sm nasoi11tento.» Do~ l ados estão 
a dat L de 11 ele Abr il de 1888 e a seguin·te inscripçào: "Um 
gr1t1Jo de abolicionistas .)) Na p:<rte superior existe um livt·o 
com o clistico: .-1 Le-i. Nes~a mesma rua, J10 canto da de Ft·ei 
Gaspar, ftca uma casa antiquissima ele duas janellas, na qual 
su ppõe- se te r nasc ido F t·d Gaspar da Madre el e l..Jeus . Ainda 
nessa pa rLe ela cid ade fi cá o as praças dos Andrada , com a 
Çasa ela Misericu rc!Ia , a Caclêa , o thea1ro Gua rany e UJ:? bo
l}ito jardim publ1co. a do Vi sconde elo Ri o Branco, boJe ela 
RepH~1ica , cum a Alfandega, a Matriz ,, a egreJlL e C0<1Wt1 to 
do Carn:o, a Maua, a nt igo largo da Cn roaçào, toda a-rhuri
sa cl a, com uma cascatinha no centro : Hhi ho •ve outr'ora um a 
.casa ele misericur!lia . A pa l'te SllbHdnt na da "idade é mais 
bonita, menos com<ll et·cial, sem o gran de mo vimento de c;,r
r oças , e percurricla i•or· clil" e t·sa s linh as dP '• •• nd s, cum casas 
mud ernas e r! e bonito asp c to, com r as laqjas e ber" ex • 
tensas, taes como a de S . Fra nciscoo , Rosari .. , .-\maclur Buenu, 
General Camara e Conselheiro i\ebi .. s, todas calçadas a paral
leli pepeclos ou a macacla m com passeios ele g ranito, ele pecl,·a 
plastica ou cimentados ; cr, m )J ,. Jl ~ s e va& l a~ pr;,ças, t aes cumo 
a. ele Jo sé Buntfac io e Oon êa de Mdlo. a lém de ou t.-r as . O pl'i
meiro edifi cj o publico, q 1e se e r: contra ao dPsemcarcar ela es
t,·ada de ferro, e o da CamCIIY'a 11htn-ioipal. B'uncciona essa repar
tição em um Yasto pr· r· cli . ele dous andares, - o l a rgo elo Monte 
rlleo-re P 111 frent ÍL estação ' a PSt ra 'a de ler·r o ~ ao l;iclÇ dos 
arm~ze'o s das DtlCaR . rrem um a sala das sessões .. ornnrla com 
gosto , A' calor,ceira elo P1·e• icl.< nLe v é-s~ um _gra>~ cl e. t•et •·!rto de 
,/ose Bo· >il'acio , o moç.•, de pé, tendu a rnao dr re t.ba cle•cafi;
çD il clO sohre uma folha el e p~ pe l, subre a qual lê-se : l·manet
pc•ção elos Escravos. E<n frente fica o ret raLO elo. N~n ,echal .I< lo
r1a no, 11 ào muito parecido, em n ca molclu1·a: Alem ela sala d~s 
3essõe~, possue mai~ o gabinete elo Pres1cl~nte, a secreyar1a 
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com dous r e ta tos de J osé Bonifaclo, o valho, n. bibli otheca co m 
7M volumes e os retratos el o Genet·al Deodoro, de Be njamin 
Con3rnnt e elo Sr. Julio Conceição, o <:~ t•chiv o , a contador ia e 
a S3cçiio de olH·as publicas. A l"Pihla ela Camai· a e superior <1. 
clous mil contos anr1ualmonte . Po .>s ue a inda a cidade o 1'lw •t1·o 
G•Lta,·any, si tn ado no pt· ~ ça d us Aurlrarlas e em frente ao P as
seio P11b li co. T em ne pnm e iro pav1mento rluas port;•s ele en 
tl·ada e d uas janellas, um a das quaes ser·ve ele bilhetel'ia; e no 
se"'UI1dO c inco JanelJn s . Acima elo COI"pO ce ntral ve-se a O gu·~ 
r a"de nm indigena . O seu in rerior é espaçoso e bem decorado: 
tem, a lé m da galeria . um a Ol'dem de .camarotes. A platéa com
porta mais ele 500 cadeira~ , A Cacleict é 11m vasto sobrado, que fica 
quasi ao fitn•lo da mesm'' praç" e em rren te ao Passeio Publico. 
No pt·imoiro pa vimen to fi cão a porta ele entmela e uito ja nell as 
t oda< fechadas com gr>tcles ele ferro; e I!O segundo urn a jane lla 
central e quatro de cada lado . No pt·i metro pavimen·o ftcão , na 
fl'en·te a sec l'etaria e a r epru·ti ção do ca rcereiro, e ~:os fundos, as 
pl"isões; no segun o funccionão a Jury e o Fo1·nm. Na s •l a cl iJ 
Ju ry encontram-se os retratos ele S ilv ~t Ja rdim, Ant 1ni o l3e nto, 
Luiz Gama e J osé Bu nilacio, o moço . A Cascb da il{iseJ·iconlia 
occupa um vasr.o e ue lo ecli fi e i o no sopé elo morr o elo Monteser
r ate, em frente ;1 praça dos Anel melas e á rua S. F1·a nciseo . 
Pl'ececle-o um e lega nte j a rdim, tendo a esq uerda o Nec1·o~e ri o 
e a direi ba uma be rn montaria plnrmacia . SobP-se para ella por 
duas escad~ts cimentarias, abaixo das qttaes ha uma especie ele 
nic ho com a estanut ela Cal"iclacle . I ompõe -se ele t res corpo> e 
uma ca pella á eaquer,la . 'l' e rn 19 ja nellas de frente no ·terce it·o 
pavim •nto e 16 no segundo . O seu inter ior é exteaordinaria
mente limpn, as sala~ e~paçosas e bem ar ejadas; a sec.;ã, c '
rui·gictt con tém os mais modern os ins trumentos. Na s •l a ele 
honnt Oll co nsrstorio h a. nove r e tra tos de diversos bem!"eitores, 
entre os qu ~es os elo s Visco nde el e iJ;mbar é e do · Visconde el e 
Vet·gueit-o. Na C;lpell a b a d ous altare'l : o a l ·ar - mót· com 
S. Ft·a ncisco em um ni cho e um outro nu cor·po ela eg r·P. i ~t com 
Santa Isabel, alé m ele um ni cho com S , lVIa noel. No pl"es bytel"i o 
ha seis t t·ibunas P nu co r·po el a egreja dous pnlpitos e qu ··tl'O tri
bunas . O hospitall"?colhe a nntwl rnen te mais cl~ 2.000 enfei·m os . 
A l rmanelacle da Casa ele Mis3r ic.•rclia, a prim ~ il"a elo B r·az il , foi 
fund ada poe B t• n.z Ct tbas em 'l5 ·13 e co n fi I'IUacla em Alme il·im 
pr> l" D. J oão !li. aos~ de abr il de '1 551, concerlenclo-lh e toclo3 os 
privi.le•• ios clados.po r• D. Man oe l ás :Vli se ri curd ias el e Pot·t.n g-a l. 
O mes~o B t·az Cu bas, com adj11torio tlos con fl'acles e habitantes 
ch logar, edi fi co u uma egre,ja co m o titulo clJ Nossa Senltora el a 
Müericorclia e jun Lo a ell a um hospi ·tal com a de nominação ele 
Santos, á i mi ta~'ão ele outro c1ue em Lisboa ·t inha o mes mo nome. 
E ste nome, !]Ue e r•a proprio só men·te do hospital , se ::eneraliROLL 
á povoação. c1ue começou a cha mar-se Porbo ele San tos. O Hos
p ital ele isolctmento acha-se situ ado na Villa Macuco, {L mar;;em 
do ca.na l de Santos E' um erlificio todo ele m ar! eira, assente so
bre pi la res ele pedra, tendo o s6 lo c imentado . Compõe-se de nm 
FÓ pavimen to, com a porta. el e e nLL"acla e seis ja11e ll as ele c::tcla 
l ado . De fr·onte fica -lhe um a pon·t·, oucle des?mba,.cam o;; do
en·tes atacados ele febre ama r eli a no mat· . O seu in terior pl'ima 
pelo asseio, Tem um a pharm acia bem montada, g-abi netes elo 
eli rector e elo medico, alm oxa r ifado, t•efeitorio, b::t.nheü·os, e;·t ttl'n 
pa ra eles infecções, cle pos i to ele caclct vel'es e ·tr•es enfe rm tLI·ias, 
sen do clu •s para homens e uma p~ra mr1lheres , bas·tante ex1ensas 
e bem a rejadas, o que não le tx a ele ser "in co nvenient ·• para os 
cloenteo i nt'ec do nados pelo ter ri vel nwrbLts . Com ell'e.i to. a lem 
elo co ll laQ·io ser mais cl ii· ecto , h a a impt·e-;são · m oral que de ixam 
de ze nas ele d oe ntes accumul aclos e m cl t!as gt·auchs sahts e mu i tos 
apenas suspei tos ele ·t3r <: m tiio devaqlaclOl'a enfermicla le . Ds t• a m 
entrad a no hospi tal 1. 410 cloenles em I 95 , G32 e m 1896 e 70 em 
189(, ne m ·todos d e febre amarella . O Hos2JitC1Jl ele Y cbrio fosos es•.à 
situad o no Saboó, ao la do elo cemilerio ela Philosophia. E' um 
pFedio bem cons tt·niclo, assnbraclaclo, cl"isponclo ele ·tres gra ndes 
enferma t·üts. drvet·sos quaTLos part icul ares, r efeitorio, banheiro3 
e ag tta canalisaola Está bem sittPtelo , em lugar e levado, arejado. 
e á mal'ge m da linh a de boncls a vap·n· que se d iri ge a S. Vi
cen·te. A Al(anclega é um vastoeclif'ici o ed ificado no l ogar em 
qtte ho~tve ou~r'on\ o colle~· i o elos Je~u i tas, _c~nstn~iclo co m a 
invocaçao ele S. Migue l, em 26 ele ma io ele ioSo . ~ ele estylo 
moclei·no tendo um tt bnnita fachada, con' c in co .i anol/ aq e c inco 
por tas ,:olbacl,ts para a PI·aça. ela Re pu blica e pu r a a i'I<Iu.triz 
q.ue rrda-Ihe clef't· n te . 1' e ~1 q ratl'o es ta t ras nn_ cim alha. Re nde 
pot• an11o mais ele 40 mil co ·rtos. A Rstc~çao da es ti·arla ele 
ferro es tá s it11acla no largo ele Monte Aleg1·e, onde ·ta mbem se 
acha es ta belecido o telegl'a pho. Os arm azens ele expedição e 

·~·ecebimento dP cargas ficai'! por detrás da egl'eja el e Santo 
Anionio. O Mátc~do~wo es tâ l ocaliaaclo a clous kilomeiros ela 

cidade, e m terr enos limi~ro phes com os da cidade de S. Vicen.he 
e á mar·g>m el o rio S. Jorge . D.~ i x:a mui w a desRj a t• o es tado 
cles 'e proprio m ·mi cipa!. Em 1691) f•H'am a ba tida.' ahi '[4 065 
re ze~, ·tendo havido um a ugmento ele 'll 0 / 0 com pal"aclo com o 
movimen to elo nnno ante l"i ot·. O 1Vle1•cado é um tel heü•o im mun
clo e que para hont•a elo ·tã,; impn t• bante :icl>tcle cl•"Ve ser clr.molitlo 
e rem ovido elo rno l escolh ido J uga,. em que se ach a collocaclo. 
As D :Joas ele .Santos são umn obra monam enta l e qnr. honram a 
eng-enh a ri a braz ileira. O cúes cunstL" lido e a con s t t·uit·-se mecl~ 
um a extensão ele 4 .700 m etl'os. Estão promp tos e trafegados 
i. 545 me·tt-os. Sobre a f,t ch a elo caes estão constt•uiclos e em ser
viço se is nrm azens, elos qnaes dons d e '150 metros rle co mpri
me nto sobre 23 ele lacgul"a, ·t ,.es ele 75 pot· 23 e um ele IIJO m · t l'OS 
po r '15 E~t:í em co ns t.-uc.;ão um d e. 75 nlé't i'OS por '1 5, t e ndo 
de con •·tnnL" - se até Paquetá 11. in rla q ·urtro a t· .nazen> ele '1 00 me
tros po r 15. T odos ••sses a•·mazens constt·ui clos ele ferT o, estão 
mu ·ridos ele guindastes. linlüts de lr i ll:ws e g i raclo t·es pa r [!. fac ilmu
Yllne:ltação das m erc·tclo ri aq. Al ém destes Drmazens, exíste •n mais 
dous gra ndes , C')nstru idns el e p •clt•;t e ca l cobrindo uma á r ea 
el e cerca ele 25 UOO me r ros quaell'aclos . des tinados ao ser·vr ço elos 
wcwmnt's e me t·caclot· as e rn geral não suj ei tas (1. Alfancl ega, 
emqnanto c1ue os outros ani ma menctonaclos s •io todos a lfande. 
gaclos. Acha- se estab le~icla ao longo elo caes, soh t"e o mur<tJha 
que o orla, uma se t"ie de 15 gu incla~ te s hycl t·a nlico;;, caüa um 
de ca pacidade pal'a ·1. 500 kil o;; , a lér n ele tr ."s ou tt•os a vapor ele 
6 000 e30.0:)0 kilos . Ex is te a inda nm g uindas te-locomotiva ele 
U .OOO kilos c! ·· capaciclacle . Os gu incla. tes h ydmulicos são mo
veis. sobt·e uma li nha . ele trjlh os as ,entacla sobt•e a mm·alha elo 
cáes . A ft~rça para acci onn i· "s nr esmos é a ng11a com primi d'a 
em um a pi·essâo ele 50 atmo> pheras por uma bomba cl11p la, mo
viel a pot· uma machin"l. a va por c! ' 1:30 c rv:lll os· indicados ele 
sys·tema OO?njJOuncl co m cond•m qaçiio p o t• Sll!) l"iici 9. A pl"O
clucçiio ele a::rua p•·ensacla e o seu con'lllll O são re)!ul aclo . .; a.uto
m:tticamente por um accumulaclo t• ele força que tem o peso ele 
75 tone adas e o cu t·so cl · 17 pés . Todos o' '15 g uindastes podem 
t rahalha t• s tm lllta nearne n te . Ao lnngo elos anu;~zP ns correm 
qL1atro li nhas cletl"ilho> ela mes ma bitola qu~ as el11. "S . Paulo 
l:t::L iW ".Y Company "• com tt.~ q11a•~s estão li ga··las, ele modo q!!e o 
.mate r ia l ro rl:tnte desta companhiR póde p•.rco rTe•· ·todo o có.es, 
entt·eg-:t rdtl OLL rec~ benclo mei·ca•luri as e. rn <.liff'e t•e rrtes pnnt·•s . 
A mi!I"aiha rlo cáes fo i co nsr nti la sobre rm vasto estaq ·ea
mento rle f"unclaçã"' e co n~ la de 11 111 :t base de <" O II Cre~o · e espes 
s ui'a de '1 a 7metro', qtv ve m 'até á altul'a ela;; aguas rn initiia:o , 
seguindo- se d'ahi ·pat·a c im a um ITIUI"O el e a lven:.tl"ia el e peclt;as 
com cantal"ia na race appa re nle e no capeamenlo . O fundo elo 
porto, junLo á mur·a lh a, e.>t:i. a 7 m et•·os niJai xo elas a guas mi
ni mas . A muralha se e leva 3m,80 ac ima elo ni v••l ; e sendo a 
cliffet·ança maxima elas m.u:és de 2m,30, segt~e - se que a s •J iJer:. 
fi c ie elo cáes fica a ill(]a 1m,50 aci m:t dtt s aguas maximas. A 
compa nhi a ZF.ca.s ele Sctntos fo i enca t•t•egacl a pelo (l'Over no fe
deral ela dl'anagem e ela desoustrttcçib_ elo porto, sel'vtço que es tá 
em ancla mer1to , vm·a o qt~ al ell a possue, a lém de appar elhos 
ssc unclar io>, 50 embarcaÇões, em s11 :t maiol"in movidas a 1• apor, 
entre e~ tas, se ndo mais i.mporbantes a s segui rH s : Uma clraBa ele 
alcatruzes com a cnpac tdaele ele excav:tr 900 metros rnbicos por 
di n, na p t•ofrmcliclac! e ele 9 m~ tros; clua5 dragas ele a lcaLru zes 
com a capacidade ele 2 . 000 me t L" os cnbicos por· clh, na pt·ofun
cl .clacle de •12 m >·tros cada uma, desenvolvendo 225 c:r.,·a llos inéli
caclos. mssas duaq draga s ào se rv icl "s por 8 batelões a vapor 
pa t·a ·tr a.nspol'te elo cleagaclo, sen do ·todos eguaes, cala um com 
a capacidade el e conter 250 me Lros c11bi cos ele ri rag ' elo, com ma 
china cla150 cavai los e velocidade ele 7 nós por hor a . O ch·aga,lo 
é eoncluzido hl r t·a-f0m, sendo a pt·oclncção n nnual excedente a 
um milh ão ele me teos c~rb i cos. O escriplor io ·techini co e as vas tas 
offt cinas ele r epam çào elo maLer ia l ela Ct•mp;tnhia Docas d~ 
Satüns , achão- se sitmtclos na~ ru as Co nselheit·o Nebi as e Xavie t• 
ela Si l vei ra, f rncc ion a nclo o esct•iptorio elo tt•;d 'ego na rua do 
Cáe,, em l'!·o nte ao at"mazem n . 5. Os a r mazens elas clócas ·ti
verão em ·1897 um movi mqn t • superi oe a ·12 m il hõ ··s ele vol!! mes 
ele diver sas mercaclorra>, marcas, feitios e Lam;rnhns e de·rào 
sa hicla a 7:J6 508.467 kilogTamm as ele ca1·gas d e 683 e mbal"
cações á vela e a vapor. No me 'Hllo trecho ele cÔ.E. s em tt·afe~'~'O 
ca n·eg-arão 55 47·1 vagÕ "s ou mais 16 . 868 elo que a« S . P aulo 
H.ai lwHy . » O mov ir n»n lo gentl elo cáes Companhh Dó cas 
em 1807, fü ele 12. 8j8.000 volume~ desca n·egacl •s , se ndo carre
gados 3. 9U.653 . A Mc1t1'iõ fie~ s iLu achl, qu a~ • no fim ela praça 
Visco nde elo Rio B,·a nco, hoJe pmça el a l{.e pnblic a : te m •ete 
j a nellas de fl"entes e uma turi•e e um r•e logio elo lado. esquer do. 
E' um ·templo se m a rch itec·tura, J'e io, carecendo de sad os con'• 
certos; tem no presbyterio em tlnl nicho a imagem ele N. ·s. do 
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Rosar ío, padroeira da ciclarle, e aos laelos as S. J osé e S. Go n
çalo. A hi fica a s epul tura d e Braz Cubas, coberta com uma 
pedra ma.rmore, sobr e a qual lê ·se : 

SEPULTURA DEl 

lJ RAZ CUIHS 

C ,u r ALL!lrRO Il FIDALOO DA CAS A n 'E L- REll. F UNDOU El 

l?EZ ES T A VJ LL A S ENUO CA PI TA M, E C1\ S A DA. ?vii SERICORDIA N O 

ANNO D e; 1543, Df:iSCOBRIO OURO E ME1'AElS ANNO DC: 

6Q Il FE Z A FO R T ,ILliJZA POR M ANDADO DE EL - Ril l O. J OÃO I H 

F ALLECEU NO ANNO DE 1597. A , » 

N0 corpo da egt·eJa fica m qnat t·o altar es , um com a Se nh ol' a 
ela P iedade e S . J IJ>é, outro com S. Bened icto, ou t t·o com a 
Senhora ela Conceiçã o e S. Se iJastiiio, e OUlt'O final mente com 
S . Miguel, Sa n-ta L uzia e S. Joào. P ossue elous pi t lpitos e seis 
tribu nas . Ha ma1s d uas ca pe il us fu ndas elo Sacra mento e 
N S. elo A mpa t·o . Nos f ridos da egrej a fica u m poqu eno 
observa tod o com bo1i s i nst t·um,•ntos , como sejam, um a nemo
tnebr o, clous barometros , dous thet·m omebros , . cl ous plu viO
me tros, clous evapor .. me·tros, se11~lo os qua cr os ul'úunos re gts u·~
do res e ele 1e i tu r a d ll'ec·ta . A egi"<Ja e o eonv :nro elo Ccwmo es tao 
si tua dos no começo el a praça Visconde do R io B t·auco . A 4 ele 
se·tembro ele 1752, d ia ele Santa 'Rosa ele Vi le t·bo, b n çott-se o 
pedt·a fu ndamenta l cl:t capell a da 01•clem 're ~·ce i ra elo 9 :nmo el a 
cfdad e ele San t ·s, com a eptgn llphe : Acl ?>~JC!O?'em De~ glonc~m , 
no a nn o ·~2 11 elo po nt ificado ele Benedicto XIV. A 8 de abl'i l ele 
1760 benzeu a mes ma ca.pe lla o vis i tael or ft· ei Ben·to de Sa nt ' Ann a . 
Na eg1·ej a d a Ordem T er ceira do Car mo ex iste , no th1•ouo do 
alta l'-mór. o Senl 1ol' de Matbos inh o'l . nic ho um Nos>a Senho r a 
elo Car mo, e aos la dos Santa T herezn e S . J ,.ão ela Cl"'z. Nes t[l 
par te ela egreja ha se"is t r ibtlnas . No col'po ela egrej a fi ca ni se is 
a i La t· (l ~ com os P<tssos ela Pa ixã o ; h a a bi el ous puLp1tos e se is 
~tl' i bun as. O côro ê suste nt a•1o por q ur1tro col umnas ele g t·an itu, 
m·list10a mente lavradas . A p ia el e agt:a IJenta é tttmbem el e 
grani'to tenJ o g t·avada a dah el e 1710. No convento ha o a lla r
llJÓ t' co,;, a Senbont elo Cat·mo, e aos l ados os pa Lt·i a rchas Sa 11 ·to 

· !!:lias e San·to l': lysett , T em oi to r eta bulos g ra ndes com os !:e
t ratos elos 1·el i,.,. iosos da ordem qua occupar am os Jog-a res ele 
biSJJOS e al'ce blspos ; ba a hi 36 cadeiras ri cas, da espa lda r e ele 
j aca a nr.lá, pa t·a o ; religiosos. Na na ve existem cl otts a ltares elo 
Sacr amento e el os P a3sos e cl u ~s tl'i bu mts, No COl'pO da e.gt'e.J a 
ha .seis t.-:ib unas e seis a l ia res com Nossa Senhor a elos Nave
gantes, San·t_. Anaelo, Santa Bar lla t·a, Nossa Senhor a el a Boa 
Morte, Nossa ·s e tili:Ot·a cl<t ·co nceição e ·s. Fr<incisctt Xavier. 
Aba ixo elo a r co eruze iro e e111 ft·enle ao a l ta r do Senhot• elc 's 
I'as ;os está sep u tado Ma l'Lim Francisco R ibeiro ele AnclraCia . A 
18 ele julltu de 189.3 foi cofl oeacht um a lapide, a manda do elo 
Dr . Martim Francis ~ o Filho, a qual ~ein a segu in ·t~ · i nscr i pçiio : 

lV! AR'l' li\1 FR ANCI SOO R IBEI RO R E AN D11AD..I,• 

COR ONEL Dll llNGENUElROS 

1775 - 1844 
SANTO S 

PATR1A - L m.c:RDAD!l - FAMILIA 

A cÓmm issão e11ca l'rega da de e l'i g ir um ma usoléo a J osé Bon i
facio, depois ela acqtliescenci a cl•) co nego Dr. Edu ardo DL1a 1··ce 
da S·ilva a 7 de de ~emb t•o el e 188\l, r e'lllit t-se na capel!a - mór da 
egt•eja ' cl~ co :H entu elo Carmo e procedeu á exhumaçiio dos ossos 
elo g t·ancle m0r·to . E t• rr ue nd o- se a pedr a mar more que ex1 s tta 
sobi·e a se pu l btlt'a•, ma~clacla collocar pelo pau lista, arti s ta e 
d1r ect or de uma com pa nhi a eques tt•e, A n ton io C a d os elo Carmo, 
estavam os .ossos elo fin ado den tro ele um ca ixão ele v. inco, t end o 
Po t· fó ra ci o m es mo taboas ele outro caixão. Re t: olhiclos e m uma 
Ur 11a, fica ram cl epo~it t elos na. capella-rnór a l~ o di a 12 el o 
111es:11o m ~ z ele cl eleiirbl'o, em que fo r am conduzidos pa ra o 
Inau tl léq, no een1ro élo cla ustro elo conve nto, onde a inda el es
cansa m. O ma •Jsoléo é ele mui·to gosto ar tis·tico e obr a ele 
Ilernar de1l i•. Ha so bt·e e !I e o corpo elo patr ia.rcha, ele ma r more, 
sobr e um caixão sem tampa, repousand o a cabP.ça sobre u m 
t r-avessei ro e coberto com Llll1 man to ele bronze . JJ:atá r esgua 1·
daclo por um alpendr e de vicl t·o e ce l·caclo por u m gradil ele 

Ul[lrmore. Aos pés foi collocacla a pedr a offerecicla p iln' aquelle 
a1·Lista , na qtia l lê-se : · 

AQ UI J AZ 

O PA'I'R!AR CEIA DA l NDEPEi'l' llENOI A 

DO BR A7. IL 

GRAN DE E Jl llSIN'I'.C: RESSADO 

PA 'I' lUO TA, DI S'l' ! :<IC'I' O CIDADÃO 

JO S IÍ ·DONI F ACIO ·D f:l ANDRADA E SILVA 

'l'IUBU'l'O Á VIR 'l'U DE 

HONRA E MERITO 

PELO AR'l'I S'I'A A , C , DO CAR MO 

A en·t·ej a de Scvnto Anton io Hca s i tuada no lar go ele Monte 
A legl'e, em fren·te á rua ele Sa n to A.n toni o e ao l ado da es tação . 
el a estrada e[ ,• fe t·ro . 'l'em qua tro pnelas ele irent.e, a torre elo 
lado e• querdo e um aclt·o ce :·cado por um g t·aelil ele fervo oom 
11 111 cruzeiro . No presbyt<•r io ha o aHar - mór com Sa n to An 
t onio, em u m nicho , e aos lados Sa n·t'A 11 na e S . F1•a nciSCO ela 
Penitencio. . Ha ahi quatro Ll'i btt nas, d uas elas quaes m servi · 
veis . No cot•po ela eg1•e,ja fica m cinco bon itos ai·tares, cum a 
Se nhora ela Co nce içã o, S . Flraoc i ~co ela Penitenc ia , Bom J esus 
ele Ig11ape, Nossa Senh ora elas Dà1•eç e um com a ima gem elo 
Sag ra do Coração , que vae ser H· anspo r ~a ela para a capella que 
se e~ tá con s tl'tl in clo em out1·a ]l[lr le el a cidade . Ao !aüo clll' ~ J to 
ela egreja li ca a r ica ca pel la em que se vê S . Francisco a joe
lhado em a tl ol'ação a o Chri s to cruciGcado. Abaixo u m n icho 
com a Sllnhoea ela ~o nc~ição e aos lad os S . Domi11gos, S. Fran
cisco, Santa Rosa e Sa nta Is ~t bel . As par edes &ã·J. lot• t•acl~s ele 
azLtlejo representando diversas passagens el a es , nptura e . os 
eva nge l is tas. Ao lado des ta capell a fica a , ach n suo. 
N sta eo-l'e j:t es leYe h ospeclnclo, clut·a tl'te al g11 ns dias, Pto IX, 
em '18~5, 'qua ndo clit·igi a-se ao Chi le. F oi fund ada essa 
eg .· ~j a pelos r ei ig iosos ela Orclem Fl'ancisc • na. O ]ladre 
prén-aclot· l<' ,·e i Manoe l de Santa Maria; c tts tod io ela p rovtnc ta 
de P or tugnl, a lcan çando el o capi'tii·· - gen eral elo Brazil , D. ·Fer
nando Mascat•enhn s, cond e da .Tot't'e, licença, vei o para es~a 
e ntão vi !la , ·trazendo pa ra pre lado loca l o prégaG1ol' F •re1 Pecl t·o 
ele S . Pat tlo, natura l ela Bahi a., com mais a igttiiS compan.he i r os, 
os qu ·.tes ':ecol het·aiJ:! ·.se n:t capei la ele ~oss <L ~ enh ora élo Des
tetoro, eg1'e.)a q11e é. hoJ e do m os·t , Ho eleS , Beuto. O ·te rr en? em 
q ne es·ta ecldicacla a e n- re1a é o a ntigo conve11 ·to dos r el.tgwsos 
ven.cl ido pelo pr oyi nc~ll ' f1·e i An to n io elo C::ol'açào de Mar i (!. 
Almeida á com panhia ela Es·tt·aela ele Fet'l'O de Sa n tos a- Jllll:"' 
clial1 y , logar em q ue existe a estaçiio ela mesma c~mpanlüa ; foi 
a 22 rle nuu ·ço el e iôJJ . do ado ao c tl s·tudio ele San to A·n torii:o 
fl·e i Manoe l ele Santa Mar ia , po1· P h ilippa P ere i L' [I ' ele Sou za 
em esc ri;• t 11 r a passaela pe lo tabell iãu Vicen te P it·es ·à:?. Motta . 
Os r eligiosos pa a<at·am- se ela capella elo De.;te rro pa ,·a um r eco 
lb imen•tu j unt o ao ant igo conven to, com o fim ~e começa rem a 
saa fu nclação a 13 de j ttn lto de .164 l e a 1 ele Jul ho elo mesmo 
anno l:l.Jl çarão a primeira pedra. O conven to ele S. lJento es16. 
s ituado na !'raleia do tUorro elo seu nome, a cavalle iro el a cidade 
e d onde se gosa el e u m helio panora mt'L . E' pacl t·oei ra N. S . el o 
Des-ter t•o . Es Lá sendo res lam aelo pelo Dr . F t· . iVlon te- CarmeJ.lo , 
u m i!l us ~e . 1 d o a ncião de 85 an nos de eclacle e cl is t1ncto r epu~ 
blicano, que me ho nrou com as segui ntes linhas : « A ' pag . 84 
clu II vo l. elos Apontamentos elo li nado M. !!; , ele A. Ma rques, 
lê- se : « Mos·tei ro de S . Bento, em Santos. l"oi fundado em ~!6- o 
ce m a utori sa~.ão ela. p r ovi ncia ela ·Bahia, em ·be t'l'enos doados 
por Bartbolom eu F el' na ades Moul'i'Lo, por escr ilYbura el o mesmo 
a n no, comprebencle nclo a capel ia ele N . S . elo Deste r ro nelle 
existente . O ecl ili cio que boj e ex i:;·te foi começMlo em cl e.zembr o 
el e 1725, s.;nclo pl'e s ~cle 1rte LP;·. Pe dro . ele S . Caetano. » . Qttan do 
em dezembro ele 18tl0 vup como pr esidente deste mos·t ~ Iro 1 meu 
pri meiro cuidado fo i exam tnat• t udo que me poelesse minJs lr ar 
!ll[ú r mações sobt•e o most e1ro ele Sant os e entre os poucos 
documentos enco n tr ad os foi um a nLigo livro ele visi las, onde 
ma l sa pocl ;a ler a p t·ohi ll ição ele a nel a rem em passeio P.ela cha
mada l' lla Val ongo ~em cogula e escapular io .. Esta cletet;ml
nacão caducou clepOJS e o uso auton sou o con~I a.r w, _llcanc ~a 
cogu la sómen te par a alguns pouw s ac to~ elo cuHo ,;hv l~\ · t .: 
praLi ca elas m ais aust e!'as vi r·tucles vi vt ao o~ m~n,os a 1 ~ 
do res elo mos·tei 1·o el e S . Ben·to da anti~a P•·aça ele _Sc~ntos ,;sempre 
rn er ecendo a veneração de seus dig nos concuia:claos' a te que . o 
clecrescimen·to elas ordens r eligiosas os . reduz10 a ·cl·ous : .F r. ·Ma- . 
noel ele San ta Ca~harin a, Motta, pt·~s t cle n·te · d o mos teiro, ·e_ Q 
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pa.rlre-m~>et.re Dt•. F t• . Gaspnt• da Mad re de Deus. Este illustre 
b?nediclin n era natu ra l da e ttão ca pi•tani a de S. Vicen tA, 
i rmão de o• ttt•o uão men ns di~ 10 henedictino Fr. Mtgu .. l a 
quem de"e o mosteiro rle Olincla ·grande pa rLe ou quasi ·todos 
os melh ont me " tos aetisticos q•1e· a !l i Re admil·ão. Ft•. Gaspar 
de·t sohPja~ tll'Ovas de ~e us ta lentos aclmi ni stt·ativos e de sua 
-vast 1 ill ust.r açâo,já enR inaudo.já govern a " do os diversos mos
te i1·os pot• onde an•lc; u. e fo l'àO qu asi to los os da e11tão provin 
cia benedic tina elo Bt·az i l . Recolh ido ao mo-< tHÜ'o d;, Santvs e 
entreg•te exc!ustvamente ao e·xercic io das l ettt' :1S e á redacção 
elas J.\il.e •I?Orias da Capitania de S. Vwente, não quiz F r. Gas 
pu a ceitar a mi tra clã ilha da Macle it·a. que lhe f•\ra offet·ecid a . 
Prova isto o qtJ an to valia en tão ums. celi a p~rLl i da nr> j á qu<~si 
de•povoarlo mosteiro ale Santos! Col'l'i a o an 11 o de ·1847 quando 
cbeg-u oi a S . t;';wln,. munido da carta im peri a l que me no
inea:-v-a professor substituto de ph ilnsophüL do cuJ:so annexo á 
F-acnllad~ de IJireit' da dota cida la . Vaga a se pa t lopoli~a n<J. 
pelo fi.dl ~c imento dn resJ•ec Liv" d toces:nw, O. Manoel, fui en
cart• ·gado da ('apellan ia de Sa nta Thel'••za, e rn subR ti'tu ição 
do c" htl '50 Arau jo, fd 1ec ido repe •tinamen.te n a.q uelles di as. 
En tão lrat'l.va - se rle S'lbSt t tnit• o an t.ig' e ~ s tra .rnvlisstmo r eta
bulo daque ll a r· g re ta . p ·lo q ue ot·a ,,]Ji exisLe. obra ele um sim
ples cur-ioso ht · il'amente "xtt·a nbo aos encantadores segl'e los 
de um Miguel Ange !o o·t d . um Ber nini. Este facto preoccu
pava quas i exch ~ i vamente a cidade de S. Pa ul o. onde então 
bem pouco h;ovia de que fa l l at·- ~e. Dividilla~ as opin iões, que
r iã0 uns que as recolr1ida8 ele San~a Thet·eza n 10 aceitassem o 
n ovo ret obulo e obr igussem o p1·ete nso entaLb ador a deixa r o 
que achou e a carre~"" cnm tod"s as su·•s novid ades ! Mas, 
como cons~!l:nit· tãfl .extr nlw cle .<idercbt~~m qnem não t inha 
para isso di t•eito alg•un 1 Par ' ev ita r tão sacrílega prro fo nacão 
pedia o novo co.pelolãu ás t· ~ colhidas q ue l11e dés ;em tão raras 
pr •ciosida rles, que pot· su" vez, as o lfe r~ceu á eg t· e.j a mo.ttriz ele 
lLapecerica , qituarh a sei<; legnaq da cidade de S Paulo, onde 
cGn,e.·var ão - <e hLaclas por !o :1g•JS dezo ito a nn os, po rque os 
CD.Il'P·int':iros ele It •per ··t·ica, coA ,cien~io - os do bom e do bello 
nunca q 11 i.ze :·ão pt' •>S bi tu ir s tns rel'l'amen tas . convertendo -as em 
camit rtel•ln do vanda lo . Tra n,porta clas por mim as peças 
doall •.s a Jt 'pecel'ica para b mosteiro de. Juud iaby, onde estive
ram t ambtom lon gos a nuos, furão a inda transpot·tadas para 
o most :ira ele Santos, onde se t•ão breveme 11 te ap t· .. veJ t <~.d :J s, e 
en·tão se verá um a das mR is ll:_loriosas resurre ições. Sic Deus 
?ne adJit?:ct.» A e,qrejcb do l to ,a,<rio fica na praça Moreira 
Cesar,· antigo la r go do H.osa!'io. T em quatro j anellas de f,·ente 
e a torre á esquerda . ,A: lém do a l tar-mór com a ima,gem ele 
N . S . . do Rosat·io, ha no corpo da egrej;t qua·bro altares: o do 
Bom Jesus dos Affiictos, o ele S.onta, Cathar.ina, o de Sanba 
Luzía e o da Sagrada Famllia. Nes ta ultima parte da igrej ;l. 
fteão dous pulpi,tos e seis ·tribunas. A ' ·e~qnercltl fica a saclt-ris
tia com o Bom Jesus da Pedra Fria, em um nicho. A egreja é 
pob1·e, os a l·tares e os pulp)<tos sem gosLo e as imagens peque
nas e g-rosseiras. Não se pode com precisão determinar a 
época da sua fundação; m as á vis·ta do provimen Lo feHo em 20 
ele agosto de 175ii pelo escrivão ela villa e praça ele Sa ntos, 
Alberto J osé Gonça l ves Ba.tdeira, el e mando do Dr. pt•ovedot• 
de capell as Fra.nciscc Caetano de .:\lmeicln L obo, ao theso u
reiro e escrivão da irmandade Cile Nossa Senhora !!lo Rosario, 
que então accumulava a mbos os cargos, Miguel da Costa orde
nára qne l a nç:J.ssem no li vro dos creditos a qna11tia de 100$, 
applicaclos para dote cla egrej ;t, vistu não os dar na despeza . 
Em 'l757 já es tava em constl' cção a egt·eja, como -deprebende-se 
da conta ap1·esentada pelo ~h -·sour,.iro e esc l'ivão, Domin gos 
Pe t·eira Visgas, on le gasto u a quan·tia ele l07;ii230; porém não 
funccionava em acbo a g um , latl'to é que os irmãos da irman 
dade eram sepul ados na egreja matl'iz. A irmanoacle de N. S. do 
Rosari•J, fundadora da egt•ej a , e m 1652 já achava- se c t·eada. em 
v.is.ta da seg uinte declaração f •ita pelo D1·. pr<~vedot· ala capelJas, 
José Vieira de Ancl ·ade, e m um livro p ·l o mesmo rub ricacl ' a 11 
de j a n eiro rle d.750 elo. ·teor segui nte - Tem esta h•m andade n ove 
livros, inclu~o e.;te, e o primeiro que tevP, princi,piou a t er uso 
em i de outub :·o de 165 ~, cujos c1 odGs se conservum e com es
pecialidade o primeit·o, p;lis nelle a fi. 38 se clecla t·a haver pro
vimento do OrdinMio pelo qual mandou dar o dinheiro da ir
mandade a juros de 8 °/o, dondo o. escrevi . -:-Andrade . 
A Ermielc~ de 1\II o~tte- Se1·rMe fica poe ltcame nte st tuacla no alto 
do morro elo seu nome, ten lo n a frente lim ·telegt·apho semapb0-
rico . Roi rl oa 'a por seu s insti t,Jidores aos beneclictinos em 27 
de abr tl de 16:J5, tomando posse po t· elles o prCivincial Ft· •. Ber· 
nardo de Braga . Foi reedi.ficada em 18il6 por F r. Florencw das 
Dores Maria, que começou este trabalho no di a 23 de abr il.-

A Ca,pella, da G?·aça . Situada na rua Santo A ntonio . E' uma. 
r eliquia hi storica que deve S3r consenada, attesta:1do pela s ·1a· 
detração a soJidPz co m que l'oi. feita. Foi ecl ificaclR em 1562 po~ 
seus in~Litu iclo res, J osé A clorn "l e su;1 mulher D. Ca.Lharina 
M••ntei ro, qlle a ceder a m \'!111 6 ele j-aneiro de 158) para reco lhi-: 
menta pr0visorio elos pr•meiros carmelitas que v iel'a rn com Fret 
llomingos Frei re . l!:m 26 de a bl'il de '1 5-!9 foi a cape ll a doada 
aos cat·melitas , com a pensão de qua rro mis'las resadas nas 
festas do Na•c i mento, Pu ,·iflcação , An"u"ciação e Assumpção e 
uma canta~a cnm suas vespet·as no dia do orago da egreja . 
Tomou pos.< e clella o r evm. FrP i P ;,dro Vianna e m 1 ele seLe m
br · do m esmo anno, em p o·ese n<;a do administra dot· Bar (bolomeu 
Simões Pereira, estando prc> sente Bt·az Cubas . Foi fund<tda em 
1562, sendo vigario cornmissario o mesmo F1•ei Pedro elo. Ordem 
T erceira d" Cat•mo, e baventlo desa pput" cido o prim eiro tras
lad o de doação entregu ~ áquelle c·11ll11 issario, Frei Valent in'l 
Hor ges , pres tante á mes ma 01·dem, reuqe L' o> U segt t ti do, que se 
lhe deu. por t erem os inglezes, qttanrlo saquPara "' essa ci<l acl~, 
in•rti ltsado o p o·i meiro, s ·nrlo o novo tras lado alP doação con(i t·· 
mado por· J ,. sé Advt·no lli:lJ escriptura ele 7 el e j unho ale 1603, 
q •a nel <> vig-al'io ger al dossa capit:o ni a e cida rle , e n tão vHi a, 
Jot·ge Rodr ig ues.- A Capeltin ha elo T e1•ço fic a situada a um 
lado elo merca·lo, e m fre11te as Docas. Está completamente a t•
ru inada, orlel·ece •·tdo um Lris~e espect ;.cu 'o a quem d~sembarca 
na ciclale , Convem demoli·l-a . A Capellc~ ele Santo Antonio elo 
Emban! foi manrl11da Pdific.tr na pra ia da Barra pelo b:l.it'ão d0 
l ~ m baré. depois visc0nde, e r ece beu a bençà() do vigario Sei
pião Fen,•it·a Gou lart Junqueicn, ·ent 19 de outubt'G ale t875 . 
.1 Oa,pellct ele S. J•oão Ua-ptista es tá situada na. Bertioga. Fei 
insti Lui .-lo r, por legado t es ta mentario, o vi gario de S antos, João 
de Rous Moreira, e ed ificaria pOl' provisão elo bispo Frni A.nto
t"nio •le Guadalupe ele •12 de omubt·o de 1725, tendo recebido a 
be nçào a l de abl'i l ele -1740 . Além cl esRas eg rejas, po~st te m a is a 
cidade a~ capella ' de .l esus, Mat·i a e Jo~é, Ll e San ~o Chris'to, no 
CPJUi~erio Lia Paque•ta, S . 8e necl icto e Santta Cruz, na villa 
M • bhi as . Tem tres cem-ile ,·i .. s, seudo al0 tS Cllithe li cos, 0 ela 
Philoso.J~Itia n o Saboó e o ele P <Lque tá; C!jUa r o huspttaes , o d:1 
Bene fi cenc ia Pal'ln~ ueza , o da Misericor cl1a, o de Isolamento e 
o de V<tt'i olo<;os; uma linha de bon ds, com r a, maes pa t·a a vill !). 
iVlatbias, Nov·t Cin ira, Barra, Paquetá e o:n ros pontos; um 
tra mway a vapor para S. Vicente; 2J medicas , <1.5 aclYogad<!ls, 
1.2 pha rmacias, varios t rapiches, 1592 casas de diversos nego
cios, oito bancos , uma caixa banca rü;, uma pt·aça elo Com n;te r
c :o, ·seis Lyp0g ra phias, 48 ruas, sen!ilo mais ex tem as a d0 C<lln
selheiro Nebi•as , c0m mais ole 4 kils. de comp1·i!ID.ent0, a elo !R.0-
sario, de Amado r Bueno, ele S. F r ancisco e do General Camara, 
H travessas, cinco la t·gos, as praças da B.epuhlica, a ntiga Vis
couc~e do Rio Branco, Col'l'êa de Me'llo, ~nclt• t.das, M:o t•eira 
Cesar, a n tigo largo do Ro$ar io, Silva 'l' elles, J osé BoniFacio, 
que é a mais bonita , Mauá e Ig uate my ~hlll'tins; seis eschs. 
puhls. estacloaes (nii.o contando com as elos. bairr<)s), qu a&t· o 
noctLu·n as mnnic~t~aes, clivers0s collegios par bicula.res e uma 
pop . su perior 11. 40 .000 b a bs. Possue ma is o Socieda!le Httma
nitaria dos Empregados elo Commercio, a qual, a lem de re
cursos que clis , t'ibue aos sacias, man tem diversas nu las e tem 
uma bôa bibli otheca. Trac ta-se de fundar na cidade um Gym
na.s io. T omei um l'l on cl na_ praça i\•l or eira Cesar e dirig i me a 
J a haqua1·a para cornprim entà t· e a:b raçar o p:e·to maj or "'-uinLin o 
de Lacerda, que im por· tan tes servi çLS pres tou á t•edempçiio elos 
captivos e ultirnamen·te á causa da leg<diclade representada no 
Marecha l Flori-a·n<!l. Vi a sua casa. JJ~' uma modesta choupana, 
modestam nte mobi li ada e com os r etratos de A ntonio Be nlO, 
Luiz Gama, ge11eral Glicerio, gener a.l J a rdim, Deodoro, Silv.a 
J ardim, j angadeiro Nascim ento e F lor iano Peixo·to. Narrou-me 
Quiolino a historiado q~bilombo de Jabaquara, onde asylou para 
mais ele tres mil escra visados, que elle roubava das faz e- nelas . 
Co11tou - me os combat ·s que t e1·e de ·travar com a fot·ça pu~ 
blica, os rne i0s de deresa él e que serv iu-se, e mil out ras pel'i~ 
pec.ias que fazem delle um verdacleiJ.·o h.Jt'Óe . Possue h aja Quill
tino uma porção de casin has, quo :JJluga por baixo preço ou chí 
para morarem aoss<ns ll!ntigospaJ"cei?·os, pois P. lle foi captivo . (1') 

E' o r e i ele Jwbaquara , todos o idol atrão . E' um livro de folhas 
de ouro com uma encadernação pl'eta. Jabaquara e um bairro 
do mun. el e Santos, entre V illa Ma thias e Nova Cin lra , 
do q •tal. dista 1. 500 mett·os. Es·tá [:odeac1o pel os morros Monte
Serrate, S . Bent0 e Jfabaquar a , onde lha uma 11inda cacho~ira · 

l') Falleceu em Slntos a 11 ele agosto de 1398. 
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Pocle1•á Let• umas 300 casinha s . N ova Cintra nca s i tuada em 
logM· elevn elo , no ino t•r o dos Tachinhos . 1~' a ccess i ve l po1· um 
e levacl•>r mo vido a ag ua . 'l' em umas 60 ca sas e umn ~apell a el e 
S. J oi\o n s m0 :'t'o elo m e;nn no ·n e . Oer ca m - :; a os m on ·os do 
1\•l:t t•a pê, Co mbuca e P en h a . A 25 ele cleze rn b t·o de ·1897 inaug u
rou s~ a bi o pl a no ir1cli na clo, q !le com e~a no ·fim elo prJlo n
gam ento el a n 1a R a nge l P as tit na , ao sop e d o m orm, e s e e,; 
·te nrl e a té o ' 'erti ce el a m o nian ha em um a c x ten;iio ele 360 
metros . Um el os m a is a p ra7iiveis p:l.'S3ios q11o ofl:', t·ece S ·t ntos . 
é a povoa ção ba l nea ri a ele G ua l'ltj á . T oma- se n o cáes elas Doca s 
uma lan cha, que , a pós Clll'ta t r avess ia , cb eg~t ao l og.•l' lta pema, 
na i lha de Santo Amaro, cleft"onte ela c icla cle . A4i s g tt J- se p(d a 

.es trada ele ferro da Co mpnnh ia Ba lneari a a té Gu a r uj á , seu pon to 
·teriui n ~ l . E ' essa poYoaç:lo um a el as m a is lindas e encanta 
do ras que co nheço . S i tua ll::t ~t be ira do ocea no, ~n : r e di ve t'SOS 
lllol'l'os, e n"tt' <': os q u a~s o cl <tGlori a , o da B.Ja - V tsta e o ele Gua
l' uj á e ce l'cacla pqr !i n las p1·a ias , com o a rl a En ,e~ cla , elo Tom bo, 
ele G n:1y uh n e ela Mu nduba . O pa nor am a que dah i se gos ;~. 6 es
plencl ielo . Na [!'cn \e a i.lln ela lllo , b , com o seu p!t:Hol , bem 11 1 
m e io o roch e.do ch P o mbev:t e a um cl tl S lrt ~"l os , (t esque rda, a 
Il ha ela s Cabt· as. Uma al víss i ma e e xl ensa pt·a itt se pa l' tt a po
voação el o ocPan o. qu e ve rn qn ebr·a t· nell a in i tl te t'!'upLn> on das . Os 
n avios nac ion"es passão cle ft·o n te elcl la c tltt· tl a ilb a da ~Ioe l a e 
a ponta de Guat"Uj <.i. e Cl S e>t r a nf!·e it•,Js pelo m a t• l a q ; '· al ém 
ele;sa ilha . A ]Y•vo;tçilocon s·ta de se , s •n t : ch a le ts d~ lt n to gos to 
amer ican o n a s ua m nio t· p:trte ele m a cle ll"a, no m e iO el e bon t tos 
jn1·d ins e illu mi na elos :i luz elec tl'i ca A egr ej ·t, q ne é ele ma cl .,ira, 
·te m uma peqr tena ·torre , um a l ua1· com um qu a cl1·o el e No ;o sa 
Se nh ot·a ela Co nce ição e cluo.s pil as tl'as com as imagen s ele 
Sa.n to A m al'o, bi i p!l , e Santo .\ maro, l' ra cle , do temp o ele Bt·a z 
Cubas . Tem a in da um theatro, n o m e io cb um g'1'itc ioso j urd im, 
o Cass ino- H o tel. achan do-~e em recon ~ t t" u cção o (l'1'a ncle lt olel , 
incen iiad:J em deze mbt·o de 1897 . Ne!l a r es ide o me•t w lh o a m igo 
F a nc isco Co :T t\a el e Almeida Mot·ae., , n ;~. t · t ral ele '1' ieté , mas um 
sa n t is tn elos ma i ~ ex t remados . U m ou tro passeio apl' nzivel . m a s 
sem os enco.n los do Gu a l' uj ú, é o elo Boqt ~<' it· i:Lo , rp B se ac ha lig,t do 
a o centt·o cl::t c iclacle p or u ma l i nh a de bonds . E ' Jogar mn il o 
pt•ocut•aeh p . r a hanltos, po t• se r a h • o ma r m uito lta li clJ . R as
ga-se em f l' el1 '!l um a exlensa. e l a rga pra ia , ele· o •de se a vista o 
mar l a rg J, nm t forta leza (t esq•:e:·cla e a ilha ele Urub~qqe>sa iJa 
á di t·eità. Ue am b:Js os lados é ce1·cado pen· umaser ie ele coJiin as 
pouco e le; a rlns . H a mui tos out ro3 po ntos da c irl nrl e que m e· 
r ece m ser v is tos, ta es co mo a h'a?·,·a. co m a s ua l inda e lo nga 
prai a elo Em har ê , semev.e\a el e rnagn iflcas chacnr~s e e lega nt es 
Jard ins e lig ;,(] a ú. cidade p or uma l inba el e 'boncl s, ; a flt!]U t 71hc~ 
ou Jto·J·oró n a ft·a lcl a elo Mootese r rate, o Pc~quetc~, colloca elo a 
m a rgem cl ~ b11.·h ia e an t igame nt 3 •:ominado T elegrapho, o JosJ 
1l f enino e as Duas Pecl J·c~s . A c idade de San·tos é has tan ·e 
gr a nde, ele bo tüto as11ec to, plana, com po ucas ele vações e bastante 
li mpa ; Len1 o j a rd i m ela pr~ça A ncl1·acl a, que é r eal men:e ~on i to 
e de mui ·to g,>s'to . E ·&oclo ce t·cado pn 1tm g t·ad tl ele 
ferro, co m ba ncos , pal'i'lbões e r u as somb!'eaclos. pol' ar 
vores copndas . A sun i mprensa é a ni mad a , achand o-se 
r e prese tH<t ela pelo DicVl' io ele 'c~n.tos e 1h'bmu~ do P ow . 
T em cl i vet'sos d i v c l'~ i m~ntos, e n tt·e os q naes o ·th ea ·~t·o Gu J r a ny 
e o F t"on tão Sa n l is ta. A illu minaçüo publ ica acha -se i ca.t·go el a 
::ity of Srmtos Il 11J1l"Ot'en ,e?Us .r:oll•JlCb11'!J . L Jmi ·erl. ~· a c iJade 
1llun1tna cla em ·todo. o s, u pe t•t mPlt'<J por 900 comb u~ to res, ctne 
cltLo ttma luz pou co intP. nsa . O a bas!ec i rne tYto el e ag ua e.i'tú. a 
ca rgo ch•. m e"m a compan h ia, . A Ca mara m a nl é m 2 1 cb a J, r izes 
elo ; q ;taes t t'e'l n :1 praia eb B:ll'r a . A c idade di s ta d e S . Paulo 
]leia via fe t'l'ea in g l ·za, 7il .5\J 7 k il ome ti·os , de S .. Vice nte 9 e 
el a Con ceicào el e l lanhae m 80 O porto d esm ctclade é cons i
de rado ele 'mui la. se ou rança pa r a os na vi os , qu e o demanda m . 
Pos~ue du a <> bal'l· a:f, u ma a o s ul den o mi na da Ban·tt Urancle 
c Oll tl'a a ela Ber LioO'a ao no:·te . O a nco t·aclo u1·o é f<Jr m acl o por 
11 tn e x t~ n so l aga-111~1.r', que r ecebe as aguas el os 1:i os Cu ba tão , 
Qtul ombo, P ia s, a g uen l , J ut• ttlntnba e 1J 1a 1nn., a le m ele o~tl t 1: o s 
111eno mo, ·tod os ·t 3mlo as vel' ten ' es na Se 1't' .l. p t' OXlrna el e l <•t· a 
nap i-.caba . A babi a d l Sa.ntos e :nconcli ções ele g' t'all·.l eza é 
Uma (]a s pr incipaes elo Bt·a z il e e m co ndi ções ele abt· i ~o e se
g u t·a nt; \l não tem l'iva l. Santos te m dad o á patria fil hos i lu;o
t res e serv iclorea fi eis, clent l'e os qua es des tacamo~ : o pad re Ba1·
t ho iomeu Lour e nço ele Gusm ão, invenlo t· elos balões ae ros ta
t .tcos, n <~.scfdo em -16S5 ; A lexan ch:e el e Gus mã o, sec re·ta r io par
Ltcnl a t· de D J oã o V e p rín c ipe rom a no, nasc ido em 1695 ; 
J osé ele Souza Ribeiro d e A t·a nj •' , dou to r em canones , m emo: 
r avel n<: s fa sloo elo H.io ele J a neiro , nasc ido em 1702 ; J ose 
Bonifac io ele A.ndra.cl a e Sil va, n ascido em 1763 ; Anton io Ca rl os 
R i beiro de A n drada Mo.chado, nasc ido em 1770 ; Martim Frau~ 
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c isco Ribe iro ele A nclt·aele, nascido em l '775; Jose F eHciano 
F et•na ncles Pi ti be iro, visconde el e S . L eopoldo, fundador elo 
Ins ti t u to H i;; to ri co e Geog 1•a phico elo B t·a z il e a u tor elos Ann.ae< 
r.lc~ Provinci' ele S . Ped·J"O do Snl , na scido em 'l'i74 : ft·ú Ga s pa l' 
da Mn d 1·e el e D e ~t R , a u tot· elas 11Ie.mo r· ic~s p:wa, cb Ifis t.o J" Íc~ da cJ. -
2'itania, rle S . Vicent~ ; J o:Ht 'ti m Oc ta v io Neb ias e o m nllogr.teh 
poe ln J oaqu im Xav ier cl t Si lve ir a. O município co nfina a N . N .l~ . 
com o ele S . Selw.s ti <io p .•l o r io Sahy ; a S. O. com o el e S . Yi
cc tl' e , po t· um a l in ha rectt que, p:n ·tin do el a naseeute ela ca
cho3ira Ag- 1n i3!' a n ca . seg ue e m clirccçilo a o m a r , n !l. par t.e N . 
elo i!IHJte Uru lmq uessada , con hed ,lo h oje po t• J ose Meni no e elo 
ll1 .' Smo pon to ele pAr t ida ft sel'l'a el e Parana.p ia caiJa até ú g'1'ancle 
cach oe i,· a HuL in ga; ao N. co m o ele J\I o ~ y cbs C ruzes , pel a 
::lerra Ge t·a l c com o de S . Bel'n ado peh Se rra elo C u ba t iio. 
CtnHa o mun ic íp io a s segui ntes illt .\ s : a el e S . Vicen te, el e 
qtw os nlJori genes ch a m ava m i\Iorpion, com cerca de 10 kiln
me t1'0S de e xtensão , em cuj :l pa t·le N E. es t;i s i t:tada a c idade 
r:e Sa :l tO>, e na pa l' t ~ S .S . O. a ele S . V ice nte ; a ele RatYto 
A ma ro, com 3tl k ilom e bt·ns ele co mpl' imento e 20 n a maior lrtr
~u t· a, a q u ~ l fo i rloacl a a P e ro L o pes ele S '.l m :t, em 1 ele se tem
bt·o de 153'1, com o n om ~ ele Gna ymhé e que a, N N . li:. se pa ra 
S a nt1s do ocea no: as peq uenas ilh as Moeht. ond e es l: ú col locado 
o p ha t·ol el a Ba n·a Gr a nd e , a ela ~ Palm a s, Cabras, Coaves, 
Pombeva, L age e Tl' rgo , no ma r g rosso . EsLa u lt ima oft'J l'ecc 
abr ig o a e .,,barcaçõe., pequena s . No laga - mat' ele Sa ntos e Ber
li oga ex is·tem a s p~que n ,t s i lhas Bct·nabé, an \igame n~e dos Pa
cll'es , Casqne it·o, an t i gam ~ n te 'l' e i xe i r~, U naniqué e ou l1' a s me
nores . A ilh 'l c! : S , V i ce nt ~ é l'ü t· maela pe lo br:u;o rlo mar qn e 
a scp:•t· a el a i ih ;~. el e Sa n to Ama t·o , pda bo.hi .t da J n rlnngu assü, 
Lat·go elo Ca ne ú , i.Jl':l ço el e 111a1· do C:1.sq nei t•o, BJ rra ele S . V i
cente e ocea no . Da cot•ll ilhe ira m :n· i t.ima , que, cüm o n~me ge ral 
d e P a t•a nap ia caba, contor na o muni c ip io, des taca m -se cli vel'S :s 
r a m i fi co.ções que e n 11·am no terr i ol'io com o' nomes de Ar i!nR, 
Pi nssa g nara, i\Iogy , J rn·nbat n b:t, Q·ti lombo, Caatin ga, J ug na r e
g ua va. e out t· as. A p~ r te cell'tra l el as il h :t s el e S . Vicente e Santo 
Amar o é co t· t ' ela (10 1' ~li vet·sas mo n la nh a s e morros, en~re os qn aes 
so seg ninLes : M01rte - sen a t.e, Jabnq a ra , Pen h a , de J osá Menino, 
Co m bnca, S. Vi ce nte . i\I a r a pés , lg n a c io Bot·ges, S . Ben to, a lém 
el e ont ·os . As b:1hras de Santos e B~rti-lza n•ce bem mu itos rios 
q ne ·t ~ m s :ta s ve r te ntes na Ser t·a Ge t·a l e lnon ta ,, h as el a J l ha ele 
San t<> ilm :t r o. des t.e> sil ~ pr inc ipaes os "Pguinteo ; Cubatlio, Cas· 
c :t lho . P Preqne, i\Jogv, P . ruty, Qnilombo, J ut•abatu ba , Sa nclim, 
S . Jnã o, Tt•t nclade , J !l'Jare:mava. Pi lões , Itutin9:t , I tapa nh acy, 
l'lli se rLcot"c1in, Cmumahü, Patos, Ca rahú. Sa n to Am a ro , Ica·nh e
m a , J\l e io, So ltlacl o , que a t•· avessa a ru a.l3 .. az Cubas, e Oom· l\elo, 
na pr a ia el-t B •r t·a . Con ta ma is e-s r ios Gua1•a·tuba , Una, Ta 
gu~ré e S.a hy , que des:tgLtà o no ocea no : Compr~he ncle O> se
g n in te> b:t iri'Os : J J oé Menin o, No va Cintl'a , J u ba quara, Vi ll a 
Ma L!ti as, Vi ll <t ~'l n c uco , Ba n ·a, Paque tá , Boq ue iriio , Guaruj á , 
Ita pema, Ont·?i•·i nhos e Saboó . Bt·:t~ C tb:ts , homem activo e er.t
Jl'' '' he n cl edol', CJ U d occupo u na ca p i tan ia ele S. V icente-os ~a t·~o s 
n ã o só Lle loco- tene n te do seu ami go o 1° d onatari o ~brti m 
AfTon so el e So ttza, como o;; ele preve:l or da l'azetul a r eal 
e n lca iele-mó t·, ·te ndo ob t ido em 25 ele selemb t· o ele 15 ;~i 
ele D . Anna P i men te l, mul het• e proctu·ndot·a çl.e .. ~.r ~,nim 
A fl'u nw doação el e ·te t·r a~ nas ma.rgens elo ri o J ur ;tba
l u b:l (rrontei t·a aJ l oc:t.l ond e se ac ha a c id a de ele San tos) 
ne ll a es tabelece n p l an tv.,~õ e; de c:J. nna de asmc:lt·,a ri'OZ, e le . 1 

Em 1543, lendo B t•az Cubas compt•a clo a Do m in ~ os P ires c a 
Pasch oa l F e r na ndes as le l'l'as s i t na cl;~;~ ,i u n to ao out~ it•o ele S i nl a 
Ca·tl ra l'in a , na fu ce no•·te ri a i lha i\Iorphn, já con h ec ida pOl' 
i lha de S . V icen te e r econhecen rlo a supcri oddaele elo l'un elea
cl o uro proximo Jl:l. ua h i:t a que os intl igenas denominava m , tiio 
a propdadame:tle ele l!.:ng a-g uas.>Ü ou Jn cl ua -gunssü (p il ão !l't'a ncle) 
começou a tünda r u ma pOY. com" no me ele «Pur to Lia Vi il a ele 
S tn \os " • creancl o desde logo um h ospi ta l com a i tnocl1 çào ele 
S a n t• s, á semelb <t n ça de ou tro q ne en tão e :d s·t ia em Lisbo ~t co m 
esse nome. A nom pov . ele Braz Cu b •s t'ecebeu ra p icl o cl cs,)nv ol
v imcn lo porque a e ih v ie t•am jnn Lat·-se mor ado r es <ela Bertioga, 
S . V ice ·1te e ilha ele Sa n to Ama ro, e em 154-t t w e. pot• pr ime it·o 
jui r. peclaneo a P e tl ru i1l a r~ i ns Namomdo . l!Jm S de j :rn ho do 
'1545, B t•az Cu ba s r ecebeu o ca,·go el e ca pit :'i c.-m 6r e concecle t~ no 
anuo segui nt e á n ov a p :J v, o fo t·a l ele vi lia, com a clenonll na-

i o mo'l imento n-era l el o p11'to !le S:tntos, em 13J7 , pruduz io _de 
imporlaçoã.l , vnh~ olli c inl 1h.). 3j0:3 i.2,3} 13 e do exp:.H· t.açao, 
294 A S! :VS7;>G02 . A nave;p çiio _fo i de 880 va~ o res e 2GJ 111\.Vl OS a r eli\ 
enLrados 855 vapores e 2o7 nHJOS t\ vela sahtd os, 



SAR 

'ção . de Poi·to de San·tos. Em 2 de abril de 1551, foi approvacla 
p'ela metropole a fundação elo hospital ele Sa ntoq e determin .. cla 
a cl'eação do um:<. conf1·aria para ·te1· a seu ca1·go a cl i J'ecçii.'l e 
serviço do hospital, ao qual l'or o~ m outor;cado' todos os privile
git•s d:ts Mis·" rico1·cli~s ele Lisboa O fora] de villa foi confirm a do 
em 1551, tendo ::i3nLos por matriz a eg-t·•·.ia ela Miseri cordia, 
erecta por eRta irmandade. Esta egreja, qne fni Sl"tuacla no io r go 
que tem hnje o nome de praça Mauá (ant.iga Coro;oção )_Lá n ão 
foi c•·nbecicla pela g~ra.çã t~ presente . Tan1bem elo mosteil'<l de 
Santa Catbarina só exciRt em huje os alicer .. es; a capellu que nelle 
excistiu caliiu em rui nas no começo eles · e seculo . Braz Cu baR, o 
fundador de San·t·•s, morr llu nessa cidade em 1592, com 85 a uno~ 
ele eclade . Em 1591, foi Santos saqueada pE>lo vice-a lmil'ante 
Cook, ás ordens do almirante 'l'homa;;: Cav en dish. !-'ela Lei Pro
vincial n. i de 26 ele janeiru ele 1889, foi elevada á cidade . 
Era com. rle ·tet·ceit·a e nbrancia. A respei·to ele> eua funcl <l çào, diz 
Fr. Gaspar da Maclt·e ele Deus, em suas « Mem .. rias pa 1·a a h is
tori a da 1 apit:mia ele S. Yic8nte », escrip·tas 110 fim do sec . lu 
XVlf l: «A vil a du Port" rle Santos , se)runclo as 1·ece nte~ obse l'· 
v ações elo astronomu de Su \1 :~ ge• ·tarle . P'r<ll tcisco de Ol1 ve11·a 
B:rrbosa, •\em• ra na \(l"t rtucl e austral ele 23", 56' e nn lun !.!' i·tude 
de 331 u, 39' C11ntaclos da pon r a m :t is li Cci cr enLal da ilh a el e l?Al'I'O; 
~em Rua posiçãr1 na ill'"• ele S. Vrce ·cte, e 111 <tm pa.iz a q·ue os 
« G 11Hyn,1zes '>) chama va1n « Eu g·rr g11a ~sü » nome co rH p ostp do 
subs tantn·o En,guá e o acljecLivo Uua%Ú e vem a rliZPl' pilfio 
graode. A mencionada iJba ele S. Vrcente, pe la sua face opposta 
aoa rumos do NO ., N. e NIJ::. e t tmbem á ontra i ll1a de ::>anta 
Amaro da banda ele O. com as serras que llc<< m cleü·o ute clella, 
na t~ rr<t iirme, constHnem um circulo g1·ancle, impe1·fe ito, no 
flleio elo qual existe um iaga -ma1• ent1·esacbarlc• ele varios m an gaes 
e a lgu mos ilhotas. Chegando a e~te l ogar nR índios, contem piando 
a sua figura, pareceu-lhc· s semelhante t~ elos pdões, Yi stos pelfl, 
parte i "te1·ior .. porquanto as S' t'1'aS e ou·teiros levan taclos em 
torno rias ngua< e tel'ra plan ;~ form:JJm uma concavidade muito 
semelhante á dns iostrumen ·tos, onde o gent 1o bradlico fazia as 
suás tl'iturações ·; e po1· causa des ta analogi», deram o no1n e de 
Eng.-~ guaRsÚ (ou pilão gran de) á parto, da tlh a cl ~ S, Vicente. 
q ue vai corre ndo dos uut idnlros até o pr·incipio clu bahia ele 
Caneü. pouco m'ai~ ou meno~. "loR pt·imeit·os ann ns. quando 
-~oclos oR povoa \ores ln.vraram ne>ta i!h <L oncl > queriam . P rscroa l 
Fernandes Geno1·ez e D l)miogos Pires üzer·am sociedade e ambos 
vieram situar-se em r~ngaguassú, na m;rrgern do canal a qne 
Ma,rtim Affonso ele Souza chama rio cl~ S. Vicente, na sesmaria 
cl~ Pedro ele Góes. nesta margelll, clef1·onte elo largo, onde o tal 
r_io se divide em clous br·aços, um p a. n1 o NE . que fot·ma a barra 
ela Bertioga e outro para o S. que faz a Bart'a Granel~ ele ::l;t ntos, 
Nlificaram os socios uma casinha na margem oriental elo ribeiro, 
qu" pelo tempo ao d iante se chamou cl" S. Jeronymo. po 1· se ·ter 
collocado uma im :o gem do santo doutor junto ao dito •ribeiro, 
nas fraldas elo out ·iro, que agora ee appd licla de Montsel'l'a~e e 
ele an tes se cUzia de S. Jeronymo. Para sua particular s rventia 
abriram ns ditos socio!! o caminho an·tigo ele Santos para S. Vi
.cen le, o qual principiava na sua casa, continuava por uma 
lucleirinha e passava por detraz do ou·teiro onde ho1e está o 
mosteiro dtt ::3. Benbo . As ,im se cons"rvaram .t>ascb nal Fer
nancl•·s e Dnmingos Pires sem cartas tle sesmaTias abé ulgnns 
annosdepois ele navegar para a tlha o primeiro donatario \lartim 
Afl'on~o ele Souza. Aclranclu- se este ausente, U. Anna Pimen
tE}l. sua. m-nlhet' e procuradora, constitui ' capitão I oco-tenente 
a Gonçalo Mont"iro, o qua,.] governou por algnn> annos e, pns
'saclos elle>, a mesma procur·adora, ed1 16 éle 'Out <bi·o ele l538 , 
nomeou a An ton io de OJiveÜ'a para lhe suc<;e. del' no posto . ~:ste 
capitão-mór foi quem repartiu a ilh a ele S. Vice n~e p elos mo
ruclores, os quae~ a utes disso plan tavam sem car·tas ele sesma
l'ias ; elle deu a Pas'cboal Fernandes e Domingos Pil'es as 
terras elo E 11 gagua<sú, que fwam a E. elo t•ibeh·o de S . Jero
nymo, por carta passada em S . Vicente em '1 Ele se·tem bro ele 
1539, e as vjqinhas que demoram a O. d o dito ribeiro concedeu 
a André B utelho, aos 2 de junhu ele 1541, dleclal'ando que par
·tiriam pela reg 1eira que ali i fazem o ou leit·o que diziam ser ele 
Braz Cnb"s (ac na! i\1anrsel'l'aLe). A 1:efericla D. Anna Pimentel 
havia concedido a Braz Cubas, ao.s 25 de setenrbro ele 1536 as 
tel'l'a~ de Q . .'r-ybaLyba, fronleira~ a I!:ngap·u aRsÜ . pol'ém muito di'l
tante ele S. Vicente , e quPrendo o dito Cubas evi t" r o incumroodo 
ele faz.,r <iag..,ns ]al'gas pa1'" it· á villa, ideou la anbtn· otrtra 
e~ si tio mais proximo â sua fazenda e jun·tamente 111ais n,pto 
p ara o· embarqu~o:. Com este j)r• >Jecto compr·ou a um à oss s. ·lJl'editos 
socios parte d:o seu quinhão, o qual aincla nesse tempo era matta 
virgem e compl'ehentlia o ouLeirinho de Sanba O()jtiharinc•; 
mandou r oçal-o e deu princi·pio á noya povoa~ão junto do meu· 
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cionarlo outei rioho. Em Santos ainda se conser va a l embrança 
de que Braz Cubas fui o se u fundador, cuj :v tradição confirm am 
varias docum ~ n ~os, poré111 bast;l •·á quo eu cite t•·es : ;{lJe Cubas 
cloon aos r.•ligi .. sos el e N"sRa :Senhora do 1 :armo um pedaço ele 
'tel'l'a J :rnto á cape! la de Nos~a Se nhora da Gl'aça, para edifica
r em o seu con,·ento, q 11 e preh ncliam 1· v:wtat• naquelle sitio ; e 
n a escl' i •tur _, l avt•, cla em Santo>. a o~ 3-l ele Hi(os ~o cl'e '1589, diz 
o ·tabe lj ão At.hanazio üa .llobta: « Nesta villa do Porto de 
Sar1tos, que ell e 13J'az Cubas povoo •• elo f<'go mor~o, sendo o si ~io 
desta villa t·tdo matto ». O mesmo B1·az Cuhas, sendo-lhe neces
sa 1·io mos~rar q·ue o caminho pl' imitivo ele Santos pa1·a S. Vi
cen~e la pot· ju11to a S . Jero ny •>I O e E;>r :• pouco mais ou menos o 
proprio por onde hoje se entru para Jabcoq-ucwc•, prod ••zio varias 
testefll unhas na villa de S. Vic •11te, Jo o an11o ele 1581, e a se
g unda. Dj ngo Dias, j ul'ou ela. man e it•a seguinte: os primeiros ho· 
m ens que puv"a •·am a villa ele Santos f-Q ,.a,.m [Jaschoal Fernandes 
e o Sr. Braz Cuba~, e rlvh i se fez a v.ll c ele Santos Cubas foi 
.q ppu l t~lclo mt eapella-mól' clH ig•·eja ela Mis<>l'icor lia, hoje mat-riz 
ela vi ll a rle Santos . e no pavim ento S~>bl'e a ~ua. sepultur·a collo
r:(t:r'am uma c~ mp" que ag-o1·a existe n-• p•·esbytedo, oucle se Yê 
grava.d o o seu epita phio do têor segu in te: S de t-J?·c•.rr ,-;~obas, 
cc• r; olki,·o fielcolg·• ela cc~sco cl'.El-1 ei. Fttn dou c (cg; e-' ta viUa, 
.-enel ' capitcío , e case• ele .\!fiser·ico r·clia, Cb?Uio ele 154 -?, clesoobrio 
o·two e m.etaes, "'"'"0 ele 60, f ez (Ol"l.aZeza por m -•ncbclo cl' El-re! 
n . .loêio 1 T L fi'a.Ueoet t no anno ele 1 59 2 i\ o~ 8 ele j nlbo de 
15!5 enln• u B1·az Cubas a se t·vi•· o carg-o ele capi~ão-mór, e uma 
il e S11as principaes a r· ções foi conceder· fô1·o ele vi !la ao Po?"to de 
S -< nlns. J•;sle c;tpi tão foi certamente quem a e levou ao dito p re
dicamento em nome ele M11 rt im Affonso, elo qual eru loco-·tenente, 
cun~·ti r uiclo P'' '' sua procuradora D. c\nna Pime n'tel; mas não 
me foi possível averiguar o d ia em que Santos pa~sou a ser 
vi lla, e unicamen·be po>so asseg.,r<ll' qae isto succec!eu em a lgum 
elos dias que correram enure H de a gosco de 1546 e 5 de Janeiro 
Re~uint• . Assim o pt' va•n duas es a·iptu ·ss, uma ele t Hrras ven
didas D:_ Braz Cubas por Pascltov.l Fernaucles que a lavrál'a na 
povoaça'l de Sa nto~. aos 14 de ag ·.sto de 1545 (.4roh ivo elo con
vento r1e N. S. elo r.c.,.,.,o ela villc• ele San1os, ""J.rço 15 n. 58) 
e outra ta 111 bem de venda de uma-< caqas que Francis•.o Sorclido 
e sua mulhet· Isabel Rnclrigues ·Hzeram a Perl •·o Rozé, escripha 
p elo taloe ll ião Luiz c\a Co~ta n a villa (segundo eHe clec lar·a) do 
Pol'LO ele Santo$ aos 3 de jan Pit·o de ·15i7 . Se, pois, a ind a era 
pc>l'oacâo em i4 ele af(osto ele ffi46 e já se acha na classe ele villa 
aos 8 ele jan ' iro (\e 1547, segue - se que subio a este predicado em 
a lgum dos ddas in·ter·meclins. » « A vi l la ele Santr.os , dizia Lui :!i 
cl' Alincom·t. em 1.825, existe nos 2:3o 56' 15" ele la·t. S. e nos 33 l0 

39' 30'' ele long. ele J.?erro e na ]Qng. ele '15° 2<!' 30" ele Greenwick, 
cotlocada na pal'te sep~ em!'ion:ol ela i lba ele S. V[cente, em um 
terreno chamado n ' outro tempn pe]IJS indí g enas Uuayanazes 
Eug~tag-uaç<~ (nome composto dos 1b%a.ntivo E ·uguá e elo adjetivo 
g<baç·ú), que vem a dizer - pilão grande - , qne os inclio8 cleri~ 
vavam ela configlll•ação elo lngar, qtte lbes pareceu semell-wnte 
aos ins ·trumen~os em qne faziam as suas ·triturações, o qual 
occupa tL parte ela i. lha d·>scle os outeil'inhos até an g0lfo ele Caoeú, 
com poucct clifl'er ·nça . O; primeiros que as8ea 1âram caqa em 
Enguag'ttaçú, foram Paschoal Femanr\es Geuovez e Domingos 
Pit'es, que, formando sociedade, se esLabelecet·am fronteiro5 ao 
htrgo, que raz o ri o, e onde ~e divide em dóus ; um que vai for· 
ma•· a ban·a de 13ertioga , e OJrtro a elo Meio : deste Ju , a r· abl'iram 
est1·ada pol' t ert· a pat·a S . Vicente, e a -sim s" conse1'v" t•arn até 
1539. em qne se lhes pa6SO 1 c rrta de Sesmaria das terras que 
ficam a [Ps.te elo ribeiro ele S. Jeronymo. B1·az Cubas, cavalleiro 
fidalgo, possui .... as ·terl'as cld Ger·y uat iioa , que estão a lém do rio 
em frente a JJ::ngua~· uaçú; e por ficarem m .i to elistantres de S. 
Vicente, l'embruu->e de fa ·•er o esLab c"lecimelltO em si'tio mais 
asado ])ara o emb rrque e cle>em'barque elos ganet•os, que, sendo 
de l'acil cnmm unic~ção com a vi lb , e"tivP.s<;e ao mesmo tempo 
pro-ximo á sua fazenda, e para esbe fun comp rou a um elos socios 
parLe elas sttas ter l' as, a qual se achava :oir~cla. cobel"ta de matto 
virgenr, e corJOp t·ehencl ia o outeirinho ele Santa Ca·tbal'ina, jtt n-tD 
ao qual deu principio á nova povoação em 154'3· e com elle o 
teve igualmente a ' 'illa de Santos, que r Dconb'ecP ao mesmo 
B r·a z Cubas por seu funclaclo1·. i· oi elle que restaueleceu a Casa 
ele Misel'icOL·clia, qne é a. mais antiga do Bl'azi l ; ao pri>ncipir> 
Leve s implesmente ,o nnme de Po,· to, CJ. el'encl• • dizPr, q11e el'a o 
porto ela vtlla e~e :s. Vwente po1•que bem cl ·presRa os navegao·tes 
la •·gctrarn o anugo anc ura tiourr, e vi<>l">tm deRemharcar os se11~ 
e.ffei"tus ·á nova povoa ção, ri e onde era1u c •nclnzidos put· terl'a a 
vil la, o qu~ se Jb es fa:,;ia mais com modo; o J;Uesmo pl'aticavatn 
·bodus os l ~lendeiros ela Bertioga., Santo An:ta['O e wais terras cle~te 
lado. AssJm se conservou a po-veação po1· alguns annos, até que o 
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~?hred i to Bt•az Cubas funcl n\t nm h os pital junto á Casa el a Mise
l'lcord ia par a soccor rn do ' ma r nhE'iros , que ;o cloeciHm 1 e l hfl de tt 
~' a ppellido ie San1os. á imi ta r;ào el e um semel" aute em Lisboa. 
~ ste nome bem rl epress&. se es·tencl eu a toda a p vo.Lção. q e a té 
11oj e se fi cou d1.rma r~ cl" Porto de .Santos , que pe1us c :icl aclr>s de 
se 1 fnncla cl oe, fot e rec ta e m villa . n os Iin s elo a nno rl e i "\46 . 
T eve o seu principi o jnnto ao ontei1· inbo el e San t<t Ca·thari na, 
como d isse, mas , pelo tempo adiante foi fican do deRel'to este 
lugar, e a vi lla es tendeu-se para o occielente, m es tT)o a lém elo 
ribeiro ele S . Jeronym o, occupaqdo c<9s im um l •1 ca1 mui tn intil 
rio, . ao primeil'n

1 
qu e por se r ma is ba ixo e cel'Caclo d e co llinas , é 

as~ás a bafa do n o tempo el os can icul a rPs A es~a murlan ça deu 
mo Li v o a p1·oximicla de das l'o n l.es e ass 1stenci aclos · mol'adores ele 

_ sel't'a acimA, q ue p l'Ocura va m semp re ch eg a l' fia villa m ai s 
]lr•rto d " Cuba1 ã o, post o na ft•ú lcla da Serra , on de e mba··cavam 
pa1•aSa n·t .. s ; ede> ta 111 an ~ ira se conservou a té que so erl fi car a m 
os qu ar tei s da tropa, " tt- az ela igt•eja m 11 ri z. Foi Sa n·tos a 
podqrosa riv~l ele S . Vicente, qu e pehl concutTencia no SPU 
porto, commcl·clo ~ a ug me nto de p <1 pul a ção , eclip9ou todo o es
plendor, rl e qn e es·ta se via r eves·tiri a . O t e rre no, que a villa 
occupa, é pl a no e i nclln a elo pa r a o l a 'o elo ribeiro de S . J~ ro
ny mo , onde as ruas são m a~s povoa d as, e onde la boea o m~ior 
comm er·cio; e llas sã o cli spos·tas pelo gosto a nti go cnm mais al
gum a r egul a ridade ; as m enos povoadas s ão rUrectas e eq paçoeas , 
colloca cl as pur de tt•á s ela s pl'im eiras, est end nela-se pa ra 1e> te, 
em élirecção pou ··o m ais ou menos 11ar a !ela á llHHgem el o 11i u: 
os ed i fi c ios são de pedra e cal, a l.ru11s bem con s ~ruiclos ; t em 
Casa da ll'fi sericoeclta, c m •· j á rli ssa, u m co nve nto de fra ncis· 
ca n .s, um ho< pi eio d e Be n·tos e out ro ele Car melita s C <~ lç" cl s; o 
Collegio J~ suitlco é aclua lt uenle o h o<> pi la l cl<L ·t1·opa; tem tt lll 
cáe< r eguhre ri ~ ca nta t·ia, n o qua l flncla u ma pra~. ~l mécli an a , 
orn ada pela pa•rte de les·te co m palacete dos e:s:cellen"ti ssimos 
ca pitàes- genera.es, que t nmllem faz Cr ente para o rio e pa, ra a 
pr.1 ça d os Qua r te is , jtmbo á qual ba u rn pe•1u en o fo t' e, cuja 
a r lilhel'i a e.< tá ~m pe-sim o es Lado . !I: ' es·ta Yilla O itr te rpos to ele 
t odos os obj ectos d e exportação ·e i mportação ela p rovínc ia , 
a ssi m como elos m ui ,os g ener os q u e e ntt·am pa ra a s pro,·inci as 
ele Goyaz e Ma tLo Gross o , nu C·• n cl uziclas por t erra, ou pelos 
l'tos . A s producções, que eles ·em d os es ta belec imentos centraes 
p a t•a sahirem a barra , sã o ><ssucat· . wlgodão, tecidos ele mesmo, 
toucinh o, aguardente, ca fé, coul·a.na, fumo " ca l'n e ch am a das 
ensacadas ; es tos gener os são ·transpo t·tados em SU111acas a 
outras provínci as, com espec 1alidade á s elo Rio de J an e i<·o e 
B<~ hia . Os es·tra n geiro~ levfllm da qui ass 'IC:1 r. algodão . cafe e 
cout·ana. O clima é muito cRlido , principa lmente qua ndo, n o 
es tio, vt>nta o n oroésto, que se 1orna toiJupportavel A villa ele 
Santos, n e m é a mais a n Li ga; 1em foi a pt·inc-ipa l da pro
vincia: a de S. Vicente é a prim eira , e em out ro te mpo mui 
populosa: ella clen o n ome á capi ·ta nia, cujos limi tes for ã o 
bem cJ i,•e t· sos d os que t em h o·e a provincia de S . Paulo >> -
0 SP. Fra nci ;co Cort•êa d 'Almeicla Moraes. publicou a ,eguinte 
noticia á r es peito do fundação dessa cida de . « Avilla do Por to 
ele 8an.~os~ segundo a s ol•servações do a s tron omo Franci sco de 
Oliveira Ba rboqa, clemo t·a na Ja t ; tude aus tra l de 24° 56". e 
~a lon;; itucle d~ 53 1° 59" , contados d a ponta m >i s occiclental .cla 
tlh t. do F e rw; tem Rua posição na ilh a de S . T'ioente em nm 
paiz a que os ' l'ltl.~yana z. es ch a mavam E ngua g1taçú . nome com
Pos to elo sults·t .. n t i V l! - E??g tb& e do adjec·ttvo r;1tac1í , e vem a 
di zer - Pil h ' g?"andc. A me ncionada ilh a de S . Vtce n te, [P LI 
Slla face nppos ta ~ o~ r qm os lo no ·oe•t · , " a r te e no r·dest e . e 
t a ntb ' ' ll a outt• , ilh a de San1i'"~ A m a.r·o, ela banda do oest >, 
com a s sel·t·as, q UP fi ca tn defr o ll"t., dell>e na Ler r fi. n r :11e , cons ti
tuem um cit·culo g rande. impel'i'eiLo. n '> meio elo qual exi <> ~e um 
la g-a rn a t· e ntresac ;. arlo de vari os m a npaes e a lgLtmas ilhota s. 
Chega ndo a es te loga t• os indios e con templnnclo a s ua fi g ura, 
})areceu-1h es semt! lha nte á clms pilões, vis tos pel a p ar te i n te
riot', pol'qu a,nto as seuas e ou teüos levantados em ~orno elas 
a gua; e ·tel·ra p la na., for ma m uma conca vt clade mmto seme
llian Le á dos ins·tntmentos onde o genti o b1·azilico fazta as s uas 
t rtturações; e pot• ca s;t clest<L a nal ogia det·a ,n o n o!ne de "·"· 
gu agtu~çú Otl Pilão Gt·a nrle á parte el a ilh a d e S . Vw sn tc, qne 
Vae col'l'enclo du• Oute irinhos até " 1•ri nci pin el a bahia d e Ca•.ct't. 
Pouco mai s ou m enos Nos prim eiros a nnos . qu;1 nrlo todos os 
povoad,It·es la vra ra m nes ta illHL onri e queri a m, P a -choal F er• 
nancles Ge nov ll z e llorningos Pires fi zeram soci ed •Cle e a mbos 
Vie t•am situar- se em R:ngttwg1tass1í n a ma •ge 111 elo cu n al, a que 
Mat•tLm Alfon so d e So,t za ch am ou - Ri o de S . Vicente. na <es
m aria. de P edro de lHes ; nes ta ma rgem, defronte elo Laégo onde 
o tal rio se devida em clous braços, um para o nortebq]le fôrma a 
l:!ar1•a d !ll. Ber'tioga ~ outro If!J,ra o ~ut~ qqa fa 2: a ' _:ma fl' t'~nd~ 

ele San tos, e clific~ram os Rocios uma caRinb<t na ma rgem orien
ta l do r r iJei ro, •JUe pelo t e " PO a dea nte se chamou d e S. Jm·o
nymn, por >e ier c !locado ••m a i magem cln s::mt11 doutor junt() 
ao .dit•' · i oei,·o n a~ fr a ldas rlo outei r·o, qu e ago;·a se a ppcllida 
de J11ont.~e>'?·at, « cla.n·te• se dizia ele S . J eron ymo. P ara sua 
pa t• ti <:u l:L<· serven t ia a bl'ira m os li tos ocio3 o caminho a ntigo 
de Sa-ntos pa ra S . V ioen te. o qua1 principiava n ·t sua casa, con
ti nuava pot· nma laclei ·inlL'l e passava por deúraz elo outeiro, 
ond e hoje está o mos te iro el e S. Bento. Assim se conservarão 
P aschoal F erna n rles e Domingos Pit·es sem carta s de S"smarias 
se nã n a'gun s annos depo is de n a ,·egar para a Indi a o primeiro 
dona ta rio. Ach a n do- se e lle :o u ~e nte, D. Anna Pim~ ntel, sua 
m 11 1 bet· ~ proeuradora , constituiU CH pitã o locn-wne n te a Gou
ça.lo Motrbeiro, n qua l g ovet·nou po.t• " lguns a n nos e passado elles, 
a m esma procurad ora em '1 6 ele outubro de 1538, nomeou a An
·t,·ni o ele Olive ira para lhe Sltcccrler no pos to. Es·te capitão-mór 
ft ,i quem re pa, rtin a ilha ele S . Vicente pelos morad" l' s: ell e 
cl Pu a Pasch oal Fernandes e Domingos Pir~ s as terra s ele En
gu Hgua çú, q "e fi cam a leste do ri heit·o d e S. Je ronymo por car·ta 
pa ssa ri a e m S . Vicente em 1 de s etembr 1 de ·1539; e ;~ s vizinhas, 
qu e demora m a oeste elo dito ri be iro, <foncede•1 a André Bo:elbo 
a os 2 de junbo el e 15-ld. , decl amnclo que pa diri am pela reg oe. ira 
qLte alli fa z o ouLeiro, qu" dizi am ser ele Bt·az Cubas (este outeiro 
el e B1·az Cubas é o ele li•Iontse t•rat) seg undo constava nos livros 
el o reg istro ela proved ori <t da l'azen cl a rea l, em te mpo P'r. Gaspar 
eoc reve11 ;~ s L1{emm•icts ; porém a s escrip·turas m a is atl"tiga.sfazem 
me nçã o des tas mesm " s terras c ontí guas á t·eg ne ira ela co st a e 
fr onte ir as a N . S . ela Gr aça, , como ]Prtencente.~ a um roes~re 
Bat· lh ·1lo meu . que foi um fel'l'eiro, que em su a companhia trouxe 
Ma rtin Affonso e pe;;soa muito nomearia e 111 div er sas escript11ras 
an t igas co m o n nm e de Ba rthol me u Gonça lves. A r eferida 
D Anna Pime nte l ha l'ia concedido á Bra z Cnbas aos 23 de 
set em hro de 1536 as tert•as ele Ge .. itiba ti ba r. fronteiras a Eh
g uag tt;IÇÚ, pnr em muit o di s ta nte el e S. Vice rite ; e -querendo o 
dito Cubas ev ita t· o e ncomm ocl 1 de fa zer vi age• 1s larg·as q ~1 anclo 
l he f •ssem n eces~ar í o vir á vi l la, ideo11 le ,·anta t• ottbra ••m sitio 
m ais prnximo á s ua fa ze nda e j tnt"me n·to mais apto para o 
embarque e desembar'Jne dos n ·n •ins. Com este pt•njec •.o compt•un 
a um d·•S s b t·editos sncios pa rte de um quinhã o, a qual 
pa1··te n e, te te mpo era rnat to vii·gem e compt•eli endia o outei
rinho ele Sa nta 1 'abharina; mandou r.,ç:ll-a e d eu princio a nova 
povoa çã o junto do me ncionado outeil'inbo. Em Sa ntos ainda ~ e 
co nserva. a lembra nça ole que Braz Cubas foi o seu fundador, 
cn ia tradicção co11firmam varias docum entos; porem bast<trá 
qtie sej a m citaclo EJ. t1·es colleccionados por fre i Gaspar em suas 
J1{en'lodas, á pa g. 95, n . 1.45, descriptos ela seguinte fórmas 
« ]]lle Cubas doou aos r eligiosos de N'>~sa Senhot•a do Ca rmo 
um ped aço ele term junto a ·ca pella ele No~sa Senhora da Gr a ça 
pa t·a edirtcar o seu convento, que pretendiam le,·antar naquelle 
sit io e na escriptura lav r ada em Santos aos 31 d e ag'lsto de 
1589, diz o ·tab?Jlião Atbanasio d a Motta: jVesta villa rJo Porto 
ele Scp~tos q~w elle Br.J.,z Ctt f?as povoott d e fogo mor.to, .~enclo o 
siti o desta villct tudo ~natto . , O mesmo Braz Cubas, s~ ndo-lhe 
preci so mos tra r que o caminho primitivo de Santos par<t São 
Vicente ia pnr S. J eron ymo e era pouco mais ou menos o pro
prin . por on de h n je s e entt'a pa t'!t JctbaqttCllf'Cb P''orluziu varias 
tP.'l!emunh as n a vill a ele S. V ioMtte no a nno de 1.5-<l e a s e
g n.nda , Dio <:! o Dias, Jurou rl a m a neit·a ~egninte: O p1·imcir o 
hom~m qu e 1JO tl001t em a v illa ele Sant os fo i P asclroal Ji1~rnan
cles c o Sr. R~·az Ctth<ts e rlithi se fez a villa rte Santos. 
Cub 1s f.•i sepulta do na cap~lla-m ó r da egt·eja ela Misel'irm·d ia, 
hoje ma tri z ela vil la d e S• o~ tos e no pa vimento Robre a a na se
puLura nnllocat·Rm um a campa, qu• ago t·a exi s te no pt•esbyte
ri o . on rl e se vê gt·a va rlo o se n epitPphio el o theor seg•unte • 
s• de R1·az Ou ba s Cava lleil·o F'icla,l,qo da Casa de liJ ó-Rei. JJ'un· 
dott e fe;; es ta Villa. sendo oapúã.o c ,Oa, a d.~ Mi serioordict n o anno 
ele i 54·? desoob>"Út otwo e meta es ann o de 60 fez li'ortalezu po•· 
?n'tnclctclo de E l- Rei D. João III. i'• allec~tt no anno de t 59 z-a », 
Cam inhava com p1ssos largo' a nova povnaçãn, po1' nella fa ze
rem ca s as t orlos o ~ moTaclot·es elo rio d a Bertioga; os da terra 
li r me mais ch e :a.rla a Engttaguaçú; muitos da tlha de Sa;nto 
A m a?"O e var, os r1a out,l'a ele S . V icen te, cujM fazendas ~·t -1 -
va.m ma:is pt'OX:Im a~ a nnva po voaçã o, do que a vi lia. Ate es te 
tem po ns navios da vam fun do no Ioga r onde o rio s~nto Amaro 
rl es · ml:ro~a no can a l d a /Jarr·a (}ra ncle. Esse surglfluru p0rém 
et·a incon veniente, assim aos m a rinheiroJ, como aos donos das 

(1) Penso q ,e deve se r llt.r!J, ré , 
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fazendas: aos primeiros, por lhes ser preci3o residit' em pol'to 
sohtario, emquanto aR emhal'çações aqui se clemoravn.m, e a~s 
segundos, pot·qu e conduziam para a vil la as suas cargas ma1 s 
p sauas em can r. as, ou rot· cl cn·t,·o rocl'eando , toda a ilha com 
·viagem mais cli!atacla. P am que e tas fussem mais bt'el'es e a 
g~ nte da tripulação não assistindo em Jogar dese l'to, tanto que 
se deu principio a nova po,·oac;ão, logo os nave.:;ante~ desa:n
p:u·:ll'am o antigo sut·g idouro e \'ier"m clnr fún clo mais acima, 
clefrunte ela dita r:o,·oação . Como pois,juntoaellc\ ancoravam 
03 navios, que vinham a S. Vicente e clcsearreg:l vam e o mesmo 
faziam os mot·adorcs da ilha de Scbnto .-lmato, Re,·tio_qa e terra 
lit·me, que das s 1as ro .as vinham para a villa em canôas e não 
queriam ir embat·caclos até S. Tfice11te, os quaes sa lta,·am em 
te t't'a .na povoação e dal li caminl:avam pa1·a 8 . Vicente, pela 
e~tracla que P ;.schoa.l Fernandes e Domingos Pit•e.> tinlwm 
ab: rto; pôr es te modo d··ram o nome Po?·to a cl:b poYoaç.;o, 
quet•endo rlii: r com esta palavra . que ella Cl':.t o porto ela vil la 
de S. 'V-icente. Com e ; te nome (1-'or!o) se.m algurn o tli'O aclclila
m ento se conservott alguns an nos, até lhe accrescentarem ele 
Sc~nlos pelo razão, que dá o et·ud i to frei Gnspar, el e cujas Mc
mor'icbs, pôde - se d i ~er , copio palavra por palavm; e que é a se 
guinte : Os mal'inhei•·os, que ch ~ gavam enfermos, ou acloeci:lm 
tl epois de ci esta1·, padeciam muitas uecessidacles p •L' falLa de 
casa destinada para se cumr . Desejoso de soccot·re t· a esses 
misera1·eis, Braz Cuua' no pr• j ecto de fundar um l1osp it:t! e 
il·mandacle de i\liset·icot·dia, que o administrasse, communicou 
os seus intuito3 aos moradoras pl'incipncs elo Pol'Lo, e, appl'o
vanclo t)dos elleo uma obra tão pia, el'igil'am na povoaçiio a 
pl' imeira confl'al'ia ela Mi sel'icordia qne leve o /fntzil, a qual 
confirmou D. J oão 111 , e m Alm eirirn, aos i! ele abri l de- 1531, 
concedendo todos o.; pl'idle<ios dados pot· se u pae a~ Miset•icür 
clias do reino. O mesmu Bt·az Cubas, com es molas e acljttcLo
rios dos confrades, ecliOco•t uma eg t·e ja com o titu lo ele Nos'a 
Senbol'a ela i\lis3t'ICOrclia cjunt> a e:Ja um hospita l co m o np. 
pelUdo de Stintos, á imitação ele outt·o que em Lbuon tinha o 
mesmo ,nome. Esse titulo, c1ue sómen Lé et·a pt•opt•io do hospi
ta l , depressa Sv communicou a po ,·o;~çüo e clahi pol' deante e:l
trat'alli a chamar--ll te l'ol'to ele S 11ntos. ,\3sim a nomeam os 
docJmentos mais a ntigos e não padece a >ncnor duvit.!a, r.tue 
que nell a houve hoopilal, quo é une!~ es ti o edificio ela a ll'an
dega, muito ·temp~ ;lpl'ovel'tado s ~m recJilslruc.;ão, JUnlo i 
egreja, que é a makiz a que a pl'incipio teve a inYocaç;io rle 
Nossa Senhora ela Misericurdia , Eôparsos, enco ntramos nHíi hs 
documen'tos c1ue comprovam o nosso acerto . A povoação elo 
Pú?"to ele Scbntos, nos seus primeiros an tl os, !'o i su jeit a :í. vil la de 
S . Tfioente, ass im no temporal, como no e'p iritunJ, por isso os 
camaristas d esta villo, a cujJ le•·mo pet'l.encia a nov:J. povcução, 
r•quereram que nella de1·ia havei' .i uiz pedaneo e eleger am pa1·a 
es)le emprego a Pedro i\larLins Namon>.tlo, o qual clett jura
mcn to ua r~ferida camal'a em to ele Mar.;o d e 154-! . 'l'am bern 
se comprehendi;t na Fi·eguezia ele S. TTicente, a cu9J. parochia 
nesse tempo estavam su_jfl i·tos ·Lodcs ·os fteis da c a pi tan in ; porém 
clll sua juriscli c<;iir• se eximiram os scbnlisle~s, primei t·o do cr'e 
os outl' os, a lca nçado que a f•·eg-uez i<t se dividi sse em duas. e 
para isso consentiram os irmãos da Misericorclia, f]U e na sua 
egl'eja se exercitas,.em as J'nncçues pa1•ocbiaes, emq uan '.ú não se 
eJill casse novo temp lo para matriz, permissão ele que muito se at' I' P. · 
péndet·am pelo tempo acleante , porque 11unca se l'ez outl':t egrcja, 
não olJstan le orclenat• c l-1· ~i, a r erJiterim eut1S cbs irm ãos, r1ua os 
vigarios desoccupas;em a i\Jisct·icot·c!'ü e se cons lt'l\i 5se eg-1·eja 
p:wochial. O ex isLo deHa con·encla foi l evantarem os il·•n iios 
outra de novo no Jogar, onde hoje existe a da Misericurcliu e 
fwar para a matriz a que el les h nv i,a m feito., a qnal não durou 
múito ·tempo e a maLt·iz ago"'' e-,:isten ~e e lerctlira; pol'ém :nn
bas as snbser1u e nt~ s furam ecllficaclas no pt·oprio Jogar r.la Mise
ricOL·dia antiga . Aos 8 de junho de 1545 entrou Braz CubJ.s a 
~erv ir o carg-o de capilão- mó t· e uma das s uas pl'incip~es acções 
fu1 <;p ncecler o for o ele vil la ao Por·to de i)a11tos. Es~e ct~pilão 
cet·tatllente fui quení a e levou ao cli bo pt·ecl ic::un ento em nome 
ele -i\l aL·ti m AI~OI)SO, elo q'ua l era loco-tenente consUilui rlo pO I' sua 
pr ocut·aclora, D . An na P>m~ otei; mas não l'oj pus;il'e l, dir. l't·ei 
vaspal', averigua!' o dia em que Scmtos passou ;t s ct· l'ill,~ e 
Hnicamen te as,;egum que isto ~uc5e~le u em a lguusdos d ias, que 
coJ'l'el'am entre 4 de agosto do1o4tj e 3 ele .J anetl'O segn •n te 
Assirn o pt·ov.tm, co tl"Lin wt o d1to escriptor, cln.ts escl' ipLuras, 
uma de tel'l' ll'S , rcnelidas a Bra:t. Cubas por Paschoal Fcruanlles, 
na qual cliz o iubellião Pedro Fel'nandes, que a lavrara· na Po·vc
Cbgão ele Santos aos H de agosto de 1546 t:> ou lra tambem ele 
vencia de umas casas que Francisqo Sordiclo e sua mulher Isabel 
Roc!rig11es flze1·am a Pedro Rozé escripta pelo tabelllão Luiz dv, 

Cosia na Villa elo Po·J•to ele Santos, aos3 de janeiro de 15'!/. 
Si pois ainda el'a pov•·ação em 14 d~ <Lgoslo ele ~5 -16 e já se 
achava n::t c la:se cl:ts vi li a' aos 3 ele ptieiro el e 15'17, segue- se 
que subiu a es<e JH'edica men to e•\1 al'l,'lll\S elos dias i11termMILDS, 
pois que nem mesmo ouL t' "S his·tot·i ado re ., ele nota cletermin ·,m 
positivamen t~ o dia tb eieração a vi l la e senão v ejamo~: l\1tll1et 
ele :Saint-Adolpbo diz flue o capiLão Bt·ay, Cubas, rept·escntanle 
elo donalario i.\I ,H'~im Affonso m:lndC>u fazPr o pnme: ro ho:;ptta,l 
elo Bmzi l e em 15,1G impett·ott o Litul•J ele villa par.l aquelle 
porto, que veitt a ser o ela rilla da S. Vicente ; e Aze veclu J\lur · 
cpes, ern sens !lJlontamentos histoJ·ioos, diz que leve pt•edica 4 

menlo ele l'illa em 15!5, confit·mado po•· carta. regia do anno ~e
gu t nte, se nd o capitãu 11 1Ó t' l3t·az Cuba~. Antes d 1 pt·os~ gull'• 
mos na nossa nat•t•nçii:o, consintam aquelles, que nos leren.1, CJJ!-B 
pt·oclamemo., Bt·av. C11b:ts urn bemfdtot· ela ltum:lni clacle, e cuja 
memoriâ ele I' e ser alJ ~ nçoada por todo8 os panl i tas com tocl'a a 
vene1·ação . Le ndo-sa a histol'iD da 1undaçtio ele Santos e :::ião 
Vicente, es; ripta pOl' d ivC'l'SDS, não ha cr•em não se CUl'l'e res 
peitoso de:.nt1 da ltet•oiciclade, da abtleg-ação e dos PJi.\ io proftn-
dc.s e nou!'es oe1rtimenL.s que adot·na1•am a pessoa dess·a 111Laa 
ve l povoadot·! Entt·etanLo, uma muito s imp es lnpide coiJt'a -
sua sepuitJl'a ! Valha-no> a o menos a inscri pção ; cl:i uuut icléa, 
a i nela que pallicla, elo seu va lor moral e c i vil, e as.'l i!4na laní. Cbd 
zJel]Jetuwn a sua pa ;;sagen1 na patl'ia paulistn. i\ Villcb âo Pol''to 
d e Santos leve o seu nascimento j11nt 1 ao outerinbo de Santa 
CaLhar i na e na s·•a o.dolecencia ainda não passava do ribeiro do 
Carmo pal'a o occid ente; mas ao depois de se aug mentat• o com
m e,·cio com a vi lla d e 8 . Paulo e povoações ele serra, ac imn., 
ao;; poucos se l'oi e>Lencleuclo pal'a oes te, porque os paltl istas 
qnanll0 ,·inham a Santos, a lu gavam a'i casas mais prox imas ao 
po1··to elo Ct~ bat::i.o e me t·cavam nas prime ira 'i lojas 011cle a cha 
va~, os generos que l hes Pt'll.IU neces~arios. Pot· es t ' mo·tivo e 
tambem pela razão ele qtte>·erem tocl••S h:tuita• mais perto das 
fontes, ciespl'e>aram o te rreno o•·ientál e caminhou a ed iftcac;ão 
elas casas j)<ll'a o poent', a qual pa.,sou o rihr it·o .ele S. Je•·o
nymo, b .~ lisa dos dons socios - Pnscho:t! Fernandes e Domin
gos P i res e e ·o't l'OU lPla varzea, que i'à•·a elo must1·e l3Dt'LI\ olo
meu, licanclo pot· is -- o qnasc loda a vill a. aha,fu.da de monLes, o 
que n:lo sncceclet·ia se os ecl ifici o-; seg 1issem o rumo elo o t·iente: 
ell es tj,Jtara p!'>ncipiaclo onde acaba o outeit·o elo ~lont. s e t·at que 
impede as viP. •~ões ref'l' i geran~es 11111i·to nec.:?ssorias em Santos 
na estação dos ca niculare.>. Eles La clesot•clem nasce Lt ftcar de 
serto qu<•.l lodo o log<u· que servio de be1·ço á vill a o qu'â l sa 
consenou sem m ot·adores até o anno em que s'' ecl!Ocaram os 
qiiarteis dos solcbclos, alt•az ela ma·triz . No ·tempJ ela desel'ção 
cahiu o pelourinho antig-o, que Bl'a'l. Cubas havia mandtdo 
Ja ,'a•l'tat· e n· r .:~ a pr,tia e o solo, onde hoje ex iste a Casa elo Tt·.em. 
E!'igindo- se ao depois ontl'o mais moderno j unto a cadeia e o 
cotll'ento do Carmo e:n i Ga7. 'l'rataodo- sc ela fundação da 
V illcb elo .l'oJ"I;o cl ·J Sa•.tos, é jus·to ou tol'na - se nece.ssario que 
algunn coust\, ain~l <1 que muito pufttnc~oriamenlo, dig-amus em 
r ela.ç,ão ao municipio res pectivo - , seml)lt>e apoiado nos clizet·es 
das 1lÜ11'•0 J'ÜbS ele l't·e i Gaspat· . Conhecendo os q ue acompanha· 
ram a Ma•·Lim Aft'lloso ao Brazil, q11e , sem negocio e agt· icll l
·tnt·a. nem uma co lon ia. se a11gmenta, pt·omovet·a m quanto lhes 
foi possi,·el es tes dois ram ns, mauclao·am vit• ela ilha ela Macleil'a 
m elas ele ca nna e intt·oduzi •·am to !as ns especies ele animaes 
domesticas Dos dislrictos, pois, ele Santos P S VicenLe, sahi
ram cannas p:ll'a :~s oul:ras Cêlpitanias brazilicas, assim como 
sah iram os auimaes, q ·:e pt·opnguram em todas as mais. Gl•JS
sou a plantação ele cannas com ·Lan :a fel iciclacle, quP- a ntes ele 
m :tilo te m•po se mulLiplicaram os engenhos, s~nrlo muitcs Dr
nmelos ou ed ificados antea da er a ele 1557, c é cet·to que neste 
·Lempo, tendo se d~senvo l vido muito a plrlntaçiio, e não dando 
vazão (ls moendas .i:i estabelecielas, os mor::t.clot·es ele Santos e 
S. Vicente •· eque t•et·am a D. João li! que, á custa da r eu l fa 
?.enda, mt\llChos;;e l ovn nLat· clou1 enge nhos para 'l elle; ·s9 ll10et•am 
ê\6 eaun 1s dos vis inhos . Tnuto upt·eço faz iam os ant igos el a la 4 

\·oura de Citnnas c tão neeessadas jlli g·avan1 :1 pe ;: j cia c bon. 
consciencia tlos mestres e purgaclores ele a;sucar, que os prove • 
dores-m,,t·e r; dt~vam pwvisão a um homem inte ll i•>e nte partL 
ex:am in a r 03 ditos offic iaes, antes de entrar em a exe~cita r seus 
minis·terios e a ('amara a obr igava a i1·em nella j11l'ar, qne ui:L·J 
prejttdicariam os clonns assim na reparbt(·ão, como 1n pUt·g-nção 
elo assucar , nem consentido c1ue pes;oa nlo-uma lernsse melado 
ou cJ !do (garap;;) e outrosim que aprove~ta riam tnrlo qttanto 
~e fizesse . O preço ot•dinario ele uma roba ele assucal' fluo, e 
mais subido (1extuaes palavl'as ele frei Gaspat·) eram '100 réis, e 
o ·arroz em casca vendia-se a 50 réis o alqueire, segundo consla. 
cle ' livl'OS e escripttu·aa desse ·tempo: assim mesmo todos se oo-
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cupavam na plantação destes dous generos. os quaes ao depois 
foram despt·ezaclos pel os modern o~ com tanto exce~so, que em 
·tocla a capitania só men·te h ;Hi a a lgu mas en~enhocas , onde se 
se fal.Jric ;o vam, como n.Lé h oj , , po1tcos bat• t•i s d e agua t' ' iente ele 
canna . Pur m '.titos annos e <tlnrla a té meado do pt· •se nte sa
culo vinha de .serra acima Lodo o asottcal' , quer p::u·a abast .ci
mento ela praça, quer para em barcar, e a negli ge ng ia dos na
turaes desta marinha chegou a ta l pon to, que hoJe es tão p·•bri ,;
stmas cob~rtas ele matto muita'> ten·as, ontle em outro tempo 
exisLia.m grandes fazenCL1s. e 1alvez houves >e motivo para es La 
neglige nc ia, porctue o prorlu c to expor tavam para o r ~ ino em 
gene ,·o da ter l' a, princ ipa l n·.ente em assuca t·, o qual et·a a 
moeda COI'l· ente desse tempo. O ditlhe it·o vinha elo r e ino e e t·a 
Pouc0, c1tms i todo ia pcuat· na s mãos elos minis tros, parochos e 
offtc iaes de justtça, e pot• es• n. ra~ão e t·am os ofllc iaes tão es ti
m ados, Cltte mui Los fid a lgos e pess litS mat s nob t· es ela ·te n·a ser
VIa m ele esc t·ivães e t:tbelliàes. fl:m i5'.ll S mlos foi inv adida 
r epenLin , mente por Thomaz Cawend ish, pir:tLa in g! Pz, que cl e
sembarc u com clnzetHos homens , f~ z l a nçar fogo á Yilla e a l ojou
se 11 <·! co nvento dos J es uit.a.~. Di ze m mais algnns cnr .. ni Rta~ 
que foram pot· terra a S . Vi cente e que no cam inho q 1eim aPam 
a lguns e ·ge nbos e c1ue, lendo-se r etit•ado depoi s ele commette
r e ,u ·toda a >orte ele roubo~ e clepJ·eclações, vol tat·a m a i nda a 
Santos, cerc~ ele don s m •zes çlepois , e cle.,e mbat·cat·am ma is ele 
v~nte pessoas, apos::,a.t'ani - Se ele geneJ'03 e vive1·es, cOJnm et·ten
elo ai.ncbt sa 1ucs e pi I hagens ; m 's é ce l'to •lU3 os po nug • t ez ~ s. 
qne h ~.v i nm fllg1clo para o inte t•i () r , a t·rn a l'an·•-R e e ao lerc·>iro 
di a ela e<tacla dos pinttas, os as,a ltar am maL11.nclo - o• a ·todos . 
Dep.•is cles t<L sortida o pil'a·t"' che fe, c1ue n ·io linh a clese mbat·ca
do, _dirigiu-se para a capit ~t ni a ch 1•: sp iri Lo :Sant >,onde f1i 
JUe lhot· Ruccecl icl., , Ai~1cl a é certo qlle, te ndo clwgt\d ·, á. !lha 
Gt·~ucle, no Rto el e J a neu· '• saC[ te011 e qu3imou a nasce n ~e po vo

.ar,.mo ... Itezam o_s chrun istac;; que poste t· •ot·menle . Sebnr.os lo i posLa 
em s1t1o pelos nolbtn lczes e pelos i ng lezes. Ha u m facto que 
porque So pt•encle á l'tmdH.ção ele S . Vicente e Su,ntos convé t~ 
mui.w uver ~ gu ,H·: é conb ece t· se pc•s tliva menle o a11ll~ em q 1e 
lVb t·.tl!ll Afl'onso sa l11tl <'l ~ Lisbo t p<t r a o 13 t·a~ il Ha u ma f.Li sa 
Oj)1n 1ao ent1·e a lguns hi s tol'i a rlores nacionaPs e eSL L'a'l.,.<Üt·os , 
que suppõem a ori gem da Ce~pitemh cl r• . Vir.en t;e mais ~litiga 
cl<2 que na r ea liducle foi. V a rios f,·ancezes e be, patl :H\e' sup
]lOe lll povocLcln a CcbpÜCbll icb de S. Vicente em 15t6! J a i.Jowtão 
asse LlLa •:tue Marlim Ut'o nso ve io em 1525. No pt•opt•io cat··Uorio 
ela ~ t·oveclo ri a da f.tz.en_da rea l da vi lia_ el e Santos, Cl,U~ muda· 
ram p<n·a S . Pau lo, 1t·et Gaspar, e~m nao pequ~na lelLC tclacle , 
descobl'iu um a l vará , do qu a l ningu~ m tinbv. noticia e que cons
tituiu um monumento pt·ecioso, qu ~ fo i ass ig11 ado aos 2tl ele no
ve mbl'O de d530, nas 1•e >per~s clã viag·em el o capitão·mór, e que 
é o seguinte: « D. João por gr•aça ele Deus Re i el e Poutu'{al e 
elos Algat•ves, el'aquem e cl'além mat·, em At't·i ca Su. nhor ele Guiné, 
da, Conquis La da N.cvegaçào e Cnmm e!'c io ela Ethiopia, Arabi a 
P~.rsia e da Incli a : a quan·tos esLa Cat·ta vit·em, faço sai.Je1· q ue 
para. que as tel'l'as, q11 e Manbim Affonso de S .uza, do meu Con· 
selho, ac ha t· ou desc Jbt•tr· 11 1. ter t·a elo Bra·d l, onde o Eu envio 
por meu Capi ·tci.o-mót· , que possam aprov •itat· . l~u por es ta mi
nha Car·ta lh e d ou pode r par·a que elle d ito M •r<im Affonso 
Possa cla t• as pessoas, rpte comsigo Je,·ar e as que na el i bas tena~ , 
e C{lÜ7.erem vive1· e po vo:Ll' uq 1ella p:ll'te rias cli t>~.s tel'l·as, 
<'[lle !lu bem pat·ecet· e seg1t nclo I h e me<' i•Cet· am por seu > se rvi ços 
e q 1ta lidacles; e as tct· t·as q ne aosim det·, serão pat·a elles e 
seu;; clecencle n tes, e das que ass im der as rl il as pessoas , lhes 
1Jassar6. snns Ca rtas e dentro em dons annos ela d ita Da ta cada 
um aproveite a sua e se no dito tempo ass im não o fize r , a s 
Qlocle t·á da r a outras pes.;oas, para q 11e as <Lpr vveitem com a dita 
C011d ição; e nas clil.as Car ta~, que assim der, in\ lrasladacla 
esta minh <t Ca.t·ta de poclet·, pa t' ct se saber a todo ·tempo como 
o fes pot· · meu ma nclaclo e lh e ser inteira rnen te g mrclacla, a 
quem a der : e por que as;; im me pt·ús, lbe mandei cl a t· e>ta 
minha Cal'la pot· mim a ssig nacla e sellacla com m e a se ]Lo pe :l
clente. Detrla na Vi lla ele Casl l'O Verde cWii 20 di as elo mez ele 
novembro, Fert1am ch1 Co !i ta a fes an no elo n Jscimen to d~ 
Nosso Sen hor J esus Cht·i sto ele -1530. » Ass im é, e aver ig uado 
esl<á q tte Ma t· tim Alf'onso a JY•t·lo' as es tas pla "<ns e m '1531 e qne 
ltnba poclel' eS plenos e a lywlu tos para a cli str i baição ele terras 
emcla~us O Ll sesma•·i as e q ue. fina J,_nente, t inh a o pt•mposo t it d o, 
que lb e d,tvam os ·Lab3 l li ã~s de: Jl{é~~ JIJa.gnifioo Sen hm· o , •.,. , 
.Ma,rtim t!ffon.so ele So!bza elo Oonselho <l'El- Rei ;vosso Senhot• 
c GorcJ•ncvlot• ern t"cltbS as teri'Cbs elo Bn.bzil , etc. I s to consbituia 
o cabeçalho for vaclu da maiot• parte ela~ a n tigas esc l'iJ;tums . 
Ha, ma is dois ffl,ctos que consti·tuem em-nexos a es ta nossa nar
~·ação historica, qtt'e expurgam el'l'os que per sis tem na mente de 

muitos, porquê frei Gaspat• exat,uinou as suas vet•clacleiras fon • 
Les e que são: a via gem costeira que fez Mal'tim Afl'o•~o ern 
pri ncipi as de Janeit·o rle -15H até á barra ela Be·rtiogcb , dPscle ~ 
Rio ele J a nei t•q e a em fJue·, e1n companhia ele João H.ftm a ._ il o, 
emprehe nd eu serra ac im•L, cb egD<ndo aos campos ele P-i?-ati· 
nin ga, nnde se· achava aoR '10 ele outu bro ele 1532. A razão na
tural .mostra q11 e a esq u adra; vinda elo Rio ele Janeil'O, ex;p lo
rando a cosL\L, pr imeil·o havi <t el e descohl'it• a bat•t•a ela Berti
oga, qu e é a m ais s•ptent ri o~u\ l el e ·todas e a ind a a me,sn1_a 
razão pet•.,uade que entt·ara m po~r el b na s upposição ele que e ra 
a un ica, por igno t·arem os pilotos nes >e tempo que mais ad·eant3 
flcava a gt·cmdc, e ainda maio; acleante a ele S. Vi·cente . Não 
hn pois aiJso lu tametrtg t·azão a lg uma para se supp••r que odes
embarque ]i t·i ni e i!·o f0sse qa ter~eira ba rra . StJL·g i nclo a esq ua 
ch·a de Martim .-\ff'onso no R.io ele ,Tan eil'v; elest·•mb <~. t·ca nclo 
g~nte em um a pt·ai a jnnLo ao Pão de --tssuoa.r. e ex plora nci-J o 
te t•t•eno acno1t-o povoado dos Tamoi.os , incl1os bell icosos e cle; 
confi 1dcs , e reco nheceu que .s0 pot· me io cl'a t·mas poclta es ta be· 
lecer- s~. em Ler·ras desta n ação ; não quiz. como pl'uclente. , ~xpót'· 
se na chnting·e .:c ia ele uma g ttel'l'a pe rigosa . Desenganado de 
não pocle t· fundat• a sua coloni a no H.io ele Janeiro , mandou le
va n a t· n.s anco l'n s e segu iu de o~ s·te. Qepnis de ter •u vegado qu a~ro 
leguas , clescobl'iu a b:trr:t ela T o ·u.oa., que eles preso !L pot· não se •: 
capaz ne m de embarcações med ia na$; pel a m ,•sma razão não t•> lll Oll 
a l)a t•r ,, el e G·ucwatiba,o t rtrasclna ~r" legu asrl i<ta.ntP da denomina
da ela T .fnoeb . Cos·te"u a ilh a Oll res l.in ga. cl:a Nl<»•"ebmba.icb, que só 
te m cinco l~guas ele coq.1priclo e ma is a leante av istou um a ilha, 
que demora na altu r a ele 23° e 19" a qual deu o nom e ele I lhcb 
G•·ancle. pot• se,t•em menot·e> as outyas mnitas , _ç1uo po voam o 
se 11 contorno. li:ntt·e el!t. e o. mon·o ele Mewem1be~teb f,n·mou a na 
tul'eza um n. harra aclmit·avel cpm largum de d uas Ie ~nta ; ; pot· 
pot• aq ui en trou a at'ITI<Lcl .t e a chou-se dentro ele uma' e nseada 
muito espaço;;a, a que o capi tão c)enomino 1 Anghb dos R<!is , 
por ·tet• c l,egaclo a e lia e m 6 ele j ane1ro, di. a que s~ di z dus Reis . 
De .-ln'fl'Cb elo .. R eis sah iu a esq u l\dra pqr ouLra ba,·t·a ·ta.mbem 
exce lle uLe - do t:n intçú e fo i comin1t·<n<lo a de t•ro'ta a te a Tlit<» 
dos '-'o? ·cos , a que inRÚ'\llll.entos anLi: ~· os ç'\1amam· 1'(l,]JCJ·a · ele 
CunhMn t,ebcb. po t.- nella tet• ex ist i [;j nm a a lde ia cl·e tn Cli• <S, d a 
etua l el'cL cacique Cunhe, ,nbe'ia, , o incl io que na S!.lt\ C<ti!Oa con
d~tziu pa t·a s. · Vivente o ve net·avel padre Jo$é ele · \nchi_e·t t; 
qu a ndo volbav a de Y1)eroyg onde f'o t·a ~oli citat· e aj ISLil l' as 
pazel co 1n · os T <moio;; ele U •My!Ja e· Lcbrcmgd,·as . Passo~ avante 
da Itha d ;s P o>·cos e de\ x::t ndo ú direi ta t Ens 3aclcb d e GuM'Cb
momis , n.v istou um'a i'lha alta, a qual deu o"ap pelii.lo de· S. S e
bas li ão , pot· delle r eza t• a egl'ej a nessa d ia; depo i ~ ele pas-,ar 
e3sa ilba , foi continuando a vi agem por ~Sp1J.ço da mais ele elos ,:) 
I ~g, tas e aos 22 ele jane it·o de l5:3<l. viu uma ba rra. com fundo 
su lfic ien le para cara vellus , patach ,,s e outros v as os ele sinnclhan'te 
Jot::tção ; e· cumo o religioso donatario cos tum ;\ va as~ig11a.laé 1o3 
Jogares ma is no tav o. is com os nomes ele san tos ct~jos co·a,m ·os 
clic~s em qu.e a elles chegcbvc~ ct p•·ilneirq, "&es clernaréou coú1 o 
ti tul o ' ele Rio ele S . Vicente a ba rra,, pot· <;>rp~e tJ n·tt•ott nô d ia 
deste marty l' , e111e escnlhe1t par a patt·o nó ele s tta colo nia . Não 
par·eça pois. i ,,_ign iflca nt,e ao l e1 L0t' e> te ponto qu e eluci'çlamos 
- a ,a ver1 guaç:i.0 ela ha l'l'::t pJ L' onde e •tt•ou a at••mtda ; é inuito 
n ece,sal'io sa bor-5 1 qual ela- t t·es bal'l'as é o R·io pt·imat:io de 
S. Vice ri te para se cunhecet• v ·r lacle it·amen·te o J?Oil to de pat·
ti cla pa t·a os ·noss JS qttaclt·os historicos~ No ar ti,·o seg ti t~te lt•a
t :tre •no s da v iag.' m d, cal?itão-m ór a"s campos ele Pi·1·atininge~ . 
O r es pei to e conceito de 'quo gosava João Ramalho en tt·e oS' n :J.
·turaes ela ·tet·ra e os bons o(\icio~ el e Autonio 1-todl'ig_ues, 'seu 
con1panh eiro , fiz eram concilli ação entre Marlim All'onso e os . 
Chtayan eies, estrei Lanclo-os con;t a mizade, a qual o capHão
mót· firm_ou com pontual ob;;et·vancia elas condições de paz á 
s'ua chegada es tipul ada . Não saLisfei·to este incansavel conquis· 
ta clor em te L' explorado a cos·t ' • pl'oj ecto u co ns·eguit· alguma 
noção elos ser tões des te con ine t1'te, empt•eza nilo jn tentada pelos 
ca pi tães , seus an·t~c ·ssot-.~ s, os quaes se c:J n te utavam em exp lo
r a t· os mares e ve r as pr·.uas. Ser vindo-lhe de guia J oãoi- Ra.
l);ia lho , e mbat·c ott· 3« e m S . Vioe?~t<l e foi pasqa. t· o· Oc&neu , 
aquelhL hahi<t el e agua salgada, em c 1ja: pa_s;;agem, te.ntlbélla 
si do li vl' e pot• m a is cl dois sec 1l os aos mora dores el a ma<·m11a 
e ~et'l' i·t-acima~ q ue navega van1 e se 'comn1un icav!l'm pel<? ln.gama1· 
d a SM~tos e por bos, a que c !tamam Cub"t.o:_s , a .JunLa da 
fazenlla r ea l ele S. "a,ulo, pres idid a pelo cap ita · ~· ge n et•a! Ma:t·· 
tim Lopes Lobo ele Saluanba, vendo qtte os renclt111 entos t'eae~ 
da capitani a eram mui t.o l im Hados pat•a as !""" ndes el. ·s~ezas . 
que et'<L il1 obri g·acla a fazet•, estabeleceu ,um Imposbo _ba.. tante 
r endoso , mas sem qu'e sua magestade orcl~na~s~ por 'le~ ; ~c_an· 
elo desde então a dita passagem elo Ccmc~~ adm~n1at1'!11da por con• 
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t.t'!lcto r eal em que a ndou atEI a e:çtincção do ·trafeg-o d~ s t r•opas. 
E111 um cle~tes PO 'lLos, c ha ma loq Cuhatões e q P licnva em tP.ITa q 
pet·tence1tP.s n'<JU \ l'O te mpo <os .Í P9 1it<1B do co llegio ·l SantJs, 
!'o i de~emha t·ca r o prim e iro donal.ari '· o qu ,l !l,e ele o~ ' n •mo r! e 
Porto de Santa G•·M:;, trocando pot· este appellirl o o que :1 " be ' 
·Un h>t ele Porto das irmadic•s . l~ n "rava· se para e lle pelL• es · 
·teiro chamado Pi•·aiquê o q11a l faz confluench r:o m o rio do 
G~•batti:o geral, pouco <~ cima <l" Ilha, elo Tei.vewa, aqs i m rleno 
minad.•, pnr ter sido du ca.pitã0-mór e prcoved · ~l' d:t re'll casa 
da fundição, Gn.spa r T~>iPira de Aoevedo; ilnJe chamam-lhe 
Piussaquéra nome compos to do subs1antivo pias-<e,ba, que s ign i
fica porto e do adjecti vo aqtte•·a - cousa v~ 11 a •JU. p~u·a mel h H' 
dizer, antiq ·<D.da. Aqui deu pr·iqcipio a s ua Vlag•' <U para o 
campo de P.iratinin_qa pelo caminho ele qu" se serv iram o~ por· 
tuguezPS até o anno de 1560, em que o governnclo r ge r·al do ,<;s. 
·tado, Mem rle Sá, vindo a es ta caiJitan 'a. ordenou '·lu~ n mg·rem 
o frequentasse por se r i .fpsta ·lo de indios. n os~ns co'ltl'al•ios, 
s ubqtituindo e m Re n ! 0~ar a est ra•la do Cttba,tão ,qe?·al, a que :~s 
sestnarias chamavam r.;aminho ele S. José. pnr te l-o abe rto ou 
co,rcertado o vener:wo l padt·e José de Anchieta. S ubi •t a esca
b t·o,issima ser1'• de Pa ,·cmapiacaóci (este nom P. qu·r d1zr r: sit io 
donde R·' vê o ma r) : em cbegan lo ao pico el a di ·tn. se!'l'a h 'IV h 
de conhecet• a imprl)pr·iedade, com qne dera o nome de Rio ele 
S. Vicente a ba t' l'D, des.:ob ·r ta no di a de,;te s ·tntn, pois a li i 
havia de ver que as tres barras- da Bertioga, Sa,tos e S. Vi
cenle não são rios, mais sim tres boqueir·ões. por onde o mar 
bt•asUico vem formar um espaçoso lagamar enke a terr • firme 
e HS duas ilh as de S . Vicente e Santo Ama,ro. Erlcut·va -se 
nesta naqqagem a mencion ada ·terra firme, composta ele s~ rras 
altissimaq, com a flg ura ele arco imperfeito e comprob e ncle no 
seu semi circuln as ilhas e lagamar referidos. Uescobl'em -se 
daq nella em i nr ncifl muita~ leguas ele mar e terra , e parece, 
á quem olh a de cima, qu o. está venrlo um jarrlinr a111eni ss imo, 
com ruas a lagadas e c:t~~te iroq ele veg-et~es semp1•e verdes; por
que as aguas elo rmw, depnis d e pa•sarem as menci"na las 
ilhas d e San'O Amaro e S. Vicente formam innum e•·a veis ca · 
naes E'ntl'e si unidos e en·tt•ea"chaclos ele l a ma r·õe• colte1··tos ele 
a t·vores . a que chamam-se , ,anmtes . Não ha 11specto mHis açr •·a
qavel que e,;te; porém r a ras vezr s o clesfr ctam os viandantes, 
por e s~ar o cume das sen·as Ol'din ·!l·iamente cober to ele nevo
eiros, que irnped ·m a vista. do< objec·tos infel'inres . Nesta via
gem não ba<~ a chegar-se ao pico para se tet· dar! o fim as subi
d as; vêem-se os cam inha n tes obr igados a con·tinual-os, quando 
a s reput .• m ac·• badas, porque os cumes elos o o~teiros servem dP 
base a outros montes, que adean·te se seguem e asúm vae pro
!leguifldo, ele sorte que é necessario aos viandantes caminh a rem 
como q"e m sobe pçr degraus ele escada. Ve nctdo finalm E'nte 
este caminho, t·dvez o pe ior que tem o m·rndo, na pbrase de 
frei Gaspar, ch tlgou Martim Affonso ao campo de !· vratininga 
e alli em 10 de outubro ele 1532, assignou a. esct·iptum da Se$
mat•ia ele P <> dro de Góes, lavraria por Paro Capico, escrivão 
ele El-rei. ~xami flOU o terreno quanto lhe foi possível, elo q• •a l 
formou icléa muito vantaj tosa; mais por isso m es mo, tanto que 
se r ecoJh eu á villa de S. Vicente. d eu uma p t·ovicleocia clig a 
de sua a lta comprebe.nsão, or~enanelo que nem a r esgatar corn 
os índios po:!ess · m ir brancos ao oamt'/IO sem sua 1icença ou dos 
capitães seus lncns- t e uentes, a qual se daria com mui·t~ c ir
cumspecçã •, e unicam r nte " su jeitos bem mot•1geraclos. ue•ta 
gen · ralis~ irna só f.,; excep1ua rl" .loãn l{arn>dho, o qual veiu ,; i
·tu .Lr-se meia legua ri j , ta me ela Borr/a elo Cc•mpo n• uitn pro xr filO 
a I oje villa r!e ;;, Bernat·<lo, on le fui c t· r a I;L ·, te t·ceira .vi !la de-

_ nominada Sa uLo AnelrP, ri a qual já. fl'LO rema P.ce o me ·m· Vl 'S· 

t igio. Vivendo nos dPllcr osos cnmpos de Pit•atininga, onch· a 
nat nreza pl'ocl ,ga off, •t· ~ c i a tudo quanto era preciso para sa ti S
fazer as pl'ime iro.s p1·eci sôes , casou-se com uma i tcli a chamada 
Bartira; .loii.o Ramalho tev.., mnitus li lhos. Ues e casal e xis tem 
descenden·tes em o nosso E s tado. talvez j {t na clecima g~ração. 
Santos é a segunda povoação e1u antig<~ida. ele m'. Cap l\>tnia ele 
S. Vicente, é a ffifi. ÍS impnrta nte ele ·til · lO O liUoral elo ]]]qt•clo, é a 
chave elo com'llercio ele exportação e jrnp11rta•·ã", é acirJ a de marí
tim a mais merca nlil, é finalme nte. o berço ele hom P"S no tabili •s i
mos nas lettr .. s, n:ts sciencia s, nas a rtes, e tc ., até a e lade present ., .. 

SANTOS . Ilha elo ll: s tado ri o Par á , no l'io To cantins . na com. 
ele Ba ião. \' id e .11appa cl >'ÍO Toccb l(ins . (Reco nli ei'Ím Pnto l•r a
tico r a ra serv it· rle a ·,x ili o á na\'Ggaçào desbe ri o de- ele a cicllcle 
d P. Belém até a ilh a elo> Sa nto". p •r Jo sé Ve lloso aarre·to). H a 
a hi um ig• rapé do m•' s mo nome. 

SANrOS La~ôa do Estado ele Sergipe, no mun. da capital 
E' lig11da á do V1gario por uma valla. 
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SANTOS , Rio do Estado elo Paraná, n o nnm. ele Gnara
k ·ssav cc . 
SA~TOS 

eqq . rio r1 0 
Pa lmeira . 

Rio rlo E <tad1 de Minas Go>t•aes, aff. da mar!!'em 
Vet•ele . Receoe pela marg~m dir. o ri bel rfío 

S A :ifTOS. P"ibei1·iio rio I!Jqtarlo ele Minas Get•Hes , banha o mun. 
ele In h a uma e d eqag, ta no rio Picão, atf. do Pará . 

SANTOS A JUNDIAHY. 1~. d" F. Ingleza, no illstado de 
S . Paui,J . Uivicle-se em d uas sec ,,ões: ele S. Panlo a Sa ntos ll 
S . Pau. lo a Jnnel 1ahy . Na primeira seC('ão whe a serra por 
me<o de planos ine lin •clo3 . 'l'em as estações de S. Paulo Braz, 
S. C·Letano, S . Bel'llarclo, P il tl' , Rio Gra •de. At·to cl.t Serra, 
Ra iz da Serr a, C·r batã0 e Santoo. Na segunda secção as esta
ções ela Ban a H'uncla, -\ gun. Branca, LAp'l, Po l'itnba, Taipas, 
Puü~ , Cay.eiras, Juqttery , Belém, Campo Limpo , Va r zea e Juu
diahy. 

SANTOS MEND E S . Log. elo E5\aclo ele Pernambuco, no 
mun de Nazar·eth. 

SANrOS REIS. Log. do Estado do Cea t· á , no termo de 
S l:lc ned 1ctu. 

SANTOS RODRIGUES. Morro do Dis tri cto F ederal. E' 
bas tante hab itacl·• · Ern sua base fica o cemiteri o el e S. l<' ra.,cisco 
ele Paula, c11jo portãv de en tt· acla é no Lat·go ele Catum by. 

SaFA. Ilha elo Es t:t.elo do Amazonas, no rio Jau ape ry, aff. 
elo r io Negro . 

SAPÃO. Rio elo l~ stado da Bn.hLa aff. ela marg~m esq . elo 
rio Pt·eto. a.lf . do rio Gt·a• tde. E' <nuito pl'of<t •do e pouco co
nhecido. Suppõe-se oller ecer elle lon&'a na veg>1ção até pel'to ela 
se•·m, q tlft divide o l!;staclo d<t Bahia Uu elo Piatthy. 

SAFARÁ. S· rt•u do IT:s ado d o Amazo nas, n o ri o Branco. 
(Capüão- 1~ n e nt · Anuzonas ) 

SAFARÁS. lnd ios do IT: s tado elo Amazon as , hall itam as . 
ma rgens do ri tt Uraf'icoera . 

SAPATA. P~queoa serra situa da no mun. ele Camaqu;,n, 
fot''" a nelo com a se t·t•a Sub : il 11ma ga t·ganta no l ogar clen o mi
•ado Volta elo Fracle, um pouco aci •na da bar·ra do a rro io Su blil, 

nu Estado do R. G. do Sul. 

SAPATA . Ponta "a · costa occiden tal d a lagôa Mirim, no 
Estado elo R. G. do Sul. 

SAPATA. Arroio t rib. da lagô:t. Mirim pela m a r gem occi
elental, no Estado do R . G. elo ::lu!. 

SAPATA. Arroio elo Es rado rto R. G. elo S11l, nasce na 
sert· a dos ·r a pes · desagua no ri o Camuqu an pela margem d ir. 
Recebe o At·roio Gr a nde . 

SAPATEIRO. Log. do Estado ela Bahia, no elist. da Set•ra 
Pt·eta e -tel'mo do Camisão. 

SAPATEIRO. Log. no mun. ele Nyterõi do Estado d o Rio 
de J ane iro . 

SAPATEIRO. Log. situado em um a chapada a 4 leg·,as a 
O. c!,. c irla·le de Cuy ' bá., o qual fez-se noL,tre l pot• uma l av t· a 
de ouro. que a hi se l'H 1Mr ti1 e" i 7.:!0. Com pouta ex ten~ão , era 
mlli o ri ca :>la da,ta d 0 su per in•t •nden\ t! , que era ele ·12 p.tl mos de 
a rgu •·v. '30 bl'aças de t'11ndo. e j á l1nvia St lo <.le vnstada pOl' la -

rlrõ s, \ll"• r am -sr as; im mesmo n.ais ele n1il oitavas ele ouro. 
( i.!. ele Melg-o<;O ). 

SAPATEIRO, \lfol'l'o elo Estado elo R io de Janeiro, entre 
S. Fideliq e Ha~eru •1a . 

SA.P A.T ~IRQ. S·~rl'a do E~'tado ele Min as Geraos, a 12 kils. 
de Barbacena, no clist. ele Sa ntá Barbat·a elo Tugurio. 

SAPATEIRO ( P1·aia do). Assim cl ·nominou-se por algum 
'tempo a actual l? t• a ia úo l•' la meng0 , n o Dis ,L'i cto l?ederal. 

SAPATEIRO. Cou ego do ills·tado de S. Pa ulo, no m ·rn. ela 
capi tal. 

S APATEIRO; R ibeirão elo msto •lo ele GCiyaz, aff . da ma r
gdm tl u·. doS l•Ph x. R ,ce be o carrego d a B!b iana. 

SAP ATEIR} . Pov . elo mstaclo •t ;, Min1B Get•aes incorporarlo 
{L paroch1u do I~ o r· to Real do S. Franci sco pela Le1 Pt' •J V. n. 1.532 
de 20 •l e ulho de 186d . 

SAPATEIROS. Serra elo Estado de Pemambuco, no m un. de 
Oimbre~ . 
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SAPATINHO. Log. do Estado de Mi nRs Geraes, no distl'. 
de Cocae~ e m :tn. de 'lanta B :l'ba t·a, com uma e• ~h . publ. mixta 
cr e.a la peb le i 11. 10 i de 24 ele julho rl e 'i .S9!. 

SAPATO. Sel'l'a elo Estado ele Pel'nambuco, no mun. de 
Cim b1•es . 

f?AP ATO, co .·rego elo Es·bado de Goyaz, all', do CO!'rego dos 
B01s, qucl o é elo l'io das Arêas. Banha o pt·esiclio de. Santo A n
tonin. 

SAP ATUHY. AtTaial elo EsLado da Babi<t, no t?rmo ele C') n
ceição do Alm eida, com d :as e<cb~ . pu bis . rJe in'it pl'im . et·eada.s 
pelas Leis P r ovs . n. 1.9'13 de 28 de julho ele 1879 eu. L6i0 ele 
'1 7 cle julho ele 1876. Oragv 1:-ianto Antonio. 

SAPATUHY, P equeno rio elo Estatlo da Bahia, aff. doCa
r abipe, que o é do J ~ guaripe. 

SAPÊ Dist. do Es1.aelo el'a Balda, no mun. ele S. Fel ix, com 
d~as eschR . p ub ls. do inst pr<m. Om·go N. S. da Con~• ição e 
ehoc .. s ,o ., l' cl:iepiRcnpal ele S. S:1lva lo r· . Foi c t•eRcln pa"ach <a pela 
Le< Pt·ov. n . 2.54 l de 9 de setembt•u de Ud5. F " i II ICL1 l'J1 t•a lo 
ao m 111 . cl~ 8 . Felix: em 20 ele dezembro de 188 \l. Agenc1<1 du 
COL'l'e:o, 

SAPÊ . Assim de nominava-s ~ a act~al villa ele Bal'yt•y, 
no EsLaclo de S . Paulo. 

SAPÊ. A n tiga pat·ocbi a do mun. ele Silvoil'as. no Estado c!~ 
S . Paulo Foi e levada á vi lla c.1m o nom e de Jutahy pela Le1 
Prov . n. 69 de 2de abr il de i887 . vide J,~tahy. 

SAPÊ. Diqt. do l~staclo ele Mina3 Get•a•s, no mtin . de Ubâ.. 
banh .do pel o Cbopo·tó, aff. do Pomua. 01'ago !''a1t'Anna 
e diocese ele M .rianna. Foi cr eado pat• .. chia pe la L·' i Pr •v . 
n. 758 de 2 de ma io d ·3 i <55. I~' atrav essado ,,e]o pequeno ri 
Ubã.. Sobl'e Rnas d ivisas Yi àe : Leb Provs . n. L574de~2 de 
julho ele 1868. n. 2 0\J7 de 4 de janeiro ele 1875 e n . 2.7t3 
de 30 de novembro cl " '1880. : r em ·tr es escohts publs . ele i ns . 
priru . cl ·ms ela~ q 113. '' 8 cr ea J aq pPlo :: rt I § V ela Lei Pt•ov . 
n. 2 . 6~0 rle 3lele n >v~ mb>•oe n . 2 5fi8 ele :l de j an eiro, ambas 
de 18l:l 5 L •vou ra d e r.afé, ca11na e ce:·r• es . Uma es tra 1a. cor 
tada p~ l o r io Chópotó, liga- n á eshçào d > D . , :: u~ebia, na 
E, F . Lenpo1di na Telll uma ageuJia do coneio, c1•eada em 1879. 

S APÊ. Log . do Estado do R. G . elo Norte, no m~m. de 
Papary. · 

SAPÊ. Log. do Estaria ele Pernambuco, no Q.ist. ele C:J.
pueiras ela com. elo Bouito. 

SAP Ê: . Lo ?; . elo Es·taclo de Pernambuco, nos mnn. elo Li· 
moeit·o e Pal111ares. 

SAPÊ. Pov. elo Estado chs Alagôas, no muns. elo Penedo. 

SAPÊ . Lozs. do Estado das Alagôas, no L imoeiro, Urucú, 
Triumpho e Pioca. 

SAPÊ . Pov. do r<:s·tatl o de Serg ipe, no termo ele Itaporanga. 
O art. Ili ria Lei Pruv. n. 1.294 ele 25 de ab t·il ele 1884 creoll 
ahi um a escb. publ. mix·ta de inst. pl'imaria. 

S APÊ . Log. do Estado elo Rio de Janeiro, na estrada do 
Gommercio. 

SAPÊ. Bai t•r o elo mun. de Ubatúba, no E:stado ele S. Paulo . 

SAPÊ Bait'ro do U:stado de S . Paulo, no mun. de Caçapava, 
com eschola. 

SAPÊ. Pov. rio H: stado de Minas Geraes, no dist . do Brejo 
das Almas e te t·mo do Monte~ Clat·os. Eievada á rlist. pelo 
art. I ela Lei Prov. n. 3.442 ele 28 ele Reteml: ro ele 1887. Tem 
Uma escb . publ. de ins l primar. croada pela Lei Prov. 
n . 2.395 a 13 d~ Otttubt•o ele 1877. 

SAPÊ. Log. elo Estado de Min as Geraes, no mun. de 
En·tre-Rios. 

SAPÊ. Uma dae eetações da E. de Fe•·ro de Natal a Nova 
Crqz, uo E~tado do R . G. do Norte, no kil. 44,900m entre São 
José e Balclum . 

SAPÊ Um;;t. d a s es·taçõe~ ela ferro-via Conde d 'Eu, no Es
tado do P <> ra hyb>' do Norte, enLre Gobé e .\.l'açá no kil. 45.76Jm. 

SAPÊ. Estação ela E. ele F. Ce : trai ela Bahia, no kil. 4i. 
E' des·t inada a serv il· á l avoura e commercio elo dist . do Sapê e 
a toda a zona que lhe fica pruxima e na qual desenvolve- se a 
culttu·a da canna de assucar, fumo e cêreaes 

SAPÊ. Ou teiro situada ao N, da barra das Jangadas; no 
ffistado de Peroambuco. 

SA.P .TI . Set·:· a elo l!:s tado de Pernambuco, no mun. elo Li-
•noe it·o 

S \.P Ê:. vlnrro no mutl. de S. José dos Campos do E~taclo de 
S. Pa·tlo. (Ini'. loc. ) 

SAP ~. Ser t•a el o Estado de Minas Gs ra.es, no rnun. ele Mon
t ·s .l >ros. 

SAPÊ. Serrado Estado ele Minas Geraes, no mun. elo Pa. 
·tl'oc i n i o. (Inf. lo c.). 

SAPÊ. Rio elo ~~taclo de Pernamb~co, banha o mun. de 
Palmal'es e desagua no Una. 

SAPÊ. Carrego do ll:s taelo ds Bahia , hanha o mun. elos l\.fei
l'as e cle~ag : t a no rio do Antonio. Possue padra pomes em 
e:d:·aol' rlinaria ab •tnd cLUcia . Desag <ta ao pé de uma da~ maio· 
l'e~ ga mellPiras .que se co nhece . 

SAPE. Rio do ,.;"tado do Rio ae Jao eü o. aff. do rio da Pie
dad e ott elo :::iacco, no m un de M:mgal'atib,;. 

S APÊ. Rio rio n:,ta ·lo de S P«ll]o, atf. do P~rahyba elo Sul. 
Re.:ehe o cot'>'eg • La vava-pés e é <t LI'ave8sado p : la E. de I<'. 
c'" L tra i elo Bt·azil. 

SAPÊ. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, aff. da margam dir . 
do rw Jacaré- guassú, trib .. elo 1'ieté. 

SAPÊ. Cot•t•ego do Estado de Minas Geraes, banha o ten-i
tol'ia do dist. ele Sant ' Anua ele Ferros e desagua na margem 
dil'>ita elo rio Tanque. (In f. l oc.). 

SAP Ê. Riheit•ã o elo Estaria ele Minas Ge t•aes, aff. da mar
gem d:t'. elo rio elas Mortes Gra nde. 

SAPÊ. Rio do ]!;stado ele Mi nas Gel'a~s, aff. do rio Set~bal. 
SAPÊ. Ribeirão elo Estado de Minas Ge t·aes, r eur).e- se 

ao rib •it·ão da Agua Verd~, e junto~ vão ao l'io Sapuc.thy. 
SAPÊ . P~q •e no rio do E~ta lo ele Min >ts Ger aes, nasce na 

faze nela elo P ·lmital. banha o dist . do B •m Despacho e ctesagua 
no ribeirão dos Machados, aff. do r io S. Francisco. · 

SAf'Ê . Corrego do illstado de Minas, banha o mun . elo P a
trocill io e desaglla no rio Quebl'a- :\nzol. 

SAPE. Carrego do Estado. ele Minas Geraes, no dist. do 
Cuieté e mun . ele Jli!anhuassú. 

SAPÊ. Carrego elo Estado de Minas Geraes, aff. da margem 
di r. elo ribeit'ão elo Congonbal, que é tl'ib. do rio Grande. 

SAPÊ. Col'rego do Estado ele Goyaz, afl'. do Lagoão, trib. do 
rio do> Patos. 

SAPE. R ibei>·o qlle a·travessa o caminho de Cuyabá a Go
yaz, 3 leguas a E. do alto da serra cl.e AguaBnmca, no !!:atado 
ele Marto Grosso. Leva suas ag llas 110 rio das Mortes . (B . de 
Melg<~ ço ). 

SAPÊ. Corl'ego elo Estado de Matto Gl'osso, aff. do rio São 
Lourenço. 

SAPÉ . Corredeira no rio Tiété e Estado de S. Paulo, entre 
o salto .te Avanhandava e a foz do Piracicaba. 

SAPÊ. Cachoeira no rio Cuie Lé, aff. do Doce, no Estado qe 
l.\Hnas Geraes. 

SAPÊ . Lagôa elo Estado de Minas Gera~s, no mun. de Santa 
Luzia e dist de MaLtosinhos, a dolls kils. da es tação ele Pru
de 11 te ele Moraes. 

SAPECADO. Log . do Estado de Minas Ge1•aes, na.estrada 
de Sab :rá a Quel llz. · · 

SAPECHAL. Log. do Estado de Matto Grosso, no 2° clis ~ . 
elo mu ·t. ela ca pital. 

SAP Ê DO GENlP APO. Arraia l do Es tado elas A1agôas. 
na Branca. 

SAPESAL. Bairro elo mu n. de Mogy-mirim, no Estado de 
S. Paulo, com escbolas. 

SAPESAL . Carrego do l~stado de Goyaz, no dist . de ,São 
José de Mossamedes . H.et1ne-se ao S . Manoel e o das Capuetras 
de José Gomes, 

SAPESAL. Rio do Estado de S. Paulo, a:fl'. da margem 
esq. do rio Verde, trib. do Ipanema . 
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. SAP:ElSAL. Col'l'ego do E s tado el e Goyaz, nasce n a gargan ta 
d o T a boca l e desa gtut no c01·rego elo Lag·oão , que con e para o 
rio dus Pa tos 

SAP ET ANDU V A. R io do Es t tdn elo Par aná, nasce n a 
ll"l' t' <t de l[a t· umby, cot• t•e ent. t· c .\.nto :Ji na e Mol'l·etcls e desagu a 
n o r io Nh •.mcl i aqttar~ . 'l'am bem ecren Itcb~elntá>nl uvu . . 

SAPIÁ, Log. elo Bs t :telo elo Amazo nas, n a m argem el it• . el o 
ri o P nt·ús . V icle S ·upeá . 

S APIANATAM. Ri o elo Es tado d a S . P aul o, a fl'. elo Ba 
ruer y . 

SAPIATIBA. Com este n ome fui eleva'la á ca tegoria ele 
v illa. a f'l' eg. ele S. Ped ro ela Alde ia, n o Es t :~.ilo ulo R io el e J a
n eiro, pelo Dac. ele 10 ele set embt·o el e 1890 . Fo i sup pl'imi clo o 
mun . pel o Dec . ele ?8 de ma io de 1892 e restaura d o pelo el e 
17 de d eze mbr o elo mesmo a n no , Cl'l e deu-lhe a cbnom in açfio ele 
S . Peel t·o el'Acle ia . 

SAP I AT I BA. Se t•t·otn iso lada ao N . el a h g t>a Arn t• ttam a, 
n o E stado -lo R io de JH. neiro. P e lo !a io d e r.l e n tt·o m e t•g •tlln, 
pa t• ·J n~ .~ i m r! izet·, em um ·L se t·ie de pantano, que se t·amtfic m 
co m maim· ou .•n enll t' larg tr n e o o• tt ro ramo vae ao rio ele 'lão 
João t·en n i t' lo-se a o •·tr •s bt·ejos que ser peam entre cordões 
de colli na~ com exte nsão ma iot· de 15 kil ome t!'03 . 

SA.PIMIAG UERA . Nome q ue teve an Ugameu~3 11 i lh a ele 
Jtacurn ssà, n a cusLa do Estacl •' rlo R io ela J aneiro . 1\:[onse nhor 
P izae ro e<c t·evett Piaçaven. Vide ItingcL 

SAPINHOATUBA . P t· a ia no mu n . ele A.ngr·a elos Reis a 
E~ta do elo R io ele Janeiro . 

SAPINHO 'l:RA. Log . elo Es ta ·]o do R io ele J ane iro, no 
mun . ele llag- tta h y. 

S A PIRANGA. Log-. n o dist. de S . Leo poldo rlo E~taclo elo 
R . G . elo SnL Ha a hi d uas eg t•ejas p ara os cul tos ca th olico e 
eva~ f:!e lico e duas P•chs . pnbls . r! e i ns t. pl'im . c t·eadas pelP.s 
Le is Pt'•'VS. ns. 1. 565 ele 16 ele a b .. il de 188) e i.515 cl <> 17 ele 
elezembt·o ch ·1835 . 

SAPIR A.N GA. A t•t• oio elo IJ:staclo elo R. G. elo S ttl, aff. cl it· . 
elo d o elos S i nos . 

SAPITANDUVA . Ri o elo Esmdo do Para n á. afl . ela 
m at•ge m esct. do Nh nndi aqn a ra . Banh a. o nu cleo colo ni 1l el a 
Sesma ri a pe.r ten cenLe ao mun . de i'llorretes . Tamh em escr avem 
Sepi tanclnvcb e 8cbpctunclwvu. 

SAPIUARÁ. i\1or•o n o DJ s t.ado elo Rio J a neil'o, proximo 
da I~. el e F . elo Gr;lo P ará e d o mol'l'o elo R e Li ro , en ' l'3 os rios 
Inh omirim e Sul'Uby . 

SAPO. L ')g . n o ~et·m~ elo Bo1üto , n o Estado de Pcm a m
l.mco . 

SAP O . Log no dis·t. CtíJ. cidade el a Co nceição. no E s ta do ele 
Mina q Ge t·aes; com uma esch ol a mi x·ta et·earla pe la Lei Prov. n . 
3.21.7 ele 1l ele ou t uht·o ele iSiH. Or>tgo S . Sa bas tião . 

SAPO. Serrota elo IJ:stado elo Cear á , no m un. ele SaT~'Ann a 
(In r loc ). 

SAPO. Rio elo r<: staclo el o Amaw n as, [l.f\ , do Juta h y, pel'to 
da roz. '• 

SAPO. R io elo E• todo elo Ce ·u ·á . ba nha o m u tJ ., el e $ant' Ann a 
e d es<tgua no Acarahú (l nf. loc .). . 

SAPO , R io do U: s taclo .elo E. Sa n·to, n o mun. el e Nov~' Al
m eida. 

SAPO. Carrego elo E'staclo elo R io d e Janeiro , no el ist . el a 
E ncr uzilhada, mun . do P nr a hyb:\ elo Sul . 

SAPO. Co r<·e~·o elo Es tado el e Min as 'Gct•aes, aff'. elo P a t• :.t -
h yba, n o mnn. ua L eopolU.inn. . 

SAPO J AGY. R iach o elo E stado ele Pernambuco, banha o 
mun . da Escada e clesagua no r io Jpojuca. · 

SAPÓCAHETAVA. Mon o elo Es·taclo S . P aulo, no m un. ele 
I'ta nhae n. 

SAPOCAITOBA. E ra o nom e a que õ<nLigamente s~ cl ava 
no log:a.r rl e onde se um clava pnr a os q ' e es~<tvam n a FodalPza 
de S. João. Ficava no fi m ela pr a ia elo F lamen!lo e e ra. ahi qu e 
exis ti a a cascb de pedra , ct ue foi a mais au t ig ,, ed ificação ele paclt•a 
e cal dos ·tem pos e m se fundou a. c id ade do Rio ele Ja neiro : , 
n ella m or ava P edro Martins Namo racl o,·~que , [1ela Orcl. Reg . ele 

9 de setembt•o ele 15ôô, foi n omeado 1o Jui z Ordin ario el a me:in1a 
cidacle (Tombo da• Terras M'unicipues). 

S A P OP A R A. Log. elo Es tado elo Ceará , no tenno de Ma
ra nguape . 

S A. P OP ARA . Per1ueno r:o elo Esktelo elo. Ceará: n~sce elo 
l ado o rie n~a l ela se r ,Ta de At· a ~ :.tnha e tles::tgua no d o Ma t· a. n
g ua pe. 

SA.POPÊ. Nação in d igena el o Bv.h o Amaz1 n as, ela qua l pt•ovem 
a popul açiio ele 'l'u pinamba ra n a ; no Esbclo do c\ muzonas. 
(CapHã'l- tene n te A mazonas). 

SAPOPEMBA. L og . elo Es Laclo elo R io el e J a neit·o, no mun. 
Nylet·õi . 

SAPOPEMBA . Log . IJ:s taclo de S . Paulo, no mu n. cl(l 
1' ielé . 

SAPOPEMBA . E Laçií.o ela E . el e F . CenLra l el o Br az il, 
~! 1<975 rli •tanle el :~ Capi ta l l<'e ·l et·~ l e a 16•n 5H cl · a ltu ·a ;:ohrJ 
o ni vPl do mal' , en i·e Ma,cl u t···i•·a c l{>~xa,m t • omba. Ahi Px is te 
um e ng-e nl1o ee nt l'al , lev:L ntaclo na, a n l i g>~ fazert la cl > Visco u I e ele 
\J auá, fa~~nda q11 e. ra Li radus os e~ r:ravos r111e al! i l' abalha vam , 
fi cam qua >i aba t1d o n .el a e hoj e l'ev ive ao sop"o ela i nclu s Lt:ia , 
pro m e L t~ n lo 10l' ll>ll'· Se em bt"Ve 1111 tl "r esce t1te nuc 'eo co!o n t •l. 
AciJa .. se o eng-e nh o Ji g·ado á eSLfv:i:io por um ra mal ela mesma 
es~rarla ele Je t·t·o. Ag·e11 ci a do r:ol'<'e io . Es taçã<> ·te legra phi ca . 
A hi ac ha- •e ·tam he m um:t est;tção ela]!.;. ele F . Me lho r ame ntos 
do Bt·azil. m· cle lla q ne pa. r Le o ramal ele Sa n ta Cruz. 

SAPO PÉS . Sylvico la 'l cpw b abi tav:un as mar gen• elo rio •ra
pa,,i ús, no ltsba rl o elo Pal'fL g ,· a m antt·opophagos . São m enc to· 
n ados 110 R ote it"C qne, e m 'l 7t18, csc t·~veu o pael m D <' . José Mon
Leit·o el e Noronh a , V igal'i o gera l elo Rio NegrJ . 

SAPOS . Log . elo Es tado rle Pel'l1am baco , no mnn. el o Bo m 
J arrl im. Ha o n t.r o l ng- . elo m esmo nome no mu n . do Bonito . 

SAPOTA . Igat• •pé elo Es laelo elo Annzo n as , no mun. el e Tefl'é . 
Va t pa t·a o l'i o Jur nà . 

SAPO TORTO. P ov . elo Estado ele Serg ipe, n o ·termo elo 
H.iacb uel o . 

SAP J TUBOSS Ú . R io rlo Estado ele S. P aulo , ele:;a~ua n o 
Pa t·a hyba e trb re os t' t<>S Ca<;..•pava e J e t•t brt tuba . E' atl' aves
sado pe las Es lracb s ele F erro Ce trt l'al do B ra zi l. 

·SAPUCAEIRA . Pequeno rio elo IJ;s tadn ela Ballia, regJ. o 'mun. 
cle .Alco baça e corl'e pa t·a o lla nh em ou Ita nb aem. 

SAPUCÀGI. Ri acho elo Es tado ele P ernambuco, afl'. elo rio 
Ipojuca . 

SAPUCAHY. Ciela l e elo Es tado de S . Paul:> . Vide S, Bento 
do Sc"Jntcc<hy. 

SAPUCAHY. Dis t. d o Estado de l\o!in as Geraes , n o mun. 
ele P ouso Aleg•·e . A. pov , es tá s •bu acb na se t·r"' ele Sa nL' ~nna, 
n o l oga t· e m que ell.< se ex C•n gu e ; lt ca vo l tacht pa ra ~ . 
e N e uma pequena parte para O., se ndo ro :lP;J cla ele c;.t tas 
Oll fossos, onde em tempos idos h av ia g ·anele mineração . 
Da pov . p:tt•a IJ:. e N. a v i ~La a lca nça ponto' mui afasta • 
d oõ. O d is t . é mnito mon ~ . Luh o'l • > , sanelo pe t·cot'l'ielo pel<;s 
se l'l'ilR el e Ca ldas , a do ~1oinh o e a elo Cervo . E ' rega·lo pot· dt
l'e rs:J.> ri os, Pntre o; q tt ae• o Snp uca hy. o Cer vo u Sa n ta J3ar_
b •r·i1 , o Dourado e o Machado. A p t·in ctpa l la voura éaclaca nna 
de as~uca t•. Ce t'iHLes se mpre fo ram ctli dv <oclos para o C00stnn o , 
pouco excerlertclo pa t·a ex po ta·ão . Já impe t• ntl 'esse cl is t. a 
cult ur a elo lümo q ue co nstituí a o seu prin c ipa l ram' el e prn
clncção, ele par com a mi11 e•·a ção q '' . se faz ia em g t·a nele es
cala, fLCa ndo p ar.a pro va di sto cal:cbs que são encontradas e m 
cl ive t·sos Jogar e> ele di st . o nde a lnl'lu a - se ex is tit' mui ·to out·o . 
O ca fé const i \ui r á brevemente a s ua pri ncipa. l fo nte de l'lqun.a, 
viste os setts 'terre no ~ em gera l se pt·e ' 'ta re m a essa cultur~ . 
po t• não es ta t·em s uje i tos á geada e j á it a ve t· g t·an cle pia o · io 
desse g- r iio . Das inil us trias a m a is im por bante é a elo ~a b t· i co 
ele que i,ios, que são r eptrtaclos superi o t•es, pr incipa lme nte os 
que são fei Los nos campos ele Cald as (elos q uaes um a g t•a ocle 
parte pertence a esle di s t . ). Ct· ia - se ll:J cli s t. gado cava lla r· e 
mnar só me nte para o cons umo; la ni ge r o, snin o e vaccum qu e 
é des ti nado aos mer cados cl" S . Paulo e lUo ele Ja neiro. O solo 
ele todo o d is t. é fertiliss im o . Orago Sant.'A nn a e diocese cl3 

S . Paulo . E' pa roc hia atltiga . Pel'te nce u, em pl'inci 1.oio, ao 
mun . ela Ca mpu.nll a., tend o shlo p os leri ul' lllen te incot·po t·arlo ao 
ele P ou so Aleg t•e pe lu art . I ela Lei Prov. n. ,120 Q]e H~ ele o_u
·tubro de 1848 e pelo art. III d a. ele n. 575 de 4 ele m aio ele 18o2, 

1):3 ,256 
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ao de S. Gonçalo elo Sapucahy pelo art. II da de n . 2.454 ele 
19 ele outubro de 1878, ao ele Po:1so Alegl'e pela de n. 2.673 de 
30 de novembro de 1880 , Tem agencia elo correio e duas eschs. 
publs. de ins·t1·. pdm. Sobre suas divi sas vide: art . XV da 
Lei Pl'ov. n. 8l8 ele 4 ele julho ele 1857, n. 2.668 ele 30 de novem
bro ele 1880 e art. I, § JJI., da de n . 2.775 ele 19 de setembro 
de i881. 

SAPUCAHY. Em sessão de 11 de julho de 1868, subjei'tou 
o deputado Americo Lobo {, discussão e ápprovação ela Camara 
-dos Deputados um projecto elevando á categoria de provincia, 
-com a denominação de Sapu.cahy, o municipio ele Lavras e os 
que. compunham as comarcas de Baependy Jagu!llry, Sapucahy 
e Rw Grande, menos o termo ele Piumhy. A cidade da Cam
panha da Princeza seda a capital da n ova provincia, que 
dar ta 2 senadores, 5 deputados geraes e 28 provinciaes . 

SAPUCAHY. Log. do Estado elas Alagôas, na Pioca . 

SAPUCAHY. Log. no mun. ela Franca elo Estado de 
S . Paulo. 

SAPUCAHY. Bairro no clist. de S. Caetano da Vargcm 
-Grande, mun. ele llajubá e Estado de !llinas Geraes . 

SAPUCAH Y . Com este nome creou o Dec. n. 92 ele 4 de 
junho de 1893 uma com., no illsLado de Minas Geraes, composta 
<los muns. ele Dores da Bóa Esperança e Carmo do Rio Claro . 
Já havia sido creacla autes pela Resolução ele 29 d~ julho 
de 1.829 e Leis Provs. ns. 464 de 22 ele abril ele 185~ e 719 de 16 
de maio ele 1854. 

SAPUCAHY. E . ele F. elos Es tados ele Minas e Rio de 
Janeiro . Em 1896 tinha uma extemão em tt•afego ele 461 ki ls . 
sendo : Na linha tronco, i" secção, ela Soledacle a Silviano 
'Branclã_o 256 kils . ; 2·• secção, da Soledacle a Baependy 3'1 kils.; 
2a secçao, da Barra a Bom- Jardim 133 k ils.; 3a secção da Barm 
a P11·aby 26 lnls. Nos Ramaes, 3" secção, de Pit•ahy a Passa
Tres 15 ki ls . Na linha da Soleclade a Silvia no Bt·anclão con 
tam-se 16 egtações a saber: Soleclade. Silvestt·e Fenaz Ri
beit'?• Chri:>tina, Maria da Fé, ltajubá,' Piranguinho, Ol~gario 
};!aciel, Affonso Penna, Pouso Aleg'l'e, Borda da Matta., F ran
Cisco ele Sá, Otu·o Fino e Silvia no Brandão. Na linh a da Sole
dacle a Baependy e Rio Preto a Pacau co ntam-se seis estações: 
Solerlade, Ca:chambú, Baependy, Santa Rita do Jacutinga, Im
buzeiro e Pacáu. Na linha ele SantJ. Izabel (Ban·a a Joaquim 
~attoso) ás segttin tes: Barra, Ipiabas, Paulo de Almeid a, Con
sei·vatoria, Pedro Carl os e Joaquim Mattoso. Na linha de 
Sant' Anna as seguintes : San t' Anna, Rosa Machado, Henrrq ue 
Nora, Engenho Central, Pirahy, Bella Vista e Passa Tres. 
Actualn:ente vai até Eleutherio, proximo á E . ele F . Mogyaua . 

SAPUCAHY. Riacho do Estado das Alagôas, 4auha o mun. 
de Maceió e desagua no oceano Atlantico. Recebe o Baca-
~a~ . . 
. SAPUCAHY. Rio elo Est.ado ele Minas Geraes,- nasce na 
Mantiqueira e desagua na margem esq . c1o rio Grande. Ca
vando o seu leito atravez ele numerosos contrafor les desta cor
dilheira corre a pri ncipio na direcção Nll:. _até receber pela 
margem di r. o ribeirão Santo Antonio, cl'ahi á con.f!uencia elo 
S .tpucahy-miri m, o primeiro dos seus tribs. da margem esq . 
.e que com elle quasi riva lisa no volume elas aguas, elle toma. 
~ clirecção NO. Banha os muns . ele Itajubá, Pouso Alegre, 
Campanha, S . Gonçalo ele Sapucahy, Alfenas, Tres Po ntas e 
Dôres ela Bôa Esperança. Forma essd rio em suas margens um 
~xtenso terreno de a ll u vião que todos os ann os se renova em 
Tazão das caudalosas enchentes que seu leito apresenta. Pouco 
.quartz nota-se em suas planícies e mesmo a ausencia de a rea 
ferruginosa; comtudo em suas cabecei ras encontr a-se ouro mas 
não em abundancia. Informações das localidades affirmam ter 
elle 3-!0 kils. de comprimento e ser perfeitamente navegavel na 
extensão ele iOO kils .. entre a barra do rio Verde e o Salto 
Qrancle, e mais em ~40 ela barra para cima •. Recebe po r ambas 
as margens diversos trihs . entre os quaes o S. Bernardo, Ara
ras, Agua Verde, Bicas, Santa Barbara, Agua Limpa, Piran
g ussú, C.orrentesa, Santo Antonio, Itajubá, Cervo, Lourenço 
Velho, Vargem Grande, Vintem, Turvo, · Muzam bo, Domingos, 
Porcos, Mutuca, Machado, Ouvidor, Dourados, Verde, Campinho, 
Boneco, Casquilho, Galharacla, Marmello. Jacú, Sap ucahy-mirim 
(qu~ Tem de S . Paulo), etc . Seu maior lrib. ela margem dir. é 
o no Verde e da esq. o Sapucahy-mirim. «O l'io Sapucahy, diz 
o. Dr. J osé Franklim da Silva, é fo rmado pela r euni ão dos 
riachos S . Bernardo, Marmello e Capivary, que surgem nas 
fraldas do Bahú, já na la t. de 23•, correndo todos esses tr es 
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riachos para E . , ao S. do Itajubá reunem•se é formam o Sapu
cahy, que aprofundado pelas gargan~as ela Mantiqueira, r etor
cendo o seu curso par a o N., clepo1s ele formar sinuosidades 
elo duas leguas de raio, como a ela Volta Grande, e depois de 
apresentar a cacltoeira ela illscaramuça , entra no rio Grande, 
tonnanclo com esLe uma bacia ele meia legua de diametro, pouco 
mais ou menos, onde as aguas volte iam para depois estreita
rem-se .» Na Memoria justificativa ele uma estrada ele ferro no 
valle elo rio Sapucahy, escripta ei11 1883 por Francisco Eugenio 
ele Azevedo e João Henrique Costa rei, lê- se: « ... Todo o v alie 
banhado pelo rio Sapucahy e seus a ffiuentes é ele uma uber
dacle extraorclinaria. As te rras, em geral ele barro roxo, são 
proprias para todos os generos de cu ltura . A opulencia ela sua 
vegetação espontanea basta para mostrar a excellencia el o solo. 
Abundam as melhores made iras ele lei nas suas mattas, taes 
como ipê, diversas especie ele jacarandá, canella preta e parda, 
peroba, cedro, mnssarancluba, oleo pardo, candeia, cangirana e 
muitas outras; encontr am- se tambem nellas numer osas plantas 
ele tintm·aria e medicinaes, cujo aproveitamento, até hoje quasi 
nullo, contribuirá egualmente para. a prosperidade d'essa 
extensa zona. Nos productos agrícolas do valle elo Sap ucaby 
figurão, além do café que já é cultivado em larga escala, a 
mandioca, milho fei,ião, at·roz, batatas, araruta, inha me, trigo, 
centeio, etc . A indttstria pastoril, como é sabido, tem alli 
naturalmente extraordinario desenvolvimento por causa da ex
tensão e riqueza das pastagens . O gado vaccum, cavallar, 
muar, suino e lanigero e as aves domesticas d e t odas as espe
cies, são alli proclusidos em grande escala . E' tambem grande 
a criação ele abelhas e como ella a industria, que é sua natu
ral consequenci<l . P elo lado mineral existem no referido valle 
d iversos terrenos em gue se encontra o fe rro, occupando o pl'i
meiro Jog·ar os de' S. Carlos elo J acuhy, e out ros abund ~ ntes em 
ouro, sendo os mais notaveis os da Campanha e Pouso Alegre. 
Ha tambem n'essa zona crystaes de roclia, marmores, pedras 
calcareas, chumbo, mercurio, excellente argi lla para o l'abrico 
de materiaes ele cons trucção, etc. Finalmente encontrão- se alli 
d i ve rsas fontes ele aguas meclicinaes, taes como as elos Poços de 
Caldas, Virtuosas, Lam bary, Cambuquira, Contendas, etc. 
A população do valle do Sapucahy, que será di recta e ,indirecLa
me.nte ser vida pela projectacla via- ferrea, pócle ser calcuhcla 
em 200.000 habs. Mai s de metade dessa população vive da 
inclus·tria agricola e pastori l, convindo notar que, h avendo alli 
todos os elemento~ para um extraordinario desenvolvimento 
ela primeira clellas, a proclucção elos cereaes, especialmente 
milho, feijão e arroz , tem sido até agor a limitada ao 
consumo ela localida de por cansa da fa lta de transportes fa 
ceis o baratos, podendo entretanto ser facilmen te levada ao 
ponto de abastecet• o mercado 'desta capital e ser expor~ada 
para os outros illstados, porque a natureza do solo é, como 
j á dissemos, excellente pa ra taes cultivos. Assim pois, essa 
gran~e ~onte ele re?-cla, que tem sido desaproveitada até P,oje, 
começara a procluzu· os seus beneficos r esultados logo que se 
estabeleça alli uma viaçãó ferrea, nas conclicções em que a 
requerem os abaixo ass ignaclos, os quaes no tt•açado que 
fize ram, attendem ás instantes nec!)ssiclades dos mais ricos 
municípios desta importante zona. Pela proclucção ac luai do 
valle do Sapucahy, que é avultada 6. despeito das d ifficu lclades 
dos tt•ansportes, bem se póde avaliar que desenvolvimento ella 
poderá ter logo que os produ ctores contarem com a viação 
fet•rea. O fabr1co nnnual elo fumo, por exemplo, já é compu
tado em 7.000.000 ele kilog1·ammas dos q)laes são exportados 
6 . 400 .000 kilogrammas. O cultivo elo algodão é muito grande 
nos municípios de Jaguary, Caldas e Alfenas; nos outros, 
porém, cujas terras tambem são da melhor qualidade, limita-se 
e lle, por falta de tl'ansportes bara tos ao consumo do lugar. 
O culti\'O da canna tambem é extraordinario e ha numerosos 
engenhos, movidos por agua e por animaes, para o fabrico do 
assucar e ela aguardente . Desta já se faz algum a exportação; 
mas aquelle a inda não sahe do município, o c1ue equivale a 
dizer que a sua producção só espera o elemento preciso (via
ção facil) para desenvolver-se. A plantação elo café t em tido 
nestes ultimos quatro annos um impulso extraordin~r i o, sendo 
as terJ•as muito proprias para ella, como o denotao ·o raptclo 
crescimento e r obustez elas plantas. J á é avaliado em 8 a ~O 
milhões o numero ele pés ele café existentes ness~ ~olo, C'IJa 
maior parte se encunt1·a nos municípios ele Ita;)uba, Po~so
Alege , Ouro-Fino, Alfenas,_ Cabo-V-:r cte e S .. José do Para:so. 
A exportação desse genero Já é avaltacla e1r: 4 .. 500.000 de lnlo
gt·ammas e contam os agricultore_s sul-mtnetros qu~ ~reve
mente attingirá a 69.000,000 ele kdogrammas. A cnaçao do 
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gado vaccum, que é de l1a muito uma das fontes mais impor
tao tes da riqueza des· e vali e, vai sempre em augmetrbo sendo 
doa mais procluctores os mrmicipios ele Caldas, Pouso-A legre e 
Alfenas. A exportação annual é computada em 40.000 c;,be
ças approx im~damr. nte. A elo gr.dJ la ni gero, cuj a proelucção 
tambem é muito impor tante é avaliada em 6 000 cabeças. 
A do suino, que é a mais desenvolvida de todas, eleva-se a 
90 .000 cabeças annualm en te. A exporl ação elo toucinh o é cal
culaelt em 5 .000.000 ele kilogr am mas . São .tambem culLivadas 
com va n ·t~gem 11 ão só a u va de qu e 1à se faz alg um vi nho 
em Pouso- Alegra e Ibajubá, con o o chá em Otu·o-Fino e 
Pouso- Alegre. A exportação de queijos é compu·tada em mais 
de 4.00.000 ki logmmmas. Inic iou-se tambem uHimam en·te a elo 
leite, que póele vir a ·ter g L·a nde desenvolvimento pela exc•·l
lente qual1dacle desse genel'O . Eis em tet•mos r esumidos o que 
é a producção acl;iva clesEa ferL iliss ima zona, tão apta para 
todas as culturas. Vej amos ago t·a qual é o seu comm et·clo de 
impor tação cujo le1•mo médio pôde set• assim calculado, á visla 
elos in su.~ peitos documentos c1ue fJUclemo s colher e juntamoa a 
esta succi11ta exposição. Sal: 5 .000.000 ele kilogL·ammas. 
Bebidas akooUcas , fel'l'agens , fazendas, far inh a ele lri go , ~e n e
ros alimetüicios, armarinho, etc .. etc. 6.000.000 de ki log1·am
m as . Esta · expor tação e importacão são geralme nte feitas pe las 
duas esLr·aclas de Ila;juhá c t>. Be n to . As bar1·eit·as r es pec tivas 
procl•tz~ m a renda seguinte : 1• . Barreit·a ele Itajubá- de 
30 : 000~ a 3.):0QO.S, 2." l::laneira de S. Bento de Sapucahy - ele 
90:000$ a 100:000$000. » "O riu Sappochahi, dizia em '1737 o 
ou vi-.10r ele S. J oão d'l~l-Rei Cypl'iano Joseph da Rocha , só 
conhecido pela tradicção elos amigos pa ul is tas, li z descobrir 
pe lo Ser tão des tas Minas por cleli genciao e despezas minhas; 
até q ue pessoalme11 te fui ás suas margens e o passei em 
canôa que mandei fazer , é rio abuadante de.aguas , maior em 
muita pa1· :e que o r io Gt•;Jncle, porem ele vagareza corvente · 
mandei explol'al -o para as suas cabeceiras , onde acharato -s~ 
disposições de ouro . » 

SAPUCAHY -MIRIM . Dlst. do Estado de Minas Gerae:::, no 
mun. de S. J osé ds Par~izo, á mar gem do d o elo seu nome, 24 
kils. dis ta nte claquella cidade . Orago Santa Rita. Foi elevado 
á disL péla Le i Prov . n. 1.653 de 14 ele setembro ele 1870 e á 
catego1·ia de parocbia pela de n. 2.385 de 13 de outubro de 1877. 
Tem clua; e3cbs. pulJl s. de iustl'. pr im. uma elas quaes cr eacla 
pela Lei Prov. n. 2 .7~7 de i Sde dezembro ele 1880 . Pos, ue .um 
.solo li~rtiliss imo, 

SAPUCAHY- MIRIM . Ar raia l do Estado de Minas Gerae~, 
no mun. de S. J osé el o Paraizo, á margem esq. do rio do 
m esmo nome, em frente á barra elo ribeirão Bahu. Orago 
Saut'Anna. A egreja, feit1 de pau a pique, é velha e esb Ira
cada a ponto de não necessitar ele por·ta para enlrada. 'l'em 
uma capella situada s0bre uma collina do antro lado elo rio . 

SAPUCAHY-MIRIM . Esta~ão da E. de F. Mogyana, no 
E s tado de S . Paulo, enLre B!!Jtataes e F ranca. 

SAPUCAHY- MIRIM. Rio que nascendo nns immediações 
do pico do Bahü , em S. Bento do Sapucahy-rnirim tS. Pauijo); 
banha este mun . r ecebe o Paiol GL'ancle e Embirus· Ú nas cH•vTsas 
de S. Paulo e Minas, en t 1·a neste ]~ stado , passa peJo mun . el e 
S. José do Parai zo e. entra no Sapucahy . no mnn. elo Pouso 
Alegre. Recebe cliverses lril,s ., entre os quae5 o LagPado , o 
Bahú, Sant.'Anna, La mba1·y, Embirussú, Cnpivary, ILahim 
Mand·ú, ribeü·ões .Preto, Ouros, Ataque, Olaria, Macacos: 
Bom Jar dim , Bugio ou ~lo Mar~.v, l, Cave iras, Gomes , elos Rez~n
cles, eLe . Do mnn . do Palror. inio do Sapuc;1hy assim nos des
CL'e ,·em esse rio: «Nasce em Minas, entra no mun. elo l"alrocinio 
em S . Paulo, onde Tecebe os rios San·ta l3arbara. E smer il e 
J a l•oranrly »Na 'J)a L·ote comprehencli1la enL1· e S. João B:.tp tis •a 
d-as C>~choei r as e Co nce iç.ão dos Ouros apre•enta as cadtueiras 
dos P ilões e ela Chaca ra. 

SAPUCAI A. Cidade e m nu . do T<; staliLo do Rio ll e J a neiro 
sécle ela com . ele se11 n :> me, a 2331'190 ela Capi lal Fecleral , i 
mai· gem c! ir. do rio Pat·ahyba do Sul, ser vida pela JC. ele F. 
Centra l do BL'HZil, que ahi te>m uma est.ar;ão . E' um a ci.:Laele de 
bonit:1. a ppa t·encia. rom rua• (t,·es ou quat.-o) r egul ares , ca'as 
de bel10 aspec to e duas pL'aç as plan tadas d ~ ft:onduo a~ arvores . 
A cidade está 8iLLlacl a em urn a lo nga e est :ei·ta planicie, t!JU 

um segu ndo p!ano, sendo o primeiro com ti Lni t'o peJos morros 
. e o te 1·ce iro pe los ·ter reno; rnarginaes que e s~ão pouco aci ma do 
ni ve l d'as sguas elo ~·l o Par:~ltylm, e 11ba ixo 20 a 30 mH ro s dos 
do segundo . O Pal'ahyba n este ponto elo seu valiP, e ma,ge'i -

·toso : nelle acham-se duas de suas rnaiorl's cachoeiras , uma, a.. 
poucos mett•os acima ela ponte por onde passa a E. ele F . Cen· 
tral, e a outra, clous kils. abaixo ela ponte pensil. O seu lei lo 
é todo ele pecl:ras bem como as s ·tas maPgens, onde ha extenROS' 
ar·eaes . As 3guas corr em com velocidade no ·avel e são extraoL'
cl inar ia mente bariclas. A pop . ser ve-se elP. llas para 11sos domes· 
ticos e pa ra beber, co nqet· vando. as em lalhas, d uran·te mezes, 
S' m q ue soll't·a m al t e l'a.,iio alguma . Omgo Santo An ·tooio e 
diocese. ele NiterÕ ! . A egreja matriz é um te mplo s ingelo ; fica 
situada na ba·;e ele um mvrro com a frente voltada pa t•a o 
F orum . Tem u ma só torre e tl'es alta res : ele San·to Anto1lio , 
eleS Sebas li ão e o ele N . S. da Co nc- ição . Alem da matriz e· 
do Fol'Um, que é um vasto e elegante eclifici o, in augurado em 
18ÇI7, po~sue mais a Casa à a Carpat~a, o LazarPto e clou s cemi
terios. sendo um fóra da cidade· e out1·o na cidade com uma 
capella e que es tá t rancado depois el~s epidem ias que tem 
asoulaclo o lugar . Foi creada parochia elo m un. ele Magé pe la 
Lei Prov. ll . '1.600 ele 18 ele n ovembro ele '1871. E levada á cate• 
goria ele villa pela de o. 2 .068 el e 7 ele cl ezembi'O ele '1874; 
insla ll ada em 28 de fevereiro ele ·1875. Cidade pelo l.;ec . n. i U' 
ele 27 ele dezembro de 188\J . Greada com. pelo Dec . n . 20 éle 
27 ele elezemb1·o ele 1889 e clas ·itlcaela ele p rime ira en tl'. pelo 
Dec . n. 1'12 rle 3 l do mes rn o mez e anno. Seg.mdo o B.elat . do
Viscnnde ele Prados tem o dist. ela Sap11caia 293,40 lüls . qs. 
Lavoura de café, alg uma canoa e poucos cereaes. Cria(·ão ele 
ga do mui ·o dim inuta . A cidade é i llnc~inada a ke.osene pm· 
meio ele lampaclas belga;s, e foi cl!lenada durante a adm ini s
lraçiio :rnun ic i1 al elo Dr . Mauricio ele Ab1·eu. Clima c1uente e 
pouco Raudavel p0r causa ela consti ·tuição elo terreno, que é· 
coml)le·tamente pedregoso, e da proximidade elo rio Pa rahyba. 
O rnun. compt·ehencle os clists. ela cidade . da Apparecicla e do · 
Anta e os povs. Calçado, V a rge m Alegr e, Bal'l'a eloS Francisco· 
Campo Alegre, Cachoei1·a fl.ltH, Ponle da J ulia, Conceição, S. Mi· 
guel do Ca lçadinho, Lage, Bôa- Esperaur;a e Sant'A:nna. Na 
ponte pensil do lad o da cidade h a no a ilo a segui11t• inscri
p~ão Astter. Engenheiro. 1857 . Sobt•e a origem da cidade con
taram- no s o seg uinte : Os t.ropeil'os que CL' llduzia m cugas para 
o pôrt >ela Piedade, em Mage, costum avam faze r 'pouso a hi, ande 
bavta uma grande sapuca•a . A pov .. que t'ormou-se em torno · 
ou nas pro·ximidades dessa a rvore cles~ n volveu-se com o tempo 
dando origem ó. actual cidade . 'finba em 1897, quando abi 
e:;. li vemr•s, uma t ypogra phia,onde se imprimi a o Mwnicipi'J, du as. 
p]Jarmacias, um hotel, dous botequins, e cerca de 50 casas cem
merciaes. A pop. ela cidade é ele pouco mais de 1.000 habitao- · 
tee . Tem esch s . mantidas pelo Es tado e pela Municipa!idHde. 
Agencia elo col'l'eio. A cidade é atravessado por um cor rego se in· 
denom inação "que passa ao lado ela Camara Municipal e que· 
a •sagna no ParahylJa. No mun. ha seis cemiterios e na cidade 
ha 150 precllos . A receila do mun. é de 80:000;i> mais ou 
m enoo. 

SAPUCAIA. Log . elo Estado do Am azonas. E' um elos · 
pon,tos ele esca la dos vapol·es ela linha de Manáos a Snnto An- · 
tonio no rio Madeira. 

SA.PUCAIA. Log. do Estado do Puá, no mun, do Monte · 
Alegr e, com esc.boia. 

SAPUCAIA. Log. no mun. de Icat-ú do Es'taclo do Ma- · 
ran•hão . 

.SAPUCA1A. Log . no termo de 'l'herez iona do Estado do · 
P1a uhy, sob o rio Poly. 

SAPUCAIA. Log . elo Es lad o ele Per.aambuco, nos muns . . 
Ser inhaem, Conentes e Be·ze1·1·os. 

SAPUCAIA. Art·aial cio l~st~clo elas Al.agoa>, no mun . ele 
S. iYliguel elos Campos . Dia ainma ontr,os logs. em Jacuhype e 
na Branquinh a . 

SAPUCAIA. Pov. Jilo l<:s ;aGlo elas Alngô;;ts, no mun. da· 
Uni ão . 

SAPUCAI A. Passou ass'm a éleoo·ni.nar- se o dish. doq, 
Bl•eJ•ies. elo rermo ele Ar eia e fi.:stado el a Bahia pe~o wrt. li I cl <:~ 
Lei Prov. n . 2 ~ 677 ele 28 ele junhe ele 1d8J . ' 

SAPU'CAIA. Log. do Estada l!io E. í;an Lo, no IDU\1. de Sa.n~a 
Izabel a,u Campinb o . 

SAPUCAIA. Log. elo l~staclo Llo Rio el e Jb neh'n, no mll'loJ.. 

de Mugé, com duas e, chs. Jmbls. de insL pr imada • 

SAPUCAI A . Log. nocloist. ele S. VicenLe€le Pau;a e m un .. 
de rü·a ruama do Estado do ~i o el e J ane iro, com eschol r. 
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SAPUCAIA. Log. no mun. de S. Leopoldo do Estado doR. 
'G. do Sul, com eschs . publs . de i.J1e·t. p ·imaria. Fica · cet•C>t de 
36 kils. N. E . ele Porto A\egr 3 e seis Slll. de S: Leopoldo 
O aspecto dessa local icla 'le é baixo no ceahro , for maneio Uln v .lle 
por onde passa a via-ferL'•'a, e alto para E e O; para o Oriente 
a serie ele outeiros é sempre cr ~ s~ente a te tumar basta nte ele
vação, cerca ele seis kils. distante ela es tação . .A lavoura é a ela 
mancl inca . Possue mais ele 20 casas , todas· t erreas . Tem qu atl'O 
·es·t t·aclas de rodagem : paraS. Lec,poldo, para S. Cbristovão ele 
Jtapuy, para a Aldeia do> .Anjos e para Porto Alegt•e; uma 
·estação da E . de F . ele Porto Alegre a Nova Hamburgo. A 
'(]ua tro kils . passa o r i o elos Sinos. ' 

S APU CAIA (S. Francisco ela) . Pov. do Ela·tado ele Minas 
Geraes, no mun . de S . Miguel de Guanhães, sobl'd o rio Cor
xentes . 

SAPUCAIA. Ij'Jg. do Estado de Minas Get·aes, no dist . da 
·cidade ele Mal' ele Hespanba, com um:J. esc h. municipal. 

SAPUCAIA. Estação da E. de F. Central elo Brazil, no 
'ramo.! de Porto Novo, entl'e as estações denom in adas Antas e 
Ouro F ino, a 2.231<,710 distante do R io de Janeiro e a 209m,490 
de altul'a sobt·e o nivel do mar. O trecho dessa estrada entt•e 
Chiadur e Sapucaia ( L6° ,877) ·foi inaugut·ado a 20 de janeiro 
·1e 1~71. _A o de Sapucaia a Por~o Novo (271<,7,23) a 2 de agosto 
de 1871. 

. S APUCAIA. Morro situa~lo n o pl·olon &'amento da Serra Gel'al 
pelo mun . de S. J...eopolclo e a O. da ciaade ele Por to Aleg1•e, 
no .Estado do R. G. elo Sul. · 

SAPUCAIA. Ilha do Elslaclo do Espil'ito Santo, no rio Doce, 
entre Linhares e o Tatú. 

S APUCAIA. Ilha na bahia do Rio ele Janeiro, ao S. da elo 
Bom Jesus, ela c1ual é separada pot· um esll'eit.o canal. Mede ele 
grandeza 800 metros sobre 600 . E' p:Ha abi que se conduz o 
lixo ela. c idade e praias, afim de ser queimado. 

SAPUCAIA. Igarapé do Estado do Pará, banha o mU1l . de 
Acará e desagLla na mal'gem esq. do ri o Mirity-pitanga. 

S APUCAIA. Rio elo matado elo Maranhão , reune-se ao Baca
ba·tiua e juntos vão ao Pindaré pela esquerda. 

SAPO CAIA. Rio do Estado das Al a~oas, desagua na margem 
esq. do Mundahú, pouco ac ima da foz ao l'io Branquinha. 

S APUCAIA . Riacho ao IJ:s tado de Sergipe, rega o mun. de 
·I·tabaiani nha e clesagua no rio Hamil'im. 

SAPUCAIA. Rio do Estado da Bahia, banha o mun. ela 
.Jacobina e clesagua n) Itapecurú-mirim. 

SAPUCAIA. R ib3irão do Estado do Rio de Janeiro, no mun . 
·da Ban·a do Pirahy. Desagua na. margem di r. do riu Parahyb1 
do Sul. 

SAPUCAIA. Pequeno arroio do Estado do R. G . do Sul, no 
.mun. de Gravatahy. Desag"a no rio elos Sinos pela margem esq . 
lia nesse arroio um P asso com o me>mo nome. . 

SAPUCAIA. 0orrego do Estado de Minas Geraes, rega o 
mun. da Ponte Nova e clesagua no rio Casca, t ributat•io do 
Doce. 

SAPUCAIA. Ribeirão do Esta:do de Minas Geraes, atf. da 
margem dii'. elo Gavião, tri. do ·Muriahé, 

SAPUCAIA DE S . VICENTE DE PAULA . Log, doEs
tado du Rio de Janeiro, no mun. de Aravuama . 

SAPUCAIA DE DENTRO. L og . do Estado das Alagàas, 
no mun. da União. 

SAPUCAIA DE FÓRA. Log. do Blstado das Alagôas , no 
mun. da Uni~o. 

SAPlJCAIA DOS CABOCLOS. Log. do Estado das· :Ale.
,gôas, no mun. ela União . 

.SAPUCAIA NOVA . Log . do E,stado do Rio de Janeit·o, no 
d1sL de S. Vicente de Pau la e mun. de A1•ar uama, com.eschola. 

SAPUCKE·A-ROCA. Com este nome menciona o conego 
. And,l'é F e t·na<ides de Souza, em suas «Noticias Geographicas . da 
<eapHania elo Rio Negl'O» uma aldeia assente nas mar!!'ens' do 
ckmazdnas. Sapucaia-roca quet· dizer ga.llinheiro. 11. Talvez, liiz 
'aque\le. sacerdote, assim chamassem a essa aldeia do genUo 
)Iura, por se ter nel la comprado muitaa gallinhas, das quaes 

/ são as aldêas gentilicas abundantes» . 
r 

S !\.PUCAI A-ROCA. Tapara na mar"'o3m occidental do 1•io 
Madeira. 16 leguas acima ele At·ar etama de uma missão funG!ada 
em 1827 p ~lo carmelila Fr . Joaquim de Santa Luzia, no Estado 
elo AmaziJnas (capi tão-teneate Amazo nas). 

SAPUCARY. Pov. no termo ele Laranjeiras elo Estado de 
Serg ipe. 

SAPUCÚ. Lag.Ja elo Eslaclo do Piauby, no mun. da Manga. 
Della nasce o r io Itueira ou ItU~ueira. 

SAPUCUÁ. Serra do Es~ado do P ar á, no mun. de Obidos . 

S APUCU Á. Lago elo Estado elo Parí>, junto ela serra do 
se11 nome . l~m suas margens, cons~'l, habitava a celebre tribu 
guel'l'eil'a das Amazonas. 

SAPUCUA'. E m setl cut·so, o rio Nhamu11dá recebe as aguas 
do lago Sapucuá, continuando d'ahi com o nome de igarapé 
Sapu cua com o qual desagua no rio Trombetas . 

SAPUP ARA. Pequeno pov . do Estado do Ceará, no mun. 
de Marangu" pe. 

SAPUP ARA Riacho do 'Estado .do Cearà , nasce do lado 
occhlental da serra ele Araianba ~ des:t8''' a no rio Marangua
pi•lho. «O riacho ela Sapupal'a, diz o Ut·. St udart, nasce ela 
sert•a elo Limão, que faz pane da Aratanha, banba o vali~ da 
Sapupara, passa pet•to da pov . da Tabct tinga {na dista ncia da 
2 lol s. ) e reune-se com o Jeret•ahú, que desse da ser ra de Ma-
rangiiape, aS E., formando o rio da Tangueira . » · 

SAPUTAMIRIM. Ribeirão do R:slado de S . Paulo, afll . 
do Una d' Aldila . 

SAPUTANDUBA. Via Sa.pttta,ndwva, . 

SAPUTANDUVA . Ribeirão do Estado de S. Paulo, affu. 
elo Una d'Aldêa. No livro A P'l'ov. de S . Paulo (1888) encon
t t•a-se escriplo Saputcmtuba., que recebe os rios Mirim e Me
queira. 

SAQUAREMA. Cidade e m·tnicipio elo Estado elo Rio de Ja
neiro, na comarca do seu nome, entre o Ocean o e a lagôa de 
se u nome. Orago N. S . de Nazareth, diocese da Ny~erõi. A 
f,·eg. foi funuada em uma pequena cape !la, edificada onde é 
hoj e a m>ltl'iz, pot· Manoel de Agu illal' Mo l'eira e sua mulher 
D. Ca1har in a de Lemos. « Havet1do certeza desse fac to. diz 
~lonsenh"r Pizarro, não consta comtudo o anno da fundação 
do T ernplo; pois. que o Santu ario Maria no, que o na1•rou no 
T . 10. Li v. l tit. 2l nada clisse sobrõ esta circumstanci a ; sa
b"-se, porém, pelo Li v. 4 dos ob itos da Freguezia (hoje) ela Sé 
a fls. 95 que B •atriz Alvare'l, fallecida a 4 de a ;os lo de 1662 
d~terminou a sua Se[Jultur.L ne>sa capella. e legou a N. S. de 
~tfl.Zareth a esmola dA quatro mil reis; d'oncle fica conhecido, que 
em ann os a ntet•i a·es a éra accusada foi erigida a capella pelos 
fundadores sobreditos." Em tempo do bispo D. José de Barros 
de Alarcão foi craada capella cumcla e filial á matriz de .N . S. 
d'Assumpçiio de C 1bo Frio . Em 1675., foi ess:t. capella substi
tutda pot· um templo de ma iores proporções com pat·ecles de 
peclt·a e cal. Pol' Alvará de 12 t'!e jnneiro de 1755 foi elr.v:ada 
á catego t•i a de ft•eg . de natureza collntiva . Al'ruinada a 
egreja ma~riz , após uma ' duração de 1.25 annos, os povos ela. 
m!JJrgam septen •ri onal da lagoa de Araruama requereram ao 
bispo D. José CaPtano da SJva Coutinho, em visita do anno 
de 1820, que designasse o logar, para o que havi iJ. o tenente Luiz 
José de Almeida doado 50 bl'aças de terra de te'ltada· na mar
gem da lagoa . At1endendo ao pedtclo nl.andou o bispo por P!·ovi· 
são ele 12 ele m • io de i820, que foss 3 erguida a nova mat l'i Z no 
lagar denominado Boquei?"ão do Engenho, no s itio doado por 
aqttelle cidadão·. A idéa. de removet• a sécle da ft·egllezia para o 
refer idu logar do Boque irão encontt·ou viva oppoB•çào da parte 
da popnlação . Venceu o partido que desejava eouservar a ma
triz · no seu pl'imitivo logat•, consbrui_ndo-se rapidamente a 
egt·e.i.a com o auxilio de grande parte do povo , homens e m!-l
lhere>, que se prestaram a car l'egar a pedra necessaria . A egreJa, 
a ssim co nstr ilicla , é uma das melhores do Estado . Pela con
s tt"tccão da nova matriz, concluída em 1837, ficou sem effeito 
a Provisã" de 12 ele ma.io ele 1820. Como simples freg. conser
vCiu-se Saquarema até 1841., anno em que o art. r da Lei Prov. 
n. 238 de 8 ele maio elevou .. a á vi lla, i'ncorporando-a á co~ . 
d'e Ca bo Frio. Supprimida pela Lei n. Lt28 de 6 de fevel'etro 
de 1.859, que transferiu sua sé_cle para o ~ogar Ma,~a;runa,, na 
freg . de S. Sebastião de Araruama, fot. vesta urada em 186() 
p'ela Lei n. i.180 de 2! de julho, sendo mst~lhtda em 29 de. 
j aneit•o de 1861. Foi elevada á categorta de ctdade pelo Dec_ 
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11. 28 ele 3 de janeiro de '1890. A ci~ade tem ~schs, pnbl,icas de 
inst. peim., agencia do correio; mmtas fazendas de cafe e Im
portantes engenhos de assucat· e aguardente. O mun. a lém 
do dist., ela cidade, comprehende mais o de N. S. da Con
ceição de Matto Grosso e os pov. clenominaclos: Aterrado, 'l'a
peea, Rio Secco, Jaconé Palmi tal, Rio -i\Iolle, :Matto das Ca
nôas. Bom Successo Raiz ela Serra, Serra Redonda, Sac~o, 
Báca'chá, Mombaça, IÍ:Jitanga, Jacarepi á, Bicui?a e Rio d' Are1~. 
Sobre suas divisas vide, entre outras, a Portat•Ja. de 30 de m~10 
de 1846 e as Leis Provs. n. 670 do 29 elo outubro de 18;>3; 
n. 732 de 27 de outubt·o de 1854; n. i. 180 de 24 ele Julho de 
t&GO e t 207 ele 24 de outubro ele 1861. Co tina com o mun. do 
Rio Bonito, do qual é separ ado o m ·tn. de Saqua1~ema pelas 
sen•as Redonda, 'l'ing"y, Amar e Querer, Boqueu·ao e Caste
lhano. O mun. é regado pelos r1os: Ponta Negr<t, Jaconé, Doce, 
Matto Grosso, Urussanga, ·'l'inguy, Molle, Secco, e dr versos ou
tt·os. A principal lavoura do município consis·te em café, canna. 
mandioca, milho e feijão. A indtlstria limita- se á fabricação 
de assucar e farinha. Foi ct·eada com. pelo Dec. n. 29 ele 3 
de janeiro de 1890; class ificada ele tn entrancia pelos Decs. 
ns . 130 ele 9 ele Janeiro e 655 de 12 ele agosto ele 1890. 

SAQUAREMA. Log. elo Estado elo Paranú., no município 
de Morretes. 

SAQUAREMA. Rio do Estado do Paraná, nascd na serea 
Saquarema, (ramificação da serra elo Prata~ e clesagua na bahia 
de Paranaguá, E atravessado pela E. de l<. elo Pa:aná sobt·e 
uma ponte s i tuada no kil. 26, 367 e com 20m de v·ao. 

SAQUAREMA. Lagôa elo Estado do Rio ele Janeiro, no 
mun. do seu nome, sepat•ada elo mar, por urna restinga de areia. 
.:::. "v-lhe cerca de 16 fdls . ele comprimento e seis de largura. 
Ayres de Cazal, descrevendo-a, diz: «A la_gôa. Sáquarema, que 
fica na visinhança da Pon·ta Negra, lem seJsmllhas ele compri
mento leste-oeste, e tres quartos ele legua na ma.ior largura. 
He sal n-ada piscosa, e separada do mar por uma r estmgade pouca 
largur~. Qt;~n~o começa a cobrir ·Os. campos adjacentes com. ~s 
cheias das nberras, que nella clesaguam, os mot·adot•es da VJSI· 
nhança abrem- lhe um clesaguacloro para o oceano na extremidade 
oriental, que fica sendo um rio invadeavel durante o inverno; no 
fim do qual a resaca d.o mar o e!ltope. O rio Tin15u:y:, que cle
sagua na enseada mars septentnonal, que é a prrnc1pal en·tre 
as ribeü-as que ella recolhe. Na lingua ele ·terra que medeia 
entre esta lagôa e o oceano, está a freg. ele N. S. ele Naza
retb, cujos parochianos cuHivam milho, feijão, m~ndioca, e 
frequen·tam a pescada, que cons·titue um ramo de negociO. En-tre 
a lagôa Saquarema e a Curmupina está. a de Jacuné.>. Saint 
Adolphe diz: « Seqtti:r.•·ema, ott Saquaremct . Lagôa de forma ir
regular. com duas leguas de comprimento e que ]llZ entre o 
promontorio ela Ponta Negra e a lagôa Araruarna. Alimentam
na varios ribeiros, sendo entre elles de mais cabedal o Tinguy. 
Na estação d;).s chuvas são os moradores obrigados a abrir val
Ias nos medões de areia para dar de~pejo áq aguas que ala
gam as torras ela lavoura. Em 1843, começou-se a abrir um 
canal entre esta lagôa e a ele Araruama,.. Tem duas pontes, 
uma em li·ente á cidade no Jogar Mangueira, e outra a elo Giráo, 
na estrada do Tanguá a SaquaNma, 

SAQUARUMBÚ ,Lagoa do). Nome CJ...Ue anligamente davam 
á lagoa Mangueira ; no Es·taclo elo R. ti. do Sul. 

SAQUINHO. Log. do Estado do Ceará, com urna capella 
filial ela' matt•iz elo Crato. 

SAQUINHO. Logs. do Estado das Alagoas, nos muns. elo 
Triumpho e ela União. 

SAQUINHO. Uma das es·tações do Prolongamento da E. 
de F. do Recife ao S. Francisco, no Estado de Pe1•nambuco, 
entre Canhotinho e Garanhuns. Fica, segundo o engenheiro 
Picanço, no kilomett·o 12.2.525"',094. 

SAQUINHO. Serra. do Estado ele Pemambuco, no mun. do 
Altinho. 

SAQUINHO. Carrego ·elo Estado do Rio de Janeiro, aff . 
da margem esq. da cachoeira do Gericinó. Nasce na serra elo 
Cabral. 

SAQUINHO. Lagôa no mun. do Remanso do Estado da 
Bahia: 

SARÁ. Nação indígena da Mnndurucania, no rio Madeira, 
da quoJ provém a população do Jtacoatiara (capitão- ·tenent3 
Amazonas), 

SARACÁ. Antiga aldei a sob a cllrecção elos religiosos mer
cenarios ; foi elevada em 1759 á categoria de villa com a 
denominação de Silves pelo goyernador Joaquim de Mello 
Povoas; no Es!ado elo Amazonas. · 

SARACÁ. Ilha elo Es tado do Pará, na circumscripção ela 
J o roca e com. de Cametá. 

SARACÁ (Costa ele). E' assim denominada uma parte ela 
margem esquerda do rio Amazonas, pouco abaixo da pov. de 
Serpa ou Itacoatiara; no Estado d'ac1uelle nome. Ah i de
saguam pela mes1p.a margem cl'Rqnelle rio clous furos, tambem 

· denominados Sao·aoá.. 
SARACÁ. O Sr. B. Roclrigne3 no seu Relato•rio sobre o 

rio Untbú con·testa que Saracá seja um lago, considerando-o 
an·tes .como u.rna bacia semelhante ás qua o mesmo rio Urubú 
forma em sua parte superior. Diz o Sr.- B. Rodrigues : 
. .. occorrP.-me o dever de apresentar o que a respeito se tem 
escripto para bem paten·te licat· que o lago Saracá, podendo 
ter este nome, não é mais do que uma bacia, semelhanle ;is. 
que o mesmo rio Urubú fórma na região elevada : o lago
Sarac{~ é o mesmo rio UrLtbú». Monteiro ele Noronha, no sau 
Rotei•·o, diz a pags. 27 e 71 ; « o lago Saracá á de grande 
ex·tensão e se divide em dons reciprocamenLe comrnunicados; 
e a villa está fundada em uma de suas ilhas. Em oiuí '.lestes 
lagos desemboc~ o rio Anibá ». Baena, a pags. 3!6 ela sua 
Choi"OgJ'a1Jhia tratando dos lagos do Estado, asstm se ex
prime : << Os 'lagos Canacaré e Macuará, cuja propinqnidade 
communica,·el os faz denominar por um só nome, que é o de 
Saracá, do rio que por elle passa e desemboca na margem 
esc1uerda elo \.mazonas. , Os lagos Caoacaré e Mucuará não 
existem; ·tem o segundo nome um sitio na. margem esquerda ~o 
ponto em que principia a formação ela bacia. O nome elo no 
que ahi passa é Urubú e não Saracá, que desde tempos muito·· 
remotos é applicado á ilha onde se acha hoje a vjlla de Si! yes. 
O mesmo notavel escdptoe, a pag·s. 485 e 486, diz mais : 
<< Sa•·ctoá. : lago Jacente nove leguas além da margem e que se 
entorna. no Amazonas por seis di versos canaes., Dista o lago d~ 
margem 16 milhas, entrando pela foz, e não nove leguas; não 
se en·torna no Amazonas senão pela sua foz; por11ue, como 
temos · visto os canaes não levam, mas trazem aguas do
Amazonas para o centro. O capi'tão-tenen·te AmazoT;las, , no ~e11 
Dico-To1Jogr. elo Alto .<Hnazonas, tratando de Saraca, chz t 
«Lagos da Gui.ana que desaguam no Amazonas por sei;S boccas, 
comprehendidas en·tre o rio Uatumá e o lago Am~tarr » . E~ 
Baena colheu es te au·tor essa informação. Na sna Chorog·l'alJhUJo 
Pa•·aense, Jgnacro Accio li, tratando de S ilves diz : «que fica 
no lago Sara cá a nove leguas acima da primeira entrada daquellt; 
lago que se divide em doua, conhecidos por Canacaré e l\1acuara 
de agua preta ; o prhneiro braço tem seis leguas de cgmpri~. 
mento e quatro de largtú·a, e o segundo, na margem elo qual está a.. 
villa, tem cinco leguas de comprimen·to e àuas de la1·gura .•• De
san-ua o lago Saracá por clilrerentes hoccas, na dista ncia ele 
tr;s leguas da primeira á ultima ·e recebe o rio Urubú ou 
Arauató .... No mesmo lago Saracá desemboca o rio Anibá.,. 
Este autor r esum e ae intormações ele Baena e Monteiro de 
Noronha e accrescenta as distancias que abaixo veremos não 
serem exactas. O intelligente e habi l engenh eiro Cou·tinho, não. 
es·tudanclo com ctlicla.do o rio, quando ahi esteve, ainda con
firmou a opinião do vulgo, que outros autores tinham acceito ~ 
podendo ha mais tempo ·ter ·tido a gloria de elucidar es·ta 
ques·tão. Diz elle, no Relataria citado ; ~depois de caminhar· se 
duas milhas, entra- se á esquerda pelo furo Untbú, que vae 'ter ao 
la"'O ele Silves. O Saracá segue ao N. e entra no rio Ua·tumá 
12° lerruas acleante . O lago de Silves é pois a1fluen\e do. 
Uatu~á e elo Amazonas pelo inveruo somente ·. O lago tem iO 
leauas de comprimento e sete de largttra proximamente, distando 
do" Amazon as 3.500 braças. Além dos fut·os do Urubú e ele 
Saracá, o lago cornmunica-se com o Amazonas po~ mais 
alguns canaes ... » O furo ~~UQÚ que o m~smo engenheirQ, 
assim app_ellida é a foz do r10, e " de Saraca, que segue ao 
N. e entra no Uatnmli., não é mais do-que um beaço do, Ama
zonas que abi passa recebendo o mesmo Urubú e o Uatumá, 
seguindo pela povoação da Capella e indo sahir pouco acima 
das barreira~ elo Cararaucu. Não é pois furo que torne o lago 
alHuen!e elo Uatu,má, mas sim o Amazonas recebe·ndo estes 
dous .tl'ibutarios. Qua;nto á extensão é exagerada pelos calculos 
que fiz e, q·uanto ás distancias que o sepa·ram elo Amazonas, 
são diversas. P!llo furo Curaçá dis~a iOO braças; pelo Canaçarr .• 
uma legua, e pelo Carão tt·es legu3 s . O presidente Dr. Adolpl:!o. 

, 
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de Barros, tratando do rio Uatumá diz : «o furo Sarac(~, que 
recebe aguas do lago de Silves, entra no Uatumá pouco ncima 
de sua foz » Acima da foz do Uatumá só en·tra o furo Jará
uacá, que une pela cheia o paraná-mirim do Amazonas, onde 
çlesaguam aquelle rio e o Ut•ubú. Tem o nome de parana-mirim 
de Uatumá e não de furo ele Saracá. As aguas do Urubú e do 
Uatumá são negras, emquanto que as do mal denominado furo 
Saracá são as mesmas aguas do Amazonas. Quando se levantou 
a Ca•·tcb elo Amazonas, quatro grande;; ilhas abi · não foram 
mencionadas por supporem que as boccas dos braços elo Ama~ 
zonas que as rodeiam fossem boccas do lOJgo Saracá. No entre
tanto são ellas bem distinctas, e por esse Paraná hoje passam 
os vapores, não só para evitarem a corrente do Amazonas fóra, 
c~mo por abreviar a marcha. l]m grave erro geograph ico é 
n!lo só classificar-se de lago um alargamento do rio, como 
dizer-se c1ue este inesmo lago fica entre os rios Anibá e Urubú 
co~o vem mencionado no lm]Jerio elo Brazil na exposição ele 
Tlienna em t 87 3 . Como vimos o Anibá desagua no Urubú 
muito antes delle alargar-se, e este corr·e a desembocar no 
Amazonas por uma só bocca com nm curso claro e clistincto 
pela vasante. Posteriormente ó. publicação elo B•·azil n~ ex
posição de Viem~a sabiram á luz as c~wiosidades e lembranças 
do valle elo Amazonas pelo conego Francisco Bernardino de 
S?uza, onde o mesmo senhor, que só escreveu por informação, 
d1z o seguinte : «Depois ter r ecebido o caudaloso e impor
tantissimo rio Madeira, recebe o Amazonas as aguas do 
Aranató, que lhe levam as agLlas do rio Urubú, o qual tambem 
recebe em seu curso as aguas do lago C3.nurnaa, em cujas 
margens existio a freguezia de N. S. ela Conceição ... , «O 
lago ele Saracá fica nove leguas distante do Amazonas, no qual 
desagua por seis differentes boccas ou canaes. No Arauató desagua 
o famo.:w rio Urubú. » Que o Urubú não desagua no Arauató,. 
que nao ~1sta no.ve legL!as d~ A~1azonas, e que não é lago já 
demons~re1, res·tando so aqUl d1zer quo o lago Canuman, ou 
antes r1o, fica na região ao Madeira e desemboca no canal 
Tupinam bar a nas ou Ramos, ist J é, na margem opposta. 
Tendo apresentado o que se ha escripto sobre o lago Saracá 
~ felto_ algumas considerações, que julguei indispensa v eis, 
para nao pe1·petuar os erros apontados, julgo ter mostrado que 
o Sa~·acá é o mesmo rio Urubú e nunca um lago.- Quizerarnos 
CO';Srderar como unica . verdadeira a opinião elo St·. B. Ro~ 
dr1g~es, que pessoalmente explorou o rio Urubú, publicando de 
sua ·exploração um relator io interessante. O appareciménto, 
porém, da Carta hydrographica do rio Urubú levantada em 
1883; pelo 1• tenente ela Armada Antonio Madeira Shaw, veio 
por-nos em duvida a respeito ela procedencia de suas refutações. 
Com efl'eito o Sr. Shaw, que explorou egualmente o rio UrubÍt, 
apresentando um Relatorio interessan·tissimo (Vide Urubú), na 
Oa1·ta a que acima nos referimos, mencion'l. o Ia go Sa1·acá 
e ahi a bocca do rio Urubú, que e!la si túa na Lat. S. de 
2o 55'3811 e Long. O. de 150 24'26". 
SARA~CARÁ. Furo do Estado do Pará, no mun. de Breves. 
SARACOROCA. Ilha do Estado elo Pará, no mun, de 

Muaná. · 
SARACURA. Log. do Estado ele S. Paulo, no mun. da Ca

pi·tal, no caminho ela Avenida Paulista. 
SARACURA. Serra do Eg·taclo de Minas Geraes, passa por 

Santo An·tonio do Aventureiro. Dizem ser um contraforte da 
serra do Rio Pardo. 

SARACURA. Ilha do Estado de Amazona>, no rio Japurá, 
tt·ib. do Solimões, juncto á ilha do Vicente. 

SARACURA. Ilha no littoral do Estado do Rio de Janeiro, 
entre o continente e a Marambaia, não longe da ilha Guahyba. 

SARACURA. Igarapé elo Estado do Pará, no dist. de Bar-
carepa e mun. da capital. . 

SARACURA. Rio do Estado da Bahia, banha o mun. do 
Orobó e desagna no rio Capivary. Recebe a Viração. 

SARACURA._ Arroio do Estado do R. G. do Sul, alf. da 
margem dir. do Pel'icó, trib . elo Bugre, que o é do Feli3berto e 
este do Jacuhy • . 

SARACUR.o.. Carrego do Est~do de Minas Geraes, no muu. 
de S. Gonçalo do Sapucahy, Yae desaguar no rasgão denomina
do Ca..., .. i, aff. do Sapucahy. 

. .- -'ÉARACU!RA. Ribeirão do Estado ele Minas Gera~s, banha 
o mun. de Montes Clar·os e vai para o Juramento. Outros o 
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mencionam indo desaguar na margem dir. do rio Verde 
Grande. 

SARACURA. Lago na gt·ande ilha Maracá, que fica á mar-
gem dir. do rio Amazonas. . 

SARACUROCA. Ilha do Estado do Pará, no clist. do Atatá e 
com. do Muaná. Vide Sa1·aooJ·oca. 

SARACURUNA. Log. Estado do Rio de Janeiro, no mun. 
da Es trella. · 

SARACURUNA. Rio elo Estado do Rio ele Janeiro limita e 
dist. elo Pilar e Inb om irim e desagua no rio ela Estr'ella. Re
cebe o Rc.sal'H~ e o ~oncador e o Imbarié. Desde o ponto ela E. 
de F. até sua JUncçao com o Estrella, tem o percarso de 4.600 
metros,, co;n largura var1avel de 25 a 40 metros. Ha quem affir·me 
s~r o rw Estrella formado pelo Saracu1·una e Inhomirim. " O 
r10 .saracur.una na sua pn.t•te _superior tem a denominação de Ro
sàrJO e esta em cprnmun JCaçao com o valle superior do rio Pilar 
(baCJ~ do Ig1:_assu), fo~·mando ex·tensos banhados, provenientes 
das mundaçoes do no Mantiquira e que estão sem escoa
mento.» 

SARAF ANA. E' assim tambem denominada a ilha de 
S. Luiz, situada na lagôa de Araruama do Estado do Rio de 
Janeiro. 

SARAHIBA. Ilha do Estado ela Bahia, enlre a de Itaparica 
e ~ Contmente, defronte elas pon·tas do CaAtelhano e Ma-
r ape. · 

SARAIM~. Ilha n<;,rio Madeira, en·tre as ele Santo Antonio 
e as elos '?erJgultos •. E tambem denominada Pagãos ( .Dia·rio 
Astrononnco Cit.) V1cle Pagé. 

Sf\:RAIMA. Lago do Estado clo. ·J\.mazonas, no rio Madeira,' 
abau.o da ta.pera do Grato, entre o r10 Baeta e o igarapé Purús. 

SARA IV A. Bairro do mun. de Lo rena e Estado de São 
Paulo. 

. SARAIVA. Foi assim denominado pela commissão do Cho
plm e~ 1881 um at·chipelago exi~tente no rio Iguassú acima da 
foz do no Cavernoso. 

SARAIVA. Arroio do Estado do R. G. do Sul aff. da mar- • 
gem dir. do rio Piratioy, no mun. de Cangussü.' 

SARAIVA. Cor1·ego elo Es·tado ele Minas Geraes no mun 
de S. João d 'El-Rei: Pet·tence á bacia do rio Carancl~by. ' 

SARAMANTA. Pov. do Estado do Mal'anhão n a ilha de 
S, Luiz, atravessada pela eskada elo Cutim á vil!a 'do Paço. 

SARAMPO. Lago e iga rapé do Estado do Amazonas no 
mun. de Fonte Boa, no rio Jutahy. ' 

• SARAMPO. Riacho do Estado do Maranhão banha o mun 
de Miritiba e desagua no rio Pre.á. ' · • 

SARAMPO. Co.t•rego do Estado de Minas Geraes afl'. elo 
ribeirão da Lagôa Verde, trib. do rio elas Mortes Peq~eno. 

SARANDY. Dis·t. do Estado ele Min:J.S G•raes, no mun. de 
Juiz ele Fóra. Orago N. S. do Livramento e diocese de Ma
t·iann~. Foi creado dist. pela Lei P1·ov. n. 83f? dti 11 de jul'ho 
de 18;>7 e parochta pela de n. 2.627 de 7 de Janeiro de 1880. 
Tem duas eschs. publs. ele inst. prirn., uma das quaes a 
do sexo feminina, fvi ci-eac\a pelo art. I § I! da Lei :Pr'c>v 
n. 2.347 de 25 outubro de 1881. Sobre Sita divisas vide; ..:.,;:,_ 
Prov. n. ':!. 775 de 25 19 de setembro de 1881 · art. Y da de 
n .3.387 de 10 de julho de 1886. Agencia do correi~. Comprehende 
o pov. Caeté·. Se!j'undo o recenseamento de :l890 a pop. do 
dist. era de i. 939 habitantes. 

SARANDY. Pov. elo Estado de Minas Geraes, no d.ist. de 
Monte v~rde e mun. do Mar de i-Iespanba, com um·a esch, muni
cipal. 

SARANDY J<:stação da E. de F. Mogyana, no Estado de 
S. Paulo, ent~·e Ribeirão Preto e Visconde do Parnahyba. 

SARANDY. Morro elo Estado de S. Paulo, no mun. de Gua
reby. (In f. loc ) . 

SARANDY. Ribeirão do Estado de S. Paulo, desag:ua no 
Paranapanema, perto da foz do rio elos Patos. 

SARANDY. Arroio do Es·tado do R. G. do Sul, afl', e3q. 
do C111tim, trib·. do Quarahy. Em suas po~tns o g\!neral Hypo
lyto Ribeiro de!'l'otou, em 1894, os federalistas, 
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·SARANDY. Arroio do -Estado elo R. G. elo Sul, a ff ela 
marfr~' m esq. do 11io Jaguar ão . Rega os muns . ele Alegrete e 
San t'Anna elo LiHa mento. 

SARANDY . Arroio ~rib. ela lagôa Mirim pela margem occi
den tal. C11rre pela l'l.epu blica elo. Urngu_ay .. Com o mes mo nome 
e na rne> ma m«rgem da lagôa ba uma ponta . 

SARA NDY . Arr.oio do ·ll:s taclo d ~ R . G. do Sul , re une- se 
com o a rroio Ferreira e junt·os vão desagua r na lagôa elos 
P a tos . · 

S ARANDY. Art•o io doE$baclo do R . G. elo Sul ; desagna 
no rio Quar ahy defr on te ela foz elo arruio Catalan, no Est<tdo 
Oriental. E' tambem co nhec iel" po r Sa ranrly elo Camanqnan. 

SARANDY . Arroi0 elo !1sta.cl0 elo R. G. el o S11l, af;'J;' . ela 
margem esq. els d o Passo Fundo, trib . elo Uruguay . 

S ARANDY. Passo elo l'Í o Jaguarão , sit uado n<t Ja t. S . ele 
32° 17' e Long. Occ. de 10o 34'9" do merecl ia no do Hio ele Ja
ne ir o ; entL'e as barra~ ctos ar1·oios Divisa e Sarandy, aci ma da 
c idade elo Jaguarão. 

S ARANDY. Lagôa do Estado de S . Paulo, no m un, da F a
xina, á ma •·gem di r . do rio T <1quary . 

SARANDYSINHO. Corrego elo Es tado de S . Paulo, des 
agu a no PaL•anapanema proximo. á foz do rio elos P atos . 

SARANGONHAS. Ilh.a na l.l.gôa elos P atos, situada em 
fren te a ponta Rasa, na Lat. S. ele ::!1°48' e Long . Occ. ele 9o 
i ' 29" do Rio de J a neiro ; no Estado do R . G. do S ul. E' alaga
diça e deshabttada . Serve de pouso temporario a pescadores . 

SARA. PÓ Ilh a do Estado do AmazJ!l nas, no rio J apurá, eu tre 
as il h<tS Carará e Puraq uê . . 

S AR APÓ . R io do K< tado do R io de Ja nej r.o, banha o mun. de 
S . João Marcos e desagua no Pirahy. 

SARAPÓ R io elo E~tado do Rio Janeiro, no mun . de 
Itaguahy . P erten ce á bacia do r io Gtmndú .• 

SARA P Ó. Lago elo Es hado elo Amazonas, na]lmargem esq . 
elo r io J uruá . 

S ARAPOTEUA. Log no m Lm. de BL·agança do Jj!st ado do 
Pará; com um a esc h. Jjl'l bl ele ins'br . primaria . 

SARAPÚ. Igar apé elo Esbado do Amazo nas, a ff. da margem 
clir. do rio Padauiry, tr ib. do Neg1·o . Sua foz fica entt•e a doa 
igaL·apés Ucari e Hauarana. 

SARAPÚ. Igarapé do illsLado do Amazonas, aff ela margem 
esq . do L'io P adatt iry, ·trib. do Negro. Sua foz fi ca entre a dos 
igar apés Sururú e Macura . . 

SARAPUHY . Villa e man . do E~ tado de S. Paulo na com;. 
de seu nome, distan te 1.44 .4 ki ls. da capital, i 6,6 de' Tatuhy• 
44,4 .de Sorocaba e 22,2 de ~t 17 petinin !l'~ · E ra ant ig~mente capei la 
curada do mu n. de lta peltmnga e t mha a denumt nação de N .S. 
das Dores da Faze ndi tha . fi'o i c•·eada distr . e parochia pela Lei 
P ro v . n . 22 de 28 de fevere iro de 1844 e elavada á cat >guria de 
villa pela de n . H de U de ma L'ÇO de 1872. O mun. nlém 
elo di st. da vi lla compt·e hende ma is os bairros denomi nados 
Jundiacanga, Varzea, Gocaes e Rodeio . SobL·e s uas div isas vide: 
ar t . UI d" Lei P L·ov. n . 18 de 16 de mar .;:o de 1866, n. 64 de 13 
de abril de '1 880; n. 70 ele 2 de abr il n. 6\l do 2lJ de abril de 
187.3; n. 92 de 15 de maio de 1876 e 89 de6 am bas de abri ( de 1887 . 
Tem d uás eschs . publs. de i n•tL' . prim. um a das quaes creada 
pela Lei Prov. n . 19 de ma L'CO ele 184fl. Agancia do correio. 
F oi creada com . pela L~ i n. 80 Lie 25 ele agosto de ~892 . 

SARAPUHY . Dist. do Estado da Bahia, no mun. de Va
le_nça. do qual dist a 16,5 kils. O•·ago Sant' .\nna e diocese archie
ptscopal de S . Salvador. Foi creado parochia pela Lei P rov. 
n . 803 de 1i de junho de 1860. E' r egado ao N. pelo rio do 
Engenho e a E. pelo maL' . Confina com os dista. ele Taperoa n e 
Guerem . Tem 2.325 habs. S Jbra s t1as di visas vide : Lei Prov. 
n. 2. 370 de 23 maio de >1.883 . T em duas eschls. publ s. de instl' . 
pr i m. tt ma das quaes creada pela Lei Prov, n. 591 de 17 de julho 
de i. 856. Tambem .escrevem Serapuhy. · 

S ARAPUHY . PoT. no dist . de Mirit,y e mun. de Igu assú 
do Estado do Rio de Janeiro ; com uma esc h. publ. de instr. 
prim., creada pel a Lei P rov. n. 1.9d8 d>l 1 873. . · 

S ARAPUHY. Log . no mun. de Sorocaba do Estado de São 
Paulo ; com uma eech. publ~ de instr. pl'imaria, 

SARAPUHY . Um a el as estações da 1~. F. do Norte, no 
Est ado do Rio de .Janei ro, en tre as es Lações do Mirity e 
Pantan'<tl. 

SARAPUB:Y. Ilh a elo Elsiado elo Pará , no m un. de 
Gü rupá . 

SARAPUHY . FUI·o formado pela ilha elo mesm? nome e 
pela ele Gurupá; no Es t:J.clo do Pará. T~m 75 bt• aças de 
la1·g u-ra. 

S'ARAPUHY . Rio elo Es tado da Bahia , ba nha o m•m. de 
Valen.;a e a pov. élo se u nome e vai lançar- se na b•hia de 
'l' i n l~aré, qqasi de fL·onte da villa do CayL·ú , tendo na f'oz o nome 
ele n o dos Galés . Receue o P itang uinha Riachão, r io d11. Serra 
elo l~ nge nhe e Ve L·m~lbo. A pa l'l9 du riq Sar apuhy, chamada rio 
dos Galé~ , e seu tl'ib. o rio dó E ngenho , di'iicle m u m un . de 
Va lenca elo de Taperoá. · 

S AR APU.HY . R ibeiL·ão do Estado de S . P aulo, corre na 
el iL·ecção m • is geral ele SO. pa ra NO. e clesagua na marg ' m esq. 
do rw Soroca ba . AtrMessa a es tmcla de SoL'Oca ba a Itapetin inga. 
Recebe o Pirapora . 

S ARAPUHY . R io do IT:staclo do Rio ele Janeiro. nasce na 
ser ra de Gel'icinó e a poz um cu L·so es tenso e lor~uoa ) ,' entra na 
bah ia do Rio de Ja ·•en·o, u.ma milha abaixo dil embocadura do 
Igu·•ssú . E' engrossado pelos d os Ge ri cinó e Jacutinga . E ' a~ra
vessado pala E . ele L<. do Nor te. 

SARAPUHY DOS GODINHOS. BaiL·ro elo Estado· ele São 
Paulo, no mu,n . da Piedade, com eschola . 

SARA:QUE, Lago elo Es tado elo Pará, no mun. de Obiclos , 

SARARÁCA, s . f. ( Valle do Am az .) . Especie de flecha de 
que usa m os selvagens para ma ta r a tll.rtaru_ja, e ass im 
tambem o pirarucJ). e outros pdxes gra ndes . A fa rpa desta fle
ch a é frouxa01e nte embebida na extrem;idade ela haste, t anto 
que, no acto de ferir o animal, sepa ra m-se as duas peças, fi
-.:ando en tretanto l igadas enL L·e si por meio de uma comprida 
linh a d 1 tucum, enro lada na haste . Fluctut nclo a h as te, por ser 
de canna, m )stra a d irecção que segue o animal no fundo da 
ag tla , e quanJo reappareca pat·a r espLra r, é novamente flec hado, 
e assim por dia nte, até eYhaurirem-se- lhe as forças . Então 
acaba o pescadot· de o ma:tar , pOL' meio do harpão, ou a cace
tadas ( Couto de Magal hães ). 

SARARACA. Lago elo Es tado do Amazonas, no mun. de 
Cocla.J àz ; desagua no rio Badajoz. 

SARARAHY. W assim ta mbem denominado o rio Acupe ; 
no l~staçlo ela Bahia ( Ayres de Caza l ) . Vide Acupe. 

SARARE . Rio a!l'. esq. do At· inos, a ba ixo logo da cachoeil•a 
rio Rebojinho ou das Tres Irmana e uns 60 kils. a baixo da foz do 
Itam ia my. Dera m- lhe esoe nome os exploradores Cas tro e 
Franca. 

SARARE. Rio do Es tado ele Matto Grosso, nasce nos campos 
dos P arecis e desagua na maL•gem occiden tal do Guaporé na 
Lat . S . de I4° 5 l' . S u curso é de mais de 170 kils. dos quaes 

. ceL·ca d P. 80 no rumo Sul e o res to ao Poen te até sua foz. «A tiua 
navegação diz o Dr . Ricardo F. ele Almeida Sen·a, é facil desde 
a cataL' acLa, que · f6rma ao pé elas se L·ras elos Pa L·eois : as s uas 
margens são na ma ior parte alagadas, e os seus mattos oflà
rece m a mai s pingne cultura» . Segundo o Dr. S. da Fonseca, 
esse rio r e.cebe pela m trgem dir os vibeirões do ÜuL·o Fino, 
Buri t.y, S . FL·ancisco Xavier e Sa n~'Anna e pela esq . o Bulha 
e o Pincla h i tuba, t olos caleb•·es nos aureos tempos da capitania. 
Nesse r io ficava o porto da Pescari t , ul~imo dos que nelle se 
encontram aguas acima. Foi ex plor ado em 1790 pelo astronomo 
Dr. An tonio José· da Si! v a Pontes e em 1795 pel o alferes de 
dL·agões Francisco Pedro de Mello . Seu nome, no iclLO ma doe 
inclios Palmellas, que habitam em suas cer canias, quer dizer 
lon~ra: rio das lo n t t·as . 

SARARIUM . Lago do Estado do Amazonas ; clesagLta na 
margem dir. do rio Madeira . ( Mappa de P eterman ) . 

SARÁ-SARÁ. R ibeiro do Estado dê S . Paalo, a ff. do rio. 
Rorocá-mirim. 

S ARATEUA . Igarapé do Estado do Pará , n~' \11~n. ele São 
Domingos ela Boa Vista. .., , 

SARÁU. Espigão no mun. de Sant'A11na de Antas e :©1.- ~-
tado de Goyaz. - · 
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SARAURÚ. Ribeiro elo Estado elo Amazonas, na margem 
di!'. do .rio Tacutú. 

SARA V ATÁ. Ilha na bahia do Rio ele Janeiro, entt·e a: foz 
d~ rio Mirity e a ilha elo Governudor . E'_ bastante arbori sad~. e 
sao afamadas as suas ft·uctas. Alguns clao-lhe o nome de ilha 
do Camarcio por ter s i elo, pot• muitos an nos ,. propriedade ele 
Franci~co Pereira Camnrão, que Lioha ahi uma grande caieira . 

SARDINHA . Log. no mun. daCapi taldoEstadocle Minas 
~~. . 

SARDINHA. Serra do Estado de Minas Geraes, enlre S. J oão 
d'El -Rei e Ayut•uoca, proxima do rio des te nome e ela serra dos 
Dou~ Irm ãos . 

SARDINHA. R io do [slaclo de i\linas Geraes; nasce ao SO . 
da Cachopü·a do Campo, no Jogar clcnomillaclo Bocaina, alem 
do tunnel da Lagôa elo Ne tto ( entt·oncamento elas viás ftlrreas 
~entraes elo B1·azil e Ouro pl'e·tann. ), é margeàdo peh E. ele F. 
ventral do Bt·az, [ até s ua jnncção com o ribeirão do Cumbe, 
cort•encl<J ambos para o rio Matapo rcos. E' um elos formadores 
elo HaiJ~ra elo Campo . ( ln f . l oc ). 

SARDINHA. l'tibeüã') elo Estado ele Mi na~ Get·aes , a fl'. da 
margem cli r. elo rio Ayuruoca. 

SARDINH .\. Col'l'ego do Est:tdo ele Goyar. , ::df. elo 1·io S . Je-
l'Onymo, r1ue o é do ri o Verde. . 

SARDJAL. Antiga cape! la d t ft·"g . rle Sant' Anna de 
Cebola> do l!ls~ado c: o ltio de Janeiro . Orago Senhor de 
llia t ~osin h os. 

SARGEN TO. ~Iort·o na cos ta do Estado do Ceará, entre a 
foz do rio dns Pa tos e a ponta elo Taragé . E' de alg·um" ele 
vação e temj tnto a si u111 denso coqueiml. c,· rca de 800 me
-t~os distante clelle , p :tra o mcll' , existe uma grande pedra com 
o mesmo nome. 

SARGENT O. Ilha n:J rio Par ag·1ay, 28 ki ls . aciq1a de Co 
rumbá e ce t·ca ele um e meio abaixo ela i lh a do Me io, no l!:stado 
de Matto Grosso, 

. SARGENTO . R ibe irão do Estado de S . Paulo, no muu, de 
Itape~ininga ; desagua no C:api var y . 

SARIEMA. Ribeirão do Estado do Cear á, nasce na set·ra 
de Babut·ité, banúa o mun . de Cani nclé e desagua no l·io deste 
nome pela margem dir. Vide Seriema . 

S ARIMORÉ . Morro do lado do S . d<~ pov. da Ald~a Velha 
de Guarapary e proximo do morro denominado Moninho, no 
Estado do Es'pirito Santo. 

SARMENT O. Log . do Estado de Miuas Geraes, sobre o r io 
Pomba, no cl ist . de Guar any do mun . do Pomba. 

SARNA . ror to no rio Gurgue ia , mu n . ela Manga e Estado 
do P iauhy. · . 

S ARRAPILHEIRA. R ibeirão do Estado ela Bahi à, no mun. 

l
de Ilhéos . E' um dos a li men·taclores ela logôa Itahipe . ( Inf. 
oc,) 

BARRE NTO. R ibei rão do Estaclo de Goyaz, nas visinhan 
cas elo a n·aial de Santa Ri ta . Atravessa a estrada de Mórr i
nhos e desagua no Paranahyba . 

S A.RUMAS . Indios habita n tes elas margens do rio J umena, 
no E~ta clo ele MnLto Gr osso ( Inf. loc . ) O Bat·ão ele :Mel gaço 
faz de Ues menção. ' 

SARZEDA S. Ribeirão do Es tado de Minas Gera·es; n asce 
11~ ser t'<t ele José Vieira, no elis~ . da Coniagem, ba nha o 
d1sl. elo Carmo ela Ca peli a Nova do Betim e desagua no rio 
Pa ' O.Opeba. R ocebe e ri beirão do Pi 11 ~aelo e da B ·a Esper an.._a. 
l\l;).soe com o nome ele Bento Madin~. 

SASSAFRAZ. Co L' I'ego do Es ta do ele Minas Gerae> , aff. cl'a 
llla\'gem e<cL· elo rio elas Aguas t im pas, trib. elo ~Iortes Grancle, 
no n1 u n. ele S . João d'E l-Re i·. 

~ATÃO. (Rio) E rradamen te por Sarlão . Vi de Dous I r
nlaos . 

1. SATIÁ . Pov. elo l!;•~ndo do Ceará, no m un. de Qu ixeramo
'1m, com u ma egrej n.. Vide Sitie~. 

SATIÁ. R io elo Estado do Cea rá : nasce na serra elo Es te
vão e l a:~ça-se no BanauQilrú, no logâr chamado Ba1·ra do Sa~ià, 
c! 1st . de Qu i xer~ mobim . O rio Satiá, diz o enge.nh.eiro Revy, 

naqce em um platean, chamado Livramento, cêrca de 30 ki lo
me tros ~cima ele Quixadá, e correndo ao longo da Sel'l'a do 
Estevão, recebe diversos g randes tr ibutar.ios, até q e cêrca de 5 
l~ilome~rJs ac im a ele Quhmclá o S:ttiá passa en~re montanha:s 
d ~ r ocha núa, qne surgem de repen te do valle chato ele rle pc
si:bos a ll uv iaes . A bacia elo valle do SaMá é consideravel e 
muito raza; ao nor~e e noroeste ella é limi·tacla por um sertão 
em ba ixo ele collinas ondul osas, cober tas por densa matta de 
catingas; a és te , sul e oeste a bacia é cercada vor al b9.s mon
tanhas». 

SATUBA. Pov. elo J!:stado das Alagôaq, no mun. de Maceió. 
Ha a i nela outr .:>s logs . elo mesmo nome em Cururipo e Santa 
Ephi~en i a. 

SATUBA. Rio elo Es~1do chs Alag-0.\<, aff. ,]a m~g"m dit·. 
elo r io Mun clabú . 

S ATUBIN HA. Log . elo Es tado elas Abgôas, na Branca . 

SAT Y R O. Furael·J ela R ibeira no Iguape, no Es·baclo ele S. 
Paulo. 

SATYRO . Col'l'ago elo Estado ele Goyaz, banha o mun . de 
San·ta Luzia e cles:cgua na margem esq. de rliJeit·ão J acobina 
(J. ele M . Alva t· es) . 

SAU Á . Tlibeirn elo Estado elo Amazonas, na margem esq . 
do rio JapunL alilnixo elas cachoei1·as, enbt-e o rio Yucara,pi e o 
ribeiro Jacú (Capitão-tenent~ Amazonas). 

S AUA . Corrego elo Estado de Minas Geraes, no dist . ele N 
S . tia Co nceição e Dores elo Are :~ clo . • 

SAUANHA: Rio elo Estoclo Llo E . Santo, banha o muu . 
de Nov~ ,\JnB tcl:t e ao desagua r forma a bal'l·a r/este nome, cuja 
profun cli claele e ele nove pn.lmos na. pt·<la - mar tia~ marés gmucles 
e Lres na baixa-mat·, e nas maré> pequenas sete palmo> na 
pl'êa- mot· e quntro na baixa- mat' · E ' esse rio navegavel na d is 
ta ncia ele 18 kils . po r grandes canôa9 e por lanchas . Di
vide·se em clous braços pl'inci paPs : o Timbuhy e o Fundão. E' 
tamhem clenúminado dos Re is Magos ou Piaputang:1. 

S AU-ASSÚ . Pov . do Es·tado elo E . San·to, no mun. ele 
Santa Cl' uz, com uma esch pu bl. de i nst . pl'im., m·eada pela 
Lei Pl'ov . n. 21 elo 13 ele novembro de 1870. 

S A U ASS U H Y. R iacho do Estado elas Alagoas, banha o 
mun. ela capita l e clesagua no Atlantico. Nelle encontt-am-se 
ainrla vestígios ele u :n fó1·te h ollandez . 

S AUBA. Log. elo Estado do Amazonas, no mun. de Coary. 

SAUBAR A. Dist. do Estado da Bahia, clislante 24, 4kils. 
de Santo Amaro, a cul· o mun . pertence . Orago S . Domin"'OS 
e diocese a rchi episcopa ele S. Sal vador. Foi CJ'eado parocllia 
em i 696 pelo arcebispo D . João Franco ele Oliveir a . 'l'em 4.570 
habs. Comprehenele os povs . Hapemba, Acu pee a lgu ns ou tros. 
Eschs. nubls . e agencia do cor reio . 

SA UDADE. Log. elo illsiaclo de Perna mbuco, nos mu na , de· 
A.maragy e Pa:l mares (di'st . ele Pr eguiças). 

S AUDADE. Log . do Estado elas Alaguas, no m un , de S . 
Miguel dos Campos. 

SAUDADE , I og . elo Estado de S . Paulo, no mu n. de Queluz. 

SAU DADE. Bait·ro do Estado dê S . P.aulo, no mun. do .Ba
na nal. 

S A UD ADE . Estação ela E. ele F . Cenl•ral do Bra7Jil, aberta ao 
t.rafego a 8 de a~os·to ele 1883 no ramal de S . Paulo, entre as 
estações ele Bat'J'a Mansa e Pombal, par a entro ncamen to do 
Ramal Banana len.se . Te m ngencia elo cor reio, creacla pel.t por-· 
·ta ri a de 19 ele s ~ tembro ele 1883 . · 

SAUD AD E . Parada da E . ele F . Commer cio e Rio das Flôr es, . 
no Esba'lo elo R io ele Janeiro, e n tre as esta,,ães ele Tab5:ts e San ta 
Theroza . 

SAUDADE. Morro no D iskic to P'edet·cd , ao S. dos morros elo 
Corcovado, p t•oximo da 'praia da P itangue ira, situa '! a na lagOa . 
Roclrigo de Freitas . 

S AUDA DE . Serra elo gstad..o de Minas Geraes, ~~o cl ist . do
Rosario e m un . de Ju iz de Fóra . O Con·eio d' J t•t:::de F m·a 
ele 2fi <tle clezembt·o ele 1885, r:esc revendo ess<\ se t'l'~ , cllz o se
guinte : « Na serra ela Sau cl,acle, d istricto do Rosarw deste ruu
uici pio , em tenas elo St·. José V ieente Pore.w.·a , no ~x tremo ~~1, 
ex iste uma gru~a, e em ba1xo ela ped ra , que é o P co ela seu a, . 
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um poço de agua que tem fama de santa pelas curas r eaes 
que tem effectuado e por ·ter naquelle logar out'ora res idido 
um monge, que fora morto por engano. A pedt•a, que serve de 
tecto da gt·uta, tem 50 metros mais ou menos de altm·a ~ 
occupa um:1 à rea quadrada rle outros tan·tos . A agua esta 
parada em urna. enorme bacia formada pelo solo, e pela pedra, 
que lhe estit supsr.ior um me.tro, lendo a b?ca 10 me~ros ~e 
extensão. No interwr da bae1a ou fenda, extste na d1stanCJa 
<le 10 metros mais ou menos, um a garganta qu1 està inun
dada pela ag:1a e cr1.e communica cem um enorme salão, que 
r epercute o éco ele vozes exteriores por espaço de mais de cinco 
13egundos. Esta bacia, que encerra es·ta agua parada e em 
pouca quantidade, é a.limeutada por go·tta~ vagarosas que pin
gam de gretas pro.fundas e ele qu e se ouve o mu1·murar . Em 
um platec~~~. que alli existe, ha um pedaço do solo que es-tá 
juncado por mais ele mil cruzes, além de outras innumeras que 
estão intt·omettidas por quasi todas as fendas da rocha, qne 
constan temente ameaça despencar, e é vista á distancia de 
u ma legua . Da freguezia elo Rosario dista duas e meia 
leguas por bom caminho. Antes de subir ao platee~u, ha uma 
dis·tanr ia ele uns 200 me·tt·os, que só se pôde transpor a pé, 
sendo predso deixar os a nimaes na en·tracla do bost1ue ela serra, 
por ser muito íngreme . Segundo informações do pharmaceuLico 
que conseguiu a lgumas experiencias, aquell a agu.a marca em 
qualquer época do dia Ho, differeçando 6° mais ou menos 
das outraq . E lla tem um sabor ligei ramente adstringente e in
~ipido, mas muito agradavel : é inodora e muito crysLalina. 
Contém boas pt·oporções de sili ca e calcio, e talvez de sulphu
rico. Uma analyse mais d etalhada daria melhor r esultadb e 
mais certeza. I-Ia muitos casos ele curas, que contam e que a·ttes
tam as visitas feitas á gnl!a do 11{onge ele~ Sauclade, indicados 
pelas muit'ts ct·uzes lá de!xadas. O Jogar oflerece muitos ele
leites pela .belleza e topographia do 1Jlat~at~, que desccbre un~ 
horizonte 1mmenso e um panorama hndtsstmo. O plateat~ es ta 
acima do solo da estrada proxima um 600 a i.OOO metros. Esta 
gru ta goza de uma boa fama e tem, realmente, dado allivio a 
muitos, não pela santiclacl~ que elles julgum ter, mas pelas 
propriedades miueraes, proprias do solo braz ileiro, e mórmeute 
elo desta província de .Min as ». 

SAUDADE. Serra do Estado de Minas Ge raes; separa com 
a do Urubu as aguas elos rios Perdição e S. Francisco elas do 
lndaiá. 

SAUDADE. Mot•ro . do Estado de Minas Geraes, no dist . de 
Dores elo Aterrado (Inf. loc.) 

SAUDADE. Praia no Districto F ederal , no dist. daLagôa . 
Nella ficam o Instituto dos surdos-mudos, Hospício Naciona1 de 
Alienados, a Escola Militar e o edi fic ic destinado á Universidade, 
ainda em constr ucção e cuja pedra fundamental foi lançada. a 
12 de fevereiro de 1881. E' ad miravel o panorama que d'ahi 
se gosa. 

SAUDADE. Ribeirã@ elo Estado de Santa Catharina; lan
ça-se no rio Pitanga pel a margem esq . Alarga-se bastante 
perto ae sua ol"igem e rega terrenos de grande fertilidade. 

SAUDADE. Ribeirão do Estado de Minas Geraes; desagua 
na margem di r. do rioS. Francisco, entre a foz dos rios Pa
raopeba e Pará. 

SAUDADE . Corrego do Estado de Minas Geraes, afl . da 
margem clir. do rio Todos os Santos, tl'ib . do Mucury. 

SAUDADE. Lagôa do Estado do Rio de J aneiro, no dist. 
de Guuulhos, para os lados do Travessão do Nogueira. 

SAUDADE. Lago elo Estado de Goyaz; desagua· na margem 
esq. do rio Araguaya logo acima ou quasi defronte da foz do 
rio do Peixe. · 

SAUDADE. Cachoeira no Araguaya, entre as do Dumbá 
Grande e Salto Rico. 

SAUDADES. Log . no mun. de Labrea do Estado do Ama
zonas. 

SAUDADES. Ilha do Est ado do P ar á, em S. João do Ara
guaya e com. de Baião . 

SAUDE . Antiga missão elo Estado da Bahia elevada a ca
gella curada ela freg. de N. S . de _Nazareth de Itapicurú de 
Cima pela Lei Pt·o. n. 751 de 13 de JUnho de 1859. 'fornou- se 
sécle claquella freguezia pelo art. I da de n. 1.171 do 8 de mat·ço 
de 1872. E' hoje dist . do mun. ele ltapecurú e clenomina-sa 
N. S. da Saucle da Missão. 

SAUDE (N. S. da). Dist. do Estado da Bahia, no mun. da 
Jacobina. Orago N. S. da Saucle e diocese archiepiscopal de S. 
Salvadot·. Dista 52 kilometros da sécle do mun. Foi creado paro· 
chia pela Lei Pro v. n. 67 de 1 de junho de 1838. T em 3910 ha· 
bihn tes e duas eschs. publs. de inst . prim. uma elas quaes creada 
pela Lei Prov .n .. 1.289 de 10 de maio de 1873. 

SAUDE (N. S. ela). Dist. do Estado de Minas Geraes, 11 0 
mun. de Santo Antonio do J.\IJ.onte . Diocese de i\1arianna. Foi essa 
pov. em principio um cUl·ato da parochia elo Espírito Santo1 
annexada á parochia ele Pitanguy pelo a rt. VIII § XVI da Lel 
P1·ov. n. 334 ele 3 de abt•il de 1847; á parochia elo Espír ito Santo 
do mun. de Tamanduá pelo art. I ela ele n. 332 de 9 de outu· 
bro de 1848; reincorporada a do P itanguy pe lo art. XX VI § !Il 
da ele n. 47.2 de 3·1 de maio de 1850; annexada á paroch ia do 
Bom Ddspach o pelo art. II da de n. 576 de 5 de maio ele :1852; 
á de S ·: Gonçalo do Par {L do mun. de Pitanguy pelo art . I da 
de n. 8::>3 de 14 de Maio de 1858; ao mun. de Santo Antonto 
do Monte pela ele n . 98! ele 3 ele junho de 1859 ; á parochia ele 
B.Jm Despacho pelo art. I li da ele n . 1.196 de 6 de agosto de 
1864; á parochia de S. Gonçalo do Pará pelo art. I § li ela ele 
n. 1. 635 ele 15 ele setembro ele 1870; ao mun . de Pitanguy pelo 
art. VH da de n. 1.755 de30 de março de 1871.: ao de S. An· 
t onio do Monte pelo art. VI da de n. 1.890 de 15 de jatho de 
:18'c2. Elevada á parochia pele art. VII ela de ·n. 2 .041 de 
i de Dezembro de 1873, Em suas divisas fi cam o espigão da La· 
goinha, que a separa da ft·eg . de Santo Aatonio do Monte 
e o rio Lamba.ry, que a separa. ela do Bom Despacho. Com~ 
pt·ehende o cli stt·icto das A1·aujos. Sobre s11as divisas vide : Le1 
Prov. n. 1.413 ele 9 ele dezembro ele 1867; at·t. I ela de n. 
2.906 ele 23 de se tembro e ar t. I § IV ela de n. 3 .058 de 28 
de outubro, amba.s de 1882. Tem duas eschs. publs. de inst. prim. 

S AUDE (N. S. da). Dist. do Estado ele Minas Geraes, no 
mun. de Alvimnopoli' e diocese de Mat·ianna. Era capella fi
li al da. freguezia de P aulo Moreira, ela qual foi des membrada 
pelo a t·t. I § I ela Lei Pro v. n. 2U ele 7 de abril de 184·1, que 
ele.vou- a á cathegoria ele parocbia . E' banhado pelo t•io do 
P~txe. Comp1·ehencle o povoado denominado Sem Peixe. Sobre 
Sttas divisas vide: Lei Prov. n. 21l de 7 ele Abril da 1841, 
n. 3 .072 ele 6 de novembro ele 1882. Tem 2 eschs. publs. de inst. 
prim, F oi desmembrado do mun. de Marinna e imcorporado. 
ao de Alvimnopolis pelo De c. n . 365 de 5 de fevereiro de 1891. 

SAÚDE. Log . elo Estado das Alagôas, na Pioca . 

. SAUDE. P ov. elo Estado ele Sergipe, no termo de Villa Nova, 
na margam dir. do rio S . Francisco, com uma capella. Fron
teiro a elle e quas i á margem esq. ftca a ilha da Qui tuba. Suas 
casas são cobertas ele telha, em linha, formando uma só rtHI· 
Tem uma esch . publ. 

SAUDE. Pov. elo Estado de Sergipe no município de Japa
ratubD .• 

SA UDE. Bairro do clist. ele Sant' Anna. da capital do Estado da 
Bahia. 

SAUDE. Log . . elo Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 
Maricá, com urna esch , publ. de inet. prim. 

SAUDE . Estação de C. C. de Ferro de S. Paulo a Sartto 
Amaro, no Estado de S . Paulo, entre Villa Ma1·ianna e Eu
coatro. 

SAUDE. Estação da E. de F. Leopoldina, no Estado de Mi· 
nas Geraes . Fica proxima ao aHaial elo mesmo nome do mun. 
de Marianna. Foi inaugurada a 20 de fevereiro de 1387. Até 
esse ponto tem aquella estrada de ferro 773 kilometros em trafego. 

SAUDE. Serra do Estado ela Bahia, na com. da Jacobina; faz 
parte do systema oriental ou marítimo . Nesta serra e nas suas. 
visinhanças os granit?s eievão-se a grande almra , apresen
tando a lguns píncaros completamente descobertos á ma is de 
800 melros acima elo nivel do mat·. Nas grottas formadas pelas 
suas innumeras ramificações encontram-se terrenos a lluviaes 
contendo de ordinario se ixcs rolados, em grande parte, Ele ori· 
gem diversa do s gt·anitos que formam a massa geral mais pro· 
xima. 

SAUDE. Mono do Districto F ederal, no dist . de Santa Rita, 
proximo ao mar. Tem uma capellinha . 

SAUDE. São as3im denominados cinco morros, que contor• 
nam a cidade ele Nova Friburgo, no Es·tado do Ri() de Ja neirO· 
Um del!es te m no se·.t c11me a forma de um leão deitado. 

4.3 .474 
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SAUDE. Ilha do Es tado das Alagôas, no rio S. Francisco. 
-defronte elo Collegio (Dr. Espindola Geo,qr. A lcr,goama). 

SAUDE. Riacho do Estado das Alagôas, trib. do Santo An
tonio-mirim pela margem esquerda. 

SAUDE. Rio do Estado de Minas Geraes, banha o dist . 
·de seu nome e desagua na margem dir. do rio Lambary, trib. 
do rio Pará. 

SA UDE . Ancoradouro na bahia do Rio de · J aneit·o, no 
Districto Federal. 

SAUDE DE E>ENTRO . Log. elo Estado das Alagôas 
na Pioca. 

SAUDE DE LOLÓ. Log. do Estado das Alagôas, na 
Pioca. 

SAUÉ. Log . elo Estado de Pernambuco no mun. elo Rio 
Formoso. Ha no mosmo mun. um outro Jogar denominado 
Sa ues inho. 

SAUÉ. Pequeno ri be irão do Estado do E. Santo; clesagua 
no m• r, entre ::>anta Cruz e o ribeirã9 Guaxindiba . 

P 
SAUHIPE. Arraial do Estado da Bahia, no dist. de São 

edro elo Assú da Torre. 
SAUHIPE. Rio do Estado da Bahia; nasce perto da ci

clarte de Alagoinhas, na l agôa elo seu nome, e clesagua no rio 
Subahum t , pouco acima da estação elo Sitio elo Meio, Tem 
um curso calculado em 36 kilometros. 

SAUHIPE. Rio elo Estado ela Bahia; n asc.e no let·mo de 
Entre Rios, atra•essa os dists. de Cipó e Sauhipe , no t erm o da 
Mat•.a ele S . João, e desagua no oceano , após ttru curso supe
rior a 90 klls. Recebe os ri achos Piabas, Ibó, Timbotuba, 
Secco, Calmçu, Itapecel'!ca e Joeirana . (In f. Ice. ) 

SAUlÁ. Lago do Solimi'í?s, na sua mar::rem clir., immeclia
tameme 8ba rxo elo rio Acaricoara (capi rào-tenerHe Amazonas) . 

SAVEIRO, s. m. (Rio de Jan. ), Embarcv.ção de for·te 
construcção. coba·la ou descoberta, que se emprega nll movi 
mento ela car·ga ou cleEcarga de generus. (Dicc. JI1(V)' . Era$.) 
Cat·responde áqui llo que, desde a Bahia nté ao Pará, chamam 
a.l-rarenga . Na Bah ia é o savei1·o um bota que ser·ve par·a o 
tl'anRporte de passageiros e é quasi sempre tripulado por um 
só homem, que maneja clous remos. E tym. E' o nome pcr
·tuguez ele um barco pequeno, ordinariamente de fundo chato, 
que serve para a travessia elos ri os ou pat·a a pesca á linha . 
( Au lete) . 

SA VIANNA. Log. do Estado elo Maranhã.o, á margem 
esq. elo riu Bacanga, em frente á ciciaJe ele S. Luiz. 

SAXONIA. CorrPgo elo Estado cl.e i\linas Geraes. aff. elo 
-t·ibeirão S. Jac intho, no mun. ele Theophilo Ottoni 

SCHARF. Rio do Estado ele Santa Catharina, aJ:l'. elo rio 
elas AD •as pela margem esq . 

S CHEID. Estação ela E. de F . Central do Brar. il , entre as 
esta\'Ões ela Serra e Palmeiras, no Estado do Rio ele Janeiro 

SCHELTER. Rio elo Es·taclo ele Santa Ca·tharina, afl'. d~ 
t•io 'l'es·Lo, que o é elo Itajaby. 

SCRLESWIG. Ribe irão elo Estado de Santa Ca thar ina, 
afi'. da margem esq . do rio Itajahy-mirim. 

SCHIMIDT. Nome ele uma picada na colonia Teu 'ouia, 
do Es tado do R. G. do Sul. A Lei Prov. n. 1.5l7 ele 26 ele 
nover"bro ele 1885, creou ah i uma esc. pub. m ixta 

SCHIMIDT. Arroio elo Estado elo R. G. do Sul, aJJ. clir . 
elo Couto, tl'ih. elo Jacuhy . 

SCHIMIDT. Al·roio do Estaclo do R . G. do Sul, afl'. dir . 
do rio Cahy. 

SCHNOOR. Arro io do Estado elo R. G. do Sul, ali', cl ir. 
do Couto. t ri b . elo J acuhy. 

d 
SCHOONEMBORCH. Nome da dó pelos Hollanclczes ao fol'te 

as Cinco Pontas . 

SÉ. Pequeno rio do Estado elo. Pa1·á. , na ilha l\Iaraj6; 
desagua entre a foz elo rio Camará e a elo Urub:uquara. Vide 
G?t?'ttpatu.bcb . Banha o mun. ela 'Cachoeira . 

SÉ. Rio do Estado do Pai' á, no mun . ele Monsarás. Recebe 
0 Igarapé Bacurytuba. 

o rce. G EOG, 05 

SEARIHAN. Lago do Estado do Amazonas, no mun. da 
Labrea . Desagua no rio Aciman . 

SEBANDILHA. Bairro do mun, de S. Roque, no Estado 
de S. Paulo. 

SEBASTIAN A. Dist. do Estado do Rio de Janei ro, no mun. 
ele Nova Friburgo, banhado pelo ribeirão do seu nome . Orago 
N. S. da Conceição e d•ocese de Nyterõi. Foi creado parochia, 
no logat· denominado Venda Nova, pela Lei Prov. n. 1..270 de 
26 ele dezembro de 1862 . Tem duas eschs . publs·. de inst. 
prim. Agerrcia do correio creacla em 1869. 

SEBASTIANA. Dist. do Estado elo Rio de Janeiro. Vide 
Ribei?·ão da Sebastiana. 

SEBASTIAN A. Morro elo Estado elo Ceat·á, no mun. de 
Ipuei ras . 

SEBASTIANA. Ribeirão do Estado do Rio ele Janeiro, 
une- se ao Paquequer e jun tos vão ao rio Preto, aff. elo Pia banha. 
Recebe o carrego das Larangeiras . . 

SEBASTIANA. Lagôa do Estado do Ceará, n o mun. de 
IgaLÜ . (lnf. loc.) . 

SEBASTIÃO . Log. do Estado elas Alagôas, no Ul'Ucú, 
SEBASTIÃO . Ilha no rio Madeira. Tem 1. 500 braças de 

comprimento . 

SEBASTIÃO (S .). Cidade e mun. do Estado ele S . Paulo, 
na com , de seu nome, no littoral, na Lat. de 23 '53' S. e Lon g. 
de 2"18' O. do Rio ele J aneiro, á margem elo canal do Tcq_ue
Toq•Ie . O Sr. Azevedo Marques da- nos no seu lJiooionaJ"tO a 
seguinte noticia á re>peito dessa cidade: « SegtmrJo Pedro Taques 
de Alm eida Paes Leme. es ta povoação foi fundada por Fran
Clsco d'Escobar Ortiz e sua mulher D. Ign ez de Oliveira Cotrim, 
naturaes ele Portugal, sem C[Ue t.oclavia precise a época. O que é 
porém ce~·to, é que teve sua origem pêlos fins elo seculo XVI e 
principio elo XVII, o qqe se confirm a com o extracto de duas 
cartas de sesmaria concedidas em Santos pelo caprt ~io-mór 
Gaspar Couq ueiro, loco-t enen-te elo c1onatario Lopo de Souza, 
a 20 de janeit·o ele 1603 e a 16 ele j unho ele 1609, em que se lê o 
seguinte:- Senhor capitão-mór. Dizem Diogo ele Unha te e João 
ele Abreu, moradores n n. v illa ele Santos, que elles são mor adores 
de 40 annos n'esta capi·tania, casados e têm mui> os filhos e 
netos, em especial D,ogo ele Un bate C[Ue tem 11 :filhos, sen do 
7 filhas, 5 solteiras para casar, e que não têm terra~ para fazer 
seus mantimentos, e por esta causa padece gra ndes hrabalhos e 
necessidades, e que el le.> haviam ajudado a sus tenta1· a terra 
~ a defender elos inimigos qne a ellas vinham, francezes, 
lllglezes e bollandezes, e contra os indios rebellados, pass.J.nclo 
nas guerras muitos trabalhos e nece>siclades, recebendo em seu 
corpo muitas flechadas e fet•idas ele que o dito Diogo ele Unha·te 
ficara manco e aleij ~1clo do braço e mão direita, e derramara 
seu sangue muitas ve.zes sem 1er tido remune• ·a~ão a lguma ; e 
porque a '1 5 leguas desta villa ele San·tos, ua Ilha de S. Sebas 
tião, na terra lit·me defronte de lia e toda a costtt até o Rio ele 
Jan eiro eram todas as te?"?·'as cleshabitadas e clevolu·tas, e ainda 
C[Ue eram tão longe, pediam para ambos deus pedaços de terras 
de maltes bravos qne começavam defronte ela Ill1a de S. Se
bastião, nos arrecifes que es tão juntos de uma praia, que 
chamam Pimqui-mwim, que e.stão ela banda ela terrn. dos 
IguM·amimis para o N .E. e que cl'ahi vão cor·tando pel·a terra 
adiante ao longo do mar salgado, passando outros arrecifes 
que estão defronte da ilha ao long-o da costa, e d'ah i iria pela 
mesma praia a, dar na praia que se chama S·twanambitú. e por 
ell a ao clian·te irá cor·tanclo a'té cl.egar ao por·to elas canôas que 
chamam lbapitandiba, e el'este por to correria direito á seua. e 
pelo cume della iria cortando até onde começou a pnrLit·, e toda 
a ·tert·a que hou\'er dentro desta demarcação . aguas verten·tes 
para o mar, en tt·arão nesta data . E outro-sim mais IIID!I. legua. 
ele ·terrn de mattos, mantnhos e capoeir'as ant igas dos ge n·tios, 
que estavam devolutas, pat·a plantações de cannaviaes, a lgo· 
doaes e mant im en·tos porque esta ·terra firme a queriam para 
criação, a qu~ l Jel'l'a partida elo capinzal que esLlJ.va na d1ta 
ilha de S. Sebnst iiio que era ... de oy,·il·a ejwi a cl>tt' em O\ltro 
Pi,·aiquê, que chamnm m:·,·im, até a enseada a que chamam 
dos inglezrs, e que a dita Jegua de. tert•a fos>e ;m quadra .. 
Despacbo:- Concedo. Santos, 20 de JaneH'O de 160<l.- GasJ?al 
Couqueiro, capi tãc- mÓt'. Otttra- A \'tendendo an qnA. me env10u 
dizer por sua petição Miguel Gonçalves, bombarcleuo d.a for
taleza de N. S. de ~Ia• tserrate, morador no Pi?rtt?, da vlll~ de 
Santos, allegando que era m01·aclor na cap1tama Ja de mtutos 
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annos e tinh a :.<judado a defender a t erra com ·sua pessoa e 
escravos á sua cus ta, e por não ter terras pedia se desse uma 
legua de terras no rpo r to que ora · s~ querià fazel' poveações em 
J~~q~~e-riq~~e!·ê , parlindo com Jacom e Lope~, correndo costa até o 
'l'oque-toque , e·Lc . (Cartorio da Thesout•aria de Fazenda, l1vro 3• 
ele sesmarias) - An teriormente a es·a e ncontramos <.>guaes con
cessões a favor ele Braz; Cub::~s , Domingos Pires e José Adorne 
em 1580 no mesmo cartol'io da th esouraria como cons~a do 
livt·o 1o' de sesmat;ias. Esta povoação foi elevada á villa pel •l 
capiLão-múr Pedro da lVIolla Leite a 26 ele março de 1636, 
desmembrando-se sen tet-ritorio elo município de Santos, a que 
pertenc ia, e á cidade pot• Leli Prãv. n. 20 de 8 de abr il de 1875. 
Confina ao NE . com a cidade ele Ubatuba, ela qun,l está sepa
rada pelo rio T auat in ga ; com San tos pelo rio SrH!J lli SI:!:. com 
Villa Bella da P1•inceza, ele que dista 5,5 kilome·tros pelo mat·, 
a O. e ONO. com Mogy da~ Cruzes, ele q.ue está separada . pelo 
aHo ela Samambaia, a NO. : com a cidade de Parahybuna 
a Ng. e com a eidade de S. Luiz a E. » . Além da matriz, 
possue a capell a de S. Gonçalo, o cemiterio publico deno mi
nado de S . Miguel, a casa da Garoara e Ca<ilêa •... Devemos á 
ben ignidade ele 11111 in·telligente e prest imoso amigo dessa loca
lidacle outras informações que dan1os em seguida: " :1-\. extensão 
do sett districlo é ele 13 '/ 2 leguas ou 75 -kils . pela costa , a 
saber : desde a ba rra elo ri o Sahy que a div ide com Santos 
para o S. a-té á vi lia 7 ' / 2 I eguas o·1 44 ,5 kils . ; ela ela vi lia 
para o N . até o · 1'abatinga , que a di vi ele com Ubatuba, 
6 leguas ou· 33,3 k ils. ; ficando, porém hoj e, com a ekv.a-ção de 
Carl).guatat·1ba á villa, a divisa natural o J~~q·tter-y-q~terê , entre 
S. Sebastião e Ct~ r t~ guatatuba . Unia legua ou 5 ,5 kils. ao N. 
ele S . Sebastião est~t a ft·eguezia de S. Francisco. uma das 
mais populosas da província e onde ex is·te um convento de 
franciscanos e ordem tet·ceira que set·vo ele matriz. D convento, 
ha tempos aban ionaclo, acha-se em ruinas e é ele la mentar-se 
que um edi licio bem cons truido e me moravel por sua antigui
dade seja destruido por censuravel abandono dos reJig iDsos 
supericn·es do Hio de J aneiro. - S. Sebastião comprehencle 
pelo N . , além ela fl'e3uezia de S. Francisco os populosos ba,irros 
da Praia elo Ba1•ro, Enseacla e Quilombo. Ao 8. e na distancia 
de 1 1 / 2 legua ou 8,3 kiJs. da cidade, Ga~·cá, fazenda ele cm•me
li'tas, uma das melhores elo dist ricto pela abundancia de agua, 
boa situaçii9 e fertilidade elo s!)u terreno, e ha aqui uma 
pequena capella da invocação ele N . S . da Luz, pertencente .á 
mesma fazen da. Com a sublevação dos escravos de Gaicá, 
acontecida a 3 de clezem bro de 1864 contra o prior F1:. lVIanoel 
ele S. Vicente Ferrer e o aclmimistrador Antonio Aug-us·6o 
Teixeir a (que foi assassi nado) extioguio-se a fazenda, sendo os 
escravos arrendados a particu lar es . Se.guem-se mais ao S . os 
bairro~ : Toque-toque gl"Ctnde, Calhetus, Toque-toq~te pequeno, 
Jl{arestas , Boyssttccmga, e Camb~~ry, bavencle no penultimo 
uma pequena capell a arruinada , e sem concurso, da invocação 
de N. S. da Conceição.- Seu porto é bom e podem ancorar 
em sna vasta e bem a bri gada bahia navios ele ai Lo boa·do ; tem . 
duas barras mui f t·ancas e ci1·culadas de peq11enos reductos, 
que lhe servem de clefeza e que foram construidos em . 1.820 
pelo goYe l' nador militar o major Ma xim ilia no Augusto Penido. 
Do lado da terra fil,me eslão, ao N., os fortes ela Sepit~•ba e da 
Ponta, da Cru.z, e ao S. o do Arc1çá . Na ilha , ao N., o do 
R ctbo .11.o"eclo, que com pequena g uarnição e qnasi desprovido 
de recursos bel! icos , r esistio no ·tempo da guerra da Cisplatina 
ao rogo da esc un a .de guel'l'a SMancly, ao mando el o alnJirante 
Guilherme Brown e ele um brigue de tran sporte no dia 18 ele 
novembro de 1826, que foram obri gados a re tirar-se .do fog,ó elo 
forte. Existe tambem em fren te da Villa Bella um forte ·todo 
em ruín as, e ao S. des ta o da Feiticeira . Ao N . da mesma 
ilha, e logo na Ponta das Cannas (que é a mais notavel 
saliencia que proj ec·ta sobre o mar.) existe ainda por ac!lbar uma 
antiga fortale;~a de cantaria, começada talvez em 1800, com 
abertUr\J> para 18 pé.;as, e hoje inb~iramente abandonada á 
devastação .- As estradas publicas que veem elo in·terior da 
província são : a es trada Dorict, cujo nome lh e foi legado do 
seu illustre fun<lador, o sebas·tianense vigario .lVIanoE)l de F aria 
Doria, ele saudosn memoria, que abdndo-a em 1832, desde 
S . J osé elo Parahyti nga a ent rar no cen'tt'o desla. vill_a (hoje 
cidade), fi cou paralysada desde a morte elo seu fundador em 
1843.; a de Car aguata·tuba, aberta em. 1805, e que par-tindo ele 
Parahy bun a desce no canto d,a praia, onde está fundada f\que lla, 
e clahi parte pela estcacla da marinha até S. Sebastião, atra
vessando um tr-ajecto ele 4 Jeguas ou 22,2 kils. a"té á villa . 
A pdmeira estrada foi aberta ei;Il ' 1785 p~los esfórc;os do 
capitão-m ór desta villa Manoel Lopes da Resurreição, e outros, 

_e passava então para Pirassununga., seu do depois encabeçada 
por Caraguatatuba e despPesada a do Pirassununga.- Pela. 
costa ele ::3 . Sebastião h a sofl'rivel commercio <ile cabotagem em. 
sumacas, lanchas e canôas. O terreno é fertil e produc.ti v o,. 
sendo notavel, a lém ele outros g-coeros, o café .que é cultivado 
com flesvelo. - Esta vi1la, uma cla·s mais antigas da província, 
possuindo t errenos farteis para todas as ' lavouras, e por suas 
abundantes matlas , foi outr'ora uma dae tributarias que mais 
conco.rreram com bellas madeiras ele construcção para augmentar· 
a marinha da lnglaterra pelo tratado ele 1817, entre esta 
potencia e Portuga l, então metropole elo Brazi I ; a almndaoncia 
de suas aguas, seu clima admiravelmente saudaveJ, e outras 
muitas qualidades que encet'l'a, a tornaram outr'ora unia das 
mais impor·tarrte3 povoações ela marinha cíl.e S. Paulo, ouncor
rendo conjunctamente com outras para o engrandecimento e 
prosperidade da província cem trjbu·tos, não em muito pequena. 
escala, e em tempos mais remotos para enriquecer a ciclaiie da 
Santos, que hoje osten·ta super ioridacle sobre ella, visto a 
decaclencia que a ameaça por falta de communicação para o 
interior que dê vid a ao seu clesenvolvimentó agrícola. » E' 
S . Sebast ião com. ct•eada pela Lei Pro v. n. 30 de 10 de abril' 
ele 1874. Sua pop. é de 3 .000 habs . Todo o mun. tem '16 
eschs . publs. de in st . prim. e 1 esc h. nocturna man·ticla pelo 
Gremio Lit·UeJ•ario Sebastia,nense. Estação telegraphica . Agencia 
d0 correio. Sobre suas divisas vide : Leis Provs. de 2 
de abri l de 1856 ; n. 44 de 5 de abril de ·1865 ; n. 21 de 21 ele 
março de 1870. De uma inf. pres·tacla em ±886 á Bibl . Nacional. 
sobre esse mnn. extrahimos o seguinte: «A cidade ele S. Se
bastião está. situada á beira ma r sobre um a planície, que se 
en·tenele ao sopé ela ser•t•a, em ft•en-te á ilha a que i\1ªrtim 
A:ffon P. o de Souza, em 20 de janeiro de 1532, deu o nome de 
S. Sebas·tião. Es·tá a E . de Santos, a 30°<18'20" de Lat. e a 333a 
de Loog. da Ilha do Ferro. Não é precisamente conhecida a 
epocha ele sua fundação; é certo, porem, que teve ella logat• 
em fins do secul o 16•, poi s que ·em um Auto l'avraclo em :1636 e 
que se encontra no Li.v. do Tombo ela Egreja de_ S. Sebastião 
a fls. 2 se declara que essa pov. já existia ha mais .de 30 annos 
.e is·to ainda mah se confirma com o extracto ele duas cartas d~ 
sesmarias, concedidas em Santos pelo C!tpitão-mór. Gaspar 
Coqueiro, !oco-tenente de Lopo de Souza, a 20 de janeiro de 
1603 e :16 de junho ele 1609. Esta pov. foi elevada ~ categoria. 
de v i lla a 16 ele março ele 1636 por Pedro da Motta Leite,. 
50 capi·tão-m6r ela capit_ania de S. Vicente, como loco-tenente e
procurador do donatf11'io, o Conde dê Monte Santo, ficando então 
seu t erritorio desanoexado elo mun. de San·tos a que pertencia, 

, como cons·ta do Auto lavrado pelo tabellião Domingos da Motta 
e transcripto no registro da C. Munrcipa-1 cles·ta cidade a fis. 53. 
O :1° juiz ordinari"o da villa ele S. Sebastião foi Diogo Catanho 
'rorres "·· O mun. confina com o de Caraguatatuba pelo rio· 
Juc!,ue·•·y-querê. (L~i Prov. n •. 18 de 7 d~ abril de 1849), com o 
de 8antos pelo r10 Sahy (Le1 n. 21 de 21 ele março de 1870), 
com Vil! a BeHllo ela Princeza pelo mar, com S. José do Para
hytinga e Para hybuna pelo alto ela serra. E' geralmente mon
tanhoso e coberto de ma~tas, encontra ndo-se, porém, a lgumas 
planícies do lado de E., nas proximidades do mar . . Tem 2 
portos : o ele S. Sebcbstiêío, accessivel a, navios ele grande 
calado e ponto de passagem doa paque·tes ela Companhia Nacional 
ele Navega ção, e o el eS . Francisco. Os mineraes mais encon
·traclos no mun. são : a pedra ele construcção e o bal'l'o de 
ola ria , do qual os babs. do bairro de S. Francisco "fabricam 
grande qua.n tidade ele !'ouça, que exportam para Santos e Angra 
dos ·R eis . A ' cidacle é pequena ,· mas limpa e sa1ubre . Suas ruas 
em geral, são largas; h a algumas, por~m, estreitas e ·to r\uosas. 
.Tem 13 ruas, 2 gra ndes praças e 200 casas . Além da egrejat 
matriz, ·t<m a capella de S . Gon.çalo, a Casa da C<\m ara, os 
cemiterios municipal e ela Irmandade elo Sacramen lo . T em duas 
pontes levantadas sobre alicerces de pedra, uma no rio Outeiro 
e outt·a na va ll a do Ipiranga. O mun. tem as seguintes es
tradas : a que vai ela cidade para Parahybuna, passand'o pelo 
po:cto ele Caragi.tata tuba ; a Doria, aberta em .1835 pelo padre 
Manoel ele Fari a Doria e ·trancada em :18112 por ordem. do 
Governo para impedir que os rebeldes descessem a S. Sebas
tião . A cidade di sta 180 kiloms. éla Capital; 108 de Santos; 
72 ele P arahybuna; 66 de S. José do Parahytinga ;' 24 dé Cara-
guat 1luba e 9 ele Villa Bella. · · 

SEBASTIÃO (S.). Dist . do Ei!tado da Habi'á, no mun. de 
Caetité . Diocese arcbiepiscopal de S. Salvador. F'oi· et•eaclo pa
rochia pelo art . I da Lei Pro v. n . 1. 998 cl·e 12 de julho 
ele 1880• Sobt·e suas divisas vide L·ei Prov. n .. 2 . 451. de p de-
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julho de 1884. Tem quas· e;ch.. publs. Age.ncia~ do co1'reio 
•Creada em ·mar,ço do i885. 

SEBASTIÃO (S .. ). P.at;ochia do Estado do Rio de Janeiro no 
mun. de Campos. Diocese de Nyte1·õi. Foi creada pelo Alv~rá 
de 5 de janeiro de· 18H. Tem duas esehs. publs . Compvehen!de 
os povs~ Alto do Elyseu, Cupim, Paus Amarellos, Tahy e 
Aasú . 

SEBASTIÃO (S.). Díet. clo mun. da Barra.:Mansa no Estado 
-do Rio de Janeiro, creada pelo art. I d·a Lei Pt•ov. n. i70 de 15 
de iVlaio de 1839. Vide Bi.ÍII·ra: Mansq, . 

SEBASTIÃO (~.). Bairro· do mun. da capital do Eeta!do 
do Am~zonas. 

SEBASTIÃO (S.) . Dist . do tevmo ele Mossoró no Estado 
·do R. G . elo Norte, creado pela Lei Pro v. n. 25~ de 23 de 
mªrço de 18.52 . Tem eschola. 

$EBASTIÃO (S.). Pov. do Estado do Parahyba do Norte, 
rno termo ele Campina Gra.nel\'l, com uma esch. publ. ele ensino 
mixto, ct•eada pela Lei. Prov . n. 771 de 22 de setembt·o de 1887, 
-e uma capella . 

SEBASTIÃO (S.). Log:. do ll:stad9 elo Pernámbuco, nos 
mun~. elo Limoe ,rci, ;s"azat•eth e ItambiL 

SEBASTIÃO (S.). Log . do Estado das Alagõas, em S. Mi
:guel dos Campos. 

SEBASTI ÃO (tl . ). Arraial do Estado da B.,hia , no mwn. 
-de Ut·ubú, com eschela . 

SEBASTIÃO (S.). Dist. elo termo de Macahubas, no Es 
tado da Bahia. 

SEBASTIÃO (S'.). Dist. elo ·te rmo de Caetité , no Estado da 
Bahia, distante da cidade 42 "kils. E:;:portJ: al godã;o e borracha 
de mangabeira. E' conhecido vulgarmente per Ci~co. 

SEBASTIÃO .. (S.). Log. no clist. do R.io!Pardo, no Estaçlo, 
do E. Santo. 

SEBASTIÃO (S.). Arraial do Estado do Rio ele Janeiro, 
no mun. ele Valença. 

SEBASTIÃO (S .), Log. elo Est1elo de S. Paulo, no mun. 
de Tieté . 

SEBASTIÃO (S.). Bairro do Es tado de S . P aulo, no mun. 
de S. Manoel, á mat'g<lm elo rio 'l'ieté, com as ruoinas ele uma 
-cape[Ja . · 

SEBASTIÃG (S.). Bainro na cidade de Santa Rita do Passa• 
·Quatro e Estado de S. Paulo, com uma capellinha . 
· SEBASTIÃO (S.). Pov. do E stado Para ná, no mun. de 

Castro ; com uns 160 habs., 20 casas e uma capella , Dista 
36 kils. do pov. do Soca vão e i8 da séde do município. 

SEBASTIÃO (S.). Log. do Estacló do Paraná, uo mun. do 
Serro AzuL 

SEBAST:f.ÃO (S.). Pov. do Estado de Minas Geraea, no mun. · 
-de Maria una, com uma esch. publ. de inst. prim. Foi elevada 
á clist. pelo Dec. n . 76 ele 20 de maio de 1890, e rebaixada de 
parochia pela Lei Prov. n. 1.998 de 14 ele novembro de 1873. 

SEBASTIÃO (S.). Pov-. do Estado ele Minas Gera:es, no mun. 
de S. Miguel ele Guanhães, sobre o ~io Brejahuba. 

SEBASTIÃO (S.). Pov. elo Estado de Minas Geraas, no 
·dist. da cidade da Cqnceição . 

SEBASTI ÃO (S.). Art•ai al elo mun. de Mar ele Hespanha , 
no Estado de Minas Geraes; com uma esch. publ. de inst . 
prim., creacl>~o pela Lei Prov . n. 2 .721 ele 18 de dezembro 

-ele 1880. 
SEBASTIÃO (S.). Log. do Estado ele Minas Geraes, a ,1Q 

ld-ls. -ela cidade do Curvello e a 15 do Ta bcleiro Grande. Existe 
.ahi uma fab.-ica ele .tecidos e fiação de propriedade particular. 

SE B&STI ÃO (S.) . Passou assim a cl~ nominar-se o clis~. d,, 
Borda do Campo, mun. ele B~rbacena, em virt11de ela Lei Prov . 
·n. 2 .935 ele 7 de outubro de 1882, no l!:staelo de Minas Geraes. 
Foi esse dist. et•eado pela Lei P1·ov . n . ·2.799 de 3 de outubro 
.de 1881. Tem escbolas. 

SEBASTIÃO (S . ). ArraiaLdis tante cet·ca de 2 kils. ela ci
dade ele Pat·acatú, no IJ:stado ele Minas Get·aes. Tem uma 

·~grej inha. Foi ou·tr'ora importante po1· ca·tsa da mine>t·ação . 

SEBASTIÃO (S.) . Log. do Estado de ~in(l.s Geraes, no 
mun. de S. José do P ara iso, a tres kils. do d ist . ele Cap·ivary . 
Existe ahi uma egrejj.oha dedicada a S. Seb!!§ tião. 

SEBASTIÃO (S.) .. Colon·ia agrícola elo Estado do Maranhão, 
fundada no loga t· Tury- assú em 1878 com retit•antes cearenses. 
O Jogar em que estalJeleceu-3e a colonia era outr'ora o mu
cambo de negros. 

SEBASTIÃ.O (S.). Es·tação da E. de F. de Bagé a U ru
guayana, no Estado elo R . G. do Snl , ent t·e as est ações do 
Rodeio Colorado e Boa Vi-sta, a 386m,5 el e al tura . 

SEBASTIÃO (S . ). S'!rra clo Estado do Piauhy, no rÚun. ele 
Campo Ma.iot·. 'l'em cerca de 55 kils. de extensão. Possue 
alguns olhos d'agna e pequenos t abocaes. E' desha bi taela e não 
tem cultura, . 

SEBASTIÃO (S .). Moq·o do Estado de Minas Geraes, no 
m.u11. de Ouro Pre ta . !!:m seu sob-pé ficava o palacio do 
Govern'l e rron t eiro o mot'l'o da Itat·olomy. 

SEBASTIÃO (S.). Sena do EMad0 ele .Minas Ge t·aes, no 
clist. de S. Sebastião dos Affiictos. Della parece nascer o rio 
Casca, aíf. do Eloce . 

SEBASTIÃO (S.) . Mono do Estado de Mi n ns. Geraes, na 
cidade de Juiz de Fóra . 

SEBASTIÃO (:S . ). Ilha elo Estado de S. P aulo , a 48 milh as 
E. da cidade ele S antos. Tem de ex·tensào 14 milhaa de N . a 
S . e ou·tro tanto de largura illO. Tem a fôrma tria ngula t; e altos 
mon te< . E' mui fe rLil, cultin da e separada do co nt inente pelo 
es treito elo Toque-Toque. Ayres de Casal di"z : « Oi to leguas a 
ENI!:. da ilha de San Lo Amaro ftc a a ele S . Sebastião, com 
qu<t tro de com primenLo, largut•a pt•op orcionada, 1ambem a lta, 
mais povoada , com sut·gielouros e separ ada elo contine nte pelo 
profundo c<t na l do Toque-Toque, que t em um a leg-na de la t· gura• . 
Saint :\.clolph", diz: «S. Sebastii.o . Ilh a ao N. el a costa da 
Província de S. Paulo, 18 leg un-~ tt E. da vil la de S<ultos, com 
uma pequen a villa em sua margem occidenta!. Já dissemos que 
Martim Affonso ele Souza, explo~·a nclo a cos ta do Brazil, surgira , 
em 20 de janeiro ele 1532, di a em que a Egrej 1. sol emnisa a 
festa de S. Sebastião, no estreito ele 'l'oque- Toque. ent1·e o 
continente e esta ilb a , e que lhe pttzer a o nome daquell e Santo. 
No seculo seguinte estabe.eceram-se ne! Ja alg uns Javraclo!·es e 
erigiram uma capella a N. S. ela L•1z, e aquell a no va povoação 
ficou pertencendo ao di st. da vlll a ele S. tlebas Li ão ,CL·eaela em 
1:636. A boa qua lidade das terras des tct ilha , sua v isinhança do 
continente e uma a rmação de baleia que nella se fez no decurso 
elo anuo de t742, contl'i buiram para o augmento ele sua pop. 
que se avalia ac-Lualmente em 3.000 hab ita ntes . 'l'em es ta ilha 
em Sita maior largura cousa de qua tro legu as e meia, seus 
montes são tão altos como os do oon.tinen·te, o que. faz com que, es· 
tando o tempo cl aro, sejam vistos a 15 leguas de distancia ; é 
de fórm a triangular, e tendo as margens cor ta das a pt·umo 
podem os navios coser-se com ella sem peri go, e na certeza 
de acharem optimos ·surgidouros abrigados dos ven tos com fundo 
ele vasa e de oiLo at é 25 bt•aças cl'agua . A ponta d_e Pirassi
nunga, que fica ma.is ao SE. da ilha_, está em 23o57'-32" ele Lat. 
e em 47°40'33" de Long. Occ. ». O almira nte Ro ussin, choro
g raRho·hyclraulico das cos tas elo Brazil , di z que a calbeta de 
:::> . :Sebastião é uma arribada serena e commocla, onde os nave
gantes se podem pt·over por preço modet•aclo de carne fresca, 
gallinhas, aguardente de cann a e c utros generos da terra; que 
ha excellente agua entre Villa Bella da Princeza e ~J, a •:mação 
da baleia ao N . ela ilha, que nella se póde fazer lenha por 
esta!' ainda pevoada de arvol'eelo ela pal'te do ma~e largo e ao 
ot•iente. " 

SEBASTIÃO (S.) . Ponta no mun. ele Cabo Frio do Estado 
elo Rio de Jan eiro, qne separa as praias do F orn o e do Anjo. 
Ahi existem os resLos de um peqneno forte const ruido no seculo 
passado para defesa local. 

SEBASTIÃO (S .) . Cot·rego do lilstado dá Bahia, banha o 
mun . elos JVleit·as e clesagua no rio Santo À11tonio . (!n.f. loc .) . 

SEBASTIÃO (S .). Ribeirão db Estado do Rio ~! e J aneiro, 
a tr. da margem esq. do rio Cara ngola, ~nb . do Mur1 ahé. 

SEBASTIÃO (S.) . Rio do Esta.c1o de_ S . ? aulo, ·afl'. ~a 
m >rgem clit•. do Riueil'a ele Iguape. lem 5;),{) lu!~ . ele e~.tensao 
sobre 13'",3 de largura. Corre en1re os muns. de Iguape e Xn·l
rica '(Azeved·o Mat·ques) . Affirmam- nos do mun. de Iporanga 
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ser elle na veganl em canôas cerca ele se\s e meio kils, Banha o 
mun. de Apiahy. 

SEBASTIÃO (S.). Arroio d9 gstado do R. G . do Sul ; des 
agua na marge1a esq. do Cebolaty, aff. do Uruguay. O Sr. A. 
Varella não cita entre os affs . do rio Turvo ou Cebolaty art•oto 
algum com esse nome; mencionando, porém, um arroio S. Se
basLião, aff. do Ut·uguay proximo do rio Turvo. 

SEBASTIÃO (S.). Corrego do Estado de Min~s Geraes ; clea
agua na rnar5 em dir. do l'iO S. Francisco, defronte da ilha 
elas Barreiras. 

SEBASTIÃO (S.). Ribeirã o do Es t11.elo de Minas Geraes ; 
nasce na Mantiq.ueira il. 1..i60 mett·os ele a ltitude e col'l'e pal'a 
NO., recebendo a esq. insignificantes mananciaes e á dit•. dous 
corrego~, a ntes de passar no arraial ele S . Sebas tião. Seu valle 
então se estreita, e, depois de receber COl'regos de pequena ex
tensão, entra no rio rlas Mortes a i. 030 metros ele al·titude. 

SEBASTIÃO (S.). Ribeirão do Estado de MinaR Get•aes, n o 
dist. de Manhuassú. 

SEBASTIÃO ALVES. Rio do Estado de S. Paulo, ·~rib. de 
um dos aJl's. da mal'gem dir. elo rio Tie·té . (Senador Gocloy . 
A P1·ov . de S. PMtlo .) 

SEBASTIÃO DA BARRA (S .). Pov. do Estado ele Minas 
Geraes, no mun. de Carangnla. 

SEBASTIÃO DA CATINGUEIRA (S .) D1s t . ela com. elo 
Piancó, no i!:stado do Parahyba elo Norte. 

SEBASTIÃO DA MATT A (S.). Ass im denom inava-se a 
actua l vil la ele S. Manoel no l.!:s'tado de Minas Geraes. 

SEBASTIÃO DO ALTO (S.). Villa e mun. clo Es tado elo 
Rio de J a.nPit·o, na com. de Santa Ma l'ia Ma gclalena, distante 
cerca de 15 kils. ela es tação elo Macuco (E. ele F . ele Cantagallo). 
. Diocese ele N~terõi . E' a fr eg. circum rlada pelos rios Gr a nde e 
Macuco. Ha uma corc\iiheira que a tl'avessa- a em quasi ·toda a 
exten~ão, lendo no . prinr·ipio da ft·eg. o nom e ele - Deus me 
livl'e, depois o ele iviacacos, e depois o ele Serra Escura . A la
voura principal é a do café, havendo ·t··tlll hem a da can na ele 
asRucar. Foi em principio um arr aia l ela r·reg . ele Santa Ri'ta 
elo mun. ele Can tagu.llo. A Lei Prov . n . 600 ele 20 ele se
·tembro ele 1.852 e levou-a a cUJ·ato; a d.e n. 802 ele 28 ele se
tembro de i 855 á categoria ele parochia ; a de n. 1.208 cle 24 
ele outubro ele '1 861 i ncorporou-a ao mun. ele Santa Maria Ma
gdalena; e o Dec. ele 17 de abril ele :1.891 elevou-a á villa. Tem 
duas e<chs . publs . de iust . prim., S<Jbre suas clivis'ls vide : 
Port;l.l'ia de 28 d e janeiro de 1853 e Lei Pt•ov. n. i. 367 ele 9 de 
janeit•o de 1.868. Oomprehende os povs. de N. S . elo Livra 
mento, Vallão do Barro e Ponte do Rio Negro. Foi rebaixada 
ele vill a por Dec. ele 28 de maio ele 1.89.2 e l' es taurada pelo Dec. 
ele 7 ele d eze mbro elo mesmo anno. 

SEBASTIÃO DO ARROZAL (S.) . Pov . elo Estado elo Rio 
ele Janeü o. no rnun . ele S. Joã o Marcos; com ·duas eschs . 
publs. ele i'ust. pdmaria. 

SEBASTIÃO DO CAHY (S.). Dise. elo mun. elo Cah y, no Es
tado do Rio Gt·ande elo Sul. Vide Cahy . 

SEBASTIAO DO ONÇA (S. ) . Pov. elo Estado ele Min as 
Geraes, n o dist. de S. José da Lagôa e mun. ele Itabira . 

SEBASTIÃO DO QUILOMBO (S.). Pov , do Es tado ele 
Minas Geraes no mun. elo Carangola. 

SEBASTIÃO DO RIO BONITO (S.). Arraial elo Estado 
do Rio ele J a neiro, no mun. ele Valenca , fi mar g . elo rio Bo
nito. Tem um cemiterio e uma capell a. . F:oi ahi creac\a uma pa
rochia pela lei P rov . n. ~.'(00 ele 17 de novembro ele 1885 . 
Tem eschola~. 

SEBASTIÃO DOS MARTYRES (S.). Vil la e mun. do l~s
tado do R. G·. do Sul, e:c- parochia. elo município ele Sa nto 
Amaro, á mal'g~ di r. elo ~rroio Castelhano. Diocese de S . 
Pedro elo Rio Grande . Fot creada parochta pela Let P1·ov. 
n. 1.438 ele 8 ele Abril de 188i e elevada á categoria ele v illa 
com a denominação de Venancio Ayres por Dec. de 30 de abril 
ele i89i. 

SEBASTIÃO DOS PINHEIROS (S. i . P ov. elo Es~aclo 
de MthaB Geraes no mun . ele Muria'b.é, á m at·gem esq. elo rio 
Gavião, com um'a pequena c~.pella . E ' t ambem denomin a da 
Azeclr. 

SEBASTIÃO DO TIGRE (S.). Dist. do mun. ela Diaman
tina, no H:etado de Minas Geraes, com uma esch. pub. ele inst. 
prim., creada pola Lei Prov. n. 2.390 de !3 de outubro
de 1877 .. 

SEBASTIÃ0 DO TURVO (S.) . Bairro do mun. de J abo-
ticabal e Es1.aclo de S. P aulo. · 

Sii:BASTIÃO DO UMBUSEIRO (S.). Dist. ct•eado no 
termo ele Alagna do Montniro do E,tad@ do Parahyba elo No !'te 
pelo art. 2° da Lei Prov. n. 729d•3 8 de oubbro de 188 1. 

SEBASTIÃO GOMES. Log. do Estado elas Alagoas . no mun. 
de S. Lu ir. ele Quitunde. · 

SEBASTIÃO LACERDA. E st acão da Estrado. ele Ferro
Central do Brazil, na Hnha elo Cen·tro abel'ta ao trafego a i 9 ele 
abril ele 1898. ' · 

SEBASTIÕES. Ilha do rio S. Ft•ancisco e Es l.aclo ela Bahia, 
no espaço daquelle rio compl'ehenclido en tre a foz elo Parami
rim e a cidade ela Barra do Rio Grande. 

SEBASTOPOL. Log . elo Es tado ele Pernambuco. no m\lll · 
do Cabo. · 

SEBO. Ilha elo Estado do Ceará, n o porto de (lamocim. 

SEBO. Igarapé elo Estado do Parú, no mun. ele Obiclos. 

SEBOLATY. Arroio que desag11a na lago::t. Mit·im pel::t. 
margem oeciclental. Banha <~ Republica elo üruguay . I-Ia um a 
ponte com o mesmo nome nessa l agôa. 

SEBOLATY. A<'l'Oio aff. da margem esq. do rio Uruguay. 
E' tambem denominado Guaril.a (Eleu·th Camargo) O St•. A. Va
r ella diz ser esse o nome an"tt go elo rio Turvo e dá ao Qqarita O· 
nome de A.lbery. Vide T~wvo. 

SEBOI?-UENA. Log. elo Es tado elo Amn.zonas, á marge m 
esq. elo no Jutahy . 

SEBUHY. Rio do Estado elo Paraná, no mun. de Guara 
ke ssa va. Alguns escrevem S~tbtthy. 

SECCA. Ilba elo EsLado ela Ba hia , no rio S. Francisco acima. 
da cidade do Urubú e proxima da Ilh8. elos Crt vallos, «0 b'r·aço do 
rio entre a ilha Secca e a mat·gem esq . é secco; porám a q udle 
en·tre a ilha do > Cavallos e a margem esq . é n avegavel por ln rcas. 
e canoas: esta ultima \em 20 a i:lO palm os ele altura e a opposta 
25; po1· es·te l ado ent1•a um sangradouro». (Ha lt'elcl ). 

SECCA. Ilha ao N. ela das Enchadas e ao S. d a do Gover
nador, na bahia elo Rio ele Janei ro. E' hella e ch eia ele arvo
redos, e por isso lhe a ssenta melhor o 11ome ele ilha s~c~a, que 
lhe dá Pizarro. 

SECCA. ·Arroio elo Estado do R. G. elo Sul, banha o \erri
t orio ela ex-colonia Conde cl'Eu e desagua n a ma rge m esq. do 
rio das Antas oa Taquary . Proximo a elle desagua na ma!'gem 
esq. elo mesmo rio uma sanga com o nome ele Secca . 

SECCA . P equ ena lagôa elo Estado elo R . G. elo Norte uo 
mun. do. J a rdim. (Inf. loc.) . ' 

SECCA. L agôa elo Es·taclo elo R . G . elo Not•te, no mnu. ele· 
Papary. 

SECCA . Lagôa elo Estado ele Minas Ger aes . Dell a nasc~ um 
cot·t·ego que vai ao rio Paraopeba. 

SECCA Lagôa elo H: staclo de Goyaz, no cHs t.. ele Ct·ixá, á 
ma rgem clir. elo rio Crixá- assú. 

SECCA. Cachoeira no rio elo Frade, mun. ele Traacoso e 
Es·tado ela Bahia. (Inf. loc. ). · 

SECCA. Cachoeira no ri o elo Sul, c3rca ele oito kil s. ac ima 
ela elo Bom Soe ego, no muo. elo Prado e Estado ela Bahi<t. 

SECCO . Log. do Es·tado do Ceará, no termo elo T ambu l'il. 
SECCO . Sen o ta elo Estaclo elo Ceará, , no mun. ele San-t'Anna 

(Inf. Joc. ). 

SE CCO . Morro elo Estado de Minas GeL"aes, na com. e mun. 
de Ouro Preto. Limita a L. o clist. ele Sa nto Antonio de Ouro 
Branco, separando-o ele Cattas Altas. 

SECCO. Riacho elo Es tado elo Cear ti, , afl. da marg . dit·. elo 
rio elas An·tas, trib, elo Salgado. 

SECCO. Riacho elo Es·taclo elo R. G do Norte, no si tie ele 
Oi·tycica , a oito leguas a O. elo Apody . Existe ahi uma especie 
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de peixes azulados maiores de meio palmo, que morrem quando 
as aguas seccam, r~produzindo-se qua odo apparecem . 

SECCO. Pequeno rio do Estado de Pernambuco, afl . do 
Mandaca1·ú, que o é elo J acaré e eete do S. Francisco . (Enge
nheiro Tristão Frankltm). 

SECCO. Riacho do Estado de Pernambuco,. b~nha o mun . 
de S. Lour enço da Matta e desagua no r1o Cap1ber1bé . 

SECCO . Riacho do Estado ele Pernambuco, banha o mun . elo 
Bom Conselho e desagua no Arabary Novo, afl.. do Balsamo, 
que o é llo Pa rabyba. (lnf. loc.). 

SECCO. Riacho do Estado de Pernambuco, banha a com. do 
Bonito e clesugua no rio Serinhaem. 

SECCO. Riacho elo J!:stado de PernambJco, nasce na com. de 
Gara nhun s no lo,.ar Exu banha o mun. do Bom Conselho e 
e clesagua do rio Pa1·ahy b~, _n o sitio do 'l'a.veil'a, depois de um 
curso a pproximado ele 120 k1ls. Recebe os r1achos Agua Branca, 
Gravalú-assú, Guaribas, a lém ele ou·tros. 

SECCO. Riacho do Estado ele Pernambuco, banha . o mun . 
ele Bom Conselho e desagua no P<tpacacinha, afl. do r10 Para
hyba. (lnf. loc . ). 

SECCO. Riacho do Es taclo elas Alagôas ; vae para o rio Mun
clahú . Recebe o riacho Bo lão. 

SECCO . Riacho do Estado da Bahia, atl'. do Tl'ar ipe . 
SECCO. Riacho do Estado da Bahia, afl. do rio Sauipe, 

(lnf. Ioc.) . 

SECCO. R io do Estado da Bahia, banha o mun. elo CRmi
são e desagua no rio elo Peixe. 

SECCO. Rio do Es·tado da Bahia , banha o mun. elo Cttrra
linho e desu gua no Paraguassú. 

SECCO. Rio elo Esiaclo do R io de Janeiro, no mun. ele Sa 
quarema . Nasce na serra elo Rio Secco e vae desaguar na lagôa 
de Saquarema. Passando, porém, pela fazenda de Francisco Do
min gues toma o nome de Marcello ou Ja1·clim. Nesse Jogar .é 
bastante fundo ~ e o do clous metl'Os mais ou menos ele pl'ofundl
clade. Quando' chove torna-se caudaloso, espraiando-se por 
uma grande ex!ensão. 

SECCO, R iacho elo Estado elo Paraná, na Ilha do Mel. 
SECCO. Rio elo Estado de Santa Catharina,. aff. elo rio 

Cubatiio . E' atravessado pe1a es-ti-ada D. Franc1sca. 

SECCO. Cot·•·ego elo Estado de Minas Geraes, no mnu. de 
Ouro Preto . Projee ta-se col!ocar M lle, no Jogar Xavier uma 
ponte ele ferro para passageiros . 

SECCO. Cot•rego elo Estado de Minas Geraes, ba nha o ter
l'itorio da V'illa ele S . Pedro d o . Jequitinhonha e .clegagua no 
l'io S . Pedro (In f. lo c.) 

SECCO. Carrego do Estado de Minas Geraes, nasce no 
morro das Alm as, banha o dist. ele Itabira e faz barl'a na 
margem esq. do rio deste nome. 

SE CC OS. Dá-se este nome no Brazil as corôas de ar@a que 
se formam nos rios e que impedem a navegação . São só vencidas 
Por occasião da enchente. 

SECOPIRA. Col'rego elo Estado de Goyaz. b::mha o mun. 
ele Santa Luzia e desagna na margem clir. elo rio S . Bartho •. 
lomêo (Inf . lo c.) 

SECRETARIO. Log . elo Es~aclo do Rio ele Janeiro, no 
clis t. ele Pedro elo R io e mun. ele Pet1·opolis, com duas 
escolas . 

SECRETARIO . Rio elo Estado elo Rio ele Janeiro, alf. elo 
Fagundes, que é o do Pia.banha. 

SECRETARIO . Rio do Estado elo H.io de J aneiro, reune
se com o Ubá e juntos vão ao Pa1•ahyba do Sul. Rece be o 
l'lbeirão da Va t·g.~m, o Açude Pequeno e o Atolei ros. 

SECRETARIO. Vide La.m·a,s do SeC·J'etcwio . 
SECUTARY. Log. no mun . da Labrea e Estado elo Ama

zonas . 

SÊDE. Rio do Es·tado elo Cenrá, no mun. ele S. Matheus. 
SÊDE DO VIOLA. Log. elo Estado elo R. G. elo Sul , 

no mun. de S. Vliz Gonzaga . 

SEGREDINHO . Arroio do Estado do R. G. elo Sul, aff. 
esq. do Prata, trib. do Taquary ou ~ntas. 

SEGREDO . Log. do Estado ele Pernambuco, no muu. ela 
Gamelleira. 

SEGREDO. Morro do Estado do Rio ele Janeiro., no dist. ele 
Guapy-mirim. 

SEGREDO. Ilha do Estado da Bahia, no mun. ele Bel-
monte . 

SEGREDO. Arroio do Estado elo R . G. do Sul, aff. 
esq . do P rata. trib . do Taquary ou Antas. 

SEGREDO . Carrego do Estac~o ele Min,as G~raes, banha o 
mun. do Caeté e elesagua no n o Sabara, aff . do r10 das 
Velhas . 

SEGUNDA FEIRA. Ribei rão ·do Estado de S. Paulo, 
entre Jahú e dous Carregas . Recebe o corrego Grande . 

SEGUNDO NORTE. Rio do Estado do Rio ele Janeiro, 
aff. da mat•gem esq . do I mbà . 

SEGURO. Log. elo Estado elo Rio de Janeh·o, no mun. ele 
CampoE, com um:. esch. publ. 

SEIO D.E ABRAHÃO. Log . do Estado de Pernambuco, no 
mun. de Quipapá.. 

SEIO DE ABRAHÃO. Log. elo Estaclo elo Rio de J anei ro, 
no mun. ele Nova Friburgo. Suppõe- se exi stir ahi ouro . 

SEIO DE ABRAHÃO. Log. do Estado ele Minas Geraes, 
no clist. de Tnquarassú. 

SEIS PAUS. Log . elo Estado do Ceará, no mun. ele S. Be
nedicto . 

SEIVAL. Banhado no Estado elo R . G. elo Sul, clesagua no 
arroio Carajá, afl.. do rio Camaquan, trib. da lagôa elos Patos. 

SElXÃO. Ribe irão do Estado de Matto Gt'osso, afl . da 
mm·gem di r. elo Gale•·a, trib. do Gttaporé (Dr. S. da Fonseca) 
Fica logo abaixo do ribei rão ela Pinguela. 

SEIXAS. Log. elo Estado do Ceará, nas margens elo Jaguaribe, 
en·tre S. João ele Jaguaribe e S. Bel·narclo ele Russas. 

SEIXO. Rio do .Estado ele S. P~~ttlo, afl . da mat·gem dir. do 
Parahybuna. 

SEIXOS. (H.iacho dos). Vide Peclras, r io. 

SELBACH . At• t•oio do Esktelo elo R. G. do Sul, afl . dir. elo 
rio Cahy. 

SELKE. Ribei t•ão do Estado ele Satrta Calharina, afi. do rio 
Itajahy-assú . 

SJ!;LLA. Morro elo Estado de Minas Geraes, no mun. de 
S. Domingos do Prata. E' um prolongamento na serra do In

. ficionado . E' assim denominado pel a semelhança elas duas 
enormes pedreiras que o formam com uma sella an·tiga. Neile 
existem g randes cavernas. 

SELLA. P onta na i lha de S. Sebastião pertencente ao Est:tclo 
ele S . Paulo. . 

SELLA, Anoio do Estado elo R. G. elo Sul. ali. esq. do 
arroio das Pedras trib. elo br aço septentrional qne fórma o arr.oio 
Duro, t ri b. ela lagoa elos Patos. 

SELLA. Carrego elo Estado ele Minas Geraes, all. do ri
beirão elo Choro, que é trib. elo rio Pará. 

SELLADA. Serr a elo Estado ele Pel'nambuco, a nove milhas 
do S. elo cabo ele Santo Agostinho. E' a>sim denominada pot· ter 
um a configuração semelha11te á ele uma sella. « Ha no engenho 
Ga ipió, escrevem-nos ele Ipojuca, a 25 kils. a O. da costa deste 
mun. um a serra de11ominada Sellacla, muito conhecida pelos 
na vegantes da al ta cabotagem, por ser vista ele grau de distancia 
e indicar-lhes que estão a E. do cabo de Sa nto Agostinho. 
quando se acham ern a llut·a de não poderem reconhecer a 
costa » . 

SELLADA. Trecho ela grande cordilhüra central, entl'e a 
ser1·a elo Roncaclor e a ele Santa Martha, proxirn a ao parallelo 
1So e me1·icliano 10o do Rio ele Ja nei ro, no Estado el e Matto 
Grosso. Separa as cabeceiras elo Araguaya ele ou tras vet·tentes elo 
Parana. E' como a maior pa1•te elas sen·as desse vasto araxá, 
uma successão de g t·an cles oHeiros e chapadões, mais elo que 
um a serra continuada. 
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:sELLADO. Morro do Estado de S. PauJo, no mun, do Patro
rci nio do Sapuca.hy . 

SELLADO. Mo~ro do Estado de Minas Geraes, no dist. de 
Dores do Ate rrado e mun. de S. Sebastião do Pararso. 

SELLA DO. Mor~o do Estado de Minas Geraes, .a N . O. e a 
cavalleiro do pov. do Bom Jesus do Lambary,, com cêrca de 450 
meLros de altura .. 

.Sl!:LLADOR. Morro nas divisas do dia·t, do Bom Jesus tlo 
Lambar y, no ERtado de Minas Geraes, 

SELLA-GINETE. Morro no di s t. de S . Braz do Suassuhy, 
termo de Entt•e R10s e Estado de i\1lnas Geraes. lfl' assim deno
minado por semelbar- Re a uma Eella ant iga. 

SELLA-GINETE. Ilha ao NE. da de Fernando de Noronha, 
pertencente ao Estado de Pernambuco. E' assim denominada 
por ter a furma de uma sell a . 

SELLÉ. Uma das sub-prefeHuras em que se divide a com, 
de Obidos, no Estado do Pará . Comprehende o lago de Sellé, 
igarapé das Fazendas, do Limão, do Iraiena, da Lama e o lago 
Grande do Poção. 

SELLE. Igarapé do Estado do Pará, no mun. de Obidos, 
SELLE . Lago elo Estado do Pará, no mun. de Oblclos. Nelle 

ficam as ilhas Cas·tanheira e Algodoal. 

SELLEIRO. Outeiro shuado na ponta N . da entrada da 
barr a de Ca tuama; no Es.taclo de Pet·o ambuco . Fica proximo 
elo outeiro do Funil , do qual é separado pelo rio MaçManduba. 
Tem. segundo Mouch~z, 80 metros ele al'tura. «Assemelh a- se, 
diz Vital de Oliveira , a uma sell a tendo uma grande arvore 
( oiteseiro) na parte mais elevatla ». 

SELLEIRO . Ilh a do Estado de Pernambuco, pertencente ao 
dist. de S . Lourenço de 'l'ljucopapo . (In f. loc . ) 

SELVA. Rio do Estado de Sa nta Cath11.rina , .banha a col onia 
Nova Veneza e clesagua no rio S. Bento. 

SE-ME-APANHA. Cachoeira formada pelo rio Parnahyba : 
'entre as denomin adas Urubú e Tres Irmãos. 

SEMEIA E APANHA. Log . á margem elo rio Parnahyba, 
uêrca de 12 kil. acima da foz do Riachão. « Neste lu&'ar, diz o 
Sr. João ltaymundo Martins, exis·tem pedras do laCio do Pi
auhy e um grande recife no meio do rio que se es·tende até o 
Maranhão, de ixa ndo es tl' eita passagem por entre as pedras elo 
lado do Piauhy. Anelando mais meia legua acim a do Semeia e 
Apanha encontrei do lado do Piauhy a barra do bt·ejo Cor
rente e a ilha deste nome . E' bom sabe r- se que tio Semeia e 
Apanha á barra do brejo Corrente é o rio composto de rochedos 
tl cascalhos r.azos que merecell! séri!J, attenção elo viaJa<nte >>. 

SEMIAN A. Cor rego do Estado de Goyaz, afl:'. da margem 
esq. do t·ibeirão Alagado, tri b. do rio eorumbá . ( Inf. loc. )_. 

SEMIÃO. Carrego do Estado de Goyaz, affi. ela margem esq. 
do ribeit·ão Alagado. (In f. lo c . ) . 

SEMINARIO. Mot•ro o-a cosba do E~taclo do R io de Ja neiro, 
proximo do morro ele Samanguayi, ou Sambagoiá, que fica entre 
a Prai a ele Fóra e o morro ela A.rêa Grossa. 

SEMIN.ARIO. Morro do Es tado elo Amazo'nas, no mun. de 
Manaos, á margem clit•. el o igarapé da Cachoeira GJia tlde . Pro
j e ta-~e construit· ahl um ce·miterio publico. 

SEM NOME. Rio do Estado de Matto Grosso, afL da. mar
gem esq . do rio Agua Bra nca, a.lg.uns kils . acima de sua foz no 
S. Loure nço . Faz con:;.raverten1ies com o Piquil'Y e cort·e por 
isso 60 kils em rumo S. N. 

SEM- NOME. E' assim denominada uma das cascatas que 
afll.uem á margem di r . do rio S . P edro, no Estado elo Rio ele J a
neiro. Passa pela fazenda do Callado, 

SEM PEIXE. Pov . do Estado de Minas Geraes, no mun . 
de M"at•ianna, com uma esch . publ . de inst. prim. creacla pelo 
art. I da Lú Pruv. n . 2.765 de 13 ele setembeo ele 188l. Foi ele
vada á dist. pela lei ·Prov. n . 3.354 de ·9 ele outubro ele 1885 . 

SEM PEIXE. Rio do illsta•lo de Minas Ger aes , aff. do rio 
Doce, banha os clis ts. o da Saude e Pauio Moreira, ( Alvimno
polis ). 

SEM PEIXE. Rio do Estado de Minas Ge raes, banha o 
,mua, elo Muriahé e clesagua no rio Preto, aff. do Muria hé . 

SEMPREVIV Ao. Log . do Elstado· elo Amaznnas , á margem 
di r . dp rio Madeira, m un. de Manicoré . . 

SENABÓS. Indios do Estado de Matto Grosso, na .. margenl 
do. Mamoré . (B . de Melgaço) . 

SENADOR CORRÊA. Ilha na ·rio Iguassú, aff. elo Paraná~ 
abaixo do Salto Ozol'io cerca ele um kilometro . To!TIOU essa pde 
nominaçâo em homenagem ao representante do Estado do a· · 
raná, na CaJ;nara Vi-talicia . 

SENADOR 'DANTAS . Linha do nucleo coloni al Pariquet•a· 
assú , no Es·tado de S. Paulo. Em 1897 abrangia 60 lotes . 

SÉNADOR FURTADO . Estação ela E. de F. ele Caxias a 
S. ~osé de Cujazeiras, no IllRtadodo 1\Iaranhão , no kil. 77,300-, 

SENADOR POMPEU. Vi !la e mu11. do Estado elo Ceara~ 
A lei n . 400 de 27 de setembro de 1897 ·transferio para ellll- '. 
aécle do t ermo de Benjamin Conshnt. Foi Cl'eada vil: a pela le! 
n. 332 de 3 de setembro ele 1896. A eleição de vereadores lbev 
logar a 25 ele outubro e a inaugut•ação do mun. a 8 ele novem ro 
de 1896. Rrli o anligo dist . de Humay·tá . 

SENADOR· POMPEU. Uma das estações da E. ele F. de 
Baturité, no Estado do Ceará. 

SENADOR PRADO . Linha do nucJeo colonial Pariqnera
assú, no Es·taelo de S. Paulo. Em 1897 a bea ngia 52 lo tes. 

SENAMBOCA . Bah ia na c sta d ,J Es·tacl o do P arÚI, entre a 
foz do Gurupy e a p~nta 'l.'ijoca. 

SENDENGUE . R io rlo Estado ele Sergipe, afl'. da mal'gem 
dit·. elo Cotioguiba. 

SENE. R iacho elo Estado de Sergipe, banha o mun. de C:tm~ 
pos do Rio Rea,l e desagua no rio Jabebery. (In f. loc. ) · · 

SENECURIÁS. Selvagens que habi tavam a região 1·eg11d: 
pelo rio T apajós , no EJstado elo Pará . Fo•·am exterminados pelo 
Munduruuús. 

SENGÓ. Log. elo Estudo de Minas Geraes , no mun. ele PoU~~ 
Alto, a se-is kils . di.~tante cb ciclacle, na est rada que vat plll 
Baepencly. 

SENHOR DO MONTE. Log. elo Estado ele Minas Geraes, no 
mun. ele S. João d'El-Rei. 

SENHORA DO PILAR . Ilha no rio Paraná, entre o saltO 
das Sete Quedas e o Ignrey. 

SENHORIA. Serra do Es·tarlo do Rio de Janeiro, no, d.l
8
st: 

de S. Pedro e S. Paulo do mun. ele lta guahy. Não seru e 
·nhorinha 1 

SENHORINHA. Serra. do Estado elo Rio ele Janeit·o, entre 
Pirahy e Itaguay. 

SEN·HORINHA. Serra do Esta-do de S . Paulo, no mun. dll 
Boca i na·. 

SENHORINHO. Conego do Estado de Goyaz, afl'. da mar; 
gem esq. elo riberão do Aga pito, tl'ib. do rio Vermelho . FTe:, 
um kil. ele curso. Denominava-se Inve,·nacla Reuna.. (O IM 
lVest do Brazil). 

SENNA . Ponta situada na extremidade NO da ilha da J.V!a· 
rambaia, no liltoral elo Estado do Rio ele Janeiro. _ 

dll< 
SENNA. Igara-pé elo Estada do Amazonas, no mun. 

capital. 
SENNA. Rio elo Estado _de Sergipe, affi. ~o rio Re~Ó 

(S . l;isboa . Ohorog?·. de Sergtpe). Outros o menmon am co 
a ff. do Jabebi·ry .e este do Fio Real. 

SENNA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha. o Jl'l lt~ 
ele Minas Noras e desagua no rio Itamarancliba, I kil, aba1so dO 
foz doS . Lourenço. H.ecebe pela margem clit•. o correg0 ) · 
Campo e pela esq. os ribe it•ões S . Miguel e Gouvêa. (inf. JOC • 

SENTENCliAD0. Igar apé que corre proximo ao clistr· de 
Santo Antonio de Gurupú; no Estado do Pará·. 

SENTIDO. Pov. elo Estado da Bahia, no mun. de p.oçõeS· 
SENTIDO . Serra· do Estado da Bahia, entre Poçõ_es e CoO' 

q uista. E' uma ramificação ela sana do Perip2ry. 
e e1ll 

SENTINELLA. Serra do Eslacto ele Goya~; prolonga-\re li 
boa distancia com e· rio Clal'o (Ayl'es de Cazal) « Coree eiss7.) 
serra Dourada e o rio Caiapósinho>> (Alma nak de Goyaz . 
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SEN'I'INELLA. Lagoa qne ·outr'ora existiu no espaço q\1e 
:edeJa entre a rua do COIJ.cle d'Eu (antiga Nova do Conde) e a 
d 0 Are1al; no Distr icto Federal. Ahi os franceí:es, commah
ados por Duclerc, soffreram um pequeno revez de Bento 'cte 

A mitral Gurgel, á fren·te ele sua eompan·hia de estudan•tes. 
SENTO SE' . Villa e mun . do Estado ela Bahia, ter mó da 

dom .. do Joaze iro, á margem do rio S. Francisco, a õ7i kils. 
a c~dade ele S . Salvador . Orago S. José da Barra e· diocese 

1rch1episcopal de S . Sah-aclor. Vi \la por Decreto ele 6 ele julho 
c e .1832. Foi com. a ntiga. Em 1835 a Lei Pro v. n. 6 ele 2 de· 
Inaw, em seu art. li! ti r ou -lhe o termo de Chique·Chique, e no 
aprt. IV constituio-a com os te1•mo-s de seu nome, Joazeiro· e 

ambú. Em 1846 a Lei Prov. n. 229 de 28 de fevereiro incor
porou-lhe o termo ·ele Pilã o Arcado. Em 1857 a Lei Pro v. 
n · 650 de 14 ele dezembi·o em seu art . I e § III supprimiu a 
:;om. _de Sento Sé, incorporando o termo deste nome á com. do 
oaze1ro. 'l'em 6.684 hab,. e eschs . publs. de inst. prim. O 

Lua_. comprehencle , entr.; outros povoados , os denominados 

d
agoa, Olh·eit·a, Alegt·e, Bortueirão, Taboleiro Alto. Agencia 

. 0 cot·reio. Sobre suas d ivisas vicie: Lei Prov .. n. 446 de 19 de 
JUnho de 1852. 

SENZALA, s. f. C,,njuncto dos alojam entos destinados 
ant tgamente á escravatura das fazendas. Consistia orclina rj amen· 
te em choupanas fol'manclo um anaial pt•oporcional ao numero de 
6Bcl'avos. H a, porem. senzala.s mais bem ordenadas em forma 
~e aquartelamento . Este t?.rmo é de õrig<lm africana, e pertence 
a língua bun da, significando povoação (Serpa Pinto) ou aldeola 
(Capello a Ivens) . Cumpre advert ir entretanto que não o en
contro no Vooabt•lcvl"io apresentado por Capel·lo e I vens. Nesse 
Vocabulario lracluzein povoação pur sanza. que parec~ ser o 
radica l de sanzala, segundo a pronuncia que sempre ouvi 
dos negros ela Angola. Moraes, Lacerda e Aulete escrevem 
di!l'erentemente Genzala e Senzala . Pre·firo a segLJncla orto
graphia, por s~ r a mais geralmente acloptacla. Creio, salvo 
melhor juizo, CJUe a minha definição de Senzala, é má ia accei
tavel qLLe a destes lexicographos. (B. Rolwn.) 

SEPARIAN. Lago e igarapé do Estado do Amazonas, 
no mun. ele Canutama . 

SEPATINY. Log. do Estado do Amazonas, á margem 

.A.
dtr_. do rio Purús, no .clis Lric·t.o de I-Iyutanah.an, mun. da Labrea. 

_ht tocam os vapores da linha de Manáos e Hyutanahan (no 
l'lo Purás). 

SlilPATINY. Rio trib. da ma,rgem dir. do Purús. - .I?ista 
41. ,21 milhas elo rt.uxi. . E' em gt·ande parte clesconheculo. 
:Pouco aqima de sna foz eXiste uma a ldêa ele Hypurinas e para 
o intel'ior a tribu guerreira elos Guaranás . 

SEPÊ _(S .). Villa e mun. do Estado do R . G. do Sul, a 66 
kils. de Caçapa v a. Orago N. S. ela Conceição e cli'ocese de 
S. Pedro. Foi, em principio, uma capella creada no clist. elo 
S. João, na costa elo rie S. Sepê e mun. ele Caçapava pelo 
art. I da Lei Prov. n. 66 ele 6 de junho de 1846; elevada á 
Parochia pelo art. I da de n. 201 ele 7 ele dezembro de 1850 e á 
categoria de vill a p.elo art. I da de n. 1.029 cle29 de abril ele 
1876. Sobre suas divisas vide: Lei Prov. n .• 452 de 4de janeiro 
de 1860; art. Ilf da de n. ·1.029 de 29 de abril ele 1876 . Tem 
duas eschs . publs. ele instr. prim., uma elas quaes, foi Cl"eaela 
Pela Lei Pro v , n. 251 de 25 ele novembro de 1852 . Agencia elo 
correio. 

SEPÊ (S.)'. Rio elo Eslado do R. G. do Su\ ; nasce pePto dos 
Serras das Lavr,\s, na serra do Ar.ampamenlo Velho, rega o 
Ill';ln. do seLt nom e e desagua na margem dir. do rio Vaccacaby, 
ak"?Ima ela C<l<:hoeira denominada Baptista. E' navegavel até. 18 

tlometros acima da sua foz . 
SEPITAND.UV A. Rio elo Est.•clo elo Paraná. afl. ela ma1;" 

gem, e.~q. Ç\.o Nhun,cliaquara. Banha o nucleo co loi~ia l denomi: 
nado Sesmaria .. Enconka-se ta.mbem escnpLo Sap~tandttva . 

SEPITIBA. Pov. do Dis tr icto F :cleral, no CUt·ato ele Santa 
Cruz, na bahia elo seu nome, onde f6Pma um pequeno porto. 
1'em eschs. publs. ·de instr . pL"im. E' ligada a San·ta Cruz por 
~ma linh a ele canis ele fer-ro e a Pat·aty, Mangan1 tiba e Angra 

os Re'is por uma linha ele vapores, para o que !lcha- se organi· 
8~da uma empreza, privilegiada por Decre to do Governo Impe· 
rtal. E' notavel pela quanticlarle ele peixe fresco -com que abas
tece os mercados da Capil·ali?ederal e cuja importancia se eleva 
a uma cifra avultada. Tem bons eetabe lecimen•tos ele commercío. 
«Esta· povoação tem ·tambein a sua hid toda: o forte ela Guarda 

construido sobre a montanha que se levanta no meio d'e\l'a e 
cujas ruínas podem ser vist-as, foi um ponto de defeza contra a 
invasão·estrangeira. A f:aciliclacle ele communicaçães ele q11e 
gos.1. Sepitiba h a ele tornai-a o mercado central de todo o pei-xe 
destinado ao Rio ele Janeiro. Esta mesma facilidade trará ao 
seu porto todos os· passageiros que transitarem entre o Rio e 
o Lazare :o, vis to como esta estação sanitaria está situada á dis
ta,ncia aJ)enas de 30 milhas, e os vapores da cempanhi a ele Santa 
Cruz poderão fazer esse trajecto em pouco mais· de cl uas hol'as, 
collocanclo por e~te m odo a 11ba Grande á 5 h oras el e viagem 
do Rio o que con~tih!irá um melhoramento ele subj.cla vapta- · 
geme economia no serviço elo Laza.reto. A linha de ferro - ca1•ril 
estende- se ao longo ela praia e vae ligar a_i lha da Pescaria á 
terra firme por meio elo gránde molhe ele p<c!I·a, cuja extensão 
comprehende quasi o seu decimo kiilometro. Verdadeiro ar-rojo 
ele constl'Ucção, este molhe é o trabalho mais dispendioso da 
companhia, e no seu genero, talvez o mais nlitavel da provín
cia. Os carros deslizam sobre· os trilhos com suavidade e segu
r ança ao longo desta muralha, lançada ~ol.n·e o mar, a té encon
trarem a ponte elos vapores, onde termin a a linha terrestre e 
começa a linh a maritima. Concluída a baldeação, o vapor 
ap1·ôa na rota ele sueate. ~m manhã clara, o céo limpo ele nnvens 
podendo clescorLinar-se a corei ilheira de serras que se esLencle desde 
Itacul'Ussá até Paraty, a dupla pai~ agem, t<)rrestre e marítima, 
sempre variada e poi· vezes imponente, accen tua-se duradoura e 
impressionaveL na phamtasia elo viajante . Navega-se só den bro 
da bahia ele Angl'a elos Reis, immenso braço de mar ele mais de 
20 leguas ele extensão, povoada ele muitas e formosa9 il'has, por 
ent r e as quaes o vapor singra forte e ve loz s~m receio dos tem
poraes, que se agitam lá por fóra. Aqui não hâ o enjôo nem 
á monotonia elas viagens do mar l a'rgo: taes incommoclos são 
substi'tuidos pe la conversa animada e alegre , e pelo episodio 
sempre novo de uma cligt·essão de· recreio. A primeüa hora 
ele vapor l eva-nos a Itacurussá». 

SEPITIBA. Ponta nc~ ilha ele S. Sebastião pertencente 
ao Estado ele S. Paulo. EnLl'e essa ponta e a Talhada fica: o sacco 
de Indaiaoba . 

SEPITIBA. Bahia no littoral do Districto Federal, occupa 
um espaço ele cerca ele 20 milhas ele E. a O. sobre nrna largura 
media de 6 milhas ele N. a S. E' abrigada pela Restinga ou 
ilha_da Mat·am baia. A parte o. ela bahia é cheia ele numerosas 
ilhas e rochedos, sepa·raclos por g1·ancles fundos, nos q\1aes ha 
bom a ncoradouro ; a p!!ofundiclacle varia ahi ele de 22 metro'S a 
3 metros, y>tsa molle. Os navios que tiverem de ir a Sepiti.ba. 
devem contornar o morro da Marambaia. Para pequenas em• 
barcações h a uma passagem sinuosa entre a extremidade E . dá 
i lh a Marambaia e a ponta da Gua ratiba , que torna-se bast<~.nte 
perigosa quando sopra o SO. · 

SEPITIBINHA. Log. do Districto Federal, no clist. de 
Guaratiba. 

SEPO . Log . elo Estado ele Pernambuco, no dist. ele Vi-
cencia. 

SEPUI.TURA. Log . elo Estado de Matto _Grosso, no mun. 
da capital. 
· SEPULTURA. Ilha no rio Doce, proxima á foz elo rio 
Suass'lhy P equeno, no · Estadp de Minas -Geraes. 

SEPULTURA. llba no rio S. Lourenço,, no Est!!,do _. de 
Matlo Grosso, 3 1 / 0 milhas abaixo elo rio Negro. O Dia-rio do 
Reoonheoimentq, ele 1786, denomina-a ilha elos Cervós. 

SEPULTURA. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, ali'. 
clir. ri<? ela Va rzea, -trib . Clo Uruguay. (Vide Sepulturas,) 

SEPULTURA . Corrego elo Ê3taclo de Minas Geraes, aff. 
db rio elo Machado, nas divisas do clist. do Campestre. 

SEPULTURA. Corrego do Estado de Minas Geraes, atf. 
do rio Pi·eLo, nos l"imites dos Estados ele Minas e Goy.a~ .. Di:?: 
Cunha Mattos que esse ·carrego é assim denominado por se 
achae a hi entenado, perto de uma cru?., o major Ra~mundo 
de S. Paulo, assassinado pelo seu tropeiro. 

SEPULTURA (Braço da)·, Canal do Qt~yabá, á esq. da 
ilha dos Cervos, no Estado de Malto Grosso. 

SEPULTURA {Ribeirão da). E' uma cabeceira elo .~ua
poré no E s tado de Matto Grosro. Tem aguas mUJtO feu~gt
nos a~. Um quarto de legu·a .ao S. ~e sua nasc.ente,. o Dr. Sllva 
Pontes fez as seguin-tes observaçoes em dezemheo de. 1189 . 
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La·t. 14° 40', Long. 61 o i4' O do meridiano de Paris. Decli
nação da agulha 10° 10' NE. (B. de Melgaço.) 

SEPULTURAS. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff, do 
arroio doa Ratos, triL. do rio J acuhy. 

SEPULTURAS. Arroio d0 :illstado do R. G. elo Sul, afl'. elo 
rio Cahy. 

SEPULVEDA. Log. do Estado do R. G. do Norte, no 
mun. de Canguaretama . 

SEQUÁ. Forte erguido em uma ilha que h avia a S. O. do 
forte do Brum, no IJ:a~ado de Pernambuco . Era tambem de
nominado Tres Pontas. (Fausto de Souza.) 

SEQUERY. Rio do Estado do Amazonas, na com. de An
·timary. Vai para a margem di r, do rio Acre . 

SEQUIDÃO. Log. elo Es tado das Alagôas, na Pioca. 

SEQUINHO. Monte do IJ:stado ele Minas Geraes, nas divi
sas do dist. de Santo Antonio de Piracicaba, pertencente ao 
mun . de Baependy. 

SERAFIM. Log. do Estado elo Ceará, no termo de Canindé. 

SERAFIM. Log. do Estado de Minas Geraes, na maegem 
esq. elo rio Bagagem, no mun. deste nome. 

SER AFIM. Corrego do ERtado de S. Paulo; ba;1ha a ci
dade de Campinas e desagua no ribe irii.o Anhumas . 

SE RAFIM. Ribeirão do Estado de Santa Ca·tharina. na ex-
colonia Luiz Alves . · · 

SERAFIM (S.) . Pov. do Estado de Pernambuco, no mun. 
ele Flores, a 36 kils . , SO desta vi lia, á margem clir. do rio 
Pajehú, em tet·reuo pouco elevado e pedregoso . Tem umas 30 
casas e uma egreja. 

SERAFIM DA CUNHA. Serra do Estado de Goyaz, no 
mun. ele Santa Luzia. 

SERAFIM DA CUNHA. Corrego do Estado de Goyaz, 
baclha o mun. de Santa Luzia e desagua na margem clir. elo 
ribeirão Taipa, trib. do rio Corumbá. (Inf. loc.). 

SERAFI M DIAS. Log. do Estado do Ceará, no termo ele 
Benjamin Constant. 
SER ~ FINA . Rio elo Estado ele Sergipe, aff. elo Vasa

Barris. 
SERAFINA. Lagôa do Estado do Parahyba do Norte, entre 

S. João do Cariry e Teixeira. 
SERAMANGÚ. Morro no mun. ele Magé do Estado elo Rio 

de Janeil·o, no Feita!. 
SERAMENHA. Log . no mun. de Ouro Preto elo Estado 

de Minas Geraes, a dou a e meio kils . dessa cidade, banhado 
pelo rio Funil e atravessado pelo Ramal Ferreo de Out·o Preto. 
Ah c fica um cemiterio á margem di r. daquelle rio. Damos em 
seguida a ac·ta da inauguração do asy lo agr ícola, em Ouro Preto: 
« Aos 2l' dias do mez de abri l elo anuo elo nascimento de N. S. 
Jesus Christo ele 188l, nesta cidade de Ouro Pre·to, capital da 
provinCJa ele Min as Geraes,no Jogar denomin~clo-Saramenha-:
digdou-se s 'a magestade o Sr. D. Ped •o II, Jmperador consn
·tucional e defensor perpetuo do Brazil, declarar in stal laclo o 
asylo arrl'i<!o la no edificio dado ii. província por a lgun s cidadãos, 
em ho~Pnagem á auspiciosa v isita elo mesmo a ugusto se nhor 
a esta cidade. IJ] para constar lavt·ou- se esta acta que· sua ma
aest.acle bonrani com a sua as~ignalura, e tarnbem assignam o 
Exm. ministro da marinha, conselheiro José Rodri gues de 
Lima Duat··te, o Exm. vice-presidente da provincia, Dr. José 
Francisco Netto . e Exm. conselbei t'O Barão ele Nogueira da 
Gama, o Exrn. conselheiro José Caetano ele Andrade Pinto, o 
Exm . conselh e iro Dr. Barão de Maceió, os funccionarios publicos, 
os represe ·1 tantes ela imprensa e os demais cidadãos que com
parecet•am ao acto.-Eu, Canclido Augueto Lia Cruz, secr etado 
da c\irectol'ia do a•ylo agricol n. subscrevi o presente lermo.
D . Pm'JRO l!. -J. R. Lima Duarte.- Dr. Jo•e F'ramcisco Netto. 
-Conselh ~iro Bar·ão de Nogtteúm ela Gama.-Conselheiro José 
Caetano ele Anclracle Pinto. - Conselheiro Dr. Bcwão de Mc~
oeió. (Seg-uem- ><e • s outras assigoatm as .) » 

SERAPUHY. Vide Sa;raptúvy . 
SERENHEM. Vide Serinhaem. 
SERENO . E' assim tambem denominado o rio Manoel Alves 

Grande, alf. elo Tocantins . Ha quem diga ser o s~reno o tribo 

principal cl'aquelle rio no Maranhão. No Atlas de Lomellin. 
de Carvalho figura o rio Sereno atravessando o Estado do 
Maranhão e desaguando na margem direi'ta do rio Manoel Alves. 
Recebe o rio Picos. 

SEREPANA. Igarapé do Estado do Pará, no mun. de 
Obidos, 

SEREUNI. Vide Sirútni . 

SERERE. Ribeiro do Estado dd Amazonas, na ma rgem 
di, .. do rio Branco, entre a cachoeira de S. Philippe e o rio 
Mucajahy (capitão- tenente Amazonas) « Igarapé a li. elo Urari
coera. Toma este nome da collina, que l he fica pouco superior , 
licanda do lado opposto a denominada Murupurary. " 

SERERÊ. Corrego do Estado de Goyaz, alf. ela marger:p. 
dir. do ribeirão Mesquita, trib. do rio S. BarLholomeu. 
(Inf. loc:) . 

SERGIO. Igarapé do Estado do Pará, no Anajás. 
SERGIPANO. NaLural do Estado de Sergipe. 

SERGIPE. Estado do Bt•azil. Limi tes. - Este Es laclo tem 
a seguinte posição aatronomica: Lat. S. go 5' e H o 28; Long .. E. 
5° 3' e 6 53" . A sua maior exte nsão de N. a S. não excede ele 38 
leguas ela barra do rio Xingó no rio S . Francisco ús cabeceiras 
ri o Real; assim como tem43 leguas de E. a O. tla ilha elo Aram
bipe á margem direita do mesmo rio Xingó. O littora l do Oceano 
comprehencle com as cut·vas 36 a 38 l egnas pouco mais ou me
nos, e elo rio S. Francisco 54 leguas. Conforme ns actuaes d ivi
sas, confina este Estado ao N. com o elas Alagôas. pelo rio São 
Francisco, ao S. com a Bahia pelo rio Real, a E. com o Oceano 
e a O. com a Bahia pelo rio Xingó e uma t•ec'ta das cabece iras 
deste ultimo rio ás nascen tes do Rat•.l. A fron~eira septen
trional em que confina com o E~tado elas Alagoas se acha nas 
circumatancias que expuzemos no artigo desse Estados. As 
fronteiras meridional e occidental, em que é limitrophe com o 
Estado da Bahia, conteem obscuridades e duvida>, m:.xime a se
gunda, dependendo ele acto legislativo e de demarcaçãa para 
comple·to acclaramenLo dos rumos, e descanso ela admin istra
ção e da população fronte ,rinba ele ambos os Es·tados. «O ter
rHorio desta Provincia, diz o Dr. Candiclo i\Iendes, fazia parte 
ela doação feita a Francisco Pereim Coutinho, a qual ficou sem 
ef!'e ito por morte do mesmo Coutinho, revertendo á corôa. Pal
sados muitos annos depo is ela fundação ela Bahia por Thomé 
de Souza , res.:>lveu a metropole. já ms~a época sob o dom ínio 
ela Hespanha, fazer a conqu ista deste territorio, onde os fean
cezes se h av iam estabelecido, mantendo com os incligenas ex
cellentes relações. Dominavam o paiz os índios Tupinambás e 
'l'abajaras representados por cinco Morabixabas ou Principaes, 
como eram tt·atados e t·econheciclos pelo Governo, chamados Se
rigy ou Sergipe, Sit·iry, Moribeca, Japaratuba, Pinrlahyba e 
Jaca~uba, ele queern o primeiro o mais notavel. S:m 1859, pouco 
n1ais ou menos, Christovão ele Banos, govern ador in·terino ela 
Bahia, por ordem regia e a reclamo dos h ab i tanles elas mar
gens elos rios Real e Itapucurú em prehenclen essa conquista, e 
realisou-a, n ão sem grande res is·tencia elos indígenas, sobre
tudo elo Principal Serigy ou Sergipe, que, succumbinjo na Juta 
com seu irmão Siriry, legou seu nome á tet'l'a que com tanto 

·denodo defendera. Os otltros Pl'incipaes subme tteram-se ao ven
cedor, distinguindo-se em primeiro Jogar Japaratuba, com 
quem Ch.ristovão clP. Barros fit·mou logo pazes. Os colonos es
tabeleceram-se a pl'incipio na taba ou aldeia de Sergipe, no 
Jogar Aracajú, onde é h0je a capital da Pt•ovincia, ponto que 
foi em pouc·o tempo abanclonado pelo ele S. Christovão, visinho 
elas margena elo caudaloso lrapiranga, honrando assim o con
quistador o Santo do seu nome, bem como o do valiclo porLu
guez, na cõrte de Philippe li, Chl'istovão ele Moura . A historia 
deste territorio a té o um do seculo é ele extrema obscul'idade. 
Até o tempo da guerra holJandeza manteye- se o territorio 
sempre qua lificado como capitania suhnrdinada á Bahia, como 
tambem eram a Parahyba, Rio Grande do Norte e outras, go
vernadas por Capitães-móres, segundo o cosLume: mas ·tendo 
por limite.s o rio ltapucurú, se. não alcançava o cle .Iuhambupe, 
como Acc101t em suus Memonas faz acreditar . Depois ele ter
m i':ada a luta com a .Hol la.ncla, por largo tempo llco11 essa 
cap1lama sob o. propr1~ r eguuen, ~em nenhuma dependencia 
ela Bah1a por Infill encta ele varios potentados, suppondo al
guns que esse estranho facto tivera logat• ele 1658 a 1696, 
qus.nclo a capitan ia, com a. graduação de comarca, ·tornou a 
r econhecer a supremacia ela Bahia, sendo os potentaclos dis
pensados elo castigo, poi· irem fazer a guerrJ. aos Tupinambás, 

43.747 
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gue traziam inquietos e assaltados os colonos . En·tão a Bahia 
loi dividida em duas comarcas, a da Bah1a e a ele SeTgipe, 
tendo cada uma seu ouvidor, comprehendendo-se no districto 
da segunda as poyoaç,ões ao S. elo lt(l.pucurú, es·taudo Inha m
bupe dentro de sllas fronteit·as. Essa villa e as ele ItapucuL"Ú 
e de Abbaclia foram creaclas em virtude ela Provisão ele 28 ele 
Abril ele 1728 e con·templaclas, como acima se disse, na co
m.arca da capitania ele Sergipe, mas ~egunclo o te~temunho de 
Pizarro e ele Accioli, em suas Memor1as, no longo governo elo 
Vice-Rey Conde de Sabugosa, de 1720 a 1735, a requerimento 
dos povos, foram e ss~s villas segregadas da coma1·ca de Ser
gipe e annes:adas á da Bahia, sendo ambos os escriptores omis
S0S quao·to á data pt•ecisa deste acontecime~to. Dessa época 
em deatl'te conservou-se a capltama de Sergqle com o mesmo, 
me nos da par te elo tenitorio da paro chia da A bbadia, a<> N. 
do Rio Real; e sem previa demarcação de territorio foi ele
vada á capitania independente por decreto ele 8 de Julho ele 
1820, não se podendo suppôr que o Governo Real quizesse que 
fosse contemplado nessa circumscripção sómente o territorio 
da coroare~, quando usa da expL"essão capitania em logae de 

. comarca. Portanto, si era a capitani a que se 'toL"nava inde
pendente, devera Tecebee ·todo o au·tigo terL"itorio, para não 
ficar co m ficou como um terdtorio amesquinh ado . Eis a 
integra do DecL"eto de 8 de Julho de 1820, qLLe ainda se acha 
ineàito: «Convindo muito ao bom regimeu deste Rein1 do 
Brazil e a pwspeeidade a que me proponho eleva i- ~, que a 
capitania de Sergipe .de El-Rey. tenh~ hum Governo mdepen
clente do da capitanw. da Bahw. ; he1 poe bem tsetlLal- a abso
lutamente da sujeição em que até agora tem e3tado do Govewo 
d 11 Bahia, declarando-a independente totalmente, pari\ que os 
Governadores clella a governem na fórma praticada nas mais 
ca-pitanias independentes, communicando-3 e clirectamente com 
os SecL"e·tarios de Est ado competentes, e podendo concede e ses 
marias na fórma elas minhas Reaes ordens.-Palacio do R io 
ele J aneiro, em 8 de Julho ele 1820. Uom a L"Ubrica de Sua Ma
ges tade - Th Jma• Antonio ele VillaNo·va Portugal. Es·ta medida 
excitou em es:tremo o despeito ela Bahia, visto como em1821 a 
j!mta Provisoria ela mesma Província por deliberação de 10 de 
FevereiL"o, approvada pelas Côrteil Portuguezas em 13 de Junho 
do. mesmo an no, fez esta PL"ovincia de novo sujeita á sua ju
risdicção, havendo para esse fim previa conquista . O GoveL"
nad.or dessa capitania, Carlos Cesar Burlamaque, foi l2reso pelo 
·coronel Bento ela França Pinto Garcez a pretexto de nao querer 
jurar a Cons·titnição de 1820, e remett.tido. paL"a a Bahia COJ? 
seus filhos . Mas sendo vencidos os paTttdanos daquella Consti
tuição e expulso o chefe genet•al Madeira, Yoltou ' ergipe a oc
cupar 'sua anterior posição desde 24 ele Ou·tubt•o ele i 824, for
mando uma das estrellas do escudo do nascente Imper io. De
ve-se entretanto notar que o acto da junta Provisol'ia da 
Bahia foi rep~ovaelo pelo Príncipe Regente no Rio ele Janeiro, 
que em vista ela representação ela camara de S. Christovão 
de. 30 ele Junho ele i S22, expediu a Carta Regia ele 5 ele Dezem
bro elo mesmo anuo, em que determinando que o Gover no Pro· 
visorio leal ela Bahia se organizasse ele conformidade com o 
Decreto de 3 de Junho desse anno.l.. eliz: «Exceptuanelo porém 
a antiga comarca de Sergipe de El-l'l.ey, que em vir tude do De
creto de 8 ele Julho ele '1 820 se ach;tva cons·ti·tuiela em Provincia 
separada, e fica desmembrada da Província ela Bahia.» O que 
ainda confirmaram o A viso ele 2 de Maio ele 1823, deferindo a re
clamação ela rel"edcla Camara, e a Carta de Lei de 8 de Abril 
de 1823, elevando de novo a villa ele S. Christovão á ca·te 
goria de cidade e ele capital da nova Província . Dessa data 

·em diante comeÇ\ram a reviver aq qL!estões de limites com 
as P1•ovincias conterraneas . Na ft·ontei1·a sep·temtriunal a 
·cançada luta por causa desse torrão de ouro, chamado ilba elo 
Parauna, reviveu, como já vimos no precedente artigo. Com a 
Bah·ia na fron·teira meridional a Juta ·travou-se com mui·to em
penho por causa do ·teáitorio ela parochia ela Abbaclia, situado 
ao N . do rio ReaL Felizmente o Governo Imperial por uma 
.:medida provisoria resolveu que o territorio con·tes·taclo conti
nuasse sob a posse de Sal!gipe, até que o CoqJo Legislativo 
tdomasse sobre o caso deliberação convenien·te. Foi isto o que 

eu logar a expedir-se o Decre·to n. 323- ele 23 de Seteml.lro 
.fe 1843, cuja integra aqui exaramos: «Tendo subido i't minha 
~perial Presença o que representou o Presidente ela Pl"Ovin

Ctia.. ele Sergipe a respeito de couflictos occor1•idos entre as au
Onclacles daquella Província e as da Província da Bahia, 

Por falta da necessaria clareza em parte dos limites que as se
Param, bem corno o que por outra parte informou o Pr·esidente 

·desta Província sobre aquelle mesmo objecto, e sendo de ur-
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gen te uecessiclade occorrar com o conveniente remedio, para 
que esses conflictos não continuem em pt·ejuizo do serviço pu
blico, em cleõat· elas mencionadas autoridades, e perturbação dos 
povos, cuja paz e tra.nquiliclade me merecem parti'cular attenção ; 
Hei por bem, ·t3nclo ouvido o meu Co use lho de Estado, e con
formando-me com o seu parecer , que a parte da freguezia da 
Abl·aclia. na Pt·ovincia da Bahia, que passa além do r1o Real, 
fique pertencendo á Província de Sergipe; servindo o d.ito_rio 
Real de linha divisaria enlre as duas mencionadas Provmctas, 
emquau-to pela Assembléa Geral . Legislativa entra causa não 
for de tenninada. » Mas a fronteira occiclental ainda nenhuma lei 
fixou. Sob a autoridade de Ayres elo Casal, na Chorographia 
Brazilica e do Diccionario geographico elo Brazil, de Milliet de 
Saint-Aclolphe tomamos o riachão X ingó a duas leguas da ca
choeira de Paulo Affonso, como lim ite occiclental, e dahi tra
çamos uma r ac·ta ás nascentes do rio Real. Mas que lei, ele
cre·to, ou alvará s:1nccionou limi tes tão inconvenientes? Os li
mi·tes deste Estado ficarião perfeitamente t;t· açados pelos rios 
Itapucurú, Jacul'icy e Pontal, quando não pudesse ser pelo 
mesmo rio ltapucurú, Itapucurú-mirim e Salitre, o que seria 
melhot·, tornando-se mais accent~acla a divisão. O Relatorio 
ela Presielencia desta Prov.incia do a nno de i860 apresenta ou
ka linha diviool'ia, crue não nos parece tão acceitavel. Eis 
como se expressa o Relatorio: Olhando para a costa elo Bra
zil, qualcruer espírito reflecticlo se revol-ta contra. os limites tra
çados a esta Província pelo lado ela Bahia; ao passo que aquella 
Pr·ovincia tem um longa c·osta de ex:tensão ele quasi cinco ve
zes a ele Sergipe , ainda vem ella tirar -l he os fundos pelo 
lado do rio ele S. Francisco, quando ainda por esta direcção 
o seu fundo é quadmplo elo des ta acanhi\da Prov1ncia. Não 
comprehenclo qual a con veniencia ele t amanha desproporção en
·tre o teL•ritorio des las duas Províncias, eu só Yej o males nesta 
di!ferença e nenhum beneficio; ao pMso que as Províncias de 
i 0 Ot"dem como a da Bahia obteem ·todos os favores elo Estado, 
a~ ele quarta ordem como as ele Serg ipe jazem no esqueci
mento, e com muita clifficulclacle podem obtet· pequenos favores. 
Bahia, Pemambuco, Minas, S. Paulo e Rio de Janeir o farão 
dotadas com estt·adas de ferro, e o Governo garante-lhes o juro 
de 5%; Sergipe não tem uma estrada de- rodagem, não tem 
um canal. Calculando a Bahia c:om quatorze mil braças qua
dradas de extensão e um milhão de habitantes, Sergipe com 
mil e duzen·tas braças c1uadradas e duzentos e dez mil habitan
tes, v e-se que o territorio daq uella Província é mais ele onze 
vezes o d'esta, e que a população é cinco vezes maior. Não 
se poderá por acaso marcat· novos limites que augmentem con
venientemente o territorio ele Sergipe? Pelo exame ela costa elo 
Brazil pat•ece nada mais facil ; comaçanclo do r i o lnha mbupe 
até á Villa de Agua Fria, e dahi a'té Xique-Xiqne pela es
trada geral, atravessando a serra elo Orobó, e finalmente pelo 
rio ele S. Francisco ele Xique-Xique até a sua foz, ·toremos uma 
divisão territorial que cão parece desa.cer·tada; salvo as novaer 
divisões civis, judiciari a.s e ecclesias·ticas que teria ele acon·tes
cer, quando se levasse a effeito este plano que eu apresento, 
não por que esteja elle maduramente esludado, porém porque 
devo deixar consignada a idéia ela necessidade indeclinavel de 
augmen·tar o territorio e a população da Província, e ele se 
levar a elfeito uma nova divisão mais conveniente e justa das 
Províncias elo Imperio, para que se possa fazer com igualdade 
a distribuição dos dinheiros publicas por ·todas e !las, e · da 
seiva nutritente da a.dminisLração geral. Os limites propos
·tos acarretam a grande vantagem de poder Sergipe participar 
tambem ela estL"ada de ferro elo Joazeit•o. Si bem que os limi
tes desta P t•ovincia com os da Bahia sejão muito inconve 
nientes, pela desproporção enorme que estabelece entre as duas 
Províncias, como já fiz ver, são ell es bem definidos . A fixação 
dcl um limite claro e incontestado pelo Oceidente. que faça 
olhar com mais inteL·esse para o territorio en·tre os rios Itapu
curú e S. Francisco, desde o Joazeiro ao Xingá, seria de 
grande vantagem pal'a o paiz. Assim como não é conve
nien·te a conservação ele Províncias em extremo gt·andes, tam
bem não produz vantagens que se criem com tão limitado 
territorio. Para que se faça idéa dos inconvenien-tes de uma 
linha divisor ia tão imperfeita como a occiden tal do Ser~tpe, 
basta que se lence as vistas sobre o mappa dest~ prov~n.cra 
por aquelle lado, e que es tes _inconveni~ntes n~o sao ~ct1c1os, 
clil- o o Relatorio da P1•esidencta ele 186::>, r~dtgtdo pot um fi
lho da Província limitt•ophe, e que aqui registramos : ~<Pas
sarei finalmente a tratar elas questões, que se. teem a.gtLado, 
ácerca ela divisão pelo lado do Sul com a Bahta. D~sde longa 
data ser i os co nflic·tos se te em suscita do en tt·e as r-u torrclades de 
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Sergipe e as da Ba,hia, cujo Presidente, em cia·ba ele 21 de janeiro 
de t863, offi.ciott ao desta Província, trazendo ao seu conhe
cimento d i [fe l'entes queixas c!Gs ag~ntes ftscaes da Vi ll a de Ge
remoabo e d istr icto de CoiM, contra o procedimento do Collector 
da Villa de Simão Di a s, em relação aos contribuintes que eli
z ião j á ·ter pag•J alli os impostos a qu ~ estavão sujeitos . O ex
presitlente Dt· . Joaquim Jacintho de Mendonça, deseJan~o on
tt·ar no P"rfeito co nheciment o do fundamen to cl ~1s t:etertdas 
queixas, dirig iu- se ao ent ão Iospec·tot: ela T.hesonrarm Pro
vincial o illust;raclo J')r. Joaqmm Jose de Ol1veu·a recommen · 
d ando_.:\ he que, colligindo tudo quanbo a t al r espei'to aqui se 
tivesse aventado, habilitasse-o " pmvielenciar como fosse justo 
ácercn ele semelhante questão . O distincto Dl' . Joaquim de 
Oliveira pt·estou as inl'ormações que lhe fot•ão exigidas . I m
pol'tantissimo foi o trabalho que elle apresentou, e elo qual , 
infelizmente•, não ha o menor vesLigio, tanto na Secretaria elo 
Governo, com0 na Thesourar ia Provincial. Em officio de 19 elo 
julho ele 1834 findo remetLi copiado indicnclotrabal llo ao lê>:m . 
Presidente ela Ba bia, em solução 01 0 qne ell e me dit·i giu em 
20 de janeiro ac ima referido, envin ndo igualmente em oficio 
sob n. 47- ele 3 (!e setembro pre teri to o proprio original e 
do cumentos q LI e o acompa nharam á Secre·taria ele Estado elos 
Negocio> do lmperio, em observancia elo Aviso de 5 de 
agosto elo anno proximo passado, qne pedia escla recimen·tos 
á,ceroa ele um<t l'epresentação contra a in vasão elo t erritm·io 
des ta Provincia pelo t.la Bab ia ; represen·tação que a respect iva 
AssembJéa Leais lativa encanünhou á Camara elos Senhores De
putados . Ontr.t r ., pt·eseotação, que acompanhou o officio sob 
n . 25, de 27 de maio de 1864, foi tambem dirig ida ao Goveruo 
Im perial p •t· diversos l1apitant~s ela vilb ele S1mão Dias. os 
guaes supplicavão a S . i\1. o Imperador providanciasem ordem 
a fazer cassar os confl ictos que com tan-ta ft•equen cia se repro
duzião entre a.s auLoridacles ela. Bah ia e as ele Sergipe. Em um 
communicaclo qne COl'l"e impresso no Con•eio Se?·gipense n. 71, 
de 7 de setembt·o ele 'iil61., o S . J osr\ Zacal'ias ele Carvalho, 
r esidente na Villa ele Simão Di as , Lratou perfeit<tmente da ques
tão ele limites ela Pt·oviocia ele Sergipe com a da Bahia . Dbse 
elle: «que não t1·a tar ia ela divi são pelo rio Itapucut·ú, feiLa 
p el:J. naLure7,a, e que he de reconhecida justiça e sómen te da 
pela c·tbeceira do rio !leal, onde ch ega por uma margem o ·termo 
da Villa de Campos desta Proviocitt; e clahi linha direita ao 
Norte elo rio X ingó , e por es te até o rio da S. F ra ncisco, onde 
sé dividem as duas Províncias . Lembro-me bem que o Dr. 
Joaquim de O li vetr[t, na expos içãG a que já me t e11h o referido, 
cons ideron como digno de grande apreço esse trabalho do Sr. 
José Zacarias de Carvalho, e pot· isso ~·esolvi dar noLicia clelle 
aqni. Existe ainda outra opin ião qu e se coaduna com a geral
mente seguida r elativamente 30 objecLo de que -Lrato : á a 
do fall~ci~o Thr . !Vlarbinh.o de. F~·eHas Ga;:cez, o qual, na sua 
«Descrlpçao synoptlCa da PJ•ovincta ele Serg1pe» , organisacla a pe
çlülo do ex-Presidente Dt·. Manoel el a Cunha Galvão, exprimiu-se 
assim: Com Alagôas da parle elo Norte confina pelo rto ele São 
Francisco, subindo por elle até duas leguas abaixo do salto, 
ou Cachoeira de Paulo Afl'o11so no rio Xingó. » Com a Baboia 
da parte de sul pelo rio Real , buscando a or igem deste, e dahi 
pelo Poente, e por uma li nha imaglqa t•i a sobr e motrtes e ser
r as, passando entre as mattas de Simão Dias, e a Vill<L deste 
n ome, buscando cJ.e novo o rio Xingó . Esõa d ivisão, pol'ém, tem 
s ido e cont inúa a ser interpretada de accõrdo com tt vontade 
e interesses daque lles c1ue não desejão ser alcan~ados pela ac
ção da justiçn, da qual zombão imp unemen·te, e de ontros que 
para. se ex imit-em ao pagame nto elos impostos legalmente esta
belemclos , vartam ele restdencta sempre que as Ctrcumsta nctas 
o reclam:io. Se ri a fecunda em bens resultados qua lcjuer delibe
ração fJUe ele uma vez t'> rna~se conl1eciclos o r esyei ·~aclos os l i 
mUes desta Pcovincia com a clrt Bahia; pois que cessariam 
ass im innumerave is queixas , desapparecer ião muitos abusos e 
:finalmente lucra ri a a causa publica.» Supadicie. - 39.190 kils. 
quad. l'í oticia histol'i ca .-O Lerritorio que constitue esse Estado 
foi regui<Lrmen Le colonisado em 1590 no tempo do govet·no pt·ovt
sorio , que se organ isou por mot·te do go ,er.nador ge t·al M1l noel 
Telles Barreto . Cl1l'istovão ele Barros. um elos membros classe 
gol' et~llo, eli1·igiu-se com força suffic~etl'te , uão só para cnnter 
o gentio do rios Real e Itapecuru e repell1r os arnncl.ores 
ft· a n ueze~ que freqqentavam a costa et~ busca elo púo-brazil, 
como lambem fun dar aJli um es·ta-belecimen:to colonial, que eife
cti varnen te fundou, deixa ndo perto do rio Serigy m·eacla a po
vonçiio c o forte ele S, Christovão. Sujeito à Babi:l, el e cujo. 
capita n i:t era pat·Le, foi o cl islr.ido de Set,gipe inva-dido em 
1631/ J elo s hu iJandezes commanclaclos por Segismundo v-on-

Schk opp, que a 25 de dezemb1•o desse anuo incen~liou o povoacl0-
cle S. Christovãe, sendo em 1641 de to'lo conquistado potr 
Mauricio de Nassau, que dila-tOi t o El r azil bolla ndez até o 
rio It·ap iranga. Em j1ilho ele 1821 foi Sergipe elevacl.o á · 
capitania independente com a den omin ação ele Serg ipe 
cl'U:l-Rey,e subsequell'temente passou a provín cia elo impa
rio, ten do por capital a cidade de S. Chris tovão qtte mais 
ta rde perdeu essa caLhegor ia, que passou para Aracajú . Aspecto. 
- O solo do ills taclo é clesegttal e em gra.ncle parte bv,ixo. Di~ 
vide- se n aturalmente em ·tres partes : marítima, central e occi
denta!. Nesta ulti ma é onde acb v,m-se os campos ele criação. 
O ·territorio é bem regado, menos a 0. , sendo cortado em ·toda a 
sua ex ten ão a O . e E . pelos rios S. Francisco, lro.pi11anga ou 
Vasa-Barl'is, l"iauhy e Real. Destes é o Piauby o uni co ex
clustvo do Estado . Clima e sa~Ltbriclacle. - Quenle e humiclo 
11as visinl1anças do mat·, quente e secco no ser·tão. « ,l.h i r einam 
(no lit.loral), diz o Dr . Mar·ti ns Costa , e impalud ismo e a clysen
terta . A morphéaé rarissima. Apparerem casos esporad.icos ele 
bel'i-beri . A fe br e amarel la atacou pela prim eit·a vez a pro
viocia em 1850 . Foi inv adida pelo choJera-movbus em 1353 e 
em 1863 . A varíola e o saram pão teem a ppar eciclo mn i·Las 
vezes sob a fôrma epíclem ica . " Na capi·bal, onde as febres pa
lust res faziam annualment gt•a ncle numer o de victim as, vão 
rareando os casos, graças á exiincção dos innumet• os pant:J.nns 
que a ciL·cumclavam . Orographia .-Infelizm eote em qua: i toda 
a R~publica a ol'ographia é a pa l'te da geographia menos co
nh<cicla , de sorLe C{Ile Lot•na- se impossí vel const i tuir com as 
mont'lnhas elos Estados sys·temas m•ologicos, qtte expr imam a. 
verclacl~ e proporcionem os meios necessarios para um estudo 
consciencioso elo aspecto, do clima e das zona.~ a pwpriaclas ás 
d ive rsas especies ele cultura. <D Estado que esLudamos não é 
Jj)obt·e em mon tanhas; não se sab• ncl0 en~rala nLo s i ellas li
~am-se a ou bras fo t·mando cordilheiras, ou si são ele ·todo iso
ladas: Das sen·as conhecidas, cita-se como principal a ele 
Itabatana, que se E>sbende j)arallela á costa na di slar>cia de mais 
de 60 lo ls . Affit·mam ser ella a mais extensa elo Estado , bas
tante ferLil e possuü- ricas minas de ouro, ped ras precio.sas, minas 
ele sa lt tre e chversos outros nuneraes . Do sen cirn o com o tempo 
claro e com auxilio de instrumento, a;vista-se qtlas i ·toda a costa 
e quasi todo o interior elo illstado . E ' tr·aclição c1ue della pa-rtia 
otrtr'ora um ruido ~ão for· te que ·trazia em cons·tan'te alarma os 
h abitantes de sua viz inhança, sendo talvez essa a causa por que 
foi ·transferida a povoação ele Habaiana para outt"o luga t· do 
mesmo ~o me á dis tanc ia de pouco mais ele sete k ils . São di gnas 
ainda ele menção as serras Ne.;ra, Caniny, Capilão, João Grande 
e da ':I' abap.ga. A primeira vem da Bahia e prolonga-se p ela 
parte occiclen taJ ele Sergipe ; a ul ti ma fica á mariJ'elll do rio 
S . Francisco defronte do 'I'raipú, nas Alagoas ; é toda cober ·ta 
4e catingas. Nella existe uma grande brecha conhecida por 
Buraco de Maria Pere ira, que prolonga- se quasi perpencliculM• 
11té a base, a brindo a montanha ele lado a lado . Refel'e a ·tra 
dição que uma mulher, por nome Maria P ereira, b abita~·a em 
um a cbo ttpana dentro dessa l'Ocba, occultando-se ali elos hol
landezes . Na do Caniny suppõe-se l:!avet· minas de ouro e prata; 
nell a morou o Mlebt·e Melchior Dias. _ Potamographia, ,- O sys-

' tema bydrographico do Estado é muito in teressan te; sua ca~ 
prichosa disposição pres·ta- se á abertura ele canaes l)lillra se esl.a
be:ecer a navegação in te rna elo littora l independente de s ua-s 
pel'igosas b;~rr as e elo Oceano. Seu-s principaes nos sã;o: O 
S. Francisco, cujas cabeceiras estão no Es;taclo ele Minas Geraes, 

' r eceba em Serg ipe o Xingó, Ouro Fino, P er petua , Llba do Ouro, 
Porto ela Folha, Trahiras, P roprH<, Panema, Poxim (que 11ecebe 
o Badajoz, Piauby, Estiva Funda, Aohumas e Cadoz) e muirtos 
outros . Q Irapiranga (peixe vermelho) tambem denominado 
Vasa-Barris, nasce na Serra da Borrachn, perto da do 'Uittb<t 
ou Itiuba no Estado da Bahia, cot·ta o Estado de Sergipe ele O ~· 
a. E . e Yai desembocar no Oceano, depois ele banhar os muns. 
c\e rtaporanga e S . Chris·tovão. Se us pl'incipaes tr i bs . em Se
gipe são : o !João Nnues, o Peixe, o Lomba, o Paramopama ou 
l?ieamopnrna, o Salga-do ouJacoca , e o das Pedras ( 1). O P iauhy 
v,em d a Set•.ra dos Palm a res, prox1mo á-s extrem as oc<i; identaes elo 
Estaclo e a gás um curso ba§ban-Le sinuoso clesagua, em um braço de 
mar, que entra no Oceano, depois-ele banha r a cidade de Es
trncia . f!. ecebe pela, margem di•t'. o GravJ1tá e o A1'auá e pela 

1 No mappa ele B:n iÇl' US é es~e rio ftgur!ldo çom o npme ele, Pqti p .JJ,t. 
Gabriel Koar,es de Souza , e.m seu Roteirq, denomin,a- o Cott~gipe. Scll 
nome inclig.,na era Po tigy pebu. ' ~ 
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esq . o Malhado, Jacaré, Machado, Pia uhybinga e Fundo . Seu lei"to 
~bastante largo e innavegave l por causa elas cachoeiras . Suas 
margens são adequadas ao planti o ela canna e ele lodos os ce
reaes propl"ios ào paiz. Além elos t ribs. citados recebe mais o 
Caiçá, Fle~as, Boquei.t·ão, Buril ou Riacilão, San~n·ador, Arêa 
~anta, Cruz, C01nce t.la, Macaco, Limeira, Cobras, Tabúa, Aguru 
Ft•ia e Pirambué. O P.iaubylinga nasce no logar Moendas elru 
com . elo Buqttim tem um cut·so de 24 kils. mais ou menos e 
recebe t r ibs. ele 'pequena impO t""taneia . O r\.t•auá ·nasce no termo 
de Ibabaianinba, no logar Mutuca, e recebe o Barreiro, Ta-boca, 
Pil'angy e Carnahybu . 0 Real, primitivamente chamado Taripe 
e depois Rea-l por ~et· nelle ancorado a a rmada l' e>tl, nasce em 
uma ba i<xa, onde se acha um tanque denominado S . Fra ncisco, 
separa Ser z ipe ela 1..1<1hia, recebe pela margem esq . o Ja.bebery, 
Iturarema, ~Guara,reroa, e clesagua no OcMno. Sua ba rra é tão 
pedgosa cvmo a elo Cotinguiba e precisa ele praticagem pa ra se1• 
rl.e1nanclacla. !!;m s11a foz fica a ilha elo Victorino. Banha os 
mun~. elo Espil'ito San to e ele Campos, receben do nestes os afls. 
1J r u b~t, Mucambo, Caripáo, Jacaré e Pasloraclo. O Jabebery 
nasce bifu,.cado até o logar elenomin aci•o Bai'J'ru, ele onde corre em 
llnl só leito ele NE . a S. , passt~nelo a ma is ele wm kil. do pov . 
S . Vicen·te e, engrossado pelos ri achos Garcia, Gt·,tvn.tá, Sena, 
Jl;Jiseu e Salgado Fundo, clesagua no rio Real a mais ele dous 
lc ils. abaixo da vi l la de Campos com quasi 30 kils. ele extensão . 
O Japa.ratuba rega os muns. de seu nom e da Capella e 
~lesagua no Oceano, ao N . da foz ~lo Cotí~guiba . Se~t valle é 
mquestionavelmente u m dos. mmsrLCos 5!0 l ~?taclo .. Inleltzll?.enle 
seu leito. em declive quas1 msenst ve l nao oflel'ece 1actl v as ao as 
aguas píuviaes recebicl" s pelo irumenso v a! !e . A in11ndação 
eleva-se com g l'ande r apidez a alturas clescommunaes, submer
gindo as pl antações . O cmso ele suas aguas é a inda imped ido 
por balse it·os. Recebe o Sit·iey , Bl'ejo do R iacho, Japat·atuba
mü-irn , Aquiclaban, e Lagartixa. Tem os por tos denominados i\Ia
ribouclo e Cabrita . Um canal liga-o ao Pomonga, trib . do Co
tinguiba. Ha urna gt•ancle ilha (elos Coqueiros) comprehendida 
entre o Japa.ra·tuba , Pomonga, Coünguiba e o Oceano . O Co
tinguiba vem elas ma,ttas elo Cafuz, recebe pela di r. e Salobl!o, 
'enclengue, Madre de Deus, 'l' ramanclahy, Salgado e P ox im, e 
p~la esq. o Set•gipe e Pomonga e clesagua no Oceano. A6.,6 
k1ls. da bal'l'a, conta~os ela ponta extet•iot• do banco, na margem 
dü·., ha um pharol, quas i na foz e m~wgem esq. elo rio Poxiro. 
A barra elo Co·tinguiba, com a menor profundidade de 3m,74 no 
canal form ado pela costa ao N. e o banco ao S ., Impede que 
êntrem no porto mu.iot•es navios e mesmo a en~racla e sahtcla 
de outros menores qu·<l!nclo ha muito mar. @ Sergipe, que deu o 
nome ao Estado, e cujo cu:uso se faz exclusi vamente em terri
torio sergipano, nasce nas fra-ldas ela Serra Neg1'a em um breJO, 
coberto de um si.poa,l compacto a que chamam Sipoal de Leite . 
Percorre to elo o ser~ão CJUe se estende dr S . l'i'1·ancisco ao Ira
p iranga, em direcção de NO. para SE., atravessa a cot·clilheira 
ela Itabaiana, passa junt0 do pov. Santa Rosa, vil la da Divina 
Pastora, banha o pov . Bom Jesus e diversas propriedades assu
careiras, recebe mui tos afl's . e vae fazer barra no Cobinguiba, ao 
SO, ela villa. : de Santo Amar o, em um logar a que ch amam 
Ponta da Cotingu iba. No logar da conftuencia o mar é forte, 
sendo por isso clenom•inaclo- O Doido. Recebe pela esq. o 
Salgado, J acoquinha, Socavão, Jacaracica e Ganbamaroba. Ha 
opiniões de que o Sergipe é o verdadei-ro rio que desagua n "J 
Oceano e elo qual o Cotinguiba. é apenas alf. Barras.- São 
quatro ·as barras elo Es·taclo : a de Co·tinguiba, Ir!llpiranga, Rio 
Real eS, Francisco. Pharóes ,-0 ele S. Francisco elo Nor·te , 
situado na margem dir. do mesm o nome, no loga,r denominado 
Samoco, na Lat. ele 10° 391 30" S . e Loug. ele 6• 47' 30" E . do 
R. de Janei ro ; o ele Co ti ngui ba, na bana de Cotinguiba, na 
Lat. de tO• 58' 00" S. e Long. cl~ 6° 6' ~011 E. elo R. eleJa
neiro; a Atala ia, pbarol elo Rio Real, na margem esq . e foz do 
rio Real , no La·t. de H a 26' 30" S . e Long. ele 5° 48' 20" E. 
do R. ele Janeit·o . A.g-ric~tlt~wa e Commercio. - No Estado. cul
tiva-se com vantagem can•na de assncat·, algodão e cereaes, 
estes para o consumo interno, e aquelles para exportação . Cl'ia
ção ele gado. Em 1885 contava 820 engenhos de fabricM assucar, 
sendo montados a vapor 218 . No mun. de Riacbuelo estfl em 
via ele construcção um engenho central com garan tia de ~uros 
concedida pelo Governo Imperial. Estradas de Ferro. - Estão 
projectaclas, uma ele Maroim a P1•opri á com a ex·tensão to tal ele 
i06 kils . e out:ua de Ar acaju a Simão Dias , na extensão pl'o
vavel ele iH kils. População. -Segundo o recenseamento de 
~.S72 tinha o Estado uma po]Julação ele 176.243 habs. A popula
ção actual é calculada em 350.000 babs. - li'inanças estadoaes . 
- Não é prospet·a a sit uação financeira do Estv.do, devido prin-

cipalmente ao deoequilibrio orçameutario e o exag""eraclo clis~ 
pendia elos dinheiros publicos sem vantagens oo - r~latas. Os 
deficits passam de 11 ns para outros exercícios, sobt·ecn l'l'caanclo 
cada vez mais os encargos elo ·thesout·o . A .clividil. elo E;b.clo 
liquidada até 31 ele outubro ele 1.886 importava em 88\J :91G$295: 
Instrucção . - A secundaria é dada no A~hene u e na J<;sco la 
Not·mal e a primaria em 180 escolas publicas. S' ndo 5-! elo 
sexo masculin o, 56 elo feminino e 70 mixtas. Em 1837 t inha 
sete coll eg!os particulares, sendo 2 na capital, 2 ~m Lttt·anjeiras, 
2 na Es tancia e 1 em Mat'OJm; e 30 eschs. particulares. q ·1asi 
todas mixtas . Representc~ção Federal . - Dá 3 seoacl•lre5 e '1 
deputados - Governaclo1· elo Estado. - Dr . Mar ti 11ho Garcia. 
.-1. primeit· a Constituição foi promulgada em 8 tl e junho 
ele 1.89 1 ; a segunda em "18 ele maio de1892. Cu,pilial.
Avacaju, vantajosamente si-tuada para o commercio, na 
margem elit• . do rio Cotinguib~., 16 kils. ac ima ela sua foz 
no Oceano, com pel'to ele 30.000 habs., nm l:ospital de 
ca!'iclade ele N. S. rla Conceição, ct·eaclo em 1858 c ins·allado 
em '1862 , o Palacio el o Governo; Abheneu Set·gipenoe, que iunc
ciona desde 1871 ; IJ:sco la Norma l; Gabinete ele Lei t a·a; nma 
J:abrtca ele fen·o, o:ttra ele sabão e otrtL·a ele tecidos; cadêa; clou.s 
qun rteis; excellente matriz ; capellas ele S. Salvador e ~anta 
Antoni o, etc. O mun. dá :li vereadores. Cidades principaes -
Por to da Folha, á margem do rio S. Francisco . L<;s·tancia. cor
tada pelo Piauhytinga, que clivicl~-a em dottS bainos, ligados 
por um a ponte; é a mwis bella cidade elo EsLaclo pela sua ·to
pogr aphia; o muu., qnetem i2.000hab.s . , produz café e exporta 
assucar em grande qttan·tidacle . Itabaiana, nas vi sin l · anc,.~as da 
serra elo seu nome, a O. ela capitwl, é um elos maiores cel
leit•os do ills·taclo. Lagarto, a 90 kils. ela ca.pital e a 2+ ele Sim;'(o 
Dias, com cu lLura ele canna ele assucar e consideraYel cri:tção 
de gado; com o mai~ helio templo do Estado. Larangeiras, á 
margem cl it·. elo rio Cotinguiba e cerca ele 6 kils. á e'q. elo 
J\laclre ele Deus, a :20 kils . ela capital , grande expot•tadora ele 
agttarclente e a8s ucar. Maroim, em urna collina a margem esq. 
do pequeno rio Ganhamorob <~ (' ), é tal vez a <:iclade ma is com
mercial elo Estaclu em artigos ele expor tação, com impot·Lalrte 
lavour a de canna ele assucar e cereaes; um a bella matriz, 
construída a expensas do barão de i\lfaroim, boa casa ele mer
cado e diversos trapiches ele prime ira ordem . Pl'Opriá, na mar
gem clir . elo rio S. l?r ancisco, 42 kils. acima ele Villa Nova, 
entre duas lagôas, com lavoura ele algodão e canna de assucar : 
t eve em pl'incipío a denominação de Urubu de Baixo . S. Cbris
tovão, na m<trgem· esq. elo ri beiro Paramopama, nas proxirn.i
elades do rio It-apiranga, a 12 kils . do mar. Foi fttuclacla em 
1590 por Cbris·tovão ele Barros, na mar·gem do rio Cotinguiba. 
Seu commet•cio consiste em algodão, assucat• e tabaco . Riachuelo, 
á margem clir. elo rio Sergipe. Simão Dias, banhada pelos rios · 
Caiçá e Jacaré. Villas prinoipaes .- Aquidaba n, a 3 kHs. cio 
rio Japaratu ba-mirim . Boquirn, atravessada pelos rios Pia.u
bytinga e por diversos tribs. deste, com l avoura de canna de 
assucat• e algodão . CD.~Pella cujo mun. siluaclo entre os l'ÍOS 
Japaratuba e Siriry, é um elos mais ricos cl0 ffi s Laclo; con,ta 
cerca de 100 propriedades assucareiras, além ele pequena la
voura grandemente desenvolvida; tem 2 igrejas (Matrtz e Am
paro), diversas capellas e um pequeno theatro. A villa tem 
5 a 6 .000 habs . e o mun . 15. 000. Campos, na margem es1. do 
rio Reul. Divina Pastora, atravessada pelo rio Sergi po . Dôt•es, 
antiga po·v. elos lJ:nforcados, banhada pelo rio Sergipe . Es
pírito-Santo, á margem esq. elo rio Real, a 30 kils . elo Ocêano , 
com c11 Hura cle ·canna ele assuca,r e cereaes. Ibabaian inba. ao S. 
ele I taj:Joranga, á margem clir. elo Irapiranga. Japara luba, a 72 
kils. da capital e a 18 da ca:pella, assente na base ele um ou
teiro. Foi em seu p.rincipio uma a ldeia de iudios, que t eve ~ua 
primeira collocação no logar deuomi.naclo Cannavieirinhas, 
ainda hoje conhec ido po1· Igreja Velha . Em '1704, apparecenclo 
uma epidemia no logar ela Aldéa, foi esta abandonada pelos sel 
vagem, e Fr . João ela I'rinclade, Carmeli la que ::1. d irig ia, mudou 
a igreja para o Jogar denominad o Alto elo Lavrado, tonclo mais 
tarde esse l0-gar .o nome ele missão de Japara tuba, do a nt igo ca
cique Japaratuba, senhor dessas ]~aragens . l"acatub:l, sim~,cla 
em um monte, á. margem dir . do rio S. Framcisco,. em cJ.ts
tancia ele 18 1üls . Rosario rio Catlete, na margem dH. do t'JO 
Sit•iry, cerca ele H kils . ao N . ele Santo Amaro . . SLL'Lry, San•ta 

1 o Ga·nhamorobo; nasce no engenho ~f!l.tto ~l'OS!':O àe_ Cimn; ú de 
curso sinuoso, p~ssuindo maorgens adaptadas a planttl.ÇU.•l rl e c ~-.nna. . 
'l'ern cerca de g kLls . d-e curso. 
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Luzia, á mat•gem dit·. do rio lVIussununga, 12 ki ls. distante da 
cidade da Estancia, com cuHura de canoa ele assucat· e cereaes. 
Sitnto Amaro elas Brotas, em u·rna collina que fica ao lado e~cf. 
do rio Co~inguiba, do qual dista 1. ki ~. mais ~u menos . y11 a 
Nova, em baixa collina , na margem chr . do rw S . .Fra DClSCO, 
quasidefronte cJo P enedo. S. Paulo. Guararu, anttga Curral 
de P eclrn, á margem di~·· elo S. F.ra~c~sco. peelro, Carmo, 
Sanla Rosa, Campo do Brllo .- C~nstlttuçao do Es·ta_do. - T 1. tu lo 
Primeit·o. - Da organisação elo Estado. - Otspostçoes preh ml
nares .- Art . 1.0 O Estado cle Sergipe.,parte integrante daRe
publica elos Estados Unidos d.o ~razi l , constitu~-se li vr.~ e 
autonomo, sob o r egimen constttucwna lrepresen tat tvo . Ar·t 2.o 
Seu ·territorio comprehende não só o que se achava sob a JU
risdicção da an·t iga p.rovincia ele Sergi)Je, como a inda o que, 
embora alheio á suu. jurisclicção , ·todavia lhe pertencia por di 
reito. Art. 3•. O Es·tado or &'anisar - se - ha ·tendo por ?ase o m~
nicipio; e, para os effe itos ela administração ela JUStiça,. se clt
vidirá em comarcas , termos e districtos. Art . 4. 0 A cap1tal do 
Estado continnará a ser a cidade do Aracajú, em quanto o con
trario não for delibet·aclo por lei. Ar·t 5 ° São orgãos de s ~ a 
soberania os Poderes Legisla ti v o, Execul i v o e Judicia rio, bar
monicos e indepe ndentes en tre si. - Seccão I . - Do Poder Le
gislativo . -Capitulo I.- Disposições Geraes. - Art. 6. 0 O 
Poclet· Legisla·tivo é exerc ido por uma Asoe mbl éa com a sa ncção 
do P1·esiclente do Estado.§ L" A Asernb léa ser á cornpostacle24 
deputaêlos, podendo es te numero ser alterado pot· disposição le
g islat.iva . § 2.o Cada .legislatur a durará clous annce e ca~a 
sessão annual dous mezcs se m interrupção. § 3 . 0 A Assemblea 
r eunü·-se-ha, independente de convocação, na capi'tal do Estado 
no dia 7 de se·tembro ele cada anuo, se a lei não designa': outro 
dia; pode ndo ser prorogada, adiada ou convocada extram·dina 
riamente . ·rambem poderá funccion ar em outro Jogar, pt·ece
dendo deliberação della, ou convocação motivada de sua Mesa 
ou elo Pres idente do Esbado, approvada pela mesma Assembléa, 
logo que se r euna . § '1. 0 Nas sessões extraordinarias não poderá 
a Asse mblea deliberar sobre ma-ter ia diversa ela qne motivou a 
convocação, salvo nos casos r!e processos criminaes de sua com
petencia. A rt . 7.o A Assembléa funccionará em sessões publicas, 
salvo deliberação em con·trario em circumstancia extraorclinaria. 
Paragrapho unico . As deliberações serão ·tomadas por maiol'ia 
de voto s, sem pre que estiver pt·esente metade e mais um elo nLt 
mero total da representação . Art. 8 . 0 Os membros da Assem
bléa, no exercício elo mandato, são inviolaveis pur suas opiniões, 
palavras e votos . Ar·t . 9 . 0 Dm•ante o rnand;l.to os deputados não 
poderão ser presos nem processados criminalmente sem prévia 
licença ela Assembléa, salvo o caso ele f!ftgrancia em crime ina
fiançavel. Nes·te caso o processo seguirá seus Lramites até a pro
nuncia exclusiva e os autos ser ão remettidos á Assembléa para 
deliberat• sobre a procedencia da accusação, se o accusado não 
optar pelo julgamento immediato. Art. 10 . Dt1rante as sessões 
os depu·tados vencerão um subsidio pecu:Q.iario e .,_juda de cus to, 
fixados pela Assem bléa no !im ele cada legisla·tura para a Ee
guinte. Art. 11 . O mandato não será imperativo e poderá ser 
renunciado em qualquer ·tempo. Art. 12 . No caso ele vaga, por 
qualquer cau,a, o presidente da Assembléa officiará imrnedia
tamen-te ao presidente elo Estado para que, clen tro ele 40 dias, 
mande proceder á eleição. Art. 13. Ao tomar asse~lto os depu
tados con·trahirão, em sessão publica, comprom isso ele bem 
cumprir os dever es do cargo; e considerar-se-h a ter renunciado 
o mandato_ o deputado que, sem cama justa, deixar ele con·trahit· 
o compromisso no prazo ele 30 dias, depois 'de reconhecido . 
Art. i '! . E' vetlaclo ao deputado desde u dia da eleição; i. 0 

Celebrar con·tt·ac-to com o Poder Execu·t ivo Federa l ou do Estado, 
c de qualquer clelles receber com missão ou emprego remunerado, 
sal v o o caso ele accesso ou promoção legal. 2. 0 ::3er presidente 
ou clirector ela bancos , companhias ou emprezas que gozem de 
favores ela União ou elo Estado, conforme a lei especificar . 3 .o 
Exercer durante o -tempo elas sessões qualquel' outro cargo ou 
funcção publica. Paragrapbo unico . A inobservancia ele qual
quer des tas disposições importa a perda do mandato . Art. 15. 
A Assembléa em qualquer caso não poderá ser dissolvida. 
Capi·tulo rr -A ttribuições - Al't. 16 . Compete ao Podet• LPgis
lativo além ela att1•ibuição geral ele fazer leis, euspende! - as, 
in·terp;·etal - as e ravogal- as : J. Fixar annualmente a clespeza e 
orçar a recei·ta do l!; s tado ; li . Regular a arrecadação e a clis
t ribuição ela renda publica; III. Au·torisar emprestimos e outras 
operações de credito; IV. Fixar annualmen Le a força publica, 
sob proposta do Poder Exectrbi vo ; V. Autorisar ajustes e con
venções sem caracter politico coill outros llJebados; VI. Annullar 
as resoluções e posturas m·.micipaes contrarias ás leis fecleraes 

e ás do Estado ou otfensivas ele direitos de outros t'nuns . ; 
VII. Propôr ao Congresso da União a reforma ela Constituição 
Federal; VIII. Velar na guarda da Constituição e elas leis fe~ 
àeraes e das do Es·taclo ; IX . Decretar: Cú) A organ isação àa força 
publica do !!;s·tado ; b) A organisação jucliciaria e leis do processo_; 
c) O regimen eleitoral, municipal e peniLenciario; cl) As lilis e 
r esolnções necessa rias ao exerc ício elos poderes per·tencentes ao 
Estado; e) As leis organicas para execução compl~ta clest,, Con
stituição ; f) A divisão civil, jndiciar ia e eleitoral elo J];s·taclo. X. 
Crear e supprimir em pregos publicos, descri-minar- lhes at·tri· 
buições e fixar -lhes vencimentos: XI. Marcar o subsidio do& 
membros ela Assembléa e os ve11cimentos elo presidente elo ~staclo;. 
XII. Mudar a capi·talclo Estado ; X lti. R egu l;.lr a administra
ção <:_a a lienação elos proprios elo Estado; X'IV . Conceder sub
vençao. e garantia ele juros, sendo a concessão approvada por 
dons terços elo numero t otal elos deputados; XV. Legislar : i) 
Sob1·e terras publicas e minas situadas no H:staclo; 2) Sobre 
obras pubhcas, es·tradas, canaes e naveoação i u te dor e commu
n~caçõe_s pos·taes e ·telegrapbicas, que não pertençam á aclmi·nis
m~·t~· açao federa l ; 3) Sobre cles appropriação por necessidade 011 
u·t!llclacle publica do ll:stado ou elo mun .; '1) Sobre ba ncos; salvo 
a r estricção estabelecida pela Constituição fede ral ; 5) Sobre os 
crimes ele responsab ilidade do presidente e o processo pa1·a seu 
julgame n to; 6) Sobre a instrucção publica, em todos os g ráos; 
7) Sobre hygiene e assis·tencia J)llblica; 8) Sobre o desenvolvi
mento das i11clustrias, da agricul'tura e ela immigração; 9) Sobre 
aposentadorias, reformas e jubilações ; não o podendo fazer 
para casos inclivicluaes; 10) Sobre todos os assump·tos que pela 
Constituiç<'io federal não .ficam pertencendo á pl'iva·tiva compe
tencia elos poderes da União. Art . 17. Compete privativamente 
á Assembléa: I. Verificar os poderes el e seus membros; l i. Ele
ger .:t sua Mesa ; III. Org~nisar o seu t•egim enLo in·terno; IV. 
Nomear os empt•ega.clos de sua sect·etaria; V. Proceder á apu
ração da eleição do Presidente e elo Vice-Presiden-te elo Estado; 
acceJtar a renuncia clelles, d nr-l hes posse e receber -lhes o 
compt·omJsso ; VI. Conceder ao Presiden·te em exercício l icença 
pnra sab ir do Estado ; VII . Promulgar as leis e resoluções nos 
~asos elos a1•ts . 2L e 22 c!.esta Cons ti·tuição ; VIII. Processar e 
Jll lgar os membros do Tnbunal da Relação nos casos previstoS· 
no art . 41 § 2; IX. Perdoar e cornmtrtar, sob irJformação elo 
Tribunal ela Relação, as penas dos empregados publicos·, su-· 
jeHos á jnrisdicção do Estado, em crimes funccionaes; X. E lege r 
no primeiro anno elo biennio, e por todo o tempo deste, os 
depu·tados que t em ele funccionar no Tribunal mixto, de que 
t r ato. o art. 3'1. XI. Adiar e prorogar as suas sessões, não de- · 
vendo a prorogação excedér ele um mez, e sendo o adiamento· 
decretado ele modo que em nenhum anno deixe àe l'aver sessão ; 
XII. Tomar conta da receita e clespeza do exercício financeiro· 
encerrado. Capitulo !li - Das leis e resoluções - Art. 18 . A 
proposição das leis e resoluções com pet'e aos men1bt·os da As-, 
sembléa Legislativa e ao Presidente elo Es·tado por meio ele 
mensagem § 1. 0 Os projectos ·te vão pelo menos tres discussões, 
si otlereciclos por qualquer depu·tado, e duas , si propos tos pelo· 
Poder Execu·tivo. § 2. 0 Nenhum proj ecto será submetticlo á . 
discussão an tes ele decorrido o prazo de 24 horas pelo menos, 
depois de sua distribuição, devendo observar- se o mesmo prazo 
en·tre uma e outra clisc:rssão . Art . 19. O projecto ele lei acloptaclo· 
pela Assembléa qne t1ver por ma teria qualque r das m eEliclas 
contidas no art. 15 desta Constituição será enviado ao Presi
dente elo Estado para o sanccionar e promulgai'. Paragl'aphO· 
uni co. Sanccionado o projecto, será lei do Estado e segu ir-se-ha 
a promu lgação. Art. 20. O P residente só poderá negar a sanc
ção , s i considerar o projecto incoustiLucional ou contrario aos· 
interesses elo Estado ; e , neste caso, o devolverá á Assem1Jléa 
com os motivos da recusa, no prazo elo 1U d ias, con Lados do em 
que ·tiver recebido o mesmo projecto. §i. o Devolvido á Assem
bléa, sel'Ó. o projecto sujeito a urna discussão e votação oominal, 
considerando-se appt•ovado, si ob·tiver dous terços dos votos: 
elos deputacbs presentes. Neste caso o pt·ojecto será en viaào 
como le~ ao Preside nte do Estado para a promulgação . § 2 . • Na 
discus.sao a que . se refere o Pll;ragrapbo antecedente, o pr ojecto 
podera ser modificado no sentido ele alguma ou todas as razões 
allegaclas p~lo Pres idente em seu veto. Art. 2<1. O silencio do 
Presidente no decPnclio impor La; a sancção : e dando-se elle o 
projecto será publicado como lei do ills tado p'elo P r esidente 'da 
Assembléa~ Art. 22. Não eendo a lei promulgada pelo Presi
dente do l!:stado de n·tro de 48 horas nos casos do § i o do art. 20 
e art. 2l desta ConsULuicão , o Presidente da Assernbléa a pro~ 
mulgará., adaptando <t seguin·te formu la : <1. A Assemuléa Legis
lat iva elo Estado elo Sergipe clecreto tl e eu promu lgo a lei (o1t 

• 
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1'esolução) segLlinte., Ari. 23. As fm·mulas da sancção e pro~ 
mulgação pelo Presidente do Estado são as seguintes: Lo A 
A;ssembléa Legislativa elo Estado de Sergipe àecretou e eu sanc
.CIOUO a lei (ou resolu~ão) seguinte: 2. 0 A Assembléa Legislativa 
du !J:staelo ele Sergipe decretou ~ eu pro'!ll!-lgo a lt'i (ou l'eso
l~çao) seguinte. Art. 24 . Os projectos reJeitados, ou não sanc
Cionaclos, não p0derão ser renovados na mesma se.ssão. Art . 25. 
Nenhuma lei ou resolução poderá ser sanccionada ou promul
g~da em parte. Art. 26. A lei do ot·çamento não poderá conter 
disposição alauma estranha á r eceita ou despeza do Estado. 
Secção II - Do Poder Executivo - Capitulo IV- Art. 27. O 
Pbder ExecuUvo é exercido pelo Presidente do Es·tado . § 1. 0 

Substi·tue o Presidente em seus impedirnen·tos e BLtccecle-lhe em 
caso da falta um Vice- Presiden·te, eleito sim11ltaneamente com 
el!e pelo mesmo periocto. § 2. 0 No impedimento 01.1 falta do 
V 1Ce-Presiden·te se rão successivamente chamad0s á substituição o 
Presidente da Assembléa e do Tribunal ela Relação. § 3.o D<~ n
do-se vaga elo cargo de Presidente ou de Vice-Presidente, si 
faltar mais ela um anno para findar o periodo presidencial, 
far-se-ha nova eleição e o ele i to servirá até o fim · do mesmo 
período. No caso de falbar menos de um anno, pL"eencherá o 
res~u do tempo o subslitu;to legal. .Art. 28 . O Presidente ex?r
ce!a o cat·go por dous annos, não podendo ser reelei·to nem elert.o 
VICe-l"residente para o periodo seguinte.§ t.o Igual incompatr
bil~clacle prevalece para o cidadão qll;e ex.ercer o goyerno no 
ultuno semestre do biennio. § 2.o O b1ennto começara no dra 
24 ele outubt·o . § 3. o O orasidente deixará o exerci cio dll suas 
funcções no mesmo dia eiu que terminar o período presidencial, 
succeclendo-lhe immediatamente o recem-eleito; e se este achar 
impedido ou faltar, a subs·tituição fa~~se-ha nos termos elos §§ 
1° e 2° do art. 27. Art. 29. Ao empossar- se do cargo o Presi
dente e o Vice-Presidente pronunciarão perante a Assembléa, e 
se esta não estiver r eunida per ante o Tribunal da Relação a se
guinte affirmação : « Promet·to cumprir e fazer cumprir a Con
stituição e leis da União, as deste Estado, e dEsempenhar com 
lealdade as funcções ele Presicl;mte ou Vice-Presidente .» Art. 3o. 
O Presidente r esidirá na capital elo Estado e não poderá I;eti
l"ar-se deste sem licença ela Assembléa, sob pena de perda do 
ca;rgo. Art. 3L Seus vencimentos serão fixados pelo Poder 
Legislat ivo no período anterior. Art. 32. Prevalecem para o 
Presiden le e Vice-Presidente as disposiçõe·s do art. 14 de_sta 
Constituição no que lhes forem applicàveis, co~si~ti~do, porem, 
a pena na perda do cargo. Capitulo I - AttrtbUtçoes do Poder 
Execntivo- Art. 33. Compete ao P1·esidente do Estado: I. Sanc
cionar, promulgar e fazer publicar e cump~·ir as le_is e reso
luções ela Assem bléa; I I. Expedrr decretos, 1ostrucçoes e regu
lamentos para a fiel execução das leis ; III. Convocar extraor
dinariamente a Assembléa Legislativa, quamlo o exigir o bem 
do Estado ; IV. Ler pe'ran·te a Assembléa, na sessão annual da 
aber·linra, uma mensagem acompanhada dos r elatorios da admi
n•istração do Es·taclo, na qual dará conta dos negocias publicos 
e indicará as providencias necessarias aos interesses do Es·tado ; 
V. Pt·over os cargos publicas, civis e milita res, nomeando, 
removendo, suspendendo e demiLtindo na fórma da lei; VI. 
Mandar proceder á, e!Pição elos membros da Assembléa e dos 
outros funccionarios elegíveis ; VII. Levantar fot·ças mili·liares 
no Estado, no caso de invasão es'tt"angeira ou ele outro Estado, 
ou quando occorra comm0ção interna ou perigo imminetl'te ; o 
que logo communicará ao governo federal e á Assembléa do 
l!;staclo; VIII. Reclamat• a ill'tervenção elo gover·no federal, 
quando necessario, para o restabelecime nto da ordem e tran
quillidade publica, dando á .Assembléa scieneia dos motivos_do 
seu procediménto; IX. H.epresen·tar o Estado em suas relaço ~s 
officiaes com o governo da União e dos outros Estados; X. En
Viai• á Assemblea ào Estado propestas de leis devidamen·te 
ll1ottvaclas sendo as ào orçamento e fixação ele força dentro de 
oito di,ts c'on•tados do da abertura da sEssão; XI. Indultar e 
~ommular sob informação do 'l'ribunal ele Relação, as penas 
lmpos tas a'os récs ele crimes co•nmuns sujeitos á jurisclicção do 
Estado; XII. Celebrar com os Estados convenções sem caracter 
politico sujei'tando-as á appL"ovação da Assembléa; Xl!I. Sus
penclet· as resol•uções e posyuras rnunici fJ!lee nas c~~ os do a_rt. _16 
n: 6 desta ConstiLuição; Xl V. Resolver os conlhclos de J uris
dlcção ele ordem aàmin~strativa; XV. Representar os pócteres 
da União con·t'ra as leis desta e con<t1·a os actos elos funcciona rios 
federaes c1ue oft"enderem aos direitos do Estado; XVI. Solicitar 
soccorros á União no caso de calamidade publica n0 ll:stado, se 
as condições financeiras do Thesouro não permit·tirem clispen
sal-os·, prestando conta a Assembléa do emprego elos su~sidios 
recebidos; XVII. Ordenar a applicação das rendas destmadas 

pelo Peder Legislativo aos varias ramos da administração . 
XVIII. · Contrahir emprestimos e fazer operações de credito d~ 
conformidade com a lei ; XIX. Conceder licenças; aposentad0~ias 
reformas e i ubilações a declarai-as caducas nos estrictos tei'mo~ 
das leis reguladoras das especies; XX. Conceder e solicilat· a 
extradicção de criminosos, segundo a lei federal. Capitulo li
Da responsabilidade elo Presidente- Art. 34. O Presidente e 0 
Vice- Presidente serão processados e julgados nus crimes corn
muns, pelo Tribunal da Relação e nos de responsabilidade, por 
um tribun a;] compos·to elos memb1·os ela Relação, menos o pro. 
curador elo Es·taclo, que será substituído pelo juiz ele direito mais 
antigo, e de igual numero ele membros ela Assembléa. § L o 
Não se iniciará processo algum contra o Presidente, sem que 
an·tes a Assembléa tenha declarado procedente a accusação. 
§ 2.o Si a Assembléa não estiver funccionando, o seu P•·esi
dente a convocará extt·aordinariamenle, afim de declarat• se 
pr·ocede ou não a accusação. § 3. 0 Decla rada procedente esta 
o Presidente será suspenso do exercício · de suas funcções: 
Art. 35. São crimes ele responsabilidade os actos elo Presidente 
que attentarem contra: I. A Constituição e as leis; H . O livre 
exercício dos poderes publicas ; III. O goso e exercicio dos cli
rdtos indivicluaes e politicos ; IV. A probidade da adminis
tração; V. A ~ranquillidade e segurança, do. Estado ; Vl. A 
guar·da e emprego l egal dos dinheirns publicos. Ar·t. 36 . Não 
se poderá imp6r ao Presidente o·~tra pena que não seja a de 
perda elo cargo, com ou sem inhabilitação para qualquér outro 
!em prejuízo ela acção ela justiça ordinaria contt•a o condemnac!o' 
Secção III- Do poder jttcliciario- Art. 37. O Poder Judiciari~ 
tet·~ J?Or orgão~: ?')um 'l'ribuual ele Rel~ção com séde na capital ; 
b) JUIZes cl~ clirelto nas comarcas; c) JUIZes municipaes e tri
bunaes do JUry e correc~io~aes nos teL"mos; cl) juizes de paz nos· 
cllstr~ctos. Ar t. 38 . O Trtbunal ela Relação será comnosto- da 
cinco magistrados denominados clesem bal"gadores e nomeados 
pelo pr~s'cl.ente elo Estado dentre os respec·tivosjuizes ele direito, 
por antJgmclade absoluta. Art. 39. Um elos desembargadores 
servit·á ele procurado\' geral elo Estado, não terá vo·to nas ele
cisões em qne for parta como advogado ela j tts·ti ça, e servirá o 
carg.> por tres annos, podendo ser reconduzido. Ar·t. 40. Os 
pat•entes consanguineos ou aflins dentt·o do see-unclo gráo por 
direito canonico, não podem set· membros do Trtbunal. Art'. 41. 
Os desembargadores serão processados e julgados nos crimes 
communs e funccionaes pelo Tribunal mixto ela que tra·ta o 
art 34 § !l. 0 ll:sse Tribunal elegerá dentre si o seu presidente . 
§ 2. o Quando a queixa ou denuncia for intentada contra todos 
os desembargadores ou sua maiorra, serão elles processados e 
julgado~ pela Assembléa do Estado, que se converterá em Tri· 
bunal de Justiça, e precederá na f6Tm a das leis : se ndo para este· 
fim convocada extraordinariamente pelo sen presidente no caso 
de não achar-se el'la funccionanclo. Art. 42. Em cada 'comarca 
haverá um juiz ele clireito e um promotor p ~tblic o ; em cada 
termo, aécle de comarr.a, um juiz municipal ; em cada um dos 
termos um Tribunal elo j ury e outro correccional; e em cada 
districto quatro juizes de paz. Art. 43. Os ju'izes ele direito 
serão nomeados pelo Presidente elo Estado, de n~re os doutores ' 
ou bachareis em direito, qu e tiverem pelo menos quatro annos 
ele pratica elo fôro e lhe forem propostos pela Relação em lista 
de ·tres , elos mais antigos, para cada vaga. Art. 44. Elles 
responderão pelos crimes que commettet"em perante o Tribunal 
ela Relação . Art. 45 . Os desembargadores e os juizes · cle direito 
serão vitalícios e só por sentença judicial perderão os ca1·gos ; 
não podendo estes ser removidos sinão a pedido ou por accesso, 
ou quando se prova t· perante a Relação que a sua permanencia 
na com. é prejudicial aos interesses ela ,1ustiça, Reconhecida a 
necessidade da remoção do juiz de direito e decretada ella, o 
Tribunal o declarará avulso, até que haja com. em que possa 
ser elle aproveitado, percebeudo nesse caso sómente o ordenado, 
Art. 46. Os juizes municipaes serão nomeados pelo Pt·es iclente 
do Estado, dentre os .geacluaclos em direito que tiv~rem pelo 
menos um anno ele pratica forense, e o;; promotores publicas 
dontt·e .os mesmos graduados ou, na falta destes, dentre os ad
vogados pro v isionac!os. § i. o Os juizes municipae.s exe rcerã_o o 
cargo durante quatro annos ; só podet·ão ser rem0vtdos a pedt~o, 
e serão su,bs·tituidos em suas faltas ou impedimentos, go•· .ctdadaos 
que o Presidente n~meará sob proposta [!o juiz. de cl•re1to ela 
com., e que seL"vil'ão pelo tempo _que fo~ cleterm1nr.clo em .Ie~. 
§ 2. o Os promotores publ icos se,·ão ma~ Lidos ~mquan to bem ser
virem. Art. 47 . Os juizes de p111z serao .elertos ele quatt·o em 
quatro annos, e cada um set·yirá etfe~ttva~en ·te durante u~ 
anno. Art. 48. 0 Tribunal· do JUry continuara ~om a Ol"ganr
sação actual, emquanto não for alterada; e os trtbunaes cbrrec 
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cionaes sBrão organisados por uma lei ordina·ria. Ar L 49. Ao 
'Tribunal da Relação, além de outras attri buições que lhe forem 
<'·OD fel'idas em lei', compele : I. Eleger o seu preside n te, que se~ 
viní. um anno, podendo set· v"elei-to; Il. Org~.n1sar o seu regt
men·to int .' l'HO e a sua sec•·etaria; JII. Nomeãr os empregados 
dell:t · lV. Constituir com os cinco membros da Assembléa o 
Tribu~ al m ixto que tem ele processar e julgar o Preslclen·te do 
Eslaclo · V . P rocess 1l' e julgar os juizes de clit>ei 1 o ·1~s taclo ; VI. De
<:idir os ' co nfl ictos de jurisclicção e attriLuição en L!'e as autoridades 
judiciarias, e Pntt•e e>·tas e as adrnni s·trativas; V li. Conceder 

· provisões de aclyogado e de sol• cltaclor; VllL Concedet· .ordem 
ele hcvbea-s- corpus, cumulat •vn.mente com. os JUizes de . cl!rerto; 
lX . Organisar annualmente a llsta elos .Jtllzes de dn·e11o e re
mettel- , ao PresicleJlte elo Estado para o> e!l\~itos elo B.l't . 43; 
X. J ulgar em gni.o de recurso as questões dec ididas pelos juizes 
ele pr im. inst., nas causas civ is, cr iminaes e commercines 
saho os casos em qtte o juli!amento do recurso seja ela compe
tencia do juiz ele clireHo ; VI. Julga r as suspe ições postas aos 
j uizes ele direito. A t•t . 50. Ao pres idente do Tdbunal da Rela
ção, além de outras att•·i buições, que por lei lhe forem confe
ridas, i ncnmbe pro pôr ao governo do Estado para officios ele 
justiça os cidadãos qu_e por meio de. conct1:·so se mo~trar:;m habi
litados . Art. 5l. Os JUlzes ele dJre1to lerao as attr tbu•çoes r1ua a 
lei lhes col'!ferit· e as que actua l me1rte lhes compe·tem, tan·to no civi e 
commercial, como no criminal , julgando clenko ele s·1a alçada 
toclas as causas de sua competencia, e decidindo os r ecursos 
que para el les forem interpostos. Art . 52. Aos juizes munici
paes, aos ele par. e aos promotores publicas cab':m a.s att•·ibui
ções que teem actualmente, como as alteraçoes que as l~ 1s 
decretarem; devendo os promotores publicos accumttlar ás runc
ções ele seu c~ rgo as de curadores ger~M ele orphãos, ausen·tes 
e inlerclictos e ele 'j)l'Omoto:·es de ~·esidnos. Art. 53 . Os .juizes 
municipaes e ele paz, promotot•es, escri vães, tabe l:iães, oihciJes 
dtl justiça e quaesq uer empregados elo E ' tado ou elo município, 
residentes na comarca, responderão pelos crimes q ue commet
terem no exercício ele suas funcções, perante o respectivo juiz 
ele direito . Art . 54 . O j 11 ry e o tribunal correcc ional te rão as 
attribuições que fot·em discrimiuadas uas leis ela orga·nisação 
judiciar ia, competindo ao primeil'o as que lhe são dadas pela 
legislação vigente . Art . 55 . Os vencimentos dos magis·traclos e 
mais funccionarios ela jttstiça ~e rão dete rminados em lei. 
Art. 56. l!:sta Constitu ição r econhece duas instancias uoicas 
para o julgamento das causas clveis, commerciaes e cl'imioaes , 
salvo todaYia o recurso ele t•ey iata nas especies definidas na 
Constituição Federal. Art. 57, E' liv re ás partes o jnlgumen.to 
das causas cíveis e commerciaes por meio ele arbitramento . 
Titulo li - Capi·tulo I - Da or ganisação municipal - Art . 58. 
0 territorio do Estado continuará dividido em municípios. 
§ 1. 0 Elles serãe au·tonoruos e independentes na g·estão ele 
negocias, respeitadas as disposições desta Constituição . § 2. 0 

Poderão, mediante approvação da Asserubléa, clivicl.ir-se em 
outros municípios ou quando não tiverem os meios ele manter-se 
annexar-se a um ou m!liis municípios. Art. 59 . O podet• mun i
cipal será exercido na sécle ele cada município por um conselho 
a quem competirá a dE.>liberação, e por um intendente, a CJ.Ue~ 
competirá a execução . Paragrapho unico. O intendente e o 
conselho municipal serão s imul tau.eamenfte eleitos pe los municí
pio, por su fl'L·ag lo dit•ecto dos eleitores ,respeitacla a representação 
ela minoria; servir ão por CilBtro annos, e não poderão ser 
reelei'tos para o quMriennio seguinte. Ar t. 60 • . Den'tlro de 
cada trimestre elo a nno, o conselho fará um a sessão orcl iJla l'i a 
e funccionará o tempo por ell e marcado,. podendo ser convo
cado extraordinariamente pelo intendente ou por metade de 
seus memb,·os. § i. 0 E' essencial para as deliberações elo con
selho a presença da metad e e mais um do numero total ele seus 
membros. § 2 . 0 O concelho elegerá dent re si o seu pres idente e 
sect·etario. § 3. 0 Os m!ilmbros do conselho e o i-ntendente em 
seus impedimentos e faltas , serão subs Lituidos t empora.riamen te 
pelos immeclia-tos ao ul·timo eleito, na ordem da votação . § 4.• 
No caso de vaga proceder- se-ha á nova eleição. § 5. o O in·ten
dente poderá ser r etribuído, mas os membns do co nseLho ser
virão g1•atuitamente • .Axt. 61. Os nm uicipios lilào poderão 
l ança•· impostos inclir ectos nem sobt·e o lt·ansito. Capü ulo H
Das attribu ições dos conselhos municipaes - Art . 62 . Compete 
exclu ivamente aos conselhos municipaes : I. Verificar e re
conhecer os poderes de seus membros e dos cidadãs eleitos 
juizes da paz e inteadenLes, e .Julgar da vaHdade ou nullidade 
destas eleições, com recurso para o Tribunal ela Relação, ha
vendo contestação; r eceber-lbes.o compromisso e dar-lhes posse ; 
II. Fazer o seu regimento in terno; III. Marcar o tempo de 

suas sessões ordina.rias ; IV. Cl'ear ampregos mnnicipaes fixar
lhes altl'ibuições e vencimentos; V. Orçar an nualmente a 
receita e fixar a clespe~a do mulliÍ.cipio, uma vez que não in
frinj am as disposições elas Constituições Federa l e elo Esta~l~ i 
VI. R eg ular a arrecadação e a dis·tvibuição das rendas mttntcl
paes ; VI l. Autorisar o intemlen te a fazer operaçõrs de crecl1to ; 
VIU . T omar conta ao intoncJenLe do emprego das rendas do mu
nicípio ; X . Muclat· a sede elo município ; XI. Ce lebrar com ou
·tros conselhos conven,;ões sobre matel'ia ele interesse coL11mnm a 
seus municípios; X IT. Regular a caça e a pesca; XIII. Orga
u isar um corpo ele guat·clas municipae~, prestando aos presos 
pobres coJ:recci<maes, e aos não sentenciados sttstenloe cura·tivo ; 
mantendo á sua custa casas de pr isão e quartei-s , lu z e agtta 
paca os clestacamen tos mandados estacion a t· em qualquer l og-ar 
elo municipio ; XlV. Crea r e manter escolas concurrentemante 
com o Es tado ; XV . E-xerc1•r o d ireito ele petição e representar 
contra os at tentacles !'e itos á leis ferle~aes e do Estado; XVI. 
Comminar penas de multa roté o valot• ele quarenta m<l t•éis, e 
de prisão até oito dias; § i. o As cleli bel'ações do c,,nselho 
municipal com com minação ele pr isão ou multa s~ rão c;onsoli~ 
claclas em um codigo ele posturas. § 2 .o A pena ele prisão sera 
sómente subs idiaria da multa . XVII. Dividir o turritorio do 
munici pio em cl istl'ictos policiaes, e eleger para elles annual: 
mente commissar ios ele policia com as a ttr ibuições que a lel 
determin a r. Art. 63 . Compe·te lambem ao conselho municipal, 
mas não e:~:clusi vamenbe, le{l'islar por meio de posturas sobre 
cstt·aclas, ruas, jardins, logradouros publicas, mercatlos, abas
tecimento dagua, obras ele ir l'igaçiio e asse io publico, illumu:~a
ção, bolsas e caixas economicas, hibl iotbecas publicas, pred10s 
escolares, hospi tnes, hygiene e saude publica e cemitedos ; as• 
sim como viação urbana e os demais serviços e obras ele inter
esse local. Paragt·apho unico. Si sobre as materias dest e 
artigo collicli rem a lei s elo manicúpio e elo Estado, prevale
cerão as deste. Capitulo IH- Das attribuiçõe · do intendente 
-Art. 64. Ao intendente compe te : I. mxecutar e fazer exe
cutar todas as deli berações elo cons~lho munic ipal; II. Nomear, 
demittir, licenciar e suspender os empregados munici1)a~s i 
III. Convocar o conselho extraordinariamente; IV. AdmllllS
trar os bens municipaes ; V. Apresentat· ao conselho. no co
meço ela ul1ima sessão annual, o projecto ele orçame nto para 
o anno seguinte ; VI. Pr•estar contas a nnua lmente ·de sua 
gestiio no primeiro dia ela. primeira sessão do conselho m_uni
cipal, e apresenlai'-lhe tl'lmensalmenta o balanço ela receita e 
.clespeza eom as demonstrações nocessa.rias ; VIL. Fiscalisar a 
a.rrecaclação das rendas, administrar as pr opriedades e super!U· 
t ender os sel'Viços municipaes ; VIII. Representar o mumc tp!O 
em juizo e peran·te os poderes elo Estado. Art. 65 . O cargo de 
in·tenden·ta é incompatível com qualquer outro r emun erado. 
Capi"tttlo IV- Disposições complementares - Os intendentes_ e 
os membros elos conselhos municipaes nos crimes de funoçao 
serão r esponsabilisaclos pelo juiz de direito ela comar~a em 
vütuale de q.ueiKa ou de denuncia. ele qualquer mumctpe. 
Ar t . 67. E' vedado aos intendentes e aos membros dos conselhos 
municipaes efl:'ectuar oom estes tra.nsacções ele qualquer especie . 
Art. 68. Uma lei ela A.ssembléa em sua pl'imeira reunião far á 

·a clisct·im inação elas re11das elo Estado e do município e fixará 
o numero elos membros elos conselhos desde cmco até 11, se· 
gunclo a população de cada um delles. Art-. 69. A fazenda 
municipal terá acção executiva nos mesmos casos que a do 
Estado. Art . 70. Os conll.ictos en'tre mun icíp ios serão l'esol
vidos pelo Poder Legislativo, mediante representação de um 
cle lles. ' Ar·t. 71. Os conselhos municipaes não serão onerados 
de custas de processos jttdiciaes em que Dão sejam parte. 
Titulo UI - Capitulo I - Do reglmen eleitora l - Art. 72. 
O voto nas eleições de membros da Assembléa l!..egislativa, do 
presidente e vice-presldente do Estado , intende<ltes,. membt•t;!S 
dos cons~lhos m.unicipaes e j~tizes de paz, será exerctdo .m~d;
a ute suftragw du·ec to dos ele1tores na fórma des ~a ConstJtUlçao 
e da lei r egulamentar. Ar·t. 73 . Nas preditas eleições lerão voto 
os cidadãos a.listados para as eleições fecleraes. Paragrapho 
uni co . Nas eleições mun icipaes serão I ambem alistatlos, si o 
r ertuererem, os estrangeiros maiores de 2:1 annos que souberem 
ler e escrever, sendo contribuintes e l'esiclentes no município 
um anno pelo mencs . Art . 74. São excluídos de votat• nas 
eleições do Estado : I. Os analphabetos ; II. Os mendigos ; 
III. As praças de pret, eJ!icepto as r efot•madas. Paragrapho 
unico. Sãe inelegíveis os cidadãos não a;!is·taveis. Art. 75. Urna 
lei especi~lregu.lará o modo ela qualificação, as ·incompatibili· 
dacles eleltoraes a o ]\ll'Ocesso elas e'leições. Capitulo H - Da. 
eleição àos membt•os da assembléa. - Art. 76. A eleição de 
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depu·tados será feita nos termos da l ei eleitoral, ga t· nntida a 
representação da minoria. Art. 77 . Siio condições de elegibi
lidade para a Assembléa do Esl ado : I. A ida de ele vin te e 
um annos completos ; Il. Estar na posse elos dire itos ele cidadão 
brazileiro; !li. Ser ser gipano nato, ou l'esidir no l!:staclo ao 
menosdous (l.nnos; IV. O tempo de qttalro annos ele cidadão 
br·8.zileiro. Capitulo III. Da eleição do pres idente e vice-presi
dente elo estado - Art. 78. O presidente e o vi.c -presicleilte 
do l!;staelo serão eleitos simultaneamente por sul'lhtgio clirecto 
e maioria absoluta de vetos . § 1. o A eleiciio teni logar em t odo 
o Estarlo no dia 30 ele julho do ultimo anno do pal'ioclo presi 
deJ;t~ial, e se l'á apul'acla pela Assemble·a em sn a pl' imei t·a r e
uurao , el e con formidade com o art . 17, n. V, § 2o. Si nenhum 
dos vota dos hauver obt ido mai oria absoluta, a A ::; semhléa esco 
lherá. por maio l'ia a bso luba ele votos, o pl'esidPn te e o vice-pre
Stclente elen~l·e os dou s cidadãos 1uais votados. Em caso de 
emj)Me, a es colha será feita clen~re os maiR vo·taclos, que 
obtwet· m votação igual. Si, porem, o em pale se de1· na vo·tação 
df!: Asr;eml•léa , consiclel'ar-se-h a eleiLo o mais ~·el ho. Art . 79. 
S.ao COncliçàeS el e eJeg-ibiJiclacle para OS CRVg'O de pres iclen·te e 
v~ce~prcs icl,• nte : I. Ser serg ipano n n to e esta t' na posse dos 
chreltn~ po~i :.icos; II. Set· ma ior el e vinte e cinco a unos ; TIL Ser• 
resicl ellte nv 1!lstaclo d urante os dous an110s que pPeceJerem á 
eleição, ou representai-o DO Congt·esso ~ acion a i ou na Assem 
bléa elo Estado . Art. 80. São incompa tiveh para os cargos 
de president, e vice-pres iden te os eonsang1LÍ11eos e affins até 
o terceirp g t·áo po1· direito cauonico, do presid ente ou do 
subs titut o qu e g overnar Do di a da ele it;ão e desde seis mezes 
antes. Cap•tulo IV - Da eleição dos consel hos municipaes , 
intendent·· s e juizes ele paz - Art. S l. o~ membros d os con 
selhos municipaes , us intendentes e os juizes ele paz serão 
eleltos de con[ormidacle com o o.rt. 50, paragrapho unico desta 
Constituição e com a lei eleitora l. Art . 82 . E' concliçã~ para 
e~r el~rto mtenclen le on membro elo conselho municipal a r e
srclencia por um anno no m1m icipio. Secç:to V - Declaração de 
direibos - Art. 83. Es ta Cons·ti ~ui~.ão garan t.e a bt·azileiros e 
estrangeit•os a inviolabilidade ele todos os direi·tos concernen·te> 
.á libe l'clacle, á segm·ança e á propriedade, nos segni11·tes ·tel'mos: 
§ ~ · 0 Todos são igu aes pera n·te a l ei. O Estado não admüte 
pl'lvllegio ele nascimen·to, desconhece f61·os de n obreza , ·t i ~ulos 
nobil ia r chicos e ele concelho ; bem com o ot•dens honorifica s e 
todas as suas regalias. § 2 . o Ninguem póde ser obrigado :a 
fazet• ou deixar de fazer alguma cousa s iaão em virtude ela l er . 
§ 3 . o 'l'oclos os indivíduos e confissões r elig iosas podem exercer 
publica e livremente o sau culto, associando-se p:1ra esse fim e 
adquirindo bens, observadas as clieposições uo direito commu m. 
§ 4 . 0 O Estado só reconh ece o casamento civil, cuja celebração 
será gratuita . §_ 5. o Os cemiterios terão carac·ter secular e serão 
administrados pela au·toriclacle municipal, sem prejuizo elos 
cemiterios par·Liculares in stituídos pelas corporações religiosas. 
§ 6. 0 O ensino primaria será livre e gratuito. § 7. o Nenhum 
culto ou ig l'eja gosará de subvenção ollicia l, nem terá relações 
da clependeucia ou all iança. com o Gover no do Es bade. § 8 . 0 A 
todos é licito assoc itu•em-se e reunirem- se livremente, mas sem 
ar•rnas, não podendo intervi r a polic ia sinão para man·ter a 
Ordem publica . § 9 . o E' permittido a. quem qnet· que seja 
l'eprese n·tar, mediante pe·tição, aos poderes publicas, denunciar 
abusos elas au toricl ades e promover a r esponsab ilida de elos 
culp.aelos. § 10. Em t empo ele pu, qualquer pôde entt·ar 110 
terrltOl'lO elo Estado ou clelle sabil· com Stt<t fortuna e bens, 
quando e como lhe convier, independentemente ele passaporte . 
li ~1. A casa é o asylo inv·iolavel do individuo : ninguem pôde 
alu entrar ele noite, sem consenti mento no moradot·, sinão para 
acucli1• á victima de crimes ott desastres . nem de dia, sinão 
llos casos e pela fõt·ma prescriptoq na lei. § ·12 . Em qualquer 
assumpto é I ivre a t;nani.restação elo 'Peasatne•lto pala imJ?rensa 
ou )!lel a tribuna sem clepenclencia de censura, respondendo cada 
11m pelos abusos que commebter nos casos e pela f6t·ma qae a -lei 
deter•minal'. Não é pet·mitticlo o anonimato. § ·~3. A' e-.:ce pção 
do tlagt·an te del icbe , a prisão não poderá ter l ogar sinão depois 
da pronuncia do inclici·aclo , salve os ca.Ros determinados em le i, 
e .mediante m·clem escl,ipta ela autol'ülade compeLen·te. § 14. 
!:oltnguem pode t·á ser conse1·vado em pl'isãe sem culpa formada, 
salvo as excec)cões especificadas em. lei, nem levado á pt·isão_ ou 
nella detido, si pre.stat• fiança iclonea, nos casos em que a lei 
a. aclmittir . § 15. Ning,uem ' será, seutencil! dO sinão pera auto
rrdacle compe tente, em virtude de lei an·terior e na [6rma por . 
ella pt·escl'ipta. § 16. Aos· aoeusados se asseg-ura rá na lei a 
mais plena defesa cem tedos os recut·sos e meios es;;e nc>aes a 
el!a, desde a nota ela. c ~\llpa; e-ntt·egue em 24 boras ao preso e 

assignada pela autoridade competente, com os nomes do accu
saclor e elas Le>stemunbas . § 17. E' garantido o direito ele pro
priedade em ·toda sua plenitud e, sa lvo o caso ele desapropriação 
por u~iliclade ou necessidade publica median te pl'evia incle
mnisação . As minas pc t··tencem aos propl'ietal'ios elo solo, salvo 
as li mitações que for em estabelec idas por le i a bem ela ex plo
ração desLe ramo ele iudustt·ia. § 18. E' inviolave l o s igilo 
ela corresp)ndencia . § 19. Nenhuma pena passará ela pes'·oa elo 
del inq tten te . § 20. Dar-se-ha habeCLsc -o·l'ptts sem pl'e que o 
i ad ivtcluo soirt·er violencia, ou coacção , on il.legelidade, ou 
abuso elo pode t· . § 21. A' excepção elas ca usas que por sua 
na tu reza pertencem a juizes especi aes não ha ver á foro privi
l egiado. § 22 . E' garantido o livre exercicio de qua lquer pro
fissão mora l, ma terial, in te l lectua l e industria l. § 23 . Os in
ventos incluslrlaes pertencerão aos autores , os quaes ficarão 
gara núiclos po1· lei, pdvil egio t em porario, ou será concedi do um 
pl'cmio razoavelJ quanclo haja conve nienci õ\ ele n~l g·a risar o 
invento. § U . Aos autores ele obr as lit terarias e aL'L is\icas é 
garant ido o direito Pxcl 11 sivo de r eproduzi l-as pel n. imprensa ou 
pol' qu a,lq uer 01ttro proce'lso mecanko. Os be t·cleiros elos a utores 
gor-arão deste direito pelo ~empo cLue a lei cletet·minat·. § 25 . A 
lei asseg tn·al'á t ambem a propriedade elas nuucas ele fabricas. 
§ 26 . Pot• motivo ü crença ou ele funcção r eligiosa, nenhum 
cidadão bra ,iJeiro poderá se1· privado ele seus cl ireilos civis e 
políti cos, nem eximit·-s . cl0 cumprimento de qualquer dever 
civico. § 27 . Nenhum impus to ele qualquer natureza poderá ser 
cobrado si não em vir tu de ele uma le i que o autorise. § 28 . E' 
manLida a ins tituição elo jury. § 29 . Os cargos publ icos civ is 
ou mili ·tares são access ive is a todos os bl'aúleil'OS, observadas 
as condições d cl capacidade que a lei estatuir, sendo, porém , 
vedadas as accurnulações remurre radas . § 30 . A lei não terá 
e.freito r etroact ivo . A rt . 8±. A especilicação elos direitos e 
garan~ i ::ts exp t·essas nesta Constituição não exclue outras garan
tias e dit-ei toa não enumer ados, mas r es ultantes ela [ót·ma ele 
goveruo q tte ella estabelece e dos principias que consigna . 
Titulo !V- Disposiçõe;; geraes - Art. 85. Con tinuam em 
vig·or, emqu a nto n ão forem revogadas, as' leis da extin c·ta 
Assembléa Legislativa Provincial, no que explícita ou impLici
tamen le n ao l'or con trario aos prioccpios des ta Cousc ibttição . 
r~a ragaapho unico. A justiça do Es tado conUnuar{t a Set• adm i
nistrada conforme as leis processuaes vigentes , até qtte sejam 
p_arcial ou integt·almente substituidae pelo poder comp.~tente . 
Al"t . 86. !!:' vedada. a accuomlação ele empregos pub licas ou 
comnüssões r emuneradas. Art . 87 . São prollibidas as pensões, 
mercês pecuni::~rias e remissões ele cliviclas . Art . 83 . O Estado 
gat·anle a divida publica . Art. 89 . Os funcciouarios publicas, 
ao tomarem posse ele saus cal'gos, se comprometterão, com 
affirmação, a desempenhar leal e exac tamerrbe os seus deve res. 
Art . 90·. Quando a Assembléa deixar ele votar o ol'çamento do 
Estado, vigorará o elo ex.ercicio anteriot·. A.t•t , 91. A aposen ta
doria, r eforma ou jubila ção só será concedida por ilivalidez no 
serviço elo Esbado. Paragrapbo unico. A concessão sel'á cassada 
si o ag t•aciado obtive!! emprego ou commissão r amunerada elo 
governo federal, estacloal ou municipal. Art. 92. Os actuaes 
ap.osen tados , refol'mados e jubilados, que aceitarem emprego ou 
commissão remnn.erada , pe1•derão o dire i to aos pt•cvelltos ele 
suas apose ntadorias, r eformas e jubil ações durante o tempo em 
que exercerem o empt·ego ou a com missão . Art. 93 . Esta 
Constiluição poder á ser r eform ada por iniciativa da metade elos 
membros da Assembléa . § L o Cons1 derar-se-ba nceit<t a pro
posba para a reforma, quando for appl'ovacl<t em tres disr.u ssões 
pot· clo us terços da ·totalidade dos membt·os ela .\ssembléa . 
§ 2'. o Essa propo>ta d a r-se·ha por approvacla, si no atwo 
se"'winte for acloptada nos termus elo paragrapho ante,:ecle n·te . 
§ :3. o A progosta . será publícacla cor;n as assiguatu~as d_o J)l'~
s iclen te e seoretarros da assembléa, e mcorporacla á Gonst1 ttu çao 
como l)at•te in teg-a tl'te dell<t. ;h·t. 9!. Esta Cons tituição será 
promu lgada pela Mesa ela Assembléa ConsLibuinte e assignada, 
po t· todos os clPputaclos. Ad. 95 . Se l'á fet·iado o dia ela pro
mulgação delta . Disposições tr ansitar i as - A rt . 1. 0 Pro!lln.I- 
gada esta Constituição, a Asaembléa elege t·á por ma~or1:.1. 
absoluta ele votos o presidente e o vice-presidente d~ Es- · 
taclv que tem ele servir clut·ante o primeiro ~erwdo pres •den- . 
cial. § -t.o S i nenhum cancl:iclato alcançat• mawr~a ab~olnt.~ ele 
votos pl'ocecler- se- ha a nova eleição, na qual· scra eletlo o· 
ma;is 'votado. § 2.o Para cada um dos cargos a prover ~av,erá 
um a votacão clfstincla, começa ndo pela do pres·tdenbc . §.3._ Para. 
es·ta ele ição n ão havet•á iocompabibiliclades . § . 4. 0 O pnmetro 
per.iodo pt•es ideucial te-rminará no dia 24 ele ontu.oro ele -1894 . 
Art. 2 .o Con(}luicl a a eleição de c1ue trata o art. 1° e seus pa-



SER -528- SER 

agraphos, a asse mbléa dará por fmda a sun. missão cons tituint e 
e ence tará, i5 dias depois, o exercicio ele suas funcções orcli
narias . Art. 3 , 0 Para as prim~iras nomeações elo TL'ibuual da 
Relação, o presidenti elo Estr,tlo preferirá, ele entre os actuaes 
juizes de direito do mesmo Estado, os ele mais nota; e para 
as dos j 11izes ele dire ito e ml!-nicipa_es observ~rá.,. tanto q uan~o 
pos sível o art. 6• elas d1spos1ço es translton as ela Co nst1 • 
tu içiio F ederal , dispensando o esbag 1o ele que tmta m os 
arts. 43 e 46 desta Constituição . Art. 4. 0 Si occorrer~m vagas 
ele juizes de direito sem . q~e haja doutores ou ~)achare i.s habi
litados com o es tagio eXIgLdo pelo at'l. 43 , ser ao prefenelos ele 
entre os juizes mu nicipaes e promoLOl'&S publicas os mais anti
noos para preencherem as vagas, observado o mais que dispõe o 
~r t igo citado. Ar t. 5. 0 Emquanto os m~micipios se occup~'trem 
em reg ula risa r as despezas duran le o per10dn de organ1saçao de 
seus servi ços, o Es·tado conti nuará a mantel- os. Ar t. 6. 0 Os 
deputados elei'bos para a .pri me ira assembléa legislat iva vence
rão diariamente o subs idio de 8$000. Ar t. 7 , o São lixados em 
8:000$ annualm ente os yenci mentos elo primeil•o presidente elo 
Estado. Mandamos , portanto, a todas a s autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta ConstHuição pertencerem, que a 
executem e faça m execu·tar fiel e inteiramente como nella se 
con lé .a . Sala elas sessões da assembléa const ituint e elo Es·tado 
de Sergipe, em Ar acajú, aos 18 de maio ele i 892, 4o ela Repu
blica. - H.elaçiio dos cidadãos que governaram o Es tado de Ser
gipe, desmembra 'lo da Bahia por Dec . de 3 de julho de 1820, a 
contar de sua installação até i 889: Cados Cesa r Burlámaqui, 
1° governador (independencia da Bahia), posse a 20 de feye
r eiro de 1821; Pedro Vieira de Mello (brigadeiro), governador 
subordinado á Bahia e nomeado pelo gove rno ela Bahia em 6 ele 
feve1·eiro, posse a 20 ele março ele 182'1; José ele Barros Pimen
tel (miliLar), posse em 1823; Guilherme Jose :s!abuco de Araujo, 
idem· Ser aphim Alve;; da Rocha Ro roha; José Ma·theus da 
Graça' Leite Sampaio, pr es idente ; Seraphim Alves da Rocha 
Rocha (padre), secretario : Dionys io Rodrigues Dantas, Domin
gos Dias Coelho e Mello e Francisco José de Menez~ s SolJral 
(padre): junta provisoria eleita em 1 ele ont ubro de '1822, posse. 
a 1 de outubro de 1822 : Manoel Fernandes da Sil veira (bri
gadeiro (i• p1·esidente), 'nomeado em 25 de novembro de 1823, 
posse a 5 de mar ço Ide 1824; Manoel Clementin o Cavalcan·te 
ele Al buquerque, 2o presidente, idem em 1 ele dezembro de i 82-l, 
posse a 15 ele fevereiro ele 1825 ; Manoel de Deus Ma•. h aclo 
(capHão-mór), C. elo governo (lei de 20 ele outubro de 1823), 
posse a 2 de novembro de 1826; Ignacio José V icente ela Fon
seca (br igadei r o), 3o p residente, nomead o em 7 de abr il de 1827, 
posse a 20 de feve re iro ele 1828 ; Manoel de Deus Machado 
(capitão-mór), C. do govern o {lei citada; 2a vez), posse a i ele 
abril de 1.828; Iguacio José Vicen·te da Fonseca, r eassumiu o 
exercício , nomeado em 7 de abril de i 827 , posse a i 3 ele julho 
de 1828; Manoel ele Dem Machado (capitão-mór), C. do go
verno (lei citada; 3a vefl), posse a i1 ele agos·to ele i830 ; Joa· 
quim Marcellino ele Bri to (bacharel). 4o pr • sidente, nomeado 
em 20 de outubro de 1830, posse a 16 de janeiro de i 83 l; Ma
noe l de Deus Machado (capitão-mór), C. elo governo (lei cilada; 
4a vez), posse a 4 ele a bril ele 1831; José Francisco ele Menezes 
Sobral (padre), C. do gover no (lei citada) , posse a 4 de maio 
de i 83i; Joaquim Mar cellino de BriLO (ele vol ta da assembléa), 
nomendo em 20 ele ou tubro ele 1830, pos .,e a 21 de julho de 1831; 
J osé P into de Carvalho, C. elo governo (lei citada), posse a 4 
d e fevere iro de 1833; José Joaquim Geminiano ele ·Moraes Na
varro (bachar el), 5° presidente, nomeado em i 5 ele julho de i 833, 
posse a 29 ele outubro de 1833 ; Manoel B.ibeiro da Silva Lisboa 
(bacharel), nomeado em 2.2 de outubro ele 1834, posse a i 3 el e 
f~vere iro de 1835; Ignacio Dias ele Olivei ra (capitão-mór) 6° 
vice-presi lente , idem em 27 de março de 1835, posse a 10 de 
outubro de i 835 ; Sebasti ão Gaspar de Almeida Boto (tenente
coronel) , 2° vi ce-presidente, idem em 26 ele março de i 835, posse 
a 19 ele outubro ele 1835; Manoel J oaquim Fernandes Barros 
(doutor), 1° vice ·presidente , idem em 26 de março dt~ 1835, posse 
a 6 de dez•mbro de 1835; Bento ele Mello Pe reira (cor onel, 
depois barão de Cotinguiba), 7° pres idente, idem em 27 de 
agosto de i835, posse a 9 ele março ele :1!836; Ignacio Dias Oli
·veira (capitãn-mór), 6° vice-presiden te (2a vez) , idem em 26 de 
março de 1835, posse a i 2 de junho de 1836 ; Sebastião Gaspar 
de Almeida Boto (tenente-coronel), 2° ' ' ice-presidente (2a vez), 
idem em 26 de março de i 835, posse a 5 ele agosto de 1836 ; 
Bento de Mello P ereira , voltou ao exercício, idem em 27 de 
agosto ele 1835, posse a 8 de setembro ele i836 ; José Marian o 
de Albuquerque Cavalcante, 30 presidente, nomeado em i8 de 
oqtubro ele 1836, posse a 19 ele janeiro de 1837; José Eloy 

P essoa (coron el) , 9o pr<3sident3, idem em 5 de abril ele 1837, 
posse a 31 de ma1o de 1837 ; Sebastião Gaspar ele Almeida 
Boto (tenente-coronel), 2• vice -presiden·te (3a vez), idem em 2t 
de junho de 1837, posse a 23 ele março de i 838 ; Joaquim José 
Pacheco (bacharel) 10o presidente, idem em 7 de ou tubro ele 
1838, posse a 2i ele janeiro de 1839; Sebastião Gaspa1· de Al· 
meida Boto (tellente-coro nel), 2" vice-presidente ('1• vez), id~m 
em 3 l ele junho ele 1837, posse a 28 ele março ele i 839; J oaqtum 
Marti ns Fon tes (capitão-mó •·), vice-presidente, posse a 23 ele julho 
de 1839; '\;'\Tencesláo de Oliveira l:lello (coronel ), i[ o pt· e siclen~e, 
1dern em 24 de maio de 1839, posse a 28 ele agosto de i83Sl; J oaquun 
Ma rtin s Fontes, 1° vice-pres idente (2a vez), idem em 2 ele julho 
de 1840, posse a 8 de agos to de 1840; João Pedro da Sil va Ferreira 
(coronel), 12° presiden·te, idem em 28 de arrosto de 1840, po 1:se a 
19 ele ou tubi'O ele i 840 ; Joaquim Martins Fo ntes , (capit ãtHTIÓl') , 
1o vice -p1•esidente (3a vez), tcle m em 2 de julho de 1840, posse a 
8 de agosto ele 1840; João Pedro ela Sil va F erreira (coL·onel) , 
12o pres iden te, idem em 20 ele agos to de 18,10, pcs~ e a 19 de 
ou·ubro de 1840; Joacruim Marlins Fontes (capi tão-m ór), 1" 
vice~presidente csa vez) , idem em 2 de julh o ele 1840, po, se a 
30 de abril de 1841; João Pedro da Sih·a Ferrei1·a (coronel), 
reassume a presidencia, idem em 20 de agosto de 1840, posse 
a 15 ele junho d e 1841; João Lins Vieira Cansansão ele Si
nim bú (bacharel), 13o presidente, idem em 1 de abril de 184'1, 
posse a i6 de junho de i 841; Joaqu im Martins Fontes (capibão
mór), 1o vi ce-pr@sielente (4a ve z), idem em 2 ele julh o ele 18'10, 
posse a 1 ele Julho ele 1841; Sebas tião Gctspar de Almeida 
Boto ( tenenl e- coronel), 14• pre~iclente (5a vez), idem em i6 de 
novembro de 1841, posse a 19 de cl ezembl'O de 1841; An.:elmo 
Francisco Peretti (bacharel), i 5o presidente, idem em 25 de 
outubro ele 1842, posse a 28 de dezembro de i842 ; Manoel 
Vieira T osta (desembargador), 16• presidente, idem em 2•1 de. 
novembro de 1843, posse a 17 ele feve l'eiro de 1844; José de Sá 
Bittencourt Camara ( br iga cl eir<il ), i 7o presidente, idem em 
25 de . ma1o de 1844, posse a i 5 d~ julho de 184'1-; José 
FI·anclsco de Menezes Sobral (conego), vice-presiden te (2" vez), 
posse a i 3 de dezembro de 1844! ; J oaquim An tonio Al vnres 
do A,maral (commendaclor) , 18° presidente, nomeado em '10 
de .Jane iro de 18,15, posse a 15 de ab1·il de 1845; José 
F erreira Souto (bacharel), i 9° presidente, nom~a cl o em 10 
de se·tembro de i8,16 - Posse a 30 ele outubro de 18,16; José 
Francisco de Menezgs Sobral (conego), vice- presiclen·te (3> vez); 
idem em 4 ele mal'ÇO de :1.8'17 - Posse a 3 ele julho ele 1847; João 
José de Bi'ttencoul't Calazans (doutor), vice- ppesiden·te, idem em · 
4 de março ele 1847 - Posse a i6 de outub1•o de i 847; Joaquim 
José 'l'eixeüa (bacharel), 20o pl'esiden·te , idem em 4 ele agosto 
ele i 847 - P osse a 18 de ou·tubro de i 847 ; Zacari as de Góes e 
Vasconcellos (clou·tor), 21° presidente, i dem em i1 ele mar ço de 
1848 - Posse a 28 ele a bril de 1848 ; Amancio João Pereira de 
Andrade (bacharel), 22• presiden·te, .idem em 9 ele ou·tub1·o de 
1849 - Posse a i7 ele dezembro de i8·!9 : José Antonio de Oli
w ira e Silva (bacharel), 23o presidente, idem em 2 de j unho ele 
1851- P osse a 19 de julho de i851 ; L'wiz Antonio Pereim 
FL"anco (bacharel), 24° presiclen·te, idem em 2i de março de 1853 
-Posse a i 4 de julho de 1853; Ignacio J oaquim Ba1·bosa (ba
charel), 25° pr esiden·te, ia em em 7 de outubro de 1853 - Posse 
a 17 de novembro de :1.853; José ela Trindade Prado (m ajor, 
commendador) , vice-presidente, idem em 26 de agosto de 1854 
-Posse a i O de setembro de i 855 ; Ba-rão de Maroim (João Go- , 
mes de Mello, comme ndador), idem em 26 de agosto de 18M 
Posse a 27 de setembro de 1855 : Salvador Corrêa de Sá e Be
nevides (clou·tor), 26° presidente, idem em 24 de dezembro 
de 1855 - Posse a 27. de fever eit·o de '1856; Barão ele 
Propriá (José ria Trindade Prado, commendado1·), idem em 26 
de agos to de i 854 - Posse a 10 de abril dt~ 1857; João Dabne.v 
de Avell,tr Bwtero (doutor), 27o presiden·te, idem em 6 de junho· 
ele i857 - Posse a 5 ele agosto de 1857 ; Manoel da ()unha 
Galvão (douto!'), 28• clresidente, nomeado em 31 de janeiro ele 
1859 - P osse a 7 de março de 1859 ; Thomaz Alves Junior 
( b~charel) , 29° pt•esidente, idem em 20 de junho de i 860 -
P osse a i5 de agosto ele 1860 ; Joa~uim Tiburcio Fen·eira Go
mes (bachar el), vice-presidente, idem em 25 ele se tem b.t·o ele 
i 857 - Posse a 26 de março de i 861 ; Joaquim Jacintho de 
Mendonça (bacharel), 30° presidente, idem em 20 de fevereil'o 
de. 1861 -- Posse a ~ de junho de i 871; Joaquim José de Oli
vmra (doutor), 6° vice -presidente idem em 25 de se tembl'o de 
i 857 - Posse a 13 ele junho de Hi63; Angelo Francisco Ramos 
(bacha rel), 3° vice-presidente , idem em 25 de setembt•o ele 1857 
-Posse a 20 de junho de 1863; Antonio Dias Coelho e Me llo 
( commen dador), 1 o vice-presidente, idem em 25 de junho de 
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1~60- Pos3e a 2 l ele .i unho ele 18ô3 ; Alexandre Rodrigues ela 
Stha Chaves (bacharel), 31o pr~si~ente, Hlem em .9 ele .Julho ele 
1863 - Posse a 31 de julho ele 1863; Antomo D1a.s Coelho ~ 
Mello (commenclaclor) , io vice-prestdente. (2·! vez). rd err~ em 2::> 
de Junho de 1860 - Posse a 24 ele fevereiro ele 186! ; Cmcmato 
Pi.nto ela Silva (bacharel) 32• presidente, idem em 20 ele abril 
ele 1864- Posse a 21 de j;mho ele 186!; An~elo Francisco Ra
mos (bacharel), 3o vice- pt·esidente (2" vez), Ide_:n erp 25 d e se
tembro de 1857 - Posse a 5 de novembro ele i 86o ; An·tonio Dias 
9oelho e Mello (commenclador), 1° vice- presiden:te (3a v~z), 
ldem em 25 ele junho ele 1860 - Posse a 2 ele Janeiro ele 18J6 ; 
ifosé Pereira da Silva Moraes (doutor), 33° prestcl"Stl"te, 1clem em 
18 de nov~mbro de 1855 - Posse a 1 ele fevel'eieo ele 1866 : An
tonio Araujo de Aragão Bnlcão (bachat•el), 34° presiden te , no
meado em 12 de setem bt·o de 18117 - Posse a 28 de ou tttbt·o de 
1867; Barão de Propriá (majot· José da 'l'rindade Prado, com
mencla~lor), 1o vice- presidente (2~ vez)- Posse a _10 de ~gosto 
ele :!868 · Evaris·to Fer reit·a da Vetga (bacharel), 3o0 pre;1dente 
nomeadh em 113 el e se lembro el e 1868 - Po,se a 27 ele n ovembro 
de 1868; Barão ele Propriá, 1° vice- presidente (3• vez)- Posse a 
18 de junho ele 1869 ; Diouysio Rodrigues Dant2-s (bacharel), 
2• vice-presidente - Posse a 8 ele novembro ele 18;)9; Franc1sco 
Josê Ca!'doso Junior (bacharel), 36° pres tclente, nomeado em ~O 
de ou.tubro ele 1869 - Posse a 2 de dezembro de 1869; An·tomo 
Canclido ela Cunha Lei'tão (bacharel), 37° prestclente, 1dem em 
15 ele abril de 1871 - Posse a 11 ele maio ele 1871; Dionys10 
R0drigues Dantas (bacharel) ,_2° vice- p~esi.~e nte (2~ vez) - .Posse 
a 14 de agosto de 187!1.; Barao de P1·opr1a, .1 ~. v10e- prestclente 
(4a vez)- P 0sse a 21 de agosto ele 1871; L111z td vares ele Aze
vedo Macedo (bacharel), 380 presidente, nomeado em 30 ele dez
embro de 187:! - Posse a 17 ele fevereiro ele 1872; Joaquim 
Ben·to de O li velra Jun iot· (bacharel), 39° pres iclen·te, idem em 
31 ele maio de 1872 - Posse a 16 de julho ele 1872 ; Cypriano 
ele Almeida SeiJl·ão (bacharel;, 1o vice -presidente, idem em \J de 
outnbro ele 1872 - Posse a 5 ele no~embro ele 1872: Manoel elo 
Nascimento ela Fonseca Galvão (bacharel), 40• presidente, idem 
em 28 ele clezem bro ele 1872- Posse a 8 ele mm·ço de 1873; Cy
P~'iano de Almeida Sebrão (bacharel), 10 vice-presidente (2a vez), 
idem em 9 ele out11bro ele 1872 - Posse a 1l d e novembro ele 
1873; Ant01üo dos Passos Miranda (bacharel),_ 41° ]_)residente, 
idem em 4 de novembr o de 1873 - Posse a io de Janell'O · cle 
11374; Cypriano de Almeida Sebrão (b~ charel), 1• vice-pres iden.·te 
(3a vez), idem em 9 de outubro ~e 1872 - Posse. a; 30 .de a bt tl 
de 1875 · João F erren·a de ArauJO Ptnho (bachare l), 42• pres t
cleilte, idem em 8 de janeiro de 1876- Po:;se a 24. de feve!·etro 
de 1876; José Martins Fontes (bacha rel), vJCe-p_restden te, Idem 
em 30 de novembro ele 1878 - Posse a 9 de Janell'o de 187~ ; 
Francisco Ilc!efonso Ribeiro de MeneZPS (bacharel), <13° pr·esi
dente idem em 9 ele fevereit·o ele 1878 - Posse a a 15 ele rual· ço 
Q.e 1878 ; Ray munclo Braulio Pires Lima, 1• vice-presidente, 
idem em 5 ele junho de 1878 - Posse a 11 de novembro de 1878; 
Theophil0 Ferna ndes elos Santos (bacharel), 44° presidente, 
idem em 9 ele janeiro ele 1879 - Posse a 10 ele maio de .1879; 
Luiz Alves Leite ele Oliveira Bello (bach arel), 45° presidente 
'idem em 12 ele junho de 1880 - Posse a 28 de julho de 1880; 
José Leandro Martins Son.res, {o vice- presidetrte. idem em 12 
{le j nnho de i SSO - Posse a 5 ele abri! de 1881 ; Herculano 
Marcos In glez de Souza (bacha;rel), 46• presidente, idem em 2 ele 
maio de 1831. - Posse a 18 de maio de 1881 ; José Joaquim Ri
beiro ele Campos, 1• v~ce-presiclen·te, idem em 28 de j aneiro de 
·1882 - Posse a 22 de feverell'o de 1882 ; José Ayr es do Nasct
mento (bach arel), 47° presiclen·te, idem em 22 de abril ele 1882; 
Posse a 22 de maio de 1882 : José ele Calaza ns Barbosa da 
Ft·anca, 2o vice-presiden·te, idem em 12 ele jcunho ele 1880; 
Posse a 18 ele julho ele 1883; Francisco de Gouvêa Cunha Bar
reto (doutor), 48• presidente. idem em 30 ele junho. ele 1883 -
Posse a 25 ele agosto de 1883 ; Luiz Caetano lVlumz Barreto, 
49• presidente rtomeaclo em !) de agosto de 1884 - Posse a 7 ele 
se tem br·o ele '188<1 · J osé ele Faro Rolem berg, iclem em 25 de 
agosto de 1883 - P~sse a 9 ele julho de 1885; Benjamin Aris
ttdes Feneira Bandeira (bachare l), 50o presidente, idem em 17 
ele junho ele 1885 - Posse a 27 de julho de 1885; Manoel de 
Araujo Góes (bacharel), 51o presidente, idem em t2 de setembro 
ele 1885 - Posse a 27 de outubro de ·1885 ; João Danta~ Mar~ins 
elos Reis, • 1• vice-presicl·ente, idem em 1 de setembro ele i88::>
Posse a 5 ele março de 1.888; Olympio Manoel dos Santos V1tal 
(bachaN!) 52" presiden·te, idem em 20 de fevet·eiro de 1888 -
Posse n. 19 de março de f888; Peli no Francisco de Carvalho 
Nobre, 2• v ice-presiden·te, idem em 12 ele maio de 1.8::\8 :- Posse 
a 3 de jLtlho de 1888 ; Francisco de Paula P1·estes P1mente 1 
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(bacharel), 53• presidente, idem em 4 de julho ~e 1888 - Posse 
a 30 ele julho ele 1888; J er.onymo Soe! ré P ere1ra (doutor)_, 54° 
p 1·esiclente, idem em 18 ele JUnho de 1889 -: Posse ~ 5 de JUlho 
de 1889; 'l'homaz Rodrigues ·ela Cruz, 1.0 vwe- pres1dente, Idem 
em 7 ele agosto ele 1.886- Posse a 24 ele outubro ele 1889. 

SERGIPE . R io do Estado ele SPrgipe, a que deu nome: 
nasce no Cipó de Lei"te, proximo á Ser_:a Negt·a, no ~mn_. .ele 
Garar(t; corre N. a S. numa ~xtensao de 240 luis, cl;ncte 
estn. vil la. ela cidade ele It<t bamna; atra:vessn. a. cl~ Nossa 
Senhora das Dor~ s, separa Itabaian a ela vtl la de Dtvtna .Pas~ 
tora esta ela cidade de Laranj eiras, esta ela ele Mat'OLm, .e 
J:lna!'men·te a villa de San·to A maro ela Citpital. No descobri
mento do Estado a barra hoje chamada - da Cotinguiba - teve 
o nome de barra de Sergipe . Este rio é um dos matares do 
Estado: perde o nome no ponto onde se u ne com o r1o Cotm
guiba, defronte de Santo Amar? . Attnbue-~e esta perda á 
mudança para e cidade ele S. Chr1stovão elo pt•tmel!'O povoado, 
outr'ora denominado Sergipe, e que era edificado P!Jrlo da foz 
do rio Sergipe, por occasiào el~ invasão do> indws e holiandezes. 
'l'emou depois o nome ~e Co·ttn"'ULba pot•que banha a rtbêtra ~a 
Cotinguiba, onde exist•a ~ra ncTe numero ele engmhos. de fa 
bricar assltcat· ; sendo entao o Jogar do Es·taclo de ma1s !mpor-: 
tancia . Os terrenos adjacentes ás margens deste no sao mu1 
ferteis e producti vos até á extensão de 120 ki ls ., e su a. n.ature~a 
é variavel conforme sua posição: aM o e' paço ele 24 ktls . sao 
massapés, que se prestam á plantação ela cannn. ele, a'su~a" e ele 
cet·eaes e são occup ados por muitos engenhos; ale 12 luis . , que 
forman; ama ribeira ele va l'zeas, são inundados em épocas 
incertas pelas enchentes elo rio, que causam prej •lizos á la voura, 
mas fertilisa m esses terrenos, onde to !· na-se mats l.t vre e vege
tação elas plantas; seguem - se depois 24 kils. ele te rreno esca
broso onde se ach am ·constituiclas a lgumas propriedades, e 60 ~e 
tet· r a~ cobertas ele mattas, proprias para plan·tação elo algodao 
e cereaes, e dahi par a cima a té á nascença elo rio são sertões ele 
cdar gado.Rece_be o Ganha mo roba, Jacaracic a~ Salg~do, J aco
quinba e Socavao ; rt acbos : Cahy pe, ~iassape, M~rtmho , elas 
Caraibas, Kagado, Ful'llas, Moura e Catolé. O Sr. Silva Lts~oa, 
Cho!-og!· . ele Se1·gipe, dá O> s 3gui 11tes tl'ibs . deste no: Cahtpe, 
Camboa·tá Limoeiro, Quimburo, ];ativa, Pilões, Caerrdo e Maduro. 
O Sl'. LaJdelino Freire eli7.: "O rio Sergipe clen o seu nome 
ao H:stado, o qual ua primi t ivamente Se1•igipe. T em suas ~abe
ceit·as nas fraldas da serra Neg1·a, .de onde COl'l'a na dtt•ecça? de 
not•oéste para sudéste· .e sempre ao norte elo l'lO Cottngu~ba. 
PercOt'!'e toda a extensão da zona que vae do 1'10 S. Ft·a~cisco 
ao rio Vasa Barris atl'ave>sa a serra ele Itabaiana, passa JUnto 
á villa ele Divina P~sbora e elo Bom Jesus, clabi inclina- se para 
o S. recebe pela marg~m diL·., como principal trih., o Cotinguiba, 
os quae.s , reunidos, recebem pelo outeo l ado o rio Pomonga, 
indo .i ustame n te desembocat· , á . mm·~em esc1. cl~ c tclacle ele 
Aracnjú. No lag-ar em que se ela a JUncçao elos d?us ~·1o s. as aguas 
são consta ntemente agitadas, o que deulogal' a OL'Jgem d.a_ de
nomin ação ele Doido pat•a o referido i oga~·· Pot· pcca~tao de 
"' rancles enchentes, transbordando do seu letto e rtbancell'as, o 
~io Sergipe banha as ex tensas o fecundas varzeas qu~ o cercam, 
onde se acham fundadas muttas e tmpor·tantes propnedacles as
sucareiras. Suas margens são cobertas em parte. de m~ngues e 
sua barra é má e perigosa pot· causa elos bancos ele arma move
diça . E' navegavel em pequenas embarcações e ·te m de curso 
cerca 135 kilomeLros . » 

SERGIPE INDUSTRIAL . Fabrica de tecidos situa.c~a 
á maro-em do rio Cotiugnib :~, e ao N. da cidade ele Amcil.JU, 
no E~taclo de Sergipe. Foi i·naugurada a 20 de :!bl'!l ele 
1884 . 

SERGY . Rio do Estado da Bahia, afl:'. elo Subahé. Recebe o 
Pera unas. 

SERGY DO ·CONDE. Rio elo Estaclo ela Bahia, trib .. da 
Bahia ele Todos os Santos. Nasce nos campos c)a Cac~oetra. 
Recebe pela esq. o SubaM e clesagua cleft'onte da Ilha Capht)la. 
Passa p'or diversos engenhos procluctivos, entre elles o do 
Conde onde se está ed tficando um engenho Central. ES . sn~ 
barra 'uca a villa de S. Francisco. ~l' ~mbem e3creve 1~, etgy 
Serigy. E' formado pela união do Tranpe com o Suba e. . 

SERGY-MIRIM. Rio elo H:stado da Bah ia, banhaha CI
dade ele Sn.nto Amal'o e desagua na margem dtr · elo Suba é. 

SERIDÓ Assim denominava~se a actual cida~e de Caie?, 
no Estado d'o R. G. do Norte . Aclquit· iu esta ulttma denomi
nação pelo Dec. n. 33 de 7 ele julho de 1890. 
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SERIDÓ Com. da primeira entr. elo Estado do R. G. do 
Norte, creada pela Le1 Pro v. n. 365 de 19 de julho de 1858, clas
sificada pelos Decs. ns. 2.305 de 20 ele novembro de 1858 e 4.971 
de 29 ele maio de 1872. Cornprehendia (1.897) os termos da 'Caicó 
e Serra Negra . 

SERIDÓ. Lo3·. do Estado das Alagôas, no mun. do Muricy. 
S.ERIDÓ. Rio do Estado elo R. G. do Norte; nasce no l ogar 

Can6as na serra de Santo Antonio, ramo dos Carü-ys Velhos, 
banha os muns. do Caicó e Jardim e clesagua na margem dir. 
do PiL'anhas, por duas bocas. Recebe os ri achos Cobras, Acauan, 
S . José, S . Bernardo e riacho Fundo pela margem clir; e os 
rios Barra Nova (antigamente Quipauá ) e Sabogy pela margem 
esquerda. 

SERIEMA. Riacho do Eslado da Bahia; desagua no rio São 
Francisco, proximo á caclloeira de Paulo Afl:'onso . E' ·tambem 
denominado Forquilha. 

SERIG Y. Log. do Estado de Pernambuco, no mun . de 
Goyana . 

SERIGY. Rio do Estado de Pernambueo, afl'. do Capibaribe
mirim. Nasce na serL'a Mascarenhas, no logar Tipy, e banha o 
dist. ela Vicencia. Recebe o Teilanduba. 

SERIGY. Vide Sergy elo Conde. 
SERIGYPE. Nome dado pelo gen·tio ao ilbéo, que demora 

na bahia elo Rio ele Janeiro, e que mais tarde foi substituído 
pelo de \V illegaignon. 

SERIMBURA . Vide Sinimbura. 
SERINGA. Log. no muH. elo Viseu elo Es·tado elo Pará. 
SERINGA. Pm·to no rio EmL01·anunga, mun. de Viseu e 

Es lado do Pará. 
SERINGA . Passo mo mun. da Cachoeil·a e Es:Lado do R. 

G. do Sul. 
SERINGA TUBA. Lago elo EsLado elo Amazonas, no mun. 

de Silves. 
SERINGATYUA. Igarapé do Es·tado do Amazonas, affl.. da 

margem esq. elo rio Padauiry, trib . elo Neg1·o . 
SERINGUEIRA. Igarapé elo Es-tado do Pará, no clis·t. elo 

Barcarena e mun. da Capi·tal. 
SERINGUEIRINHA. Igarapé do Estado do Pará, no dist. 

de Barcarena e mun. ela capital. 
SERINHAEM. Cidade e mun. elo Estado de Pernambuco, 

termo da com. elo Rio Formoso, sobre uma collina, li>anhada 
pelo ri0 Seri·nhaern , em c~ja margem clir. fica, a 1@ kils. de 
sua foz. Ot•ago N. S. da Conceição e d'iocese de Olinda. 
Foi elevada á villa. em :Mii27 e á cidade pela L ei n. !1.00 ele '12 
de junho de 18@5. Tem eschs. publs . ele iJastr. prim. Sobre suas 
divisas vide: Leis Provs. ns. 85 de 4 ele maii:o de 18,10 ; 10.2 de 9 
de maio ele 1842; 152 de 30 ele março dle 1846; 198 de 8 ele março 
de 1847; 225 de 30 de gosto de 1848 ; 238 de 26 de mai0 ele 1849; 
366 de 10 ele maio de. 1855; 38Q de 5 de junho de 1856 ; 482 e 
484 ele :1'0 de maio de 1860 ; 940 de 22 de junho ele 1870; 1.037 
de 22 de abr iliille 1872; 1. 220 ele 21 de ju11h0 à e 1875 ; 1.24'1 llle 
1 ele junho de '18'1'6; '1.'125 de 27 ele maio cl.e 1869; 1.589 de 21 ele 
junho ele 1881. Comprehende os povs. Barra, Sarut0 .(\.ma,ro, Cacáu. 
Pau Branco, Guayamum e Passagem d0 Guaelalupe e as ilhas 
Santo Aleixo e Lamenba . Foi funclacja pelo 4o clon a tario de 
Pernambuco, Duarte file AlbuquerCJ:Ue Coelho, qne lhe deu o 
titulo ele villa Formosa ele Serinbaem, sendo Cei to o auto ele 
sua creação a 1 ele julho ele 1627 pelo Dr. Diogo Bernat·des 
1"imenüa, ouv icl'0r de Pernambuco, tt·es an'lloS an·tes da inv.asão 
elos h ollandezes . Como nesse ·tempo fo3se muito limib<HW0 o seu 
tanitorio, iVlaLhias ele Albuquerque, it·mãe- elo precurador elo 
cUrte don a,tario, em v.1rtu.cle <!La Provisão El'e '17 ELe clezelilllJDr0 
ele i6.29, conflede-lhe cLep0is toclo o ter.rib>cio que se estendia 
desde o rio Ma;racahipe, a;o N., até o ri o PErsinLLn,g::t, ao S., com 
±4 Jeo·uas ele costa,, e 0uit1·as ·tantas ele l 'a~itude , do oceano p<11ra 
(i) ce·~tr:o. Lav.oura de ca nna de assucar . Foi Cl'eada ftoeg. por 
Alvará iile 26 de j,01nho de 1159, senGlo então 27o g0vernader 
Luiz Diogo Lo bo da Silva . Tem quatro templos catholicos, 
clentt·e 0s 'JU·aes des·tacu-se 0• v.e~ho cornven111il iil'e S. l!'rrancisco, 
magestoso e!il i.ficio fumlado em 1úi29. 

SERINHAEM . Rio elo EstaGl0 de Pemambuco; cl'eswgua no 
(i)<le!lln0. Tem e(j)mun1t n icac.iilo· C<'J m o nio Fo;umoso Ji>Oll um braço , 
.que parte elo logar denominado· Perte d·a Paiilra. Stta ba~ra é 

insignifican·te por ser o rio ele pouca agna. Duas milhas e 
meia para o SE. dessa barra fica a pequena ilha de Santo 
Aleixo, na Lat. S. ele 8~33"20' e Long. O. de 35"45' do meri-· 
di ano ele Greenwich . Recebe o Riachão, Aramaragi, Tanques, 
Piabas, Cocahú, Camaragibe, Jassirú, Sibiró, Larangeiras, 
1Cot·tez, Tapirussú, Pedre7, Capueiras, Pé da Matta, Agua Com
prida, Secco, Bonito, Caranguaij o, Onça, Sangue, Capivara, 
Capivarinha e diversos outros. Seu curso é calculado em 230· 
kils. «O rio Serinbaem, dizia em 1854, o clirector elas Obras Pu
blicas de Pernambuco, é naveo-avel, desde a foz a"té o engenho 
de Anjo, na extensão ele 11/2 legua , indepe ndente da maré, 
por eml.mrcações que não exijam mais de 6 pés cl 'agua, ·tendo 
ela h i a té á vi lia toda a navegação <Clependeo ·te elas elevações 
das marés, que sobem a té 6 pés . T em esse rio na sua extensãO' 
diversos por·tos, onde recebem as barcaças os generos á ·transpor·· 
tar para esta Capital, empregando-se nesse Lt·afico numeN 
bem crescido . A bara des-te rio é muito variavel, ·tan tJ na sua 
clirecção como na profundidade, por causa dos bancos de areia,. 
que ex is tem juntos, os quaes. segllnelo as estações e monções 
dos ventos, influem mais ou menos no canall ela passsagem·. » 

SERININY. Rio do Estado elo Amazonas, no mun. ch 
Labrea. Não será Seriuny ! 

SERITINGA. Pov. e rio elo Es·tado ele Minas Get·aes, no 
mun. ele Ayuruoca. O rio desaglta no Ay uruoca. 

SERITINGA. Serra elo Estado ele Minas Geraes, no mun. 
de Ayuruoca, á margem do rio deste nome. 

SERIUBA. Log. elo Estdldo elo Pará, na ilha Pitiu e mun. de· 
Cametá. 

SERIUBA. Praia no mun. ele Villa Be1Ia elo Estado de· 
S. Paulo. 

SERIOBA. Igarapé elo E:staclo élo Pará. no mun. de Cametú. 
Tem pela esq. um b1·aço denominado Cachoeira. 

SERIUINI Ribeiro do Estado lll.o Amazonas, na margem 
esq. do ri o Negro, immecliatamenle acima elo Branco, para o 
qual lança um braço que entra logo acima de sna foz. Tambem 
recebe aguas do Cora·tirimani (capitão-·tenen·te Amazonas)« Se
?"etâni . Rio aJT. da margem occiclen tal do rio Branco. E'. 
estreito. Em sna foz fica um a ilha. 'l'em communicação com o 
Oa~·atirimani. Abunda em veados e jabotis . Dé seu mat·to ex
trahe- Ee timbó. E' de agua clara.}> 

SERNAMBITIBA. P equeno rio elo Estado elo Rio de Ja
neiro, banha o mun. ele Magé e desagna no rio Guapy. 

SERN AMBY . Ilha no li ttoul do mun. de Paraty, Estado 
elo Rio ele J aneiro, proxima ela ilha elo Algodão. Mouchez es
creve Sa?"/la?'rl!bi. 

SERN AMBY Furo no Estado do Pará, no mun. ele Salinas. 
Dá passagem do rio Maracanã para o rio Urindllba. 

SERNAMBY Igarapé do Estado cio Par(t, n0 mun . da Ca
choeira. 

SERN AMBY. P0rto na ilha elo Mar P equeno, defronte de· 
Jguape, n·o Estad0 ela S. Paulo. 

SEROPEDICA. Log . do EstaEio de Rio de Janeiro, n0 clist .. 
do Bananal elo mun. ele Hagua by ; com escola. 

SERPA. Assim denominava-se a ci.dade ele Itac0atiara do, 
Estado elo Amazonas. 

SERPA . Grande iilha no rio 1\.mazo,nas, no mun. d-e Serpa 
ou Hac•·•atirara, proxma das il!has C0marndaby e Mutl!lm, no Esl;ldO· 
cl 'aqueHe nome. 

SERPA LIMA. Ilha do E'stado do l.l . G . do Sul, no rio 
Jacuhy. 

SERRA. Cida,lile iilo Es·tado elo EsJi)irito San·to, Vide Con
ceição ela Se?"1"a·. 

SERRA Pov . elo J1:~tado do lYla1·a nhão, no termo de S José 
elos Mattões; com uma esch. pi!tbl. ele i·ns tt-. prim. creada pela Lei 
Pr0v . n. '1. 330 de 2 ele maio t.I-e 1884. 

SERRA. Log. elo B:~taclo de Pern.ambu.co, nos mtms. do 
Cabo e Palmal'es ( elist. ele Preguiças) . 

SERRA. Log. lllo Esla<lo ciiUis Alagôas, no Bolão. 
SERRA. Arraial do i!:stado lilia Bahio, no clislv. rl e Villct 

Velha. c0m uma esch. publ. creaala pela Lü Prov . n. 2.697 de 
24 de ·j11lho de 18139 • 
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SERRA.I_Pov. elo Estado da Bahia, na mun. de Inhambupe. 
SERRA. Log. do EsLado do Rio de Jane iro, no dist. de 

·Cordeiros . 
SERRA. Log . do Est-ldo do Rio de Janei ro, no mun. de 

S · Francisco ele Paula, com um a esch . municipaL 
SERRA. Bail'l'o do mun . de Arêas, no .illstado de S. Paulo: 

·com duas eschs. publs . et•eadas pelas Leis ns. 2~0 e 248 de 4 
de setembro de -1893. 

SERRA. Bairro do mun. deLol'ena e Estado de S. Paulo. 
SERRA. Bairro de S. José do Bal'reiro, no Estado de S. Paulo; 

·com uma esc h. publ. de inst. prim, 

P 
SERRA. BairJ'O do mun . de Sorocaba, no Estado de S. 
aulo; com uma esch. publ. ele inst. prim . 
SERRA. Log. no mun. da Franca elo Estado de S. Paulo. 
SERRA . Bairro do mun. da Serra Negra, no Estado de 

d
S · Paulo, com uma esc h . publ. cre.aela pela Lei n. 101 de 24 
· e se·tsmbro de 1892. 

SERRA. Bairro do Estado de S . Paulo, no mun. de Caça
paya, com eschola . 

SERRA. Dis t. do mun. ele Viçosa, no .illslado de Minas 
-Geraes, com uma esch . publ. de ius·t, prim. para o sexo mas
~ulino, creaela pela Lei Prov. n. 2.317 de 11 de julho de 1876 . 

SERRA. Pov. do Estado de Minas Geraes, distante cerca 
de 9 kils. do dist . de S . Braz elo Suassuhy do termo de Entre 
Rios. 

SERRA. Log. do Estado ele Minas Geraes, no dis·t. do Cor
l'ego d'Anta e mun. de Dôres elo Indaiá, com eschola . 

SERRA. Log . do Estado de Minas Geraes, no dist. ele Pi
rapetinga e mun. de Manhuassú. 

SERRA. Es·tação do Tram-Road de Nazareth, no Estado 
da Bahia, entre as estações da Vargem Grande e de S. Miguel. 

. SERRA. Estação da E. de F. Central do Brazil, na Serra 
-do M~r, entre as estações do Oriente e Scheid, 75k,368 dis tante 
-do Rw de Janeiro; inaugurada a 16 de julho de 1878 . E' um 
dos pos·tos mais bonitos dessa estrada . 

SERRA. Igarapé do Estado do Pará, desagua na lago 
grande de Amapá. 

SERRA. Riacho do Estado do Maranhão, nasce na serra 
do Valen·tim e desagua na margem esq. elo Parnahyba, sete 
leguas acima da villa de S. José. 

SERRA. Rio do Estado do Parahyba do Norte, nasce na 
serra do Jacarará, banha os povs. do Umbuzeiro e de Sant'Anna 
do Gongo, reunindo·se com o rio do Meio cerca de seis kila . 
abaixo desta ultima pov. Vulgarmente o rio P arahyba só prin· 
cipia da juncção daquelle dons rios . O rio da Serra tem mais 
volume d agua e o do Meio é de curso mais extenso . 

SERRA . Pequeno do rio do Estado de Sergipe, banha o 
mun. de Df> res e desagua no rio Japaratuba (Inf. loc .). 

SERRA. Rir,cho do Estado da Bahia, desagua na margem 
esq. do rio S . Ft·ancisco, a ba ixo da cidade elo Urubú. 

SERRA. Rio elo Estado da Bahia, nasc . na serra do Apará, 
termo da cicla'le de Inhambupe, banha o mun. de Entre Rios 
e desagua no rio Inham bupe com o nome de Quinhambinda. 
Recebe o rio Tijuco e o riacho Pau d'Umbi go. (Inf. loc .) . 

V 
SERRA, Riacho do Estado da Bahia, banha o mun. de 
alença e desagua no rjo Sarapuhy. 
SERRA. Riacho do Es·tado da Bahia, banh:t o mun. de 

Santa Rita do Rio Preto e deságua na margem esq . do rio deste 
nome. (Inf. loc.). 

SERRA. Riacho do Estado do Rio de Janeiro, na estrada 
do Commercio. E' uma elas cabeceiras do ribeirão das Galli
lllhas, afl'. do rio S. Pedro. Nasce na serra do Tinguá. 

d 
SERRA, Rio do Elatado do Rio de Janeiro, banha o mun . 

e S . João Marcos e elesagua no P irahy . 
. SERRA. Ribeirão do Estado de S. Paulo, banha o mun. 

{ia Lagoinha e desagua no rio Parahytinga. 
SERRA. Ribeirão do Estado de S. Paulo, banha a cidade 

de Itape·tininga e desagua uo Ponte Alta. 

SERRA. Pequeno rio do ~staelo de S . Paulo, banha a ci
dade do 'l'ieté e elesagua na margem esq. do rio deste nome. 
Era antigamente denominado C?'Z!sçá . 

SERRA. Rio elo Estado de S. Paulo, afl'. d"a margem esq . 
do rio Vercle, tl'ib . do Ipanema . 

SERRA. Ribeirão no Estado de Santa Catharina, nasce na 
serra de Jaraguá e lança- se no Itapocú. 

SERRA. Ribeirão do Estado de Santa Catbarina, na es
trada de rodagem de O. Francisca e de S. Bento. Ahi termina 
a 4a secção dessa estrada. 

SERRA . Rio do Estado de Santa Calharina, no mun. de 
Blumenau. 

SERRA . Arroio do Estado do R. G. do Sul, banha o mun. 
de S. João do Mon·te Negro e clesagua no rio Cahy. 

SERRA. Ribeirão afl:'. do rio Sobrero, trib. do Santo An·to
nio, que o é elo Pomba e este do Parahyba do SuL 

SERRA . Rio do Estado ele Minas Geraes, aff. da margem 
esq. do Lout•enço Velho. 

SERRA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, alf. do Pal
mella que o é do rio Verde. 

SERRA. Carrego elo Estado de Minas Geraes, banha o mun. 
da Oliveira e desagua no rio Vera-Cruz, afl'. do Pará. 

SERRA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes tem suas ca
beceiras no Jogar denominado - Alto elos Morae~- na estrada 
que liga Bom Successo a S. João Baptista, e toma~clo para o 
S.: c_osteia a serra do B?m Successo em quasi ·toda a sua ex:len
sao melo desaguar no r1o das Mortes a 600 metros pouco mais 
ou menos ela ponte do Tachy. Recebe o nome de Tabatinga ao 
passar pela fazenda do mesmo nome. A' margem dir. recebe 
-todas a,s vertentes ela parte E, da serra do Bom Successo. A 
bacia é fer·til e ·tem muitas capueiras e capueirões. 

. SERRA . Rio do Estado de Minas Geraes, alf. da margem 
dn•e1ta do Camapuan, que com o Brumado vão desao-uar no 
rio Paraopeba. "' 

SERRA. Rio do Estado de Minas Geraes, banha o dist, de 
S . José de Gorutuba do ·termo ele Grrão Mogol. 

SERRA. Carrego do Estado de .Minas Geraes, aff. da mar
gem dir. do ribeirão da Gloria . que é trib. do rio das Mor·tes. 
E' tambem denominado Carioca. : 

SERRA, Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha o mun, 
de P óços de Caldas e desagua no ribeirão elos Póços. 

SERRA. Lagôa no Estado tlo Parabyba do Norte no mun. 
de Cabaceiras . ' 

. SERRA. Lago do Estado de Santa Catharina , situado a trM 
ktls. do l'lO Arat•anguil.. T em dous kils . de comprimento sobre 
um na sua maior larg ura . Seu fundo regula de tres a quatro 
metros. Despej a suas aguas no rio Araranguá pelo arroio 
Negro. 

SERRA AZUL . Dist. do Estado da S. Paulo, no mun. de 
S . Simão. Foi creado dist. pela Lei n. 161 de 21 ele Julho 
de 1893 e paroch ia pela Lei Pro v. n. 29 de :LO de março 
de 1885. Orago Divino Espírito Santo. 'rem duas eschs. 
publs. E' ligada a S. Simão por uma E. de F . 

SERRA AZUL, Log. no mun. de Qui:s:adá e Estado elo 
Ceará. 

SERRA AZUL. Estação da E. de F. Mogyana, no Estado 
de S. Paulo, entre S. Simão e Tibil'içá a 273 kils. de Campinas 
13 de S . Simão a H de Tihiriç á . ' 

SERRA AZUL. Morro bastante elevado no mun. de Ri
beirão Preto do Estado de S. Paulo. 

SERRA AZUL. Rio do Estado de Santa Catharina, atl'. da 
margem esq. do rio do Peixe, ·trib. do Uruguay. 

SERRA BONITA. Pov. do Estado do Parahyba do Norte, 
no te1•mo de Cabaceiras ; com uma capella . 

SERRA BRANCA. Log. no mun. da Chapada do Estado dO' 
Maranhão . 

SERRA BRANCA. Log. do Estado do Piauhy, na com. de 
Jaicós . 
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SERRA BRANCA. Pov. elo Estado elo Parahyba do Norte, 
.ecliftcacla em terreno baixo e arenoso, onde se juntam os dous 
riachões Ahú e Poção que formam o Matlnoré ou Serra Branca, 
aff. do Tapero:í.. 'l'em boa -..asari a, um a soffrivel fei ra, casa 
de merca,clo e pequena capella. E' um elos centros productores 
de algodão da com. de S. João do Cariry. Os valles dos se:lS 
rios estão quasi cheios de cercados para lavouras, onde o algodao 
pt•ocluz admiravelmente, apezar elas poucas chuvas que cabem 
no sertão. Tem um a capella. 

SERRA BRANCA. Pov. elo Estado ele Pernambuco, no 
mun. ele Ouricury, á clistanci<:L ele 60 kils. da villa, em um_dos 
valles ela cordilheira Araripe, com um(]. capella ele S . Franctsco 
elas Chagas . 

SERRA BRANCA. Log. elo Estado das Alagôas, no mun. 
de Agua Branca. 

SERRA BRANCA. Pov. elo Estado ela Bahia, no mun . 
elo Raso. 

SERRA BRANCA. Um elos tres clis lrict.os em que o art. lV 
da Lei Pro v . n. 2. I07 de 7 de j a nei ro ele 1875 dividi).! o clistl". 
de S . José de Gorutuba do termo ele Grão Mogol, no Estado ele 
Minas Geraes. Por· essa occasião snas divisas foram es tabele
cidasdescle as cabeceiras elo rio Mosquito até á sua foz no Goro
tuba, por este abaixo até ext.remar com o dis·t. elo Tremedal, 
comp1•ehendendo tudo o territorio até á divisa elo dist. da 
Serra Nova, na serra do Côco. Em 1876 · o ar·t. I da Lei Prov. 
n. 2.227 de -14 de junho creou ahi uma esch ele instr. prim . 
elementar pa.t·a e sexo masculino. gm 1884, a ele o. 3.272 ele 
30 de orrtubro transferiu a séde elo disk. da Serra Bra nca para 
a pov. do Jatobá. Em 1894 a Lei n. 106 ele 24 de julho creou 
uma esc h. mixta no pov. ela Serra B1·anca, clist . de Jatobá. 

SERRA BRANCA . Ilha situada no rio S. Francisco, 
en·tre a cidade ele Urubú e a cla..Barra elo Rio Grande, proxi ma 
da ilha lYlándacarú. Perto ftca1i1-lihe uma corôa e a pov. elo seu 
nome. 

SERRA BRANCA. Rio elo E:stado do Pnrahyba elo Nor·te, 
a fi'. do Tapet·oá. E' formado peles riachões Ahú e Poção. Deno
minava-se JlllMino?"IÍ. 

SERRA BRANCA. Rio do Es·tado de Minas Geraes, banha 
o distr. ele Matto Verde . (Inf. loc .) 

SERRA BRANCA. Vide Jericó . 
SERRA DA BARRIGA. Arraial do Estado das Alagôas, 

no mun. ela União. 
SERRA DA BOA VISTA . Arraial c~o Estado elas A1agôas, 

no mun. da Palmeira elos Inclios. 
SERRA DA BOA VISTA. Bair~o no mun. ele S. João da 

Boa Vista e Es·tado de S . Paulo, com escbolas. 
SERRA DA BOA VISTA. Pov. do Estado ele Minas Ge

raes, no mun. de Bambuhy. 
SERRA DA CACHOEIRA. Log. do ·Estado ele Pernambuco, 

no di s~. ele San·to Amaro ele Taquarat irfga . 

SERRA DA CAIÇARA. log. do Est.aclo elas Alagôas, no 
mun. elo Sant'Anna elo Pane.ma. 

SERRA DA CANASTRA (S. João Baptista ela). Pov. do 
Estado de Minas Geraes, no ·termo do Sacramen.to ; com uma 
esc h. publica. 

SERRA DA CHAPADA. Vide Chc~zx~clc~ ele Sant' Anna. 
SERRA D'AGUA. Log . do Estado de Pernambuco, no 

mun . do Rio Formoso. 
SERRA D'AGUA. Log. do Estado elas Alagôas, na Pioca• 

na Matriz do Camaragibe e em Santa Luzia do Norte. 
SERRA D'AGUA. Log. no i!list. .da Ribeira;, mun. ele Angl'iL 

dos Reis e l~staclo do Rio do Janeiro. 
SERRA D' AGU'A. Praia no mun. ele Angra dos Reis e Es

tado do Rio de Janeiro. E' tambem cl~ nominacla Jurumirim. 
SERRA D'AGUA. Rio elo Estado da Bahia, banha o mun, 

da Barra do Rio de Con·tas e clesagua no rio elesLe nome. 
SERRA D'AGUA. Ribeiro, do Estado do Rio ele Janeiró, 

desagua na marg~m direita elo -rio Ariró. 
SERRA D' AG U A. Ri bei rã0 do Esta do ele S . Paulo, banha 

o mun. elo Capivary e vai para o rio deste nome. 
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S ERRA D'AGUA . Pequeno l"io elo Estado ele Minas GeJ:aes, 
banha o mun. ele Queluz e faz bat•ra no rio Guarani., ail. ela 
margem esq. elo Piranga. 

SERRA D'AGULHA . Log. no dist. ele N. S. das Dores 
de lVIacabú pertencente ao mun. ele Campos. e Estado do H.io ele 
Janeiro. 

SERRA DA IMBIRA. Areaial elo Estado das Alagoas, no 
mun. ela União. 

SERRA DA ITIUBA ( S. Gon r;.alo ela). Dist. elo termo de 
Queimadas, no ll:staclo cb Bahia. 

SERRA DA JUREMA Log. do E:staclo das Alagôas, em 
Agua Branc ~. e União. 

SERRA DA LAGE. Arraial do Estado elas Alagôus, no mun. 
ela União. 

SERRA DA LAGINHA. Log . do Estado das Alagôas, no 
mun. da União. 

SERRA DA LAGÓA. Log. do Estado das Alagôas, e1n 
San\'Anna do Ipanema, 

SERRA DA M.\NDIOOA. Arraial do Es·tado das Alagôas, 
no mun. ela Palmeira dos Inclios. 

SERRA DA iVIUTUCA. Log. do Estacl'o doRiode Janei ro,. 
no mun. ele Valença . 

SERRA DA ONÇA. Log. do Estado de Pernambuco, no· 
dist. de Santo Amaro de Taquaratinga . • 

SERRA DA POROROCA. Log. do Estado elo R. G. ch 
Norte, no mun. ele Curraes Novos . 

SERRA DA PRATA. Log·. do Estado de Pernambuco, nO· 
clis·t. de C::rtencle e mun. de Palmares . 

SERRA DA PRATA. R io elo Estado elo P araná, banha 
o mun. ele Gn::1ra·tuba e desagua no do Cubat.ão P~queno. 
(lnf. loc. ) -

SERRA DA RAIZ. Villa e mun. do Esíado elo P arahyba 
elo Norte, <1 24 leguas ao N. O. da capi'tal, so bre a serra ele· 
Cupa óba, nome elo prolongamento _ela Bor·borema, bej'e so-· 
mente conhecido pelo nome de Raiz. Orago. Senhor elo B0m• 
Fim e diocese elo Parabyba. Foi Cl'eacla paroch1a pela Ler Peov. 
n . 361 de 30 ele março ele 1870 . Pet·tenceu ao mun. da Inde
penclencia. A Lei Pro v. n. 758 ele 6 de . d~zemb ro de 1883,. 
creando o mun. de Caiçat•n, deu-lhe por bmltes do respec·t1vo 
mun. o territorio dessa freg.; a de n. '"176 de 2 de outllbro de 
1884 ex ti nauiu a villa de Caicát·a trasferindo sua sécle pat:ID
Serra da l'taiz, que pela mesma le~ foi _elevada á vill'l . Tem 
duas esch . publs. e agencia elo .cort"elo . Nao cosnta q!le est~ viii!t 
jamais ·tivesse o nome ele J.Vlanc~ Bra1wc~, que lhe da o D2cc. ele 
Sainte- Adol.phe, No mun . ficam .as pov. Caiçara e Belém ort 
Gengibre. 

SERRA DA SABINA. Dist. elo termo de Poções, no Estado
ela. Bahia. 

SERRA DAS BiôAS. Ribeirão elo Estado do Minas Get·aes, 
aff. da margem esq. elo rio Ayuruoca . Nasce na sena do 
mesmo nome e recebe o Cagisto. 

SERRA DAS MÃOS. Anain.l elo Estado dis Alngàas·, o(} 
mun. ele Traipú. 

SERRA DAS MATTAS. Pov. no ·termo elo Tamboril do
Esta elo do Ceará. 

SERRA. DAS PORTEIRAS. Log. elo Estado da3 Alagoas,. 
em Bollo Monte. 

SERRA DA TELHA. Pov . no mun . do Tambol'i l, 'no 
Estado elo Ceará, c.om uma escb . publ. creacla pela Lei n. 318· 
de 24 ele julho ele '1897. 
S~RA DA UNiiÃO. Log. do Estado ele Pernambuco, no 

mu<n. de Palmar.es. 
/ 

SERRA DE RÓRA. IJog . do Es iado das Alagôas, no millO· 
ele Anadia. 

SERRA DE SANT' ANNiA. Log. do Estado do Rio de· 
Janeiro, •no mun. ele Campos. 

SERRA DE S. BENTO. Pov. do Estado elo R. G. do Norte! 
, n0 dist . de Nova ,Crnz; com 1Nl;J.<1 esch. mixta creada pela i(;eL 

Prov. n. 920 de 14 ele marçq ele 1884. 
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SERRA DE S. PEDRO. Dist . do Estado do Ceará, Cl'eaclo 
parocl~ia pela Lei Pro v. n. 1. 352 de 9 ele novembro ele 1870, 
que denominou S. José á pov. de S . Pedro, passando a ter 
novamente es·ta denominação pela ele n. 1. 589 ele 24 de setembro 
ele 1873. Foi sua sécle transferida para a pov. elo Joaseiro sob 
a invocação de N . S. elas Dôres pela ele n, 1.837 ele 17 ele 
s~tembro de 1879 . Até 1884 não estava ai ncl<t em vigor a ultim a 
cl1sposição legislaLiva por não ter a sancção episcopal, que 
regula a materia no lado esp iritual. · 

SERRA DO AMARO. Log. do Es·taclo de Pernambuco, no 
mun. elo Brejo. 

SERRA DO BENTO (S. Vicente ela) . P àv . no mun. elo 
Brejo ela Madre de Deus elo Estado ele Pernambuco, com uma 
e~ch, pnbl. de inst . prim., creacla pela Lei P t· ov. n. 1.231 
ele 2'1 ele a bril ele 1876. 

SERRA DO BERNARDINO. Log . do Estado das Alagôas, 
no mun, da Pal meira d•, s Indios . 

SERRA DO BOQUEIRÃO. Log . do EsLado das A)agôas, 
no mun. d' Agua Branca . 

SERRA DO CAMAPUAN. Dist. ct•eado no m nn . ele 
Entre- Rios pelo Dec. n. 287 de !13 de dezembr o de 1890, no 
Estado de i\1inas Ger::tes . 

SERRA DO CATOLÉ. Pov. do Estado elo Ceará, sobre a 
serra elo seu nome. 

SERRA DO CAV ALLO. Log. do Estado das Alagôas, no 
mun. d' Agua Branca . 

SERRA DO DIABO. Cachoeira do rio P a ranapan ema '131 
kils. aba ixo ela barra elo Tibagy. « E', diz o eng. Th. Sam{)aio, 
uma gra nde cachoett•a formada por dikes ele rochas cliori't Jcas, 
c?m cerca de clo1s kllom~. de comprimento tota l. Uma grande ilha 
d1v1cle ah1 o rio em elous canaes; o ela e.>querda é o melhor e o 
mais fl' equen·taclo, e pócle ser melhorado facilmen te arrasan
do-se algumas Iages clispel'sas e a pal'ecle do clique q~e provoca 
grande desniYellamento . As embarcações que fazem o commercio 
para Mat·to Grosso passam es1a cachoeira desca rregadas e a 
s1rg·a, Nós, porém, tivem os occasião de subil-a com meia carga 
e ·tão sómen·te com auxilio elos varejões » . «Vindo ela foz elo 
Paranapanema, dizem os Engs. Keller, é a primeira cachoe ira 
que, por seu clechve consideravel, oppõe obstaculos á m;\l'cba de 
v a pores orclinarios. » 

SERRA DO ENGENHO. Log. do Estaclo elas Alagôas , no 
num. d ' Agu a Branca. 

SERRA DO GIGANTE. Pov. do Estado de Pernambuco• 
no mun. do Bo •n Conselh o, com uma capella do Senhor do 
Bom Fim. 

SERRA DO JOSÊ P E DRO. Bairro n o mun. ele S. José elo 
Barreiro, no E stado de S. Paulo, com eschola. 

- SERRA DO LUCAS. Log. elo Estado das Alagôas, no 
mun. ela União . 

SERRA DO MARTINS. Antiga pov. elo clist. do Pau dos 
Fenos, n o Es tado elo R . G. elo Norbe , separada do Patú pelo r io 
Umary. Orago N. S. da Conceição e diocese de Olinda. Foi 
creacla parocbia pels. Lei Prov. n . 52 de 2 de novembro de '1840; 
elevada á villa com a denolõl inação ele Maioridade pelo at·t. I el a 
de n. 7'1 ele 'fO de novembro ele '1841. Essa ultima denominação 
porém, foi snbstitnicla pela ele cidade ela Impera tril em virtude 
ela ele n. ~68 ele 30 de outubro ele 1847. 

SERRA DO MESQBITA. Dist. do m un. da capitü ào 
Es·tado de Min as Geraes , com uma esch . publ. mixta. 

SERRA DO MONTEIRO. Log. do Es·taclo das Alagôas , no 
mun. ele Viçosa . 

SERRA DO MULUNGÚ. Lqg. do Estado das Alagôas, em 
Agua Branca. 

SERRA DO OURICURY . Log . elo Estado elas Alagôas, em 
Agua Branca. . · 

SERRA DO PARAISO. Log-. do Es·tado elas Alagôas, em 
Agua Branca. 

SERRA DO PERIPER Y. Log· . do Estadó elas Alagôas, em 
Santa Iphigenia , 

. SERRA DO PINHO. Log. do Es·taclo de Minas Geraes, no 
d1s·t. ele Ca·tas Alta ele Mat-to Dentro ; com uma esch. publ., 
creada pela lei n. 106 de 24 ele julho de 1894. 

SERRA DO POÇO. Log. do Es·tado da~ Alagôas, em Sanla 
Anna do Ipanema. 

SERRA DO PONTE$ . Log. no termo do Jogá do Estado 
elo P ãrabyba elo Norte , com uma esch . publ. de inst . prim., 
areada pela Por taria de 10 ele nove mbro ele 1863. 

SERRA DO SACCO. Log. do Eslado elas Alagôas , em Agua 
Branca . 

SERRA D03 AGUDOS. Bairro do mun·. ele Lençóes, no 
Estado ele S. Paulo; com uma esch. publ, ele inst. r1rim. crearla 
pelo art. 1• § IV da Lei Prov . n, 50 ele 2.2 ela fevereiro ele -1 88'1. 

SERRA DO SALITRE: IJi st. do Estado de Minas Geraes, 
no te rm o do P a trocínio. Orago S. Sebastião e diocese de Goyaz. 
F oi creaclo parocbia pela Lei Prov . n. 1. 617 de 2 de n0vembro 
ele 1869 ; supprimicla pela de n. L699 de 3 de o tttu bro ele 1870 
restaur ada pela de n. 1.785 de 22 de setembro ele 1871. EJ' li~ 
gado ao arraial ele S . Ped ro de Alcan lara por um a estrada 
atravessada pelo rio S . João. Tem uma esch. publ. de inst. 
prim. para o sexo feminino, creada pelo a>rt. I § li da Lei Prov. 
n. 2.8 'l7 de 25 de outu t,ro de 1881 e um a ou·tra pal'a o sexo mas
culin o. Agencia do correio. Sobr·e suas divisas vide, entre outras 
a Lei Pwv. n . 3.442 de 28 de· setembro ele 1887. ' 

SERRA DO SAPO. Maloca ela tribu Mapichia na, no Estado 
do Amazonas . 

SERRA DOS BOIS. Log . á marge m da estrada de ferro 
elo Reci fç ao S. F rancisco, no Estado de Pernambuco, entre 
S. João e Angelim. 

SERRA DOS BOIS. Log . elo Estado das Alagôas, no mu n. 
ele Sant' Anna do Panema. 

SERRA. DOS CÔCOS,. Antigo clis t. do mun. do Ipú, n<> 
Estado e dwcese do Ceara. Orago S. Gon çalo. F oi creado paro
chia pela Provisão ele 30 ele agos·to ele 1757, segundo J. Eri
g ido. - P ompeu, 0 11 de 12 ele julho ele 1760, segundo outros 
comprehende ndo as verten·tes elo Acarahú da ban a do Macac~ 

_pa t·a cim a , o sertão e chapada ·corresponcleu te da sel'l'a ela Lbia
paba, sendo prov isol'iamen·te cles·tinada para matriz a cape lla 
de S . Gonçalo de Amarante, na chapada da Ibiapaba onde 
·tinha o nome de - Sel'l' a dos Côcos . Foi sua sécle tran~fer i cla 
para a capella de S . Sebastião do [pú Grande pelo ar·L II da 
Lei Prov. n. 200 de 26 ele agosto de 18,!0 ; disposição essa que 
a ele n. 230 de ~2 de j aneiro de 1841 r evogou e a de n. 261 de 
3 de dezembro ele 1842 res-taurou . Foi r ebai xa do ele parochia 
pela Lei Prov. n. 2.037 de 27 ele outubro de '1883, tendo sido 
1iel a lei n. 2.036 ele 25 do mesmo mez e anno incorporado ao 
mun . de Ipueiras . Fica s i·tuado em cima ela sena dos Côcos. 

SERRADOR . P equeno rio elo Estado ele Minas Geraes af:f. 
da margem dir. elo Pouso Alto, t rib. elo Parauna. (Inf. 'loc). 

SERRA DOS ALVES. L og . elo Estado ele Minas Geraes , 
no nmn. de ltabira; com uma esch . mi xtfl , m·eada pela Lei: 
n. 106 ele 21 de julho de ~894 . 

SERRA DO SAPATEIRO. L og . doEstado cle'M inas Ge-
r aes, n o clist. de Santa Barbara do 'l'ugu1·i o. · 

SERRA DOS CORDEIROS. Log . do Estado das Alagôas, 
l)O mun. de Agua Brancq. 

SERRA DOS CURVELLOS. Log. do E5·baclo elas Alagoas, 
no m un . da Victoria . 

SERRA DOS FONSECAS. Log . do ·Es tado de Minas Ge
raes, no mun. ele iYion·tes Cla ros. 

SERRA DOS FRADES. Log. elo Es·tado elas Alagôas, n o 
Junqueiro. 

SERRA DOS GONÇALVES. Log. do Estado elas Alagôas, 
no mnn. ela União. 

SERRA DOS ILHÉOS. Bairro elo mnn. de Cambuhy elo 
Estado ele Min as Geraes . 

SERRA DOS MACACOS. Arraial do Estado elas Alagôas, 
no mun. da União. 

SERRA DOS MUNDÉS. Log . elo Estado das Alagôas , 
no PiqueLe. 

SERRA ElOS TOLEE>OS. Log . elo Estado de Minas Ge
raes, no mun . de Hajubá . 

SERRA DO TEIXEIRA. Dist. do Estado do Parabyba 
do Norte . Vide Teixeira. 
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SERRA DO TORTO. Log. do Estado da Bahia, no mun. 
do Morro do Cl1apéo . 

SERRA DO TRONCO. J .og. do Estado das Alagôas, em 
Santo Antonio da Bôa Vista .• 

SERRA DO VEADO. Log. d0 Es·tado de Min'lls Geraes, no 
mun. ela Conceição, á margem do rio Paraúna. 

SERRA DO VENTO . P 0v . do Estado de Pernambuco, no 
mun . do Brejo da Iliadre de Deus. 

SERRA DO VENTO . Log . do Esta:do das Alagôas, na 
Pa1mei r a dos Indios. 

SERRA ESCURA. Log . !!lo Estado da Babia, no mun. 
dos Meiras. 

SERRA ESCURA. Log. do Est ado do Rio de Janeiro, no 
dist. deN. S. dasNevesdomun. iile1\1acahé. 

SERRA ESTOU RADA . Log. elo Estado de PertlambLlC0 
no m un. elo Canhotinho, em Paquevira. ' 

SERRA FEIA. Log. no termo elo Teixeira ele Est ad0 do 
Parabyba elo Norte. 

SERRA FRIA. Log. el o Estado do Ceará, no dist. da 
Jubaia. 

SERRAGEM. Log. de Es·tado de Ma·tw Grosso, no elis·t. de 
Santo AnLonio do Rio Abaixo. 

SERRAGEM. Sel'l'ote do Estado do Ceará, no rnun . de 
Santa Quiteria. 

SERRAGEM. Carrego do Estade àe S. Paale, aiif. da 
margem esq. do rio Parahyba do Sul, per·to ele TrememM. 

SERRAGEM. Riacho nascido na morraria dos 'rres Ir
mãos ,-n:a serl'a do Pary; Estado àe lVIatto Grosso. Desce muito 
encachoeiTado, passando por entl'e as escaTpas do monte do 
Tombador, no caminho de Cuyabá ao Dia:man·tino, cerca de 32 
kils. aE.N .E. desta vill.a e 22 kils. a O. do l'io Cuyabá. Re
cebe o riacho do Tombador e unido ao Piraputa ngas formam 
ambos o ribeirão do Nobre. 

SERRA GERAL. Começa nas plani,cies do Urruguay, jun;to 
a Maldonado; dii.rige-se Jogo para o N. com o n0me ele Coxilha 
Grande, e depois cles]ilecilindo jilara L . muit0s ramos, que se
param os diversos afl's. elas lagôas Mirim e dos Patos, vae en
contrar-se aos 29• de Jat. com a Serr!k de S. Nl IJIY'tinho, uma 
das suas r amificações . Dahi dirige-se para L . aM 52• de long., 
alimentando com as suas vertentes meriàionaes os afl's. do rio 
Jacuhy, _emquant_o gue a~ encos·ta.s que olham para o N., de 
um declrve quas1 ~nsenslVel, formam os campos de cima da 
Serra., Aos 52° de long. toma outra vez a primeira dir.ecção até 
27• 35 de lat. Volta a Gl . , e lan çanclo nes·ta direcção dous 
ramos, entre os quaes estã!o as nasce-ntes do Jrtajahr Grande 
DO Estado de Santa Catharina, segue para. N. E. a:té 25• 40' d~ 
lat .; Sfl para dabi as aguas do Guaratuba, elas d0 Cuba tão Pa
ranaguá, e dirige-se de novo para o occidente, alimenLa~do ao 
S . as nascen·tes do rio Curytiba ou rio Gu!kçú, e ao N. as dos 
Ribei.ra e Iguape . Di·ri gindo- se depois pa:ra O. J' or espaço de 
algumas leguas volta a E. N. E., approxima-se do [ri!ttoral 
em Santos , e bifurca-se ouhrn vez a algumas leguas eles·ta cidade, 
na c•.uva que descreve o Parahyba. Ahi a ramificação secunda
ria é muito el evada; dirige-se a N. E. e termina ria emboca
dura alo Parahyba, depois de ter tomado as es·travagan·tes 
fó l'mas, que embellezam ela maneira mais pit·toresca, o fundo 
do painel elo Rio ele J aneiro. A parte desta rami•fi.cação que 
·toma estas fórmas é conhecida pelo nome de Ser?"a elos Or.gãos 
- A segunda ramificação, que é a continuação ela Serra Geral, 
abaiX"a-se consideravelmen-te no pon·to de juncção, e fôrma a 
garganta por onde passa a estrada do Rio de Janeiro para o 
Estado de iVLinas . 'J.'Gm o nome de Serra d!k 1Vlantiqruei'Y!a 
con tinúa a separar as aguas do Paraná das do Pa.rabyba e co~ 
diversM denominações vae unir-se á corcil.ilheil'a da Taub'a.t inga, 
ao S. de Ouro Preto. Dando uma nova ramificação para N.E., 
que vae acabar á pouca dis tancia ele Porto Seguro e em que se 
acham as nascen1es dos rios Doce, Jequitinhonha ou Belmonte 
e de muitos a!fs. do lit toral, prosegue a Serra Gerar! na sua 
clirecção parallelamente ao mar. Limita ao nascente a bacia 
de S. Francisco e vae acabar junto á f0z deste rio, aos 10• ele 
lat., tendo percot•l'ido para mais de 800 Jeguas». ( Ext. ) «A parte 
da Serra Geral que está nas circumvizinhanças cie Villa Rica, a 
Serra do Espinh!kço, pela sua elevação (2.000 me·tros) parece 

ser! d'iz Carlos-Van - Lede , o rmcleo pl'incipal da form ação geo
Uogtca bt·azileira. Em q11alquer 0ut'ra parte não se elevam os 
apJCes. acim:J. de L40ID metros, e raramen.Le a·t,tingem i.@@O. A 
p_arbe cila Serra Geral, que atravessa o l!~s ·tado de San·ta Calha-

: l'lna, eleva-se a0 N. cles·te Estaàlo a per·to ele i.000 metros 
actma do ni vel do mar,, emquanto que ao S. não chega a 800 
metros.» 

SERRA GRANDE. P ov , n0 tEH'lil10 do Bom Conselho, ele 
Estado ele Pernambuco. Ha outros lo o-ares elo mesmo n0me nos 
muns. de Correntes, Bezerros e Grav~·tá. 
- S ERRA GRANDE. Lo_Jl;. ~lo EstaflLo ,das Alagôas, nos 

muns. t1e S. José da Lage, víctol'ia e An,aclia. 
SERRA GRANDE. Pov . do illsLado da gahia, ne ~lis ·t . . iile 

Guerem, el evada á dist. p3la Lei Pro v. n. !1.6@7 ,ele 13 de 
j,unho de 18,76. Tem ~tma esch. pubL de ins;t .. pd11t., crreaela 
pela Lei Prov. n. 1.668 de 31 de j_ulho de 18:76. 

S ERRA GRANDCE! . Log. ào Esbaàv da Bahia, no mm1. da 
Gamelleira do Assumá. (lnf. loc). 

SERRA GRANDE. Estação da !E . àe F. Sui de P emam
buco, que liga este Estado ae das Alagôas, antre as estações da 
Agua Vermelha e La ge . 

SERRA GRANDE. U ma elas estaçõesda. « Bt·azilan Cenrtral 
Bahia Railway », na parte entre S. F eli :s: e João Amaro., 
e1Ttre as est ações do T anquinho e da Tapera. 

SERRA GRANDE. E' a8sim denominada uma 1mr·te da 
serra ela lbia_paba, no Estado elo Ceará . rr~·ae Ibi!kpabcb .. 

SERRA GRANDE. Serra no .mun. do Ipora nga cl0 Estado 
ele S . Paul.o. (Iaf. loc .. ). 

SERRA LIMPA. Log. de EstaGle ele Alagôas, no Limoei-r-0. 
SERRA MÃO. Morre elo Es~aào de Mi·nas Geraes. Vid~ 

Tttrvo (serra). 
SERRA MÃO. Cm·rege de !Estad0 de Minas Geraes aff. da 

margem esq. elo ril~eirão Tapanhú, que o é do rio Tul·vo Pe 
Cf_Lteno. Nasce no morro elo seu nome e recebe o COl'l'ego dos 
Nunes .. 

SERRAMBY. Pon·tal.coberto cl.e coquek0s; f0rma e e!:!:'tt·emo 
N. da enseada que comprehende as barras de Serinhaem e rio 
Formoso. Por cima d'este pontal avis·ta- se a eg·t•eja de Ma
t"acahype . Deve o navegan·be, quev1a-j ar na ·chrecçã,o do N. para 
o S., afl'a.s-tar- se elo pontal por ser elle cheio de cabeças. que 
se estendem ao correr da ilha de San.to Alejxo. Não f,lerá Ser
na.mby? 

SERRA NEGRA . Vilia e mun. elo Estado do R. G. do 
Norte, na com. de Seridó, á margem esq . do rio Espinharas, 
em uma pequena planície circumdada de ten·enos cleseo-uaes 
cortados por numerosos serro·tes seccos e de diversas sen~as, a 
dos Quintos, a do Lucas, Bom Successo, Mund0 Novo e a Negra. 
O ~un. é re!jado. pelos rlos Sabugy, Espinharas, Pitombas, 
~?~~· Concet~ao, Ptment~s, a·lem ele ou~ros, Lavoura ele milho, 
ie~Ja o, mand1ec>t, algodao e alguma canna. Fabl'icam- se os 
afamados e1ueij~s do Sericló. Industria· pas toril. Orago N. Se
nhor a do O. Fot creada parochta pela Lei Prov . n. 406 de 1 de 
setembl'o ele 1858. !Eie~ada á categoria de vi lia pela Lei Prov. n. 
688 de 3 de agos to de 1874, sendo insta;llada a 21 de maio de 1875. 
A ~op. é _calculada em 3.000 harbs. Tem duas eschs. publs. 
de 1nst. !lrlm, Dessa villa nos informam distar ella 60 kils. 
da cidade de Caicó, 66 da vil! a de Patos (Parahyba), 66 de 
Pombal _(Parahyba), 72 de Ca·tolé do Rocha (Parahybal, e 
400 da c1dade •do Natal. Pelo capitão Manoel Pereira Mon
teiro, f0i no anno ele 1í735, erigida a capella, hoje ma<triz, que 
fo1 ben·ta no d1a 9 ele dezembro elo mesmo anno pele Revmo,' 
Domingos da Silva Ramalho . O mesmo caji>itão Monteiro e 
sua mulher D. 'l'hereza Tavares de Jesus fizeram doação de 
uma legua de terra no_ sitio Serra Negra para patrimonio. 
illltls·tem no mun. deposltos enormes de crysta de r.ocha, prin• 
c1palmen·te em um sert·ote ao N. da villa onde encontra- se 
ferro e presume-se haver uma mina ele olll'd, pois já foi encon
·trado nas fraldas do mesmo morro ouro em põ, 

SERRA NEGRA . Mun. elo Estado de S . Paulo, na com . 
do seu nome, d1stant~ ~88 kils, da capital do Estado, ~8 do Am• 
paro, 5? ele Mogy- m1r1m e 46 de Mogy-gouassú; situada ao N. 
da capltal do Estado na fralda da serra Negra a pouco mais 
de 900 metros acima do ni;vel elo mar, em terreno accidentado 
Orago N. S. do Rosario e diocese de S. Paulo. A pov. foi fun-
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da~la .mais ou menGJs em 18.20 pelo pauli-sta Louren ço I''t•anco .de 
Ohvell·a, que erigiu n0 lagar uma capella a N. S . d<;> Rosano., 
em terrenos que José A nton[o, João Franco e o funclador doa
ram para o respecr~ivo patrimonio. iEm setembro ele 1828 o 
ll!esmo Lorenço Franco requereu, em nome do povGJ ao bispo 
D. Manoel Joaquim Gonçalves ele Andrade, prov•isão de capel1a 
curada e pia baptismal, o que foi concedtclo ne mesmo mez e 
anno. Fazia en~ão parte do mun. de Mogy-mirim. Foi cr eada 
pa,rochia pela Lei Pro v . n 23 de 12 de março de 1841; elevada 
á v11b pela de n. 12 ele 24 ele março de 1859; á cidade pela de 
n. i15 ele 2•1 de abcil de 1885 e á com. pelo De c. n . 11'1 ele 30 
de dezembro tle 1890. Alem ela matriz, possue· mais a eg:reja ele 
S · Beoeclido , a cape !la de Santa Cruz a casa da Cama r a e um 
theatt·inh o. Lavoura de café . Tem eschs . publs. e agencia do 
coneio. Su 1. pop. é de <1.000 habs. e a elo mun. ele 10.000. 
Sobt·e suas rlivisas vide Leis P1·ovs . ele 19 ele março de 1856, 
n .. 18 ele 16 ele março e n. 3-l ele 5 ele abri l ele 1866, n. 1.4 de 15 
de JUnho de ·J869, n. 89 ele 18 de abril ele 1870, n. 15 ele 9 ele 
março e n, 49 de 2 ele abril ele '1871, n. 10 de 13 de março e 
n · 51 ele 10 ele abri l de 1872, n. 6\J Gle 20 de abl'i l ele 1873, 
ns. 40 e 4l de 16 ele abril de 1874, n. 54 ele 30 ele março ele 1876 
e n. 65 de 4 de junho ele i8J7 . E' servida pela iE. de F. Mo
gya:na. 

SERRA NEGRA. Dist. elo Estado de Minas Geraes, no mun· 
de Aifenas Jiuado ao Areado por ttrna estrada col'tada pelo rio 
Mosambo. Ora.;:'o S Joaquim. I<'oi e levado ú categoria de paro
~hia, sendo c1.;'smem brado ela fregue~ia elo Carmo do Rio Cla_:·o, 
pelo art . I § [da 'Lei Prov . n. 497 ele 28 de JUnho de 18::>0. 
Lavoura de café, fumo e cereaes, Cr iação de gado. Sobre suas 
divisas •vide: art . Vl da Lei Pt•ov. n. 2.084 ele 2<1 de dezembro 
ele 1874; ad . [ da de n. 2.335 de 12 ele julho ele 1876 art. I 
§VIII ele n. 2.405 de 5 ele noycmbro ele 1877: art. V ela ele 
n. 2.722 ele 18 de dezembt·o ele 1880; n. 2 .939 de 23 ele setemb t•o 
de 1882; n. 3.301 de 27 de agosto ele 1885. Tem eschs. publs. de 
deinst. pàm., uma elas quaes a do sexo feminino cl'eacla p elo 
art. Ili §I ela Lei Prov. n. 2.913 ele 20 de otrtubro de 1882. 
Agencia elo cot•reio . Banha-o o rio Mosambo. E' um elos mais 

. progressivos clis·ts. elo sul ele Minas. Oollocado em uma 
matta fel'tüissima, sua ~avou!'a acha- se bem acleantacla, princi
palmen·te na cul'tura do caf~. Tem caclêa, cemiterio e duas egreJas, 
quasi tudo á expensas particulal'es . 

SERRA NEGRA . Lo" . no termo de Bezerros clo Estado da 
Pernambuco. O terreno é muito apropriMlo á cultura elo café, 
existindo ilá si ·tio:> em nrumet·o avultado que o plan·tam. 

SERRA NEGRA . Dist. elo Es~aclo da Bahia, 110 tet•mo de 
Lencóes, com uma esch. publ. de in s. prim., et·eada pela Lei 
Prov. n. 793 €le i3 de junho de i 859 . Comprehende a pov. 
Capão Gl'anele. 

SERRA NEGRA. P0v. do Estado de S. Paulo, no mun. ele 
Piracicaba, na margem esq. do rio deste nome, clefron·te clavilla 
de S. Pedro, na aBtiga e qu:1si abaudouacla es~racla para Bo·tu· 
catú; habi'taào principalmente pol' plantadores de cereaes e 
fabricantes cle fal'lnha de milho. •rem uma esch . publ. de ins·t. 
prim. e uma capella da iBvocação ele S. João Bap-tista. Dista 
39 kils. da cidade de Piracicaba . 

SERRA NEGRA. Bai<'l"O de Eslado elo Paraná, no dist. 
de Guarakessava, n a seua e á margem clo rio do mesmo nome. 
A Lei PI'Ov, n. H3 ele 2i/ maio de 1.865 creou abi uma esch . 
publ. de in s't. prim. 

SERRA NEGRA . Pov. do Jllstaclo de Minas Geraes, no 
disbt·. ci' A lagàa e mun. ele Ayuru0c:1. Tim seu nome ela sert·a' 
que fica -lhe proxima. 

SERRA NEGRA. Log. do Estado d e Ivlinas Gernes, no 
mun. el e Jt apece l'i cft e clist, de S. Sebastião do C.urral. 

SERRA NEGRA. Es·tação ela E. de F . Mogyanna, no . Es
tacl? S. Paulo, no Ramal ele Sihteia·as. 

SERRA NEGRA. Rio elo Esl aelo elo Paraná no mun. de 
Guarakes ;a v_, .. Nasce :na ~e t·ra elo seu n.on1e e l' 8CP.be o Assun guy, 
Pedet·neirns, Cidhy, Panema elo S ul, Guaramiranga, Bol'ra
cbucio, Santa l'lf\ rbara e Ba,iacú,. 

SERRA NEGRA. Corvego elo E:sbaelo de Minas Geraes, banha 
o Ih'ln. el "> Patirocinio e clesagua no rio Esp iri'to Santo. ( l<nf. 
loc. ) 

S:ERRI\ NEGRA. Ribeidio elo ll!stado de :Min·•s Gemes, afl'. 
do l'io lbapccerioa, no mun. clest. nome . 

SER 

SERRA NEGRA. Ribeirão do Estado de Goyaz; nasce na 
serra Negr a e desagua no 1•io Pantano, aff . do Piranhas, que o 
é do Cayaposinho. (Baggi O .F'a?·-TiVest .) 

SERRANO. Bairro do mun. de S. Bento do Estado de SãCJ 
Paulo, com escbolas. 

SERRANO. R io do Estado elo Maranhão, a fL elo Santa 
Helena . Rega o mun. de Cururupú. 

SERRANO, Anoio do Estado do R. G. do Sul , alf. da 
margem esq. elo rio Jacuhy. 

SERRANOS. Dist. elo Estado de Minas Geraes, no mnn. 
ele Ayurnoca, á margem esq. do rio d'esle nome, em belli~simo 
local e cloctaclo ele um cl ima ameno. Orago N. S. elo Bom 
Successo e diocese ele Madanna . Foi crea[lo parochia, pelo art . I 
§ Vu\T ela Lei Prov. n . 184de 13 abril ele 1840. Tem duas eschs. 
publs. ele inst. prim. Agencia do correio, Sua pop. é cal· 
cu lada em 3.000 habs., Sobre suas divisas vide art. II ela Lei 
p,·ov. n. 1.764 cl'e 4 ele abri l de 1871 ; art. I cl:a Lei n. 2.242 de 
26 de junho de 1876 e art. I da de n. 2. 985 ele 12 ele outubro ele 
1882. E' assim denom.i.nado por terem sido ela cidade elo Sert•o 
os seus primeiros habitantes. Além ela matriz, possue uma ca
pella consag•·acla a N. S. do Rosario. A lavoura é quasi ·toda 
de cereaes. feijão, milho, arroz. cará, batatas, mandioca e pouco 
fumo, canna e café. A indns tria consiste na fabricação de 
queijos, olguns artefac·tos ele macleit·as, colchas de a lgodão e de 
lã, man·tas para arreios. Não tem estrada de ferro e nem de 
rodagem; por e!la passa a estrada do Passa Vinte. Dista 
ela estação da Divisa da E . de F . Cen·tral cerca ele 90 ki 
loms . e ela E. ele F. Minas anel Rio, cerca ele 66. Nella fica o 
pov. ela Itaoca, 

SERRANOS. Corrego do Es·taclo de Min as Geraes, l;ranha 
o mun. elo A baeté e clesagtta na margem di.reita do t'io deste
nome. (Inf . loc.). 

SERRA NOVA. Ant igo clist. do mun. elo Rio Pardo no 
Estado ele Minas Geraes, creaclo pelo art. VII[ § IV da 'Lei 
Prov. n. 239 ele 30 novembro ele ~842, e rebaixado cl'essa cate
goria pelo art . ·V da ele n. 2138 rle ,12 ele mat·ço ele 1846 · com 
uma esc. publ. de insc. prim., Cl"eada pela Lei Prov . n. '2 .390 
ele 13 ele outubt•o ele 1877. . 

SERRA NGVA. Riarho do Els'tado das Alagôas, aif. ela 
margem esq. elo Gulaugy. 

SERRÃO. Pov. elo Estado ele Sergipe, no termo ele Vil! a. 
Nova, com uma cadeira ele ensino elementar mixto creacla pela 
Lei ;Pro v .. n. U289 ele 2'1 de abril de 1884, ' 

SERRA PRETA. Dis·t. do Estado da Bahia , no mun. 
do Ca-misão, Orago N. S. do Bom Conselho e diocessn archi
episcopal ele S. Salvador. Foi 01·eado pat·ochia pelo art. I ela 
Lei Prov. n. 997 ele 15 ele oatubro de 1867. ·Tem 4 .000 
habts, Sobre suas divisas vide: art. II da Lei Prov. 11. 997, 
art. II ela ele n. 1. 791> de 3 de julho ele 1877. Tem duas escholas,. 

SERRA PRE';I'A. Log . do Estado elas Alagôas, em S . José 
elo Bol ão. 

SERRA QUEBRADA. Ilha ne mun. ela Impentriz e 
Est.aelo do Maranhão, no rio Tocantins. 

SERRA QUEIMADA. Log. elo Estado de Pet•nambuco, no 
mun. elo Bom Conselho. 

SERRA QUEIMADA. Dist. no Alto GuarapaTy, no Es
tado do Espi rito Santo. 

SERRA QUEIMADA. Log. do Estado do Rio ele Janei1·o, 
no clis t. c1e S. José ela Bàa J\fol'le.. . 

S!ERRA REDONDA. Log. do Es.tado do Pat•ahyba elo 
Norue, no termo de Ingá, com urna capella da invor.ação· 
de S. Pedro. A Lei Prov. n. 682 de 3 de outubro ele 1879' 
Cl'eou abi um districto ele paz. 

S•ERRA REDONDA . Log. no termo de Itabaiana do Estado· 
de. Serg:i pe. 

SERRA REDQNDA. Log. elo E atado elo Rio de Janeiro, 
no dist. elo Matto Grosso e mttn. ele Saquarema, com escho la. 

SERRARIA. Log. do Eshaclo de Maran·bão, no mun. do. 
Alto Mearim. 

S'ERRARIA. Pov. do Est:tdo do llfa·ranhão, no mun. de
ll'liri-tiba . 
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SERRARIA . Pov. do Estado do Parah yba do Norte , no 
mun. de Bananeiras . 

SERRARIA. Log. do Estado de Pernambuco, nos muna. 
de N az::u·e·th e Cabo. 

SERRARIA. Dist. do termo de Alcobaça, no Eshdo 
da Bahia . Limita ao N . e a.o S . com o ·termo de Caravellas. 

SERRARIA. Pov. do Estado da Bahia, no termo de Entre 
Rios, banhada pelo rio Inhambupe , ligada a Alaçoinhas por 
uma estr.tda; com uma capella e uma escb . publ. de tn str. pnm. 
Cl"eada pela Lei Prov. n. 1. 9 l0 ele 28 de julho de 1879. 

SERRARIA. Pov. elo Estado elo Rio ele Janeiro, á margem 
dir . do rio Parahybuna, ligada ás estações das estradas de ferro 
Central elo Bruzil e União Mine ira, que ficam na outt·a margem 
do rio por uma ponte ele madeira. Posqne uma elegante eschola 
construída por par·ticulares, uma capella e uma estação ela 
extincta companhia União e Inclustria . P ertence ao clist. de 
Monte Serra te elo m un. do Parahyba elo Sul. 

SERRARIA. Log . no mun . elo Cunha do Es·tado de São 
Paulo. 

SERRARIA . Log. do Estado de Minas Geraes, no clist . 
do Cat·a.tinga . 

SERRARIA. Estação ela E. ele 1~. Centl'al do Brazil, no 
Estado ele Minas Geraes, á margem esq. elo rio Parah ybun 'L , 
en·tre as estações de Entt•e Rios e Parahybuna, 2121,182 dis
tante ela Capita l Federal e a 3U4m640 de a ltu l'a sobre o nível elo 
mar. D'e!J a parte o ramal da Serraria da E. de F . Leo
}Jolclina. A parte da feno vi a Central do Brazil comprehenclicla 
entre Serraria e Entre Rios ( l'1"513) foi inaugurada a 28 de 
se tem bt•o de 1874. Em frente á essa estação , sobre o Parahy
buna, ha urna ponte. 

SERRARIA. Serra do Estado elo Ceará, no mun. da Boa 
Viagem . 

SERRARIA. Serra do Estado do Ceará, no mun. de Santa 
Qui teria. Reune-se á ou Lras serras. 

SERRARIA. Praia na mun . de Villa Bella e Estado de 
S. Paulo. 

SERRARIA. Pequeno rio elo Estado ela Bahia, rega o mun. 
de Alcobaça e corre para o Itanhaem. 

SERRARIA . Rio do Estado elo Paraná, no mun. de Gua
ratuba. (In f. loc.). 
SE~RARIA. Rio elo Estado de San·ta Catharina, banha a 

coloma Nova Veneza e clesagna na margem esq. elo Mãe Luzia. 
SERRARIA. Insignificante arroio ao S. do p1·omon·torio 

em que a~senta a capital elo Estado elo R. G. do Sul. 
SERRARIA. Porto no rio Guarná, distante da villa de 

Ourem cerca de 13 kils. ; no Estado do Pará. 
SERRARIA DO CORDEIRO. Arroio do Estado do R. G. 

elo Sul, aff'. da margem esq. do rio Camaquan, trib. da lagoa 
dos Putos. 

SERRARIA PEQUENA. Log. elo Estado do Pará, no 
mun .· ele Maca pá; com uma esch. publica. 

SERRA TALHADA. Parochia creada no município de 
Pajeú ele Flores pelo art. 1° ela Lei Pro v. n. 52 de 18 ele abril 
ele 1838 . Tornou-se sé ele do mun. ele F l01·es pelo art . 1 o da de 
n. 280 ele 6 ele maio de 1851, que elevou-a á categoria ele 
villa, com a denominação de Villa Bella . Orago N. S. ela 
Penha e diocese ele Olincla. Tem duas eschs. publs. ele ins t . 
prim. Agencia do correio. Sobt•e suas divisas vide: al"t. III ela 
Lei Pt•ov. n. 247 de 16 ele junho de 1849; art. I da de n. 547 
de 9 de abril de 1863 e n . 1.05l ele 4 ele junho de 1872 . Fica 
no Es·taclo ele Pernambuco. · 

SERRA TALHADA. Rio do Es·tado de Minas Geraes, banha 
o mun. da Conceição e clesngua no rio Congonhas. (Inf. loc.). 

SERRA VELHA. Log. no t ermo ele Patos do Estado do 
Parahyba elo Norte. 

SERRA VELHA. Log. no Estado das Alagôas, em Agua 
Branca. 

SERRA VELHA. Riacho elo Estado ele Pernambuco, 
banha a com. do Bom Conselho e desagua 'no rio elas Lages 
aff . do Garanhumsinho. (Inf. Joc.). ' 

SERRA VELHA (Cachoeira da). Uma elas origens elo rio 
Othum, ·triu. elo Igua~sú; no gstado do Rio ele Janeiro . 

SERRA VERDE. Com este nome elevou a Lei n. 398 ele 
25 de setembro de 1897 á categoria de villa a pov. elo Massapé; 
no Estado do Ceará. 

SERRA VERDE. Log. elo EsLa'lo ele Pernambuco, no mun. 
ele Taquaratinga . 

SERRA VERDE. Pov. elo Est tclo de Pernamuuco, na com. 
do Bom Jardim; com uma esch. publ. ele inst. prim. creacla 
pela Lei Prov. n. 1. 384 ele 2 ele maio da 1879. 

SERRA VERDE. Log . do Estado das Alagôas, no mun . 
ele S. Lt}iZ de Qui·tuncle. 

SERRA VERDE . Col'l'ego elo Estado do Rio de Janeiro, 
atf. elo rio Maca h é. 

SERR!LHADA. Serra elo Estado elo R . G. do Sul: é uma 
ramificação cl' serra ele Santa Tecla. F az parte ela linha divi
soria en·tre o Braz i! e o Urug uay. 

SERRINHA. Cidade e muu. do Estado da Bahia, séde ela 
com. elo seu nome, aos 1.1" 38' 20" ele Lat. S. e 4° 12' 6" ele Long. 
E., si'tuaela em um ·taboleiro, á margem ela E. ele F. elo Pro
longamento, a H l•1guas ele Alagoinhas, com boa e:lificação 
de casas terreas , geralmente caiadas e pintadao;, e seis sobra
dos, formando divet•sas t•uas asseiadas e calçadas, e tt·es praças, 
elas quaes é a mais impor·tante a do Dr. Manoel Victorino, 
que é gt•ancle, arborisada e á noite illluninacla por candieiros 
belgas. Nesta praça é que se acha a ma·triz ele Sant' Anna, em 
um a lto, e a casa do Concelho ; é nella que tee m logat· as 
feiras sem:J. nae.>. Seu commercto é pequeno e r elaciona-se com 
a Capi tal e Alagoinhas. 'rem duas escho . publs. na cidade, 
uma na pov. do Lamarão, uma na cb Mang-a e outra na da 
P ed,·a. Dista 234 kils. cl <e Capi'tal, sendo iH até Alagoin!Jas e 
123 desta á Capi-taL Possue um cemiterio com capell a . E' o 
ponto ele ajunta mento elos viaj!1ntes elos sertões elo norte que 
procuram a E. de F . para a Bahia. Os tetTenos elo mun. são 
aproveitados pela cri ação em pequena esca la, pela escassez de 
agua no verão, quando se esgotam os açtldes. Ha agua po· 
·tavel em abundancia em bons açudes, porém insulliciente 
para a lavou ra, que se occupa com os serea.es, fumo e a lgodão, 
para a ex portação. Ha boas soltas entretan~o . O clima é bom. 
0 terre110 dá fumo ele excellen·te qualidade, especia !me n le IÍ.O 
districto de Beritingas, que o exporta em grande quantidade e 
bom. Tambem produz uvas e batatas ele to :las as qualidades, 
inclusive a ingleza. Tem optimas peclt•eil·as, madeiras para 
consLrucção, pedras de cal e bal'l'O para telh as e tijolos. Orago 
SanVAnn>t e diocese archiepiscopal ele S. Sal vador. Era uma 
capella filial da fl'eg . de S. João da antiga villa da Agua 
Fria. Foi creada pMochia pelo aL·t. X ela Lei Prov. n. 67 ele 
i ele junho de 1838; elevada á villa. pela de n . 1.609 ele 13 rle 
junho ele 1876, installada em 11 de janeiro de 1877; e á cate
goria ele cidade pelo Dec. ele 30 ele j tmho de 1891. Tem 
agencia elo correio. Foi creada com. por Actos ele i de abril de 
1890 e de 3 ele agosto ele 1892 e classificada de i a entr. p~lo Dec. 
n. 3l8. ele H de abril de 1890. Sobre suas divisas vide a Lei 
Prov. n. 67 ele 1 de junho de 1838 e Lei n. 273 ele 26 ele Agosto ele 
1898 Em 1892 recebemos a seguintP. informao;ão : «A cidade da 
Serrinha acha-se collocada sobre o planalto de um pequeno sel'l'o 
situado .entre duas senas, de onde lhe provém o nome. O seu 
aspecto ofl:'erece lindos panoramas em ·torno , divisando-se as cor
dilheil'as do Tanquinho, Santa Barhara, etc., e um a grande ex
etnsão de ta boieiro que se estende até a base da serra do Irará. 
A cidade compõe-se de uma unica freg ., cuja igreja matriz, 
de aspec·to elegante, edificada em 1893, está situada na al11 
les te de uma grande praça, arbol'isacla e plana, rodeada 
de a lgun s bellos · eclilicios partictllares e muitas ou·tras casas 
de boa edificação. Dessa praça, denomin ada - « praça Dr. 
Manoel Vic·torino >> - partem as l'lias seguintes: Direita 
ria Estaçã?, Direita do Commercio, S. Felh:, da Lama, elo 
q_ue e J?-als algumas que a estas acham-se adjacentes, exis
twdo amda a pequena praça ela Ma ngueira, ·tod11 cercada 
ele boas casas, e a praça do Matadouro. Não ha rio que 
passe pela zona des ta cidade, apenas na distancia ele 25 
kils., na clirecção SE, margeia o rio denominado Inham
hupe, que banha o districto ele Biritingas, do mun. ele Ser
rinha. Alem desse rio nasce, na base da serra que deu o nome 
á cidade, o riacho ela Mangueil'a, que corre de E. para O., clu· 
rante a eotação pluvial, sendo o seu curso de 24 kils. approxima-

44.038 
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damente. Esse riacho é trib. do rio do Peixe , o qual banha as 
povs. existentes oa base ela grande cordilheira acima r eferida. 
Além elas serras ac ima clescriptas, destaca-se ela cidade, n'uma 
extensão de clous kil s ., por terreno plano, um sen·o chamado 
. elo Fundo; e na distanc ia ele 12 kiis., approx imaclamente, dous 
altos morro~ , mui·to semelhantes, denominados Dons- irmãos, 
em l'edor elos quaes exis·tem algumas fazenclns de cultura e 
Cl'lação. As duas sen·as que ladêam 0 serro sobt·e· o qual está 
plantada a cidade, estendem-se de L. pal'a 0. , tendo a pl'imeira, 
ela direita, ch amada elo Cruzeiro, a extensão ele 12 ki ls ., e a 
segunda, denominada do Si tio, a extensão ele 24 ki ls . Dentre 
es•as serras distingue- se, na distancia de H kils . a O., a 
gt·ancle serra de S. Cae·tano, onde outr'ol'a se homisiava o ce
lebre facínora ,Tosé Joaqui·m de Almeida, por a lcunhit José 
Joaquim de S. Caetano. Todas essas serras pt·enclem-se á gran
de cord ilhe ira ela qu al jiÍ. fallei acima. P ossue es~a localidade 
tr ea. gl'andes açndes, elos q uaes um a L. e clous a O. cln. cidade 
e dt versas lagoas disseminadas pela g ra nde e fertil zona deste 
m un . A sua lavoura consiste em ma nd ioca, mi lho, feijão, fumo, 
algodão e gr an des pastagens especiaes, onde engordam gado 
vaccum e cavai lar para as feit-as. Além ele duas engenhocas 
Pa ra o fabrico de rapaduras, exis·oe a indus'tria de co l' tume 
ele pelles, fa1·inha e requeijões, que são exportados, sendo esta 
Uibima em pequena esc.ala . Clima secco, quente e salubel'
ri mo . Alem da grande via-fer l'ea _da Bahia ao S. Fr:a nc.is co, 
a qua l tem nesta cidade um·• bom ta e espacosa estacao, abn 
gos de canos e ele JocomoLivas, casa ele residencia pal'a .o con
ductor algu ns outros edificios e nru grande açLlcle, possue 
ainda' a grande e antiga estl'D cla de rodagem, que, vindo elo 
alto sert ão , a·travessa a cidade, bifurcando-se na sabida el a 
mesma em clous ramaes, sendo um para a cidade ela Feira ele 
SanVAnna e ontt·o pn·a a ele Alagoinhas. Da praça principal 
desta cidade ainda partem es tradas de rodagem c1ue vão ter 
ás localidades visinhas á mesma, como sejam : villa elo Coité, 
Riachão do Jacuhype, R aso, Tanquinho, Manga, Pedra, La
marão, etc., e·k . Dos mui·tos povoados que se acha m a pe
quena distancia desta cidade, distinguem- se os segu intes : 

·o arraia l ele Lamarão, onde hn uma estação ela E . F . ela Bahia 
ao S. Francisco, a rraial ela Manga, sécle elo clistric'to ele Biri
·tin gas, o at•raial ela Pedra e o povoarlo ele Pr·acatú, marg-eando 
o r iacho elo mesmo nome. divisa do districLo ele BiriLingas 
com a f reg. ele Ou l'içangas·. A matr iz, ele sol ida e antiga con
strucção o edificio elo Concelho Municipal e alguns pal'ticu la
res, cles·t'acanelo- se, pela posição_ em que se. acham, C?llocaclas, 
as propt·ieclacles rm•aes : R ect•eJo, Bell a V tsta e Pao Ferro. 
Esta cidade teve po l' origem uma fazenda ele criat• , havida 
po l' compra ao sesmeiro Conde da Ponte . O seu proprie·tario, 
Bemar dCI Ferreira ela Silva , portuguez, casado, divid iu as 
·terras da fazenda por sens filhos e com estes edi fi cando nos 
descobertos ela cli'ta fazenda, em fórma de praça, resolveu em 
1793 construi r a igreja matriz acima mencionada . Tempos 
depois passou a arraial ; em 1838 foi elevada a cb.·teg-oria de 
fTeg . ; em 1877 á ele vi !la; e por fim, em 1891", á cidade.» 

SERRI NHA . Log . do Estado clp CeariÍ., no mun . ela Re
clempção . 

SERRINHA . Dis·t. elo termo elo Pilar, ao S . , no Es·tarlo elo 
Parahyba elo Not·te, creado palo art. I da Lei Prov. n. 729 ele 
S ele ou·tubro ele 1881, Está situado na parle mel'iclional ela 
S~l'ra elas Imburanas . « Collocaclo nos limites elas cluas provin.
ctas elo Parahyba e Pe l'nambuco, per·tence a ambas, serv indo-lh e 
de d ivisão a estr ada cen·tral que se dirige ele L . para o occi
dente » (Dr . i\iaximi ano Lopes Machado) . 

P
SE R R INHA. Pov . do Estado de Pernam b uco, no ter mo ela 
esqueira. 

I 
SER RINHA. Fov . elo Estado ele Pernambuco, no mu,n ., de 

t ambé . 

SE RRINHA. Log. elo Es·tado ele Pernambuco, nos muns . 
ele Gloria ele Goit~, Gamelle ira, Serinhaem , Brejo e Buique. 

.SERRINHA. P ov. elo Es tado ela Bab ia, no termo ele E nt re 
~!Os; com uma esch. publ. ele i n st. prim ., creacla pela Le i 

l'ov . ~ - 2.090 de 14 de agosto de 1880. 
SERRI NHA . Log . no clist . el e Villa Nova , mun . de Campos 

e Estado elo Rio ele J ane iro, com eschola . 
S E R R INH A . Log . elo Est~.clo elo R io de Janeiro, cerca de 

tres kils. cli s·tan·te elo d ist. ele S . João Baptis·ta do Arrozal, no 
lrlu n . do Pirahy ,; com uma esch . publica . 
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SERRINHA . Log . do Estado do ruo de Janeiro, no m un. 
do Carmo. 

SERRINHA. Bail't'O elo Estado de S . Paulo, no mun , de 
Tatuby, com eschoh1s . 

SERRINHA. Log. elo Estado ele Minas Gel'aes , no mun. 
ele S. José elo Paraiso. 

SERRI NHA. Log . do Estaclo ele Minas Geraes, a seis kils . 
el o clis·t. de San ta Rita ele l bi·tipoca . Ha ahi uma pequena gruta 
eni uma r och a, n a qual ex:is~e uma fonte ele agua crystallina e 
purissima, que por muito tempo foi considerada como - agu a 
san·ta- nome pelo qttal até h oje ainda é conhecida, em vi rtude 
ele curas aclmiraveis e sobrena ·turaes que, di z a tradição, tem 
operado, entretanto é certo ser ella s implesmente po·tavel e 
nenlmma subs tancia medicamentosa cont ei'. 

SERRI NHA . Fazenda pertencente ao Es tado, no Estado elo 
P iauhy. Consta ele uma data ele terra com cerca de 20 kils . de 
comprimento sobr e 18 de largura . H:m 1883 tinha m::~ is ele 2.300 
cabeças de g::~do vaccum . 

SERRINHA. Estação elo P rolongamento ela E . ele F. ela 
Bahi::~, no kil. 110.581, entre Lamarão e Salg-ada. O trafego 
clessn es tt·acla até Serrinha foi iuaugul'ado em 18 ele novembr o 
de iSSO. -

SERRINHA. Estação ela E. ele F. elo Par aná, no Estado 
deste nome, a 71k,320 ele Cury\ibv,. 

SERRINHA . Ser ra do Estado elo Piauhy, no m un . ele Ita
mar at-y. (Inf. loc .). 

SERRINHA. Serra elo Estado elo Ceará, no mun . ele Lavr as . 

SERRINHA . Serra elo Es·tado elo Ceará, n o mun. el e Ca
niuclé. 

SERRINHA. Serra elo E stado do R . G. elo No t· te, no mun. 
ele Sant'Anna elo Mattos . 

SERRI NH A . Serra, elo Estado de Pe l'O ::~mbu co, no mun. ele 
Qui papá. 

S8RRINHA. Serra no muu . elo Riber ão Pre to do Est ado de 
S . Paulo . 

S ERRINHA. Se!'l'a no mun . ele Bragança do Estado elE\ 
S . Paul o. 

SERRINHA. Serra elo Es tado do Paraná, ramificação da 
serra do Mar. Divide-se em rluas porções para deixar passo.r o 
Ribeira ele lgtmpe e t ermina na margem boreal do Iguassú·. 
Seu ponto mais alto fica a 1.215 m acima do no ni vel do mar. 
Forma ella as vertentes ela maior parte dos afl's . elo Paran á . 

SERRINHA. Serra do Eslaelo ele Illiuas Geraes no dist . ele 
S . Thomé elas Lettrase mun . cleBaepencly . 

SERRINHA. Morro perto ela cidade elo Tur vo no Es tado ele 
Minas. Geraes . ' . · 

SERRI NHA. Serra elo Estado ele Goyaz, d istante ela c idade 
ela Palmo. 10 a 15 Jeguas. « Es·ta Serrinha f6t·ma u m circulo ele 
12 a H leguas ele ci rcumfet·enc ia, e uma eminencia n a qua l se 
clesenvol v e uma planicie de ex:cellen te te rreno para cultura, 
por cujo motivo existe ahi agglomerado grande numer.o de la
vradores, que exportam generos a li mentícios para o consumo dos 
habitantes des ta cidade e elas villas da Na-tividade e el::~ Con
ceição . (In f. loc .) ». 

SERRINH A. Cris·La que se eleva em forma ele collin as 
no pl::~ naHo ela cor eli lbeira do Anh anvahy ; no Es·tado de Mat bo 
Grosso. 

SERRINH A. R iacho elo Estado elo Pi ::~uby, clesagua na 
margem esq. elo Poty, abaixo ele S . Domingos e meia legua 
acima do Cajaseil'a.s . 

SERR INHA . R io do Estado ele S. Paulo banh a o muu. ele 
S . Manoel e desagua uo Araquá- assú . 

SERRINHA . Al'ro io do Es·taelo elo R . G . do Sul aJJ. da 
margem esq. el o rio P asso Fundo, trib. elo Uruguay . 

SERRINHA. Lageado no Estado do R . G . do Sul , af'f. 
elo Jacuhysinbo, no mttn. ela. Solecl::~de. 

SERRINH A . R i beirão elo Es·tado ele Min::~s Ger aes, afL 
ela margem dir . do rio do P eixe, que o é cl,o rio Verde ; entre 
Tres Cor ações e Varginh::~ . 
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SERRINHA . R io el o Es ·t~clo el a Minas G~ t· aes , banbi\ o 
rnu n úa citlade elo Tmvo desagua na ma t·gem di r. elo Turvo 
l'eque. no. (lnl'. l oc . ). 

SERRINHA . Riln iriio do E s tado de i\Iin as Geraes, af't'. da 
mat:gcm di r . elo Co ngo .dtal, que é tl'ib. do rio Gl'an lo . 

Si!:RRINHA . R ib3iriio elo l~st:tclo ele Goyaz, banba o mnn. 
ela BiLt-Vista e desag u ;J. no C<tracJI . 

SERRINHA. Por L•> no rio Pardo, no mnn. do Ribei t·ão 
Pl' elo e Estado ele S . Pau lo . 

SERR1NHA. Lag9 elo Estado do Pará, no mun. ele Orixi 
miun. 

SERRITO . L og . elo Estado ele San·ta Catharina, no mu :1. 
ele L~ges . 

SERRITO. Pov. no mun . ele J agua rão elo ll:staelo el o R. G .. 
elo Su l i com uma esch. publ. ele instt• pl'im ., creada pela Let 
P1·ov. n. L2-±3 ele 5 ele junho de i 880 . 

SERRITO. l\Ionte na vizinhança da cicl ::de de J :tguariio; 
no Estado tl •J R . G. elo Sul i na LaL. S. de 23 1 33' :J2 ''.J. e 
Long . O ele 011 8 111 37, ' 9 do meridiano <le G t· eeuwich. A a ltura 
vert ' ca l d o pon to culm ina nta cleõse monte so ln·e a planicie é 
tle 166 ,2 palmos. 

SERRITO . Lag.Ja nos campos elo Sobrado , m11n. d e • . i\h
n oe l e Est:tclo ele::> . Paulo. 

SERRtTO D E CANGUSSÚ. Villa e 1111tll. do Es Daclo elo 
R. G. do S ul, ex - pal'uchia do 11111n . de Cang1tssú. Orago N. S. 
do Rosado e el i oces .~ de S . Pedro do R io Ot·a11de. F oi c t·~ada 
paroc h ia pe la L ei l'rov. n . 15-1 el e 7 ele agosto ele itH8 c e le 
vada á vil la por Decr . ele 2 de al.n·il de 1'i'J l. In cnrjJO r acl:t ao 
mun. do Cang uõsú pe lo art. JI[ ela Le i P rov . n. J<lll de 28 ele 
jane iro el e 1857 . '!' em cl11as eschs . publ s . ele iustt'. pr m. 
Agencia elo corre io, c t·eacla em outubt· o ele 1887 . 

SERRITO DO OURO. Log . elo E s tado elo R. G. do S ul , 
no mun. de S. S" pe, com duas eschls. p11 l;ls . ele insLt' . pl'i111 . 
c t· eaclas pelas L e is Provs. n. 925 eleS de maio ele ·1871 e n. 1.461 
ele 30 ele abri I cl~ 188!. 

SERRO. Ch:tma - se i po rção mai s ele vad a da s~ n·a e cochilla 
el e fót·m a regular, ponlucla e cles·titu icla ele vegeta~âo ele cu ja 
sumidaele se d esco bre gmncle ex tensão ele terr eno. 

SERRO. Cidade e mun, cl•.l Estado r! e Mino ; G0raes, sécle 
el a com . el o seu nome, aos 18o 30' ela L:.rt. S., na e ncosta seplem 
tl'ion:tl ele um mon·o. O muu. é iodo m ont anhoso, cobe rto de 
mattas ao N . e !!:. e ele alguns campos ao S. e O. Confi na com 
os muns. de Diamantina , S. J oão Bar.,.t is ta , Co nce ição, São 
Migue l de Guan hães e Su assuhy. E' banhado pe los rio3 Jeq oJ i
linh 0:1l.a , Arassuah y , Cocaes , ::>uassuhy, i\lun do Velh o, Vet• 
m elho, T urvo, Guanhâes, Peixe, Sa n1o An tonio, Co rr e n·tss e 
ou Lt'OS ele s omenos i mportnnc ia. As se l'l'as q ue e xist em no 
mun . são prolon ga m etrto d<t g t·ancle cor cl ilheir:t do Espin haço. 
~clbt eústem o gt·ancle P ico do Itamué, a 2-1 k il s. da cidade 
ao N . o ela Pedra R edon rla, onde n asce o J equ i tinhonba, e o 
cb T a'pt1t•ouca. Nelle encontra- se ouro, pl aLi na, cli ~ •.11: : ntes, 
f~n· o christaes, etc . Lo.v o u~·a ele canna el e ass ncat·, ca le, lu mo, 
e ce r~aes . CL'iação de garlo. A incl.us't t'ia fab ril co nsi ste em as
suc:ar, a •>u arclen ·e, farinha ele mandioca e el e i11 i lho, etc ., a 
exLrac ti~a n a ex ploração ele di amantes e ele ouro . T em Ires fa 
hl'icas ele fe rro. Sua •·grej a matriz tem' a in vocarão de ]\]. S. 
da Concei :;ão e depende ela diocese de Di a mnn·t in a . A r espe ito 
ele Sllil fu nda ção, diz o Dr. F . elos Santos, em su as Me mo
r ias elo Dis lric:o Diamantino: - A fama elas riquezas aur i !'er:~s 
el o Serro F l'io, descober tas nos u!L imos annos elo seculo XVII, 
atLl'ahio. g L· n.nde numero ele aven ture ircs ele todos os pontos ela 
capitania ele Minas e de vutt·os Joga res , que corl'iam em IDusca 
ele o11r .:.> . Vinham em corpos s-aparaclos, ou e m companhias at·
madas, que se chamavam bandoircts . Pretende- se que o n ome 
que cle 1· am fi. vasta extensão ele ter r e1tos, que dep,ois cons~· t · 1iu 
uma elas mats Jmpo r t:ttYtes coma rcas ela ca pt \an ta , e lraclucçao dn 
pa l ~ vra I'Cit ·ttr~l?J , que n a linguai nr! igena quet· clizer.mont.cbn lws 
[ 1-üts, e m razi'to elo aspecto montanhoso el o pat.'- e ela lt:alela de el o 
clim a . Lo o-o se f une: ou um pequeno ar mtal ela J n vocaçao el e N . S. 
ela Conce i~ão do Seno Fl'io, qne depois s u elevou á dll a elo 
Principe e é h vje ú, cicl.acle elo ::>erro • - Mon senho1· Pizarro em 
suas J11emo1"Ías H ist01"Ícas . 'l'o m o . IX. pag . 133 , diz :- A vill a 
elo P ri ncire. qu eclcYe a s ua creação ao so bred ito govern ador 
D. Braz Ba l'th azar ela Silveira em 29 ele j aneiro ele 1714, est;i 

en tt·e m a tos geracs a1 N. E. ela V i li a R ica, na L a t . el e i -i" .17' e 
Lon o- . de 3J3" 45', d ts lante ele Mut• tanna 42 legtms e do R to do 
Jangiro 12-J. An·trn1 io So •l'es , p:Ltd ista, tt quem se o.ssoc iou um 
AnLon io n.oclt·ip:ues Arsiio (· leRcen denle ele O!ltt•J elo me;m o nome) 
ioi o cl. ~ scobl'id o t· cl ess:1s tninas ,al' ança nelo me~io r sa lto , a lém dos 
sert.les ao N . el e S. Pan~o , a lé o a-ra ncle p~ nltasco, ch a. n.1a clo 
n o idioma bl':tR i li co lllj GÜ/11'/11} e no pot· Lu gncz Sc·l"i 'O lt'?·io , pot' 
ser o s itio as ; <~z unt'iclo el e ve ntos i't•i g icl. issitno.'. Do cles~o
l.tt'iclo l' Ocou o no me a um~t tla s serras do contin e n te, d is tante 
ela l'il l t 17le:nJas ao SO, o n de ex is te um a povoação, a s .;im como 
el e ·Lucas ele Ft·e i tas , povoatlnr primeiro do loga t· cccnpaclo pe la 
vi l l a , tomou o cot•t·e;!o , que cot·re no N . cl·' ll a , a s up, de nomi
naç:"io, .- l t~for tml.l;ões r ecebidas de>sa loca l i !nele, L' Azam ass im: 
«A cjdaclc !'oi pl'i mitiY:lmetlLe clenominadot - At••ca i::ll ele Lavras 
Yelhas - , depo is f .j e levada à vi lla com o n o n~ e ele Princ i pe 
p C>r :\lva r á el e 29 de ,i :t tl eiro tl e 17 1.-1 e ulLim a men te ú, categor ia 
ele cidade S11a (unda(::"io cl:Lta el::t expbração cl ~ m imts auril'eras. 
Ne li a esta be lece u- se Lucus :3o ~t l'es J\Io l'eno , nas m a rgens elo 
QuaLro Vinte ns, pequeno c::> rt·eg-o qne ban iu a cidad e, e onde 
acho ·t ba te:td :t s ele quaL t· o vioLe ns ele out·o 11 a~ prim eit·as <• xp lo
r ações. J)'<Jlii o nume elo CO t'l'~g.). A c ielaele tzm a egreja 
matriz, a el a P .tr i fi cação , a ele N . S , do Ca·rm o, a ele Santa 
R ita, a elo S :~ nh o r Bom J esu s ele i\la LLos in hose a de N. Senhora 
elo H.osa1· io . D ist:t 'H leguas de Ouro P t•eLo, t O ele Di a mal\tina, 
10 el:L Co nec içiio , i1 ele::> . Miguel., 20 ele S nass uh y (R•o Doce) 
e 2-1 ele . João Ba pt is ta. No arm ia l elo H a m he, a qunt l' o l eguas 
da citl a.tle , fu i onde puiJ ii co tt-8<', n u n" rte ele Minas , o pl'im e it·o 
pr.t•i od ico - .-1 l:;eniinelht tlo 81Pr1'0 -redi g ida po t· Tb eoph i lo 
Otton i. " Foi e le vada ú calcgo ria el a c idade pela L e i Prov . 
n. 93 de (:i ele m a t'ço ele '1 8.38. Cl ' r.o:n. de sog uncla cn t r ., c reada 
e class ificatla pe las Le is Pt·or s, n •;, 4G ·l de :2.2 el e abl' il tl c 1850, 
7-1 9 de 1G ele ma io elo :1.855 e L 7-±<l el e 8 ele 0 11tubro ele i ii70 e 
Decre tos n . 687 de ~6 j ulho de 1850 e 5.0!l9 de H ele a gos to c\ll 
1872 e Ac Lo el e :22 ele le vereit·o de 1892. Em 187.3 , a L e i Prov . 
n . 2 .002 ele 5 ela n ove mbt•o de u â comarca elo Se rro a éleno
min açito de Santo Anton io i e»sa eli spos iç<io, pot·ém foi r evogad a 
pe la de n. 2 . :1.07 ele 17 ele j ane it·o ele 1 75 Seu mun. é cot•Gt i
tuido pelns p~u·ochias da chlade , de San ~o Antoni o el o l-tio elo 
Peixe , el e 'l' a panlt oaca nga , ele N. S. elos Pt·aze res do l\ Ulho 
Verde, ele N . ::;, ela Penha elo l-Uo Verm elh o , ele S . José dos 
Paulisttl,s , ele S . Gonçalo elo R io das Peclr:ts, ele Santo Antonio 
do ILambé, e ele N . S. Mãe el os Homens elo 'l'uryo i e pelos po
voados den olllinaclos : P orto elo Padilha , 'l'res BH rt·as , Sa in, 
Monj oll os, Bo m J esus ele G uanhães, Ca pivary, S. J oão e Es 
meril. Em i :.'\78, a L e i Prov. n . 2.'175 ele 28 ele o u tu br o a u~o 
risou a concessé'io de u m pr.irilegio par;:t co ns·tl'Ucçiio el e uma 
es tt-acla de fert•o econom ica, dePhilacle lpllta ás d ivisas de i\li·nas 
e Bahi a em d irecção ao porto el e Cara vella s, ga ra ntindo - se ao 
conce:;s ionat·io a prefe renc ia el o prolongamento d essa es racla até 
á cidade do Se t·ro, a lém ele ou tr os r a maes . E ssa estr ad a ac h~1.- se 
contl'actada e t.e m já em Lral'••go 1,12 ki ls. , ina ugu mclos aUê á 
sel'ra el os Aymorés a 9 ele novemb t·o ele 1882 . N :1 c iclatle do 
Set·ro n ascel'a.m; a 27 ele nnem bt·o el e 1807, 'l'heopb i lo Benedicto 
O·ttoni, qtte escolhido senaclo t· pela provin c ia ele i\iinas a !J de 
janei r o r[IJ i 8G4, ra llece n no R io d e J a n•' Ü O n n de outubt•o ele 
186'J; a i de clc~e mbro ele 17M o poeta J osé J.<; loy Otto :1i, a utor 
da ~cwctplwas~ elos JJroveJ•bi os ele Scblom.1.o e1n v e>·.w 1JOJ'I.II.[JIICZ 
( 1. 8 :1. ;:, , Bah1 a) e do Job , tt·a cl uzido em ver:;o (1852 . R io ele Janeiro), 
e l'allecido no R i o de Jan e it· o a 3 cl e otrtul.t l'Ocle 185 1: o Dr. F lavio 
Farn ese, u111 elos l' ~elac tores e l'undndo ms elos J ot:,1 a~ s denom i
nadns •Actuc&l·iclcbcle e R epubZ.ica , falleciclo no R io ele Ja ne it·o a 
6 ele setembro el e 187'1: e D. João .\nton io elos Santos , l1ispo de 
Di •m an lin a .- A cidade elo Set'ro Lem c irwo eschl. pnl; ls . pl'ims. 
sendo u ma noct ur na, e um Lyce u ele Ar\,~ s e OITicios, c:·ea.do peb 
Lei Pt•o,·. n. 2.5-13 ele 6 de c\ezem bt·o tle '1 87\J e in st<dlatlo a '15 
ele j :tllto el e 1880. E' ligada a clilfer en tes povoações el o Gs ta do 
po<'.es t,·adas, ent.- e M cl.'wes nota -se a q Lte va'1 a M in as Novas 
e é a tra.vess:l tla pe l0s ri os Coc::~ es, ilflH1do Velhn e Yel'!Uelho. 
Den·tre aR Le is Pl'Ovs , que se l'e i'e t·em á SLtas cl iYi sas: vi de a el e 
n. 2 ele 0 ele m a l'ço ele 1835 ; a de n. 1. 367 de 7 el e novembl'o ele 
186G i aden. 2 .'13.2cle25 cl Olllubrocle 1875 ; aclc n. 2A l2 de 
5 de novem br 0 ele 1817. T e m ageucia elo corre io. 

SERRO AZUL . Yi lla e rnua. el o iGstaclo elo Pn t·anft, creaclo. 
com o nom e de Ass un g uy pela L ei P t·ov. n . 080 el e 27 ele ott
tub t·o ele 188.2, ·t ·nclo r.a ,sado a cl enom inat· -se Se t' L' O ,\ ZLll pe la 
ele n, 8lô de 7 de novembr o ele 1885 . Está s ituocla a marg-en1 
el ir. elo rt O P onla Gt·ossa, tt•ib, do Ribe ira . 'l'e m pouco mais 
ele 4.000 a,l mas, egrcj e ca·tl! olicn, outra pwtesta trt~ , c::tsa ela 
ca mar a e escbs. publs . de inst l'. pr im . E' lig<tda a Guryt iba , 
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~a~nuryahiva e Antonina por c;trad<~S. Lavonrncle m!lho, arrov., 
ltuno, eanna ele nswcnt•, algum cal'é, mandioca, a ipirn e cli
vet•sag l't·uc tna. Cria~.ã0 ele gat1o. Faht·ic:t ·S•J no mun. aguat· !enlc, 

D
l'apadttr.t , l'at·inh::t de milh o c mnncli ·.ra, <ll'at•ct\.a c vjnlto . 

tsba 101 kilomett·os cl:t c;J,piLal, l 12 ele Castt·o. iO .J el e J.,g .ta
t·yahh·a , 56 ele Votu vernvt<. Sn ;1 egeeja m;J,tl'iz lema invocação 
deN . S . ela Gu i :te clllpe nclecla cli oce;;e ele Cm·yLiba . O mutJ. é 
con~titn i clo po1· es>a pa r och ia e p ~la ele K . S. do· Am}'aro do 
Assunguy ele C i ma. Nelle ficam os l oga r~·jos denominados R i· 
bett•iio ela Bomba, Bat• t·a Gon ila, B::trra do Turvo, Pont:J. Grossa , 
Cha11éo, S::t n la Cecil ia , l~ > tt·e l l>ts, Ri ue it'a, d a 'l' cm ag.•ncia elo 
corre io . E' co m. c! J {a e nl t'a nc ia creada pot• Ad·1 el e 5 de ju 
lho de t S\10 e cla ss ificada p~l o Dec . n. 557 ele lO elo m csrno me~. 
e anno. 

SERRO AZU L. Gt·u po d~ m ot· t·os enLre o rio cl ·~ Ponta 
G t·oss::t i! o ri ue it·iio elo Bom Su ccesso. amb,s a!Il>. do R iu·• i nt, 
no 111un . elo Serro Azul e Estado elo ·Pat' .: ná. . 

S E RRO B ONIT O . At'l'o io elo IIs L:tclo do R io G t· a ncle elo Sul 
ail'. el a m a t'c:em el ir. ei•J r io Jacuh y . 

SERRO BRANCO . Log . n o t o dis. do Ler mo ela Cachoe ir<1 , 
no Estado do Rio Gt'ancle do S u: . 

SERRO CH ATO . Uma el as c s t~çõe < da !i:sl r nrln de Fet·ro elo 
Rio Gt·ancle a Bagt?, l!:sLado dÇJ R io G ranel~ d o Sul ; eol t•e 
Basi lio e NasccnL~s. 

SERRO C H A TO . Arroio rio fi:,t .tdo elo Rio Gt·ancle do S ul• 
a fl'. ela m ar gem cli t· . do rio Pjr;tL i ny , t.r i !, , do S . Go nçalo . 

SE R RO DA ARVORE . AtTojo do I<.: stado tio R io Gr~ncl 
ch t;u l , n ~tscc na Sel'l'a do IIe rv:cl c de." ' g na na tnat·g·om esq. elo 
r to Cama'J.ll<ln, trib. ela lagh elos Pa~os . 

SERRO DA P ON TE . i\Iorro no m un. do A! Pg'I'eln, EsJ.aclo 
elo Hio G t'ande cln Su l , ú p ' q ur n a d imt·tc ia elo r io S. Jo :i:o e 
::t'l Indo el a 1~ . ele Fet' t' .) . '!' e m e l lc ('111 u m :~. ele suas fac,,s ~:ma 
J•ee n ~ r anc i :t b.•m pron u nc incla., e 1~e tt m :10 out ro do< l:tdos >al icn · 
t ;>s e.x·t?n de - sz ll ill u r alm~ n te u mtt conq1!' icla lag ·, que f'·•1·ma 
a ht 11 111:1. ponte ele 'ltJ a 1.2 met.t·os de nm só l'iio, com a lar 
it 'l t':J. ele clous ou lres meLros, e um n gt·a nrl e nltura. 1\.Llt· i
\ne-sc ess) ]Jit enom e no á t l 0s agg-re~aç:i:o cl, ~c :Te n o des<a pa t· · 

·L~, entt-e a perl t'.t. e o mort·o , p·> ] o escoament o elas agnas fe i ~o 
t a l ve~ por a lg uma fe ncl,1. que nl : i se ::t. IJt•iu. A ponte é en
t reta n to pe rfeita , a Joge qua~ i npp:;t·elhacl", c pO<'. e! in p· t ;;;::ttn 
.lU nlas diver sas pessoas . Esse mor r o é uma das p rHu e tt•as r:llnt · 
Ji cações ela sen a elo Cavel'Ú. 

SERRO D O B OT UCARAHY . Log . do E'lado do R io 
Gmncle elo Sul , no m un. ela Cach,eil'a . 

S ERRO DO C L EMENTE . Log. elo l~st :tclo el o Rio G t· ancle 
do Sul, no mun . de S . J eru nymo, com esc lt o\;t. 

'SERRO DO COUT O. Uma elas eo tacües ela E . ele Fet't'n elo 
R io Ur n.ncle a Bagé: no Estado elo R io. G t·ande d o ::i ul ; en ~r e a 
e;taç[io clu Dnal'te e Sei'l'o elo i<' t' iiCL tw so . 

SERRO I O FRIO. Ponto c tlm i ·, anle ela SPJ't'a (h Pt·atn , 
no mu:1. do Hom Con selho e L1: s ~ac\o de P e;·narn lnco. lll l'ormam
nos <~x i :S~it• ubi Utll il. lagOa., e1n c11.ias ngnus obser va-<:i e. tHll pleno 
mez de o ulubl'J , o fac \o. c u ri•J$issimo ele , pda manh ã, desap 
Pa t·cr, · r ~m tota imc n Lt! e el e no v> r ea.ppa reccrem á lat·.Ie. Nesse 
]~o n to cu lmin a n te ex is tem m on Li cul us ele peq uenas ped r as Ll e 
fot'nl a c tt• n n spa t· ~ n ·; i n elo chl'i stal. 

SERRO !JO ROQUE. Puv . n o nmn. de S . .T eronymo elo 
E:.;t ;do elo Hio Grande elo Su l, com clu<Lsesch s. pulJls. el -o ins lt·uc · 
Çao p t·i mar ia . 

S E R RO LI ND O . Lr•g. do E sLa do rlo P araná , n o mun . elo 
A. t·ra ia l Qneimaclo , com wn:t cad · ira p:o mi ;;~ ua ele in õt.. pt' ini. 
creaéla pe la L e i P t·ov : 11 . s :2 de t O de novem bt·o el: 'lES5 . 

S ERRO M ARGARI DA. Lo!! . elo l~;tt uo el e Ual Lo G•·oss1, 
P.o li11J J1. ele Miranda, en t.t•e o t·To ApaeoPed rade Ca l. 

SERRO N EGR O. Um cl •s quarl irüe; elo rl isL r icto ele Pa
r.otnkt. , no i~st.a rl o cl·1 Par~ u :i. F· ·i Llesm~mlJJ·aclo elo dt s Ll'i cLo 
de f'tt t · y~i' lm pe lo :u·t. I da Lcj Pro v. 11 . í07 de 25 de n ·: 
v~ llliH·o el e I ~SZ. 

SERR O ORI E NTA L . Assim rle num inav;.t11 os ll espa:1hoes 
ao P:io do i\siucat·; .Se1Tu Oooi<m t.al no que ] hn fira l'mn Le iro, 
na l l1~l';j'C l11- cl il' . elo Pa r·agu.<y, rorm;.t•·t1U o Fechc. dos Mol'I'OS, 
no b;st:tdo Lle M<\L~o G:·os;o , 

SERRO PEL LADO. Log. elo E sLaclo elo R. G . elo Su l , n o 
nmn. ele S . Luiz Gonzaga. 

SERROTE. l .og. elo Esta do do Ceará, no te t•mo de Benjam in 
ConsLan t; . 

SERROTE. Pov . do Estado do Ceal'lÍ, n o m un . ele P<\ -
t·acu rú . 

S ERROT E . Log . el o Estado elo R . . G. d o Nort3, no mu n . 
de l\Iossot'Ó. 

SERROT E. Log . do Estado elo R. G . elo No:·te , no mnu. 
elo Marti ns, cem u m a~:ucle. 

S ERROTE . LC'g . elo Estado dns A lagôas, em P irallh as e 
Bello i\lonte . 

SERR OT E. Bait• t•o do mun. do Soccot'!'O e Estado de Silo 
Paulo, com eschola. 

SER ROTE (f::ie n h or B om .Jesns elo ) . Baino elo m :m , de 
·a n t:t. B <' <t n ca, ~: o Estado ele S. raulo , com escb ola . 

SERB.OTE . Log . cln Es tado ele Min as Geraes , no cl is t. el os 
Bag,·es elo termo ele U l.> Ct . 

S !!:R R OTE . .i\Iot'l'D elo Estado do Pat•a li yba elo Norta, no 
m•tn. ele Caj :tse iras, a S . E . 

SERROT E . SetT a elo Estado elas Alagôa'>, a t res k ils. da 
pov . elos Olh oscl'Agua cloil.ccioly . 

S E R ROTE . niol'l'o elo Est:t c\ o el o R io de Jan eit·o, no mun . 
de R eze nde . 

SERROTE. i\[or ro el o Estado ele S. Pn 1ti o , n o mun . de Sa nt:1. 
B t'anca. Fica ah i uma cape! la da in l'ocação ' elo Bom Jems. 

S E R R OTE . Mol'l'o ele ma iot· el evncão dos qu e p~ssue o cl is . 
rla B<tt'I' :J. rlo f~ .• :anlo . no Es tado ele l\Ii n .s Geraes. Ha n e lle 
u ma estm cla de t·ocl<tgem de elilfici l acces>o. 

S E RROTE. I lh a do Est~ el o ela Ba hia, n o mun . el a Ca "a 
Nova. 

SER R OTE . II :,a no l'io S . F1·anci.sco, entre Joaseiro e Capi m 
G ro;;so . (Hn l felLl). 

SER ROTE . Rio elo Estacl•l elo Cear:í, banha o m un. ele Ca
r :1 ·teú~ e elesagua no .Po ty , aft'. el o P<lrnabylJa . 

SERROTE . R io do Estado elo R , G . elo Norte , ba nh a o 
mu n . elo Jardim e f:1~ barra no r io E . S an to , afl'. do Scri eló . 

S E RROTE . R i o elo Estado elo Paran á , aff. el a mar gem d ir . 
elo Cuuatão- mi ri m. 

S ERROT E . R io elo Estado ele Sant a Ca·th a ri na, aff. da 
m a t'i:(em clit'. do BoLuc' a< , no dist. ele J oin ville. (In f. l oc) . 

SERROTE. Corrego clü Estado de Minas Geraes , afL el o J a 
cn linga, no mnn. elo i\I anhuassü . 

SERROTE . R ibe irão el o E., taclo ele M i nas Ge r aes, banh a o 
mu n . ele Ca ldas e cleõagu a no rio J aguar y . (Inf. loc) . 

SERROTE . Ca rrego elo E s tado ele Goy az, a Jf. ela marge' lll 
dit•. do Garapa, Ll'ib. d o dueir iio Sant ' Anna, qu e o é do ri o 
S . Ba r Liw lomeu . ( l u f. Joc) . 

S E RROTE . Gra '1 cle r i bciriio el o Es tado de i\fa tto G t·o,~;o , t~ o 
cl iõl'. . ele Mit· ancla . Na>ce ele um u notnve l col l ina c ba m a rl ::t Sc1'
?'i" lw . n o a l io rl a sel'ra el o Amambubi, mn;s o u m enM aos 
2 l0 12' S (B . de i\le l g a~o), e cles ng- ua n a margem eRq uercla elo 
Vacca ri ;:t . pouco acima da foz elo Passa T empo . 

SERROTE . L ug.Ja elo Esi;:1clo elo Crar ú, no lll Lt n . de Ca scavel, 

SERROTE. Lagoa no m un. elo Rem a nso do Estado da 
Buli ia . 

SERROTE . Corr edei t•::t. s i t uada n o ri o S. F r a n cisco, pt' oxima 
á cac llOe:m de Pa ul o Affo nso. 

SERROTE D A F U R N A . Log. do E'>ta do elas A lagoas , em 
S.Hu'Auna llo Ipn n ema . · 

SERROTE D A L AG E . Log. do Estado das AJngôas , n o 
m utl. de P::t. u la Alf•Jnso. 

SERROTE D O J A P Ã O . Log . elo Esta do das A lng&as , n o 
m 111. elo 'l' n1 ip1i. 

SERROTE RED ON I: O. R i<tcbo do Es1arl.o do Oe~1ní, bnnl1a 
0 mn n. ele Umary e dr.sa,:; ua 11a rnargc m cl ll' · d o \' 'acuo P en 
den cia, 
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SERROTINHO. Log. do Es·~ado das Alagôas, em Sant'Anna 
do Ipanema. 

SERROTINHO. Morro co Estado ele Sergipe, no mun . ele 
Itabaiana. 

SERRO VERDE. Log. no muu . do Yporanga elo Estado ele 
S. Paulo . « Ha abi uma gru·ta ele onde sahe um ribeirão que 
~orne -se por baixo ele um mol'l"O, percol'renclo uma clist.ancia ele 
mais ele 18 kils., vem reapparecer no log. denominado Gc!qwinho 
e desagua no rio Bethary». (lnf. loc). 

SERRO VERDE. Log. elo Estado ele Santa Catharina, no 
mun. ele Lages. 

S ERT ANE JO LOPES . Grande volta que faz o l'io Timbó• 
aff. elo Iguasaii. logo ac ima elo porto ou enseada ele Beaurepaire 
Rohan. Foi assim clenominacltt pelo Pt·es iclente elo Paraná , 
Visconde ele Taunay, quando em mal'ço ele 1886, fez com que o 
vapor «Cruzeit·o" pelo. primeira vez su lcasse aquelle rio. 

SERTÃO . Log. elo Estado do Rio ele Janeiro, no clist . ele 
S. José da Boa Morte. 

SERTÃO. Pov. do Es~aclo elo Rio ele J ane iro, no mun . ela 
Barra Mansa, com eschola. 

SERTÃO. Log . elo Estado elo R io ele Janeiro, no mun . . ele 
Sapuca ia. 

SERTÃO. Pov . elo Es·tado do Rio de Janeiro, no mun. ele 
S. João Marcos . 

SERTÃO. Log. elo Estado elo R io ele Janeiro, no dist. el e 
Tiradentes e mun. elo Parahyba do Sul. 

S ERTÃO. Bairro no mun. do Cunha do E s·tado de S. Paulo, 
com uma eschola. publica creacla pela. Lei n .101 de 24 ele setembro 
ele 1892. 

SERTÃO. Bait-ro do mun. de San·~a Bl'anca, no Es·~aclo de 
S . Paulo. · 

SERTÃO. Log . elo Estado ele S . Paulo, no mun. ela Bocaina. 

SERTÃO. Pov. do Estado ele Sa nta Cathariua, no dist. elo. 
S. S . Tt•indade e mun . ela Capital . 

SERTÃ O. Estaçilo el~. E. F. Melhoramen·tos elo BrazH, no 
E stado do Rio ele Janeiro, na r a iz ela serra do Mar. 

SERTÃO . Serrado Estado de Pe1·nambuco, nomun. cleFlol'es. 
Sae elo grande cordão que divide esse mun. do dist. ele Piancó 
pertencente á Parahyba . Corre ele N. a S. e ft ucla jun to ao rio 
Pajeú . Tem 12 ld l s. de comprimento. 

SERTÃO. Morro elo Estado ele Santa Catbarina, no mun. de 
S Miguel. 

· SERTÃO . Riacho elo E s ta.clo_ el as Alagoas, no mun. ele 'l'raipú 
Desagua na margem dll'. do n o deste nom e. 'l'em 53 kilome
tros de curso . 

SERTÃO. R io elo Estado do R io ele Janeir·o, affl. ela margem 
esq.do Sant'Anna., um elos formadores elo Guanclú. 

SERTÃO. R io do J<Jstaclo de S. Paulo, banha o mun . do Cunha 
e desagua no rio Parahybuna. 'l'ern um curso ele 18 kils. e nasce 
no loga l' Sa nta Bar·bara. 

SERTÃO. Rio que faz bat'!'a no i\1ampituba, abaixo elo p ,,sso 
elo Sertão, no Estado ele Santa Catharina .. 

SERTÃO . Rio a fi'. ela margem di r . elo r·io Ur ugnay . Slla foz 
fica proximo da do L'io Pal'clo. 

SERTÃO. Conego do EsLaclo elo Minas Geraes, aff. do rio 
elas Velhas. Es lá, segundo Derby, a 1064 metros de altura sobr·e 
o nivel do mar . 

SERTÃO. Ribelri'io elo Es tado de Minas Geraes. aff. da 
margem clir. do rio Boa. Vista que va i par·a o rio Par.i. 

SERTÃO DA SAUDADE. Log. elo Estado elo Rio de Ja
n eiro, no mun. de Campos; com uma esch. publ. de ins·t. 
primaria. 

SERTÃO DE CIMA. Bait·ro elo mun. ele Jagnat·yahiva, no 
Estado do Parana. 

SERTÃO DE MASSIAMBÚ. Log. elo Es tado de Santa 
Ca·tharina, no mun. da Palhoça . 

SERTÃO DO C.AMPO. Rio elo Es Laclo de San·ta Catharina, 
aff. da margem esq. do Embahú. 

SERTÃO DO FERRAZ. Bairro do mun. elo Cunha e Es
·tado de S . P aulo. 

SERTÃO DO MARQUES. Log. no mun . elo Parabyba elo 
Sul do E9tado do Rio ele J aneit·o. 

SERTÃO DOS PRETOS. Bai r·ro elo mnn. de Santo Anto
nio da Cachoeira, no Estado de S . Paulo; com um<r esch . publ. 
Cl'eaela pela L•;i n. 2-15 ele <1 ele setembro ele 1893. 

.SERTÃO GRANDE . Ribeit·ão do Estado ele i\linas Geraes, 
vem ela serra elo Monge, banha o mun . ele Passos, reune- se ao 
Almas e jun·tos vão desaguar no Conqu ista. 

SERTÃOSINHO (Apparecida elo). Villa e mun. do Estado 
ele S. Paulo, C!'eada pela Lei n. 463 ele 5 ele dezembro de 1896 . 
Foi dEl,smenb1·ada elo mun. elo Ribeirão Pl'eto . Por suas divi
sas correm os rios P ,tr elo, Ta boca, Onça e l\Iogy -guassú. Tem 
uma esch. ct·eaela pela Lei Pr·ov. n. 134 ele 15 ele maio ele 1889 . 
Foi creacla parochia pela Lei Prov. n. 31 de 10 de março 
ele 1885 . 

·SERTÃOSINHO. Log . do Estado elo Maranhão, no term0 
de lcatú. 

SERTÃOSINHO. Log. elo Estado elo R. G . elo Norte , no 
mun. de Papar_y. 

SERTÃOSINHO. Pov. elo Estado ele Pernambuco, no mun. 
de Agua Preta; com uma esch ·. publ. _de inst. prim. Cl'eacla 
pela Lei Pro v. n . L 529 ele 28 ele abt•tl de 188 L. AgenCla do 
cOt't'eÍo Cl'eada pela Portaria de 17 de jlllho ele 1885 . 

SERTÃOSINHO. Pov. do Es tado elas Alagl'las, no mun . ele 
Jpanema . Tem uma cadeira mix·ta ele inst . prim, creacla pela 
Lei Prov. n. 921 elo iO de julho ele 1883. 

SERTÃOSINHO. Log . elo Es tado elo Rio ele Janeiro, no 
clis·t. de Sant'Anna e .mun. ele Rezende, com uma esch. muni
cipal. 

SERTÃOSINHO. Bairro elo mun. elo E . San to do Pinhal e 
Estado de S . Paulo. 

SERTÃOSINHO . Baüro do mun. ele Itapira e Estado ele 
S . Paulo , sob re o rio elo Peixe. 

SERTÃOSINHO. Bai rro elo mun . de Arêas e Estado ele 
S. Paulo, com uma es.;h, creada pe la Lei n. 378 ele 4 de se
tembro ele '1895. 

SERTÃOSINHO . Pov . no m ~m . de S. José elos Campos e 
illstado ele S. Paulo, a 15 kils . distante ela cidade, com uma 
capella ela invocação de Santa Cruz e outra de S. Benedicto. 
Tem esch. publica . 

SERTÃOSINHO. Bairro elo mun. ele Santa Cruz das Pal
meiras, no Estado de S. Paulo . 

SERTÃOSINHO. Bai.t't•o elo mun. ela Lime ira e Estado de 
S. Paulo. 

SERT 7i.OSINHO . Pov. elo Estado 'ele Minas Geraes, no 
mun. ele Pouso Alegre, com uma e.;ch . pn~l. ele i nst. prim. 
creacla pela Lei P rov. n. 3.396 ele 21 dejttlho de 1886 . 

SERTÃOSINHO. Log. elo Estado ele Minas Geraes, no 
mu!l. el e Cabo Verde. 

SERT ÃOSINHO . Log-. elo Estado ele Minas Geraes, no 
clist. das Aguas Virtuosas elo Lambar·y. 

SERTÃOSINHO. Morro elo Estado ele S. Paulo, a nove 
kils. ela cielaelo ela Bocaina, a. cujo mun . per·tence. 

SERTÃOSINHO. Serra elo Estado de S. Paulo. Serviu çle 
divisa entre o dis t . do Passa Quatro e Casa Branca. 

SERTÃOSINHO. Serr,1 do Estado ele Mina> Geraes, no 
mun. de Pouso Alegre. 

SERTÃOSINHO. Morro elo Estado ele Minas Geraes, no 
mun. da P edra Branca . 

SERTÃOSINHO. Pequeno rio elo Esiaclo do Parahybn. elo 
Norte, banha o mun. ele Mamanguape e desagua no rio deste 
nome. 

· SERTÃOSINHO. Carrego elo Es~aclo de S. Paulo. n.ff. elo 
ribeirão do Cascalho , que o é elo l'io .Mogy -guassú . 

SERTÃOSINHO. Corrego do Es·taclo ele S . Paulo, aff. elo 
rio Piaguy. 
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SERTÃOSINHO. Pequeno rio do Estado de Minas Ger aes, 
hanha o mLm. de Pouso Alegre . Vai para o I tahim . 

SER TÃOS I NHO. R ibeirão el o Estado ele Min ::~s Geraes, 
banha o mLm. ele Caldas e desag ua no rio J agua ry. (Inf. loc .). 

SERTÃOSINHO. R io do Estado de Minas Geraes, desagua 
na marg·em dil·. elo rio Lambary, t ri b. elo rio Verde. 

SERTÃOSINHO. Carrego do Estado ele Minaa Gemes, faz 
harra , no at·l·aial ela Virginla, no ribeirão Maranhão. 

SERTÃOSINHO. R ibeirão elo Estado de Minas Geraes, 
afl'. da margem esq. elo Congonbal, trib. do rio Grande. 

_SERTÃOSINHO DAS OLIVEIRAS. Log. do Estado do 
R1o de Janeiro, no clist. do Senhor Bom Jesus do Ribeirão de 
Sant' Anna. 

SERTÃOSINHO DE CIMA. Pov. do Estado ele P em am
buco , no te rmo ele Agua Preta, com escbola . 

SERTÃO VELHO. Bairro do Es tado de S. Paulo, no mun . 
de Lorena, com eschola. 

SERVIÇO. Morro elo Estado do E . Santo, á margem esq . 
do rio Doce, pouco a baixo elo porto ele Souza . 

SERVIDÃO. Carrego elo Estado ele S. Paulo, banha a ci
dade ele Araraquat·a e elesagua no ribeirão elo Ouro. Tem 
duas pontes ele pedra e um a ele madeira, que liga m o bairro 
da Est ação á cidade. 

SERVIDÃO PUBLICA. Corrego do Estado ele S . Paulo, 
nasce ele um a pequena clept·essão, na extremidade N. E. ela ci
dade elo Rio Claro e clesagua no rio Co rumbatahy. Forn ece a ' 
a!Sua po·tavel com que é abas·tecida a cidade. Este con ego, di
n gmdo-se par::~ N. O., separa uma pequen:.t parte da cidade. 
formando o arrabalcle ele Santa Cmz . 

SESMARI A . Pov . do Estado ela Bah ia, no mun. do l!:ntre 
Rios, com uma esch . publ. ele i llst. prim. creaela pela Lei Prov. 
n. 1. 910 de 28 ele julho ele ·1879. 

SESMARIA. Log. no cli s t. de Cordeiros, pertencente ao 
mun. de Nyterõi e Estado elo Rio ele Janeiro . 

SESMARIA. Log, do Es tado ele Minas Geraes, no mun. ele 
Oliveira. 

SE.3MARIA. Nucleo coloni al elo Estado elo Paraná, s iLUa clo 
na maro-em esquerda elo Nhundiaquara e paL"te em ft•eo te ela 
ci dade de MoL"retes. E' banhado pelo rio Sapitanduva e seus 
aill uen tes: e cortado, além das es tr::~clas secunda ri as , por quatro 
ele rodagem, tres elas quaes cltrigem-se a Barreiros, Anton ina e 
Porto ele Cima . As ten as desse nucleo custaram ao l!;sLaclo 
17.702.)736. Foi emancipado em Ag-osto de 1879. Tem 386 habi• 
La'ltes, sendo 2i0 brazileiros, 175 italianos e 1 allemão. 

SESMARIA. R io elo ~s taclo ele Minas Geraes , rega o dist . 
ele San·t' A nn a do Mono elo Chapéo do muu . ele QLtolu~ . 

SESMARI A. Ribeirão elo Estado ele l\Iinas Gerae.> . aff". ela 
margem di r . elo P itangueiras, trib. elo AyuntOca. · 

SESMARIA . Lagua elo Estado ele l\linas Geraes, no mun . 
de Montes Clat·os. 

SESMARIAS. Pov. do Estado cl::l. Bah ia, no clis t. ele Ara-
çás . J á foi flor escente . . 

SESMARI AS. Log. do Estado elo Rio ele J aneiro , clist. da 
Vargem Gr ande e mun. ele Re zende, com uma escb. muni
cipal. 

SESMARIAS. Rio do Estado lo Rio de Ja neiro, banha o 
mun . de Rezende e clesagua no Parahyba elo Sul . O coronel F. 
C. ele Campos (Obr. cit) diz Sesmarias ou Fo rmosa. Receh·e 
o Feio. . 

SE~:3SÁ-YM.A . Log. elo Estado elo Amazonas, no clis t. de 
Purupurú. 

SESSENTA . Igarapé elo Estado elo Pará, rega o mun. ele 
Bragança e desagua no rio Quatipurú . 

SETE BARRAS. Dis t. elo Estado ele S. Pa ulo , no mun. 
de Xirirlca . Foi crea clo elis't . pelo Dec. n . 144 ele 30 ele 
março ele :1.891 e pa t·ochia pela Lei P t•ov . n . 53 ele 21 ele março 
de 1885, que a nnexou- a ao muo . de Iguape . De~membrada do 
mun . ele Iguape pela Lei P ro v. n. 66 de 2 ele abl·i l de 1887 . 
'l' em agencia elo correio e duas eschs. pub ls. · d.e instrucção 
primar ia. 

SETE BARRAS. Bairro do mun. de Piracicaba e Estado 
ele S. Paulo . 

SE TE BARRAS . R ibeirão elo Estado ele S . Paulo, aff. ela. 
margem esq. elo Ri be ira elo Iguape . 

SETE BRAÇAS. Anco •·adouro no Est ado elas AlagôBs, si
tuado na costa comprehendlcla en tre a !.Jarra elo Camat·agibe e. 
a do riacho Persinunga, no lagar denominado Por to de Pedras. 
Não ohsta11te t er alguma proi'undidaele, é esse ancoradouro 
cheio ele pedras e muilo estreito por iicat· á sombra do recife, 
que apenas faz uma pequena barreta e é por isso procurado 
por barcaças e canoas . 

SETE BREJOS. Lagôa cl:J Estado da Bah ia, atravessada 
pelo rio Tiriry, atr. do Jequirlçá . 

SETE CABEÇAS. Log. do Estado ele Pernambuco, no 
mun . de Itambé . 

· SE TE CABEÇAS. Serra elo Estado da Bahia, no dist . do 
Bom Desp::~cho elo mun . ela Feira ele San't' Anna. 

SETE CACHOEIRAS . Dist. elo Estado de iVIiuas Geraes, 
no mun. de Fel'l·os . Diocese ele Marianna . Foi creaclo dist . 
pela Le i Pl·ov. n . 2 .215 de 3 ele junho ele :1876 e elevaclo á ca
tegoria ele parochia pela lei n. 2.420 de 5 de novembro de 1877. 
Tem clttas eschs. publs. ele inst. prim. Agencia do correio. 
Sobre s<Jas divisas vide : art. I da Lei Prov. n. 2 .906de 23 ele 
setem bro ele 1882; n. 3 .2-19 de 11 de otrtubro ele 1884. Foi des
membrada do mu n . ele Habira e a noexada ao ele Ferros pela 
Lei Prov . "· 3.1.95 c1e23 ele se·tembro de 1884. 

S ETE CACHOEIRAS . Carrego do Estado ele lVlinas Geraes, 
aff. do r io Piranga . . 

SETE CAMBADAS. Igarapé elo Estado elo Pará, no dist. 
elo i\Iosqueiro e mun . da capital. . 

SETE DE SETEMBRO. Cou ego do EsLado do E. Santo, 
afl'. elo rio Caval!inho, nos limites elo mun. de San·ta C1·uz . 

SETE FOGÕES . Baiáo nomun. de l~orto FeJize Es·taclode 
S . Pa: Ilo, com u ma esc h. publ. Cl"eacla pela Lei n. 373 ele 3 ele 
setembro ele 189õ. 

SETE ILHAS . Log . ·elo Estado elo Amazonas, na margem 
dit·. elo rio i'\ hamund ã, junto elo lago Uabory e defronte da foz 
elo rio p jracuarn. «Este nome, diz o Sr . B. Roclrignes, indica o 
numero ele ilhas que teem em si, todas cober tas ele floresta e pro
ximas u mas elas outras .» 

SETE I L HAS . Baixio no rio Parnahyba, que separa o Ma
ranhão do Piauhy. E' um dos obstaculos á franca navegação 
el'aquelJe rio. 

SETE ILH AS . Baixios siluados no rio TiLagy, a menos ele 
3 k ils . par a baixo ela confiuencia do r ibeirão elas Congonhas, 
no Estado elo Pa1·an~L. Co o tinuam esses baixios até á ilha das 
Ar ar as, por uma extensão ele cerca de uma legua; .mas não 
em baraça m a navegação. 

S ETE ILHAS. Gorrecleit•a no rio Paranapanema, na secção 
comprebenclida eu tre a foz do Itapetlninga e a cachoeira elo 
Jurú-mir im. E' u m dos sitias mais apraziveis do Parana
panema, mas perigosíssimo para a navegação. Um dique ele 
cUabaze tranca o rio, qnasi inteira mente no angulo de· uma 
brusca volta . Ilho te pecl reg .:. so, em melo elo clique, divide então 
o all'eo elo rio em clous braços, cada qual mais obstruido e im 
praticavel. Entre o ilhote e a margem esq., a passagem mais 
fav onnel tem apenas i6 metros ele la rgo ; aguas impetuosas 
por ahi se preci pi tam para uma bacia ampla, em que ha varios 
poços profundissi~os, alguns bancos de cascalho e a~êa um 
pouco mais em bano, precedendo a varias Ilhas . A desClda das 
embarcações só é possível depois de descarregadas estas, ainda 
assim correndo ri sco de serem arrebatadas por perigosos redo
moinbos. 

SETE ILHAS. Corredeira no rio Jacuhy, ent re R io Pardo 
e Cachoeira , no Estado elo R . G . elo Sul. 

SETE LAGÔAS . Cidade e mun. elo Estado d~ Mi~as Ge
raes, séde da com. elo seu nome, a 685 kils . da Capttal l< edet·al, 
em terreno plano, sobL'e o qual ha diversas la&"ôas , elas quaes as 
sete seguintes deram o nome á cida~e: ~aulmo, a. ma ts bella 
ele t odas Catbarina Matadouro Jose F eltx, Boa VIs ta, Cerca
dinho e' Chacara; ;erviela pel~ E. ele F . Central do Br!lzil, 
que ahi tem s.ua estação t erminal. E' c1clade plana, de h nclo 
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aspécto, }l orém o.lg·um t o.nto lri s le e de pequeno desenvolvimento 
com mcr cia l. Orago Sa nto Antoni o e diocese de Ma t·, a tm :J. . 
A ma·tl'i z es tá s i lua da na prar.<t 'l' irade n tes, n.o l::~,tlo cl :1 Caso. 
da Misericot·clia ela N . S . ela~ GJ'iJ.ças e com a fren te par ::t Jt co. 
cleia e cas a ela ca mam . E ' um t •mplo pot· demais modes to, 
despido de ornament ação no se 1 intel'iot· . T e m tres aHareo , o 

· altat·- mót· onde se encontram as imagen s ele Santo Antonio, ele 
N. S. el a s Dôr es e Coração de J esu s, tendo aos lados S. Sebas
t ião e S . Fra ncisco: o alt.at• de N. S. das Dôt•es e o ele S. Jo~é . 
Tem •luas ·torres e Úm r elog io em um elos lados. A' ém cl« ru a
triz possue as car~llas de S . José e ela Piedade e mais se is 
P assos . Possue (lSJ7) uma fabrica ele ccrvo>ja e ou tras bebidas, 
uma fabrica do tecidos ela Co mpanhia Industri al ela Mela :1ci" , 
e dous kil s . el a cidade, qua·tro llO'tei.:;, duas pbur macias, Cbl'Ca de 
800 pr ed ios, quasi t od os an t igos e sem ar ch ibec tu ra , uma ty po
graphia , onde se i mprime o Sete L agúc6s , a Soc iedade Propul
s or a ela fns tr ucçiio, um cemi terio com u ma capell a de S. i\li
gu P- 1. A cidade lem 4 OJO llo.bs. Nelh li ca.m os ba in os elo 
Boquei1·iio Vargem ele J oão Correu, Jooé Feii x e os Iogs.: Cas
cudos , P aiol, T a manduá e B t·ej 5:o . A cidade possue cinco eschs. 
publs. e uma es0h . no r mal . l<'oi e S:J. cidade no t <·a nscorrer do 
seculo pa%aclo um Re~ istro, em que La vi a apen ~s tt•es casas : 
a el a b:tlança, que h oje já n ão e iis•e , o qu ar<e1, hoje casa pn 
·ti cular , e a ca sa do com mandan te, o·1de hospaclou-se o In confi
dente P adt·e .José da Si I v a , qu ando de V i \la R ica dirig in.-se à 
Villa elo Principe em lmsca de adept~ s . ( ') T empos depois , fo i 
con struiela um a cap -ll a, qn e por muito tempo foi nUal ela ma
triz elo Curral el' JTi l-Rei, a-té q :~e por Dec . ele H cl ~ j nlho el e 1.83.2 
fo i cl ec ' araela nlial da matr iz ele Santa Q ui ~et· ia c por L ei 
l' ruv. n. 211 ele7 el e abril de l SH foi elevada a paroch :a , se ndo 
seu pt•ime it•o vi gario o Padre .Jusé Vicen te de P aul a E:lisi ario, 
';\,ue term inou seu s di as no Uospicio ele Alienados el a Capi Lnl 
l<ederal. Villa por Lei Pt•ov. n. 1. 895 ele 2-l de n ovembro 
el e 1857 , in stallada em 27 ele no ve mbro ele -1 871. Cicl acle pela 
ele n. 2 .G72 de 30 ele novembt·o rle iSSO. E ' com el e pl'im ei1· a 
entr. Cl'e rt ela pel:t Lei Prov. n. 2 .'!55 ele 19 de oulttbi·o de i~iS 
e classificada pe lo Dec. n. 'i .iSi de 8 de ma rço ele i 87.i e Ac to 
de 22 de fevereiro el e 18J.2 . A uns quatro kils . el o ce ntro el a ci
dade ha , para o l ado SO. , uma mJ..ê\·es losa mon tnnlla ele pedra 
que a prese nta f<i rm as c uri osas , ri'l~a el e qu a lqu e t• po:1to da 
cidade . Ot•a a el e um char éo ele a b :1 s t• evit·adn.s , om ele lim a 
cabeça or nada de tres gra ndes or elha .~ e v is'ba pP. l a p:~ rte pos
t erior, ora fina l men te de um ft• ,) n lespicio de egr e.i a , em que as 
·torres não es~ão a inda ·term i nada s . Nas circumvisinh a nças ela 
cida de b a divAt·sas grutas ou l apas. sendo mai s cut·io sn. a q ·: e 
fica na fralda occiden tu l ela ser ra d•) Ct'U7.eiro on elas Sete La
gôas. O clima el a cidade e do mun. é um dos melh or e8 do 
J!:s t ,.ào, sendo admiravel que, a bundando nelle h<gôas e bl'ejos , 
a m al al'i a não fac;a ahi muitas vi c t:mas . l.!:mfim, a cidad e pe la 
sua Jindiss im a posição ·topographica , pela me niclacle elo sou 
clima e pel:J. riqueza do feu mun . es tá fad ada a se r um a das 
primeiras do E <i·bado e pena foi qne a n ão tiv essem escolhido 
para nella con st :·uir- se a nova ca pita l . E' ligada n. di ve rsos 
pontos por eo t t·aclas , comn a qne liga- a. ao Curvello, a qu d é 
alravessada peJo ribeirão T a iJocn.s . e a qu e v:1c ao Bul'i Ly a é 
cortada pe lo ribú riio Maca cos . A l a voura elo nHt'l. cc•nsis le c·m 
café e canna ; tem tres i1u pn rla nte ~ j azidas ele ma rmo t·e e mui
t as jazidas calcareas; ha cobre e a m iaoth o . O mun. é monta
nhoso e entremei aelo de pl:ll1al tos, o nd e ncham-se mu1tas laguas, 
·tornando-se por isso mui l1 ndo o h orizonte rtue se clescor tina 
de qualquer emin e nci a. Além das l a ~?ô a s ciLnclas ficam m~is no 
mun. ns seguintes : Ald&ns , Ar êas , B1·ejão, Cam po Alegre, Crt
pivara . Ca ,·a hyb~s , CeJ'I' <tci o Grande, Comprida, Feia , Gt·a nde , 
J ec1uilibi, Mingú, P<J e Ben to, P a tos , P ed r a Gra nd e, P ir a nh o.s , 
P orcos, H.emccli o , Sang ue.>ug::t, Vea dos e cliver.>as outn1s . 
E' banhado pelos ri os el as Ve lh as Par aopeba .• JequitilJ<i , 
Barreüinho, Pa lmi ta l, Bo m Suecesso, Cruz, l' spú·i t•J Santo, 
Matadouro, Paio l. 8. Júiio, Cipó. O i neta e por clil'erso3 cor
r egos, entre os quaes o Granja e o Queb ra, qnea ·t<· rn· cssam pr.u·a 
a cidade . Tem a fenn. das ~· a te. L Dgôas on el o Cntze iro, qu e 
0 lado O. limita a hella plani c ie, em que se ach a a cicl arle, 
a do B~Jclim. a el o R~J uilosa , a elo P a iol, rio Sacco , ela Cnnn:l
bra va ela P ed ra G ra nde, elo i\Ja rJuiné, e di ve r sos mor r os, enLt·e 
os qu des o ela Boa V is ta . Con~prehcn cl e os clis Lss da c idade, Je_C[lli
tibá •ra.boleiro Grn.ncle. Bur1ty e Inh a•nna e os povs. Pulnnb:1l, 
Pecl;·as, Cambahubas, Coclis burgo , Pa~cho;, l, S . De nlo Fonnna , 

(1 ) Esta. cns:t ai nda hoje existe un P'' ::tQ:l Tirad •~ n tes, 

Pi res , Pi cftrlas , al ém ele mnitús outt•os. Sob"e suas divisas 'liicle 
a s Le is P ro v. n. 2:10ll el e 4 cle.jan ei ro ele i 875 (:tr t. li ); n. 2.210 
de 1 de j u nho de 1876 (:u t . I l) ; n . 2. <185 ele 9 (]e n ovem bro 
ele 1876 (a l't. I); n. 2. G26 rle 7 el e el e j :.t ne i t'O el e :1.880 (.t rb. I!) ; 
n . .2 612 (art. J), n . .2.635 (a rt. J s Xl, n. 2 .7 10 todas t res 
de 30 ele nove m Ir o de 18S::J : n. 2. 376 rl e 3 ) de ou tubro el e 18S·l ; 
e n. 3A l2 ele 28 el e set em bro el e 1887. N::t cidade fica a inda a 
Qui n ta dos P assos com lab l'ica ele vinho ele uva , laranja , 
ann.naz ê j a botic:d)~. 

SETE L.AGÔAS. Lo:; . elo E8tado elo P i a ~th y no te rmo ele 
S . J oão do Piauhy. 

SETE LAGÔAS . B.t irt•o do mn n de ~logy-guas>ú, no Es
·taclo de S . Paulo . 

SETE LAGÔ.AS. E s tnção el a E. el e F. Centra l elo Bra zil, na 
c idade do seu r.om e e l~sta. rlo de Min as Geraes , in au g-urada a 
12 ele setembro de 1896 . Dis ta nm (i00 metrns da ciclacle . 

SETE LAGÔ.AS. Serra elo T~staelo ele Min as Gem es, no mun. 
el o se u no me . Tem em cima nma ca pellinha , de onde se o-oza 
ele um esplendiclo pa noram a . Te m um co ntra f,ll' te de ond e ~as
cem os co rregos da Gin eta. vertcn·tes el o Par·n.opeba e elo Paiol, 
verten tea elo rio das Velh as . g• lam bem denom in ada Cruzeiro . 

SETE L AGÔAS . Morrn do Estado de ~J aHo G1·osso. r~ mo 
el a set·ra elo P ary, espo rão tia. co!' 'J ilhei,·a dos P ar ecys, enl;l'e os 
mer idianos 13o c 14°, ma is ou 111 e n o~ no pa t·all elo :l.<to. R eceiJen 
es3a n ome por cxis :ir em ~e u plan n.ltrJ um e ' tcnso brr .i ~ J. onde 
se c! i ' ti nguem sete pequ cna9 m as mui!' as p1·ol'unelas l H g·õa~ . 
a ppn.re n te menle separadas pnr um teJ•t•a no encharcado e cobr,J'Lo 
el e bnri ty• , m:l s provAve lm en te com mnn icanclo- Re suh term nn.
men :e . E' ness>l R ) :~g-ua s qne t om a or ige m o g-rande ri o P a
r <Jg twy, aos ·1-l" ;i<J.' S., 30 kil s . no sul cl n vil la elo Di 3mantin o e 
bll ao NO . el e Cuya 1,á . !!:' tamlJem c ~nhecido pelo nome de 
ser t• a el a iVIe:g .teirJ . 

SETE L AGÔAS . Conego elo Estado ele Mi naq Geraes, afll . 
el o ribeil'i'lo elo T eixeit·a . 

SETE L AGÓAS. P equen as h1gô:~s con ~iele J· a.rl~ s cr,mo as pri
meir iiS l'o nte.õ el o ri o P a1·ag nay. no E stadn ele Ma l-to Grossr. O 
conde cl eCaste lnau me nc iona só cl tl DE. E xistem em ter reno pv.
l urloso c Cci'Cad o de bu!'itys , no c ume elo pln.n all.o , ~ o S. ela vi l la 
elo Diam a nt ino, ela qua l cl ioln. m, segunrlo \V. Cl.tancll ess , l.r es e 
meia. legua'l a S . e uma e me ia a O. Altitude, segundo o conde 
de Cas td11~ u, 315 melros. 

SETE L.AGÓAS . (Ribeido el as). Vide P a·J"ag uaysinho . 

SETE LAGÔAS DE CIMA. R ibeiriio elo E stado üe Minas 
Garaes, r eun e- se ao ri l;eil'ilo da Boa Visla . 

SETEMBRO. Ri ach o elo Es tado ela Bahia , no mun. de Ca
rinJ,anha (lnJ'. Joc.) 

SETE PASSAGEN3. De nominação que toma a serl'a el e 
Itac amh i t· ~ . q11 a ndn limi~a a E. o mun. ele Mon tes Claros no 
Esl a clo ele Miu as Gcraes . ' 

S~TE PECCAD_OS. Cachoe it·a no 1·i ·1 R ibeira rle Tgnar é. 
pt· nx11na rlas denomt11 ncla 'l Cn ,·acol e F un il c ela [; , ~ dn ri o cl ús 
Pil õe> . (Mat•Li m J:i'r~ nc i scn, TTütgem mine?"ct logica , 1805 .) 

SETE PONTES. Log . do l'sf.nclo elo R io rle J a neiro, no 
mun. ele Go np lo com di tas esd1 s . pnlJls. de in s t. prim a t·ia. 

SETE. PONTES. Rio el o E <; la<lo •l e S. P aul o; n::t>ce naset'l' f1 
elo Lo bo e clcsagua no Jaca r ehy, LL'ib. el o Jaguat·y . 

SETE POSS ES . Lng. no mun . el e Theophilo OtLoni do E s
tado ele il11n as Oel'aeõ ; com du :1 s eseh s . pnb~s. elo ins t. Jll'im. 
c :·e~clas pslo ;Lrl . I. § I. da. Lei P 1·ov. n. 2 . 3\JO ele 13 ele ouLu bro. 
(]e 1877 e L• i n. 105 d~ :U de .i ulbo de 1894. 

SETE QUE RRADAS. Rio el o H:staclo elo P a ran á , affi . cht 
n1 n. rgen1 esq. elo Ribc il'a. 

S~TE QUED AS .. Bain··: do m1In . de Campi na s , elo E: s tarlo qe S . Paulo. AIL1 ex1s te n lazcncla elo. m esmo nome, per tc' nceiüe 
a V 1 s~~ n d ~ Sõ :J de ln tl n J<l L t~ba . a rJl"'] poss ue ma is de 300 .000 pés 
r]ç cale rm tenas mn ssa pe . Os t. ra ba llt :Ielot•es siio em•opetts e 
l iber :os . A qufl. n t icla cl c méd ia da protlu cçilo e de 165.732 kilo
gT a inJll;lS . 

SETE QUEDAS. Ba ino el o mun. elo Ampa1·o, no Est~ do 
de S. P a ul o . 

SETE QUEDAS . Mort·o no mun. elo S . Jo2e el os Campos, 
no Jl; s tallo dç ~ . Pa nlo , 
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SETE QUEDAS . Rio do Estado elo Paran á , a ffi . da margem 
esc1. elo 1\i lJe it·a el e Ig nupe . 

SET E QUEDAS . Ma~eEboso salto fot·m aclo pelo rio Pa ran!t, 
no Es ta do desle 11omP, aos.24° 4' ele la t . S . (Aza l' n). D . Fel ix ele 
Az ~.:·a , o ch >fe el a comn1i s,ão de limiLes hespanh ob, no seculo 
Passado, as:; im cle>c,·eve esta m arav ilha , n as Si t a~ viagens pe la 
Ame ri ca elo Sul: « ]!; ' nma ca>c:1 t<t espa n·tos a, di gna el e ser 
clescl'ipi;<L pelos poetas. Trata - se do r io Para n á, creste _ r io q ne 
ma ts ubaixo ·tom<L o nom e de Rto ela Prata ; desLe l'I O, que, 
ainda nesta p;t r :lgem, tem mais agna do que uma multidão elos 
maiores t•ios ela l' ut·op;t r aunidos , e q ue , no mesmo momento 
em qu e se p rec ipHu, te m n o se u estarlo m éd io muito fundo e 
2.'[Ql) ·toezas el e largura. Esta cno, ·m c. laJ"(J ·twa , .. ed nz -sc subi
tcMnente a ·um só c cLnal, que ncio tem mais do que tn:nta toezas 
(60 met?"os), no qt.tal C?Ü?'Ct toclct n massco rl 'ag u.a lJI"eCiJ•itanclo-te 
com ·tt?n (a?"C?'I,?"c.menclo ." No vol 1me s e timo da col lecção de n o
lic ia8 para a hi 8to t·ia e gcogra pbia das na;-ões ul tt' l\marinilS, le-se 
na pag . 514, a S•'g lli ll'te clesc1·ip<;ao elo salto explot·ado pela 
~~)Dln1issão ele l in1i tt·s po l' tugueza: << ••. Ia o Paran 6. manso , o se u 
lund o ·tem po:tca incl ina•;<io sobr a um p la no h orisonta l, e o 
llleauo as suas coõ tas cheias ele IJ< .sques e maceg-as, com esta di s
posição ch ega ao f'Lt nclo ele. pedm~ bai xas ditns, e irnmeclia ta 
mente se pt·ecipiLa todo o r to pe!os clesp ~ nb acle lt'OS ou ensca tas. 
Estão estas pos tas em clirecçào NE . ::30. , pa~·allela á elo rJO, 
COnêOI'J'Cm tO!ÍCtS COJn S'UCb CI•[IILCt Cln 'll?n OMXCJ.O f'C?" i17a·clO 2JO I" 

cZ..tts l""'"cclôcs, qu.c•~ipc ' 'J?enclieula ·J"es, ele l'~cl, ·c•, qu.e teem de lcwg_o 
30 toe:cas, c• l~""gc• - se tão lentcmwnte , que o- cltws leg ttas ma.~s 
abct·ixo tem 50 . S:io c•ltos aquelles ele i (j t oe,,as sO ÚJ"e o nucl 
cl' c"'l"'"; as cascatas S<tO nove, n otavei ; , n ão CHh em perpen cl i
cnl a rm ente nem fórma a ag1n a rco. Cs plan os 011 leitos, p or 
onde se despe rtha :t agua ne ll ilS Len to 40 ou 50 g t·áos el e in c li· 
n ::tção soln·e oh.o t·izonta lcommntll , Oll o nil'el cl' ~gua . O m ateria l 
eles pnreelões, mais a b::tixo do Sal to e el os que formam este , e elos 
at•t·ec ifes e m c ima dell e , e pedra quasi negnt o u mui pa rda cum 
be t<Ls neg ras sem eadas de peq ne11as padiculas qne reluz?m .. " O 
sen a dor Pompeu, ·tt· ~ ·tanelo des.>e rio im por tan te , c i L::t o segmnte 
trech o uo autor cb. his"to1·i a a rgen t in a : «A mais maravilhosa obra 
éla mvturez ,t, pela ftll'ia e velocidad e cum qu e ca he tollo o curso 
el as aguas, pl'ec ipilando - se em um a pen ha com ca i x~ guarne
Cida ele duas roc has em todo o l' lü. tendo no alto do Sa lto n1a1s 
el e duas Jeguas el e l argtll'a , se esÚei ta a ·tiro <le Jlexa, 8hi se 
r epa t· te em U canaes, ele so r te que, n á o h a olhos , n em. cabe,·a 
huma na que possam contempla.r 1 S? JU exper1n1en.tar vertlnge,ns , 
ou pel' clet· a ' 'i s ta, ouvindo seu medo nho .eslampJClo ». « P or,em, 
es l;l clesct·ipção , um tanto h ype rbol tca, d1 z o Dr. Mon lell'O T ou
rinho, bem como a fe ita por Malte Br um, p a rece ln sea r - se 
inte iram ente nas n a rrações ele A1ura, e do .; de nuucudo res por
t,guezes . [!; chamo:-a hyperb0l ica porque , Azara diz que, ele sou1"e 
lo?"Ü/.a puecle mecl~1 ·-se la oata?'CL'ta comt?ioclwne nte , e os ~lemar
caüor es pot·'t ug- uezes c :1minharam por ClllliJ. el os paredoes , ou 
prox irno clel les , a té ·12 l eg uas a ba ixo ela. origem ela cataclup a , 
m as n en h um clelles npel'irne ntou Yet·Ligem o u pe rde:~ a vi~ta, 
comb assever a o au Lol' da h isLoria a rgen·Li na. Compt·ehencle- se 
que o rio Paraná, lança nllo- ' e p or segundo, um volume ele 
10.010 mr.tros cubicos nas agu as b:dxas , e 50.0é·O n'!-s ch etas , 
con í'ur me as o b~e rva ções e caJculos elos engenhe u·os h ell er, h:t 
ele, ao pr . cipi la r - se por um plan o inclin::ttto de m ai s ele 45 gr itos, 
aper tado en tre m assi.;os basa lticos, adq nirit- Ye r·ti ginosa Yelo
c icbcle . Será esse. sem d uricln . um eles mais impon entes quaclt·os 
ela na·Lureza : quadro ele um · bello medonho; mais a ind a. que 
o tão celeb t·ado Niagara . Mas qu e impo l'la á sG ienci a technica 
o [,·ao-or el os vortices a emiJater em-se el e encOJüro a penhaseos 
inabaln•e is ? Que impo l'l-a que ahi a t erra pa reça tremE!.''• e 9ue 
clessas n uven s el e vapor, eler a nclc - se o os rabttlos ca txoes, . Jor 
m~m il OS r ,tios elo so l dezenas el e ll'lS d" vJvJs; tmas côres , e 
cl •·namem sobrcl um cü·culo ele cli lataelo raio incessante e 
copios<L cbu r a? O pos i ti ,·o, o que r esulta ela acarea~'ão ent re 
as U<1rrati1·as elos cl emarcaclores hespanhoes e a elos po rtug lPZes, 
lão co nhraclicto l'i as , ás yezes, a certos r espe itos, é o perfeito 
acco r élo sobr e esta ponto: no principio ela g ra nd e catRdupa e 
no correl' el e a l g um:J.~ l eg uas aba ixo, o 1:io P~r<L ná n ãg te m la r 
gura superior a 100 m elros, e suas cr ,as sao constt 'tlllclas. de 
r ochas ba"-al ticas , com a l tura ele 16 toezo.~ ou 32 metros acnna 
elo nivel. ch1s ·aguns. Com t ues c il· c ums ·~ancia• lopograph icas , 
ne nhum nülarr re de sc iencta ou al'te, é a const r u cçao el e u~Ja 
Ponte. E Ee a j á gTancle altu r ~t de 32 m eLros, q1: e .. ts paretloe~ 
na turaes o fl'e rece rn, ac1ma elo lllvel elas aguas, na~ lut• suillcJento 
]lara pôr a ponte a salvo elas enchen:es, c laro e que, send~. o 
salto fo rmaélo pela serra de l\1 a ra ca.J u, que att·a,·essa o 110, 
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conseguit·- s.,-lta encO'.ltros, a. incla mais aHos, espaçando- se o 
v<' o. 1~, e ntão, que passe embora por baixo ela pon te um oceano . 
t'evol to. Dado pois, com o pro vado, á vista das cle .ic ripções qne 
ex istem (l;t exte nsa catarakv elas Sete Quedas, a po ;sib il iclarle ela 
cons1r11 cçüo el e uma ]JOn te , no p otlto d~ssa t·eg iáo do P a ramá, que 
fôl' julgado JTI 11 is co n ve ni ente, os mais tl' iviaes conhecin;e ntos 
n-eo~-rap bi c sela Am erica elo S ul , ap :n1lam os ri OS l guassu , Pt
q uiry, lg uaten;y, Igure,Y , lpan éguass ú, :Xejn y e Pylcom aio, como 
aquelles cuj os valles , pot· suas clirecções geraes ele les te. a oes te, 
m a isort menos perpe ndicul a res ao Paraná e ao Paragu ay, ele que 
~iio ufüt1en·t3· , es'.ii'J indicando ·tt·açaclos racio naes pam um ca .. 
111inh0 ele fen o conlinuo, elo ALI<1nlico ao P aci fiCc', atravessando 
a s r epublicas elo Pat· ~ g-tay , Bolivi a, e a parte m e l'iclion <L l elo 
Pe rú . , P roj e~ tava o Dl'. 'l' Ol.ll' inho lt·a nfpot· o r io Panu1á pelo 
S.tl to dus Se te Quedas, lev 1ndo o tmçaclo el a est r:1da el e fen·o 
que se pr emidil:1v.1, pelo va l le do P iquiry. No m ~smo a nno (1~7_6) 
e m qu e es:oe e n30nheiro aprasentava o seu p r n.J ec·to, o capJtao 
Nes tor Borba e:npreh enclen um :t viagem a rs'e Salto, a qu a l, 
diz o D r . Lam enha Lin 8, veilt diss ipar a,s d uvidas ele muitos 
es pirilos sobl'e a poss ibilidade ele execmu- se o pla no coJ1Cebiclo 
pe lo D t·. Toul'inllo, em r elação á qs trv.da que se emprehe ncl e 
pa t·a ill a lt·J Gr , sso . Desse be llo traba lho extrahlmos a parte 
que se r efere :i cac hoeil'a, ele que t1·atamos: «Agora vamos ver 
se podemos descrever o que ence t•ra ele belleza aquell e sa l to . 
O r io prec ipita suas aguas com ful'ia ÍllClomavel pelo ca1ral 
g r ande; pe los outros m~nores de.; pe nham - s ~ as torren tes 
com fu ri a ig- u :t l, ao chocarem- s~ formam reclomoinho eno1·me, 
produ r. i nclo um esll'ondo m edo nho ; n es·ta luta h orri r el ele 
vam-se as co l ttmnas cl'n g ua a nma a ltura exrraorclin<Lria, 
desfa zendo- se em agu uceiro ele uma be lleza fasc ina nte, n ão só 
pelas cô t·es ele a 1·co-ü-is, que Lem ge ra lm e11te, co mo pe lo eil'eito 
elo so l , que rellectindo soht·e as ~gnas que se espalham n o ar , 
Lu ele s.tas g .rttas um a chuva ele brilha nt : s. EsLas columnas 
ora e lev am -se no meio elo can a l e outra s vezes pelo paredão 
acima, á semelha nça elo mar batendo us rochedos de suas 
c os Las . O arruiclo el as aguas marulhosas, que se d eba·tem, unido 
a o es t.ronclo elas qu édas, p roduzem um rumor m edonho, que 
parecem pô t• em oscil lação a terra em derred or. O homem 
encara com resp e i ~o asso mbl'oso aquelle pt·od1gio da na·tnreza. 
Cada uma elas quéclas o u salros ê digna de particular admi
ração, pelo que oomprehende- se que, as Se~e Quedas r~.ão são 
sómen te uma gt·a nde marav ilh a , porém, um conJun·to tau ex
tl'aOl'dinal'io clellas, que põem o h omem que as admira, hmni
lbaclo e r espei toso ante essa obra el e explenclido capvicho do 
C1·e <1.dor ! » ]!;m uma Disc!'ipção Geogt·aph ica da Ca pitania Glé 
Ma·tto Grosso, impress" no Pebt-J"Íota, ele ·1813, e fe i ta pelo e nge· 
nhcit·o Ricardo de A lmeida Se rra, l rl - se : . . . «Sete Quedas 011 
e norme s:tlto deste cauda l oso rio (Pára-ná), for m ado p ela 
ulttma s·errania (de ~1ara cajtt) ; mages tosa c<Ltaclupa , que o rio 
fórm::t estre ila nclo co nsideravelmente o setl canal, .e des pe,. 
nbanclo- se ele g rande aHura por se le boqneirões, o que mantém 
um continuo e clen ;; o o rvulho, qu~ bo t·rifa por g ra nde espaço 
os t err enos c ircumv isinho~ , e d á Jogat· a qn e n os dias se1·enoB 
se veja esta soberba. cascata cot·oacla de arcos- iris ; formando 
o todo um a aclmiravel pe t·spec tiva . » 

SETE QUE DAS ACIMA. Log. no mun. d o Ass:mguy elo 
Estado elo Pantn {t, 

SETE RANCHOS. Log . elo E stado ele Pern ambuco, n o m nn . 
de Amarvgy . 

SETE RIACHOS. Log. no dist . ele Campo Grande, perten· 
cen te ao D is tricto Federal. 

SETE SALTOS . L og. elo Es tado ele Minas GeraPs, no mnn. 
ch Varginh a , sobre o rio Verde, que ahi fó rm a uma bella ca
choeira. 

SETE SEMANAS . Com e.,te nome 11gtu·a em a lg uns mappas 
a ilha ele Sa nta H.osa, situada na IJahia elo H.io de Janeiro. · 

SET E VOLTAS. Bairro do mun. ele Taubat é e Estado ele 
S . Pau b . 

S ETE VOLTAS. Morro elo Estado ele S . Paulo, no n:iun . ele 
Jacareh y . 

SETE VOLTAS. Serra elo E s tado ele Minas Geraes, no muo. 
d o S<,cramen·to . 

SETE VOL TAS ( Mot•ro elas) Col·linas elo ~ist. ele 1\Iirand:a 
aos 2Lu50 ', pt·oximas ap rio Sant'i), Mar1a e a. o legu a s elo Brt· 
lhanle; no Estado ele MaL'to G1·osso ( B. ele Melgaço ). '< 
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SETE VOLTAS . Carrego do Estado ela Bahia, na E . de F. 
de Cal'avella.s. 

SETE V OLT AS . Ribeirii;o do Estado de Minas Gera.es, reu
ne-se ao r ibeirão das F loras e junctos vão a Pedra Redonda, 
·tribu taria cl!l> margem esq . elo José Pech·o. 

SETE VOL T AS . Ribe irão elo Es~ado de Matto Grosso, nasce 
n as morr os do mesmo nome e clesagLta no t•io Brilhan·te , abaixo 
do r io da Cachoeira , 235 k ils. ac ima cb foz do I vinheyma. 

SETE VOLTAS. P orto do Estado ela Matto Grosso, no rio 
Brilha n te , aill. elo Ivinheyma . A commissão nomeada pe lo 
governo par a indicar qual o melhor ·traçado de uma via de 
communicação entre a côr te e o Estado de Matto Gt·osso, opina 
em seu parecer pela construcção de uma secção de estrada ordi
nari a, cleiKle este porto até á villa de Miranda: havendo uma 
outra de navegação dos rios Paranapanema, I vinhei ma e Bl'i
lhan teai ncla até este porto. 

SETTE . R io do Estado de Santa Catharina, aill. elo rio Capi
vary. 

SETUBAL, Log. do Estado de Pernambuco, no mun . do 
Ca bo. 

SE TUBAL. Bait-ro elo mun. ele S. Roque, no Estado de 
S . P aulo ; com uma esch. pub l. ele inst. prim., gu~ pa.ra ahi l'oí 
removida pela Lei Pr o v. n . 70 de 2 de abril de 1883. 

SETUBAL. Log, do Estado ele Minas Geraes, no mun. ele 
Minas Novas. 

SETUBAL. Rio elo Es·taclo de Minas Geraes; atravessa a 
eatracla de Minas Novas .a Arassuahy e desagua no rio deste 
nome. Recebe o Sapê . Tem uma ponte no lagar Campestre. 
Nasce em Malacacheta, mun. de Theophilo Ottoni. 'l'em c ~rca 
de 180 k ils. de curso. 

SETUBINHA. Dist . do 'Es·tado de Minas Geraes, no 
mun . ele Theophilo O·L'Iioni . Orago San·to Antonio e diocese ele 
Diaman·tina . E' banhado pelo r io Setuhal. Foi elevado a 
di st. pelo ar t. I § II ela Lei Prov . n . 1. 25-l ele 17 de novem bro 
de 1865, rebaixado dessa eategoria pelo art. X ela de n. 1. 663 de 
16 ele setembt·o de 1870; restaurado pelo art. II §!I ela de n. 2 . 145 
de 29 de ou tubro ele 1875 ; Cl'earl o parochia pela de n. 259.2 
de 3 de janeiro ele 1880. Desmemb1·aclo do ·termo de Minas 
Novas e incorporado ao ele Thr.opbilo Otto ni pelo art. II ela 
de n. 2.649 de 4 ele novembro de 1880 . Sobre suas d ivisas 
Ti de Lei Pro v. n. 1 . 361 de 7 ele novPmbr o de 1866. Tem duas 
e schs. publs. de ins·t. pri m. , -tendo sido a elo sexo mascul ino 
cr eacla pelo art. I ela Lei P rov. n. 2.227 de 14 ele Junho de 1876. 
A gencia do correio . 

S ETUBINH A . Rio do Estado çle Minas Geraes; atravessa 
a estrada de Minas Novas a P hil aclelphia (Theophilo Ottoni) •. 

SEV ANDILHA. Log. do Estado de 8. Paulo, no mu n. 
ele S. Roque . Teve uma esch. pub. ele ins·t. prim. creada pela 
Lei P ro v. n . 52 de 30 de março de 1876, que foi removida 
para o bair ro de Se tuba! pela Lei Prov . n. 70 ele 2 ele abril 
de 1883 . 

SEVERIANO GAGO. Se rra do Es tado elo Rio ele Janeiro , 
nas d ivisas do dist. de N. S. ela Couceição elo Fr-ade do mun . 
ele Macahé 

SE V ERIN O. Maloca de Muras na margem occiclental do 
1•io Made ira , 6 leguas abaixo da conlil.!encia do Mata ud ., no 
Estado elo Amazo nas (capitão-·tenente Amazonas) . 

SEVERINO . Log. no cl is t. ele Santo Amaro elo Estado 
do R . G. do Sul. A Lei Prov . n. 1. 51 5 ele 17 ele dezembt·o 
de 1885 creou ah i uma esch. publ. m ixta ele inst. pt·im . 

SEVERINO . Carrego elo Es·taclo de Minas Geraes, aill . da 
m argem dir . do ribeirão ela Conqui sta, que é trib . do rio das 
Mortes . 

SEVERINO. Lago do Es·tado elo Amazonas, no mun. ele 
Borba, no rio Aripuaná . 

SEVERINO (S) . Rio elo Es·taclo ele Minas Gel'aes, no mun . 
de Paracatú . Corre par a o Escuro Grande, aill . do Pa racatú 
(Inf. loc ) 

SEVERO. Ilh a do Estado elo Pará, na fo z do rio Anapú, 
mu n. do Porte! (ing . loc.) 

SEXTO. Arroio do Estado do R . G. elo Sul , aill . clir . do 
rio Botucarahy . Recebe o arroio Forte . J 

SIÃ O. Log . elo Estado elo P iauhy, no mun . de S. João do 
P iauhy . 

SIÃO. Mont e a u m kil. elo d ist. de Mo nte Sião, per·tence11't ao 
mun . ele Ouro l?ino e Estado de Minas Geraes. Sendo seu cimo 
cobPr to de vegetação rasteira, dão-l lie tambem o nome ele moi·ro 
Pellado . 

SIBAÚ MA. Pequeno r io que vem com 30 kil. ele curso. nas
cendo n o Catú ele uns alao-ados , e desagua no mar , no Estado 
do R . G. do No rte. «Sua"barra, d iz Vital de Olive ira, é extre· 
mamen·te estreita e muito secca. Nenhuma correnteza tem esse 
ri o ; suas ma1•ge!ls são ele mangue e. despovoadas, não . tendo 
naveg.tção a lguma além da bat•ra .» Querem algu ns que seJa e3se 
rio ttlll pequeno bra.ço elo Cnn haú. 

SIBERIA. Log. elo Es·tado de Pernambuco, no mun . elo 
Cabo. 

SIBIRÓ. R io do Estado ele Pe1·nambuco, en tre Escada P. Se
t·inhaem. Desagua no rio deste nome. 

SIBIRÓ DA SERRA. Log. elo Estado de Pernambuco, no 
mu n. ele Ipojuca : 

SI B I RÓ DO MATTO. Log·. do Es tado ele Perna mbuco, no 
mun . d-: Ip~juca . 

SIBI R OSINHO. Log. elo Estado de Pernambuco, no mun. ele 
Ipoj nca. 

SICAN TAN- DEU A . (Logar ele breu) Cachoeira no r io Gu
rnpy, que separa o Estado do Pará elo elo Mar anhão . 

SICANTAN-DEUA . Igarapé elo Estado elo Pará, no mun. 
de Quatipurú. 

SICANTAN -MUI ANAN GA. Cachoeira no rio Gmupy , que 
separa o Estado do Pará elo elo Maranhão . E' assim denomi~ 
nada porque em tempos idos os incligenas der retiam o breu e 
formavam pães com um certo peso para o commercio de perm u·ta . 

SICUPEMA. Log. Estado de Pemambuco, no nntu. do 
Cabo . Encontrei ·ta.mbem escrJpto SicL!pena . 

SICUPENI NHA . Log. elo Estado ele Pernambuco, no· mun. 
de Mu ri beca . 

SICUPIRA-. Riacho elo l~staclo da Bahia . a ffi . ela margem 
esq. elo rio elas Rãs . (In f. lo c .) . 

S IEBRA . Pov . no m un. ele M:ar oiJn do Es tado de Sergipe. 
01·ago San·ta Cruz. 

SIHUBA . Set·t·a do Estado elo R . G. elo Nor-te, no mun. elo 
Patú . 

SILVA. Morro do Estado elo Ceará, no mun. ela Palma . 
SILVA. Ponta na ilha da Maré e Estado da Bahia . 
SILVA. Ilha elo Es tado elo Amn-zo nas, no l' ÍO Neg1·o e eom. 

de Barcellos . 
SIL VA . Ilha elo Estado ela Bahta. no mun. elo Chique

Chique, no r io São Francisco . 

SILVA. PorLo elo r io Pa1·do, mu n, do R ibeirão P reto e Es
tado ele S. Paulo. 

SIL VA . R io elo Es·tado do Pjauby, ba nha o mun . ela Uni ão 
e cle>aglla no Mar a Lauan. 

SILVA . R iacho elo Estado ele Sergip ~ . no mun . ele Villv. 
Nova . Desagua no ri o S . F rancisco . 

SI LVA . Arroio elo Estado elo R . G. do Sul , no ITILlll . ele 
Taquary . Vae par a o ri o deste nome pela margem esquerda . 

SILVA . I ta ipava el o Cuyab[., entre as cachoeiras das Tor tas 
e das Tres Pedras , no gstaclo ele Matto Gt·osso. 

SI LVADO. Log . do Estado elo I'{, i o de Ja neiro, no mun. 
de Mar icá, COIT! um a esch . publ. de inst. primaria . 

SILV A DO. Se n·a elo Es tado elo R io ele Janeiro, no mun . de 
Maricá . 

SILVA E SOUZA . Estação da E . ele F . Molho ram en~os do 
Bt·aú l , no Dist l'icto Federal, entt·e as es\ações do Jockey-Cl~h 
e ela Mang;teJra , Fo i inaugurada em 1 ele novembro ele i89o . 

SILVA J ARDIM . Villa e mun . elo Estado do Ceará, 
creadá pela Lei n. 352 ele 28 el e julho ele 1897. E' a a ntiga. 
pov. de P almeiras . l~ i ca -lhe ao N, o mun . ele Marangttape . 
T em duas escholas . 

44.301) 



SIL -545- SIL 

SILVANA (Santa) . Co lou ia , n o mu11. ele P elotas, no Estado 
elo R.G. elo 8ul, na sel'l'a dos Tapes, propri ct la ele de G. Belch inr. 
Povoada ( L88 l) por 3 lG pommeran >S e r llennamo>, es tabclec iclús 
en1 GS l otes, cacla um ele 4i8.0il0 m Lt·os qmdrados. A Lei Prov, 
n. 1. 5<!5 de 17 de elel e t:-~bro de 1835 ct·cou ah i uma escl:t . pub. 
ele intr . primaria . 

SILVANA . Lagua elo Es tado de S . Paulo, . no mun, de 
ltapetin inga . 

SILVAS. Bairt·o do manicipio de B:\tatJ.es, no Estado d tl 
S. Pa ul o. 

SILVAS . Ilha elo Es ta(!v elo Para , no município d e Ma r a 
panim. 

SILVAS . Cor rego do Estado d e S . Paulo, banha o muu . 
da Batataes e clesagua no rio Par do. 

SI LVAS . Car rego elo rJ:staclo de Goya z, affi . elo ribeirão 
Imbil· itss ú, que é tt·ibutario ela nnr gem clil·. elo rio S. Marcos . 

SILVA XAVIER . ~el'n do E s tado elo Rio ele J aneiro, ú 
esq. ele quem entra na c icla·le de Thet·ezopolis, na pal'te ela 
c icracle denominada Alto . Dei-lh e eate nome em hoot·a ele Ti
raclen·tes, pot· oito Ler clenominaçio e;pe~ia l. 

SILV EIRA. Pov. do Es tado ele Serg ipe, no rnun. ele 
Pacatuba . 

SILVEIRA . Sel'l'ol<t do ltstaclo do Ceará, n o mun . do 
Arne troz, 

SILVElRA. Riacho do E'tado elo Rio ele Janeit·o, afll . d o 
COl'l"ego elo Fi1·mino, que o e do l'ÍO Ubá . Otltl'O S o mencionam 
in do elirectamenle ao rio Ub:i. 

SILVEIRA . At•t•oio elo E~ ta(lo elo 11 .. G . elo S ul . a!Tl. ela 
margem esq . e pet·.to da orig m do rio Pelotas (Urugttay), 
(In C. loc.) Outt' J informa nte d iz-nos desaguar e lle na mu"em 
esq . elo al'l'Oio elas Con·tas , a m . elo P elo tas . " 

SILVEIRA. La grh no illsLa rlo do R . G. elo Sttl , ao S. ela 
ela Embira e a O da ela Mr:w g ueira. 

SILVEIRA LOBO. U>na das e~Laçõ~s da~ . cl~ F . Unitio 
ll1ineii'Cb (hoja Leo po ldina); no Estado de Min:.>s Gemes. l<'ica 
entre as es tações denommadas ~errari a e Socegu. Ji: ' assim 
elen om i na • la em ho .>ra ao illus t•·e senado r· Fi' a nc • s~o ele Pa ula 
ela S il veim L ollo. Agenc ia elo cot·t·e io " es taç:'i.o te legrapl:tica. 
A estação está na verLcnte sept n t•·ional ela s~rra elo Macuco, 
em lagar e levado, a •·ej allo e •·ela li vamente secco . A população 
elo lagar n ii.o es:cede ele 30 pe3SCas. 

SILVEIRA MARTINS. Antiga colonia do Estacln elo R. 
G. do Sul. F undada em 1877 no mulli cipio de Santa i\Iari a ela 
Bocca do ~lont~, d emont ua escarpa da :::>e n·a Get•tt l, a 20 k ils . a 
E. ela cidade daquelle n ome . O Lerritol'io é fe t·til e IJanha~l o 
pot• n ume1·osos a t'l'Oios , sendo es ti.m ad'l em i 70 .0 JO.OUO ele me
·tros quadrados . Posme a itlcla Yasto> te rre n os elesoccupacloa e tem 
l'ecebi elo, a pôs a em a ncipação, vari a s Je,•as ele imm igran tes e.s po n
·Laneoe que p<ua a i li affiuem, a lt t·a h i elos p ~ ln s uoas condtcões elo 
estabelecimento e a cham".do ele parentas e contel'l':t neo1 . Acl:ta 
se essa co lunia ema nc iJXtda elo reg imen elo J~s tacl o , cons iituinclo 
h oj e ·ten·itorio Sllbmetticlo a .1 r eg imen commnm a todas a s po
voações ela Repub l ica . A Lei Prov. n . 1. -135 d e 26 de abril ele 
188-1 creou ah i uma ü ·eg . A SU<t p<Hição é acLna lm ~ nte muiLo 
vantajos·1 porque sua sé le estci Jig:ula à est<tçào da Co lon ia, da 
ferro- via Po rto A legt·e a Ut·uguayaua , pot· uma excellente es 
tt· acla ele t•o clagem com t:5 kils. de extensilo . Em 3 l ele cl e.:em- · 
i:>t•o de ülS5 s ua pop. era ele 5.3l8 babs. , se ndo <1.823 italianos, 
460 bra'l. ileiros, 33 a llemães e dous porLugnezes . 

SIL VEIRAS. Ci dade e mun . elo gatado c! S. Paulo, na 
com. ri e seu nome. ex- Le1·mo cl;t com . rle Qt t?luz, ligada a La
Vl·inbas, Cachoeira e a ouLros pontos do 11stado pot· csLr::t ~lil.s, 
situada nnrn vall •' eu tr<l as ser r as ela Mantiqu eit·a e ela Bo~rt in '• 
a NIJ;. da crtpit;~ l do l~sLa •lo, banhada pe lo ribeirã 1 S il veiras, 
Smts !"uns são pela maior r a r te Lol'Luosas, Len do algumas d i .. 
reitas . Seu s eclificios principaes sã o : a Casa da Cam <.~ r a, cujo 
pavimento te t'l'eo se n e ele carle:L; a San la C ·t~a de i\It se l'Í<;Ol' dia, 
ecl ilicio impl'oprio, pois não r i cnns ll'lli clo pam Psse fim e niio 
têm as pl'ecisas accommodações : roi J e~ado e mais o patt·imo!1io 
rle 50 conlos e m apoltces ge•·aes e m 1879 pe lo Pad!'c Joaquim 
F erreÜ'a tla Cunha; a capell a de N. S . do PaL•·ocinio, em unH\ 
elas cullinas que gua .. dam a cidade e de onLie se conLempla es
plencliclo pan orama ; um ·theaL•·o pal'licular; me•·caclo, ~ um 
gr upo escholar. O Governo do J!:stado mandou clemolil' o velho 
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e cat·unchoso e li fi cio qne se conhecia por matt•iz, mas que mesmo 
a~s im , a in<la f} ' le ma l, se pres tava pam a celebração elos actos 
c! i vi tlO R ela ú·eg ., se m ·L ~ r resol vido a cons bt'Ucç'ão de n ova ma
triz. Ora:;o N . . el a Conceição e dioc se ele S. Paul o . «Foi 
c "na;aela.. diz Azevedo Mar c1ues , pelo capiLão J osé Ve11tut•a ele 
Abrtln e F•·anci ;co Guedes ele S iqueit·a, que ahi estal te le cc ram·s~ 
no co meço elo pl'esenLe secu lo, atl t•ah i elo~ pela fertilidade elo 
só lo. com alguns ot ttt·os lav t· aelores, entl'e os c1 uaes u ma famili a 
ele appe lli do Silve·ir·a, que. , po t• ser numerosa, deu o n ome á 
recente p~ v. e ao r ibeit·ão, que a lt• a ,·essanclo -a f•z junção com 
outl'O denom i nado Guedes, o qual elesagna no Itagua.çaba e este 
no P,trah yba . . . Esta c idade é celebre porque ne ll a p !t zeram- se 
á testa dtL rebellião de 1842 os vig,t rios Manoel F eli x d e Oli
vei•·a, o juiz ele paz Anacleto F el'l'eira P l nto e F1·ancisco F eli x 
de Castl'O, os quaes , lendo reunidos em seu sit io os r evoltosos, 
in ves·t ir;1m C0!1tra a vi li a e a casa onde se achaY a o subclolegarlo 
com 100 homens , q•t e apeza r de se cldender em com va lot·, foram 
ob ri gados a capiLular , !nf) rre nclo o sub:le legaelo e muitos ou
t •· os ». F oi ct•eaua pal'ochia pelo Dec. de 9 ele dezembro de 
i 83J, e le,•acla {L vil la pe la L ei Pro v. n . '12 de 28 el e !e vere i r o ele 
18!2 e {L catego r ia d e cidade pe la ele n. i de 22 ele fe vereil'O de 
186·1· Creacla com. pela Lei Pt·ov. n. 5 ele 2 1 de fevereiro de 
1SS3 e d ass ifLcada de 2·• enbrancia. pelo Dec. n. 90 de 2,1 de cle
zembt·o de 18'9 . A p p . . é de 4. \)Q,J h ab>. O mun . con fina 
com os de Queluz, A. rêas, Cun ha, L 'Jro na, Bac<Jina, C•·u zei t·o e 
Pit1 heit·os. Ao N. e E e montanhoso e cobel'to ele m at tas ; ao 
O. c J nt ~t motttauhas e pla nícies que f<~rm am exte nsos campos; 
P.O ::3 . no tam-se t "rrenos plan os e Otttt·os e'evados. A parte 
montanhosa do terri.Lorio é fo<'m ild:t pe las set'l'as ela 111antiquei?·c~ 
e da 11ocuina . lt ' ba nl:t ado pe l o~ ri os Pa r ahyl;a, Itagctçetba, 
/]J Cctina , J1facacos , Süv~ü-cbs , G·uede ·, ediverS<JS ou tl'OS. - Goza 
jus ' ame nte o mun. ela r eputaçã n el e mu i to sal ubi·e, o que é com 
p t·orado pel o facto de não have r sido ainda. a~so l aclo por epi 
dem ia a lg 1ma . Sett c lima é a me nis simo. A cidade acba-~ c 
co! locada junto :i.s etlcos tas ela s~ r t·a ela Bocaina, na mesma 
zona elos magestosos campos deste n ome, p nr ecendo por isso 
e~ ta 1· so u o influ xo be nefico cl <l exce llenLe c lima dessa r egião, 
c >m .i•1s1 i\'" considet·.tda como elas 111ais sa lubres elo ffislaclo. 
Co nsta a ex i· he ncia el e >ninas de cob•·e , carvão de perll'a, f~ rro 
e bi ·muth o : mas n 1nhuma sé ri a exp!ol'ação foi fe ita p 'r a com
Jli"CJ va l-a . - Quas i ·tod as as t n·as elo mun. s ão excellente> . Os 

. t ' rrenos que fot•mam o valle elo ILaga~.aba e do Bocaina pres
tam- se vantajosame nt , ao cttltivo do ca le e ela canna ele asstl
car : os llo valle elo i\Iacaco á cultnra do f,tmu e cereJes. Nessa 
parte elo mun, a ba ta ta é quasi natir a. Não se póde es tabelecer 
calculo exacto sobr e a p!'oclucçâo media annua l d<\ lavoura do 
mun., pois que setts procluct os são pela maior pal'le vendidos 
aos commel'c ia ntes es tabe lec idos junlo (ts es taç.ões ele Lavrinl:tas, 
Que luz e Cachoeira . Não h a. pt·upriameute inclustl'iapasto1·il ; 
não obstante, pos~ue o rnun. excelle .1 Les campos nat ivos, os 
afamadotl campos da se t'l' :t ela Bocaina, prop •·ios para a Cl'iaçâo 
ele qualquer ~spec i e ~c garlo .- Dista 79 kils. elo Cunha, 23 
ele Quel tz, 26 de Areas, 33 do Ct·azelro. '19 ele P tnh ett•os . - O 
mun. comprehenrle os pov .. B:J.i rro da Es llva , Co r r ego Fundo, 
Paiol , C:~ pella ria S;cn ta Cabeça e cap~! la de N. S . do P atroci
ni n da Serra, nos serLõea ele Macacos . So bt·e as suas d ivi sas vide 
Portaria de H de agosto d e '18 !6 ; Leis Pt·ovs. ele 30 el e março 
de i l:).)tl; de 3 rle a bl' il d e 1806 ( n. 23 ); el e 4 ele abril de ·1872 
( n . 32) ; de 16 ele mat•<;o rle :18 73 ( n. 22) : d e '1 5 ele ma io r! e 
1S76 ( n . 02) ele 2 ele abdl ele 18 '7 ( n . ü()). T em agencia elo 
correio . 

SlLVEIRAS . Ba i t•ro elo mut1. elo Am paro, n o Estado ele 
S . P~ulo. 

S IL VEIRAS. Arrai al elo Esbauo de Minas Get·aes, no tet·mo 
elo Pombo.. 01•ago Sa nto A ntoni o . Fc·Í e]e,•aclo :í. dist . pelo Dec. 
n. lG.J: de 19 de ago~to de 1890. · 

SILVEIRAS. Pov . elo ~staüo ele i\linas Geraes, no clist. ele 
S . Se ba s tião elo A rea do e mun. de Alfenas . 

SILVE IRAS Ra mal ela E . ele F . 1\log-yana, no Es laclo de 
S . Pnulo. Pal'Le ela cicbue elo Ampa ro e vai alé ú Se_rra Negm. 
'l'em a exLensão el e ~1 kils. e corn pL·ebend e as e;laçoes doAm
p<tro, Alferes Rodrigues, Pan La leão, Brumado, SanLo AleJXo e 
Set'L'~\ NegL·a.. 

SILVEIRAS . Set·ra do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de :\lfdnas, com g l' a ncles plantações ele café. 

SIL VEIRAS . Ribei rão elo Es·Laclo de S. Pau lo, banha a ci
dade do sel.\ nome e clesagua no elo Guedes, ali . elo !Lagaçaba, 
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SILVERIO. Cort•ego tlo Estad o de S . P au lo, ban.ba a v i!l;.L 
d e Mine iros, e d esagua no rio S . Joã0 . 

SILVERIO GOME3 . P e,tt. e no l'io elo Estado rle Min M Ge
t' (les, a ill. do ri o P.t"eto, q11e o c do Arassua by ( Juf. loc . ). 

SILVES . Vtlla e mun. do Estado do Amaz•) n as, n a C)m. 
ele Hacoat iara, D.ss~ nte em nma i lh :1. e l ~ vada. na ex tt· em idacle 
N . elo la"o ele S ilre$, olhancl t'l pal' a ~ .• e m po;;içii>> muiLo 
n""raelavel. A ·te t•;·a 'firme e aq ilhas d :t visinhan•:a são a l t<Js c 
n;izito ferteis. O c<)Jé clá pe rfe itamente be m, e assim o a lgodão, 
a m a ndioca, o milh·J e o fe ijão. Pdo ve rão, nos lagares 
rpre a.q aguas d e ixam elcscobet•los, póde - s~ pbn Lar arr oz com 
mui L:J. va ntf\gem . E" um dos laga res do Amawnas que 1 rodll 
zem mel lio t· tabaco. A v il la cons ta ele u.ma pequena nta e uma 
p"aca orlad a ele pequenas casas, quas i tocb s el e pa lh a . A mat riz 
Ji ca no centro ela pr aça. Ot•::tgo N . S . ela Co ncei ç:1o e d iocese ele 
Manáos. Foi c reacla pal'ochi a em 1759 e con lit·macla pclrt Lei 
P rov. n . 02 de fi ele n ovembro ele l ti53. Vil lo. em 7 de m a rço ele 
1759 e pelo n r ~. 1 da L e i Pr·ov . n. <!de 2L ele outu bl"O ele 1852. 
Jn sLall a d<< em 1-1 rl e mo. t· ço ele "1 853 . D es membt·.tda cl:t com :nca 
ele Ma n áos e t< n ncxacla á ele lt acoa Li a l'a pc i:J. Le i Pl' OV . n. 34l 
ele 26 de abril ele 187G. O mun. a lém da paroc lli a tia vi ll a, 
comprebende m a is a ele Sa n L' A nna da Capz ll a. 1'e m duas esc lu . 
pu i,Is. d e in s~ . pl'im. Agenc ia elo co r·t·cio. Sobl'e suas clivi sasviele: 
mt. li ela Le i l:'r·ov . n. 132 de 20 ele julho, art. li cl:t de n. 15 l 
d e 23 de agos to, ambas de 1865 . Exporta cacún, pir :J.rnct\ bor
r ach a , castanhas, breu, es topa, oleo ele copa hy ba o a l ; um ·ta 
lnco . Seg ttndo o ultimo l'~ censeamento, a popu ' açiio ela vi ll a e 
seu te rm o e de 3 157 h abitanLeR . p ,, t• Acto tlo Gorel'no P t·ov . d e 
16 de jane iro de 18 7-! foi o mun. ele Sil ves e leva •lo a ·tet·mo, com 
fôl'O civil e jm·y . Damos e m segu id :t o au ·o ela c levaçãu ele S ilv es 
a vi ll a. « Auto de l evan~amento desta a lde:t de Sal'acú em Vil la 
ele S ih· e.s, anno elo n ascimento ele i\os>o S enh o t· J esus Chl'is :o, 
ele mi l setecentos c c incoeüa e nove , a os s~!e dias elo nwz ele 
mat·ço elo eli>o anno, nes ta aLlu"" de ::ia l'ac:í. e prac:t puiJli ct'l 
cle lla, ~onde reio o SI" . Goret·nacl·n· cles~:t Ca piLania Joaquim ele 
Mello róvoas , e seu do ali i na mes ma pl"aça p tru lica ele~ tu :ddêa, 
sendo jnnlo o povo cl e ll a e 111 ais officiaes el e m ilí cia~ que se 
achavam pt·esen tes . pe lo Sr. Govennclo t· foi cli ~o que e!le e m 
obse r vanci :t. das orclens ele S. i\lagesLade lh e mandav a el"eg it· 
esta alelea em vi li a co m o no me tle S iJ ,·co e q ·;e elle nss iill a 
achava por creacla e logo n o mesmo luga l' foi le r an Lado o pe
l ourinho, e po t· todo o poro eli LO po t• trea veze> « V ivtt E l-Re i » · 
de que t udo m anclJu o dito S r. Govel'nac.lor fazer, por mim , es
criv{i,o, este auto em que aqstg-nar~m a' testemunlws que pre
sente" es tão. ( Seguem-se as ass ignatu ras ). 

SILVES . Can·al clenomin~clo - Pamná el e Si l vas - , no Es
tado do Amazonas . E' fo l'mado por um b:·a\·o el o rio deste 
n om~ , o qua l t o ma o nome el e paran {u u il"im de Silves até 0 
furo cle.> · ~e nome, e p:; r anamil'im da Capei lu até ao Amnzonas. 
H ccebe o r io Atumã, qua l?m po1• pl'incipn. l nfi . o .Ja·ta ini . Du
rante as aguas mini;uas c m~di:n o.; clous 1JíH'anás são per t'e i
t<.tmeute n avegavc is pot• vapores aprup l"i a~los . 

SILVES. Lago afl. elo Atu m:í. c elo Amazon as, n o l~ s tado 
eles~~ nom e . T em 10 l ~gua~ de com pr ime nto e se te elo lar" ut·a 
pl'oximamehle_. :-<e ll e clesagua o t'io An ibót , ele lll?lliana g~an
deza. O lago .c abu m la nte ele ptt•a t• ucu e outt·os pe tXf'S, c s.1u s 
ngua s silo p t· etas. · 

SILVES T RE . Cor rego do E qt:. clo ele S . P:J. ·t l ,, , entt•e Pitan
g tu it·as e Bc bodou ~o . Reune-se ao col'l'eg-o das 'l't•es Bn l'l'ns . 

S ILVE3 TRE. ( S) . Pov. do Estar! o do Pam.Dá, no 1111111. d e 
Assung" IY ele C im :r, com um a esch . p:z;>lica. 

SILVESTRE. Ser ra elo Eün cl o ele l\li na~ Get·aes, separa as 
agnas tlo co\"l"ego elos Qn i nt in ~s, cl ep .. i , rlln i t·iio elos l:'e;·e it·as, 
ele ag-uas elo Bom Sncccsso, afl. elo Carango la . 

SILVESTRE . Ilha no Mamore , 18 kils . aba ixo rl a bJca elo 
Sot~ro ; no J!;sta ·lo ele Matlo Gmosso . T em quas i sei s ki l;;. cl 
extensão . 

SI.L.VESTRE (S.) R io do Estado el e l\Iinas Geraes, a ffl . d a 
marge m esq . do C.tra~i n ga, tr ih . do Doce . 

S I LVESTRE (S.) Co t· r ego elo Esktclo de Min t'l Ger a es, no 
cli st . de Inhn pim. 

SILVESTRE . La.'; o elo Estado elo Amazo nas, no cl i s~ . de 
Jaoauacá e mun. da capita l. 

SILVESTR E. (J.1.in) Yiele For~uilhq. 

SILVESTRE FERRAZ . E ;tação ela companbi:t. viação 
[et·l'ea Sapucaby , no E st·t<lo ele l\i in ·•s Gclt'aes, a 15 k ils. ela 
Sol edacle. Fica no elisLt'. elo Carmo e :.i. e•q. elo rio V el'Cle , 

SILVIAN O BRANDÃO. Es~ação da E. d e F . Snpu
cahy, na pov . cb SauLo Anto nio ele J acu·t inga e Estado de 
Mi nas Gera9s, Foi i n:J.ugumela a 15 de março ele ·1897 . 

S ILVINO. Morro elo Dis·tt·ictJ Feder a l , na freg. de Guara· 
tiba. 

· SIIL VINO. S er r a elo Estado elo Rio ele Janeiro , no mun . ele 
S. Jo ão Mat•cos . 

S ILVINO. Lagoit elo E;taelo ele San~a Ca·tharina, n as pt·o 
x imlelades do d is t. ele Villa Nova elo "Lermo ela Laguna. 

SIMÃO. Lag- . no cli st . ele P o l'te it·as, termo elo J a l'clim e 
Estado do Ceat•{t. 

SIMÃO . R io elo Ii: stado elo P ará , n a com. de Br·eves . 

SIMÃO . Pe ctu eno ri o el o l~stach ele S. Paulo, n O'! . do 
ribc it·ão do Monte A legre, Lt·ih . elo Mogy- g uassú (fnr. Joc) i.J m 
o Uli' O in fllrman te ci ta es>e l"io com o alll. elo Bom F im, ·trib. elo 
Mogy- gu ass[t. 

SIMÃO. C·m ·ego elo Estado de ·M inas Geme3 , ::t ffi. da 
m arge m clir. do rio Pal'ÍI, tr ib. elo S . F l'ancisco. 

.S I MÃO (S .) Vi li a e mnn. elo Estado el e S . Pnulo, na com . 
do se .t n ome , em tc.ni to ri o outr'ora per te ncen 'e ao mun. ti a 
Cas<1 Hmnca. Acerc tt ela !"ctn clação ele~ ta pov . o jorna l A p, ·o 
·rincia ele S. Pct·nlo, ele 9 ele out ubro ele i 877, pu blicou um 
art igo so b o t i ttlio M •unia?: pios Pcbl.t.li.• tcb<, ass ignacl o po r M . P. 
J ., que é atb t·ibuielo ao Dr . Mnrl in ll o Prado Jttnio l': « I.<;sla v il h 
foi fundada ha mais ele 30 annos, pe lo sel'tatl ej o mineit·o S imã o 
dá S il va T e ixe ira, qtte lomotl p os;e d e gr·a ncl e num ·•r .J ela 
terrenos. l<} m u ma e:wursilo que lize t· n pel as mat.tas vi r ge ns elo ac
tual munic ipi o, aco ntecznclo perder-se, fez a pr·om esse de . oi pu
eles. o enconkat• sua morada , ir n i\i in as e L;·azet· el e ] ;i um São 
t:; im ão de snn. clevo;;ilo, em seus bomb;·os, !'u ncla t· uma cape ll a e 
d ar ao s.t n to Hlll g ;·ande pat ri mon i o . Q .el' devido so acaso o u 
a s un. p •t· icin nns matbs. S i mão c~a S il va consegui •J clepat•::tt· sua 
m ot·aela . Fo i a J\J i nas , d e ];i l t' ,JIIxe u m ilag;·os1 S. ::l imão , ás 
cos tas , acomp:J.nhaclo elJ i mmen so povo , l"unclou a capella 
e doou ao sa n to mais ele mi l :dqueit·es el e ·terras, res ~nando 
para si du ;r,entos, que pnt• Stl:. mo:t~ tambem c 11ber~m ao 

· mesmo Ran.to. Assim princi piamos po1· a p t·eoetltat· a o l e i to r São 
S imão como o m a ior pt·opl' ie Lat"i o elo m Hnici p io, is to é, pos 
s uindo t ert· enos pa,t·a ca lé nos seus ponL,.s ma is a l tos e e m 
quanticlacle s uperior a 250 alqne i;·es . A poroação eslá a 770 
meLros acima elo nivel do ma .- , e el es le o pa leo cl:t egrej a s:lo 
tines o< Lerrenos, att in g inelo el les , no cimo ela ser ra, a ultu.-a ele 
9l0 m eb•·os .. . Os terrenos silo propr ios pa.-a ca[~ ; Le l' t'8. t•os:n, 
vcs licl :t ele pào el 'alho, jangarln, ot·tig a . peJI'll c1 ferr o, ebc.» Em 
18'5 esc t·ev ia m o segi tinte a l' P.Spei to elo mun. el e::; . S imão, tt 
Soc ieclacle Oentt•a l de I mm ig-l'aç:i:o: « t\.s ten"(LS de S . S inüo são 
v>1riad issimas , . .iá ele prim e i.-a _q ttalida Ir. , j â. arenosas e pedre
gosas. A cgreJa ·tem um patnmo n1o ele qu~ ~t·o Jegu as quad l'a · 
(la~; mas, em ger ~ l <tl'ee nLao;; e :1·tre lanto, sm ele pat·ecer que, 
l av r adas procluztru,o vrnh a e ce t·eaes , nlio se p l'êStunclo pa r a n 
c ui tu r a elo cnJ0 e a.r r oz, a n i.'V> se r i ma t·gem el os rios que 
ab :tndam ali i. ll:i:o excellc ntes pastos, onde se d esenvol ve ria e m 
extr·emo 11. in du>t t·i:J. P~'stori l. Al ém el os t3s, con ~n o patrimonio 
lerra~ ele O]J~ima qu:di clacle, qua si ·toda,; a n enelacla a 4~ 
ann u<tes o a lctnelt·e . Dão Jogar A l aro ut·a ele cale, cuja p t•oclucção 
é Yantaj :Js is; im a , poi s, ele 1.000 pés sa Li mnt habitua lmente 
i DO ar robas. Ap~ zal' disto a maiol' parte elos nree nda~a t·i os 
esLão <t lcançados pa ra co ·11 a il'manrlacle; e não pagam o que 
elevem . Se o gover no se propuzc~se :l. ndq ttir ir esses optim• s 
t rec hos ele l ~ t"l' D, , potle l'-se- hia, com cerleza, o t·;,·anisarexceJl entes 
nu cl eos co lo :1iaes, com lo tes sem i gu nes . Fallar com esta frau 
queza. acnnefa. p:ua mim uma ocl ios idarle elos inLuessadns; 
mas, n ii.o impol"ta . Dev. mos l"::tllar a ve rcb ele e pres·tar· s~rviços 
ao ]J.liz e :J. 'oc ir.dacle . E' . este o m eu inl n i to . A ,·endn eles te 
patrim onio depende tla ~pprovaçtio elo Senado, segundo me 
i nfonnam, ·Le ndo .J á sido a pprovada n. id ett pela catlHLra b •mpo
r :.t.-ia : O Club de Immig.-açao ele S. Simao, possue hoj e 220 
a lqne 1res el e l.ene n os n t·énosos, como os elo p:; trintonio; entt·e· 
tanto. essJS 'Let•re, os já t eem v a lo ;·, porq11e tendo-se ence tado 
a exp lo.-nção elo l e i tg li e m:tngabe ira p a ra o pt·epn ro da bor
raclut , vão sen lo ngora e x:plora clos po t· gTa n r.le num ero ele ·t ,·:t
b:.tlhadores, e t·epresenLam um valor r eal. Parn prova é qu e o 
ti t•aelo r· ele l eite C[fl mu ng~tbei r() exige l\111 §td a t·io d e 3~:, •!$ 
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dinrios , e que aqui diOlc nltn a acqnm çao dA b1• aço .. ~ par a a 
lavour n. . A esc m vatu ra é grall'le , a co loni;;o,ção n nham :t. O 
mun . é pobre e a Javo llt'a p:ll·hicnlar n c; va, porém boa. Aqui é 
pont1 ela 1!:. ele Fe1't' O ; commerd o p:u a lysaclo , i nclus t1·i 1 qn n.s i 
nul la ; poucas mac bin as el e b2nefi ia r caf'é; d imin u ta a pop . 
estnl i·tge. ira; a. fi ,J t' a e o re ino min~ t·al l'iquiss i mos; ag;1as po~a
' 'e is abnn cbntes; o clim a sa luher ri mo . As m o l os Li a. nt o. is f1' e
Cjll entes ~ão pneu rno nin s , hepat ites, provenie ntes aqnell as cl:t 
tnui ta a rea e vent0s co11stant•s , e ed n.<; eln. pe>s inia a limentação 
~a b uso el a f'a :·inha de mil\10. » Em 1833 e;c t·even- no s o vignrio 
ele S . S im iio : «Na enco~t:t de e:evacb m ont:w ha, q ne el e 1~. se 
di1·i ge a NO, a ssentn. a 1·il la de S . S imão. l:) i \'iclt dD. em dnn s 
pa rtes pelo ribe i rão elo mesm o no me oll'erece à vi s La, um a part.e 
sem eada ele casas e m vasta pl a nic ie ele a r i'a; e outr a , mais 
povoada, que acom pa nha a linha de m o n\n. nlt a e assenta sobre 
'te1·re no fu·m c o fe r til. A d i"is ito el11. vill a é pois Cci ta pe lo 
ribeiriio : d uas ext.e n qas n las el e casas ri bei rinhas , em nnnie 1·o 
ilproxim aclo ele 30), quas i que compoem a vila. As>im divi d id a 
pelo ribeirão , D. villa pócle -se di zer compost a el e um f\ part J alt<L 
e el e o trt1·a ba i x :~ , cl escan çanclo esta so bre lel'reno secco, a t·i clo, 
a ren oso, e aqu \ la sobl'e ·t~ tTe no da montanh ·1 , fer: il e firm e . 
Nas prox im idades ela villn ha ou\t·a corrente cl ' v.;~· u a , que v in ·lo 
ela rlí1•ecção S.. fa1. 1Ja1'1'D. co m o 1·i beit'ão ela , . iiJ a , e t~m ]10 1' 
n om e T amw ncl-wi. . Ass im reunidos forma m es tes elous ri bz irões 
um a corre nLe bastante vo l umosa r1u e, a 4 h•g-1ta s d a ,. iJl a . tom a 
o nome el e ribeil'iio c[,, Fi_o1teil·:• e preci p i ta-sd no ri o Pa,,·do, q •t e 
corr e 5 Jeunus d is ta n tes da puv . A villt ach a- se e:1tre os dous 
l'ios Parei~ e k [o!Jy , cli s'anclo cl e5te 11111 as S Jeg uas . -Ex tensa 
serra per corre vas to terreno emerg i ncl o de in te1·min ave l ce rra Llo 
ele vege tação e i1fesaela , vasLicliio qne os haho . rqJt'OveiLam para 
c r iaçiio ele p-ado, em bo1·a em pequena escal a . A serra vem el as 
margen s elo rio Pardo , a 5 legnas ela vi li a , segu indo a cl irecção 
EO: ao ch eg:n• a S . S imiir) bi l'urcu-se, um r amo toma direcçiio 
curvilin e:J. pa r a N . e O. tendo a hi o nome de s ~rm Azul e con
·tinü a com pequenas interrupções ;~~é encontrar a estação ela 
~. rl::t F. Mogyana- Cravinbos - ;depoi s prosegne decr esce ndo 
e vae pe rder- se em t e1·ras da vi sinha villn elo H. ibe i1· iio Pt·e 'o . 
O Reg unelo ram o nasce n a pr opr ia vi lia, h ave nd o entre a setTa 
e es te um a g<~. r gan la, espec ie el e 1·alle, tom a ndo ass im o lert·e no 
~le a 1·êa a perl'e ita conn guração de um a amptllh e ta. [s<;e r a mo 
prosegn e em sem ic irculo na di1·ecçiio ele 1!:. S. O . P e nso que 
n iio se prende :.i. nen huma ca de ia ele montanh a> , con .~L i t uinelo . 
por si só uma peC[ue na corcli lb e it·a ou espin haço e m fo r ma ele 
l ateQ'O el e clnas pontas 0. nc unaclas· em semicirculo co ncentri co 
Calcúlo em 1 ~ Jrguas el e ext nsiio esRe imm en so es pinhaço. J~' a 
·t ' 1'1':1 roxa t iio cl ecau t·tela e prOCllracTa pe los cu I tores elo cn fé.
A pop . ela vi ll a é de 1500 a 2000 a lmas . -l~e l aüva tllcote a 
ori ge [lll ela pov . e nco n t ra-se no li vro do Lombo cl es ~a llHt tri z , qu e 
a 8 de abri l ele 183G. Sim ão ela S il va Teixe i t· r~ e s ua mulh er 
Cath al'ina Mat·i a ela S ilra , senhor2s c P ' ssu icio 1·es ela fa~>:~n cla 
S . Sim :i. o, eleclara ra m ra·tifi car a doa ~fi.o p~ ra patrim onio .i:'t 
fei ta ele mi10 em 18?7 . A lavo ur :t. é exc lns ivam en t • a elo cale ; 
a inclns tria q nus i nu lla . - A villn. d is tn el e Só\nto. R it:1 el o Passa 
Qual1·o 6 leg uas , e elo Cajurú 7 . Ih, al e m ela~ eschs. pn bl s . . um 
Lyce u l'epu bli cano, que J'nn cc iona no p1·o p l'io erliflcio cl.o C lu b, 
e on cle se cl is tl'ibue ens ino g t·atui to • m cut·sos d iur no e noc· 
turno .» Dessa Yi l la cl epenelem os seg uin tes po v : Corl'ego 
Fundo, Santa Rosa e Se 1'1'n. Awl (l toj e l'reg ) I~' se rvida pel<~. 
1~ . ele IP, Mo:zyana . l!' o t crea cla paroclti a pela le i Pl'o v. n . 9() 
ele 10 ele m nt'\'0 rle 18-12. e e levada <t cn t.ego l'i a d e 1•il 'a pe la rle 
n. 75 ele 22 el e ab l'il d e itl65. W com. ele pt·im eit·a e n : r. , c t·eada 
pela Lei Pt•ov. n. 63 el e :l<! de maio ele 18 77, e pela Le i 
n. 80 el e 25 el e agosto :1892 class ifi cada pelo Dec . n . 70tH 
·ele 3 outubro ele 1878 . O mun., a 1é m cl <~. parochi a el a vil la , 
comprehende m ais a ela Sern Azu l e o • baitT os Jatahy, 
Sa n ta R osa, Pantano, R1be il·ào Cla r o . Sob l'e su as divi , as ,,ide , 
en tre outras, as L e is Pl'OvR. ns. 55, ele 15 ele abri l cl9 1805, 
()7 el e :12 ele abr il de 187'1, 31 cb m a rço ele 1882 . Agencia' tlo 
col'l'e io . · 

SIMÃO ( S . ). Dist . elo Es Laclo ele i\Iin as G e~acs, no m nn. do 
1\bnhuassü. F oi sécle. ela !'reg . el e ~an ta Mal'garida pe la Lei 
Prov . n . 1.7-14 ele 8 ele outubro de 1870 , cli sposiçi1o cs, Hlue a L ?i 
n . . 'L .8·l7 ele 1.2 ele outu'n·o ele ·187-l r e vogou. Fo i creada pJ.roehin 
]le b L e i n 2 .n7 c! ~ 5cle novembro el e '1877 . '!'em d oas eschs . 
publs . ele in st r. p1•im. 

SIMÃO (S. ) . P ol' . elo Tiis Laclo elo i\I a ra nh iio, n o mnn. elo 
Rosmio, com esclt oln. 

SIMÃO (S .). Log . el o l~s tnclo elas Alag.Jas, em 1\Inl'icy . 

. :.;,·. 

SIM 

SIMÃO. (S . ) AL't' aial elo eli~t . elo CO!':.t çã'l el t;J Maria, no 
Estado ela Bah ia. P e r te nce u ao cl i:;t . c!~ P uri licação, elo q •ta l 
!'oi desmembr ad o pela Le i P t·ov. n .2. 2GO de 3 1 de ma io el e 1882. 
T em tuno, <'Sch. p:1\Jl. cb in st 1· . p1·im. , cr aa'l <J. pe.l :1 L~ i P1·ov. 
n. '1. 037 el e 8 ele a g-osto ele ·18/G . 

SIMÃ O (S .) . P ov. el o K ;taelo d o R. G . do Sul, no mnn . ele 
S . . José el o Norte . 

SIMÃO (S . ). L og. elo Es tado ele Min as Gernes, uo cli s t, 
Bom J esw; elo Lamb~ 1' )' . 

SiMÃO (S . ). U ma chs cstJ ções ela E. el e Ferro !llogynna, 
no Es tado ele S. Pa ·tl o, e ntre Ce rro.do e S3r1·a Azu l, no kilom . 
2G~, na c idade elo se u nome. 

SIMÃO (S . ) Se r 1·ota, no elist . da Gra nj a , 111 Es,aclo do 
Ceará . ( Pomp~o ). 

SIMÃO ( S.) Ponta s i lu :t.dn n a. costa ori e n tal ela lagoa elos 
P atos, no E~ tadocloR. G . elo S :tl. 

SIMÃO ( S .) Qon'<·'g'" elo Es ta do ele Min as Ger aes, l?a nh a o 
cl is t. elas .\.guas V il'tuos~s clo L :t. mbat•y e \' ae para o riO Lam
ba1'.Y P er1uen o. 

SIMÃ O (S.) RibAi1·ão do E s tado ele i\lina s Ger ae ' , offi. elo 
A l'ams, que o e do Aj udas. 

SIMÃO (S.). R i be i rã o do Estado ele ~1 i na~ Ger aes ; d~s 
agno. na marge m osq . do i'llanhua-;sú, en tre a foz elos rios I eão 
e B ·te no. Rece be o Pa lm ei r a . 

SlMÃO (S.) . Lag)a elo Estado elo R . G . do S ul, proxima 
ao lit toral. 

SIMÃO (S.). Lagó:t elo J!: st~clo d e ~hLto Gt·osso , ÍL m a.t·ge m 
do 1·io Gnapore . E' t.: irc:t! a da el e p a nta nos . 

SIMÃO (S .). Ribe irão ela Esta d n ele S . P au lo, a m. elo ri
be i1·ão da F igueira, que o é do r io Pardo. Hece be o T amctn
cl·ná .. 

S IMÃO (S.). Col'l' ego elo Es t:J.elo ele i\linas Gcraes , a fTI. ela 
m a rgem c!il' . elo l'io J eqni t inb onh :t. , acim a el a pov. ela Vi g ia. 

SIMÃO (S.). Ri o, cuj a boca eg uala em h rgura ;.~ elo Gna· 
po ré, e m q ue elesngun , pelo m a :·ge m dil'. 10 Jeg11as abnixo 
el o clesLacnmento elas Pedras. "o Estado ele i\Iat t f'l G t·o>so. 
So b1·e este ri o f11 nc(aram os j esui ·Las de Mojos , em 1746 , D. 
mis>âo el e S. Simão, 3 dia s el e Yiagem, agna~ acima , :J. 
qua l tra n ~i'e t·i r am para o lado opposto do GuiJ,poré, em :l7G2 
(B. de Melgaço). 

SlMÃO DZ G I BR ALTAR (S.). Sa l to elo T<tpajoz, no Es
·t ·,clo ele MatLo Grosso. (13. üe J\l ~ l gaço) . 

SIMÃO DIAS. Ciclacl e e m un. elo Esta·l o rh Se t•g i pe . n a 
comat·ca do L agarto . Orago S nhom SanL'An n <J: e d i ocese 
nt· c h i epi~copal ele S . Sal vaelo r. Fo i creael n pa r och in pe la 
Le i I'rov. el e G el 1~ feverei rO ele 1815 e e le ,·acla :.i. vi ll n peln 
de n. 26-1 ele 5 el e março de 1S.i 0. T em eschs . pu bls . dn 
in s t. p1·im . 1\ ge ncia el o cor1·eio Comprehencle o povoad o Co 
rah ibaR. S1hr o nns d ivisas , v ide en b1'e ou t1·as, a Le i P 1·ov. 
n. 207 el e 17 ele abr il ele 18~ 8 . O mun. é r eg-ndo pelos 
l'i os Cai~a , J acare e ou tros . Lavou r a de rnnn a, cure, a lgodão 
e cereaes . E ' :H;s im d enominada ele u m faz<" nele i1'0 Sim ão 
D ias, crne nhi r es icl io . F oi c t·oa t!n co m . pot· A c lo el e 8 el e 
ma io ele ·18!:10 e c la>s ifi carb de 1" ent1·a nc ia pu lo Doc. n. :3a7 
el e l5 do mes mo m e7. e anno . !"'v i e le vad a ti ca tegor ia el e 
c idade pelo Dec. n . 5 l el e 12 ele jttnho de ·J 8~t0 . H. ·bnixarla 
ele com . fo i in co t·po r~da {.. com . de Tta lta ia nna , ela qnal fo i 
cl eR memLracl:t e iu c01'poracla á com. d o Lagat·bo pela Le i n. 1\12 
ele 7 de novembro ele '1 8'JG . 

SIMÃO L U IZ. Est1·e ito on cann l nn h !!:i\a ele Ar:truama do 
Estado elo Rio el e J an eiro, na c iclade (te Cá iJo F l'i o . 

SIMÃO NUNES. l\1o1·ro e bah ia do Estado ele Mal to Grosso, 
á m a rge m e!iq . elo P a raguay , 10 ki ls. nbaixo clo · san g rac!or elo 
Pad re Ig- nacio e quas i outro tanto ac ima da f ez elo J a ul'lt. 

SIMÃO PEREIRA . Anlin-a pa roc!t ia el o l!:staclo ele Minas 
Geraes, no 11111n . de Barbace~a. O art. í 0 ela Le i 47.2 ele 3 1 
el e m:tio ele 1850 t r :1nsfer io-a pat•::t a capel la de San ~:_ An t 1 n ~o ele 
Juiz ele Fór~. Fo i r es t:> uracla pelo a rt . I Le t 016 el e v r~ e 
maio 1852. T ran s l'e 1•i da pnr:1 o log nr cl~nomJnaelo R a ncha1::a. 
11eJa Le i 858 de :1-J. ma io 1S:'iS, que su bstttut o- lhc o nome S ttnoo 
Pet•e it·a pc•lo de S. Pedro ele :Uca nLar:t. Pel'Lence ao mun. de 
Juiz ele l ''ór:l. 
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SIMÃO PEREIRA. Pov. do Estado de ;\lioas Ger aes, á 
margem clir . elo rio S. F1•ancisco, pl'oxima ela IWV._ clenominae]a 
Paracatú de seis dedos e pouco ~ cima da f;:;z el o 1'10 Paracalu . 

SIMÃO PINTO. Pontal 3itnado na costa do E stado.de Per
namtmco, na par te com prebe ndicla e1rtee o cabo ele Sa n t<J Agos
tinho e a barra e porto do Rec ife . 

SIMÃO RIBEIRO. Collina no muo.. ele Santa Luzia e Es
tado ele Goyaz. 

SIMAPE' ( ,\.tcleia de) . Assim denom ina va- se a pov. de 
S. Pedro. a sse nte n a marge m se lJtenrtl'icmo.l do rio r\egl'O, no 
Estado d·o Amazonas . 

SIMEÃO, Se1·1·a elo J<;s·taelo de Goyaz, no cam inho ele 
S. F elis: para a c idade da Palma. cerca de 9 kils. d is tun te do 
a r raia l do Cunn li-nho . Do a l to della, aff.-i rma Cunha Ma1tos , 
d escobre- se o rio Maranhão, na distancia ele 2'1 kilum etros . 

SIMEÃO . Igarapé do E , taclo do Ama zon as , no mun. ela ca
pit,tl. 

SIMITUMBA . Sena nas divisa s do mun .. do Re m<t nso, 
( per·tence n·te .;, Bah ia) co m o [ s Laclo do Piauhy. Dize m e" is·tit• 
n ella, pal'a os Jaclo-; clarjue lle mnnicipio, uma lap<J. com os 
commodos de uma casa . 

SIMÓA. Log. do l!:stado elas Ala:;0as , em MunJa bü-mi r im 
e no Para!tyba. 

SIMÓA. Rio do Est ado do Pad., banha o mu 11. de Ma ra · 
pauim e elesag-tta no Cajútuba . 

SiMÕES. R io do Es·tad o elo Ph. nhy: nasce da fml da ele 
um peque no sen o·te e la nça -se uo ltaim, atll. do Ca:;i ndé, qttB 
o é do Parnah ybil . 

SIMPLICIO. Carrego do Es tado de Minas Geraes, a lll. elo 
Pa rabyba elo S ul pe la mat·gem esq., n:t. esktçii:o ela Conceic;.ão, 
atr avessado p eb 1~. de F erro Centeal elo Beazil (Ramal do 
Por·to Novo ) , no kil. 2 ,19,93/m . 

SINCORÁ. Di.>t. cloEsta !ocla Bah ia, nomun. d e Jusseape, 
'1o a l·to da serr a elo seu nome . 01·a&ro 8 . Sehas l.i ão e eli oces ~ ar
ch iepiscopal de S. Sa lvaclo t•. l<'o i c!'eado pa t·och ia por Dec r· e to rle 
3 de no ve mbro de 1783 . Fo i in col'porada ao 111 11 11. de Sa11 ·ta 
Izabel pela Lei Pro v. n 27 1 de -17 ele maio de 18-17. e ao elo 
BreJO Grande pelo Decr e l.on. 988cle9ele outubmde 1867. 'l' r- m 
duas escbs . p ub ls . de instr. pdm. Sobre sm1s d ivisns Yicle, 
ent re outras, a Lei P1·ov .· n. 169 ele 25 el e maio de 184.2 . Sua 
séde esteve na Capella el a lca zcnda do Gado . Em 1884 a Lei 
Prov. n . 2 . 4~3 de 9 de maio, tranfedo-a pant a capell;t de S. 
Sebas~ião elo Sincorá. F oi deleia indi ge oa; hoj e esLá e m vi síve l 
ele cadencia, como estão todos os povoados ele m i ncração . 

SINCORA'. Se era dn i!:staclo da Bahia; este nele-se pela 
margem direita elo r io Paraguassú. Faz parte da co1•clilheira 
da Cbapada, que a ti' avessa o J!;s tado. 

SINCORA'. Ri o elo E~ t.a clo da Bahia, nasce n a lagoa E11· 
cao·t>td a , na serra do Siucor á, e lança- se uo rio de Con tas pela 
m a rgem esq. no Jogar Ban·a elo Sincoeá, após 11m r.neso ca lcn
laclo e m pouco lll it i S ele 100 kil ome tros . Atntressa a esLracla 
q ue do R. to rle Co n·ta s va e a S . F el ix e banha os mun . ele :$anta 
I sabel, Bre_jo Gra nele e J i.LS seape . « Esse rio, cl iz o Dl'. Ben e
d ic to Acau ã, em quanto COLT>l na sereanHt d'~ncle t;t :J.sc é d ia 
mantino, e logo quH r ecebe as ag11as ela senaota elo Cocal, por 
cuj as abas vae passar, cleixn ele o ser , e senta-se então soiJr·e o 
ouro, . Recebe di versos t1·ibntar1os, entt·e· os r1unes o Barba do. 
R ibe ir ão, Bom. Ja1·clim, Carahybas, Dwas Barr as e Sama ml>aia: 

SINCU AN. Ilh a no rio Uatumá, affi. ele Amazonas. E' 
elevada, de gt•és em clecornposição, coberta ele vegegatação set·· 
racla e serme trtosa. Um p eque no cana l separa- a ela ílha do 
Jacamim. 

SINI MBÚ. Log. elo Estado d as Alagôas, 110 mu n. el e São 
Miguel dos Campos, com um e ngenho de assuca r . 

SINIMBÚ. Colonia fundada no mun. dn. PalmPil'a do Es
-tado elo P aran á . Sua área 'Lo 'al er a ele 50 660 .53 \) bt·aças 
qunel,·adas. Cempõe-se ele nucJ , os Ma1·concles, N. S. elo L11 go, 
~:J.ti-ta Qui ·teria , Al egre te , Ilartma nn e P a pa goi os·Novos. l<'oi 
emanei pacla em 8 cl~ 01rLubt·o ele 1878 . 

SINTMBÚ. Es-tação ela E . ele F. Paulo A Oonso, no Estatlo 
das A lag ôas, entre as esLações clenomi nadas Pedra e Moxotó, 
no k il. 69 . Fica a <H kilome·tt•os ela cachoeira ele Paul o Afl"onso. 

SINIMBÚ. Uma das estaç:íes ela E. ele F el'l'O Leopolclina, 
no _l~s La clo ele Minas G'rae> , entre as es tações ele Catagtta~es e 
D. E1izebia . Agencia elo cot·t·e io e es tação telegl'aphica. 

SlNIM BÚ. Mo1To do J•:stado ela> Alugôcts, á m argem do rio 
S . I<'rancisco9 peo"im o ele P ira nhas. 

SINIM BU. Riacho rlo Estado ela s A lag·ôas, banha o mun. elo 
Pào el o Ass ucar e desag ua no rio S. F rancisco. De su a barra 
ceme~:am as divi sas elo clt s·t. ele N. S. ela Saude ele P.ira,nhas. 

SINIMBU. R io trib. cb ma1·gem clir. do Iguassú, aJL elo 
I'araniÍ.. Fo i a ssim clenomi nado peht com missão de Chapecó em 
h ome na ge m ao pt·c.; icl en Le elo Gabi nete ele 5 de J anei ro. 

SINIMBÚ. An·oio elo l~staclo do R. G. do Sul , a.fl . elo rio 
Cahy (E leubh . Ca m a rgo-E nclo ro Berlink- A. Vat·ella). 

$ INIMBU . .Al'l' oio elo EsLado do R . G. do SuL ufl. ela 
m urgem esq. elo rio P a.rclinho, ·trib . elo · do Par do. · 

SINIMBU. Lag)a do Es tado do Par ahyba elo NoeLe. no 
mun. ela Ba ld a ela Traição. . · 

SINIMBURA. Ribeirão elo E. taclo d e S . Pau lo a ·tra ves
satlo peht E . ele Feno S . Paulo e R io de Janeim ho\e Ce nt1·:1l 
do Bntzi l Desa gu a no Par ab ylt :t. No Jiv:·o .!1 'P1·ovineict ele 
S . Pau lo, 4()2 le-se pag- . Serimlmra . 

SINOS . Ponta n a ilha rle i\iar amba ia , Es tad o do R io ele Ja
ne i1'0. J~' celeiJL·e pelo som semelban·te ao do sino que produz 
o ~ ml;ate elas o ncl<ts sob1·e as pedras que a fo :·mam. 

SINOS. R io elo Estado do R. G. do f:; ul; tlesagua n o rio 
G tt:t hy ba , um k i l e 600 m eLr os " ill . elo C<1hy , Nasce com o 
nnma de arroi o tla Do m ing-a, na se r t·a elo ii-Ia l' , a SO . Jo morro 
do Gamn. Co H e no l'umo ge1•a l ele ]~. a O. a-té ás colon ias çlo 
P adt·e-E teeno, onde começct a V•J lLa l'-Se par i1 SO ., ·tontanclo em 
S. L eopoldo a cl i1·ecçiio ele E. Se tL comprimento é el e 19 [1< ,400"' 
pelas volLas que faz; m<ts, nas DL'i gens clist<tm da foz ape nas 
132 kils. Col' re pelo mun . ele San1o Antonio da Patru lha e 
I? los ela Tac111a1·a e S. Leopoldo, pot· en tre os ultin1 os co1Ü1'a
t·o.rt.es tt ter 1d1 0naes ela serra. Geral. Da embocadura até S . Leo
p olrlo é fra.nca a navegaç ii.o em todo o a nno, em uma exten sã•J 
d e \:W<.400 01

, poré m nas aguas rnin imas é ele dilficil o ave
gacão; nas médias de S . Leo1Jo ldo a o passo do .Mundo Novo 
(9.2k.400 tn) o "tra mito alnda se faz e .pôde co ntinuar-se a té ,\ 
bar r a elo a rroio R ola1He , (a cl ent1'0 d esLe rio uns 6 .600 met t·os 
mais p::u·a cim il ela b,trra) ; 33 kils. para adiante d o R olan·te 
a inda é poss ive l a navegação , qttanclo o r io es tit cheio; eutre 
os passos elo Ji•I undo ·Novo · e ela ·Pon·te o rio conserva sempre 
basLa nte fundo. No trecho de S . Leopoldo ao p asso do Mundo 
N ovo a passagem é di ITicultada pelas voltas que faz o rio na 
Feitoria Nova, vol t , s essas conhecidas pelo nome de ·rripas de 
V acca . O aspecto mono tono e sombrio de suas margens de
pe nde da pouca elevação das suils banancas, que ft·equeute
men te ~ão a lagadas pelas g1·ancles enchentes. Recebe peht 
ma1·g0m esq. o Bocó, Caraj á, Il béos, Guarda Restinga , 
GL1a rá, Ca b:al, Ced ros, Timbaubas ou Morro Negl'o, Tiririca e 
Sa.puc .1ia; e pela ma l'gem clir . o Pedras Brancas Rolante, o 
ela Jlb a , 'l'tteanos, Sa nta i'tl uria, Grande ou d; Bica, Sapi
mnga, Campo 130m. \ Ve intz , K och, Portão e o Cajú. Recebe 
mu1s o J!;otrepe !Jaclo, l~nge nho, R aposo, Bu tiá e elo Bt·ejo. 

SINUNGA. Rio elo l~s taclo ele Ser g ipe, afl. do S. F r ancisco . 
O Sr. S ilva Lisboa (Çhoro_r.;r. ele Sergipe ) esc reYe Sinenga . 

SINU•NGA. R io elo Estct clo da Bahia, entre os muus. ele 
Maragogipe e cln. Ca choeil'il.. E' navegavel por pequenos barcos 
e lanchas cerca ele ciDco kils. ua preamat·. Desag·ua no Para
guassú . Nasce na lagôa Pit-ajubia. 

SINUP AM. Rio elo Ji}sta.do elo Pa rá, banha o mun. ele Breves 
e desag ua no ri o Jaburú . · . 

SIÓBA . Na cHl'ecçiio elas ·terras in·ter iores da ponta elo MuLá 
e pl'oximo 6. ens~ a,cla elo Campinho h a uma pedra profu_ncla, de· 
n om t nada --:-a S toha- que Cal':ce ser evJta cla pelos vJaJa trtes, 
pot·que q uttst n unca o ma1· fioreJa sobre ella e é cliiTicil ele ser 
a ss igo a lada. 

SIPAHÚ. Log . no t ermo elo Me~rim elo Es1aelo do Ma
ranhão . Orago . Sa a "ta i\'fa ria . 'l'em uma esch . pu bl. ele j nst. 
pnm., c!'eacla pe la Lei P l'ov. n. 55 ele 22 ele maio de 1838. W 

· ba nhatlo pelo iga.l' apé elo se:> nome. 

SIPITÚ. Igal'apé el o E s·taelo do Am~zonas, no mun . ele 
Manicoré . 
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SIPITUBA. Ilh:1 do Es·bado do Rio ele Janeiro, no mun. ele 
Angea elos Reis . 

SIPOTUBA. Vi·.le Cipotuba . 
SIQUEIRA. 

SIQUEIRA . 
Rio l''ormoso . 

Log. no mun. ela cD pi Lal cl0 Estado elo Ceará. 

Log . elo Estado ele Pernambuco, no mun. elo 

SIQUEIRA . Igarapé elo I!:st>tdo elo Pari, na ilha Marajó; 
clesagtta no t• io Mapuá. 

SIQUEIRA. Co e rego elo Esta elo elo Esp irito San Lo ; nasce elos 
alagados de Santo !gnacio, l.nwba o mun. ele Vianna e desagua 
no rio Uorba . 

. SIQUEIRA . Ribeiriio elo Estado ele Goyaz, aJil. elo rio Veris-
Strno . Recebe o cor rego elo Lambary . . 

SIQUElRAS . Sena elo Estn.clo ele Minas Geraes , no mun . 
de Ouro Preto. 

U
SIQUEIRAS . A•:roio elo Estado do R . G. elo Sul, affi. elo rio 
rugu:J.y . 

SIQUEIRAS. Lagô:J. elo l!.:staclo elo Rio de Janeiro, no mun. 
ele Campos . 

SIQUEIRO . Log. do Estado de :::>anLa Cathal"in:J., no dist. da 
P escar ia Beava elo mun . da Lagun>l . 

SIQUEIRO. Rio elo Estado de Santa Catharina, no clist . ela 
Pe~carüt Brava. 

SIRGA COMPRIDA. Conecleir:J. n o rio Pardo, no Es ta.elo 
de l\IaLLo Grosso, entre as cachoeit·a~; do Eml>irttssú e ela Canôa 
elo Banco. ill' ta mbetn conheciela por Emllirussú-mirim. 

SIRGA DA PEDRA GRANDE . No Madeira, tres kils. 
aba ixo ela cachoeira elo Ribeirão. E' mi. no tempo elas cheias. 

SIRGA DO BO QUEIRÃO. Cachoeirn. elo At'inos . Vide 
Esccwam~tça Peq~tena. 

SIRGA DO CAMPO. Correcleim no rio Pardo; no Estado 
de llla t Lo Grosso; entre a S i1'ga do Matto e a cacuoeira do 
'l'<l.lllancluá . 

SIRGA DO COSME. Cachoeir:J. do Arinos . Vide Escrwa
mttça G?·ancle . 

SIRG A DO ESPINHO. Correcleir:J. elo Tapajoz, logo :J.baixo 
do r io :::>an·t'At1na e S . Joaqu im . E' fol'macla p .>r um gmotle 
numero de ilhas e penedos; no l!:st<tdo dto til aL-to Gt·osso. 

SIRGA DO MATTO. Cachoe iras no rio Pat·clo, no EsLaclo 
de Mal to Grosso; uns seis kils. abaixo ela Sirga Negra e ·tt·es 
ki ls. _ acima Ja cachoeira elo Ca,jur(t- assú, e outra entre a ca
choe ir<\ do .Robalo ·e a Sirga elo Camp . 

SIRGA DOS MACACOS . No rio l\Iadeira ; temivel nas 
enchentes pel o inn um eros cachopos que aLrantncam o rio , 
Fica oito kils . abaixo elo salto üo Theotonio . 

SIRGA DOS PERIQUITOS. No r io Madeira, abaixo da 
Sirga Orande, ela qual dis ta dous ki ls. J~ ll .ts Lluas constituem 
uma elas Jifficulelades mais dilftceis de vencel' na cachoeira do 
Ribeit·ào . 

SIRGA FUNDA. ilha do Estado ele ~J Jllas Get·aes, no rio 
S · Francisco entre a b.trt·a dos col'l'egos elo F l' acle e da illx-
Lt·ema . ' 

SIRGA NEGRA. Correde ira no rio Pardo, no Estado rl.e 
~1:a·tto Grosso; ·tres k ils., aba ixo ela CanÕ<l. elo Banco e cinco 
acuna ela Sirga do MatLo . 

SIRI. Arra ial elo !!: staclo das Alagõ:J.s, no mun . ele Santa 
Luzia do Norte. 

SI R I. Log . elo Estado do E . San to, uo mun. do Itapemirim. 

SI RI. R iacho que se di vide em clous, elet1ominaclos Si>· i e Si
ba~tmco, os quas despejam no rio T ijucopapo, quasi meia legua 
de sua Joz; no Esto.clo ele Pernamb tco. O riacho Siri tem meia 
legua de cut·so e o Sibaum:J. uma Jegua . 

SIRI. Rio elo l~sbado ele Set•gipe, aftl. do l'io Cotioguiba. 
SIRIBA. Uma das ilhas que consLituem o gt·upo elos Abro

lhos, ao :::; clw H.eclo nd:J.. no l~staelo da Bahia. Alftrmam ter esse 
nome de um arbusto que existe na sua extremidade occidenLal, 
e que é o unico ela l ocalidade . Tem cerca de 25 me·tros de 
altura , 

SIRIBA . Cor rego elo EsLaclo ela B:1hia, clesagua na mar
gem cltr. do rw Jequitinhonha, entre os corregos Mal'ibonclo 
e Cachoeir:J. Secca (Chrokatt ele Sá) . 

SIRIC.I.RY . R io elo EsLa·lo elu P:1rá, banha a com. de 
Som·e e desag tm no rio Par:J.canary . 

SIRIGY. Vide Sarigy. 

SIRIJÓ. Riacho elo Estado de Pemambuco; corre a O. elo 
clis·t. ele Goyan ua . 

S IRIMBURA. Pov. do Estado de S . Paulo, no mun . ele 
S. José elos Campos, eom uma capella do Bom Jesus. 

SIRIJYIBURA. Riacho elo Esbaclo de S . Panlo, bPnha o 
mun. ele S . José elos Campos e des:J.gua na margem dir . do rio 
Parahyba . Vicle.Sin imb nra 

SIRIRY. Vill:J. e mun. do Estado ele Set·gipe, te1•mo ci:J. 
com. da C:J.pella, situ:J.cla num p lanalto, banhada pe lo rio elo 
seu nome, a 52 kils. ela CapitaL, 33 ele L:J.ranp-eil'as , 14 n 18 
ele Riacbue lo, 13 ele Divina Pastora e i5 ela Cape !la. Orago 
J esus Maria José elo Pé elo Banco e diocese at·ch iepiscopal de 
S . Salvadol'. Foi creada parochia em 1700 pelo ar~ebispo 
D. João Frauco de Oliveira e pela Lei Prov . n . 2-± de 6 de 
m arço de 1839 e elevada á ca·tegol' ia ele villa com o nome ele 
Siri t'Y pela. Lei Pro v. n . 931 de .26 de março cl:J. 1874 . Uma es
trada lig<t- :J. ú viU:J. elas Dõres . Em seus limites com a freg. 
da Divina Pastoril fic ;t a ban·a elo riacho Cahype. O mnn. 
cultiva canna ele assucar, cerea.cs, algodão , fumo e m:J.nclioca; 
ne ll e ficam os logarejos Fazenclinha, Itaperaguá, Taboleiro 
Largo e Gentio Pequeno. T em duas e chs . publs. de ins t . prim; 
Agencia elo cotTeio . Além da ma tl'iz, ·tem ut oa capella ele SanLa 
Ct•uz e umas 250 casas. Foi incorpor ada á com . da Capella 
pela Lei n. 39 ele 16 de dezembro de 1892 . 

S IRIRY. Igar:J.pé elo Estado elo Amazonas, no disb . elo Ta
bocal e mun. ela capital. 

SIRIRY. Igarapé elo Estado elo Par:J; desagua n o rio Capim, 
pela magem esq . entre os igal'apes Anuil·á e Uixibeua . 

SIRIRY. Rio do Estado de Serg ipe ; banha os m uns . de 
Siri ry, C:1pella e I-tosa rio, e corta a estrada que vai da c;dade 
da Capella á cidade de Maroim e desagua na margem direita 
elo J apara tuba por duas bocas fot·mando um:J. ilha. Nasc() 
no mun . de Siriry, no Jo gar MaLta do Cipó. Recebe o iVIaniçoba, 
i\Iuribeca, Pé elo Barrco, Vermelho, Ca ncella, Jauei l'o, Man
~_neira, Cah~p3, Sabão, Pintor, Cance! la do Araticú, L imoeir o, 
\,tuebraclas, Som bl'lnba, Dona e J abebu·y. · 

SIRITINGA. Serra do Es·taclo ele Minas Geraes, nas proximi· 
dacles elo rio Ayuruoca . 

SIRITUBA. Ilha do Es·~aclo elo Pará. no mun. éle A.baete . 

SIRIÚ . Mon·o do Estado ele Santa C:J.tharina, na estrada 
do liLLot·al para o Sul . 

SIRIÚ. Lag·':J. elo Estado ele Santa Catharina, uo clist. ele Ga. 
r opab:J.. E' de pottco f .tnelo e de pequena lar gut•:J. . 

SITIÁ . Pov . do Estado elo Ceal'á, á margem do rio do sett 
nome, no mun . ele QuixeramGbim; com uma. cape lia e uma 
esch. publ. Foi desmembrada elo termo de Quixeramobim e 
i ncot•porada ao ele Quixaelá pelo Dec . n. 19;! ele 4 de junho de 
1891, disposição esta que foi revaga da pelo Dec . n. 854 ele 10 
ele mat•ço de 189.2. Tambem dizem Satia. 

SITIO. Pov. do l~s·tado elo Maranhão, na ilha ele S. Luiz, no 
m un. elo Paço elo L um i ar. Ex iste nhi um cruzeiro p lan tado 
em memoria das Missões prégadas em 1856 . 

SIT IO. Log . elo Estado ele Pernambuco, no mun, do Granito, 
Ha outro log. elo mesmo nome no c\ist . ela Luz e mun. de 
S. Lourenço da Matta. 

SITIO . Log . elo Estado ele Pernambuco, no mun . ele Car uarú. 
Ha outro log . elo mesmo nome no m un . de Bezer ros com uma. 
capella ele N. S. dos Hemedios . 

srrro . Log . do Estado ele Pernambuco, no mun. de Aguas 
Bellas. 

SITIO. Log . no dist. elo Mqnte e termo elo <;:onde, no Es
Lado ela Bahia, com um:J. esch. publ. de ins·t . pnm. creada pela 
Lei P t·ov . n . 2.357 cle31 ele julho de 1882. 

SITIO . Log . do Estado da Bahia , no mun . ele Chique
Chique. 
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SITIO . L'lg. d o Es·taclo de Mi n ~ s Ger a es, na c;ielacle ele 
Bocnyn "a, eom uma esch. publ. 

SITIO. P ov. elo r•: s lado ele Mina~ GeraPs, cli>ta ntc cerca ele() 
l; il s . el o cl ist. ele S . B l'az elo Suassnb y do tel'mo ele En tre Rios. 

S I'IIO. l ~s tação ela g, de F . Centl'a l do Braz il , n_o Estado 
ele i\I in as Ger aes. en tr e a;; es·tações do llegis tro e .Joao Ay •· e~ , 
a 1 .03()•u, 2·13 ele 'altut·a sobre o ni vel elo IIHll' . a 353~390 dis
tante ela C qfta l Feder al, 15 de Barbacena . 1.2 ele Joao Ayre~~, 
2·1 ela estação de J1h éos ( I~ . de 1•' . O~ ste ele iVItnas), 100 de Sao 
,João cl 'E I- H.cy, 39 ele Palm il'a, 5 rl a estação elo R egist ro e 18 ele 
S . SeiJast ião ele 'l'on·es . F l·i 'inaugurada a 21 de m ::u·ço el e 1<>78 
a par te da 1.!:. de 1<' . compr ebenclid;t entre Pa lmy t·a e S i t io e a 
27 ele jll11h ode 1880 a compl'ehendiela entre S itio e Ba rbacena. 
I~' eéde elo elist. el e Bi:1s F or tes , que foi tt·an sferido ela pov. elo 
Cnrl'al No1·o. Esq a l ocalidade, que é hoj e um a pnv . ch eia ~e 
yic\a , o11cle se e11con u·am nmas 6~l casas , clous gr a ndes ho~e t~ , 
mna fabrica de cl i ~ tillaçüo e um n d e indu3Ll'ia cera m ica, foi 
outrora uma fazenc\n de cr iação ele Lin o A rmoncle, que por 
occasi ii:o el es ta m orte legou- a a seu ~ob t· inho Maria no P rocop io 
F e l'l'e ira Lag~ , vindo fln a ltuen te a per te ncer a0 maj or Ma noel 
Cn l'lns Pe reit·a de Andrade . Recom menclando- se espec ialmcn te 
pela ame nid ade elo sen clim n, pela su a f'e li z e ele vada s ituação , 
e m uma bella e v>t sta plunici e, corcacla el e pequenas e gr.•cio 
sas e levações e s n\ca,la pelo ribeiJ·ão Bandeiri nh a> , a /Il . elo rio 
das Mortes e pelo corrego elo S it io, :tffi . d aqne ll e ri bei l'lio; a 
pov . el o S itio é muito procu eada por muitas pessoas cl oen les e 
convalescentes como un1 a ela> b0as estações S"tn ita d as d a Min as. 
A maxima tempet·a·tut•n. ahi observacln. e 23° centigr a clos; no 
inv ern o cah e geMi a e conta- se qne a tempera tura já desceu a 
5o a ba ixo ele ze r •) . Existe m no dis t. t r es ca pelln. s , sJnclo um a 
em Bias F crles, cuj o orago é N . S . elo Rosario . outra na Fa
ze nda t.la Bot•cla, sob a inl'ocaçãiJ ele N . S. ela Piedade e a 'tar
ce ira na estação do Sitio, consagrada a Sa n L' An n <t e a caval
leit·o do pov . Tem uma esc h. publ. E' cbb i q ue parte a E. F. 
Oes te de Minas . 

SITIO . J\1orrJ no mnn. d e Jpueira s elo Estado do Cea.rá 
(inf. l oc.) 

SITIO . Serra e riacho do Es tado de Peenambuco, no mun . 
de li'lúl'es . 

SITIO. Serrote elo Es tado ele Sel'g ipe , no mun . de Itaba ia na. 

SITIO . Morro do Estad o cla BahiD, no mun. ele Chiqu e-Chi<jne . . 

SITIO. Serra d o Esta do da Bah ia, na cieln.d e de Set'l'inha. Tem 
2-l kil s . de extensão. 

SITIO. Ser ra do Es tado ele Minas Ge t• aes, n o mun. ele 
Baepencly. 

SITIO . Serra e cot'l'ego d o ERtado de Minas Ger aes. na 
es tação el o se u nom e, ela 1.!:. ele F. Central el o Brazil. O co rrego 
é at rav 2s';ac1o por ~ssa m. lle F. e clesagua no Bande irinha. 

SITIO. Ri o qua banh a, o mun . de 1pueil'as e c\esagna na 
marge m esq. do i\lacambira , all l. do Poty, no EsLado elo 
Cead .. 

SITiO . R iaclw do Estado el o Cear :J., afll. elo rio elos Ca
chol'l'os , qm> o é el o.> Quil<e ramobün . 

SITIO. H. iachn do Ss ta clo da Bahia, bft nh a o p1un. d e Santa 
R ita elo R io Preto e des:tgua na margem cl ir. elo rio deste 
nome. 

SITIO. Rio do Estad o ela Ba h ia, desagua na margem clir. 
elo S . Francisco enti· e a foz elo So\edade e a do Sali tr e . 

SITIO. R io elo Es tado d a Rth ia, n acce nas Duas Barras, 
Esta do ele Minas , corl'e pat·a E . elo mnn., r ecebe na dis·tanci t 
ele qua tro loguas o rio elo A legre, passa pelo lo3D. t' denominari a 
Riacho Secco , cujo nome ·toma, e onde faz barra com ac1nelle , 
e d esagua no Conclet'tba. n o logat· cleoominaclo Cachoeit·a, dua s 
leguas clistan te ela ciclacle. T e m um CUL'SO de o ito leguas mais 
·ou men os e tem resistid o ás maiores secca~. 

SITIO. R ibei l'ii.o do Es tado de Minas Geraes , banlt a a 
ciJ acle ele J arptiLa h y e dcsog· na na margem clit· . ci o ri o d este 
n :J me, tr ii.J. elo S . F r an cisco . 

SITIO. Riacho do Es tado rle Minas Oet·aes, no mun. de 
Boa Vista elo Tremed al (Inf. loc .) 

SITIO. Peque no rio d o Estado el e Minas Geraes, banha o 
mun, elo Diamanti n:J. e d esag·ua no Araswahy (Tnf. loc.) 

SITIO. Corr eg,) elo Estado ele Minas Get•aes , a!H. ela m a rgem 
esq . elo t· io T tu·vo P 0C[tteno. 

SITIO. Carr eg-o do Estado de Min as G·L'aes, b~nha a estação 
do :S iti o e rlesflg11 a n o t·i o Bande .t'illltas. E' att•a vessacl ·J pela 
f!J . ele F. Centml d o Br az il. 

S ITI O. Lagôa no mu n . el e Bo m Co nselho do Estado ele P er· 
u nm buco ([nf'. loc .) 

SITIO. L~O'Ôa elo !Is tacb ela Ba hi a, no mu n. tl Co nde . W 
ali mentacla p;las agnas elos rJachos C urico, elas Ped ras e cb s 
P ontes (lnf. lo..:.) 

S ITIO BOM. En searla na costa do E s'h::-.elo elo H.io ele Janeiro 
11a bahia de Angra dos Re is . 

SJ:TIO D ' ABBADIA. Pov. do Es l'ado de Goyaz , no mun. 
de Flot'2S . A lei P1·ov. n. 722 d e 22 ele agosLo de 1881 e le ,·otHJ. 
á p~t. roch ia e a de n. 717 de 2 1 elo m es mo m0z e a n no creou 
a hi nma e.sch . pub. de i ns tl'. pL'imn.l'ia. 

S ITIO DA CAPELLA. Vi ch Conceição de~ Cachoei?·cb. 
SITIO DE ARÊAS . Prov. c\0 Es tado el e P et·nambu co , no 

mun. ele Col'l'e ntes . com uma capella el e S . Sebast ião . 

S ITIO DE DENTRO . Log . no ·t " t·mo de Qnel uz do Es tHIO 
el e:::; , Pa ulo, 

S ITIO DO AÇUDE. Log . elo Es t ~1do ele Pernambuco, n o mu n. 
d e Amaragy . 

SITIO DO ALTO . Log . do Estado clé Pernambuco, no cli s t. 
ela Boa V iGgem . 

SITIO DO GOUVÊA. Log. do Estado ele S . p,mlo, entre o 
ba irro dos Cardosos e o elos l\oJineiros , no mun . ele S . P edro. 

SITIO D O MATTO. Dist . do Estado ela Bahi a , no mun. 
do Bom J es .ts da L apa . 

SITIO DO MATTO. Po'' · elo Esta do d a Bahi a, no le1·m o elo 
Ul'ubú, á ma r ge m d o rioS F t·ancisco , <' ll lll um a csch. pnbl. cl~ 
i ns tr. pL'im. creacla pela Lei Prov . n . 1. 488 ele 20 de maio de 187o 
e um a cape i la . PerLencett ao mun . de Cat'inhan ba, do qual fo1 
des membl' acl a pela L ei P r o v . n . 416 ele 2-1 de m a io ele 185 1. 

SITIO DO MATTO. Pov. no mun. ela Capital do Estado elo 
Paraná. 

SITIO DO MEDO. L "g . d o E s tado ela Dahia, no cl is t . do 
Cu rralinh o, com um a coc h. pulJl c t· eada pela Lei Pt·ov. n . 2.3õ7 
ele 3 l de jnlho el e 1882 . 

SITIO DO MEIO . Log . do mstado elo Mar a nhão, nas divisas 
da vill a d e l?lores, ao N . 

SITIO DO MEIO. Log. el o Esta do de P er oam!Juco, nos nmn s . 
d' Agua Preta, B~zerro s e Afogados de In gBzeira . 

SITIO DO MEIO. L 0g . elo E s ta do el as A\agôas , em Mnri cy, 
S. José do Bol:~o, Bran ca , Mundah ú-mil'im e A.nadia. 

SlTIO DO M EIO. Pov . elo Es tado ele Sergipe , na frPg. rl e 
S a nt'Ann a el e Aquicla ln n , á ma rg.~m esq ue rda elo rio .lapa ratuiJa . 
Poss ue uma esc b puiJI. de ins t . prim. paJ'[l. o Sf. XO tn ascnlino 
creada por Aclo ela Pt·cs iel encia ele 12 de março de 18G8 . DisL!t 
4 ou 5 le guas da cidade ela Cape !la e 6 de, Propri :í. . T em tun t\ 
capei la. 

SITIO DO MEIO. Pov . do Estoclo da Bahia , no mun . de 
E nlr-e- H.ios, banhada pe lo rio Subahumn., com uma escho la. 

SITIO DO MEIO . Log- . do Estado ela Babia , n o mun. do 
Cu rra linho , com um a eschola. 

SITIO DO MEIO. Log. do E s·tJ.do elo R io' de Janeiro·, no 
mun . ele Valença. 

SITIO DO M!!:IO . Estação da E. ele F. el o R ib2iri.io ao BonHo, 
no E aLad o ele P ertlambuco. 

SITIO DO MEIO. R iacho do Es ta do do I'iauhy, um. do rio 
Ganinde. 

SITIO DO MELLO. R ia cho do Eq Lael o do Pal'ahyba elo No rLc, 
banha o mtttl. d' Alagàa elo Mon·Leit·o e c\esa"' lla no rio Sucu t•Ü 
(Tnr. l oc.) · ,, 

SITIO DO MONTE. Pov . do Estado ele Min as Ge r aes, no 
cli st . el a cidade ele Cht·istina, com dnas eschs. puiJls. ele ··in s ~. 
pt•im. creacl<ts pel o al"t, 2o ela Le i P1·ov . n . . 2 . 568 d e 3 d e j a neiro 
de 'll:i80 e Lei n. 10G de 2-1 ele julho d e 1894. 
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SITIO DO P ADRE . Con 'êgo do Estad o ela Bahia; n o mun. 
do Mor ro elo Cb a péo. 

SITIO DO PÁ U . Lcg. elo E s tado das A18g.Jas , no mun. ele 
Anaclia, 

S ITIO DOS MIRANDAS. P ov. elo Eslado da Bahia , n o 
mun. ele Ch ique- Ch ique. 

SITIO ESCURO . Log·. elo Est1elo elo Ce:trú, no num. ele Ca
rathe,1;; . 

S I T I O ESCURO. Ri a.cho elo Est .tdo elo Cêar á, ba nha o mun . 
de Cal'a lheus e de3ag ua na m argem esq. elo rio P oly. 

SITIO FORTE. Log. e enseada n a ilh a Gl'ancle pel'lencen te 
ao mun. el e An gra dos R eis ; com esc b ., no E:rtaclo elo R io ele 
J a nei1·o . 

8ITIO GRANDE_ Nucleo colon ia l n0 mU!l . ele Morre l.es, no 
Estado elo Paraná. S itu ado n os subn rbi os de Mo rr e tes , á m:w
g-cm clit· . elo ri o N hnneli oquara . E' cor1ado pe lo ramal ela 
est•·n cb. ela G •·acio~a. que dá faci l com muni caçiio co m a vil la 
el o Po,.to ele Cimn. e. a c icl::td , ele Mol'l'etes. Ema n0ipac!o em ú 
d e. l'eve t·e i i'O ele 1879. Tem 21:3. habil:wtes. sendo ,15 nac ionae ; c 
'168 ita lian os. O clim a é salu l>t·e e as terras fertili ss in) as . 

SITIO GRANDE. Mor ro el o Estado dê S . Paulo, nn il !1n ele 
Sa nto Amaro, proximo elo mol'ro elo Botelho. 

SITIO NOVO . Log. elo Es tflclO cl~ P et' IHtmlnco, no cl i s ~ . de 
Vicencia . 

SITIO NOVO . Lng . el o E , taelo das Alagôas , na B~rra ele 
S . Migue l, P ort'J Ueal elo Coi legio, Trinm pho e Tt·a ipú. · 

SITIO NOVO . Lo3' . no elist. ele AqniclaiJa n elo EsLaclo ele 
Ser g ipe. 

SITIO NOVO. Pov. elo Est1.do ela Bal, ia, n o t e r mo ele 
Sant•Ann:c el o C:.t tü, co m duas eschs . publs. de inst. p1·im . , 
11m a das qnrte> Cl'caela oelo :ll't. I da Le i Prov. u . 2 035 d0 23 
de _Julho ele 18RO . · 

SITIO NOVO. Es·tação cl:t B1·az ili v. n Centrnl Bnhia Railw~y 
Comp~n y, limiteel, no kil. itB, na p::tl'Le cumpl'ehendicla n\ke 
S. F'eli" e J oão Amaro, entt·e a eõ·tnção de ; te u lt im o nome e a 

. ela L ap a. Ag·enc ia elo cor r eto e estação telegl' aphica . 

SITIO NOVO. Pov . elo Es t'tdo ele Sant<t Catharinn, no mun. 
ela Lnguna ê dist . ela Pescal'i ct Brava . 

SITIO NOVO. Chapada no mun. ele Santa Luúa e E stnelo 
de Goya~. 

SITI O NOVO. Ribe irli:o el o EsLaelo el e S . P a nlo, banhn o 
nncleo Cnm pos Sall' s e de>ag tta nu Tres Bal'l'as. H.eceba o 
cor rego dn Cac hoe il'inh a . 

SITIO NOVO. Ribr it•;'io rl o EsL:\clo ele Min as Ge t·aes , bnnha 
o 1111111 . de Criio - ~logo l c clc3ngaa no rib ~i r ão elo Mosc1u. ito. 
Recelie o cot• t·agJ elo Umbuzeiro . 

_SITIO NOVO. Carrego elo EstaelocleGoyoz,a fll. clama t·gem 
dn·. do r iuei r ii.o Ponte Alta, trib . elo A lagado. (lnf'. l oc.) . 

. SITlOS NOVOS. Pov . elo mnn. ele So :11·e , no J~sL<1clo elo Cean'1, 
l •g-ada por um a es tt· nda :í. iJ<U't':t elo C:lllhipe . 'l' e rn um a c::Lpe lla 
cl ~ N. S. ela Co nct' Íç.ão . 

SITI OS NOVOS. Pov. do Esbado ele P et'nambuco, n o le t•m o 
elo 0 ·-'l'.ÍCnt·y . 

, S ITIO V J!:LHO . L og . do Estn'lo das Alfli:Ô~s. no mun. ele 
hlnl'icy. U,t Ulll ouko log- . do mesi:no nome em Ul' :lcÜ . 

P 
SITIO VELHO. Log·. n o mun. elo Cun h<t elo Estado d e São 

a· do. 

SITUAÇÃO. L ·1g . elo l~ s La do el e P ernambuco, no mun. -de 
Cot·t•ent !S . 

SIUPÊ . Pov. do Es·taclo d o Ce;tl'á, no nHl'l. ele P ;tt·ncu•·ü, 
na bat'l'<\ do ri o do scn n ome.a S l kils. da ca.p i bal . 'l' e muma 
csch. j)!1bl. ele inst. prim., creacla JY' ln L ei Pcov. n. 7tH de 
de ng-u s ~ ) ele 1856. F ui i nc ·Jrporacla ao el i lt. elo ,\] to - A !e •-re 
tlo" Pn.•·a, ; nho ]H la L e i Pm v n. 1.. 020 el u H ele nO\'!!Inbro "ele 
~SnQ e e lcvalla i rlisL. pela rle n. 1 8'36 de 17 ele se(e mb t' Ll tle 1879 . 
Ex.sCe n lii uma ca pella cl<> in vocação ele N . S. cln Soleclacle. 

S!UPÊ. P eque nJ r io elo l~s l ,trio do Ceat·i, e m cu,ia b&t't'a 
aclla.- sc a pov . de sett nom e e [',Hm:t a pcrp1 e,no porto Pecem 
a. 42 J,il s . el a C('pi tal. 

son, 

SIVAUMI NI. Grande que:la fo1·mada pehts agu ;,s do d o I:í. 
no Estndo elo Amazonns. 

SO. i\Ion te isolado c\ marge m eM!· elo C:•yab:i, abaixo dn fuz 
cb Coxipó- mi l'im, no .EsLnclo ele MaLta Gl'osso. 

S O. A t•t•oio elo Estado do R. G. el'l Snl, affl , da m n1·gem 
clit•. elo Vac~acahy- mil'im . l~rn s ·•as marge ns fi cct a est<1çii.o do 
Arroio ele Só . 

SO. La.go elo Estado elo R . G. elo Norte, n o mun. de 
Canguare·~ama . 

SOADA. Rio d o Estado ele Sanba Cath:u·ina., nffi. elo Pirahy
Pintnga. (In!'. loc .) 

SOAR,ES . Log. do Estado de Pernambuco, no elist . ele 
J CJ,tob<i . 

SOARES. Logs. do Esbaclo elas Alagóas, em Santo Antonio 
ela Boa VE~a e Ul'llcú . 

SOARES. Peq uena pov. elo E'!Laclo ele S . P a ulo no 1unn. 
ele G nar al inguel>ú. ' 

S OARES . Pov . n o el isL. cl11.. C<t>a B,·anca elo Lct·mo ele Ou•·o 
P !'c t1, no Estado de Mina8 G ntes, com uma esch . pnbl. ele 
in st . prim. pam o sexo femi nin o, ct·eacl:t pelo <Hb . I § [![ el a 
Lei Pl'ov, n . 2.903 de 20 ele out dJt'O ele 188.2 . 

SOARES . Ser ra elo Estado elo Rio ele Janeiro. n as divisas 
elo dist. ele Gua rulh os . · 

SOARES. Sel'ra no E.> t ·Jdo ele i\Iinas Geraes , entre o clist. ele 
C11p 1vary e o el e Po uso Alegre . 

SOARES. Ilh a no nnm. do Remanso do Es tado da Ilnhia 
no r io S . Francisco. I-Ia no me3mo mtulicipio · uma la o-ôa cl~ 
nome idenli co . " 

SOARES . Pequen o rio elo Estado ela Bnl~ i a, r~"a o nutn. ele 
A lcobaça e desagua no rio La tlh en li nga. 

0 

SOARES. R ibeiL·iio elo Es·tado de S. Paulo; corre enlre o> 
muns. ele 'l' a ubatee S. Luiz. 

SOARES. Cot·reg.) elo Es·torlo ele Minas Ge l'aes. ~\ !TI . ela 
margem esq. elo ribeüiio elo Marco, t rib. elo rio Cap ivat·y que 
o é elo Anga hy . ' 

SOARES . L 'tgo elo Esta 'lo elo Amazonas, n o mun. de Ita 
coa~ • ara. 

SOARES. Cac hoeil'll. no r io CuJabá. a 2 i12 milhas cli s lante 
da <'achoeil'a elos P aus, no Es tado ele Matlo Grosso . 

SOBE E D E SCE. i\Iorro elo Estado do Min as Geraes no 
mun . S . de Joiio cl'El-l{ei . ' 

S OBE E DESCE . Rio elo E s·taclo da S. Puulo, a!Tl . do 
S. Lo nre n~o, no m u n. de Iguape . T em cercn ele 12 kils, ele 
e-x te nsão . ( Dr . Gados RaLh.) ' 

SOBE E DESCE . Col'l'ego elo Estado ele Min as GeraEs, 11ascc 
n o morro elo sea nnme e clesog-ua no !' ibeirii:o ela Pl' a ia clen·tt•o 
da c idade de S. João d'El - R e i. ' 

SOBERBO . Pov. elo E s tado ele Minas Geraes, no tcl'mo c!~ 
P onte Nova , com um a esch . pnbl. ele instr. pt'lltl., cr eada pe la 
Lei Pt·ov . n . 3.:16.2 ele 18 de outubl'o ele 1t:i33. Orag-o '. Se 
lntslião. 

SOBERBO. R io elo Estado elo R in ele J ane i t•o; desce ela 
set· t·n dos Ot·giios , fot'rnn nclo uma esplenclida cascata , passa pe lo 
Joga r B:trrait•a elo •berbo e to ma mais ta1·ele o n ome ele Guapy 
com que va.e de3Dguu r 

SOBERBO, IUbeir:io elo Estado ele ~li nas Gente~, ti trl . elo 
rio elas Velhas , nas divisas elo clis t. de Do!'es Lle Snn La Ju
lianna . 

SOBERBO. Ribeirilo elo EsLado ele Minas Ger aes, no mnn. 
el e Calclas . 

SOBERBO. Rio elo Esbaclo ele Goyaz, a lf. elo S. Marcos . Re 
ceb3 o G ua t·ibas. 

SOBRADINHO. Log-. no mnn . ela Laln·ea e Estado do 
Anu1zonas . 

SOBRADINHO. Log . no t· io P1·eguiças , termo elas Barreiri
nh M e l!:s taolo elo Maranhão. 

SOBRADINHO . Log . elo Estndo elo Piauhy, no mun . ele 
S. J oáo do Piauhy . 
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SOBRADINHO . Log . no termo da Amarração do Estado do 
Piauhy. 

SOBRADINHO. Log . elo E stado do Ceará, no m un . do 
Jardim. 

SOBRADINHO. Log. do Estado elo R. G. do Nor te , no 
mun. ele Pau de l< erro~ , á ma r gem do r i:tcho Sant'Anna . 

SOBRADINHO. Log. do E s tado ele P ernambuco, no dist. 
de Preg u iças e mun. de Palmares . 

SOBRADINHO . Pov. elo EsLado da Bahia, em S. José ela 
Casa Nova . Orago Sant'.Ann a . 

SOBRADINHO. P ov. na ma rg-em esq . elo rio S. Francisco, 
acima ele J oazeiro . 

SOBRADINHO. Pov . no dist. ele Santo f,n tonio ele Ther e
sopolis elo E s tado elo Rio de J aneiro . 

SOBRADINHO. Arra ial do mun. de P iracicaba do Estado 
de S. Paulo. 

SOBRADINHO. Pov. elo E stado de Minas Geraes , n a 
mat•gem esq. elo rio S, Ji'ranci sct' , proximo :í. foz do rio Pern
assú (Ha lfelld). 

SOBRADINHO, Log . do Es tado de Mi nas Geraes, no clist. 
de Bocayuva. 

SOBRADINHO. Estação ela E. ele F. Mogya na. no p rolon
gamen to da linha de Cata lão, en·tre Araguary r. U bern.binha . 
Foi aberta ao ·trafego em 15 de novembt·o de 1896 . Fica no 
kil. 17 e a 692m,oo de altitude . 

SOBRADINHO. Ilh:1 elo Estado do Maranhão, cleperttlente 
do mun. de llarreirinhas. 

SOBRADINHO. Morro do Estado do Cead, no mun. ele 
Ipueiras. 

SOBRADINHO, Sena no mun . ele S. Lout·enço rl a Matla 
elo Estado ele Pernambuco. Dell a avista - se a cidade do Recife . 
(Inf. loc.). 

SOBRADINHO. Morro do Es tado de S . P aulo. no dist. de 
Santo Antonio ela Boa Vi s ta . -

SOBRADNBO. Morro elo E s tado de Minas Geraes, no mun· 
da Diamantina. 

SOBRADINHO . R ibeirüo elo Estado do Mara nhii.o, all' . elo 
rio T ocantins. Ba nha o mun. ela Ca ro lina. 

SOBRADINHO. R ibeirão do Es·tado de S. P aulo, haoha o 
Lerritorio elo dis t. de San to Anto nio ela Boa Vis ta, e el esag-ua 
na margem dir. elo do rio dos Car rapa tos . (Inf. loc.). 

SOBRADINF(O . At· t·oio do E~tado do- R. G . elo Stll . cles
agua na ma t•gem esq. do rio Ibicuhy entre a foz elo Sa nta 
Maria e a do Toropy. 

SOBRADINHO. Ribeirão do Est1.elo de Minns Gel'Ues, 
banha o mu~. elo Pra ta e desagua na ma rge m dir . do rio 
Dout·aclinho. (Iuf. loc . ). 

SOBRADINHO. Con·egü do Es tado de Minas Ger aes , a fl'. 
ela ma rgem es(j_. elo l'io elas Mortes Gra nde. 

SOBRADINHO. Rio do E s tad o de Min aes Ger aes, banb a o 
rnun. ele S . J oão Bapt is ta e desagua no A t·se Lubal, all' . elo Ita 
m ar a ndiba . (Inf. loc . ). 

SOBRADINHO. Rio elo Es·tado de Goyaz, afl'. do rio Pi
ripa u. 

SOBRADINHO. Lago el o Es taclo do Pia nh y, no mun. da 
Amarl'açiio . 'l'em quatt·o legnas de compr im ento sob 1/2 na 
sua m aior largura. 

SOBRADINHO. Cachoei ra no rio S . Francisco, 5 l4 ki ls . 
acima ele Itapal'ica . AHura tle queda 2•u,og . 

SOBRADINHO DE BAIXO. Log. no dist. do B onito elo 
Es tado ele Pe m a mbuco. 

SOBRADO . Po v. do Estado do P araby ba Llo No t·te, no 
mnn. do ~spiri to San lo, dis ta n te um a legua da es taçãiJ rle Sapê, 
li nh a fe l't'ca ele Guar ab it•a . W prospera e tem bot l'eit·a . 

SOBRADO. Log . elo E s tado de P em a mb uco, no mt tn . de 
Canbotinho, e m Pagu evil'U. 

SOBRADO . Dis t. policial do Esta do de P era a mlmco, no 
ermo de Garanhuns . 

SOBRADO. Pov . elo Estado de Sergipe, n o mun. do Soc
cor t•o . T em uma esch. publ. de pt·ime iras le ttl'as, ct·eacla pela 
Lei P l'ov. n. 1. 062 de 23 ele a bl'il de 1877. 

SOBRADO. Log. do Estado ela Bahia, no mun. ela Barra elo 
Rio ele Contas . 

SOBRADO. Baü·t·o do mun. elo P J·troc inio e Santa Isabel, 
no l~ stado d S . Paulo; com um a esch . puul. creada e m 4 ele 
se tembr o ele 1893 . 

SOBRADO. Set' t'a elo E s Lado ele Sergipe, no mun. ele Ha-
baiana, n o Campo elo Bt·ito . -

SOBRADO. Monte no mun. ele Monbe A lto do Estado ela 
Bahia . (In f. l oc. ) . 

SOBRADO. Morr o elo Est.aclo ela Bah ia, no m un . ela Barra 
elo R io ele Contas . (In f. loc.) . 

SOBRADO. Serra elo Es tado da Bahia, no mun. da Casa 
Jova. 

SOBRADO. Ilha elo muu. elo R emanso elo Estado ela Bahia, 
no rio S . F'm nc:isco . 

SOBRADO. Ri ach o do Es tado da Bahia, no mun. elo Re-
manso . 

SOBRADO. Ribe irão do Es tado de S. Paul o, nfll. do P a ra
by ba. E' atrilve.;sado pela E. c\ P. F. Cen tral elo Bt·azil. Fica entre 
os ribeirões elas Cannas e elo P tCu Gr a nde . 

SOBRADO. Riacho elo E stado el e Min as Geraes , affi. ela 
margem esg. do r io S. Fra ncisco. 

SOBRADO. Col'l'egu rlo ffi s taelo el e Min n.s Geraes, a JTl. do 
rio La mba ry, que o é do rio Pará ; en-tt·e Iohaúm a e Itape
cerica . 

SOBRADO . Pequeno porto no mu n. de Vi g ia e E s tado do 
Pat·á. 

SOBRADOS. Ribeirão elo Es tado de Goya r.. affi . ela margetn 
rlir . elo rio el a P al ma ( Al man ttk de Goyaz 1887). 

SOBRAGY . !!; stação el a E. de F . Cen\l'al elo Brar.il , entl'C 
P arahybuna e Ba rão ele Coteg ipe, no Eetaclo de Min as Geraes . 

SOBRAL. Cida de e mun. elo Es tado el o Ceará, séd o. el a 
com. do s u nom e, li gad a a Ipú pot· um a estrada, á mat·gem 
esq. elo r io Aca t·ahú, a 18 kil s. ela fel'til serra ela iVIeruoca e 
120 elo por ·to do Acar a lni., aLr avessa cl a pela E. el e F. elo seu 
nome . Orago N . S . da Conce i?ão e d iocese elo r. ead .. F oi ele
vada :í. vill a , por Ca rta Reg ia ele 14 de novembro de 1772, 
( 1779 segttn rlo J. Bt·i g iclo. R ela.t . elo se nador Leão Vel loso ) . 
I nsta ll<lda em 5 ele julh o de 1773 . Cidade com o ·titnlo el e li' i 
clelissim a Cidade ele ) ;mua l'i a elo Aca rahü, pela Le i Pro v. n. 229 
de 12 cle janeil'O de 1841. 'l't·ocou es te no me pelo de Sobral pela 
de n. 2 !'1 de 25 de otüubro de 18-12 ( at'L l !I) . E' com . de 
S' g'il ncla entr., Cl·eaclv. pela Re~oluçõo elo con se lho aclmin is
trati,•o de 6 do ma io el e 1833, e classificada pelos Decs . ns . 687 
de 26 ele julho de 1850 e 5 .195 ele 11 tle ja neiro ele 1873 . E s te 
mun , q u . se compne de tel'l' eno pl an o, sel' ti\o propriam2n te cl i to 
e cb s sert'D S ela M\}ruoca e Ros a rio, produz ma ncl.iuca, legumes 
e can na . I ~' esse ncial mente criador. A c idade é m uito commer
ci al. . 'ua expor tavão priar: ipa l consist& em ga tlos , couros sal 
g-:J.clos c sol la. E' l igacla a Jt(t por uma es tt·ada , e a Gran ja e 
Cam ocim, pela E. ele F. ele se u n ome . T em d iver sas escbs. 
publ s . de in st t·. pl'ima ri a . A pop. ela COttl. , em 1891, e1·a de 
49 .520 lt a bs. e a do mun. de 18.01i0. O llllltl. , a 16m da parochia clll> 
c idade, comprehencle m a is a de Sa nto Anto n io do At·aca ty-ass t't. 
P e t·deu a de Mentoe>t e m 1885. Eobt•e s uas divisas v ide : Leis 
Provs . n . ·139 ele 10 ele sete mbr o de 1838 ; 191 de '1 cle janeil'o rle 
1840: 3~9 el e 11 el e agos t" el e 18-15 : 471 ele 29 el e agosto 1848 : 
452. el e 3l. rle julho de ·IS-18 ( art. III) ; 549 d r, 7 de nove mbrO 
cie 1851 ; 623 cle::l ele ontui.Jro de 1833 : 661 ele 29 el e se·temb r o ele 
1854; 707 el e 3l de .i ull.t.o <l e <1 855; 7(-i8 el e 8 el e agos to de i836 ; 
1. 426 ele O de se tem bt• IJ de 1871 ; -L. 900 ele 16 de agos to el e iSSO ; 
2. 003 el e 30 ele agos·to ele 1882 : 2.10'1 ele 27 el e novembro ele 1 88~, 
n . 420 de 3J ele se temb t·o ele 1897 . No mun. fica m os povs. H.e
m eclio<, S . . José, SanLo An ton io . Cam pn Novo . i\Jn q nelll e 
C<ll'a- cará . Col'Lnm o mun . os t' ios Axa1·altü e .Jaibara; nelle 
ficam as l;tgôas i\Jan r cas, S José, Gra nde. l<'azenclas e Alm as ; 
e as serr as ll osa r io , Ga t•t•o Lin lt o e Barri ga . Limi·ta-se co m os 
mns . de San ta Qui teria , Ipú , Campo Gntncle , S . Bcnecli cto, 
lbi apin a , Pa lOla, Mer uoca , Sant'Aun a e S . Franc isc·o. O 
Sr . J. B. P. de Oliv eit·a, publicou na« Re v. tl'ime nsal do Instt· 

H ,6iG 
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Luto do Ceará, o secrui rít e : CreaÇão da '' ill a de Sobral 1 - O se 
nador P ompeu, em ~eu Dioionario T opographico, pag. 92, verbo 
Sobral , d iz que a pov. , en tão chamada<< Caiçara>>, [oi elevada 
ú categoria ele villa no a nuo ele 1773; isso mesmo a ffi r ma ;i 
pag . 192 elo 2o ·t. do En saio Estatístico ; entretanto, á pag . 235 
do t. 1u, diz que a villa foi et·eacla no anuo de 1779, e á pagina 
276 do ::tl ludiclo 2o t., no Res·~mw Chronologico,. que const i tue 
a quar ta par te elo Enscbio Estatist'ico. escreve : 1779 , 5 de julho, 
- Creação ela vil la el e Sobt•a l , no sit io Caiçar a, por ordem do 
gove l'!1aclor el e P er nambuco, o q ue aliás, já havia eli·to em 
traba lh o anterior, nos Apontamen tos para a Clwonioa do 
Cea,"á pag. 15. Como v&-se, o illustre senador não tinha opini ão 
fi xa sobre o assump to : ora cons ig na u nw. da·ta, ora outt·a , p ara a 
crea ção ela villa . D' ahi resultou qqe os que segu ira m- l he, ada
ptar a m est a ou aquella op in ião, co nfo rme o livro ou a pagina 
do livro, que consulta ra m na occasião . Ass im é que. o majot· J . 
Brig ido, em seu Resumo Chronolopico quer na edicção Cear ense, 
(anuo ele 1876 ) pag. 55, quet· na ecl icção de Parlz ( a nno de 1887 ), 
pag. 114, accei ta pa ra a crefl.ção el a. vil la a ot·clem do govel'!laelor 
de P er namb•tco, el e 5 ele julh o ele 1779 . O Dt· . Theberge, po1·ém, 
no Esboço H is iol'ico, pag . 195 , vol . ! 0 e o Dr. José Pompeu, n a 
C01·o ,rwaphia de~ Provín cia do Ceará , pag . 1~0, etr ten dem que a 
creação deu-se no anuo de 1773. S1 elas chromcas passarmos a os 
tt•aba lhos officiaes, encontraremos a mesma cltvergencul. ent ee as 
datas, o que prova que t aes tra balho s Co t· am escl'ip,tos á vis La 
desta ou d 'aquella ch t·omca . Qual das duas datas e a verda
deira 1 Nenhuma del las , r espo:tdemos . A villa foi creada por 
ordem do govern ador de Perna mbuco, <<ele 14 rle novem bro de 
1772, sendo in au gurada ou i ns tallacla a 5 ele julho el e 1773 . E is 
o que já di ssemos sobre o ass Ltm pto, quando na Revista r.ll 
I nsti t·u to do Cca?'Íb, corresponden te ao a n no de 1888, pag. 39, 
fi zemos ligeir a apreciação á citada obra do maj o1· J. Bri gido : 
<< l!:ssa ordem en tre tanto, ê de quas i sete a nnos a ntes, de 14 de 
novembro de 1772 . Foi expedida por solici tações do Ouvidor e 
Correged or· geral da Capita nia do Ceará, Dt· . João ela Costa Car
neiro e Sá, que foi igua lme nte o in augurador da vill a. Esse 
Ouvid ot· r epresentou a o Governador de Per na mbuco, D. Ma
noel ela Cun ha Me nezes , a cotweniencia e au n-mento que se se
gui riam á pov . da Caiçar a , em se r erecta em vil la, par a gozarem 
setts moradores de todas as commocliclacles qtte resultam elo 
governo municipal. bem como qu e a creação ela mesma vil la 
se combinaTia admir;1vel mente com o espil'ito da 01·dem Regia, 
ele 22 de j ulho de 1765 . (Essa ot·de n~ Regia determ inava que os 
h omens que nos s ertões da Cap1tan1a ele Per nambuco a nelassem 
vacrabunclos, fos >em obrigados a escolher Jogares accommoda clos 
pa~a viverem j unctos em povs . c iv is, conten do pelo meno~ , 
50 fogos pa ra cim a, co m juiz or dinar io, Vereado t·e> e procur a
dor elo conselho, e tc .) Em vista dessa r epresentação, aq uelle 
govern ador concedeu-lhe, em 14 d~ n ovembro de 177.2 , a fac ul
dade de ·eri g ir em vm a a refer ida povoação . Então , em 22 el e 
.i u n bo ele 1773 , o mesmo Ou v ido r , q Lle se acha v a fazendo cor
re ição em Caiçara, fez publicar ed ita l desig nando o dia 5 ele 
julho seguin te ( segLm cla-feira ) pu· a levan tamen to elo pelomi
nho, como reconhecimento da villa, e para se p rocecle L' á 
factu ra ele pelom·os e eleições rios que devia m servir os offt
cios e cargos da Republ ic:1. . P ara ass istirem a esse acto 
foram convidados os mora clo1·es do Jogar , principalmente 
aquelles que por suas pessoas, au to r idades e mais qualidades 
ser iam ch am ados para os empregos e ca beças ele governan ças 
da villa , devendo concorrer ass im par a um a cto de tanta 
alegri a, •tanta dis tincçã o e tan ta honra pa t·a estes povos. Ef
fectivam en te , a 5 ele julho do mes mo anno, realisou-se, pe t·ante 
aquelle minis·tro, o levantamento do pelourinho, e p1·ocec! eu-se 
á fac tura dos pelom·os, e sendo a berto um delles , sahi t:am 
eleit os, par a ser virem o r ema nescente elo anuo, juizes or cli
narios o sa rge n to-mó t· Seba;;tião de Albuquerq ue Mello e o ca
pitão Manoel José do Monte; vereadores os ca pitães V ic'ente 
Fel'l'ei t·a ela Porrte, Ma noel Fe rreir a Torl'es e Manoel Coelho 
Fer•reira ; procm aclor Antonio F urtado elos Sa n tos, e juiz ele 
orphã os Gregorio Pires Chaves. N'esse mesmo d ia foram expe
chctas as n ecessarias ca r·tas de usança a eeses cidadãos que 
·t~ rnbem nesse mesmo d ia pres Lara m jurament o elos ca rgos . No 
cUa 7 a Camar a celebrou sua primeira sessão . A vi lla foi útu-

1 A villn. de So bra l fo i e levada ;l cn.te"'o l' itt de c idad e com o tit ul o 
de Fedelissima Cidade Janua ria do A 1·a c<.{'cú, pela Lei Provincial u . 22~ 
de 12 tle j aneiro de 1841 . Voltou iL pl'imitiv,L J enominnc1io pela Let 
n. 2ft/, de 25 de onbubt·o ue 1842 . 
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cl ach sob ~' denominação de -Vi lia distincta e r ea l ele Sobral 
- como fô ra determinado pelo go,·ernaclor de Pernambuco>>. 

SOBRAL . Log . elo mun. ela La brea e Estado do Amazonas . 
S OBRAL . E stação ela E . ele F. el o mesmo nome, no Es

laclo elo Ceara , a 12Sk,9.20 dis tante ela ele Camocim e 22k,600 
ela ele Massapê. Tem estação t elegraphica e um posto meteo
rolocrico. J!; s tá s i·tuada e m t el'l'eno pertencente á estrada, o qual 
foi 3u ticlo por desapl'opri ação judicial ela irmandade ele N. S. do 
Ros :tr io ela cidade do Sobt·al ; ·tem elle u ma área ele 100 .000 
mett·os quadrados . A estação é ele ti j olo e cal , coberta com 
t elhas, com 30m, QQ de f rente e 9m,20 ele fuado . Foi construida 
em 1882 e está s i tuada <tm, OO á escr. el o kilom . 128 ,920. F ica a 
74m 6 l de altu r a , na Lat . S. ele 3<> 41' 16", 82 e Long . ele 2° 51' 
48 11 io E. do R io ele J aneiro . Foi in augurada a 31 ele dezembro 
ele 1882 . 

SOBRAL. Est t·aela ele Ferr o do Estado do Cear á . P ar te 
do pol't.:> ele Camocim , na cos ta elo Estado, desenvolve- se pela 
marcra m esquerda elo r io deste nome, pa ssa por diversas _ca m
bôas~ e tem a sua pr imeira es tação, a pós a de par tida, na c tdade 
da Gl'anja . Pouco depois, a inda na cidade, at t·avessa o Ca
mocim em pon te de fel'l'O, e segu e pelo se11 va lle até galgar a 
garo-an ta ele Antonio J osé, que dá - lhe passagem para o valle 
Cio Acarah ú . P er corre pa r te des·te ul timo va lle, a tt inginclo no 
ki lome·tro 128,92011! a cidade ele So bral . A bitola é de 1m ; a 
declividade maxima de 1, 8 % ; o r a io minimo elas curvas de 
18110,03; os tl' ilhos de ·typo Vignole, de fe n ·o e alguns ele aço . 
Sobre o h is tori co dessa es trada consta o seguinte : Em 3 de 
out ubro ele 1857 appareceu o Uecre to n. 1 983 conceclendo privi
legio pot· espaço ele 50 annos para construcção ele u ma es'trada 
ele fil t'l'O entre o po l' t~ ele Camocim e as cidades da Granja e do 
Ipú. Mu i tos annos decorret·a m sem mais pensar-se n a referida 
es trada, e só em 1 de junho de :l.878, o governo geral, em vista 
ios calam itosos effei'tos da secca, clecidi u-s2 a man clal - a con
s tr tt il' , a fim de empregar aos milhares ele retirantes a~glome
rados naquella parte do Estado. O Dect·e to n . 6 . 940 ae 19 de 
junho el e 1878 decla rou essa ferro-via esl t·acla geral pa ra o ser
'viço do Ea·taclo e a utorisou os r espectivos es tudos e construcção. 
A '14 de se tembro el o m esmo anno iniciou- se a co ostrucção da 
linha , na ia secção ele Camocim a Gr a nj a ; fi cando termi nada 
a exp [Ot·aç ão nas eluas outt·as secções a 30 ele noYelll bro. O De
creto n. 7 . 655 de 2 l ele fevereiro de 1880 e o de n . 7 . 861 de 19 ele 
ou tubro do mesmo anuo approva.ram os estudos definitivos . 
Em 15 de jan eiro eld 188·1 ina ugurou-se o trecho de Camocim 
a Gra n ja; e a 3 1 ele dezembro ele 1882 chegou o t rafego á ci:
cl ade do Sobr al . Tem a s seguintes estações : Camocim, Gt·anja, 
Angl ca, Pi tom úe iras , Massapê, Sobr al , entre as quaes contam-se 
as se~ uintes d istancias : el e Camocim a Gt•a nja, 24,425k.; de 
GranJa a Angica , 19,315; ele An g ica a Pitombeiras, 35,353 ; 
ele P itom beira s a Massapê, 2 7,187; de Massap& a Sobral , 22,600 . 
Com tituicla por Aviso de 20 ele a bril ele 1843 uma secção de 
encremhe il'Os para cle·term inar por estudos prelimin ares o melhor 
tr~çaclo elo prolo ngamento ela fer ru-via de Sobrrl a té Ipú, deu 
con1eço em 7 ele .inlho aos l;r aba lhos , freando estes conclu1dos 
a 26 el e j aneil·o ele 1884 . A· extensão tota l do pro~ongamen to 
será de ~7 k , 6~ Sm, com ·tt·es es tações : uma em P acu.] a , no ktlo
me tro 82 . 840 , ou tra em Muquem , no kilometro 6! . 100 e . a ·ter
mina l em Ipít, n o kilomeh·o 87 .648. A cons·tl'ucção ela l inha 
com todas as suas clependencias, inclusive acquis ição do ne
cessarro m a·terial rod an·te, foi orçada em 2 .464 :904$205 ou 
28 :122$701 por k ilome t ro . A respeito dos elementos do ·t1:afego 
diz o engenheir o- chefe, João da Cunha Beltrão de Ar at\J O P e
reira : « A vege taçii:o da zona percorr ida pelo traçado é, em 
o-e ral r achitica, melhorando, porém, na~ prox im idades do Ipú . 
As pt:incipaes , senão unicas, m.adeiras d~ l ei , são a aroeira,. o 
pau-cl'a rco (ipê) e o ang teo. No ·Con·tra (o rte da se t•t;a ela l bl~
pab:t, que separa o va lle do Jaibara. d~ ele Acarahtt ou m~1s 
prer.isa men te do ele Ca issara (ambos ·tnbutari?S do Aca.rahu), 
depara- s ~ excelle nte peclt·a calcarea da qual J<l. ·se es:brahe , nas 
pro ximidades do Sobral , cal de muito boa guah elade . Na z?na 
cor ta da pelo prolon,.a men·to pr edomina a 1 ne~us tl'la pa~ tou~ 
No m nuicipio elo IpR, sobre tudo na serra da lbtapa ba, fi? resce 
culturas ele algoclii:o, canna ele as sue<l~' e cereaes . Os J~l'lllflpaes 
generos ele expor tação são o a lgoclao e couros sa gae os ou 
curtidos .>> 

SOBRAL P I NTO . Es tação ela E . de F . Leopoldina , :ro 
Esta do ele Minas Geraes, na linha pr ll1Clllal ,, en tre. as est~\çoes 
ele D . Paula Figueiredo e D1amante, no ltll. 148 .011 a 279 ,834 
de altitude . Denominava- se Pombense. 
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. ÊIOB~A~. Cor1•ego do E st1do de S. Paulo, no mun • cb 
Ca pi tal. 

SOBRE!RA. CoLT ego do Estado de Minas Oer aes, no 
111u n. ele Out·o Pre lo ; desagua no ribe irãoFunil. 

SOBRERO, Ri o do Estftdo elo 1~ . San lo , n a ·ter ceit•a secção 
da E . de F . que se projecta esLa belecer en tt-e a cidad e el a Viela
ri a e o Es·tado ele Minas Ger aes. A'traves;-a a es trad a ele Santa 
Thereza e clesagua n a mat·gem esq. do San ta J oanna , affl. do 
rio Doce . 

SOBRERO. R io a fll. ela m:u ·gem clit·. el o SD. nto An tonio, 
a rrt. elo P om ba, qu e o é el o P a rahy ba do Sul. R ece ba o Desen
ga no, ri beirão da Se rra o Inha ma l aci ma de Mil'acema . 

SOCA. Arroio elo Es tado el o R . G . el o Sul, a lll . d il'. do 
rio el as Antas, depois Taq ·ra l'y. Vi cl. Socc:~ . 

SOCAHYBA. S el't' a elo Es laclo el a Bahia, no mun . elo 
B om F im. 

SOCA VÃO. Log. elo E stado elo R . G . elo Nor te , no nnm. 
ele Macahyba . 

SOCA VÃO. Log . elo E stado el o R io ele J aneiro, n o rnnn . 
de Magé . 

SOCA VÃO . Bairro no mun. de Castro el o g s taclo elo P a
r a ná . 'l' ern u ma capell a e umft esch. publ. mixcta ele ensi no 
prim., cr eacla pela Lei Pt•ov . n. 85-L de 27 ele novembro ele 
1886 ; cel'ca de 800 h abs. e u mas 100 casas. Dis·ta el a sécle el o 
mun. 42 ld :s., el o pov. el e S. Sebas ti ão 36 e U ela R ibeira . 

SOCA VÃO. Serra do Es Lado elo Rio de J ane iro , en Lre Magé 
e Macacú . 

SOCA VÃO . R io do E s tado do R io ele J ane iro ; nasce n a 
Rena elo mesmo nome e desagua no Iconha , a li!. elo Macacú . 
Tem cerca ele '18 kiL;. ele extensão. 

SOCAVÃO. R ibeirão do E stado el o Par a ná , no mm1 . el e 
Cask o . 

SOCA VÃO. R i!Jeiriio de E~t a el o ele Mi nas Geraes, no mun. 
ele S. Mig uel ele Gua nhães . Vae pa ra o Corrente. 

SOCA VÃO. Carrego elo Es tado de Goyaz; n as0e n o morro 
do eeu nome e clesag ua n o carrego das Cangas , trib . elo ri bei
r ão cb. Formiguinh a , que o é elo rio elas Ped1·as, e este do 
Ma noel Alves. (C11nha Ma ttos . Itine·1·cwio). 

SOCCA . Carrego do E sLaelo de Goyaz, banh a o mun. de Santa 
L uzia e clesagua na margem esq. elo ri bei rão Po n te 1\lta , tt·i
but. elo Alagado . (Inf. loc.) V ide Soca. 

SOCCORRO. Cidade e mun. do E s tado de S . Paulo. na 
co m. ele seu n ome, á ma rgem esq. elo ri o do Pei xe , li ga:da a 
Bragança, Ampa ro, Sena Negra e a alg um as povs . rl e Minas 
Geraes por es·tr aclas; distan te 50 k ils. el e Braga r; ça, 35 el o A m
p a ro, 30 ele Serra Negra , 2 -1 elo cl is·t. de Mon te Sião e 3'1 elo de 
Campo Mys ti co, ambos em .Minas, e 23 ele Monte Alegl'e . Suas 
ruas siio largas ; um a s tortuosas e outras r ectas . P ossue a ma
triz, mas t em outL-as igrej as em ' construcção, a casa el a ca
m ara e cadei a, e dous cemiterios . Diocese el e S . Paul o. A te 
meiaclo ~ de i 829 a ac·tu al cidade do Soccot•ro era u m s impl es 
bairro clmom i na do -lt io do Peixe - e pel'L.e ncente ~ ~n tão 
villa de Bragança. O fundador el a po v., com o capella , foi o 
cnpibão R oque de Oliveira Da ri a, fall ec ido n 21 de mai o de 
18::!5, o qual, com as doações de ·Lerrenos que fi ze l'am Pecll'o da 
Silva e V icen·te Corrêa ele Moraes , e com aux ilias prestacl •• s por 
o1ltras pessoas r esidentes no bairro, prom oveu e con seg uiu r ea 
li7.ar a construcção de um a capell a a N . S. do Soc.cot·t·o, que 
fo i ben ta a 9 ele agos to ele 1829, pelo Revel. pacl t·e José J aci n. lho 
Pereira . Foi crenda ca pe !la curada por P rovisão ele 'L l ele junho 
ele 1829 ; elevada á. f reg, pela Lei P rov. n. 17 de 28 el e fe ve
r eiro de 1838 . Vil la pela de n. 29, el e 24 ele mar ço de 187 1, 
sendo insta llaela a 14 de janeiro ele 1873. E m 1879, por Act:~ 
de 20 de ma io, foi ele vad a a Lermo, sendo ins·tallaclo a 12 ele 
julho do mesm o a nno. Cicla te >- Dl' L ei P r ov. n . 20 ele 17 de 
m a rço ele 1833. Até 1878 per~e nceu a Bragança, pa~sanclo, 
pela L ei Prov. n . 78 de 21 ele a bl'il , a se t· i ncor por·a cl a D. com . 
do Ampa ro. Em :I SSO, por Lei P r ov . n. 159 de 30 de ab l'il , 
pas; ou de novo a perte ncer a B ragança e em 1882, pel a ele 
n. 34 de 30 de março, foi a inda uma ver. in corpor ada D. co m. 
elo Ampa ro. 'l' em eschs . publs . ele ins·tr· . pl'im .; age nci a elo 
correio. Foi creacla com. pela Le i P rov. n. i N de 10 ele ma io 
ele 1889 e classiftca çla de 1• entra ncia pelo Dec . ele 29 de 
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novembl'o do mesmo a nuo . O ter l' i·bol'io·do mun . 6 geral men te 
m ontanhoso e cober to ele m altas . ]!; ' banltaclo pelo t•i o.> elo 
P e ixe, Cama ndoca ia e Antas, e pe t· col'l'i clo pelas Sel'l'aS e mo l'~ 
r os elo Pell aclo, Ora to1•io , Serrote, Mnquem, Ch or oso, P inh al , 
Currnpit· a , Barr ocfio , Cor rego F undo, AgLtLlo, Lagôa, Lav l' as .cle 
Baixo e a l .,.un~ ou tros. P ossu e mina.; el e ouro q ue , te ndo s rcl o 
a nt igame nte explor adas , acha m-se hoje em a ba ndono . A pop. 
do m1tn. é ele 9.000 a '10.000 hétbs . L a vo ura el e ca le. cPreaes, 
cann a e fumo . C ri n:~ ão ele gado. Sobre suas d ivi sas vide li; Lei 
P 1· ov . n. 65 el e 4 de j u n ho ele :1 877 . Comprehencle os ba u'l'OS 
Ot·a torio, Serrote e Alm as , todos co m esc hs . 

SOCCORRO. Vill a e mun . el o E s tado de Serg ipe, n a com. 
rla capita l , a u ma milha ela marge m cli t•. elo rio Cotinguiba. 
D ioce>e ·arch i ep isco pal ele S . Sa l vaelor . Fo i Cl'eada viJla pel as 
L'd is el e ·19 el e fevere iro ule '1835 e n . 792 el e 2i ele março ele 
i 868 . E ~po rta assuca t· c sal. Te m 1.000 ha bs . e d uns esch s . 
pu bls. ele ins t. pri rn. Agancia elo co rre io. C<Hnprah encle 

1 os povs. Sout· aclo, T a içoca e Caln mbi . Sobre SLt as d ivi sa '! 
vi de. e n t t·e o11 ·tr ~. s, as Le is Provs . el e i 't ele m a-t·ço el e i S37; 
n. Ü4 ele jun ho de 1843: n. 1.050 ele H de abril de 1877; 
n. 1. Hl el e :1 ele a br il ele 1879; e n . i.2U5 ele 14 ele maio ele ü :lSl. 

SOC CORRO. Alde ia elo Es tado elo Pa ni., na c ~m. de Ca 
m etá lia-aela a es la cidade po :· u ma e xce l le n "t ~ e l a l'ga es tmcla. 
T em' un1a peq ue na eg l'ej a co m a in yocação de N: Senhora . 
S uas ca> as são feitas, <J,Uasi to d a~ , ele J 11 paty ou mll'l ty e co 
berl.o.s ele 'pa l ha ele boç tt. 

SO CCORRO. L og-. clJ E;; taclo do Pi auhy, n o mun. eleS. J oi'io 
el o P ia uby . 

SOCCORRO . Log . no E s ta ~l o elo Ceará , na r ibeir a elo Ara 
ca·ty-rnil'im. 

S OCCORRO. P ov. elo Es tado do Para hyha elo Nor te, na 
co m. el e Santa R ita, a Oes te, ú. cli1•. do ri o Para lr ybo., 
qu asi de fron te ela Ba talha . «Suas capell as ;í. barranc<l. elo ri o 
r eco rda m fei tos g uerr eiros n a luta ti tanica co n lt' ft os holl a n
d ezes, e nttes·tam o f~ rvo r re li gioso co m que os nos~ os sab ia m 
c ttmpr it· e m ou tt•o te mpo se us votos piedosos . EsLiio hoje li
gados (Soccon o e Bata lh a) por uma ex·tensa e bem conslruicl a 
JlOl1 1e ele fet·r o,, No Atlas ele C. Mendes figu r a es te povoado 
~esquerda el o rio P a r a by ba . 

SOCCORRO. Bail'ro elo mrtn. de S . Benlo do Sapucahy-m i
rim , no g s"taclo de S . Paulo; com um a esch. publ. ele i nst . 
prim .c t•eacla pel a Lei P ro v. n . 33 ele 24 ele mar ço ele i 876 . 

SOC CORRO. Bai rl'o d o mun. ele Mogy elas Cruzes, no Es
t:\do ele S . Pa•tlo . 

SOCCORRO. A l'l'a balde ela cid ade ele Pi ndamonb ang·aba , 
n o Estado ele ;::; . Paul o ; co m um a capell a . 

SOCCORRO (N . Senhor a elo). Capell fl, cura da , ct•eada no 
3o clis t . elo mun. el e Pit·atin y do E stado elo R . G. elo Sul 
pelo a t· t. I el a Le i P t·ov . n. 9 18 ele 30 ele a br il d e 187'1. 
Diocesl ele S . P eclt·o. F oi rebai :<acla cla quc lla categoria pela 
Lei Prov . n. 1.. 6.27 ele 23 ele el e ~e mbro ele 1887. 

SOCCORRO. Log·. elo Es tado de Mina es Ger aes , no m un . 
ele Sa nta Bat·bn r a ; com du as escs . pubs . ele in st . pi'Ím . , um a 
elas quae; cr eacla pela lei P 1·ov . n . 2 . 39J el e 13 ele outubt·o 
ele 1ti77. F oi el ist. ela ft·eg. ele S . J oão Bapli sta d o Mon·o 
G L" a ncle , mur1 . el e Sa nta Barb:.ll'a, ela qu a l foi desmembl'acla e 
inc orpo t'ada ao mrm . el e Cae Lh e pel a Lei Prov. n. 171 de 
23 de março ele 1810; restitnido á pa rochi a do Morro Gl'a nele 
pelo :§ I V a rt. VIll ela ele n. 331 de 3 ele a bril ele 18'17 . 

SOCCORRO. Igat•a pé elo Estado elo P a t·á , no mun . cht Ca-
pita l e clis t. ele Bemfica . · 

SOCCORRO. Ribeirão elo Estado elo Rio ele Janeir o , n a 
pov. do Bom J ardim , mun. ele Cantagallo. 

SOCORRO. Correg~ elo Es tado de S . Paulo, ba nh a o mun . 
de Pinclamonb a ngaba e elesagua no rio P al' a hy!Ja el o Sul, enlre 
a foz do lU be ir ão e a elo ri o U na . 

SOCCORRO. R io elo Es tado elo R . G . el o Sul , depois ele u m 
curso ele 36 ki ls . cl esagu a no rio Pelotas, 12 k ils . ac im a do 
P asso elo Bor ges .e GO a baixo el o de Sa n·ta Victol'ia . Reca be o 
a rt•o io el a Cachoei ra e passa pelo lado occi tle nta l el a v ill a cl:;t 
Vaccaria . 

SOCCORRO. Corrego do Es tado ele M inas Ge t•aes , a iTI. el a 
m argem clir. do r io P irapet iu ga Grande, u ma el as cabeceiras 
elo Pirapetin ga , a lll . elo Parah yba elo Sul. 
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SCOCORROS. La3' . elo Estado ele SanLa Catharin a, uo mun. 
de Lage;; . 

SOCEGO. Log· . elo Estaclo de P et·n ambuco, no d ist. ela 
Vieencia. 

SOCEGO. Log. do Estado das Alagôa>, no mtuL ele S. L uiz 
de Quitunele, 

SOCEGO. Pov . do TI:staclo do Rio ele Ja,teiro, n o clist . de 
S. José do R io Preto. 

SOCEGO. Uma cbs estações ela E. de F. União Nfin~i·rcú , 
n o Estado ele i\linaes Geraes. Fica en tre as estações denom i~ 
nadas Silvei ra Lobo e S . Pedro. Agwcia do col'l'eio. 

SOCEGO. Ribeirão do Estado elo R io de J ane iro . arn, elo 
rio Imbê, · 

SOCÓ . Igarapé elo E s tado elo A tu a zonas, uo mun. ele i\I ani- . 
cot·é, á margem esr[ . do rio Madeira, 

SOCÓ. R io elo Estado da Bahia , no lilbontl, en tre rio ele 
Contas e Quitungo. 

SOCÓ . Lago e furo do Estado do Pará, no m un. elo Breves, 
no rio Mnpmí. . 

SOC:) DA LAMA . L og . elo EsLaclo elas Alagoas, n a Ga
melleil'a . 

SOCORÓ. Lago elo Estado elo Pará, n o mun , ch Pt·ainha. 

SOCOY. Log· . elo Estado elo Amazonas, no mun, ele Co-
daj ús , banhado pelo igal'apé i\hltJ Gt·osso . · 

SODRE. Pov. do Estado clú Rio elo Janeit·o, no mun. de 
111a gé, com duas esch s , publs . 

SODRE. Ribei rão do Es tado ele S. Paulo, a!Il. do rio 
Piaguy. 

S OHY-AHI. Ilha do Estado elo Pad., n o mun. de J\l e lgaço . 
E ' abundante em seringueiras e m et·elysei t·os. Com o mesmo 
n ome hi1 um cana l que li g<~ a ba hii1 el e Uar ic un't com a elos 
Bocas, 

SOlDO. Pov. elo Esta'' o elo E:;pi t•ito Santo, n o mun . d e Santa 
Isabel ou Oampi nho . 

SOL. Morr o elo E <>tado ele Minas Ger aes, no clist. ele Cl'ys
taes do m un. d<l Campo Bello . 

SOL. Bahi a. na cos·ta elo Esta do do Pará, éntre a ponta elo 
Cocal e o. do Ma l' 'lhú . IJ;' larga, mas toda cheia de lnu~os e re
c il'es . Nella ha um:t ilho·ta um poLtCo a rrenelondacla, clenomi
n :t cl a ilha el as Pombas. 

SOLA. I.og . no Estado el e Goyaz, no mun . de Boa Vista do 
'l'ucantin>, d istante dessa cidade noye kils. E' banhado pelo 
Ribeirãos inh o e pelo ribeit·iio Mombuca. 

SOLAES. R io do E stado elo Pat•a.nú, a !TI . da margem d i t'. 
do ri o CachoeÍL'a , um elos fonua ~lores do Negl'o , "Ll'ib. elo 
Ig-uassú . 

SOLAPÃO (Mot·ro elo). Na ilha do Paraíso, ou Paraguay
m iri m, sobre a margem occidenta l do braço d este 110m Gl, uns 
24 kils. abaixo do se u começo. 'l'oma o nome de uma gruta, ou 
lapa formada á custa ela rocha qm nel le se tem decomposto ·e 
cahielo, dando-lhe a forma actual ele um g rande saguão a berto. 
O morro foi incl ic:tclo pelo engenhe iro H. ic •rdo Fra nco para 
11elle eleval'-se um rortim parJ. guarda desse IJL·aço elo Par a 
guay, que n'iecle ah i 9Qm ele largu t·a, sendo profundo ele 4 i1 
12 m etl' OS . 

SOLDADO. P~nta no littoral do mun . el e Ca bo Fri o doEs
tado do Rio de .Tane i. ro . ao S. el a e nse<~cla ela PeJt·a do Raio e 
proxima do Boque i1·ão ele Cabo F l'io . 

SOLDADO. l lha no rio S. Lom·enco, no Es t,do ele l\1a"tlo 
Gt·osso, 10 k il s . aba ixo ela. conflueucia do C11yabá. 

SOLDADO. Jgnr:tpé elo Estado elo P an't; desagua no Ama
zonas defront~ ela i lb a grande ele Guru pà, enlre ús r ios Ouruçii 
e_ Mal'acá Grande . 

SOLDADO. Cachoeit·a no Estad o elo R io de Ja.ne ü o, des 
agua na m argem dir . el o l'io Santo :\.ntonio . S uas agua8 abas
tecem o DisLric'to Fede ra l. 

SOLDAEJO. Rio a!Il . d a marg~m esq . do Jguassü , entre a 
foz do Timbó e o Porto el a União . 

SOLEDADE. V ill a e mun. do Estado elo Parahyba dd 
Norte . Fo i creacl a cli st . pela Lei Pt·ov. u . 682 de 3 de outubt•o 
ele 1879. Agenc i:t elo co t•t•eio. A Lei Prov n . 791 el e 24 de se'
·temb t'0 ele 1S35 e le t•ou-o á categoria de vill a . Foi creacla com. 
por Acto de H de junho de 1890 e c lassitl.cada de ia entra nc ia 
pelo Dec. n. 538 ele 28 do mesmo rnez e a nno. Esta v i !l u, cuja 
J'unelação dab dtl 1855, acha- se 14 leguas a O. ele Camp ina 
e '12 ao N. de S . João el o Cari ry. E' s ituada em terreno a re
noso, n a distancia ele um kil. do 1•iacho Quixncly, que impro
pt'iamente chamam Macacos . O :11nn. comprehende a f reg . elo. 
Pedt•a Lavrada e o pov. S. Francisco . O Dec. n. 71) de 2 l de 
outnu t·o de 18i:H transfe t·i o a sécle da com . e mun. de Soleclade 
pat·a a pov. da Pecl l'a Lavrada, essa cl ispos iciio foi poré m, r evo
gada pelo Dec . n . 22 ele 21 de mat·ço de 1892, que mandou ficar 
em vigo L' o Doc. n . 20 de 14 de junho ele 1890. 

SOLEDADE. Villa e mun. do E;Lado do R . G. do S11! , 
sécle da com. do seu nome, a 360 kils. ela capital, 180 do Rio 
P ardo, 120 ela Cachoei r a, 138 d<t Cruz Alta, 8! de Passo F!-!.ndo 
e 120 da Estrella, s iLuada na região elo E s tado conhecida pela 
des ignação ele Cima ela. Serra. O mun. é lim k 1elo a NE . e S. 
pol' 11111 ramo da SHr ,t Ge l' a l OLt Cox ilha Gt·anele, e a O. pe1o 
r io J acuh y. O so lo 6 em sua maior extensão mon·tanhoso, o fie
r ecendo excellentes pastagenq, onde se ct•iam divel'sas es pecies 
de gado . _IÇ banhado pe los rios J acuby, Jacuhysinho, Taqu ar y
m ir im , Pardo, a lem ele muitos a rt·oios. A serra do rnun. é um 
ramo ela Serra Geral, que a seu tu t• no é um seguimen to dos 
ultimas con tl'al'ortes ela sel'ra elo Cubatão, a qn<1 l enlra no Es
tado pelo N. junto á costa elo mar e vae abater- se junto á 
mat•gem clir. elo ri o Untguay . O ramo que atravessa o mun . 
n :io t em um nome generico, e são varias snas denominações, 
conforme as estradas que o a travessam; as;;im se denomina 
set'l'a elo H. io Pat•do, ela Cachoeit·a, etc . , nos pontos ~m que é 
cor tado pelas est:raelas, Cl' le levam a esses lagares . O c lim a é 
muibo suuclave l ; não ha n o mun . ail'ecções morbidas indem icas; 
as q ue se desenl'olvem niio são ca11 saclns pelo clima, cuj a in
flu encia é sempre bene fica. Possue fet·t·o, aco e platina; a 
peut·a agathn, que const i tu e um r amo especial el e exportação 
para a i\ lleman ha, tem vastas j azidas nesoc mun . Foi em 
princip.io uma s im ples pov. do mun . el a Cruz Al·ta . Creada 
capd la ênracla pe la Lei Prov. n . 50 de 19 de maio ele 1846; 
freg . pela de n. 335 de 14 ele janeiro ele 1857 e v illa pela de 
n, 962 ele 29 de m arço de 1875; instnllnela em 9 de setembr o 
elo mesmo anno. Ct•eacla com. pelo art . I cln. de n. 1.251 de 
14 ele junho ele '18.30 e classificada ele '1• en tt·a n cia pelo Dec . 
n. 8 .764 de 18 ele noYembro ele 1882 . T em eschs . publs. e 
agenc ia elo corre io . Sobre s uas cli vi;;as vide: art . I ela. Lei Prol'. 
n. 153 de 22 ele junho ele 18-l9 : art. H da de n. 335 ele H de 
j aneit·o de 1857 ; n. 1.092 de 2 do maio ele '1 877 ; 11, 1.25 l de 
14de ,i·tn ho de 1880; n. 1 .280 de 2 de maio e 1. 289 de 4 d e 
maio, ambas de 183 1, e n. 1. 537 de 8 de dezembro dl;l 1885. 

SOLEDADE. D is·t. do Estado de Minas Geraes, no mun, 
ela I Laj uu:J., banhado p ~ lo ribei l'ão Santo AntJnio, que abi l'az 
ba n a com o corrego A legr e. Os let•t•en os, dizem, são cansados 
de m odo a não se ver ahi lavoura no·tavel ; entt'et auto uma 
ou outm chacat·a mostt·a a exce ll e nci <~ elo ter reno onde as 
nozes , maçãs , amebas pre t.as, uvas e mal'me llos egualam ás 
ft·uc·t.ts que importamos do estt·ange iro . Üt'a"'O N. S. da Sol e
clacle. Foi c1·eaclo parocb ia pela L ei 11. 239 8e 30 ele nov .:mbro 
de 18-12. Tem duas eschs . e agencia elo cot·reio . · 

SOLED.ADE (Santa Maria ela). Yicle S . Yeiulelino. 
SOLEDADE. Log . elo Estctclo elo Maranhão, no mnn . ele 

i\IiL·itiba . 
SOLEDADE. Dis t. do E stado do R, G . do Not·te, creado 

pela Lei Pro v . n. 9H de 21 ele mat·ço ele 1835 que o desmem
brou elo dist. ele S. Miguel de Jucurutú, elo en tão mun. do Prín
cipe. Comp rehencle ·todo o quarteirão clenominaclo Ig nez . 

SOLEDADE . L~g. do Estado elo H. . G. do Norte, no mun, 
ele Apody. 

SOLEDADE. Pov . elo E s·ta :lo do Parabyba elo Norte, no 
mun. de S . João do Cn.l'it·y . 

SOLEDADE . Log. elo Estado de Pernambuco, no mutL ela 
Ipojuca. lia outro log . elo mesmo uom. no mun . de Barretros, 

SOLEDADE . Log. do TI:sLaclo das Alagoas, em Moragogy, 
Urucú e Pot·Lo Calvv. 

S OLEDADE. L~g. do Estado do Rio de Janeüo) no dist, 
de Satl'to Antonio ele J :tculinga, no mun, de Jg uaasu, 
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SOLEDADE . Log . do Estado elo R io de Ja neiro, no dist . 
ele S . Lourenço, com esch. 

SOLED.ADE. Log. do EsLaclo elo R io de Jn.ne iro, no elist. 
ela Lage e mun. ele Itaperun n., com csch. 

SOLED ADE. P equeno pov. do Estado elo Rio de .Janeiro, 
no mun. da Estrell a . 

SOLEDADE. Bairro do Es·tado de S . Paulo , no mun. de 
Caconcle, com uma esch. et·eada pela Lei n. 577 de 27 de Agos·to 
ele 1898. 

SOLEDADE. Dist. elo rriun . de Baependy, no Estado de 
Minas Geraes. Foi creado p•n• Lei Mun . n . 2 de '17 de abril 
de 1893. 

SOLEDADE. Pov . do Es·tado de Mi nas Garaes, no mun. de 
Ouro Preto, na es tação de Congonh as ela E . de F. Cen·tral doBra
zil. A Lei PL"ov. n. 3 .162 de 18 de outubro de1883 creou ani 
uma esch. mixta puhl. ele inst. prim. l?o i elevada a clist. pelo 
Dec . n. 129, de 2 ele julho ele 1890 . 

SOLEDADE. Dist. d.o Es·tado ele Minas Geraes , no mun. 
elo Mar cl'Hespanha, a 12 kils . da es tação elo Chiaclor . T em 
uma capella, agencia do coereio, c1·eacla em dezembro ele 1897. 
Fo1 elevado a clis t. p9lo Dec . n . 67, ele 12 ele maio ele 1890. 

SOLEDADE. Log . no dist. de Almas e ·termo do Curvello ; 
no E stado ele Minas Geraes ; com esc h. publ. ele i nst. pr im. , 
Cl'eada pela L ei Prov. n. 3.217 de 1i ele ou·tll bt·o de 1884. 

SOLEDADE . Uma das es·tações da E. ele F. Minas e Rio, 
no Estado de Minas Geraes. Della pa rtem clous r amaes ela E. 
de F. Sapucaby , um que vae até Eleu·terio. e outro que vae a 
Baependy na dis·tanci a ele 31 kils . passando por Cacbambú . Da 
Sol eclade a Francisco de Sá ha 209 kils. e a Ou•·o Fino mais 
16 ; a Itaju))á 86 kils. e a Cachambú 23 . Em 15 de março el e 
1891 fo i aberto ao trafego o trecho eu~re Cachambú e Soledade 
e a 28 de se tembro ele 1895 ina ugurou-se o t1·echo entre Ca
chambú e Baependy com oito kils. de ext ensão. Na estação ele 
Soledade continúa a E. de F. Min as e Rio que vae até Tres 
Corações, unindo- se em I<'rei'~as com a E. de lt'. Muzambinho. 
O ri o Verde passa pelo centr o ela pov . ela Sol eclade , qtle é 
dividida por elle em duas parbes li gadas por üma ponte ele 
m a de ira . Tem uma capella da inv ocação de N. S. da Soledacle 
em um morro, qua~ro boteis, um a pharmacia, duas olarias e 
uns 150 predios. A agua que abastece a pop. vem de t r es kils . 
de clis·tancia, da serra EscUL·a . Ha no rio Verde um pequeno 
vapor ele propriedade par~icula t• "' dive rsas ca nôas, que con
duzem generos ele S . Lourenço e Con·tendas par a o povoado. 
Além da pon·te de madeira ·tem o rio Ve t·cle uma outra de ferro 
que _é transpos·ta pela E. ele I<'. Sapucahy , que ah.i tem sua~ 
oJiiCinas. A l avoura el a pov. é a ele cereaes, culLivanclo-se com 
vantagem a u va, de que fabricam bom vinho. Parte des·ta pov. 
pertence ao dist, de f.:achambú e parte ao do Carmo do Rio 
Verde. 

SOLEDADE. Igarapé do Estado do Am;}zonas, no mun. ele 
S . Philippa . 

SOLEDADE. Igarapé elo Estado elo Piauhy, ·trib . do rio Par
n aby ba pela mal'gem direita. 

SOLEDADE . Rio elo Estado elas Alagôas, banha o dis t . elo 
seu nome per·tencente ao mu11 . de Qui'tunde e desagua no Ca
maragibe. 

SOLEDADE. Rio elo Es ~aclo ela Bah ia, affi . ela margem clir. 
do S. Francisco. R ecebe o R ancharia. (I nf. loc. ) 

SOLEDADE . Ribeirão do Estado elo Rio ele J aneiro: cles
agua na margem esquerda do Maca bú, a[l. da l agôa Feiá. 

SOLEDADE . Rio affi. elo Grancle. Banha em S. P aulo o 
mun . de San·ta lUta do P a raí so. 

SOLEDADE. Ribeirão affi. da margem dir. do ribeirão elo 
Ouro , trib . elo Itabapoana, proximo ás divisas dos E stados de 
Minas e Rio de J aneit·o . 

SOLEDADE . Peque no rio do Es·~aclo ele Minas Geraes, affl. 
elo Kagado. Banha o ar·r,ai ~.l do seu nome. 

SOLEDADE. Carrego do Estado ele Mii-u1s Geraes , banba o 
nucleo Mari a Cus Loclia e clesag ua no con ego elas Lages , affi. 
do rio das Velhas. 

SOLEDADE . Rio do Estado ele Minas Geraes , enl.re a es
tação do L a l'ayette e o arrai al da Soleclade. Vae para o Mara -

nhão , aili . ele Par aope ba .. E' atr avessado duas vezes pclla JTI. de 
F. Cen~ ral elo Braz il: um <1. no kil.479 a pnrtü· da Capi tal e olltL'fL 
no k il. 481. Na peimeim t t· avessia a linha encont l'o. o rio 
norma lmente na sua di rccção ; na sec.uncla, inclinado de 39 gr áos 
No prim eiro caso o áo é atravessado po r um a ponte elireHa de 
25 metro3 de vão; no segundo, por uma esconsa, cuj o vão é o 
mesm o. Em a m uos os casos o teneno é seinel ha nte . O primeit'o 
encontro é collocado mt en costa ele um espigão, e o segundo e m 
um te rreno ele deposito, que deve ter &ido a n l.igo Jeito . elo rio . 
« O rio ela Serr a, formado pelos carregas da mesma sel'l'a e ela 
Fazenda do Bana nal, torna e m seu curso os n omes ele Ribei:ro 
e Soleclacle, ·tendo esta denom inação ao· r eceber o Valen·bim. » 

SOLEDADE. Ribeirão elo Estado ele Min as Ge raes, affi. do 
rio Gt·a ncle, entre Passqs e S . Sebast ião da Ventania. 

SOLEDADE. Rio elo E s tado ele Minas Ger·aes, banha o muu. 
ele S. Jo1io Bap·ti s·ba e elesag lla no Arassuahy pela margem es
querd a . 

SOLED.:~..DE . Cerrego elo Estado ele Minas Geraes, a ili . elo 
Cara·tin ga. 

SOLEDADE. R i beirão elo Es tado ele Minaa Geraes r eune-se 
com o Agua Limpa. Am bos sõ:o cabeceü as elo rio p'araope ba, 
affi . elo S . F rauci.sco . 

SOLEDADE. Corr clgo elo E s ~aclo de l\linas Geraes, no clis t . 
do Cuie Lhé e mun . ele J\Ianhuassú . 

SOLEDADE. Passo no a rroio D. Marcos, n o Estado. elo 
R. G . elo Sul. 

SOLEDADÊ DE ITAJUBÁ. Dist. elo mun. ele Hajubá, no 
Es·taclo de Mina s Geraes . Orago N. Senhora ela Sol eclacle e 
diocese de S . P aulo . Foi c t·eaelo par~chia pelo a rt . II § I 
da Lei Pt·ov . n. 239 de 30 ele novem\;ro ele 1842 . In corpo
rado ao mun . de Itaj ubá pela ele n. 355 de 27 ele setembro 
ele 18·18 ; ao ela Christina pe lo ar\ . III ela ele n . 1 . 576 ele 22 de 
julho de 1868 ; re tncorpor aclo ao ele ltaju bá pelo a rt. I ela el e 
n. 1.6!8 ele 14 de set~ ml? r o de 1870. Sobre essa· parochia lê-se 
no !Jlma.nak_ SHl-M~nez_ro, ele i884, o seguinte : Esta po
voaçao , especre de amplu thea·tro que parece descer em deo-r;ios 
elo a lto da monta nha á planicie; foi fundada em meiado~ elo 
seculo passado, sendo em 1780 elevada a cu rato . No anuo 
ele 1819, ct·eanclo-se nas m arge ns ele Sapucahy, a quatro e 
meia leguas ela Soleelade ele Itajub:i, uma capella clecl icacla a 
S. J osé, e chamando-se tambem 1Lajubá o Jogar onde ell n. fo i 
e•·ecta, começou-se "' d istinguir· as d uas capellas , chamando-se 
á So led::tde-Itajubo\. Velh o, em oppos icão 6. cape \J a nova de Ha
j ubá , de pois a inda cbamaela Vill a No "a, até que se elevou á 
cidade . Os moradores ela Soleclacle, anúgos ela ·terra em que 
nasce1·am, prev iam a ruína ele seu tot•t•ão com o engrancleci
m~nto da no1•a c a pell,a, e esfor çaram-se para que esse progr esso 
nao fosse adqtundo a cus•ta do a utqu il amento el o v0lbo cura·to. 
Dahi tllllll. r enhida Juta, longos a; unos mantida , e na qual o 
povo teve ele c)'egar ao extremo recu t·so elo emprego ela força 
para r esrsta· a força supenor que ma ndava transporta t· as 
imagens e ~Uaias ,ela i_greja, ?a t:ioleclacle para o novo t emplo 
ele ~. J o' e . Apos tao odwsa lu ~a chegat·am ambas as po
voaçoes a accorclo, .que lhes clett a J~reci sa par., e que foi o co
meço ela prospendade ele qull é hoJ e cida de ele lta jubá , e que 
·tmha a seu favor melhores elementos par a progredir. Con·ta 
100 casas approximaclamente, du fl.s igrejas, a ma·triz e uma ca
pei la ele ::>an ba Cruz. , O clima é magulfico . O solo uber
rimo. T em duas eschs. publs. ele insL. prim., age ncia elo correio. 
Sobt·e suas el ivisa.s vide, en·tre outras, a Lei P ro v. n. 1. 596 ele 
30 ele julho ele 1868 . 

SOLEIRA. Morro elo Estado ele Santa Ca~hal'ina no mun. 
ela capita l, á margem elo rio Tavares . ' · 

SOLIDÃO . Log. do Estado de Pernambuco, no mun. d'Agua 
Preta . 

SOLIDÃO. L og . elo Estaclo elo Rio de J aneiro no di sb de 
San to Antonio de Jacutinga elo mun. ele Maxambomba . · 

SOLIDÃO. Log. elo E s t;.clo el o ll.. G. elo SLtl, no elis·t. ele 
Mosta t·das emun. de S . José do Nor te . 

SOLIDÃO. Rio elo Estado ela Bcll1ia, aill. ela margem dir. 
elo r10 Verde Pequeno, trib. elo Ver de Geancle que o é elo 
S . Fra ncisco. Nasce na serra ele Monte Alto . ' 

SOLIDÕES. Log . no mu n. ele Missão Velha elo, Est ado elo 
Ceará . 
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SOLIMÕES. O rio Amazonas toma essa denominaçiio, de
rivada el os indios Sorimõcs, que o babi~avam, clescle a con
fiuctlc ia do rio Negl'O alé a fl'Oiltcira ele Tabo:ting-a, de onde é 
conh ciclo por Marauon . O autor ela Cho, ·ogralJhia Brazilica , 
tom. II , pag. 243, diz : « Os poduguezcs chamam-lhe rio elas 
Am~zonas a"té á embocadm•,J. elo rio Negt·o ; clahi para cima 
clão·lhe o nome elo rio Solimões. Na confluencia elo Ucayale 
com o 'l'unguragua e onde elle toma o nome ele Maranhão . » 
Condamine diz que o nome do rio de Solimões (r io elos venenos) 
foi-lhe dado provavelmente por causa elas flexas envenenadas 
de que usam os inclios habitantes de suas margens . « ill' ass im 
chaiuaclo, diz o autor das Noticias Geographicas ela Capi-tania 
do lüo Neo'l'o , por serem ela nação So1·imão os gen tios que em 
?Utro tempo habitavam suas margens, e se r costume en·tre os 
lnclios a·ttribuir acs r ios a denominação tio gentio mais clomi
nan le clelles . » 

SOLINO. Ilha no rio P atanà, em fl'e n lc á foz elo rio Verde , 
proxima da ilha denominada Marinho (1° tenente José An·tonio 
da Silva Maia. E xploração do A lto Pa?·aná, l v·inheima e B ri-
lhcmte. ) . 

SOLITARIO. Log. elo Estado elo R . de Janeiro, no mun . 
ele S. João Marcos, com uma eschola . 

SOLITARIO. Picada no mun. de Santa Chris tin a do Pinhal 
e Estado elo R. G . elo Sul, jun to ao Arroio Grande . 

SOLTA. R iacho do Estado cl<t Bah ia; ver te da C\1apada 
Grande par a o rio Verde (Paulo de Frontin.) 

SOLTEIRO. Serrote do Estado elas Alagôas, no mun. ele 
Sant'Anna do lpanema. Fica anuexo 6. serra da Caiçara . 

SOL TINHA . Riacho elo Estado ela Bahia, banha o muo. 
do Morro do Chapéo e clesagua no rio Bonito (Inf. loc.) 

SOMBOMBIRA . O S1• . Vall e Cabral , em sua Vicúgern 
Folhlo1·ista ele Villa No-vr» a Pau lo Affonso (Gaz. de Noticias 
ele 29 de novembro ele 1888), faz menção de um a ilha desse nome 
proxim a da ilha da Quituba e diz que é ·tt·ad ição ter em ahi 
os holht ndezes em fugida esco ndido suas gr·a ndes ri c1uer.as. » 
Halfelcl ( Relat . cit., pag. 210) faz menção por ahi ele um morro 
denominado Sangom bir<ú, situado na margem dir . elo rio e 
defronte ela ilh a do Major Leandro. 

SOMBRA. Log . do Es·taclo elo R. G. elo Nor te, no mun. 
de Macahyba . 

SOMBREIRO. E' um riacho afll. clir. elo Apa . 
SOMBRIA. Bahia na ilha de S . Sebastião, no Estado de 

S . Paulo. 
SOMBRIA. Lagoa do r<::s taclo de Sant1. Ca·thadna . Seu eles· 

aguadouro engrossa o rio Mampituba, limite desse Estado com 
o do R. G. do Sul. ill' coustant men te a limentada. pelos ar
i·oios Tibupent c elas Peell'as, ass im como pelo sang t·aclour ela 
lagàa Caverá . Dão- lhe ·16,368 kils . ele extensão . 'l'ambem a 
denominam lagóa elo jvfo1·ro Sombrio . 

SOMBRINHO. Rio elo Es tado ele Sergipe, a.fl'. elo Sirüy. 
SOMBRIO. Pra ia e porto no mun. ela Vi lia Be lla elo Estado 

de S . Paulo. 
SOMBRI O. Enseada si·tuacla na costa SE . da ilha ele S . Se

bastião, no Estado de S . Paulo. Apreseala um magn ifico 
funcleaclouro com profundidade e espaço sntlicieu tes par a anco 
ragem ele 15 a 20 navios ele qualquer calado , os qnaes a lli 
encon·tram perfei to ah1·igo, por isso qu e é uma verdadeira doca, 
na C[Ual podem os cli t os na vi os fazer fac i! men·te aguada. 

SOMBRIO. Carrego do Estado de Goyaz, ali'. ela margem 
di r. elo rio Crixá-mirim . 

SOMNINHO. R ibeirão elo Estado ele Minas Geraes; clesagua 
na margem clir. do rio P aracatú. 

SOMNO. Morro no mun. ele Oliveira e Es tflclo ele Minas 
Geraes . 

SOM NO. Serra elo Estado de Minas Get·aes, no dist. ele 
B1·ejauba e mua . da Conceição . 

SOMNO. R iacho elo Estado el as Alagoas, banha o mun. ele 
Atalaia e desagua no Parahybinba, t rib. do rio Parahyi.Ja. 

SOMNO . Rio elo Estado do RiG ele Janeiro, no mun. de 
Pa1·aty. (Baltl1azat· Lisboa .) 

SOMNO. Ribeirão elo Estado elo P araná; desagua na mar
gem esq . do rio Guabiroba, tri b. elo 'l'ibagy . 

SOMNO . l io do ll:s tado de Minas Geraes, afl'. da margem 
dir. elo Paracatü. Recebe o Jacunt lú e o Santo An·tonio. 

SOMNO . Rio do Estado ele Goyaz, a.ll' . elo Tocantins. 
SONHEM. Log . do Estado ele Pernambuco , no mun. de Bom 

Cotlselho . 
SONHEM . R iacho elo Estado do P iauhy; desagua no Par

nahyba entre a cachoeira ele Santo Estevão e a do Urubúzinho. 
SONHEM. Riacho do Estado ele Per nambuco; banha o mun . 

elo Bom Conselho e elesagua no Ba lsamo, a..ll'. do rio Parahyba . 
(Inf loc.) . 

SONHEM. CorrcJgo do Estado da Bahia, banha o mun. do 
Morro do Cbapéo e va.e pa1·a o rio U·tinga. 

SONHEM DE CIMA . R ibeirão do Es·tado de Goyaz; cles
agna na margem esq. do rio Maranhão, acima do rio da 
Contagem . 

SOPA . Log. do Estado ele Minas Geraes, no clis·t . ela cidade 
ele Diamantina . 

SOPARI. Ilh a do Estado do Amazonas, no rio Jnpurá. Fi<m 
proxima das ilhas Ipê , i\Iauary e Tracajá . 

SOPEÁ. Lago do Est fldo elo Amazo nas, nn ilha do seu n ome 
e mun. ele Coelajás. V ide Sttpiá. ·' · · 

SOP HIA . CO\·rego elo Estado da Bahia ; desagua na mar
g·sm dir. elo rio Jectuitinhonha, entt·e os carregas elo Limoeiro 
e ela Olaria . (Chrokatt de Só. .) 

SOQUINHA. Currego do Estado de Goyaz; é cabeceira do 
Bramado, que vae para o rio elo Peixe, e este para o Corumbá. 

SORIANO . Ilh a do Estado do Amazonas, no mun. deIta
coatiara. 

SORIANO. Iga t• apé e lago elo Estado elo Amazonas, no r io 
Juruá . 

SORIMÃO. Naç:Io indigena elo Amazonas, na pa•·te desse rio 
a que deu o nome . Della provém a pop. de Coary. 

SOROCABA. Cidade e mun. elo Estado ele S. Paulo, séele da 
com . elo seu nome, situada a O. da capi-tal do Estado, ela qua l 
dis ta 111 kils., construída em amphitheatro sobre uma. co l
Jina ele 30 a 40 metros de elevação sobre o nivel elo rio So
r ocaha , que atravessa- a muito sinuoso, tendo jun·to da cidade 
530 metros ele alti tude. Em virtude ela collocação da ci
dade, as rua~ são q tt as i ·todas em suave ladeira, r ectas, 
largas e compridas a maior parte, estreitas outras e to r·tuo 
sas muito poucas, todas muito limpas, macadamisaclas e 
com pa>seios calçados com pedra ele Hú . As p1•aças são 
vastas e algt1mas arbot·isaclas . Une as duas pa rtes da ci 
dacle um a po n·te ele ferro ele 72 me·tros ele extensão de 5 
vãos c clescançando sobre pilares e enco ntros ele ai venaria de 
pedra . Possue o ed ificio ela Camara Municipal, as egrejas 
i\<Iatriz, elo Rosario, ele S . Benedicto, Sa nto Antonio, Santa 
Cl'llz, o mosteü·o ele S . Bento , o recolhimen·to de Sa nta Clara, 
um Gl'Up o l~scholar, tres fabricas ele ôação (Santa Rosali a., 
Sa nta Maria e N. S . da Pon·te), uma de estamparia noVo
torantim, uma a vapor ele calçados e tres de chapeos . Po.ssue 
ainda o theatro S . Raphael , em minas, um importante 
Gabinete de Leitura e duas sociedades recrea·tivas, o Club 
elos Aym rn·és e o Clttb União . Ha a inda na cidade a cha
cara elo Céo, com platHações ele uva, e um bonito jardim 
publico. A cidade é banhada pelos rios Sorocaba e Supi
riry e pelos cotTegos Itararé, Tavacahy e Ita bacahy . A pop. 
ela cidade é de U a 12.000 habs. e a do mun. de 20.000 . 
A cidade é ser v ida pel as estradas ele fe rro Sorocaba na e 
Volor a n tim . A pov. foi fundada pelos annos de 1600 a 
1610 no bait•ro denominado Itapebtússú., hoje Itavuvú, com o 
nome ele villa ele S. Philippe ; essa pov., por ém, elecahiu 
rapidamente, ext inguindo-se de ·todo . Em 165<1 foi a villa ele 
Sor ocaba fundada, elevado o pelourinho, por elespach? ele 
D. Francisco de Souza, gover..Jaclor daquell a época. Fo1 ele
vada a c idade pela Lei P t·ov. n . 5 de 5 de fevet·eirO ele 
1842 e á com. pela cl~ n . 39 ele 30 de março de 187 ·~. A 
elevação mais impor tante elo solo do mun . é . a de11onnna~a 
serra de S . Francisco. No mun . ficam as 1mportantes Ja
zidas ele marmore elo Ituparamnga. Comprehende, os bairros 
Agua Vermelha, Itapeva, Itupararanga, Votorantim, Cer• 

·~ .... 
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l'ado, Salto, JpaneJ'na das Pedras,. Jacumpava , I nhf!:mbirú! .s~
rapuhy, Morros, Jtmd iaqu a l'a, RlO Actma, Cubatao, At\Ol e 
Grande Boa YisLa, Pass :J, T t·e; , Caputem, l n.h oah yva, Appa
r ec icla 'P ir a,. ibú Cajurú, l 1;a ng ná, ltavuv ú, 'l' e t·t·a V er melha, 
Ville l~, Cag~ré, 'La~ras Ve l ha~, Ola;·ia, Vossor?ca , Santü:>;\ ,n 
·~onio, Arecu ia, Ip_at1uga, Caaguassu, Ilha e Salto do IH a 
pora . 

SOROCA B A. . Bairro no mnn . ele Hú, no Est:tclo ele S . Pau lo 
com eschola s. 

SOROCA. B A. Log . e la.goa elo Estado ele San ta Cathal'ina, 
no clist. ele Garopaba (ln f. loc.) 

SOROCAB A. Uma elas estações ela g . ele F . Soroca-
bana na cidade ele Sorocaba, e Estado elo S. Paulo. 
Fica 'entl'e as estações d enom in adas P i ragibú e Vi lleta. 

SOROCAB A. ~.l orro elo Es tado ele Santa Ca thariua , nos 
l imiles do c1ist . ele S. J oão Evangelista) no va lle elo rio 
'1\jucas. 

S OROCABA-MIRI M . Rio elo Estado ele S . Paul o; nasce 
entre as serra~ ele Cauca ia c S. L0m·e nço o forma com o 
Sol'Ocabuçú, com c1uem se r e une pou co D .• c i t~a ele ,Una, o So
rocaba Rece be o V ar gem Grande, o SanL- Sara, o Laran
geiras,' Carmo e o R to Abaixo. E' atravessado quatr o vezes 
!Jela E. de F . 'orocabana. 

SORO'CA.BANA E I TAU NA. E. F. do E stadoS. Paulo. 
'l'em 852 kil s. ele extensã,o nssi m clistribu iclos : 'l'ronco el e 
S. Paulo a Cerqueira Cesar <121 kils . , May r ink a S. Pedro 
220 ; lla icy a Jundiahy 46; Chaves a P orto J oão Alfredo i7; 
ramal ele Boetuva a I tapetininga 65; ram al do Cerquilho _a 
Tie té 8 ; ramal ela V ictot·ia a T reze ele Maio a R eclempçao 
38 ; r amal elo Capüo Bo ni-to a S. Manoel ; além ele 222 ki ls. 
ele na vegação flu,·ial. BL"evemente será aberLa ao trafego ele 
S . Ma noel a Lençóes , na extensão ele <H k il s., prosegu indo 
as obra. elo prolo ngamento pa t·a Bahu t·ú.. As esta\'Ões cles>a 
E. F . são: S. Paulo, Osasco, Baruet·y, Co·tia, S . João, 
P inheir inh o , S . Roque, Ma,yrink, Pantojo, Rocl::>valh o, Pira
g ibu Passa 'l'l'es, Sorocaha, Vi!le·ta, Ipan ema , Boe·tuva , Ta
tuhy, Mono Alto, ltapet inin ga , Cel'qui l ho, 'l'ieM, J ul'u- mil'im, 
Laranj ei l' as P erei ras, Conchas, Salgado, P11·a mbo1a , A la m 
húy Vict~ria, Botucat(t , Capão Bonito, Toleclo, E~ n al dacle , 
S . ~Ianoel Gramma, Rodrigues Alves, L e nçóes , T r eze ele 
Maio Recl~mpção, Por to Lençóes , Mor l'inhos , lt:l'ti nga, 1\ u
clracl~; Avaré, Barra G r ande, Cerqueira \esa t•, Mo1•ei ras , 
D. Ca·thar ina, P irapit inguy, I-tú . Sa l to, Chave elo Pime nta, 
ltaicy, l nclaia·tul?a, Chave elo P<;tcheco, Monte - m61·, Cap i
vary, V illa Raflal'el, Mombuca, R10 das Pedras, P t t·ac tcaba
Chave, Costa P i n·to, Para·iso, Xarqueacla, S . Pedro, L cli
lombo, Mon leserra·te , l tupeva e Jund iah y . Atraressa as ci , 
dacles ele S. Roque, Sol'ocn.ua, T::rt11b y. ILapeb ininga, T ie·te, 
J3 otuca·tú , S. Manoel do Par a íso, Itú, Cap ivu ry , P.irac ica ba, 
e J undiahy e as v illas do Salto, lucla iatuba , R io elas Pedras, 
e S. Pedro. 

SOROCABUÇÚ . Ribeirão elo E s·tado el e S . Pau lo; forma 
com o Sorocá-m iritn o Sorocaba . Nasce na szrt·a ele São 
Lourenço . 

S OROCABUS P É . R io elo E~ taclo ele S . Paulo, e n ~re Cot ia 
e U n a. 

SOR OCA M IRIM . Bai rro elo mun . ele S. Ro:1ue, no E s tado 
de S . Paulo. á margem elo r ibei rão qtte lhe dá o n ome , com 
duas escbs . publs . ele i ns t . p r im . , c t·eaelas pela L e i Pt·ov . n . 70 
ele i3 de ab1·il de i 87i e 'JÜ de 29 de foverei t'O el e 1876 . Orago 
San·ta Cr uz. 

S OROCÁMIRIM. (Rio). Vide So1'owba . 
SORO J Ó. Rio do E s tado ela Bahia , no li ttoral ent t·e Camamú 

e Santa C1·nz ele Bal'ce!los. 

SOR ORÓ . Riacho elo IDstaclo elo Cem·ã, i·rga o nnm. el e Ita
pipoca . e desag ua na marge m clir· . elo Cmx.aty , af-1' . elo r io 
Mundahú. 

SO ROROCA . Log . elo E s tado ele Perna mbuco, no mun . elo 
Bom Jardim . 

SOR OROCA . Ponta no li l'Lora l elo Es Lado elo Rio ele Ja
ne iro, no elis t. cl<J Jacarehy, prox ima á ponta do Cat·oço . 

S OROROCA . Ilha elo E stado elo Amazonas, no rio Branco, 
~Ir. elo Negro. 

SOR OROCA, Ilha, elo Estado do Pará, no clist. el o Mos'" 
queiro. 

SOROROCA . I lhas (2) no l ittot·a l elo mu n . ele Man gat·a Liba 
el o B:stado do H.io de Janei t·o , e nt l'e Ma r amb:Lia e o cont inente ; 
uma p t•ox. ima ela il ha ele [ taeut·ussá e outra ela ilha de Jag ua non 
Mouci .ez fa z a in da mençii:o ele uma ou tra prox ima ao contiuenLe 
ent re as pontas do Caroço e B1'ava . 

SOROROCA. Um elos r ecil'es qu e ce r ca m a foz elo r io Ca~ 
choelra ou Ilhéos, no E s tado el a Bahia, Não descobre, mas 
que braquas i sempre.« E s tás itna elo, dizMouchez,N . E. q , g.~ 
a po uco menos el e uma m ill1a elo mol'J'o Pet•na mb uco, e quas1 
duas m il has ao S. q. S. E. elo ll héo Grande . E;' o u l timo ela 
cadeia el e t·ec ifPs, e forma cem o MJl' l' O a en trada S. elo an 
coraclquro ex. Ler iot· . >> 

SOROROCA . Ba nco ele ped ra ex isbe n le na bal'l'a tla Capital 
elo l!;s taelo elo Parahy ba elo Nade.- Ha ahi uma ba ia . 

SOROROCA. No me el e um Cut·o ex istente na il ha Marajá, no 
mun. ele Ch aves e Estado' elo Pará. 

S OROROCA . Lagôa elo Estado elo R . G . · elo Nor te, no mun . 
de Apoely . 

SOROROCUSSÚ . E ' o nome ele um granel a r ec i fe de ped ras 
soltas que Oca na cl i recção E NE . ela peque na Ilha ele Quiepe. 
no Es tado ela Bahia . 

SOTAAN . Nar;ão incl ig·ena el o Sol imões, no rio Japu rá (c:t·· 
p i lão-tenen te Amazonas .) 

SOTE 'A. Log. elo E staclc elo R . G. elo Sul , n o cl is t. c~o 
Tahim, na cos·ta elo il. l ba r dão, 

S OT:EA . Arroio elo EsLaclo elo R . G. el o S ul , elesag ua na 
ma rgem esq. elo r io lbiculi y l og-o abaixo da foz el o 'l'o t· opy . E' 
atravessado pela E . ele F . el e Porto Alegre a Uruguayanr, . 

. SOTERIN~O. Con·e!!O elo EsLaelo ele Goyaz, atf. ela margem 
cl t t' . elo l'J beuao cb J acolJJna, tr ib . elo rio Co m mba . (J . ele M . 
A lva r es.) 

S OTERIO . R io elo Esba.elo ele Ma l to Grosso, atf. di t· . elo 
Mamoré, <3 legnas (V! em l in h a r ec·tH) abaixo ela fóz do Guapor é 
(8. ele Melgaço.) O D1·. S . ela Fonseca esct·e ve Sot-ero. 

S OTERO . Coneg-o elo Es ta do ele Goyaz , aG'. ela margem di r. 
d o ri be il'ão ela Jacobina, tdb. elo r io Corumbá . (J. de M. A l· 

. va l'es ) 

SOTURNA . Ilha no l'i o Tie·tée Es~ado ele S. Paulo. Ex is te 
a lti um baix io . 

S OTUR N O . N ucleo colonial elo Es~a elo do R. G. elo Sul, no 
mun . ela Cachoei ra . Em fins el e 1::185, ·t inha 1 .28J ltabi ta ntes . 

SOTURNO . Arroio elo Es la'.lo elo H. . G . ele Su l, afl'. ela 
marge m cl ir . elo l'io J acu hy . Desce ela sei'J'a ele S . Mat•t inho e 
recolhe pela margem esq. o Iv oni , o qua l Lom a n1esn1a od n-enl. 
assim como o ·t ri o . clesl.e (margem di r . ) o arrei o de San to ~\n
·tonio, que con·e perto ela co lonis. D . Franci sca . O So~m·no avo· 
l um a - se a in ela eo m oulr~s aguas, como s0j a.m, pa lét m ar g·e m, 
eltr . , as elo arr01o dos Med os e os ar roios Por tella e ' l'i "'r e pela 
margem esq. E' la miJem d enom inado al'l'oio elas P ed ras

0
• 

SONI N Y M. Rio do E s tado elo Amazonas, clesag·ua n a nu u·n·em 
esq . do Ptu·ús aos 7° 53' el e Lat. S . ell tt·e a fuz elos ~- i os 
Inauiny m e Pauinym . 

SOU RE. Cidade e m ttn. do EB tad o elo P:ll'á, séde ela com . 
elo seu nome, nn il ha !Vlaraj6, á margem esq . do igarapé 
Grande, a du as m ilhas ela foz. Tem u mas 80 casas ele telha e 
20 a 30 de pa lha, duas egt'ejas e uma bo:t pon·te publica, onde 
att·acnm navios ele gr ande calado. Suas ,·uas s;\o l argas ·e 
direitas e as casas bem con s tnticlas. Nos m ezes ele verüo a 
população de Belem pt· ocur·a essa c idade por causa do se u c ltnHL 
sa uclavel e cl us uan hos s~ l gados . Or ago Senh or Men ino Deus e 
diocese do Pa 1· ã . U:ra a a l cle ia dos Jltfcorc~-uc~nás m iss ionacla 
pelos padres de San·to AnLou io. Fo i erecl.a em viUa em 1757 
Litulo que, lhe foi _t irado p_e lo conse l bo do go ve t·no e m ·1833 ~ 
que em Üi l7 ll te fu1 t•es tJ ttuclo pe la Lei P rov, n. 133 de 9 de 
~etemb t·o. R einsta ll acla em 20 el e j a nei r o el e 1859. Fo i ele"ada 
u CJelacle pelo Dec. n . 194 el e 19 dP. se tembt·o ele 1890 . O mun . 
quo occupa o SID~ da ilh a i\1a r a.i ó, desde o cabo i\1agoary a t é o 
lg-arapé elo L tmao , é como ·toc!a aqu ell a il ha u ma co nti nua 
plan ic ie, no~anclo - se, porém, q ue são ma is a ltas as te l'l·as das 
costas e margens elos rios , cob~ t:.Las ele n·ta·tLas bai~as . O centro 
elo nntnic ipio é uma l'asta campin a clescobe t·ta, pr opri a para 
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odacâo da gado.- OB rios que 1•e.gam o mttn. riâo ! o 'l'ocantin'l, 
o lga1•apé Grande, Cambú, Pacoval , J u bim, 'l'ar·harugas, C iri ~ 
Cat·y, Paracana ry (S. Loul'enço), Limão, a lé m ele outros.
As aguas elas chuvas fot·mam nos campos clivel'sos lagos , elos 
l!uaes são mai s importantes o G;mjDI'!Í, T a rta r ugas, Pinclobas, 
~uarfl. , Mnnrt ipucú e Bemtev i, todos muilo piscosos e com 
1 nnum eros j acar és . - S0us melh ores port•;s são os ele Sont·e e 
Sa.lvatena, que podem abri gn r navios ele gt•anele calado . Ao 
POL'to ele Sottre vão mensalmen Le tres grand es vapores ela Co m
panhi a elo Amazotns, em l'i ag ns subvencio nadas pelo J!;s taclo. 
Além dessas viagens, quas i cliaria men te sa)lem bat·cos á vela, 
conduzindo gado pa ra o m:l'taclo uro el e Belém . A viagem entre 
a Ca pita l e Som·e f'az-s e em vapo r, em menos de ciaco horas. 
A l avoura consiste aa plan hação da ma ndioca e elo milho em 
P quena qu a nlidade; suas t er ras, porém , n as margens elos 
rtos são , J~lttilo ferteis e propdas para cultura ele> café, elo 
algodão e el<t cann a ele ass uctw . - A i nelus·tria ela cr iação ele 
gado cons titue a riqueza do municipio. Calcula- se em 70 mil 
o num ero elo gado vaccum. A cri ação elo garlo caval lar enco n t:-a 
obs·tacu lo in ve nci vel n as epi zootb ias, principalmente no ?nrbl de 
CCb:lei?·cbs, vu lgat·men Le clenomino.elo quebJ·a-btmdcb . Ha nos 
campos, gr a nde quantid ade el e porcos e ael rnil'avel abunclanc1a 
de a ves, pt•inci pa lmente ele man·ecas, el e q ·1e se faz g1·a nele 
commer cio . A população elas costas emprega- se, durante os 
JU ezes ele ver ão, na pesca ele ·tainhas, que abu ndam nas pra tas 
elo Ararun a e P esqueiro Velho, en tre o Igar1.1>]lé Grande e o 
Cambú. Pescam tambem, em largn esca la , agul'ij ubJ, por causa 
do gnl"le, qtte é objec·to ele g1·ancle commercio. - '!'em a com , 
os povs . 'ela cidade ele SoUL·e, de Salvaterr<t, ~inng· ueiras e 
Jnanna ou Montfort. A cidade ·tem duas eschs. publs . ele 
ins·tr. prim. e Agencia elo col'l'eio. E' Som·e comat·ca creacla 
pela Lei Prov. n. 1. 065 ele 25 ele junho ele 188 1 e classiü cacla 
de 2" entr. pelo Dec . n. 8.70~, ele 18 ele novembro ele 1882 . 
A pop . elo municipio é avaliada em 6.000 almas . 

SOURE. Villa e mun . do Estado do Cead , na com. el e 
hlaran guape, a tt•es kils. elo Ocea no e a 10 el a cidade el a Forta
leza. A lavoura elo mu n. é quasi que exclusiv ame n te ele al godão. 
Cria ção ele gado vaccum. Seus campos são cobertos ele g t· a nr1es 
ca ro a ubáes , que co os ti tuem uma g ra nde r iq neza No mLtn. 
ficam as sérras elo Catolé, galho ela set·,·a de J\1a,·ang-11ape, 
onde se planta muito algodão e canna ele assucar ; a do Jv6., 
Jopoara, Caubype, Ara ra e Mi xira. E' ronco r egado, no ta ncl ~ -se 
e n·tre os pequenos rios o Daniel, mtuto p1scoso , o Ceant, o 
Cauhype e o S. Gonçalo. Sua ma·tr1z , que é r egula.r, ·tem a 
Invocação ele N. S . elos P r azeres e depe nde ela clwcese el o 
Ceará E' a an ti ga Cauca ia. Foi creacl::t. par ocbia a 5 ele feve
l'ei ro ele 1759 e villa em '15 ele outubro el o mesmo anno, pelo 
Alvará ele 8 ele ma io ele 1753 . Rebaixada ele vill<t e par oc hia 
pela Lei Pt·ov . n . 2 ele 13 de maio ele 1835, fo i restaut"acla nesta 
ul t im <t categor ia pelo art. I ela Lei P r ov . n. 1.361 de 5 ele 
novembro ele 1870 e incorpol' ac\a ao t ! r mo ela Fortaleza p ela 
ele n . 1.408 ele 9 ele agos to do an noseg uinte, E le vadct ú villa 
Pela ele n. i. 772 ele 23 el e novem !Jro tle 1878, e i ncorporacla á 
9ornarca ele MarangLtape pel o art . 1 § Il cl it ele n . 1. 8 14 ele 22 ele 
:t aneiL'O ele 1879. Em ·J872 sua pop. era ele 1:3,64 1 h a b~. IJ:xistem 
as capellas filiacs á sua paroohia : a ele S . Luiz ele P ecem, a 
ele N. S . ela Solecla cl e, a de N . S. el a Conceição dos Siti os 
Novos e a ele Sant' Anna ela 'l'ucun cluha. P ossue o mun . dive rsas 
eschs . publs .. el e inst. pl'im Sobre suas div isas vide Le i Prov . 
n . '1.189 ele 8 ele agos to ele '1 866; n. '1.797 ele 10 ele janeiro ele 1879: 
n. L 959 ele 13 ele setembro ele 1880 ; n . 20()8 ele 2 ele agosto 
ele 1884 ; Dec . n. 76 ele 7 ele ou·tui.Jro ele 1800 . Agencia el o 
correio, CI'cacla em ou Lubro ele 1887 Sobre Sout•e dizia em 1866 
o Bariio H. ele Mello: '' Sout•e é um cunüo insig nificante . Sel t 
aspec.to desde logo indica clecaelenc ia. Fique i a Lim it·aclo ele ver 
Oestaclo pouco cl ece n te .eh ca.piJIJa , em que se celebra o culto 
cltvin o . E m geral ha mui ta pobreza no Jogar . Os seus ter re nos 
são fertilissimos . Em f1·ente ao pov . , na clirecção ela esbrada 
gue segue para Sobral, et·guem - se as duas peque nas set•ras elo 
Joá e Catd&ipe, sendo es ta a mais p rox ima elo lit toral >> . Em 
lllna informação que r ecebemos clesan , . .illa lê- se : « Por Car~a 
Régia el e H el e seLembro ele 1758 foi elevada á vi li a a ant iga 
alclêa ele incliqs , denominada Cau caia, cuja inaugu ra ção se 
Verificou 'a 15 ele ou tubro ele 1769. >> « Escdptu ra ele doação a 
No>sa Senhora dos Prazeres ela Real Vill:1 ele So\ll'e - Escl'i 
ptut•a el e doação qu e fazem Fra ncisco Barr oso rle Souza e s tta 
:mulher Dona i\1al'ia d ' Assumpção Tabosa a Nossa Senhor a 
dos Prazeres desta Real Vi ll a de Solll·es ele uma propl'i ecl<>;cle 
ele t erras como aba.ixo se cleclua. Sa ibam qua n tos este pubhco 

instt•tJmen·to ele ê~crlptnt•n. ele cloacão ele uma pt•opl'ieclac1e dê 
tierras ou como em direito para sua validade melhor nome e 
loga l' haja e dizer se possa, vi rem que sendo no a t}no elo nasci
men to ele Nosso Senl1or J esus Christo ele mil oi toce ntos e 
cleseseis aos oi to d ias do mez ele Novembro elo dito anno, nesta 
vil la Re~li ele Soures ele Nossa SenbOI'a elo~ Prazeres , Capitartia 
elo Ceará Gt·a nde, no escriptor io ele mim Tab ~ lli ão, ao diante 
nomeado, e sen ·!o ah i pel'õtlrte mim apa receram partes pre
seirtes e contrab en tes , outorgan·tes e acceitantes a sabe1· : ele um 
como adoaclores F ra ncisco Bar1·oso ele Souza e sua mulh er 
Dona Maria cl' Assumpção 'l'abosa moradores na Fazenda elos 
Arasás , Termo ela Villa ela Fortaleza, e ele "utro como pro
curado r e accc it.a nte ele n ossa Se ahora el os Pt·a zeres o Reve
rendo Vi gari o desta Villa Padre Jo iio Ferrei ra For·te, pessoas 
qu e eu tal.Jelli ão r econheço pelas propri as ele qu e faço menção 
e do u m inha fé, e logo pelos clüos adoaelores foi dito em minha 
pt·esença e das tes temu nhas ao clian~e nom ia clas e assignacl::ts 
que elles erão senhores e possuidores ele um a propr iedade de 
·te n·as , sita na La gôa ele Dami ão Termo ela Vi l ta ela For ta lez!l. 
com comprimen t'l e l arg ura que S;J achar que houve elle eliLo 
acl uador por titulo ele clefun ~o seu pay P ecli·o Barroso ele Souza, 
aqua l propriedade ele ·terras pega ele mmt Lago in ba secca e 
hoj e lh e chamão a Lag-ôa elo dinh eiro aqua l fica e1ltre a L1gôa 
elo Dami ão e a Lag 'a elo T a pui á obra el e cen·to e cincoe nta 
bl'aças pouco ma is ou m enos ou o q ue n::t verd ade se acha r 
cor La.ndo pat·a pane elo su l até a ulti ma pa t·te ela serr a quo faz 
na dita Lag·ôa ele Tapuiá e ela pai"te elo norte a con testar com 
as testadas elas tel'l'as do Capitão Manoel Fer ." da Sil va e p" a 
parte ele cima q' f{Is na ba l'l' a elo Moritis inho da d ita Lago inh a 
secca confrontações declaraelas par a pa r be elo R io Jo{\ tudo 
quanto elles doadores sa cha mão a posse e lh es pertence cuj;t 
propriedade de ·Lerr as assim con fronta.clas ela mesma fô rm a 
que as poss" i ão as aclnarão como ele fac·tu a cluado tem ele hoje 
para sempre a d ita i\1ãy eJr.: Deus el os P r azer es desta sobr ed ita 
Vilb ele Som·es co m a declaração que tudo q uanto pertencer 
ela dita p onta de serra !Jor ella ao diante té as testaclns elos 
possuidol' es Incllos desta mesma Vill a. e o pre to A ntonio elo 
Rosa ri o e para a parte elo nascente ela cl it11. s"rra ou elo dito 
Rio J o>• a contesta i' com as tel'r ns ta m uem clcsLa Villa poderá 
tomar posse pes3oa l corporal e judicial qu e 11:1. pessoa ele nós 
ditos acl oaclores seclemos comp leta. concliçtio e todo d ireito e 
clom ini o q ue na eliLa terra ·temos para que as poss ua e para 
va lidade desta t'og<1 môs a Jusü ça ele Sua Magestacle dê a es·~n. 
acl ~tação todo compl'imento na referida con formi dade acima 
eleclaraela aclivert inclo porem que reservo para m im ou minh a 
mulher 011 qualquer dos meu s he rdeiros ascendentes poclet'Ít 
mo,·ar e plant>H e criar e m qua lquer elas moradas qu e intentar 
na dita propriedade el e terras sem pagar tl'i buto algum isto e 
um só h el'Cleir o e pot· assim set· a nossa Yontade pedimos e 
r oga.mos ao Tabelli ão desta V ill a ele So ure por nós fizesse na 
qu td eu acluaclor ass igno ele minha letra e signal e n. r ogo el a 
acloaclo ,·a ass ignou o mesmo '1'ab6lli iio sendo presentes por 
tes temunhas Autonio ela Rocha Franco e José Ferre il•a ela 
S i !v a, E11 Al berto An·ton io Lopes escrivão o escrevi cujo 
insLr •tmenlo fts por m e ser clestl'ib tiiclo pe lo juis ot·dina t·io 
i\1anoel ela Cos ta Gadelha . Ft·a ncisco Bar roso de Sou za Cor
dei ro. Aso igno a rogo ela cl uacl oi· a por não sabe t· esc rever 
Al berto An tonio Lopes . Autonio ela H.ocba Franco . José Fer
reira ela Si lva . » 

SOURE, Vi ll a e muu. elo Estado da Bahia, na com . ele 
llapecurü , a 213 kils . ela cidade ele S . Sal vado r , ;\ margem 
direita elo rio Na ·tLtba. Orvgo N. S. da Conceição e diocese 
archlepiscopa l ele S . Sah acl oi', Foi creacla paroch ia po1· Car ta 
el e 8 ele maio ele 1758 ; vil la por Alv:»r á ele 18 de m a io ele 1754, 
Le is de 5 e 7 el e ,junho ele 1755 e Pt·ov isão el e 3 ele fevet•eiro 
el e 1759. Jnshallacla em 20 ele março ele 1759 . Foi incorporada 
á com. ele Ita pecurú pelo a r t. IV§ I ria Lei. P rov. n . 5'1 ele 2 L 
ele rnarç.o ele 1837 e ar~. I§ I el a de n. 895 ele 28 ele junho 
ele 1850. Tem 5974 h abs . e eluas escbs. pnbls . ele ins tr . p rim ., 
uma. elas q qaes lo i crea.cla pela Lei Prov . n . 1. 9 1:~ ele 28 el e 
julho ele 1879 . Agencia do co1~·eio. No mun . . ~ca o povoado 
denom inado Pe?"·vente ela J11/ae cl'Agua do &po, com esc11ola 
publi ca. Sobre suas divisas v icie: a n. II. da Le i P rov. n . ~1 
d e 2t de março ele 1837; n. :l3 l ele 2 de JUnho ~~ ~.,;L840; n. i o-! 
clH 18 de marco ele 184·2 . Lavo UL· a ele milho, [e ,Jao, canna ele 
assncar, mand ioca e fum o . A inclus·tda é qua si nenhum a. 
Di s ta uns 60 ki ls. elo Pombal e Tucano, 36 ele ltapecuru, \:lO do 
Inham bupe e 100 ela Seninha . 

SOURE . Rio elo Estado ela Bahia, aJil. do Itapecurú, 

'· t ... _. ~ ~ 
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SOUZA. Cidade e mun. do Estado do Parahyba do Norte, 
sécle ela com. de seu, em uma vasta pla nície á mar gem esq. do 
rio elo Peix:e, a longa diRtancia da se rra elo Com mis:oario, 
60 lüls . ele Cajazeiras. Orago . N . Senhor a dos H.emeclios 
e diocese do Pal'ahyba. Foi elevada á categoria ele villa pela 
Carla Reg ia ele 2~ ele julho ele 1766, installada e~1 14 de JUnho 
de 1800. Cidade pela Le i P r ov . n. 28 ele 10 ele julho ele 1854. 
E' com . de primeira entraucia creacla pela Lei Prov. n . 27 de 
6 de julho elo 1854 e classiftcacla pelos Decs ns. 1 .645 de 29 
de setembl'o de 1855 e 5.079 de 4 ele se tembro de 1872. Tem 2 
eschs. publicas . de instr. pt'im. Agencia elo co t•r eio . 
Compl'ehencle os povs. denominados : Belém, Lagôa 'l'paacla, 
Picos, Barra, Commissario, Santa Ca·~harina, Acauan e di
versos outt·os. Sobre suas divisas vide L ei Prov. n. 75.2 ele 
27 de novembro ele 1883. Ha ahi um orpheli nwto fundado pelo 
Padre Ibiapina . O Dr . Maximiano Lopes Machado, no seLt 
folhe·to « A Parahyba e o A-tlas do Dr. Cand ido Mendes de 
Almeida» (1871), diz: «Pequena pov. outr'ora denominada 
Jcwclim elo Rio elo Peixe, villa depois , e actua lm en·te cidade. 
é sem contestação Souza, o primeiro povoado do aHo sertão 
desta província . A suavi-dade elo se11 clima, a fertilidade 
elas suas ·terras, a bondade ele suas es·tradas, por onde se provê 
de tudo quanto é necessario, pelo Icó e Aracaty, finalmente a 
sua feliz posição em logar por on de passa a es tt·acla geral elos 
ser tões rlo Piaull y e do Ceará para a Par·ahyba e Pernambuco, 
lhe ·troux eram grande desenvol vimento que muit0 prome·tteria 
si a fa l ta das chuvas, de que se resente, não lhe embargasse 
de vez em quando o passo no caminho ela prosperidade . » 
Dista 648 kil s . ela capital. As varzea~ e planícies dessa 
com. são muito propri as para a criação ele gado, criam 
grandes manadas de o1·elha~ e refazem todos 03 anuas milhares 
de cabeças de gado vaccum, vindas elo Piauhy. São nume
rosos os açudes n as fa~endas, h avendo rnuibas engenhocas ele 
.1apaclura . Nas proximidades da cidade h a gra ndes jazWas de 
boa pecll'a de cantaria. . 

SOUZA L og·. elo EsLaclo de Pernambuco, no mun. cl' Agu a 
P reta . 

SOUZA . Bail.·r o na villa elo Buqueira do Estado ele S. Pa ulo. 

SOUZA. Uma das estações df\ E. de Ferro de Br·agança, no 
Estado elo Pará, entre as es tações do Marco da Legua e Pro
''idencia. 

SOUZA. Serra nas divisas do Es·taclo elo Espiri to San·to, 
com o de Mmas Geraes . Divide as aguas que vão para o r io 
Guandú elas que vão para o Manhuassú . A Car·ta de Le i ele 4 
de dezembro de 1816 determinou que ser visse de limite entre 
esses dous Estados a cachoeira elas E scadinhas, no rio Doce, 
o serra do Souza ou espigão elo Guanclú ; pos terio1·mente, pelo 
Decre to n. 3.043 de 10 ele janeit·o ele 1863 , es·tencleu-se a linha 
elivisoria até o rio Pl'e·to, que depois toma o nome de Itaba
poana, e qu<~ nasce na serra ela Chibata ou de Capar aó . Em se· 
guida publicamos um importante document o que, a nosso vêr, 
esclarecB a questão de limites entre os dous Es tados : <<No d ia 
8 ele outubro de i 800, no quartel elo Porto do Soaza, por baixo 
ela foz do Rio Guanchí, que entra no Rio Doce, ·tam bem pot• 
baixo elo ultimo clegráo das Escadinhas, sendo presentes, po1· 
parte do Illm. e Exm. govemaclor e capitão gener a l ela capi
tania ele Minas Geraea, Bernardo José ele Lore~a, o tenen·te 
coronel elo terceiro regim8nto ele cavall at·i a ele milícias ela 
com. de Villa Rica, J oão Batista ele A t·a ujo, e pela parte da 
capHa ni a nova elo Esptúto Santo, o governador clella, Antonio 
Pires da Silva Pontes, que veio dar execução á real abe rtul'a 
ela navegação elo Rio Doce, sendo igua lmente pl'esentes os of
ficiaes e pessoas abaixo assignarlas, foi assentado por todos 
que a bem d e r eal serviço elo Príncipe Regen·te Nosso Senhor e 
cump6mento de suas augustas ordens, e a rrecadação elos di
reHos r eaes, haveuclo- se de demarcar os limi·tes das duas 
capitanias confinantes, fossem estas 11elo espigão que aor?"e elo 
no,·te ao sul entre os rios G~ta-ndu e jJ![a,nliua,ssú e não pela, 
COl"rente do ?"io, por ser es·ta de sua. n a·bureza torturosa e incom
moda para a boa gua rcl a, e q~te elo dito espigão agua,s vertentes 
para o Guandú seja, clt.t?"icto ela, capitania Ot< nova, pro·cincia, 
do Espi>"ilo Santo, e pela ]JC1!1" te do ?Wl"te do R ·io Uoce se•1·visse 
ele demarcação a serta, elo Souzc•, q·ue tem o sua, tP,sta, etevaclc• 
clef?"'Onte cleste qt•ar·tel, por·to elo So·usa, e clellc• vai acompa
nhando o Rio Uoae até aonf?"'onta?· com o espigão a,cúna, r·e(el'iclo 
ot• serrote, que separava, as vettentes elos clous rios Jl{a,nht.assú e 
Guandú, etc., etc . F oi esta demarcação confirmada pela Carta 
Regia de 4 de dezembro de 1816, 

SOUZA . Serra do Estado ele Minas Ge raes, no dist. da 
Piedade ela Boa. Esperança, nas divisas elo L a.mim . 

SOUZA. R io elo Es·tado elo Rio da J a,neiro, na 2a Secção 
da E. ele F. de Can·tagallo. Des~gua no Macacú. Tem umllo 
ponte de fe rro de n m ele vão. 

SOUZA . Corrego do Estado ele i\li nas Geraes, banha llo e 

cid<tda Ouro F1110 e clesag 11a no l'ibeirão deste nome. A bastece 
ele agtta a população. 

SOUZA. Ribeirão elo J~st · tclo ele Minas Geraes, nasce nas 
divisas elo elist. do Lamim , banha o dis·t. da Piedade da Boa 
Esperatlça e desagua no rio Espera . 

sopzA. Lagôa a marg"m do r io Ventura Luiz ; é muito 
piscosa e d is ta seis k ils. ela cidade de Queluz, no Estado de 
Minas Geraes . 

SOUZA AGUIAR. Estação ela E. de F. Cen·tral do Brazil1 
no Estado de Minas Geraes, en·ure Parahybuna e SerraL"ia, a 
margem do r io Parahy bnna. T em uma capellinba em uma 
pequena elevação . 

SOUZA BARROS. Uma elas estações ela E. ele F. União 
Valeuciana, na 1" secção , entt·e Esleves e V al ença, no Estado 
do Rio de Janeir o. 

SOUZ A CRUZ. Morro elo Dis tric·to Federal , no Anclaraby 
Grande. E ' habitado, 

SOUZA LIMA . Uma elas estações ela E . de F. U ui:"iO 
Valenciana, na 2a secção, entre Santa Delphina e R io P r eto. 

SOUZA QUEIROZ. Es~açiio da E. de F. Paulis·~a, no Es
·tado de S. P<tulo, eu·tre as estações ele Leme e Pirassununga. 

SOUZAS. Ba irr o el a com. de Campinas, no Estado ele São 
Pau lo. Denominava-se antigamente Ponte elo Atibaia. Tem 
uma esch. pu bl. creacla pela L ei n. 101 de 24 de setembpo de 
1892 . Foi elevad.o á dist. pela Lei n. 416 ele 24 ele julho 
ele 1896. 

SOUZINHA. Riacho do Es·tado das AJagôas, en·tre Atalaia 
e San ta Luzia elo No1•te . Nasce no l ogar l:larrocão . 

SOUTO. R iacho elo Es tado elo Parahyl>a do Norte; banha o 
mun. d' Areia e desagu~. no rio Curimataú. 

SOUTO MAIOR. Log . elo Estado de Pernambuco, no mun. 
do Páo cl' Alho . 

SOUZEL. Villa e mun. elo Es·taclo elo Pará, na com. ele 
Por to de Moz, á margem dir. do rio Xi ngú, em uma enseada, 
w bre a montanh a , e n lre os rios Gt1a rá e Marituba . Orago 
S. Francisco Xavie1· e diocese do P a r á . F oi creacla parochia em 
1639 . Vi!la pelo art. IV da Lei P1·ov. n. 811 ele H ele bl'il ele 
·1874; in s ballacla em 1 ele fevereiro ele i 875 . O mun . é plano a 
E e montanhoso a O. R egam-no differ entes rios, en·tre os 
quaes o Xingú, Paranamucú, Jurauá, T a manduá. Ar apary, 
Uoroatá, Maxiacá, Joá, Tucuruhy, Guará e Maátuba L avoura 
ele café, m ilho e fa r inba el e mandioca. A i nclus~ria consiste nllo 
ex:·tracção ela gomma elastica, oleo ele copahyba·cra vo . A poP: 
é avaliada em 1 .375 ha bs . Em 1846, a Lei Pro v. n . 12v 
ele 22 el e mai.o autol'iso n a mudança elo dist. ele Souzel pa1·a 
o logar denominado Crna-JÓ . 

SOUZEL. Ilhas s it uadas no rio X iugú, em frente ao disy . 
de Sou~.e l . São pela sua riqueza em seringaes o pon·to ele r eumao 
par a onde affiL1em, em ·todos os verõe~, os i. 500 a 2 . 000 habs . elo 
ba ixo X in gá . São afamadas pe la sua salubridade , qualidade 
mui r ar<l n as terl'as ba ixas em que ct·esce a arvore da borracha . 

SOUZEL. ~useacla: no rio X ingú, tl'ib. elo Amazonas. No 
meio dessa enseada. di z Baena, existE' um suhtel'l'aneo abobadado, 
fe i to pelos j estütas; que foi entupido n a porta, não se sabe 
quando e por q ttem . 

SOVELA. Riacho el o Estado ele Sergipe, no d is·t . ele Gararú. 
Reune-se ao riach o Guarar ú on Garm:u. O Sr . Sil va Lisbo1L 
(Chorog1' . ele Sergipe ) o menciona como affi . elo S . F r anciscO· 

SOVELA. Cor rego do Es·tado da Bãhia, no mun. do Morro 
elo Chapéo . 

SOVE LÃO. Mono do Es·taclo ela Bahla, no mun . do Morro 
do Cha.péo . 

SPAIUÁ. Lag . do Es tado do Pará, no mun. da Prainha· 

SPALDING. Logo elo Estado elo R . G. do Sul , no mun. elo 
'l'riumpbo. 
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STUART. Ilha elo Estado elo Púahyba , n o rio deste ult imo 
nome, um pouco ac im a ela povoação elo Gallego . T e m um im
m enso coqueiral e o cemitel'io dos io glezes. l!;nt re esta ilha e a 
cambôa do Til"it•y co l'l·e palo rio um r ec ife com 4 a 5 pé.; 
cl"agua em cima, no qnal ·t"em na ul"ragado alguns navi os em 
consequencia dos g t· ancles pet•áos que ne lle e ncont•·a m- se . 

SUÁ. Pra ia no mun . ela Victori a elo l~ s Laclo elo Espir ito
Santoi Jlca entre a embocadu1·a do Ma r uhipe e a ponta do se11 
nome. 

SUACÁ . R ibei r o do Solimões, em sua margem esq. , aba ixo 
ele Taba·tinga, entre A maniatuba e Quir iá . 

SUACHO. Paraná do Estado do Amazonas , no mun. de 
'l'effé. 

SU AMIRIM. Porto n a pra ia da Jnr~á do !Lsta do ele S . Paulo. 
Embarcando-se ah i vaé- se t er á r iue ira de Igua pe. 

SUAMIRIM . R io do Es tado ele S. Paulo, no mun . ele Tguape; 
clesagua no rio Pequeno e 1·ecebe o A.carahü . . 

SUAPE . L og. do Estado el e P ernambuco , no mun . d o Cabo . 

SUAPE .. Rio do Es tado ele Pernambuco. E' o pl'imeiro qu e 
se encon·tro. depois ele se ent rat" na banr~ elo mesmo nome i cles
a:;ua encostado ao cabo ele Sa ntJ Agostinho . Sua roz tem per1o 
ele 300 brat'as ele largu r<J, com o fundo ele 40 e 35 palmos, 
areia-fina , fu ndo qu e varia gradua lmen te. dimin ui ndo a ficar 
na dista ncia ele clnas milbas com oi-to a cinco palmos, l0ga r ond e 
elle chega com quHs i 100 b•·acn ele largura, estr eitando en tão 
com alguma r a pidez . Com pouco ma is de ieg ua faz e: te rio 
tres r amificações, seguindo uma pa ra O . com o nome ele ri acho 
ele i\1assanga no i otrtra ao NO-!N, chamado ri o elos Algodoaes; 
e a te•·ceira ao OSO, que é uma pequena ca mLôa que pouco 
depois secca . Estes do us per1uenos dos ele algum a extensiio , mas 
clemasiadamen·te ~stl'eitoii e ele pou co fun do, for ma m o rio 
Suape . 

SUASSU . Ilh a ao N. e na foz elo ri o Maruhipe, no l~stado elo 
l~ spiri"to San·to. 

· SUASSU . Correde ira do r io Negro, no Es tado elo Amazonas, 
entre a cachoe il' a ele Caman áu e S. Ga bri eL 

SUASSUHY. Cidade elo l~sfaclo el e Min as Ge m es. Perdeu 
essa d enomi nação peta ele 'anto Anton io do P essanha em virtu·le 
ela Lei Pro v . n. 3. H6 ele 28 s ",em bro ele 1887. 

SUASSUHY (de Suá-ç u-y - veado no rio) . Dist . do Estado 
de Minas Geraes, no mu n. de Entre Rios ( Llrumaclo ele S uas
suhy) em um planalto acciclentaclo . Orago S . Braz e diocese 
de Marianna. Foi creado parochia pelo a rt . I ela Lei P t•o v . 
n . 471 ele 1 ele junho ele 1850 . Foi incot•poraclo ao nnm . de 
Brumaclo elo Suassuhy pe lo art. I da ele n . 2 .109 ele 7 ele j ane iro 
ele 1875. A Lei Prov . n. 2. 4.79 ele 9 ele novem bro ele 187::l creou 
ahi uma esch. pniJl. de ins~. eleme ntar para o sexo feminino ; 
ha lima ouLr·a para o sexo m ascnlino. Age nci a elo correio . Sobre 
suas divisas vid e ar·t . I el a Lei Prov . n . 2.906 de 23 ele setem
ln·o ele !1.882 . Di sta da capital elo l ~s l ado cerca ele 72 kil s . e é 
situada e •üre os clis·ts . el e Ca ng-o nh as elo Campo, ·cida de de 
Quel uz, San to Amaru e cidade ele En·tre Rios, entre clnas mat
·tas qne acom panham os rios P~raopeba e Camapua n. Sua pop. 
é de 3.500 a l mas . O clima e sau cla v e!. E ' um d <.lb ma iores cl ists . 
de toda a Republ ica. Além da matri~, tem a capel la el o Se
nhor elos Passvs . Lavoura ele milho, feij ão e cai'C. Criaçiio ele 
gado . A exportação de setts productos fa~- se pchts est ações ele 
Lafayetle e Congon has . 

SUASSUHY ( S . J oão do) . Ass im denominava- se o dist . 
ele S . J oão J':v <mgeli3ta do Estaclo cl Minns Gemes, an·tes ela 
Lei Prov. n. 2 .995 cle19 ele ou tubt·o el e 1882 , que deu-lhe es·ta 
ultim a denominação. Agancia elo correio . 

SUASSUHY. Log . elo Est ado elas Aln gôas, em P.ioca. 

SUASSUHY. Ri beiro do Es tado ele Mi nas Geraes, banha o 
di st . eleS . Braz elo ~uassuhy e desag·11a ll L> ri o Camapuun. De· 
nomina-se ho.ie P ae Sim ão. 

SUASSUHY GRANDE. R io elo JTis taclo de i\Jin~ s Gera~s, 
am. ela m argem PSq . elo ri o Doce . Alr;tvess.1. a estrada que da 
cidade elo S unssuhy vae a S. J osé do Jucury e á ciclatle el e S . J oão 
Bap ti , h . N•' lle existe uma ca choei r a denominada Q·uebl"a Dedo . 
Recebe o ri bei r ão el o Ba nanal, rios fLambacury a Urupuca . 

SUASSUHY PEQUENO . Rio elo Elsi;aelo el e Minas Gera~s , 
affl . elo rio Doce . 
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SUASSUNA. Log . elo Estado elas Alagôas , no mun. elo 
Traipú . 

SU ASSUN A. Pequeno rio do Es t u lo ele P e mambuco, aill. 
do rio Jaboabii:o . 

SUASSUNA. !L' tam bem denomina do o rio Pereque -assú ou 
Püaqtu~- assú, no E stado do El. Santo . 

SUASSUNEMA. Tiha do E~laclo do Pará, no rio Magu ary, 
dis·t . d e Bemlica e mt:n. ela capit.tl . 

SUBAHÉ. Pov . d o E stado cb Bah ia , no clist . de N . S . da 
Purifica,·ão, co:11 eschola. 

SUBAHÉ . Rio do Es tado ela Bahia; é u m dos form<J,dores 
do Serg ipe elo Conde . Depoi s ele b :~ nhar a cidade de Santo 
Amaro, cone em rumo ge1·a l de NE, até re ~ebe1· pela margem 
esq. o rio Traripe a 3.300 metros elo po1·to, e co ntinuando em 
rumo ele SE na extensão ele cerca de \.l5:J me·t ros, une-se com o 
1·io PiLinga, formando o ri o Sergipe el o Conde . Se u (eitio mui·to 
sinuoso, pri ncipalmen·te n a extremiclncle in fõrior da cidade, acha
se actua lmente obstruido por deposHos ela alluviões, que na 
estat'ão elas chuvas torrenciaes e cbs enchent es, descem ela p~.rte 
superior elo valle e se estendem e se accumulam em cada 
vol m elo t·io.. Da ponte Ca·tole. em frente á e~tação dn. 

·es tracl11 de fetTO, a té á fo;, elo r io Tt·a r·.ipe, varia su·a largura ele 
12 a 30 111elros , e Ll a hi em deanle augme nta aLé at ting ir cerca 
ele 80 metl'Os. Su as margens se elevam da Om,9 a 3 m ,•tros 
sobre o n i vel ela baixa -mar, são cobet·tas ele mangue do Jogar 
denominado « Partido» para baixo, e fiC <lJTI inundadas só
mente nas grandes enche ntes . S uje i to :í. infl uencia de marés , 
cuja a lLura at linge orclinat•iamente a Om,9 no porto ela cida de, 
e pouco vo lumoso, não oJI'er ece em ge •·a l grancleB cor reo tezas. 
« O rio Subahé nasce naq visinh anças ela cidade ela Feira ele 
:Sant'Anna . Logo e:n seguida ent.m na f'r eg . ele S . Goncalo dc>s 
Ca mpos e depo is na ele Oliveil·a, onde recebe o lt:~.qua ry e banha 
o a n ·a ial sede cl a fr-e,; . P enett·a ma is acleante n :t freg. de Santo 
AmHo, onde. r ecebe o Sergy, oriundo ela ft· eg . ele S . Gon çal o, 
r efot·çacl o pelo P er a únas. por seu ·turno form ado pelo Roncaclot• 
e Urupy , todos ela freg. ele Oliveira. Na ft·eg . ele Santo Amaro 
ba nh a o rio Snbahé os e ngenh os Snbahé, San·t'Ann a, J e t·icó, 
i\.ln ss untnga , e j á ct • ntro ela c idad e de Santo Am!lro, que ·toda 
eJi a atraves~a, rece be á cl i t·. o Ser gy- mirim . Pouco aba ixo da 
cidade u11 e -se ao 'l.'t·ari pe no Ioga •· denominado Cambul'a. Dahi 
em d ian te o rio for·mado pot· eaL~s dons , toma o nome commum 
ele Scrgi ~ e elo Con rle, e recelJe logo á cl ir., pouco aba ixo ela 
Cam lm ta; o rio Pi t inga e vae banha ndo cs segu intes e ngenhos: 
Conde, S . Lou t·e nço, S. Bento elas Lages (Instituto Agr icola ), 
Caj ahib e S . José, onde se lança na bahia ele Todos os Santos, 
e n tre a p onta ela i lha ela Caj ct hiba e a villa el e S. Francisco . >> 

SUBAHUMA. Po v. elo Estado ela Bahi a, no dist. elo Assü ela 
T on 'e, com clnasesch s . publs. el e instt· . p••i•u. creartas pelas 
L-.: i9 P t·ovs . os . 682 de2 ele j aneiro c!e 1858 e i. SS L ele 20 de junho 
ele -LS79. 

SUBAHUMA. Rio do Es tado ela Bahi a ; clesag·ua no oceano . 
Nasce no te t·mo ela Pm·ill cação dos Ca mpos, a·travessa os te rmos 
el e Alago inhas, [nh ambupe,En tre Rios, Conde e iVIatla ele S. J oão, 
banha as povs . elo R iacho ela Guia, S itio do i\le io e Jan
gac1a . }{ecebe o a !lhipe e o Negro, além ele outros . 

SUBAHUMA. R io elo Estado ele S. Panlo; elesagu a· no 
Mat· Pequeno . Separa o mun . d e Cananéa elo ele Jgnape . 

SUBAI O. Pov. elo Estado do li:spirito Santo, no mun. ele 
Anch ie·ta, com nma esch. ]Jubl. el e iostr. prim., creada pel~ 
Resolução P r es idencia l de 28 ele j <ln' iN ele 1879. 

S UBAIO. Pov. elo Estado elo Rio de J ane iro, no cli s t. ela 
Boa i\'l orte e mu n. ele Sant'Arma elo ii!acacú, com uma escb. 
publ. el e in str . prim. O Decr . n. 1. 885 ele G ele junho ele 187ô 
autorisoy. a constmc~.ão cls um a ca pe !la nesse Jogar. 

SUBAIO . i\Jorro el o Estado do Riu ele Janei ro, no d iat . de 
S. J osé ela Boa. Morte. 

S U BAUNDUÇÚ . Mot·,·o• as9e ntes na mar ne m esq. elo rio 
Tietê, no l ~s tacl o de S . Panlo. l<' ic;1m uas t~ro:dmidaeles da 
cachoei r a elenom i nada Itaguaçaba- m i rim . 

S U B IDA . Po n ta na ilha Fernando ele Nor onh a do Estado 
el e Pemambuc('). (Cand icl o .illendes. ) 

SUBIDA. RibeiJ·ão elo Estado ele Santa Cath a rin a; de .;: ~ 
agua no Ita.jah y- assú pel<J, m a rgem clire it~. 
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SUBIDA GRANDE . Log . no dis t, ele N. S. das Dores ele 
Macabú elo Estado elo Rio ele Janeh•o . 

SUB-QU ADRA. B.lirro dC> mun. ele Ar eia, no Es tado ele São 
Paulo, com esc bolas. 

SUBTIL . Log . do Es tado elo R. G. elo Sul, no rnun. ele 
S. João Ba p·tista ele Camaquan, corn e5ch ola. 

S U BTIL . Riacho elo Es~aclo elas Alagôas, at'fl , ela marg~m 
esq . do rio dos Páos. 

SUBTIL. R io elo Estad o elo P araná, na estt•ada de Ma tto 
Grosso, entre PalmeÍt·a e P on ta Gro>sa. 

SUBTIL. Arroi o do Eslado do R. G . elo Su l, aftl. da 
margem esq. el o r io Cam aq ttan, trib. ela lagôa elos Palos. 
N'elle !lcfl. o P asso de S . J osé onde esse arro io tem i O l)l·açae , 
quando está no sen l ei to, e 20 de margem a margem, qua ndo 
~ransborcla . Separa o mttn. ele S. João Baptista. elo Camaqua n 
do el a En ~r o zllha cla _ R ecebe o Xav ier, Capim Branco, Fo t·
que·ta, F estejados , S. F eliciano ou Cos L~ Pet·eira e P edras . 

SUBUHY . R io elo Estado rio Para nú, no mnn. ela Guarn.
kcssavn. (In L'. ela Camara Mttnic ipa l) . O St·. Deme tt·i o A . F. 
da Ct•u7,, nos ·seu s A110ntc~mcntos clco cidc~dc ele Pm·co1?.C~g·ttiu escreve. 
Selnthy. 

SUCARÁ . R io el o Estado ele Minas Ger aeq, no mun. el e 
P a tos. Nasce nas fraldas de um esp igão qu as i na Lromba ela 
serra Negt•a , no clist. da Barra do E. Banto; faz Se tt curso de O. 
a E. e desagua no Sant' A.nn., elo Su l , cl0 qual é o maior tl'ibn
·tat·io. 

SUCATINGA. Pov , elo Es tado elo Ceará, no mun. clu 
Beberlbe, em te rren o plano, pt·opr io para cr iação e agricultura , 
atravessada pelo rio Piran gy, com algumas l agoas , Nr, seu 
clist . tem - se encontrado ossadas ele a nim aes an te-clihtvia:ws. 
'l'e~n u ma ca pel~ a e um a csch. publ. ele ir:s lr . ]~r- im . creacla pela 
Let P1·ov. n. 863 ne t ele s<tombt·o de 18::>8. l<o t cl esmembt·acla 
elo mun. el e Cascavel e i ncorporada ao ele Beberiue pe la Lei 
n. 86 de 3'1 ele agosLO ele 1893 . 

SUCRUJÚ. Morro elo Es t:tclo ela Bahia, no rnu11. elos Me iras 
(Inf. l oc .) 

SUCÚ. Tg:irapé do Eslaclo elo Amazona'! , a ffl. ela ma t· gem elir. 
do rio Pada uiry, tri b do Negro. S .ta foz fi ca e n~re a elos 1garapes 
Ipaua e Paclauiry- quera. 

SUCU PI RA. Pov . elo E stado elo Maranhão, n o mun . ele 
S . João elos Patos, dis tante 5 leguas des ta vi il a , ao lado esq . elo 
Riachão cerca ele uma l eg ua . 

SUCUPIRA. Log. elo Estado elas Alagoas, no Pilar e A. lala ia. 
SUCUPI RA. Pov. elo Estad o elo Rio de Janeiro, no el i st. elo 

Paty elo Al feres e llll!n. de Vassouras, com uma esch. pu bl. 
ele inst. prim, Age ncia elo cotTeio. Tem um as H casa', lres 
vendas bazal'es , um a padaria, uma pharm ac ia e umacapel la de 
S. José . IJ;' Jogar elevado, poss ue boa agua e bom clima. A E. ele 
F. Mel horamentos elo Br az il pa ssa a um kil. ele dbtancia. 

S UCU PIRA . Di s t. do mun. ele Itapecerica, no Es La clo ele 
Minas Geraes . 

SUCUPIRA. Estação ela E. el e F. Mogyana, ~n ·tre h·arà e 
Uberabinba. 

SUCUPI RA. Estn.ção ela E. de F. Oes te el e Minas, no Es
·taelo deste nom e , no r a mal ele Itapecerica. en·tt·e as estações de 
Gonçalves F erre ira e Itapecerica , no kil. 327. Foi in augu r ach a 
iS ele setembro ele i 890. 

SUCUPIRA. Serrn. : elo Estado elo R io ele J a nei[·o, en·tre 
Vassouras e P a rahyba elo Sul. 

SUCUPIRA- TORTA . Log. do Estado das A.lagôas, em 
S. Bl'az. 

SUCURIJÚ. Na carta' h yclrogrn phica elo do Urubú, l evan
·tacla e m :1883 pelo l n t;e nen Le A. Macleil·a Sba w , ·é flgut·acla uma 
g l'ande i lha com esse nome no rio U mbú junto ou tt n·tes no 
lago ela Gloria . Nessa mesma pos ição li gu r·a na planta que elo 
mesmo rio levanlo tt o Sr. B . Rodr igues em 1875, uma il ha ele
n ominada S. Raym unclo e contom acla pelo igarapé. ucnrij ll . 
T endo exi s·ticlo a lii a missão ele S . Rayrnundo e tendo o igarapé 
que contorna a ilha já o nome ele Sucurijt:q Ja t·ece- nos acertada 
a den.ominação el e S. Raymttnclo dada pelo SI'. B. R odrigues , 
tanto mais qllatrto perpetua a ex is·tencia cl aqnella mis~ão e 

evita o fado sempre la merrtavel de dar-se o mesmo n ome a dou~ 
Jogares um proximo elo outro . 

SUCURIÚ. Di s t. do Estado ele Minas Gel'aes, no mun. ele 
Mi nas Novas, di stan~e 60 kil s. ela ci dade elo Arassuahy e 48 
ele Minas Novas, á ma t·ge m elo rio Suc ul'iú . Orago N. S. el t\ 
Conce ição e diocese ele ele Diama ntina. Foi ct·eaclo parocbia pela 
Lei P t· ov. n. lHO ele '1 ele junbo ele 1858. T em duas eschols . 
pu bls . ele ins t. pt•im . Agencia do correio. O arraia l fica . a 48 
ki l. ela c idade de Minas No 1·a~, em cujo 111 nn. está encr ava do, 
e a 60 elo de Ara ss uah y. Tem aproximadamente 180 ki ls. qua· 
ei rados com cerca ele 8.000 h ab~ . , segu ndo o recenseamento de 
i 89:l . Está todo o cli s t. situado e rn campos onclea bunela a Cl'iação 
vaccum e cavallar, e nas alte l'osas catingas que or.lnm a ri• 
baoceit:.a clireilD. c! r• rnagestoso rio Arass uaby , ele Cttjas terras 
fel'aciss imas, t odos os cer.eaes hrom pem como que esponta· 
neam ente, compensando pot• mil o g rão depositado e!n seu 
s ~ io. 

SUCURIÚ. Lo g . no clist . ele Maravilhas elo mun. ele Pi
tanguy, no J~s·taclu de Minas Ge t• o.es. 

SUCURIÚ . Log . do Estado de Minas Geraes, no dist. de 
P om ambuco . 

SUCURIÚ. Pov. do Es tado ele Matto G t•osso, no mun. ele 
Sa nt'Anua elo Para nahybu , com esch. puhl. el e ins't . prim. 
Cl'eacla pe la Lei Pt·ov. n. 604 ele 3~ de maio ele 1883 . 

SUCURIÚ. Rio elo Estado elo P a rá ; clesagua no oceano entre 
o Pil'atuba e o Carapaporis . 

SUCURIÚ . Riacho do Estado elo Maranhão, a l'fl. do rio 
Meal'im . 

SUCURIÚ. C01·rego elo JI:.qtado de lllinas Geraes ; banh a o 
mun. elo GLll'vello e clesagua na margem clit•. do l'io das Velhas. 
(Inf. Joc.) 

SUCURIÚ. Cot•rego elo E stado ele Minas Gemes; clesagua 
n a margem es'l. elo rio S. F l' a ncisco, quas i defl·onte elo coneg'O 
ela Po t··ta . 

SUCURI Ú. R io do E stado ele Minas Geraes , afli . do Se~ 
·tubal, que o é elo Arassua hy. 

SUCURIÚ . Cor r ego elo l!J sta clo de i\linas Geraes , na margem 
dit·. do rio Sa nto Antonio, affl. elo rio elo Somno , ClUe o e do 
ParacaLtt. 

SUCURlÚ. Perp.1 eno rio do Es tado ele Minas Ge t•aes; banha 
o territol'io elo clis t. de S. Migue l elo Jequitinhonha e clesagna 
no ribeirão S. Francisco, af'fl. elo l'io claqu eile nome. (In. loc. ) 

SUCURIÚ. Rio elo Es ta do ele Goyaz affl. do l'io elas Al mas, 
a '12 kils . aba ixo elo anaial ele J araguá . 

SUCORIÚ. Rio el o Esbaclo ele 1\Ia llo Grosso, trib . da mar
gem di1· . elo Para ná , nove kils. aba ixo elo 'l'i et ·, que sabe na 
ma1•gem opposta . Nnsce na sel'l'a elos Ba,l..tü.> em co ntrave l'tentes 
com o Aragu aya e o Tar1uary, perto elo paralell o ele 18o. !!; ' 
mu ilo en cach oeiraelo . Foi exp lorado em i S27 pelo t enente i\lla· · 
n oel Dias Cas tro, como se vê elo seguinte Dia?·io : «E m ohser~ 
vancia ela por bar ia ele V. E x . datad a ele 17 ele se tembro ele 
1826 fui me r euni r ao alfe t·eE Pedro Gomes elo Prado, encar
regado ela exped ição cles linacla a expl01·a r o rio Piquiry e Su cu
ri tl a re t• se enconLrava o va ra clouro, qu por tradição e ro
te iros qntigos se Sllppunha ex istir nas caueceiras des tes rios, 
pa ra por elles Ji.tcili tar a navegação entre es ta Provincia e a el e 
S . Paulo. E avenelo me r eu oiclo gu 1nclo j á o rio Piquit·y ti
nha s ido explorado pelo dito aHet·es Praclo, fiz clet·rola pal'a 
Camapoan; e a 2'1 ele fevereit·o c0mecei a clesce t· o rio Pardo, 
n o qual gas·tei doze dias, e subindo o rio Paraná a Lé a bana el o 
Sucurihú oi't () . Vi s itando a a lclêa onde mora o índio C.:ayapó, ca
pi tão Manoel, para alJi ·tom ar pra Licos, ou as ínfot·mações que 
fossem poss iveis. r e la·ti vas ao oLjecto el a ex pediç ão, na fórma elas 
in sl.r ucções . Achei cl espovoacla, mas com ·todos os signaes ele 
uão ter sido ab<rnclonacla . No dia 13 ele março princ ipiei a sn· 
hir o l'i o Sucn l'ih ú, e logo ac.ima ela bar t·a encon trei uma ca
choe ira a passar, e 11z po;ISO emum a ilha. A 14 encontre i uma 
co n e n ter.a, e uma cachoe ira ·todas difficil ele passar, e aciroD. 
cl e ~ las l'az ba t·ra hum ribeü·ào elo lado esqu ., e pouco depois 
outl'O elo lado clu•eito . A ·15 enco ntre i uma cachoe ira grande e 
acim a um ba ixio ele traba lh osa passagem. A 16 l'oi Loa a na
vegação . A 17 encontrei um bt•aço pelo h~clo esquet•clo, que pa
r ece sel'i a pouco men os ela metade elo rio . A 18 eocon trei duas 
cachoeiras, e ac ima des·tas um sallo grande . A i9 va r ei as ca• 
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~Ôas no d ibo so.lto até as 4 horas ela tal'de, e cón t in ~1anclo en~ 
contrai um::t compl'icla col'l'enteza com d ua8 cachoeiras, uma no 
P~incipio, e outr a no fim. A 20 encont l'ei uma CO l'l'e nteza t.ão 
comp l"i da e veloz, qne se levou cpnsi todo o rlm em n. p<ssa r. A 
21 ["o i bn a nav ogaçiLo . A 22 só euconlre i uma cotTen~ ' Za . A 
23 no la·:lo esqnet-ch enconbr<i uma altlêa de in cl i os Cayapós, cja e, 
segu nr1o me d isse um, qu ~ sa bia !"a liar pot"Luguez, não ·t inha 
CaRsiqne, pot·qne o capitão Manoel e t·a Caso iq u~ cl ac1uel ln. alden. 
·t:uub3m; e só hav ia um indio nomeado pot· e lle pat·a r ege l' os 
oubt-os , ao qnal tinham m :lito r a> peito. Esta aldêa es tá situada 
l11eta leg11a lli sta nte ela margem elo 1"1 0, e e nco ntrando caminho~ 
segu i-os, e fui ela r a ellas, e á m inha chegada com 20 h omens 
nt' n1aclos deitar am a fllg it•; mas, CO l'l'endo a ell es um a i 1cl i;J., 
qu e ·tinha 1c,·aclo ele Camapo:-tn para sel'v i t• ele lingurt gr i ta ndo 
lhes lle tiv er :-t trc- S2 pel<t ma ior pa r :e, e os fugitivos volta ram p ela 
l1ngila , e o outro que S<1hia f::tll a r fi z scie nte qn~ quel'i,unos 
·Le l' com elles boa pa;:, c am izade, d o qne mu i to se a 1egt·a rltm. 
Endn.g uei clelles qtnnb JJH foi poss ível se sab in.111 elo ,· a raclou l'Q , 
ou ele aguas que cot•t•essem ao C uyall~t ; r e1ponderam que não 
sabiam, só sim que dali i muito cli s ta nt ~ se a clnva um r io qu e 
1a pm·a Goyazes, que a m en ret• é o A t• ag un y:t . 1\.co mp::tnha 
r am-me r1na ndo re tirei -m e pat·a as canôas e c ltega n ·:lo P'" etvli-os 
com Ltcas, contas, anzóes, e1 pelh os, etc. A 24 me foram e3pe
rJr llll1 pouco acima, e os t orne i a ·t,.aLal' b ·~m, e prender de 
novo, o rpte elles conesp~ ncl et·um com bata tas, abobo t·as, man 
clnvi s, e tc .; então a ppareceram e m m a ior nu mero, e set·mm, en 
·ht·e homens, mu lh eres e c na nças , ctnco ·,•lrttt, 0 11 ses1e n·ta a l mas 
mas toJ.ns nús . So nh ~ clelles qu e o cap itiio Man~el se a ch ava 

. ausenbe ele sua aldêa por e.> ta r pondo l 'Oças em outra pal'te. 
Neste m esmo di a co ntinuei'\ minha clerrJta. A 25 encJ n trel 
mu brn ço ele rio el o lado cl il'e ito, e deixe i- o . A ?li outro elo lado 
e~quel'Clo, e acima mai s clous em fórma ele fot·quilh a, e tome i o 
da esquerda na forma do rote iro que l evava . A 27 foi b·m a na
vegaçiio. A 28 obsarvei algu n l letTenos ma is e:evaclos e pe la 
·tal'd.e S3 div id i o o ri o, e a inda sl.tiJi o t'e1to elo dia pelo braço 
esq uerdo . E vo lt anclo por causa ela e> tre i te ~n. elo me~mo. en tã'> 
entt-e i pelo ria d ireita . 1\. 2\J liz al to, e mandei r e~o nh ecet· o ·ter 
r eno pe lo alfe res P ech·o Gomes elo P r ncln, o sa rg- · ntll el e orde
nanças P ed ro Gom e~ da S ilva, e o cabo ele esquadra ela 1" li11ha 
Jacintbo Antonio Mor~ i t·a com mais t1·eze homens, gastara m o 
dia 30 a 8 1 e vol taram sem encontrar em ser r n.. ou contraverten t;s, 
cl i7.enclo q1u o rio vinha ele Sulclues·t~ , en tio b~la n.ce.::_11do os man
~ i men ·tos só achei 23 saccos de fa nnh a e 9 de fe ,.po, sem sal , 
nem ca,n; es e a~·Le ncleo elo a di stanc ia deter mine i voltat· . No 1 
ele abt·il lJ r i'ncipiei. a cle;;car, e em tres dias e meio venci o qtu 
t inha c11staélo clezesete pa l' a sub il·. Pa'lsa ndo pela a 1c1ea mcn 
cionad:t n encontrei eles povoada com to:lo l os s ignaes ele a ban
d ono, sahi em terr a e ac hei as planta ·;ões se m en cont,·a t· ne !ht~ 
n. lgn m índ io, pelo que conjec turo ·te re.n com ell"ei to a banclotndo 
tndo sem que e:1 po.1sa cl 2scourir a caus:1 d 1 semelh a n te pt·oca 
clinlento. Ao depois continuoi o me n t•eg l' ~S'>O que co nclui em 
cl ous mezose vinte dias . 1!:' tudo o que ten ho a r e:ata t· a V. Ex. 
r elativamente a objeclo, ela com m issão de q ue me enc:n re.g·ou o 
comma nclo. - Deus guarde a V. l~x . muitos a nnos . C1ryabú, 3 
de julh o el e 18?7. lllm. e Ex m . Sr . José Satur nin o ela Costa 
P el'e ira, presi dente d:t Provi!lcia.- Jlla11od .Di .os Casl ,·o. - O 
cap itão-general J o::io Gad os Angnst'l ele Oeynhau~en, l ev:tclo pela 
t ,·acl ic;ão de que uns s~rta.11i stas hav 1am pas>nclo do P iqu i'' .Y pat·a 
o Sucnri Ll . pot· 11111 cu·rto voraclnut·o com fac ilidade, pr oj ectou , 
e1n IS l1 , o reconhe~ i ment.o dessa linha. f"luv ia l, ele mui lo menor 
exte nsão que a el o r io Par clo pat· :\ as co tlllll lllli caçõe> ele São 
Paulo . Esse reconh ecim eut1, porém, só se t entou em 18 17, cujo 
ad iame nto fo i motivado pelos acontecimen tos poli Licos qlle so
brçvier ttm nessa época. N ão foi sat i ~ fact'l l"io o ra>u1tacl o el a cli
ligencia , com tudo o cap itão- ge ner .l l insistiu, orcle :1a n~l o que se 
C(l!rbinuasse com a explo ração, e ·te ve de re til-a t·-se clot :J.clmin is
tl'ação do ill s·ta·i o un tes el e qna lc1uer solução . O g·, neral Mages&i, 
que o substituio nll Govern o, e m j ane iro de 18-19, communi cou 
ao m inist ro do reiuo, nm 18 de ma io desse anno, c1u e n. exped i
ção não ·tinha co nseg .1iclo verifica~ a ex istenci ~ do vat·adom·o , 
jlor não ter poclido transpôt· as cachoe i1· as elo Sucuri ú. E ass im 
não se tr;tto'' mais d isso, <tté gne em 1826 o pres idente J üsé 
Sa turn i uo r enovou as mesmas tent a Li v as, que fo ram cont inuad as 
Por se :1s . s u cc~·sso res, abé 1830, em que se ·te,· e a certeza d e que 
a. di sta ncia entra o Piqui t• y e o Snc nriú era mn iot• de '10 le
guas . P ar ece q11e o major Lui 7. rle Alin co nrt influiu bas·tante 
para que na aclm inis t1·ação el e José Sa·turnino con tinuassem os 
i'econhecjmen·tos ~l o varaclonro entre os rios Sucuriú e Piquiry , 
Pois el1e nesse ·tempo er a um iilos que ma is acredi ·tavam n a 
fac ilidade dessa navegação, para sttbs·t i·buir a da passagem 

por Camapuali, conto se clepl'ehende do quo nan'a na sua 
Ih~lOJ'ÜL EstcLtisticcL da l""O'L-incia cl·3 J,t[a,tto &?'ósso escripta n esse 
tempo. Eis como elle se expr ime a esse respeito •: «Com o Iti
qnit·n 1 fa z cont ra- ve rtent3s ao Suc~ t l"ià, qu e vae conflui r n o 
Pat·a ná menoR de me io d ia ele viage •ro abaixo d a ba r1·a do rio 
Tiete ; uma c mstance e bam fundada ·t1·adição attesta que um 
Pau lis ta <tcosoaclo cht Cortnna, descera o T ieté, com a sua f;t mi~ 
I ia, e r ece i••s<J ele qu e o perseg-ui ssem, l a t·ga ra a navegação Ot'· 
cliJl,ll"i a . fie P orto l•'cl iz, p·na Cl lya b<i , mo L·t ~nclu- se ;.1e lo S ucu l'iú, 
e s nbindo e .3 1; ~ , es tu belecet·a roça perto d as Sitas cabeceir as, ex 
plorara o ten·eoo, o no anuo segu inte co nstr .. lit·a canôas j1mto 
ás t;mtes elo 1tiqn in 1 , clcsc ~ t·a p~r ell e , pelo P iqn it·y 2 e 
S . Lout·en ço ; sub ira o Parag-u:1.y e Lurú e se metl;e1·a pa 1·a 
l\latto Gr osw. O rru c e> ta trad ição r e lata foi-me co nfiL" ma do 
pelos res ttlbado> cl a'l minhas pe:;;q ui zas, qun.nclo estive em nma 
a lllê" do;; Caiapós, siLa t t" es q ua,·bos de legtta ela mn .. gem di 
re ita elo Pal"an(L, Ct·C'te il'a ú, baL"ra do 'l' ielé, e para melhor cl c>S · 
co bl'ir a verdade, ensa iei a cltms pessoas da minh a com iti va so
bre as pergu n tas q ·1e clerin.m fazer aos in cli us. l.atrLo pelo rl': e 
r ?s;Je iLa. a qunliclaci <' dos Len·e nos, clist ·1ncias clalli a Carnapuan, 
Cuyabá e Goyaz, como pr inc ipal ment2 sobre os rios S ucuri i:t e 
Itiqtt im, apcntanclo-se cad.L pessoa in sensiv elme n·te com o seu 
in·lio , pa ra me !]l)y ingLtiri çiio, achando-se p ::~r boa forLuna a~ 
p-un s c1ue fal Javam portu g nez , e q ue havi a m per·tenc ido ás a l 
cleJS de Sa nt "Anna" S. Jo e ele Goyaz; eu fiz o mesmo, e jun
tando -se cl epois , en <;h i- me ele ,iub 'b, vendo que os re la"Lorios 
comb inav t1rn 8m Cjllll o Sttcuriü e It iquirs. cliio boa, navegaçiio , 
co m menos r.ach oeiras que o rio Pardo e Cox i m , e sendo o var.a
cl.out·o mu i to menor que o ele Camapuan; e n este reg is tro al 
crt nce i no ti ci:ts iclenticas . «Rio ela provi nc ia ele Matto Grosso . 
Suas origens são \"Sinhag á s cont t·avel'tentes do Ara?uaya e çlo 
'l'aqu nry, pedo do oa rall e1o 18> . Vt1e aJlluir á di reita do Pa
raná p ' r umn. boc<1 rle 40 a 50 braças, quasi chws leg-uas a ba ixo 
ri a for. elo Ti 9té, nCL margem oppos l.a . Por este ri o pre te n de u-se 
fazer a n aveg 'ç;lo c\e S . P a ulo a Cuyubú, j11l gauclo-se dis larem 
p0uco suas ca beceiras das do Piquiry. Co m este fim fi ze t' nm - se 
clili p-e!l CI:lS, q ,w co'lvenceram da improfic uid a rle desse i nte n·to 
(Vi de P iqu ir y ) . Arct·esce n te- sc que nas mesma s dil igencias foi 
a in !la exp lor'lclo em 1827 pe'o tenent3 Manoel Dias ele Cas~ro, 
qne eneontt·o u basl3nles eachoeil'ase impecilhos ·taes, Çi ll e g<1R
toll 17 dias e m s uu!l' nm ·tt·echo elo riu, que desceu em 3 1/2. 
( 8. ele Melgaço . ) 

SUCURIÚ. H.ir d o Estado de Matto Grosso, affi . escr . elo 
Aq ui cla utw <t, ent l'e os l'lbe it·óes das 1-'irapitangas e elo Taqua
rassl't . 

SUCURIÚ . Rio do Estado el e Mn.tto G1·nssJ, a!Tl. clir. elo 
r io Pardo, ent l'e os ri os Claro e Nh n.nduh y~ m iri m . Acima 
fi ca- lh e a c;1choe ira ela Canch Velha e junto tí. s ua foz uma 
outra qne tomou o mesmo nome do rio . E ' o rio · N o·vo T ejo 
ele Oyenl a usAn . · 

SUCURIÚ , Galh o super ior do Juruena, nevegavel a'é perto 
de S"ltl. origen1, que rtea. a. N ., a tll.1l a l eg na ela princ ipal ca
bece it•a clro Sa t•a1·é , e q ue por·tan~o , pócl e Rervil' pat· :~ Jigar a n a
vegaç>ão rl •J Jurnen:t á d-o Gu;t poré ; no Es tn,clo de llfat to Groõso 
(B. ele Me lga.sço ). · 

SUCURIÚ . R ib<O it·iio f]Ue atl'aves a o caminho de Cuyal,Jâ á 
Goyaz, eut1·e o l"io Par a nahyba, em cuj:1 mat·ge m esq . d esagn:t, 
e o das Vet··tentes Grande> ; n o ]);s~aclo ele Matto Gl'Osso (B . 
el e Melgaço) . 

SUCURIÚ . Cachoeira el o rio Pardo, affi . do P aranó, , n o 
Estado el e Matt~ Grosso. Fica e nb l'e as cach0eiras elo Bangllê 
e ·da Cache it·::t Yelha . 

SUCURIUBA. Lagôa el o Estado cht Bahi a , entre as serras 
elo Lope;; e ela lüuln. Di zem- me cl e ll a nascer o rio J acuricy. 

SUCURÚ (S . Thom é elo). Pov. elo Es La cl o elo Parabyba elo 
No rte , no mun. de A lagôa elo Monteiro, á m ft rgem esq . do r lo 
elo seu nome, a NE ., co:n uma capella e ed ificação r egu la r. 

SUCURÚ, Serra elo Estado do Pa1·allyba elo Norte, no mun, 
cl'AIDg:,a do Mon ·teit·J . 

i Po t· mui to ~ etHpo co n fu1uliam~sc os nomes do Itlqui ra o Pequil'.}', 
suppond o-se este ntnuenle duquelle . · 

• O fliquiea , de que fa lia Luit d' Alincou1·t, é justamente o QirJuiry, 
a orno se denomina presentemente . 
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SUCURÚ. Rio elo ITis ~ado elo Parahyba elo Norte, elesagua 
no rio c\ es ~e nome cerca de 12 kils . abaixo da pov. ele San t' AniHL 
elo Congo. Sett nome pr<'vém ela lr ibu indigetla que habitou 
suas margens e ch se na que lhe fica pa l' allela. 

SUJA. Lagôa. elo l~staclo elo R io ele Janeit·o. Pot• ella passa 
o eanal ele Campos a Maca h é. 

S UCUR U JÚ . R io do E•~ado Pari; clesagtta n o oceano pt·o
xim o á foz do Pi ratuba. 

S U CU R UJÚ. Riacho do P:staclo elo P iauhy; desagtta no 
rio Pamahy ba proxi mo á bar ra elo riacho Mucul'y, entre 'i'b e· 
rezina e San~o. l' h ilomena. 

SU CUR U JÚ. R iacho clo ·Estaclo elo Mal'[tnhão, no mun. elo 
Brejo . (Inf . loc .). 

SU CURUJÚ. Rio do l~s laclo da Bahia, banha o mun . ela 
Fe ira de Sant'Anna e clesHgua no Jacuhipe. 

SU CUR Ú S . lndios C) Ue habi·taram no actual Estado elo 
Paraliyba elo N01·~e. P~ rL e nciam á nação C~riry. 

S UCUR Y . Pov . do l~s t.:tdo do R io de Jane iro, no mttn . ele 
Paraty, com um:J. esch. pub l. ele ins L. pl' i rnal' ia . 

SUCURY . Estação ela l~ . el e F. Mogya na. n •1 'Estado ele 
S . Paulo, en·tre as es tações elo Cel'l'acloe ::3 . Simão. 

S UCUR Y. Mono do Estado el e Matto Grosso, á margem 
es:t. elo Paragtu y, ceeca ele ll'es kils . a cima elo furado elo 
mesmo nome. 

SU CURY . Cot'l'ell'ocloEsladodeS. Pau lo,alll . do r ioVel'de, 
que é tl'i b. elo P tll'Clo . 

SU CURY. R io elo Es tadu ele S . P ,t ulo, banh a o mun. ele 
Bata·taes e desngua no Sapucahy. 

S U CURY . Col'rego elo 'illstaclo ele S . Paulo, clesagua na 
margem esq . do rio 'l'cité, no espa~o qu e medeia en~re a cidade 
ele Lençóes ~o salto de AvanhandavD, pl'oximo elos corr egos ela 
Ponte Alta e ela Agua elo Gabdel. Tem uns 3'" la rgo. 

SUCUR Y. Ri beiri\o do Estado de Goyaz, aLil. do r io Caia
posinho. 

SUCURY. H.ibei t·ão elo Estado ele Goyaz, a!rt. ela mal'gem 
esq. elo rio Samamba ia, Lri b. elo S. Marcos . 

S UCURY. H.iueir :Io elo Estado de p-oyaz, faz IJan·a no r io 
Corumbá. . E' aur-ífer o . 

S UECA . A rra ia l elo Estado elas Alagàas, no m·m. ela União. 

SUE CA . Serra elo Es~aclo elas Alagôas, a 6 kils . da estrada 
da União . ( D1•. ~spinclola Gcogr . Ala,goana). No mesmo mun . 
h a um r io com o mesmo nom~, am . elo Munclahú pela margem 
eSCl Ue])c]a . 

SUELY . Arroio elo Es·tado elo R. G. do Sul , affi . esq . elo 
Pinhal , t ri b. el o l'io Cahy . 

SUESTE (S . Joaquim elo) . Recluc·to na ilha Fernando ele 
Noronha, a SE. ele ilha , ele onde vem a sua clenomi n ~ ção . 
Parece indicar , pelo se u adiantado es tado ele r uina, ter sido 
u ma das pri mei ras fort ificações que fo t·am abandonadas . Sua 
fórma é a de um quaelr i l ~tero, co m uma :il'ea ele 637 metros 
qs . , e ct~j a posição se eleva a 26m,50 acima elo nivel elo mar. 
J á estara constl'Uiclo em 175S . Por officio ele 23 de dez~mbro 
de 17!)3, au·torisou o governaclot· a sua r eparac:Lo . << caso fosse 
elas mais necessar ias á del'esa ela i lha» . (Pereira ela Costa, 
c i b., pag. 39). 

SUESTE . Uma das ilLas elo grupo dos Abrolhos, pe rten
cente ao Estado ela Bahia . E' de 15 me trvs ele al't nra e a mais 
mel'iclional do geupo . · 

SUESTE. P ea ia n a ilh a Fernando ele Noro nha , per tence nte 
ao Estado de P er namlntco . 

SUISSA. Pov . elo E.~·tado do Esp irito Sa nto, na ex-co!o nia 
ele Sa nta Leopo l'cli n ::t . · 

S UISSA. Log . do JTistaclo ele Minas Geraes, no mun . ele 
Theoph il o OLtoni, á ma rgem. e-q . elo r io Todos os Santos . 

SUISSO . Cor rego do Es~aclo ele Minas Geraes; clesagua na 
margem esq . elo rio Manhuassú, entre a foz elo J acu·ti nga e a 
do 'onceiçâo. 

SUJA . Serra elo Estado elo Rio de Janeiro, no mun. ele 
Sant ' A.nna ele Macacú , 

SUJA. Praia na foz do do Doce, no Estado elo Espi ri to 
San·to. 

SUJO. Dait'l'O elo mun . Glo Amp:uo elo Es tado ele S. Paulo. 

SUJO. Igarapé elo Estado do Pará; ban h a o mun . el e 
Onl'em e clesagua no Guamá (In f. loo. ) . 

SUJO. Coerego elo ~s·aclo elo Rio ele Ja neiro, aJil . elo rio 
Preto . Fõ l'ma uma cachoeira. 

SUJ O. R ibeirão elo l~staelo de M i na~ Geraes. aLil. ela margem 
tlü . do rio elas ,\lort~ s Gra nde. Nasce na súra de Santa l{ita 
e cone em esLrei.t o e pt·ofttnclo valle, passando pelas fazendas 
ela Cachoeira e elo Urubú . Sua foz se dá per to elo i\lunclo 
V ira . 

SUJ O. Cor rego do Es~aclo de Matto Grosso, aLil. elo Bi m
baela, que é um dos f'ot·maclores do ri beirão Maguavare, affi . do 
Galen'l, que o ci elo Guaporê. 

·SUL . Rio elo JTis taclo <la Bah ia; é um dos .for mflclores do 
Tio J ucm ucú . Reoebe pelt1 ma rgem cl ir . o ri beirão elo Nasci~ 
menta, e pela esq,. o Ca nttclos, Quilombo ela Cachoeirtt, elas 
Pedri nh as . Telll a s seg 11 in tes cachoe iras : ele Baixo, elo J3oJll 
Socego. Secca, Gra nd e, 'l' ope Grand e, A.rrepencliclo, S. Bene
cl i c~,, S. Francisco, S. Pecl t·o, 'l'rapezio, P iu dahyba, S. Paulo, 
Fun il, Cabo Verde e Santa Isa bel. 

SUL. Corrego do J!; s taclo ele Minas Get·aes , affi . ela ma l'gelll 
di t•. elo rio Sacramento, q11e o é elo Doce. Tem 4 ki ls. de ex
tensão. 

SUL. R io elo Estado ele Minas Geraes. Reune-se ao Ca· 
choeira Al egt·e e ,iuntos vão ao Mttr iahé pela margem clir. 
Outros o dão desaguando na mal'gem di r . do Muriabé. 

SUL . L ótgô:1 elo Es.tado elo Rio ele Ja ne iro, na Ilha Grande 
e mun . ele Angra elos H.eis. T ira seu nome ela posição em que 
se a c b a co !locada. 

SUL . Lagôa elo Estado elo R io G. elo Su l, <'lO N . das lagàas 
do Fo rno e elo Jacarc, que licam proximas do l' io Tramauclahy . 
( l!; !euth . Camat·go) . 

SUL DO ESPIRITO SANTO. E. de F . no Estado deste 
nome . A estação iu icia l está collocacla á margem ela bahia cht 
V ictoria, fronteim á capi~al. Foi i naugurada até á villa ele 
V ianna em 13 ele julho de i S95 . Tem 21 ki ls. ele ex·tensão. A 
bi'tola é ele ·1."' 

SUL PAULISTA. Assim denomina-se a esteacla de f'erro, 
que em vil"tude da Le i Prov. n. 8, de i " de mat•ço ele 18S3, foi 
cont rata ·la a 8 ele ma io do mesmo a nno, e que eleve ligar o 
por Lo e cidade ele Iguape com o intel'ior elo Es~aclo ele S. Paulo, 
tendo por objcc t ivo a cidade ele Itú. 

SUMA CA. Cabo na ilha ltacupim, per ·tencen le ao m un. de 
V izeu e Es tado elo Pa rá . 

SU MACA. . Ilha elo Estado do Pará; na pàrLe ela cos~a desse 
Estado compt·ehend icla entre o mor ro elo ltacolomim e a povoação 
ele Sali nas . A L .. ft r:a -lh e o ruort•o Tacnpy . 

SUMACA. Praia no littoral elo mun , de Para·ty, Estado elo 
Rio ele Janei ro, no Oceano, ao S . ela pon ta ele Joatinga. 

SU MARE. Se r ra elo Estado ele Minas Geraes, nas divisas elo 
cl is·t. elo Caj iil'Ú penencente ao mun. el o P ará . · 

SUMAU MA. Log. elo Estado elas Alagoas, em S. Miguel elos 
Campos. 

SUMA U MA. . Il ha si·tuacla no r io J apul'á, trib. ela margem 
esq . elo Soli rnões , Em seu lado orien ta l encontram-se as il has 
elas Tabocas , Ab io, Nova ele Abio e Nova ele ::>umauma ; em 
seLl l adü occicle ntal Ji ca o Pa ra ná- mirim Suma uma . Recebe clous 
i gn rapésq ue salt em elo J apur:í.. A ma1·gem di reita elo Japurá, 
:1hi u a Cos La Su mau mn., ap t·esen·ta uma successão ele l agos até 
o Pari cá . 

SUMAUMA. Ilha no r io Tapajoz, aba ixo da grande il ha elo 
CurUl'Íl e proxima elas ilhas Janal'isa l, Redonda, Tucano e P ra io. 
Grande . 

SAMAUMA . Ilba elo Es·taclo elo P a rá, no r io TocanLios na 
cir cumscl'ipção elo Areião e comal'ca elo Baião. ' 

S U MA U MA. Nome ele um furo que dá passagem elo rio Gu
ru py para O rio Periá, no municipio de Vizeu elo Es·~aclo elo 
Par á. 
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SUMA UMA. Igarapé que desagua na margem esq. do rio 
Amazonlts, acimit da foz do Atumá e aba1sco da foz do i g3,rapé 
Ut·icurittlba; no Estado d'af[nelle nome. 

SUMAUMA. Igltrapé elo Estado elo Amazonas, affi. da mar
gem clir. do rio Padauiry, ·trib do Negro. Sua foz fica entre a 
elos igarapé~ Ambay ua e Puraquê . 

SUMAUMA. Rio elo Estado dail Alagôas, ba1_1ha o muu. 
elesle nome e clesagu<~ na bgõa ~languaba . E' navegavel por 
can ôas <~Le á distancia ele '1 Jeguas de sua fóz. «O rio Samauma, 
que nascendo ao pé ela se!'l'a elo Traipü, atrav essa parte elo 
mun de Anadia, onde é conhec ido pelos nomes ele rio das 
Pedras e Bento Moreira, etrtra pelo de Alagôas e vae desaguar 
na lagoa Manguaba em Taperaguá., (Inf. loc .) 

. SUMA UMA. Lago do Estado elo Pa rá; cle>agua na margem 
dneita do l"io MaécmCI (H. SmiLh.) I-la um outro lago do me~mo 
nome na margem direita do rio Curuá (de Alemquer.) 

SAMAUMA. Lago elo Estado do Pani.; na ma1·gem di reita elo 
l'1•ombetas, pouco ac ima elo lago Achipic.á, no mun . de Obiclos. 

SU MA UMA. Lago n' ilh a de Maracá, que fica á margem 
dire tta elo Amazonas. Nesse lago prepara -se pi,·artwt'i. e a cl'iação 
elo gado tem apt·esenLaclo resultados sa üsl'atorios. Vem menclO
nado no trabalho do St' . Co nego Bernardino ele Souza, in ti
tulado «Com missão elo Madeira., 

SUM.A.UMA- MIRIM. Riacho do Estado elas Alagoas, no 
mun. deste nome; atravessa a estrada que vae para a cidade 
ele S . Miguel. 

SUMA UMA-PARA. l'tio elo Estado do Pará: desngua na 
margem esq . elo Qua·ti- pu rú . (In f. loc .) · 

SUMAUMEIRA. Igarapé elo Estado elo Pará; no mun. ela 
Capital. 

SUMIDOURO . Villa e ruun. elo Estado elo Rio de Janeiro , 
na com. do Carmo, a ma•·gem cltr. elo rio Paqueq uer . 01·ago N. S. da 
Conceiçiio e diocese ele Petl'Opolis. Foi ct·eacla parochia no mun. 

· de Nova F1·ibUl'go pela Lei Pro v. n. 294 ele 31 de maio de 1843. 
Iuc rpo rada ao muuicipio elo Carmo pelo a rt li da de u. 2.577 
de i3 ele outu bro de 18~1. Uma e• tt·ada l iga- a a cidade de 
Can·taga llo. Lavoura de Café . Clima quente e saudavel. Tem 
.cerca de 6.000 al mas e duas eschs . publicas . ele inst. pl'im . 
Agenciado corr io. Dista ela sécle ela com , elo C11rmo cerca de 
14 kils . F ica entre dou pontos nolaveis do rio Paquequer- a 
cachoeira Wal'Dl e o Jogar do S tunidouro onde clesapparece o 
l'io. Está assente em tenas de>aclas pelo capi·tão Manuel Silves·tre 
ela Silveira, Joaquim José dos Santos e outros . Foi seu primeiro 
cura o vigario encorumendado padt•e Paulo Manoel Dias ele Co
deço Freitas. 'l'em duas egrejas a matriz e a do Senhor elos 
Passos. Denominava-seN . .::;. da Conceição do Paquequer. O 
Dec. n. 90 de 10 de junho de 1890 elevou-a á ca tegol'ia ele 
1nuu. com o nome de Sumitlouro. Fo i o mun . i ns tallado a 26 
ele julho de 1890 . Fo i supprimido o mun. por Dec. ele 28 de maio 
ele '1 892 e restaurado peta Lei ele 5 ele novembt·o do mesmo anno . 
Comprehencle o pov. Volta . E' sel'Viela. pela E . ele Fel'l'o elo 
Sumidouro. 

SUMI DOURO. Dist. do EsLado de Mit1as Geraes, no mun. 
e diocese ele Mari a nna. Orago N. S. elo Rosario. Foi areado paro chia 
pela Provisão ele ·L6 ele revet·ei t'O de '18 18. Foi sua sécle transferida 
p:u·a a pov. elo P 1 nheiro pela Lei Pro v. n . '1. 3J7 ele 27 ele no
vembro ele :l867, que fo i revogada pela de n. 1. 680 de 21 ele se
tembt·o de 1870. 'l'em cluJ.s eschq , publs. ele iust. pl'im. Sobre 
suas divisas vide art. III da Lei P1•ov . n. 2.039 ele i ele dezem
bro ele 1873 , ar t . II ela de n. 2.137 ele 27 ele ou·tub1·o de 1875 . 
Comprehende o pov. Barro Bt·anco. 

SUMIDOURO. Log. elo Es·taclo das Alagoas, no Piquete, 
Muudahú-mirim e S. Miguel elos Campos. · 

SUMIDOURO. Log. do Estado da Bahia, no clist. de S. Se
llastião do l'as>é, ·termo de S. Francisco, com uma e chola. 

SUMIDOURO. Dis·t. elo Estado ela Bahia, no termo do 
Bom Jesus elo R io ele Contas. 

SUMIDOURO. Log. do Estado do E . Santo , no mun. de 
Calçado. 

SUMIDOURO. Logo. elo Estado elo Rio ele Janeiro , no di st. 
da Boa J;;speranço. e mun. do R i.o Bonito. 

SUMIDOURO. Dist. elo mun. do Mar d' Hespanha , no Es
'taclo de Minas Geraes. 

SUMIDOuRO .Pov . no dist . elo Brumaclo elo termo de Santa 
Ba1·bara : no Estado ele Minas Geraes , com uma esch. pnbl. de 
inst. prim. para o sexo masculino, areada pela Lei Prov. 
n. 3.'116 de 6 de ou·tubro de 1883. 

SUMIDOURO. Log . no ,.io Novo do Estado ele Minas Geraes. 
O rio ahi cle ;appar ece sobre pedl'as, proporcwna ndo passagem a 
p · enxuto. 

SUMIDOURO. Estação da E. ele F . Leopoldina, no Estado 
do Rio de J ane iro . Nella termina o ramal elo Sumidouro e co
meça o Prolongamen·to do Sumidouro. Dista 173k594 ela cidaele 
de Nyter õi. . 

SUM IDOURO (Estrada de Feno do). Parte ela estação do 
Mello Barreto, segue pelo leito ela Leopolclin a na extensão ele 
6k226 1u, e, att·avessando o rio Parahyba , dirige-se ao clist. ele 
N. S. ela Conceição do Sumidouro, onde ler mina com o desen
volvlmeuto de 34k48±m, a contar elo ponto de partida. üs 
trab:tlhos ele construcção começaram em ab l'il de 1883, e 
a Le o fim ele jaueil'o ele 1885 ficou conclu1cla a preparação do 
lcüo em tnpa a extensão ela. es t1·ada . Conta 6 pontes com o vão 
total ele 304 metros, das q uaes é ma is importantd a do rio 1 a
ralt yba, 'JUe tem 4 vãos ele 4'1 m . cada um e mais 3 arco3 de 
acc~sso ele 8m de vão cada um. Na parte co1·responcletrte aos 4 
vãos da pome a superstructura. é metallica . Existem mais 2 
pon bilhões de 3m de vão cada ·um, 41 boeiros e di versos muros 
ele arrimo. Tem as seguintes es tações : Mello Barreto, Pague 
quer, Bacellar, Barra do S. Francisco, Bella Joanna e .::)u
miclouro , 

SU MIDOURO (ProlongamenLo elo). E. de F. do Companhia 
Leopolclina, no Estado elo Rio ele Janeiro . Parle ela es·tação do 
Sumidouro e vai á do Conselheiro Paulino , com a extensãq ele 
5Sk288 . Tem as estações rlo Sumidouro, Barão de Aquiuo, Mu
rin elly, D. i\Iarian n:J. e Conselheiro Paulino . 

SUMIDOURO. Ilha no Alto J?arnahyba, a menos ele 2 kils. 
acima da ilha do Moneclor e pouco abaixo do porto ele Sau·ta 
Phi lomena. 

SUMIDOURO. 
nahyba . 

Rio do Estado elo Piauhy, afi. do Par-

SUMIDOURO. Corrego do Estado da Bahia, afl. do rio Pa
raguassü. 

SUMIDOURO. dorrego do Eshdo elo Rio ele Janeit•o; clesa
gua no canal de Campos a Macahé pelo lado oriental. 

SUMIDOURO. Ribeirão do Estado de S. Pauio, alll. do rio 
Ipor a nga . 

SUMIDOURO. Corrego do Estado ele Minas Geraes, banha 
o mun. elo Curvello e clesagua na mat•gem dir . elo rio Picão, 
trib. do rlo elas Velhas. 

SUMIDOURO . Cor1·ego do Esta.clo de Minas Geraes; clesagua 
na marge m clir . do rio S . Francisco, p t·oximo da foz do 
Abaet é. 

SUMIDOURO. Carrego do Estado d~ Miaas Geraes; nasce 
na Fazenda elo Engenho Gl'ancle, banha o clist . da Lagoa 
Sau·ta e clesagna na lagoa ele seu nome. (Inf. loc .) . 

SUMIDOURO. Rio do Estado ele Minas Gel'aes, banb<t o 
m uu . da Conceição. 

SUMIDOURO . Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, banha 
o mun. de Entre Rio e desagua no rio Maranhão. 

SUMIDOURO. Ribeirão do Estado de Goyaz, atr. do rio 
Mal'anhão. 

SUMIDOURO. Rio do Estado ele Matto Grosso, ali. da 
margem occiclental elo Arinos . E' assim denominado, segu ndo 
Ricardo Franco , em consequencia de occu ltar-se po1· não pequeno 
espaço po1· bcbi::r:o ela te1'1·a. Foi descoberto em 1746 por João ele 
Sour.a Azevedo. O Dr. Sevel'iano da Fonseca, em sua-Viage n~ 
ao redor elo Brazil- tratando desse rio, diz em uma noba a 
png. 68 do tomo I o seguinte : « Niio sendo conhecido gel·al
mente o ro·teiro dessa viagem, aqui o tt·anscrevem os, podendo-se 
por elle avaliar o qtte havia de aucla~ia e lem~r\dade no : spl
rito emprehencle clor claqttelles aventuren·os. O .or1g~nal, « esc1 tplo 
segwnclo a narração ele Azevedo,, de onde. fm cop1ado, pertence 
ao Sr. o-eneral ba;rão da Penha, possmdor de al g·uns bons 
manuscriptos que pertenceram a seu parente. o capitão-general 
Cae·tano Pinto ele Miranda I.Vlontenegro, ma1s ta1·de marquez 
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da 'lll llo. Re!Ál el a P 1•a ta Grande. Til ll-o (Sic): «ivoticia ela 
viagem de João de Souza Azeveio . " « 1. No dia 4 de agosLo 
ele 1746 sah io da ca,choeira grande do h m,ú, com seis canaôs 
carreg:td<ts com 490 a lquei res ele man timen·tos e 58 pe;soas, 
e m cujo num ero estavam 32 escravos seu s. 2. De scendo o clrto 
rio, e s ubindo o P a t· aguay até :i foz elo Cipotuba, entro u p:J r 
est e , e passados doze dias de n a vega ção trabalhosa, p or cau sa 
elas corren·tes e ser o rio l ageaclo , chegor1 a um s a l to corno o 
el o H apue a no Tie tê , on de vaeou a canôa poe curto éspaço , e 
m a is acl ian·te achou ou·tro semelh a nte varaclom:o . 3. Seguia 
viagem semp1· e por infinitas cac hoeiras ate chegar a um sa lto 
gt•ancle qn e teria· uns c2m palmos el e a i t11ra, no qual va r ou as 
e mba rcações por 11m mo1'1'o ac ima muito a p ique, cousa ele 
200 braças ; e por baixo elo salto en·tra pela parte esq Ltel'Cla 
um ribe frão g rande . Segu i u-se uma grande cachoei1·a a es ta , 
clous dias ele bo<t navega ção, outro ribeit-ão gra.ncle, de cano', 
el a mesma par~e esquerda, bas·~anles d ias ele -~ ,.abalho com o.> 
p;ios que emba r açava m o rio, a té ch : gar á pri me ira forquilhn. 
que elle faz. '1 . E nlrou pelo braço esquerdo e cortando páos 
e perseguido ele violen~os mal'ibonclos á que chamam ptwa · 
goazes, ch egou a um salto como o el o Co ráo, no Rio Pat·do, 
com 200 beac;us ele bom varaclomo. Con·tinuou a viagem até 
r emaLar esse braço n a segnncla f•wqu il ha, e os ])l•aços que a 
formam ambos se clespenham nes te Ioga r ele ma is el e 600 prtlmos 
de aHu1·a . 5. Daqui varou a~ canôas p:u·a M contr·averle nles -clo 
::iumiclouro por di s ta nci a de ·tres l eguas, acrbinclo um a gr·anrle 
serra, passando g-randes concav ida des, fazendo gr·;t. ndes 
gÍ?"áos ( 1), e nes·tas asper as fadigas gastaTia 50 d ias para cles r.er 
es ta cliiTici l passagP.m 2 • 6. De pois ele concertar as ca
n oas que chegar am muito cl e~; tr o~aclas, r odou- se n o clin, 26 d e 
ou·tubro pe lo dito Sumidouro, que é mu ito mn is largo que o 
Sctnguesugct 3 e com o quacl ruplu de aguas, porém tão em
baraçado ele páos, q\le era preciso ele gente acli :1n te abl'inao 
caminho, e muitas v~1..es em uma e duas h oras de navegação o 
que 8e ·tinha aberto em ·t1•es ~ qua ·~ro dias. !TI' o rio mu ito vio
lenlo com cachoe iras e saltos. em que ab ria c inco va t·aclouros , 
e o ultimo ele leg- Lta de comprido. Nessa es paço é que o rio se 
some c inco vezes; e logo p i.l ra baixo t opou a pOITte e passa gem 
el os mot·ador es ele Ma Lto G r osso, ele oucle até chegar ao Arinos 
g<tstou sómente um di a com que comple~ou 50 no r eferi do 
~:u mtclouru. 7. Emp1:eganclo tres dias em acond icio nar o m a n 
tim ento, seguio viagem pa lo sobredi to A rinos no di a 19 de 
dezembro, Aos tres dias ele navegação topo u na par te direita 
uma pequena rib ~ ira, por ém capaz ele canôa: fi ca ndo d <1. es
qucl'cla drms bat·1·as mai s p equenas, em cuja p assHgem é o Re ino 
cios Apiacás, que a·bea veosou em perto el e clous di as. Ao qu into 
en trou a passa r infini~as cachoeiras. t 9chs caudalosas. e con·ba va 
j ú. doze passadas no dia 26 el o m ez. ele d~zembl'o , elo ·qu a l pro
cede o seu roteiro, individuando ·todos os d ias . 8 . No dia 27 
etr~l'OU por outras cordas ele serran ias, muitas ilh as e pedras 
a ltas , p~ lo rio, passou duas cachoeiras muito cau da los as, um 
riacho da parte dire ita, e a stt a ge nte lhe di sse que ela mesma 
lJancla vira um a g r a nde barra . 9 . A 28 navegou por enlre 
ilh as, e pelas no 1·e horas da manhã topou a b~rr·a el e um ri o 
q ne ent.ra1·a pela esque rda, m aio r do que o que i>. navegan clo, o 
r1ual despejava s uas ag uas por quaL t'o boqne il'Ões ; e ollt it ndo 
claqtte ll e lognr ve - se uma corda ele sel't'as que atravessa o me; mo 
rio. Julga e ll e ser este o Jun1ena e Jubin a , e depo is cl:l s ua 
jun ção veem-se da clÍt'eita ilhotas e pedras a ltas , logo uma 
cuc hoeil'a e mais aba ixo ·t res ilhas quA r epartem o rio em quat ro 
cnnaes . En con tra - se mais tres bart'as pequenas pel'"to umas 
das outms e uma hor'r encla cachoeü a. 10. ·No dia 29 e 30 muitas 
ilh as e COl'rentezas e o rio cheio de peclr~s . No prim eiro passo u 
um a barreta pequena , e no segundo uma. gr·a ncle cachoe ira . 
H. No ultimo de der.em br o en uo ntrou muita r a tl chari n ele 
gc n tio, e o ri o co rre per e ntre morros, com g1·andes m attos e 
"tet·1·as, e muitas ilhas . Aqui formft um me io sa lto e a corrente 
vae empat·edada em b r gu t·a ele oito braças , com ta l viol encia , 

l Nome dado ora rt pequenas e ligeit·as pon tes que cons Lr n'um 
so bre ns fa lh n.s do terreno, ora ás esLi vas que no so lo pedregosn e 
ir reg ular faz iam para faci litar o vara douro e esco r1· egame n ~o el as 
canúas . Di~s o pt·oveiu e nome da cachoeira da Gil'ü:o, uma das do 
:Macle it·a . (N . do autor .) 

2 No original a. lraça destruiu completamente o nl!!a.r is m.o das 
un idades; supp ri-o pelo zero p::tr::t ao menos consel'var Õ valor ti as 
d ezenas . (N . do autol' ,) 

a Afllnente do rio Pard o, )lraço do Tieté . (N, do au tor.) 
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toebojos e lmptlto9, qtw éubmer'gêria a 111in-ba em b, t•caçâo. Pot' 
cima deste salto entra um rio q tte na barca moska se L' peq ue n9 i 
p orém , ma ncla.nclo por ell e ac rm a , di zem que é largo, e Ruppoe 
s ~r o Bacairy. L2. No dia t ele janeit·o falhou para abr n• 
va1·arloul'O muito C L1 s ~oso, por e ntre rochedos , com SLtbi rl as e 
rle~ ciclas, o q ua l compara com o IL·vcmhacla.vco elo Tie tê. 
Naq ttel le luga r faz o ge n·ti o gr.1 nele ass is :e nc ia D pe•ca1· e t i e~ 1· 
pedras pa ra os seus machados, que os ·tem exce llen les . i3. 
No cli:l. 2 passo tr ;~s canô~s, e no dia 3 ca l'l'egoLl-a .> e seguiU 
viagem em- n a vegação peri gosa e em bar açacla, co m se is cacho · 
eiras , e duas cl es t·ts m •tito violentas, ·fi cando por c im a de 
um sa lto, qu e compara com o ele Ita pur a no Ti.eté. 1'1. No 
dia '1 co meçou a abr i1· o van1clouo·o, o que l he cust0u acer~a 1·, 
e tel' iJ. mil b raças ele contpricl o . No dia 5 e 6 co ncluio esõe 
·t rabal ll o , pass ou HS ca nôas e ficou pe la par te ele baixo elo 
dito oal to . Descl e 7 aLe 16 es Le vo falh ado poe camn. cb mu it<l 
e nf~rmi cl ade em tocla a com itiva . 15. Pa1·~io no di a 17, e desde 
es te di a até 25 elo m esmo m el!l roi a n avegação muito ·traba
lhosa e a L'riscacla, p or· cau sa elas muitas e perig·osas cachoeiras 
e saHos , correnLes e páos atravessados , es~reiLando a lli o rio 
com as mo1' t•ari.as e penhascos que o bordam As cachoeira s gne 
passo u foram qua·torze , e n es te mtme1·o tres saHos, descarreg-o u
se sete vez~ s a s c~ nôas e quatro vezes foram varacla.s, não o 
podendo faze1· m ais vezes pelos r ocheclos q ue emparedam o ri o 
o não permittit'ell1, c! so r t9 q ne se abalançou a a Jg nns cauaes 
poL' n ão pocle 1· l eva r as emba 1'Cttçõe> po r LeL'l' fl . No refe l'iclo dia 
25 pas, o :t a ban a ele um 1'i beit'ão que teria 4 b t·~.ças, e logo 
aba ixo ou tr-o mais peq ueno, ·tor·nanelo desde ttqnelle lo:;ar a ser 
lal'go o l eito elo r io como era a nt •s ele e tHt'ttL' n os sobred itos 
salL<:Js e cacboeil'as . 16. No d ia 26 e 27 era o rio bo:·a, e nes te 
ségundo dia pa%ou, á direita , po1· um :t barra muito g noncle, 
que julga ser· d o Rio Gra'llcle ele 8. J oão, mais aba ixo outra, 
n ão g r·a ncle, e logo on tra ma i;; pequena, e um a ilh a de pecl t•a
ria. 17. No dia 23 e ra o rio po uco li.mpc: , c1m correnteza e 
uma cach oe io·a, que ·ter ia meia leg ua ele com pl'icla. Nos dias 29, 
3) e 3 -l ele j à ne i1·o e 1 ele fever eiro ·to mo a a se 1· o ri o ele boa 
navegação . 18 . No d ia 2 ele feve re i1• o Lopo•.t uma cach oe iea, 
onde descarrego u e varou aq canón.9 me ia l e ~·n~. mais ab<tixo; uLt
·tt-a que pas,ou o can a l no dia 3. O r· i o é a h i violento, e d iz te1·á 
uma legna ele la rg ura , e que ia na vega ndo P'>r entre mot·ra
l'ias, illl o ~as, p eclt·as e pa redões na beit'a elo m esmo ri o. 19. Nos 
dias 4, 5 e 6 era o ri o limpo . No primeüo entra va pela es• 
querela um rio n ão peqn eno, e dnas voltas mais a ba ixo, pe la 

· direita , nm riacho grande. No s ~gundo di a p:tSS1tt por 1t mtt 
barra grande , e com agua snja CJ:Ue vinh a ela cl ireit:t. . No tel'
ceiro ia por entre g ra ndes serra ni as . 20. No dia 7 n avegot1 
por ent1·e morr.1rias, e logo cbegoLl a u ma cachoe ira ele ba ixos 
e corren~e;~;us , célrn duas boas l egnas de co mp1·icla, onde Lop é> U 
uma canôa carregada ele gentios, que se poz em fu ga por um 
riiJeivão aci ma. Ab·1ixo e nco n·tr ou outra can~a rodada t ambe m 
ele genti o, mas que m ostrava ser feita co m fen·amen t!l. nossa, 
e m ais aba ixo uma cachoeira, d efo·onte da qu a l estava um 
morro em m eio do rio. 2 l. No dia 8, navegando · por meio 
ele morrarias, boas ca mpanhns par t procuntr o ouro, ~eus 
cu m pe~ tes e rio ele rui m navegação com du as resacaclas ú. 
clit·ei la. A D ~o po tt um ;t cach o~ ira ou etllctipabct mu i~o com 
prida, q ue lhe levou a passnr tnclo esse d ia 0 o ~eO' uinte no 
qnal v io Yes Li g ios de brancos. 2~ . No dia H e 12 n°avego~ por 
um rio , mas mui ~o l argo e com g randes o nd as : a l a l' g.nra , diz, 
se t• ú. ele legua e m eia , e neste ultim o dia avistou , pe las 3 ho1•as 
ela ta rcle, 11m a cani'l' que se poz em l'u g it.la, e elle em segui
mento de!J u a lé que a a lcançou junto ela n oite. E 1·am inclios 
mansos el as mis;ões el os j esu Has ; e n o di a H, pelas 7 ela 
m a nhã , chegou ú. primei1•a, d •n onünacla ele S. Jos~, ela parte 
esquerda 1 .a qu e m desce o rio, e onde fa lh 0u a té o d ia 15. 
A 16 passo u para a, m a rgem clire it:t., a qua l, diz, dista e á ela 
ou tra dnas l egt.tas, e n o dia ·18 chegou a B'guncla m issio da 
m esma ba nda clire i·ta, onde existe a fortaleza ele T apajoz, ·tendo 
j~ o_ rio em p arte 6 para 7 l eguas de la rgura. « A ban·a elo 
:St tmtclouro, segundo Cba nclless ftca a 1.3°23'30'' el e La'~- e 
5G 01"7'30" ele Lon g. O ele U 1·eenw ich; cli sLa elo porto el o R io 
Pre·~o 20 leg uas . «Do Por to Velho á bocca elo S umidon1'0 ha 
apenas '10 rnilhss e rn li n ha rec ~1 , mas por agna SO milh n.s ou 
m a1s _, por qu e o r1o t orce - se clem:tsiaclametrbe como que roclanclo, 
qttaS1 chegando mesmo a co 1·rer no rumo 8 . E. Largura n:J. 

1 A mesma de S . Jose de Matapús acima not>:ea'l!\ . ( N. do au• 
to r·.) 
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hocca, cerca de 3G metr os, corrente r apicla e d'agua muitissimo 
clara» ( Ch::mdless) «Esse ri o, mui·to ac ima da sua bal'l'a, pass , 
pol' clebai;w el e duas serras ele onde surge em um canal m ui to 
es·t l'eito. S1 tas m;J,rgcns são hai.Jitucl ll s pdos paci ficos Paricysa 
com mummente conhecicloa por Peneire'iros . » 

SUMIDOURO. Lagôa do Estado cli1 Bahia, no muu . elo 
P rado , 

S U M IDOURO . Laç;ôa el o Estado do R io G t·a nde do Sul, na 
zona a cenosu, enLre a '!agàa dos P <ttos e o Oceano , 

S UMIDOURO . L agôa. do Estado de Mi nas Geraes, no d ist . 
ela Lagôa Santa. E' assi m denom inada porque, em tempos chu
Yosos , quando enche , paGsa a azua pot· uma e norme lapa e 
vai a te o rio das Velh as, tendo um curso subterra neo ele 
3 kilume Lros m a is ou me nos. Qua ndo a agu a d im inue ou é 
esgotada , ap resen ta e asa Jagôa g1·ande quantidade el e peixe . 
( r nf. loc . ) 

SU NAM A N. Cachoeira no al-Lo Yatapu ou Jatapü, entre as 
cachoeit·as denom inadas Ca ri many e Marcuri an. (meq;ul hão) . 

S U N DARA. Ilh a elo Es·tado do R io ele J aneit·o, no clis t . el a 
R ibei ra e nn111 . de Angra dos Reis. 

SUP ARI AQUEN . R io do Estado elo Amazs nas, uffi. da 
~ar gem esq. elo Ur a ricnpar ã , tri b . do Ural'icuera. 

S U P E R AGUY. Co lonia estabe lec ida e m 1852 po t• Cb . Perl'et 
Ge nt il A ugtts to Pet·ret Ge nt il e Jo r~e Carlos Melly, na pen in
sub de Su peraguy, (, etrtracla da oah ia ele Pa ranaguá; no 
Es tado elo Paraná. Em 1854 con tava 13 familias, na mór pa r te 
suissas, que occupavam-se da c :tl iu ra el o eafé, canna, arro:r., 
mandi oca, milho, fe ij ão , legumes e algum fumo pa l' a o gas·to. 
A base elo systema u.cloptaclo n a colon ia era aforae ou render 
lotes de tet· t·as aos co lo nos, que ti n ham a p t·opt·iedade ele todo 
o r esu l ta do elo seu ·t raba lho, com a u n ica cl::msul::t, e m egual 
clacle de preço, se t• pt•efe ri clo o ftt ndaclot• na compra ou pt·e
]Ja r ação dos procluctos, que lhes per tencessem . «Está se vend o, 
cli~ i a o pres iden te Zac ha ri as de G. e Vasconce llos, em 185'!, q ue 
a colou ia de Superaguy é m enos uma co lon ia p ropriamente 
di ta , elo que um nuc leo ou esperançn ele colonia R edu zido 
a i11cla á tão mesqui nhas pr 0porções , presta, comt udo, j á o es
tabelecimento, o inap l'ecia veJ serviço de ens inar , ele um modo 
pr n.iico aos ~1abitan ·tes claquell as p;:u·age ns, qne mellloe cem 
ve~es d'o que a pesca, ele que mui tos su bsistem m iseravelment e, 
é l av t'al' a ·terra, e ele a-~tra hi r, si , como é ele espe l'<H, fu r 
pr osperando, novos emprehencleclores a seguir o exemplo elo 
funda dO!' d" colonia, ap t·oveita nclo- se assim tan·tos terrenos i n
cultos e desprezados nos m unic ípios ele s t•ra- abaixo, aliás 
mui-to fe r tei s ,, Em 1856, compunha -se de 10 fam íli as su issas. 
5 Crancezas e 2 a lie mães, prefa:r.enclo o n tnuero ele 6-l pessoas: 
Em 1857, segu ndo as informa<;ões enviadas pelo cli rec lot' ao 
Governo P rovincial , constava o pessoal elo estabelec imen to ele 
SS fam ílias, comp rehenclo ·L"Oclas <103 incli viduos, elos q uaes 55 
er am esLrangeit·os e 348 bt·ar.i leit·os . gm 1859, a popul ação 
a t Lin g ia a 496 in c\iv icluos, dos qu~\es 436 braz ileiros e 60 est ran
ge iros. AgHncia do Correio, c reacla em 1.887. '!.'em d aas eschs . 
publs. de ins t. prim., cr eaclas pelas Leís P rovs . n . 70 á 28 ele 
ma io ele 186 1 e n . 157 de 2·L de mar ço el e 1b6tl , 

SUPER AGU Y . Mo t·r o d o Es tado elo Paraná , no m un. d e 
Guarakessa v a . 

SUPE R AGU Y . Barr a septe tYtrion<~.l da bahia de Paranae-uá, 
no EsLaclo do Paraná . ~ 

SUPIÁ . Ilh a elo Es·tado do Amazono.s, no mu n. de Coclaj az. 
Em su a peq uena extensão ele 20 kils. qs . encer ra cento e po ucos 
lagos, piscosos quasi todos, dentre os quaes noLam - se os Supiá, 
Itessaca, Assahy, P irera, Lagarto, Ambrosio, Curral , Suru him, 
Pedra~ , Cauhychy , Reclonclo , T ul'll man e ou tros . T amb!lm 
escrevem ~opeá 

. SU P I Á . Lago elo Es t.ado do Amazonas, no rio P urus, nos 
ltnütes elo clist. ele Ayapuá . 

. SUPIR I R Y . Col'l'ego elo Es tado ele S . Paulo, hanba a 
Ctc\acle de SoeocaGa e cl e s~gua na margem esq , elo r io des·te 
no me. ,Per &o fica- lhe a fabricn elo fiação ele N . S . ela Ponte . 

S U P I T A NGA . Log. do Estado de Per nambuco, no mu n , 
de Ipoj uca . 

. S URARA , Ilha do Estado do Amazonas, no mun. da ca
Pl tal, a m a rgem di•·· el o r·io Negr o . 

S URARA . L ago do gstado do Amazonas , pet·to da margem 
d it· . do r io P urus. l,Ç g~ancle. O canal que vem sah ir no P u rüs 
Lem, segtt ndo affi r ma o Dr . S. Cout inho, 40 braças de largura e 
p restD.- se :í. na vegação cluran·te :1 encltCtl'te . 

SU R DO. Log . no m un . da J er omenh a do Estado do P iauhy. 

SURI ANE (I lha Grande do) . No mun . de Itaco:ltiara e 
Esta elo do Amazonas. 

SUR P R E SA. Co t• l'ego elo Estad o de S. Paulo, affi . da m argem 
dir, el o ri o Santo A nas tac io, aill . do P a raná. . 

SURRÃ O . Este impor tan·te quarteirão , u m dM mais popu 
losos do dis t . ele Ba n·eiri nha s, é regado pelo g t• a nde r iacho elo 
~ u rrão, que desem boca no ri o Mocambo e tem nas s ttas mar
ge ns m uitas te l'l'as ['rescas, pt·oprias par fl. cano a e o arroz, e pnra 
o centr o h a oukas adaptadas á ma ndioca, ro i lho e a lgodão, 
pl'i ncipal t·amo ela laYOU l'<.\ elo Jogar, se ndo es te o mais pt·opr io 
da fl'eguezia para semelha n te Ctil tu ra . T em chapadas em que 
se cri" bem gado. Stta popula,,ão t oda livre an da por 550 
a lmas . (li. l mana k elo Maranhão :1.8()0 .) 

SUR R ÃO . Log . elo Estado do P a r ahy ba d o Norte , no mun. 
de Fagu ncles . 

SURRÃO. Denom inação que toma no mu n. elo Jo gá a serr a 
que se estende parallelamen·te ao norte do rio Para by ba; no 

.Es tacl o des·te nome . 

SURRÃO . Ilha no r io Bl'anco, affi. do Negro, n o Es tado 
elo Amazonas , 

SURRÃ O. Gt·ande r iach o do Estado do Mar a nhão , banha o 
mun, ele Barrni l'inhas e clesagua no rio Mocambo . 

SURRÃ O. R iacho do Estaclo do Cear~' • no mun. de Ittt· 
pipoca . 

SURRÃO . Rio do Estado elo Pat·ahyba do Norte, no mun , 
do I ngá . 

SURU ' . Baüro do muu. elo P a rn a hyba, no Estado ele 
S . Pau lo . 

SUR U AGY. Log. d o Estado de Pernambuco, no clist, ela 
Vicencia . 

SUROB AHIBA. Ilha no l ittor a l el o m un . de Mangamti ba 
do Es·tado elo R io ele J a neit·o, e n~t·e a Mara m ba ia e o con·H
nente, p<'ox ima el as i lhas J agtianao e J a rd im . 

SURU B Y . Estação ela E. de F. Cen·tral elo Braz il, no r ama l 
ele S . Paulo, entre as estações de Div isa e Rezende, ambas no 
Estado elo R io de Janei ro. 188k,689 d istan-te. do R io ele J a neit·o. 
Del la par te a E. ele F. ele Re.ze nde a Boca i na . Agencia d o 
coreeio e estação ·telegraphica . 

S URUBY . Pov , do E sta do ele Minas Ger aes, no clist . el a 
Capellinha elo mun, dt~ i\linas Novas; como n mu. esch . pub . ele 
i nst. pri m , cr eada pelo ar t . I § II ela Lei J'rov . u . 2.'179 de 
<J ele novem bt·o el e 1878 . 

SUR UB Y - ASSÚ . Il ha do Estado elo Par :í., n o r io A ma
zo nas, d e ft·otl'te ele Alemquet· e da ilha grande do Tapará. (Mappa 
do R io Amazo nas pol' J osé Ve lloso Barreto) . O 1° tenente Mar iz 
e Bal'ros, no Roteit·o ela V iagem da cor vet:l. Relmonte, pelo r io 
Amazonas, esc reve 01w?.tbius~ú, e di z ficar ao laclo dessa i lha 
u ma il hoLa conhecida pelo nome ele Pa?"Cteatubct. Na Car ta do 
R io Amazon as, elo Sr. Costa Azevedo :figu r am duas i lhas com 
ess3 nome (S u ru by- assú), uma gt·ande e ou tra menor ; a p l'i
m ei t·a elel'•·onte ele Ale mquer e a segrtncla ele Santarém, in ter
pondo-se entre ambas a ilb a g t'llncle do Tapar á . 

SURUBY -HUATE . Log. do Estado do Pará, no dist. de 
S. Francisco ele Assis ele Mon te Alegre . 

SUR UBY JÚ . Log . elo Estado do P ará, no mu n . ele Monte 
Alegre, com uma escola , 

S U R U B YJÚ . R io d o Estado elo Par á . Nasce em t~rras pro
x imas ás cabecei ras elo Gurupy e clesngua pela margem di r . el o 
ri o Capim . g m 1873, tentou fazer um reco nhec imento ':'esse . r io 
o engenhei ro bõlga A lberLo Blochausen , e po r elle sui.Jw a te ao 
r io Sarapuhy, onde fo i mor to pelos Amaoagés em d ezembro do 
mesmo !lllno, ass im com o o miss ional'io f <·ei Canrl <do de He re
mence que o acompanhava . "De uma carta achada e m u ma 
ganafa, rJue descia t•io abaixo, dir igida pol' aq uelle_ engenhell'O 
a s ua mulhe l' D . IIonorata Fu r Laclo B locba use n, d iz o Sr . B . 
Rod r ig ues , só colh i que con.1 H d ias ele_ viagem cl~ confl ue~~ ~ ~ • 
encon tra l' am-se 51 igar apés, que couflu tam no t'lO SurubtJU. » 
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Os indios Guajajaras, qÜe habitam o Surubyjít são restos. ~os 
a ntigos que habibaram as cabeceüas do P i naré e foram nnssw 
nados pelos padres j esu i ~as Ao·tonio Velloso e José Soares, 
mandados .em 1. 852 pelo pad •·e Vieit'a. 

SURUBYJÚ. Igarapé do Estado do Paní., no mun. ele 
Alemquer. E .um bt·aço do Amazonas. 

SURUBYJÚ . R io affi . do Gurupy, que separa o Eslado elo 
Pará do do Maranhão . 

SURUBYJÚ. Lago do Estado do Pará (Baena). F . Penna 
diz que nu.o existe. l<:sta asserção ele F. Peno a, que se demorou 
por aquelles lagares e que tão consciencioso é em s uas descri: 
pções, é digna ele nota quando vemos que H. Smith, qtle allt 
persistia algum tempo, designa no mappa que levao tou destas 
regiões, o lago Suru byjú, e precisamente no r.nesmo logar em 
que é elle designado no mappa de Sprx e Mal"Lr us, que percor
r eram detidamente estes logat•es, sendo formado pelas ~guas do 
l'io Surubyjü, que ·tambem ele ita aguas pa.ra o l a.go Cumamn 
niá ou de Alemquer. No mappa destes lagares ele H. Smi·tb , 
o lago Surubyjú-mirim é marcado como desaguando no cauul 
formado por um braço elo Amazonas em feen·te a uma das boccas 
por onde corre o t•io Curuá, naquella pat·te em que é chamads 
igat·apé de Alemc1 uet•; vasa no Amazonas . O mappC!i ele l\iar tr us 
e o ele H . Smüh são dignos de fe, sendo este uHimo muito mr
nucioso e acompanhado ele uma legenda explica·t ivot, de modo. 
que ha motivo para hesitar en tre as duas atli r mações; porém, 
pa·r a qnem Lem viajado no Amazonas, ella se expli ca pelo se
guin te : Não ha dous praticas elo Amazonas, ou clous ser~aneJ os, 
que cleem os mesmos nomes aos mesmos lagares. O que a 
Martins e a Sm ith foi mostrado como Suruby.Jú, a F. Pen 11 ~. 
o foi com ou tra denominação, pois nestes Jogares os Ja:;os são 
em grancle num ero, no inverno cluran·te a cheia, desHpparecenclo 
muitos clura1rte a secca ou vasan·te. Incli uo.m e, comturlo, a que 
ha um }ao-o Surubyjii., porque no ??tcbppa r ecen·te de Pe·terman 
(i887). ela 

0

Ameri ca elo Su l, op ti rno mappa em que ate encontro 
consignadas as ul·tirnas explorações elo rio Xio gú pela com
missão allemã, veJO marcado o lago Sur ubyjú. 

SURUBYJÚ-ASSÚ. Log. elo Estado elo Pat·á, no muo. ele 
San·tarem . 'l'ambem escr evem Swrttby-u -ctssú. 

SURUBYJÚ-MIRIM. Igarapé elo Es tado do Pará, no mun . 
ele Alemqtter . Corta aS . , a N. a ilha Ar apiry. (Inf. loc.) 

SURUBYJÚ-MIRIM. Lago do Estado elo P ar i , desagua 
no canal fot·mado pot• um braço elo Amazonas em frente a uma 
das boccas por onde corre o rio Cu ntá, naquella par·te em que 
é chamado igarapé ele Alemquer. Vasa no Amazonas . (Mappa 
de H. Smitb). 

SURUBYM. Dist. do Es·tado ele Pernambuco, no mun. elo 
Bomjardim. Diocese ele Olincla. Foi Cl'eaclo pat·ocbia pelo a rt. I ela 
Lei P rov . n. 1. 565 de 6 ele junho de lf\81. Pelo seu terriLot·io 
correm os rios Caiahy e riachos elo Chôro e do Tanque e a serra 
ela Ma·tta Virgem. Lavoura de algodão, milho, feijão e arroz. 
Criação ele gado. Além da egrej a matriz, ·tem capellas nos la
gares Matta Vit·gem, Capivara, Lagoa ela Vacca e Manclury. 

SURUBYM . Log . do Estado das Alagôas, no mnn. de 
Paulo All'onso . 

SURUBYM. Ilha do Estado elo Amazonas, no rio Solimões, 
ac ima elo Coary e proxim a das ilhas Tucuman. e Cumariá. 
(Costa Azeveclo .- Velloso Barreto) . 

SURUBYM. Ilh a do Estado do Pará, no mun. ele Gurupá. 
SURüBYM. Ilh a do rio S. Francisco, aba ixo da villa elo 

Capim Grosso, no Estado da Bahia. 
SURUBYM. Igarapé elo EAtaclo elo Ama·zonas, al:f. ela 

margem clir. elo rio Pacl au iry, tributari a do Negt•o. Sua foz 
fica proxima á elos igarapés Cas·tanho e Ucuqui. 

SURUBYM. Rio do Es·tado do Piauby, banha a v ill a de 
Campo-Maior pelo lado occidental e faz barra no Longá a um 
quarto de legua da mes ma villa, após um curso de oito leguas. 

f! SURUBYM. Rio elo Estado ele Minas Ger aes, banha o te r
ri'tori o elo Dist. ele S . Pedro do Jequi~ inhonha e clesagua na 
ma rgem dir. do rio des te nome . 

SURUBYM. Rio elo Es·tac!o de Minas Geraes, corre nos li
mites do clistr. de S . José cl'Agua Boa do mnn. ele Minas Novas . 
Recebe o Agua Boa, Santo Antonio e Ca.lclei rões. Desagua no 
U t·upuca . 

"' SURUBYM. Ribeirão elo Estado de Goyaz, aff. da ma,rgem 
esq do Rio S. Bartholomeu . 

SURUEYM. Rio elo Estado ele Goyaz, afl'. elo 'l'ocantins . 
SURU BYM. Lagôa do Estado do Ceará, no mun. de Cas 

cavel. 
SURUBYM. Lagôa no mu11. do Remanso do Estado da 

Bahia. 
SURUBYÚ . Vide Surubijú . 
SURUCURANA. Ilha elo mun. de Mangaratioa e Estado do 

Rio de Ja nei r·o. (Coronel F . C. de Campos . Obra ci't . ) 
SURUCUCÚ. R io elo Estado elo Espirito Santo, aJl', do rio 

Santa Maria. 
SURUCUCÚ. Conego do Estado de Goyaz, banha o muu. 

de Santa Luzia e desagua na margem esq . do r io Corumbá . 
(lnf. loc .) 

SURUCúTINGA. Ca rrego do Estado elo Rio de Janeiro; nasce 
em ·terras do tenente Bejamin Salles Pinhe iro e clesagua no 
Parahyba , junto á estação do Commercio . 

SURUCUYÚ. Morro elo Estado da Bahia, no mun. elo Bom 
Jesus elos Meir as . 

SURUHY. (Cor rupção ele S·u,·twú- y , marisco cl'ag-ua. ) Dist. 
do .IJ:staclo do R10 de J aneiro, no mun . ele Magé, banhado pelo 
rio elo seu nome. T eve origem na pequena capella fu uclada 
no l11gar denominado Goi;i, por Nicoláo .Balclim, em 16.29 sub a 
in vocação ele S. Nicoláo . Com prov imento ele curada foi trans
fer ida para a cap 11a ela Copacabana, em terras que foram cio 
con ego Antonio Dua r te Raposo . l!lm 1699 ~ornou a seu trans
ferida para ou·tra capella, que sob a in vocação de S. Nicoláo, 
ecl ilicou Felix Proeoça ele Magalhães , em Jogar sobranceiro, na 
margem clir. do 1·io 1:\uruhy , onde mais tarde levantou-se novo 
templo, que só foi concluído em 1710 e elevado a parochia em 
1755 . .IJ:ssa pov. contem per·to ele 40 casas em bom estado e uma 
e , lação tolegraphica . A sua pop. é ele cerca ele 1.200 ha us . Ha 
20 annos passttdos essa pov. foi en trepas to commercial impor
tante, chegando a mll! nler em seLt tral'ego 11. barco~ de 12 tone
ladas cada um , quauclo hoJe apenas existem qua~ro . Nas proxi
midades da povoação extstem U pequenos engenhos ele fabrie~L l' 
fal'inba, sendo a prod.ucçào ann uaJ dessa localidade de < .500 
saccos de farinha , 14 mil talhati de len ha, 3.600 duzias ele 
cac hos de bananas, laranjas e outras fructas ela zona, ele v ando
se a sua exportação annual a 170 contos ele r éis. Orago S . Ni
coláo e diocese ele Nyterõi. A respeibo de sua 1'tlnclação, di~ 
monsenhor Pizar1·o: «Nenhum documento authen\ ico noticia o 
fundador ela parochia existente no ·territorio ele t ururú-y, e., 
com·tudo, não receio aflirmar que deveu sua origem ao l:'re
Jaclo Loureiro , á vis ta das memorias e clocumen los seguintes 
- Informando sobt·e ella o Dr. Araujo, depois da sua visi ta 
em 1737, disse : l!lsta freg . fo i erecta a mais de 90 annos, e foi 
a egr·eja, cuja invocação é de S. NicoJáo , feiüa por Nicoláo Bal
clim, possuidor e senhor que era da fazenda em que está 
si tuada,e foi reeclilicacla no a nno de 1709,a. saber: o cot·po da 
eg reja pelos freg·uezes, e a capella-mór por Agueda Gorues ele 
Perarla, s ~ nbora ela mesma fazenda . N<io cD11sta com certeza 
quando começou a ser freguezia ; mas por informações de homens 
de 90 annos se sabe c1ue ctesde então, islo e, á 9ú annos, cpte já 
era freguezia, e se faziam os Sa nlos Sac ,·,tmentos em uma ca
pei la çt.e N . S . ela Copacabana, si ta nas serras que são hoje 
do re verendo conego Anbonio Duane Raposo, OIH1e ainda se 
desco l.Jrem vestigios da dita capella; e são as ditas tenas no 
·termo desta fl' eguezia ele onde se infet·e que o direito pauochia.l 
passou claquella capella para esta eg r·ej a; mas não se a verig.ua 
quando isto ~ uccecleu . Da presente Memod a (u11ica a respe ito 
des ra freg. ) se colli g·e que, em 1647, ao menos exis tia fu ndad<t 
a parochia na cape !la de N . S. ela Copacabana, ele cuja clnração 
se acham Jocumemos no anno ele 1655, como consta elo Liv. 4 
dos obitos ela freg-ueda de S . Sebast ião , onde foi declarado que 
J oan na Con&a, fall ec1d a no mez ele dezembro mand~ ra cl izet' 
algumas mis~as a N: S . ela Copacabana, sit~ no Su rur n-y, e 
no mesmo L1 v. fi .. 26 v . se vê o assento ele obi to de Manoel 
Gonçalves, fallecido a 16 ele dezembro ele 1658, concebido assim: 
- Declaro·t que seu corpo fosse enterrado na ermida ele N . s. 
da Copacabana; o que não leve eli'eito, pot· eotar a er mida em 
Sururú-y, longe da cidade, e viagem de mar. Fosse por deca
clencia elo templo (a qném o padre Francisco Gomes ela Rocl1a 
doou uma sor·te de terras no r io Sururú-y pat•a a sua conser-
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-vação e patrimonio, e mais tres braças ao r edor ela egrej a , 
.porém fóra do seu adro, por escri p·tura ele 24 ele se·tembro ele 
1669 (celebt·ada em no·tas elo tabell ião Antonio de Andrade, o 
moço) ou por ou·tros inconvenientes, d'ahi mudaram a pia 
baptismal para ermida dedicada a S. Nicoláo, e fundada no 
sit io chamado Goiá, por Nicoláo Baldim, pouco antes, ou no 
anno ele 1628, em qu e, para S(> poder celebrar missa na mesma 
casa, lh e l'ez patl'imon i o de 200 braças de ·terra cl testada, com 
1. 500 de se r·tao, ou o mais que tivesse o seu ti·tulo, pe lo rio 
Smurú- y acim<t á riba da lagôa Magua riuba, por escri ptura de 
6 de novembt·o do nnno clt to de 11328, la vrada em notas do RObre
dHo An·tonio ele Andrade, cuja doação aee it'ou, por par·te da 
ermida e prelado Matheus da Costa Aborim. Q11e mo ti ''OS ob ri
gar am a t rasladar a pia- baptism a l para otl'tt·a ennida elo mesmo 
titulo ele S. Nicoláo, fundada po r F elix de Pt·oença Man-alhães 
~m sitio sobran.ceiro ao rio Sururú y, menos ap·to pela e"smtssez 
do ter re no, porem commodo pela proximidade deste rio nave
ga va!, ·tambem s.1 ignora; preSI IITiinclo-s~ comtuclo que fo sse 
causa a decacl~n ci a da ermida, ou a sua pequenhez pa..a o U SQ 

da parochia. Em circumstancias eg 11aes el e ruina se achava 
esse ·templ o des tinado ultimamet..."te a servi r de matriz. e para 
te t' m<üor duração princip iou P1·oença a L'eeclifica l-o com fac ul
<C!acle do bispo D. Ft·a nc1sco de S. Joronymo, em despacho a _4 
de ago ,t o ele 1708, cttj a obra se concluiu depois do seu fallccl
men to a t 3 ele cleze m bl'o de 1710». SubsisLiu como capella cLU·a cla 
ou parochi:.t encommenclacta a'té que o Alvará ele 11 de janeiro 
d e 1755, lhe [[eu logat· n a classe das permanen·tes . Foi o padre 
J osé Hodt· ig- ues Fel'L'ei1·a o t o parocho. Nc> dis tr. se co nse rva 
U111a só capella lilial de que foi primeit·o fttndador Antonio Nunes 
ela CosLa Pll.que •:i, dedi cando-a á Conceição de San·ta Virgem 
pelos annos, ma is ou menos, de 1718. Além elas capellas 111en
cionaclas ela Copac:~ b ana e ele S. N icol áo, h ou ve tt de S. F ran
cisco, qu e li' r ancisco Di as Machado e sua mulher Isabel Es
teves fundttl'am na sua fazenda, doa ndo-lhe tod as as t erras ela 
mes ma faze nda para se tt pa trimonio, por escriptura de 27 ele 
setembro de 1616, lal'l'acla em no·tas do sobr ecl i'to Andrade; mas 
clesg t·açad" mente clesap par ecera m todas por cleleixamento de seus 

. admini stradores. Tem clu:ts eschs . publs . de ins"tr. p t•im. A 
lavo ura elo dist. cons iste na pl antação da mandioca para 
far inha, na do a!'L'oz, leg umes e alg um ca fé . Exporta se •s pro
duc·tos por meio de saveiros , que trazem aos mercados ela Ca
·pital F ederal. Cornprehende o pov. Cambucá.. 

SURUHY, Rio do Estado do R io ele .Janeiro; desce da ser•·a 
-dos Ot·gàos, banha o mun. de Magé e desagua na bahia de 
Ny terõi Recebe, entre ou-tros, o Roncador. Dá navegação 
dura nte mais de 12 kils . a barcos de pequeno commercio . Co m 
as marés os barcos chega m l'aci lmente até o porto da pov . de 

:Suruby, e, 10 kils. rio a cima, n avegam bem as canô>~.s; dah i 
'Elm diante está o rio obstruido com arvo res e matto . Em fren·te 
a pov. exis·te uma ponte de pedra sobre o rio, na es trada ele 
rodagem que vae ter a Magé , 

SURUHY-MIRIM, Rio do Estado do R io de J aneiro; 
n asce da serra elos Orgãos, banha o mun . de Magé e desaguá. 
11a bah ia de Nyterõi. Dá navegação a canôas, que vão fazer 
'lenha em suas margens . 

SURUHYNY. Rio do Estado do Amazonas, ail'. do Purús. 
..Recebe o Macuão. Ta mbem escrevem Suruiny e Churuiny . 

SURUMÚ. Rio elo Estado do .'t mazonas, aff. da mat•gem 
,cljr. do rio T acutú . Nasce ua cordilheira Pacara ima . Recebe 
.pela nungem esq. o rio Cotingo e iga l'apes Mauichy ou Jauary, 
-Caraçaiveu, Cuanatana, e pela dir, o rio Maruai. 

SURU NGA. R io do Es tado elo Es pirito Santo. no mun . de 
Guarapary. E ' um dos bt·aços que fot·ma o rio Perocão. Sobre 
.eiJe, na estrada p11blica que pelo centro vae á Capital, ex,iste 
uma ponte de madeira . 

SURUQUÁ . P onta no rio Tapaj ós, Estado do Pará . Ahi 
e:xis·te um banco de pedra fronteiro a um outt·o na ma t· gem 
opposta do rio. Estes bancos são , em tempo de secca, cobertos 
apenas por quat t·o ou cinco palm os d' agua , deixando entre·tanto 
,en tre as pedras um canal que na maior vasa n te sempre mede 15 a 
18 p~lmps de pt·ofu ndidade . 

SURURÚ. Pov. do Estado da Bahia , no dist. do Rio da 
Dona e mun. da Conce ição elo Almeidv .. 

SliRURÚ . Ilha do F;stado do E spirito Santo, na bahia da 
Victoria. 

otcc. r.r:on . 72 

SURURÚ . Ponta ~o lit toral do mun. ele Cabo Frio e Estado 
do Rio de Janeiro, entre a Prainha ela Pescaria e o sacco da 
Pedt·a Branca. 

SURURÚ. Tgara'pé elo E stado do Amazonas, aff. da m ~ rgem 
esq. do rio Pacla uiry, trib, do Negro, entre os igarapés Mo ru
murú e Sarapú. 

SURURÚ. Rio do Estado da Bahia, no mun. ele San·to An
tonio ele Jesus . 

SURURUÁ. Corren·te no Solimões, entre Mu·tumcoara e Ca
nariá . ( Cap itão - tenent~ Amazonas .) 

S URURU'S . Ilh a do Estado do Espírito Santo, na bahia 
deste nome, proxima ela Ilha Pe quena . 

SURURU'- Y. Vide s~wuhy . 

SUSPIRO. Log , do Estado elo Rio ele J a neiro, na cidade de 
Nova Fl'iburgo , com uma capella ele Sa nto Antonio e uma 
fonte ele excellente agua. 

SUSPIRO. Log. no tern1o ele S . Gabriel, no EsLaelo elo R . 
G. do Sul. 

SUSPIRO . Estação da E. de F. de Bagé a Ul' uguayana, nJ 
Estado do R. G. elo Sul, ent1·e as es tações de Jaguary e S. Ga 
briel, a 168m ,'i de altura . 

SUSPIRO. Serro elo Es·tado elo R , G . elo Sul, no m un . ele 
S . Gabl'iel. 

SUSPIRO. At·roio elo Es·tado elo R. G . do Sul; banh a a es
tação elo seu nome e clesag ua na margem cl ir . d,J ri o S<1nLa 
Mal'ia. 

SUSSUANHA. Arraial elo Estado elo Ceari, nove kils . dis
tante do Cam po Graude, s ituado a meia encosta de um outeiro. 
Ao pé elo a rra ial es tende- se o corrego do mesmo nome . 

SUSSUANHA . Corrego do Estado elo Ceará, aff. do Mucam
bira. 

SUSSUAPARA. Ilha do Estado ela Bahia, no rio S . Fran
cisco, en·tre Remanso e Sento Sé . Entt·e essa ilh a e a do Páo a 
Piqne ha um grande ba nco. 

SUSSUAPARA. Serra do Estado ele Minas Geraes, no mun . 
do P<1t·a. 

SUSSUAPARA : Riacho elo Estado do Mat·<Lnhão, all'. elo 
1·io Mearim . 

SUSSUAPARA. Riacho que desagna no rio P a rnahyba 
proximo á embocadura dos riachos Pombos e Pedr as de _!J'ogo. 
Junto a sua foz fica o logat• Almas elo Estado elo Maranhao. 

SUSSUARANA. Log . na com . ele J aicós elo Estado elo 
Piauhy , 

SUSSUARANA. Log. do Est ado da Bahia, no mun. de 
Bom Jesus dos Meiras, á margem esq. do rio de Contas, com 
uma esch. publ. de inst. prim . creacla pela Lei Prov . n. 2.350 
de 27 de julho ele 1882 . E' um elos pontos c~a estra_da pat·a a 
Capita l e al-to set·tão , Tem uma capella da m vocaçao do Bom 
Jesus elos Navegantes . 

SUSSUARANA. Sena elo Estado ele Minas Geraes, no mun, 
ele Monte.; Claros . 

SUSSUARAN A . Po v . e serra do Es ta do ele Minas Geraes, 
no mun . de Paracatú. 

SUSSU ARAN A. Ilh a .do Estado da Bahl a, no rio S. Fr.m
cisco pro:dma el as ilhas denominadas Fazenda Gt·a nde, Imbu
r ana' e Tres Ilh as e defl·onte da foz do riacho denominado Barra 
elo Lagamar. (Halfeld.) 
SUSSUARA~TA. Cachoeit·a no rio Pam ahyba, pouco acima 

da foz dos ri achos S. Felix e Limpeza . « Nes~a cachoeira , diz 
o Sr. João Ra ymundo Martins, ba pedras e cascalhos, tan·to do 
l ado elo Piauhy co mo do lado elo Maran~ão , estendendo -se o 
cascalho por es·ta margem numa boa extensao . A en·~rada nes ta 
cachoeira é pelo lado elo P iauhy, fazendo traressa horizontal 
pelo l ado do Mara nhão . » 

SUSSU ARAN A . Lagôa elo Estado do Maranh ão, no mun. 
do Brejo. (Inf. loc.) . 

SUSSUARANA. Lagôa do Estado elo Ceara, no mun. ele 
Cascave l. 

SUSSUATA. ,Log. no mun. de Goyaninha do Es tado elo 
R . G. elo Norte. 
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SUSTEN'IlO. Igarapé do Estado elo Paní, no mun. de Ol'ixi
miua. 

SUSTO. Arroio do Estado uo R. G. do Sul, aíJ'. dir. elo rio 
Cadeia, trib . do Caby. 

SUZANA. Outeiro alteroso ·e rampa do paraJ o mar, situado na 
costa tio Estado elo R. Grande do Norte e proximo á foz dos ·rios 
Cunhaú e Sibaump,. O pontal. por elle formado demora, segundo 
Vital ele Oliveira, por 130 SE, e 4,5 milhas distan·ts da ,ponta do 
Mole(iUe. Esse ponbal fórma por eua vez uma pequena enseada, 
onde logo pelo N. ficam o o~üeiro e rio Sibauma . 

SUZANA. Serra elo Estado de lVIinas Geraes, no disL do 
Parauna e mun. da Concei~'ão . (lnf. loc .) 

SUZANA . Carrego elo Estado de Goyaz, aff. da margem esq. 
elo ribeirão Alagado, trib . elo rio Corumbá. (Inf. loc.) 

SUZEN A. Ribeirão do EsLado de San la Catharina; nasce na 
serra da Velha e clesagua na margem esq. çlo rio Tijucas . (In!'. 
loc.) . 

SYDONIO. Balthazar Lisboa, em seus Anncws elo !No de 
J anei•·o, vol. I, faz menção ele um a ilha com esse nome, situacb 
na bahia de Guanabara. Ignoramos qual seja o nome actual. 

SYMP ATH;IA . Log. do Estado ele Pernambuco, no ,mun . de 
Palmares. 

T 

TABA. Nome que em todos os dialectos da língua tupi, si 
gnifica aldeia. Hoje só usam delle os nossos• p0etas, quando, no 
seu lyrismo patriotico, se r e ferem aos antigos arraiaes da quasi 
extincta raça doa Tupinam bás. 

TABÁ-ASSÚ. Nome primitivo da actual cidade do Assú, no 
Estado do R . G. do Nprte. 

TABACO. Ribeirão do Elstado de .iVIinas Geraes; atPavessa a 
estrada ele Queluz aS. João d'El-Rei. 

TABAHÚ. Oorrego elo Estado de S. Paulo, aff. do rio Pa• 
rahyba do Sul. E' atmvessaclo pela E. de Ferro Cenlul do 
Brazil. Não será Tambahú. 

TABAHY. !'tio elo Estado do Amazonas, ali. da margem dir . 
do rio Branco, afl'. do Negro. 

TABAIO. Serra elo EsLado do Amazonas, no rio Branco~ 

TABAJARA . Log. do Estado de Pernambuc.O, no mun. de 
Goyanna, 

TABAJARAS. Selvagens que habitavam a serra ela Ibiapaba, 
no Es·tado do Ceará. 

TABANCHÉ. Por·to no Estado da Bahia, a tres leguas ela 
pov. de J eq ui é, pertencente ao clis~, de N. S. elo Rosario ela villa 
de Cayrú. 

TABANGA. Serra elo Estado ele Sergipe, á margem do rio 
S. Ft·ancisco, en tre Propriá e Porto da Fo lha. Exi·ste nella uma 
grande brõcha, que prolonga- se q uasi perpendicular até :í. base, 
abrindo a montanha ele lado a lado e sendo conhecida pela deno
minação ele Buraco de Maria Pereira. E' ess:t .serra toda co.berta 
de caLingas e per ella acima ha montanhas de pedras azues, 
bt·ancas e amat•ellas. Refere uma ·tmdição que uma mulher, 
por nome lVIaria Fereira babi·tara numa , choupana den,tro dessa ' 
r ocha, occuHando- 8e alli elos bollandezes ; e segundo ontra 
que es3a mulher se t•efugiar:J. apavorada pela passagem ele La
b:~ Lut. 

TABAQUARA . Rio do gstado do Paraná, banha o mun. 
de Paranaguá e cl13~agua na bahia des le nome. 

TABARANAS . Baüro elo mun . daSena Negra, no!EsLaclo 
de S. Paulo, com uma osch. publ. 01·eada pela Lei n. il.Oi de 
24 ele setembro ele i 892 . Vide T 'nba·ranas. 

TABARAPARY. Rio do Estado do Pará, trib. ela ma~·gem 
dir . do baixo Xingú . 

TABARUHINA. Riacho que corre a 'NO. e lança-·se no 
Juruena, 12 ldla. abaixo elo Camararé, no msLado ele MarLto 
Grosso. O D. ele ltieli!aço faz menção .desse riacho e cLiz deno
minar-se tambem Saba1·uhina. 

TAB 

TABARY-TIRII?.ICA. Vide Tambutiri?,ica. 
TAB ATINGA . S. f. Nome ;vulgat• ela argila branca, ela quaF 

em certas localid!acles se servem os incolas para caiar as paredes, . 
em falta de cal. I Etym. Corrup·tela elo tupi Ji'obc~tinga, barr o 
bt·anco. No d ia lecto guarani Tobatin. 

TABATINGA. (Barro branco). Dist. do Estado do Ama 
zonas, no mun . de :S. Paulo de Olivença, na margem sep·ten
trional do l'io des·te no me, ao abri go da fortaleza ele S. Fran
cisco Xavier ele Tabatinga; fundacla em 1766 pelo major Do
mingos li\l'aoco, ao tvasladar-se para esse ponto o clestdcamento 
que existia em S . José elo Javary. 01·ago ~. Francisco Xavier e 
diocese do Amazonas E' excessivamen.Le abundante em cacáo. 
A Lei Prov. n. 3l0 de 8 ele maio ele 1875 'transfet·io para a 
pov . do Capacete a sé de Jlessa freg. Agencia elo correio. 

T ABATI'NGA . .Log. elo Estado elo Parii, nomun . de Came·tá, . 
com eschola . 

TABAT IN'GA . Dist. elo t ermo de i\Iaranguape, no Estado 
elo Ceará, com duas e,schs, publs. de inslr. prim . Sobre suas 
divisas vide Decreto n. lO de 14 de abl!il de 189J . 

' TABATINGA. Pov. do Estado do R. G. do Norte. no 
mun . de Mctca Cl; com .u:na ·esc h. publ. de ins~r . pl!im., . c1:eada. 
pela Lei Prov. n. 920 de 13 de março ele '1884 e ·tl'Unsformada 
~m mixta pela ele n. \'J35 de 21 ele •mat·ço ele 1885. Foi elevada a 
dist. pe lo llem·eto n. 85 ele 9 ele j-aneiro de '1891.. 

TABATINGA . . Log. do ·Estado cio R . G. do Nor·te, no mun
de Macahyba . 

TABATINGA. Pov. do 'Estado de Pernambuco, situada meia 
legua ao SSO . ela 'Ponta de Ped1·as. na lat. S. de 7o 35' 18" e
long. Occ. de 37o 7' 5" , 

T,ABATI;N.GA . L og:. do Estado de Pernambueo, no mt1n. de· 
S. Lourenço da l\Ja ·~ta. (Tnf. loc.) . 

TABATINGA. Pov. no mun. de Iguarassu do Estado ele .. 
Pernambuco. I'la outro log. elo mesmo nome no mun. elo Cabo. 

' TAB~'riNGA. 'Lo.g. do Estll.clode l"ernambuco, no termo da. 
cidade de N azarelh. 

TABATINGA. Pov. do E~tado de P ernambuco, no dist. cl~ 
de S. Lourenço de Tipucopapo. (In f. loc.) 

TABATING.A . Log. do Estado elas Alagôas, na Barra do 
S. Miguel e em S . i\íiguel dos Campos. 

TABATINGA. Log. elo Estado do Rio de Janeiro, na com. 
de Cam]Dos. Ahi exi13t\u outr'ora a aldeia dos índios Guarulhos, 
t1•ansferida do Cachoeira elo rio' Muriahé. Posteriormente foi 
ainda essa aldeia "Lran·sfericla para o lagar denominado La-· 
rangei·ras . 

TABAT INGA. Log. do Estado elo Rio ele Janeiro, no mun. 
de Re11encle. 

TABATIN'GA . Bairro no mun . de Caragua·tatuba do Es
tado de S. 'Paulo, com uma esch . pnbl. ele inst. prim., creacla 
pela Lei Prov. o. 81 ele 9 de abril ele '1885. 

TABATINGA. Pov. elo Estado de Minas Geraes, a seis kils: 
ela cidade de Lavras, c~m 40 habs. e umas 20 ca~as. 

TABATINGA (S. Francisco Xavi•er). Fo1•te esto.beleciclo na 
margem esq. elo Amazonas, quasi em frente.:í. foz do rio Javary, 
no limite ela nossa frontei\'a com a :Republica •Peruana, em po-
Si\·ão elevada e saudavel. Em '1766 começOLl por um registro 
desbinado á inspecção das canôas que vogavam para a pO\'. bes• 
panhola do Loreto; e 10 annos det'ois o governador :Joaquim 'de · 
~l e llo Povoas man·lou forLifical-o pelo sargento-mõr Domin goq 
Franco, reconhecendo <]Ue, pela facilidade da navegação, pelo 
movimento comrq.ercial com •OS visinhos, era esse ponto de maxi- 
ma importancia, chave ela fronteira com o Perú, e, por canse· · 
quencia, no caso ele se r dotaria ele uma forbaleza bem guar ne
aida e ar·macla. O En·saio ChoTogmphioo descreve assim o que 
havia a bi em 1839 : «O forte ,foi cons~ruiclo na parte mais proe- · 
minenle da planície, em r os to el o antigo quanel do comman
dante, mediando entre um e ouLro uma .larga área . A' esq· 
ele quartel es tá o rio, e :í. dir. jazem a egreja e os quarteis elos 
soldados, um arruinado e outro principiado. O fo r te é um h e- · 
xagono ir'l'egulal' de madeira g rossa ele sete pa lmos de proj ec 
ção vertical, e desti tu ido ele reparo interno, ele p::liissacla e ele-
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-~xpl anacl::t; servem ele fosso, ele uma parte o rio e de ot~tt•a a 
cortachra que faz o mesmo rio, qu3 mette por ella urna exi

.gu.a corrente, quanclo enche: entr~ a borda clesta cvrfadura e 
o fone existe um matto densi~simo . Nove peças de artilh::tl'ia 
é toda a fo rça dessa especie que a guarnecem, elas q ua.es tres de 
bronze de calibre i 1/2, cavalgada em cepos , _junto á poeta elo 
quarte l do commandante, o qual a inda em 1827 não ·tinha um::t 
líancleira para alçar no seu chamado fol'te. >> l~sse estado de 
abandono continuo:.~, ao-gravando-se, até qua em .18ô2 a questüo 
dos vapot·es peruanos Ji1orona e Pastaz::a chamou paTa ess3 
P?nto a aaenç_ão do governo, que pensou em fodifical-o; ma~ 
·so em 1857 fo1 approvaclo um pla no de defesa, com çando -se 
uma frente abalual'tada sobre. o quadro elo quàrtel. -'l'a b ~ tinga 
1 a ma ts conh ectcla das Jocaltdades em questão. ffistá sit•tad>t 
a margem esq. do Amazonas, que desde ahi até o Rio Ne,.ro 
toma o n0me ele Solimões, em frentJ á foz do hv!!!t'y, no liu~he 
do Braztl com o Perú . A SUH po;;ição ast!'Onomica é, segundo 
Costa Azevedo, lat. S. 4° U ' 30" e long. O. do Rio de Jan eiro 
26o 46' 24", com Ull.lfl. altura de 80,4 metros acim:t do oceano. 
Acha-se ligad~ a M:a náos e a Bulém por l inhas regulares de 
vapore; que hzern a viagem de '10 a '1 5 dias, confol'rne a 
marcha e nume·ro de portos cle escala e a demora nelles . F ica 
a 2 .078 mil has geographicas ele Belém. A des~ripção que della 
fazem os ulLimos viajantes que a visiLaram, os Srs. Brown e 
.Lids Lone (L873) é a seguitrte: << Lança,do ancora naqu31le 
logal', pet·to de um pequeno rebocador e um batelào, qu3, c~m 
algumas montadas (canôas) representavam as forças nava"'s do 
.Porto, e debaixo elas bocas ele uma fi leit•a de pe,~a~ de campa
nha defenclida.s pot• u m ba ixo parapeito de tet•t•a, terminámos 
-a nossa, s ttbida elo Amwzonas. Uma rampa em deo'l'álils leva ela 
beira á altura do forte, cerca de· 30 pés acima cYa marca das 
encheutes , em l't·ente ao qua l estava postada uma sentiue!la. 
Subtmos á pov. e pu.zemo -nos a pnssear por ella, que é princi
palmenLe composta de casas de pa lha para un s 80 soldados· que 
a l1 estacLOnam. A villa é d ivi dda por um fossv na·tural em dtH\S 
dez casas, dns quaes t t·es de negocio e uma da eschola, to1as em 
parte~ - c icil e mil i·ta.l' . A parte civil resume-se em oito ou 
cle1. casa>, das quaes tres ele negoc io e uma da eachola, todas em 
estado de abandono e em parte cobertas de p .l.lha. A parte 
mtlttar consiste em um reducto de terra prolong-ando- se com a 
1nargem elo rio, uma: ftleira ele cabanas e residencias dos ofH
ciaes, conjun·tamente com uma bella :fila de c·asas de tijolos 
em via de constnteção » (li'ifteon thousand milcs on the Ama
.::on and its t?··ibu·taries, 187 8. )»A quatro milhas de 'rabating-a 
-está o Pedi. O c lima não é bom e as feblres do Solimões são 
ele temer . A al imentação .é principalmente, sinão unicamente, 
de peixe e ta r baru gas . Fol para Tabatiuga que o Sr . Thau
.matargo de Azevedo, quando gor ernado t· do Amazonas, depor
tou o baTão de Juruá e outras personalidades notaveis daquelle 
Estado. Do~ viajan·tes qu.e teem passado po1· este ex lr amo do 
Brn.zil, um dos ultimas foi Mareei Monnier. Eis o q•1e diz e3te 
escdpto~· em seu li no Des A. neles CHt Pa?"á, pwblicaclo em 1890: 
«Uma ruina tambem, ou pouco falta para isso , o forte brazi
le iro de Ta.b~ttin ga, onde abordámos na m::vnhã da 28. Tres 
-grandes corpos ele edificio caiados elevam-se a iDO metros da 
barranca, domi nados pot· um reclucto ele barro . Da cima o leito 
do rio, ela largul'a ele 1800 metros, é vis i vel na extensão de 
seis leguas•. Ao 01·ien·te o hori zonte é 1echaclo p or um e:t·upo ele 
ilhas cobertas ele matto e esparsas peh foz do J avary. U3 Joga
r es p:tra as !Je,;as cslão va~ios; o unico vestip;io de al'tilharia é 
um velho canhão !'und ido, entel'l'aelo na terL'a, ao pé de sua 
carreta desmantelada. Quan·to aos• eeliftcics, um apenas é habi
tavel ; os ·dons outt·os não teem mais nem janellas, nem telhado; 
atravez de suas aberturas lobriga- se a florest1, que já vae inva
dindo os escombros . O fct·te é occupado apenás por uns i O ho
mens e suas fa.•nil ias, sob o commando de um official ou sub
alt,rno, não sei ao certo, porque suparioNs e subordinados, 
de mrunga~ de camis_a e chapéos de palha 1~arecem viv:_t· . no 
pé d< mais perfeUa 1gua.ldacle . De certo nao ·tem raza9 ele 
ser aqui uma fortalez;a, no s'nticlo res tricto da palavra . Uma 
Palhoça no centro ele um reduct.o fora mais c1ue o praciso para 
ab l'i gar a guarn ição e faze1· -se re>peitar p~los iudios que andam 
ent cort•e rias. A visita, uma ou duas vezes por anno, ele uma elas 
lancha8 a vapor da flotilha que está ancorada em Manáos teria 
completado o syslema de defesa. Mas, como tantas vezes succe
elc nos paizes novos, qu iz-s e fazer a causa á grande, á eu ropéa. 
lTisLe quartel monume ntal na bot•cla de uma floresta virgem 
Parece-m g uma imagem assaz exacta desses immensos Elstados 
elo Novo Mundo, onde a autoridade pJ!itica e oommercial 
quasi que não ultrapa%ão a ainda a visinhança das costas: 
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um p:n·t ico soberbo abrindo sobre o vacuo. ,. Do· m esmo auto~ 
colheremos agora algumas notas sobre a viagem a partir de 
Taba·tinga, descendo o Amazonas << 23 de Nouembro - 7 de 
DJ•ernb1·o, - A melancolia elo ma,t• pouco é comparada a este 
hor isonte monotono. A pa isagem é de uniformidade implacavel ; 
centenas de milhas de margeus indistinctas, meio afogadas, 
i uvis iveis p1r vez~s, ou, quando o rio 83 constring~, quaudo o 
vapor se me·tte pelo> canaes de um archipelago, a in evitavel 
floresta er o-ue11do·se como um muro, as palmeiras e os fe·tos de
bruçados sobre as agua>, as moitas al'l'ancadas r oclando na cor
r ~nte, restos de matta accumulados em palissadas ao longo dos 
barrancos, bandos i nnnm<>ros de passaras estriando o céo, e, 
deixando na U.arm cmi a luminosa da quaclm a nota l'unebre, o 
u t•ttbú o grande abutre negro de sentinel!a no cimo das arvores .. . 
Os va~o'l amazon icos são estabelecidos se.:J'UlHio um pla no mui 
part icular, que corresponde ao mesmo ás exigencias do clima 
e os bai.Jitos de sua cl iente! la. O nosso, q ti e pó de arquear 250 
toneladas, tem duas cobertas ligadas por uma armação ele ferro 
de claraboia. O andar ele baixo é r eservado ás machina~, á 
·tripalação, á ca rga ; o de cima pe t··tence ao estado maior e aos 
passa;ge iros . A accomeclação é da mais s imples : não la ·ta
biques, nem caroarores; a uoica mobilia consiste em fortes 
apoios· a bat't·as fixas em chapas ele ferro. E' alli que cada um 
a rma sua rêde e fica estendido horas inteiras, com os olhos 
me io fechados sob o calor do meio -dia que cega; é alli que ao escu
recer descançam prom iscuam )n& e os viajantes n a noute tcp ida, 
em que a c:>t•rente elo ar, levantada pala vapor qu e corre a toda 
fot·ça, nos a fag;t como o aO' itar de leque invisíve l. Não precisa 
dizet·- se q11e o serúço e a d isciplina só impel'feitamenle relem
bram a baila regnla l'idarl e de um paquete ~t·an satlan lico . !'ar
te- se quand'l se q ·ter ; chega-se quando se póde; ases alas são 
nuis ou menos longas, conforme a quantidade de combust ivel, 
a embarcar. N:lVegámos ind[Jfer en t..monte de diae de noite, 
conduzidds por pilotos incl ios que, segut·os em longa esperiencia., 
não se importam com cartas e conhee m todos os desvios do 
r~o, o~ mea ndros elo> a rchipelagos e elos bancos de areia, em 
uma d istancia de 1,-LOO milhas , de Iqui tos ao Rio Negro. Na 
méd ia quas i so viaj<i.m os doze horas mas vinte e qt~atro. O res·to 
do tempo consagra -sa a fazet· lenha, de que os incligen!!s 1'ibei
·rinhos prep:t.ram da antemão grandes porções nos pontos em 
q11e a barranca alta, co l'tada a piqae, torna o desem barque 
mais facil. Entra.mlo dos na faina, mulhere> e meninos, velhos .. 
cujos tatuados e cozidos de fundas cicatrizes attes·tam que co-
o liecet•am os tempos beroicos; é um espectaculo estranho es·te 
desfillllt' de pessoas de cabellos compridos, vestidas de uma 
tanga de algodão ou embira, avoluma•lo ao clarão dos a1·chotes, 
e cuja epiderme luzente possue os reflexos do bronze. A' ex
cep:;ão do commauelante e ele seu immecliato , a ·tripolação com
põe-se ele mestiços e de indios pertencentes uns a di versas tribus 
ribeirinl1as, outros ás populações que habitam os valles do To
cantins ou do 'l'apa.ioz, marinheiros consumados, a{l'eitos desde 
a infancia a manoht·a,r suas canoas pelas corredeira~, e que não 
t~em duvida a dar á liugua desde que o alcool os põe de veia. 
Toda es ta gen·Le reune- se á no ite á ré, ·tagat·ella, cantarola, ou 
en·tão, sentada em circulo á volta elo decano do bando, escuta 
intermin a.veis historias comendo bananas . O narrador, cedo de 
seu publico, não faz grandes esforços de imaginação; seu repet•
·torio limita-se ás lendas mais conhecidas de theogonia india, 
ás façanhas do Curupira, de Jurupal'i, da mãi dagua da oncliua 
Oiat•a ... Por vezes a histor ia descamba em apologo; põe em 
scena os Lypos mais espalhados da fauna amazouica, a o.nça, o 
macaco, o urubú, o papagaio e sobretudo o jabuti, que para o 
fabulista barbat·o symbolisa a astucia , a malicia, a desfon'IJ. do 
espirito contra a força . Ensinam-nos como o jaboti sae-se dos 
ape r tos mais criLicos, escapa alte1·nativameate ás gat·ras do fe
lino e da ave ele r apina; como desdenhado pelo veado, atra
vessa a desafia l- o para uma corrida e, o g_ ue é melhor ganha a 
aposta. A lencla original ás mais das vezes não pasga ele simples 
·talagarça, em que o nanador borda ao bel prazer de sua fan
tas ta . Dá-se o caso de atra palbàr -se ~ Tudo lbe serve. Jun·tal'á 
o rugido da onça, as palhaçadas do macaco, o anelar arras
tado do jaboti excitado pelo1 espect.adoras que Ih~ servem. de 
côro nos loo-a res patheticos, Quando se navega a no1te, St o 
tempo es ~ á b~m e o fi1•mam en to estrellado não raro ou1•e-se 
na hora em que julga- se todo o mundo adormectdo,_ elevar- se a 
voz de um tripolante, entoando em rythmo conhecJdo al g ~tma. 
encleixa em que o impl·ovisaclor mistura _a l ua os astr.os, suas 
reco1·dações pessoaes, os incidentes mtnusculos do cha . Seus 
companheiros repe·tem o estribilho em tom demorado . Ha um_ 
aprec iado por todos os marinheiros dos vapores e pesadaS' 
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montat·ias á vela que navegam entre Pará e Manáos, começa 
assim: 

A lua est{, sahindo, 
Niãí, mã! 

As estrellns es tão chot·nndo, 
1viãi, mãi t 

A melopéa póde-se prolongar assim ao infinito ; seu unico fim 
é o esgotamento do cantor q ue orcl ina damen te term~na 
no estrihJlho por um ronco sonoro cotno um a nota ele orgao. 
Depois o vo.por pr osegue em sua clet•rota, , ora . pe l o canal 
principal, ora por canaes naLUt·aes, que aqut e a lt permttlem 
evitar a lgumas elas grandes voltas elo do. Perceba- se a penas o 
ofl'egar da machina ou o baque de u ma barranca minada pel a 
agua, que ·tomba arras tan do comsigo uma socção de ma·tta; o 
abalo propaga-se muitas vezes e os desmoronamentos snccedem
se ao longe, 11a noite, sernelhan·tes a descargas ele mosquetal'ia. 
Tocámos as quatro escalas de S . Paulo d'Olivença, To nant ins, 
Font.eboa e T elfé situada fronteira á fóz do Jap tt r á , modestos 
povoa dos distan·tes uns elos outros cento e cincoenta mi lh as . 
O mais impor·tan·te apenas conta quare nta casas alinh adas 
ent re a mat·ta e o r io, como soldados em parada . Entretan·to 
produz• m todos, vistos de longe, efteHo bem reg ul a r. A estru
c·tura elos es ta belecimentos ja não é a mesma elo Ama1.onas 
peruano ; o tij ollo, cober·to ele urn v. 6ca cla ra, subst itnio a 
cons tr!zc.ção india, em que r.ão entr a pt·ego, ne m ca vilha, e 
cujas vigas são presas á argamassa por corre ias de couro ele 
peixe-boi. Aqui prevalece a tradicçiio européa; a iostalh~ção 
possue ca racter mais dtftnitiv o que, de longe, faz illusão . Na 
realidade i.udo é muito precario : paredes de tijo llos ou alpen
dres de pedra, um rancho e nada mais . Talvez até que eu me 
cliciclisse pela palhoça, mais saln bre porc1ue é mais a rejada . A 
peça ele alvena ria , roida pela humidacle, é admüavellaboratorio 
de febres, Mylo inexpugnavel pa ra as centopeas, lacraus e 
escorpiões. Nesta época elo anno, es·tas povoações elitão quasi 
ele ertas ; só ha nelLts doentes ou vel hos. 'l'ocla a população 
estú ainda occupacla em apanhar ovos de t artaruga e extrahir 
delles o azeite, que é um dos principaes a•··tigos de exportação. 
Não menos de oito a dez mi l jart•as &ão expedidas, con·tendo 
cada uma cerca de dez litros, e avalia-se no a lgal'iRmo enol'li:e 
de quat·en·ta e oito mil bões ele ·totalid ade de ovos cada anno 
destruidos no Solimões . A gr a nde tartaruga do Amazonas: que 
attinge a tl'es pés ele cornprimen·to sobre dois de largut·a, depo
sita seus ovoe em certa praia e os en terra na areia, e edi fica 
ass im uma sé l'ia de dunas faceis de reco nhecer-se ele longe ; 
chamam -se taboleiros . Gado povoado tem seu campo de acção 
perfei"tamente dema rcado e n ão pode outt•o rnet·te t·-se no do vist 
n_ho. Uns e outros, a li ás, dispoem ele um a secçii.o elo rio sulfi
Cientemen·te ex ten>a, medindo muitas vezes cincoenta a sessenta 
l eguas. Para maior segurança, durante a safra q1te cJmf\ça em 
se tembro e pt·olonga- se até as primeiras chuvas de clezernbt·o 
uma lancha ela fl o·tilha ele Manáos , mandada pel o preaiclente, 
cruza no Amazo nas para irnpedit· os conllic·tos. A safr·a elos 
tabol'e iros é ptu·a a população européa, i ndia ou mestiça doa 
povoados a ma z'1nicos a gran de distracção do a nn o : corres
poncle ao que são na E uropa a vindima e a ceifa. E' uma occa
s lão ele r~ gosij os inge nuos, danç~s e cansões, em que as velhas 
kadicções portuguezas se misturam aos costumes i ndios. A 6 á 
noite, cleix;l. mos a nossoa direita a embocadura do rio Prrrús, 
que nasce no s confins da Bolivi~ , além elo decimo g l' áO ele 
latitude Sul, e é navegavel durante cêt'ca ele tres mil ktlometros; 
p1·olongavamos a ilha da P aciencia, cujo nome annuncia qrre 
es ta navegação massante vai se appt·oximanclo do seu t ermo; 
nosso vapor en·tra n o ca nal Manacapurú, que comm nn ica com 
o r io Neg t· o e ao amanhecer a ncot·amos no rio Escuro, em 
ft·ente a Ma n:ios." A' Gazeta ele Noticicbs ·ie '16 ele abl'i l de 1892 
escreveu o Dr . Luiz Vieir a ele Faria o segu inte: «A Gazeta 
ele Notioic•s de an·te-honte m, querendo fazer conhecidas as for
t::tlezas para onde foram clesten a...tos n'aquelle dia os cidadãos 
implicados no c rime de sedição, extrahiLL ela memoria escripta 
pelo coronel li. ugusto FausLo de Souza, meu prezado coll ega e 
sempr e lembt·ado amigo, entr e outras, uma notici a ela fortaleza 
de TalJatinga. até o a nno ele 1867 ; e corno d'esse an no pat·a cá 
t en ham sido mudadas radica lmente as condições cl'essa fortale~a, 
que es teve a meu cargo nos annos ele 1868 e 1869, quando eu era 
a inda capitão elo corpo de est ado maiot· ele 1 ~ classe no exer
cito, e ali i es·ti v e, nomeado pelo govern o gera l, como e nge 
nheiro elas obras mil itares e commanclaote ela f t·onLeira, desejo 
cooperar para o melhor conh ecime ntu cl'essa 12raça de guerra ele 

nos11a f ronteira com o Perú. Assim, reco rrendo a alg-uns apo nta
mentos, amplia rei um pnuco essa noticia , 9 ue, co '?o foi pubh
cacla, fi.cat•ia muito deficiente . Como é salJlClo, o r1o Am azon~s, 
no seu perctll'SO comprehencl iclo entre a conflt~ encia elo no 
Negro a té a nossa di visa com o P er u, ·toma o nome el e So!t· 
mões, e é a margem esq uercla r! o Sol i mões, acima da tor. 
do Java1·y, que se acha situacl a a fo,··ta lez:.t de Ta ba·ttn ga . 
O nos"sa marco de limi·te co;u o Perú es tá plan·tado no angulo 
que fórma a margem esquerda do r io Solimões com o igarapé 
San·to Antonio, acha:ndo -se o elo Perú defronte, no lado opposto 
do mesmo igal'a pé, que desemboca por uma zona ne ~Jtra c!~ 
mu i·to poucos me·t,.os de lal'gut·a. A ma rgem esq . elo 1g-ar ape 
Santo An·tonio é elevada, e ahi e:.: istia uma si-tuação de um por
t ug-uez, a qual ficou dividida pela estt•ei"ta zona neutra . Do
lado peruano o terreno é tambem eleraclo, e, alg uns meLrOS· 
acima do igarapé, e m nive l talvez superior ao uossu. De fronte 
elo Santo Antonio o Solim õea é e- tt'ái·to e apresenta um a pont!ll 
de :terra tal vez ao alcanc ele fuzi l. Essa ponta é formaria pela 
volta elo rio qu e, viuclo ele oeste para leste, um pouco acima 
ela San·to An·tonio se curva todo pat·a o sul. Em virl ucle dessa 
forte cut·vatul'a, e ela dim inuição ela largura, a velocicl ncle elas 
aguas é mui ·to g1·a ncle. Dessa pont a de ·tert· a a mat•gem di r . vae 
fugind o ela oppos ta a medida que avança pa r a sul, e abaixo ele 
T abatinga fót·m a- se ou tra ponta pot· ou tr a volta .elo rio. Da 
praça esse terreno parece uma ilh a o que me fez indagar ele 
a lg uns praticas se o era ele fac1o . Disseram- me elles q•.te no
tempo elas cheias pequenos igarapés e t errenos alagad tços es ta 
belecem passagem por elett·az dessa pon"t:l avançada ela margem 
clir. elo Solimões, por ém que a momarin (pequena canôa) qne a 
em prebenclesse enco ntt·aria a lgrrmas di fficu lclades e por falta de 
agua teria ele ser art'astacla em alg uns lagares. Creio que a co~
sideração ela es·treiteza elo rio pesou na apreciação elos que opi
navam pela escolha do Santo A ntonio para estab ··lecimento ela 
nossn. praça furte, opinião ele que discot·dei e que não fui acceita 
tarnbem no proj ec·to das ebras ele defeza. Descendo pela mar-· 
gem esq. el o Solimoes (mar gem bt·azileit'a) ele Santo Anton io· 
para Tabatinga, encoutm-se um peqtteno igarapé, cujo nome· 
ignoro, e aba ixo desse ha ouko chamado 1\.raçatuba, mais: 
digno ele attenção, pelo que o explore i e le van tá um li geiro re
conhecime nto, que rern et·t i ao governo. Descendo a inda pela. 
margem elo t·i o, o ter reno, de po is de Araçatu ba) vae alteando . e 
forma uma elevação superior a em que .esta á. obra m~ t s. 
ao nor te de nossas forLiftcn.çr>es, um for L1m, e Isso em clts
tancia el o alcance muito efficaz do fuzil. Dessa elevação O· 

terreno desce para o sul a"Lé forma r um pequeno igarapé, mais 
pt•opl'iamente uma sanga, do q11aJ se sóbe para o planalto onde 
se acha a nossa praça ele gue t'l'a. Este. planalto ofre,.ece propor
ções para a edilicação elas obras pr o.1ectadas segundo o plano 
de que fa lia Fausto de Souza, mas em_ 2 1 de março de 1868. 
quando a li cheguei, as nossas for t1 flcaçoes cons Lavam ele dous 
bal uartes irt•egLtl a res, guarnecidos com oito boccas de fogo, um 
fot•tim proximo ele um elos balua r Les, com t res canhões, sendo 
esses ba luar·tes ligados por uma certin a cobl'i nclo o t.erreno com-. 
pre hencliclo entre o qLtarte l e a casa ela cornmanclanm~ ela ft•on-· 
teira, guarn ecida t oda a cortina com tres boccas ele [ogo. Essas 
fo r üficações, não concl uiclas, es·tavam em máo es.tado ; seus. 
massiços eram ineufficientes, seus r eves timenlos i rregula res 
e mal feitos, tudo revelando um geanele a ba nd ono e extrema 
cleficiencia defens iva . No r ecin to ela fo1·taleza exist iam e n1 ão os. 
seguintes preclios pet·tencentes ao govemo . A commanLlancia, 
como ali i chamavam, era uma grande casa coberta de palha, 
paredes formadas cl > este i'1s envnrados e barreada s, sem soalh o, 
nem lorró s ituada jun·to ao baluar le do s ul. illra ahi a r csi
clencia elo' commanilatrte da fronteira, elo engenheiro, e tambem 
se rvia de a rrecadação de al'mamentos, equipamentos eLe . , e até 
de posit~ de munições de gue l'J'a. i\..fJ lado da. commandanc.i~ 
encont 1•ei uma pec1uen a egreja em "tal estaclu el e ruina que fot · 
necessari o clestt·uil-a. de t odo, encontrando- se nella algu ns es 
teios de acapú, cuj o cet·ne tinha r esist icl0 á acção secula t· clCJ. 
tempo; pois um homem Já idoso me a ffirmou que e m sua m e- · 
ninice já conh eceu essa egrej a em estado ele rui na, e provave! •· 
mente era ella a mesma mencionada no Enmio Cho,·og>"Cbphico· 
ci tado pot• F a usto. Proximo ao baluarte elo norte es·tava o 
qu •rtel onde se al,,j a vam as praças elo cles·tacarnento que nessa 
época er a de g •J ardas nacionaes . Ao lado elo quartel uma pe
quena casa pat·a o commanelante do destacamento. No fundo 
da praça estava um a casa de proprieclacle pa r Licul a. r alugada 
pe lo governo para fu ncciona •• a mesa ele rendas, e proxima
ment e a essa casa h av ia um bart·acão que se1·via ele ofl'tcin as . 
Aos lados ela praça ex ist iam pequenas casas particulares de· 
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varies habitantes, ent1·e as qúaes apenas. havia ele negocio ele 
~m judeu chamaêlo Abrabão. Essa casa de negocio apenas 
tmba a lgumas fazendas, miudezas, que vendia aos moracl'ores 
e ao destacamento, fumo, farinha cl'agua, a lguma h·•lacba, as
sucar e nada mais. O passaclio a lli era miseravel e todos se 
s~s·ten·ta vam com peixe cosido em agua e sal e pirão de fa
nnha d'agua variando o peixe com a ·tartaruga, e ·tendo como 
um grande regalo o mingt\0 de bananas, qne na verdade é in
tragavel. ~u, que ·tinha ido só, suppol'tei esse estado de mise
ri.a por tt•es ou quatro mezes, e minha família quando lá chrcrou 
atncla par·ticipou dessas pri vaçõPs até que pude receber recu;sos 
da ca,piLal e estabelecer uma correspondencia mensal qne me 
remet.ti a pelo vapor os gener os a lirnen ticios n1ais necessarios. 
A rniset·itt dos habitantes era tão grande que não criavam urna 
ga.llinha,. não bavia um ovo sequer para remeclio ; e qtlando 
mande1 Vlr pelo vapor uma vacca ele lei te ·teve ella um desem
hat•que muito solemne pela gr a nde a.ffiuencia ele curiosos que 
corr1am pressurosos de longas dis·tancias pa ra veJ'etl1 um ani
mal q:re nunca tinham vi~to, A almndancia prodigiosa de 
m~sq~llos e de morcegos obl'igava a viver-se debaixo de mos
qurterros, e ai claquelle que tenLasse infl'ingir essa pt·axe, teria 
de soffre r la rgas sangrias dos mol'cegos, e os mosqaitus pet·ni
longos, borrach uclos, motucas e maroim punham-lhe o ros·to e 
as mãos em rericlas. Tudo isso suppor·tei com a minha família 
em ~868, não por um degredo ou por qualquer falta comme.; 
tida, mas ao contrario por inspirar con·fiança ao governo que 
me deu a commisRãe de dirigir as obras militares e tambem elo 
commanclo daque!lil importan~e l'ronteira . Antes ele mim tinha,m 
alli estado oulro.>, entre os quaes o· meu distin·to amigo hoje 
general Dr. Eduardo de Mor aes, que na sua r etirada, segundo me 
disseram, cleüou estas pa lavras de recordação: «que alli só 
voltat•ia se o l evassem em postas salgadas em a lguma barrica.:. 
P p.ril ini?i!llr a~ obras projeC"tados tive de montar fabrica ele 
tiJOlos, n sto nao haver peclt·a, córtes ele madeira, montat· ofli
cina ele carpinteiro, pedreiros, ferreiros, etc., e isso fez circular 
algum dinheiro e acoroçoar a vida commercial ele moào que, 
não só o israeli ta Abrahão sortiu melhor sua casa, como outro 
mot·a dor, um portuguez chamado Felix, a briu outra casa de 

.negocio, e abasteciam de todo o necessal'io não só o pessoal da 
guamição como os moradores elas circumvizinhanças que co
meçaram a concorrer até das feit .. rias dos seringaes do rio Ja
-vary, qne fica um pouco abaixo de T abat in ga . Sendo neces ;a
rio para construcção das obt·as projectaclas re·tira r as casas 
particulal'es pal'a fól'a do recinto da praça de guerra, projectei 
a fu nrl açã0 de um a povoação ao Stll, s••pal'ada pelo igara pé 
Ban1hy combinando os seus arruamentos de modo conveniell'te 
a ser d~fendiclo pela praça, e ah i Tieram muitas pessoas edifi
car SU>~3 casas. Permaneci nessa fronteira cerca ele anno e 
meio, durante esse tempo tambem esteve lá com sua exma. fa
milia o actual general Estevam José Ferraz, que nesse tempo 
era cRpit. iio e que nos mezes em que alli commandou o desLa
cament•J cooperou com a sua reconhecida competeocia para o 
desenvolvimento, animação e engrandecimento do logar, sendo 
depois rendido pelo capitão Silverio Nery, que tambem levou 
comsigo sua familia. Depois que me retirei da fronteira, lá es
teve o meu 8'-lltcloso amigo o inclyto genera l Antonio Tiburcio 
Fenei ra de Souza, e depois delle o não menos digno genera l 
José Clal'indo ele Queir oz, que tambem me honra com a sua 
rsbima. O desenvolvimen-to que esses no·taveis militares deram a 
essa fl'onteira, a lém àos esforços de ou·tros de que não lenho 
pleno cunheciJne•rto, são garantia de que hoje se achar á aquell a 
Pl\aça de guerl'a em condições muito melhores ele fortaleza, de 
habitação e de vivenda, Embol'a pelas pelas circumv1zinhanças 
haja mui tos lagares sezon a ticos, ·a situação ele Tabatinga é sa
l~<bre. Durante a minha estada lá, não se deu nem um só caso 
de enfet•midade notavel em minha família. ou n<1 eles meus 
~llustt·es co !legas . Uma occasião grassou Ugeira epidemia de 
cholerina, ruas foi pouco clnracloUl·a e não matou ningue.m . na 
f?r·taleza nP.m na povoação annexa, embot·a fizesse a lg umas 
'II?tiimas em fabrican·tes ele borracha elo rio Javary. Esta li
geu·a noticif!: Sel'virá, pois, para fnzer conhece t· nesta capital as 
~oas concl1çoes de salubridade claquella nossa praça de guerra, 
lmpol'tan·te corno ponto estt·ateg tc0 de nossas fronteiras do norte, 
e que agora vae adqu irir notoriedade pe lo .facto de il· dar 
hospedagem aos conhecidos cidadãos civis e milital'es que 
Para lá 'segui•·em como presos políticos. Servirá para demon
strar que o_gove1~no, fo!·ç.ado a e.mpt•egar energicas medidas 
de repressao, nao suJe ttou os pacientes a condições p e · 
rigosas de vida, e "tambem poderá concorret· para suavisaa· a 
dor muito natural elas famílias que ficam desoladas pela sepa-

ração ele pessoas que lhes são caras. Com este fim a escre
vemos,» 

TABATINGA. Ilha elo Estado elo Pará, no clist. de Abaeté . 

TABA'I'INGA . Pontal de pouca elevação, na costa elo Es
tado do R. G. elo Norte, na parte comprehendicla e1rtre a 
pon·ta ela Pipa e a dos Buzios . E' todo arenoso e cobet·to de 
barreiras ele arêa clara (seg,1ndo o pra·tico Philippe), e de arêa 
avermelhada (segundo Vital de Oliveira). 

TABATINGA. Monte na margem esq. do Solimões, entre 
as fronte iL·as ele Loreto e Tabatinga, sobre o qual passa a linha 
clivisol'ia elo Brazil. 

TABATINGA. Serra elo Estado de Pernambuco, no mun . 
ele Nazareth . 

TABATINGA. E' ass im denominada pelo Barão Homem 
de Mello uma parte ela immensa cordilheira, que sepa r a o 
l!:staclo da Bahia do de Goyaz. O Sr. Jardim, no seu 11rfappa, 
de Goya$ (i875) denomina- a Taguatinga. 

TABATINGA. Igarapé do Estado clu Pará; banha o mun. 
ele Cametá e desagua na margem dir. do Tocantins. I-Ia um 
outro afl'. ela margem esq . e no mesmo mun, 

TABATINGA. Riacho elo Estado elo Parahyba do Norte ; 
clesagua no mar entre a barra de Goyanna e a elo rio Gu~jú . 

TAB4.TINGA. Riacho do Estado ele Pet'llambuco, aff. do 
rio Ipojuca. 

TABATINGA. Rio do Estado ela Bahia, n o littoral, ent;·e 
Maragogipe e Nazareth. 

TABATINGA. Rio do Estado de S . Paulo· nasce da Cor
dilheira Marítima e elesagua no Oceano, depoi~ ele separ<l,r os 
m•ms. de llbatuba e Caraguatatuba (Lei Prov. n. 27 de 23 ele 
março de 1870). 

TABATINGA. Rio do Estado do Par aná; banha o mun. 
ele Guaratuba e desagua no Cubatào Grande. (Inf. loc .) 

TABATINGA. Rio do Estado de San-ta Catharina; des
agua n a margem dir. do Itapocu não longe elo Saltinho, 

TABATINGA. Corrego elo Estado ele Minas Geraes, a íf. 
elo rio S. João, que o é elo rio Grande. (Inf. loc.). Um outro 
informante diz-nos ser esse corrego afl', da margem clir. do rio 
Cachoeira. · 

TA'BATINGA. Carrego elo Estado de Minas Geraes, afr. 
elo ribeirão ele Ouro Fino. E' margeado pela E. de F. elo Sa
pucahy. 

TABATINGA. Ribeirão elo Estado ele Goyaz, aff. ela mar
gem esq . elo rio Maranhão, p1·oximo ás suas cabece tras. 

TABATINGA. Porto no Estado ele S. Paulo, · a 36 kils. 
d e S. Sebastião e ele Uba,tuba, ao lado elo espigão ela Mococa. 

TABATINGA GRANDE. Pequeno rio do E stado de Mi., 
nas Geraes , banha o mun. do Curve !lo e desagua no ribeirão 
ela Onça, trib. elo rio das Velhas. (Inf. loc.) 

TABATINGAHY . Arroio elo Estado elo R. G. do Sul, 
afl·. el a margem clir. do rio Jacuhy. Tambem escr eve m T1obc;
tingc•h?J . 

TABATINGAHY. Arroio elo Esbaclo elo R. G. elo Sul, 
a fi·. elo rio Quarahim. 

TABATINGÃO. Igarapé elo Estado elo Par[~ , na bahia elo 
Sol. 

TABATINGAS. 'l't•cs igarapés abaixo da Fortaleza deste 
nome, e que a ella conduzem interiormente, no Estado elo Ama
zonas· (Araujo Amazonas). 

TABATINGUARA. Rio do Estado ele S. Paulo, banha o 
mun. de Cananéa e desagua no rio Tac1uary. Ha no mun. uma 
lagôa do n~esmo nome. Assim esct•evem Clous informantes e 
A P1•ov . de S. Pa1blo 1,1888) pag. 328 . 

TABATINGUERA. Log. do Estado de S. Paulo; no 
mun. ela Capital, â margem ~sq . do rio 'il'a:nanduatehy_. Alll 
ficava o Hosp icio de Aliedados, ci·eaclo em v1rtucle do d•spo.s to 
no art. V ela Lei Pro-v. n. ~2 de 18 de seLemb 1·u ele 184.8 e m
stall ado a 14 de maio ele 1851?. 

TABATINGUERA. Pe9ueno rio do Estado do Paraná; 
banha o mun. de Paranagua e desagua na bah1a deste nome.· 
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TABAUAM. Lag.o elo Estade do Amazonas, na maPgem 
clir. elo rio Purús (Araujo Amazonas). 

TAB:A.UNA. Passo no rin Iguassú, entre Campo • Largo e 
Lapa, no IJ:staclo do Paraná. · 
TABAYARÉ~. Log. do Estado ,cle Pernambuco, nos ,muns. 

de P almares e Goyanna . Tambem encontra-se escr ipto Ta
bayré. 

TABEJÚ. Carrego elo Esta:do de · Goyaz, a<ll'. da margem 
dit•. do ribeirão Descoberto dos Montes CLaros . (Inf. loc.) 

TABERABA. Bairro do mun. da Conceição dos Guarulhos 
do Estado ele S. Paulo, com uma esch. publ. de inst. prim. 
p,at·a o sexo masculino, 01·eada pela Lei P.rov . n. 8 ele i5 de 
fevereiro ele 188!. 

TABEREBÁ . Igarapé do Estado elo P itrá , no mtm. de 
Juruty. 

TABEREBA (cajá). E' assim ·tambem denominado o iga:
rapé Tapereua, afl'. elo rio Mat·at'y, que é trib. elo Paclaniq. 
no Estado do Amazonas·. · 

TABEROÉ . Log . do Estado ela Bahia, entt•e Santarém e 
Taperoá, com clima insalubl'e . Está decadente . 

TABEROÉ. Rio elo Estado da Bahia, no lit'toral. entre Ta
peroá e Santarem. 

TABLAD'A. Termo usado no Estado do R. G . do sul 
para designar o logar onde se r eunem as tl'opas que veem ele 
fóra afim de serem vendidas ao xarqueador . E' uma verda
deira feira de gado vaccum, que é maior ·ou menor segundo a 
ailluencia ele tropas; h a di:J.s ele s~ reunirem para mais de ·oi-to 
mil rezes no tablada (Bernardo Taveira Junior. Notas P'l·ovin
cianas). 

TABÔA . Log. elo Estado do Maranhão, no mun . de Miri
tiba. 

TABÔA. Log. do Districto Fecl'eral , na fl'eg . de Inhaúma. 
Ahi nasce o rio Faleüo, tribu~ario do Farias. 

TABOADO. Log . do Estado das Alagôas, no mun. do 
Triumpho. 

TABOADO. Lagoa do Estado elas Alagôas, nas div isas d0 

mun. elo Poxim, ao N . da lagôa Azeda. 'l'em 2.000 braças ele 
comprido e i. 000 de larg ura. 

TABOAL. Log. no muu. de Miritiba do Estado doMara
nhão. 

TABOÃO . Capella do mun. elo Parnahyba, no Estado de 
S. Paulo. Orago Santa C.ruz. Tem uma escb, publ. de inst. 
prim. para o sexo masculino creada pela Lei P1•ov. u, 2 ele 20 
de fevereiro ele 1866 . A elo sexo feminino, cr·eada }leia Lei 
p,·ov. u. 37 de 30 de Março de 1882, foi, pe la de n. 19 de 6 
de março ele 1884, trans[erida para o bairro de S . Bento. 

TABOÃO . Log. do Estado ele S. Paulo, no mun. de Itú, 
com escholas . 

TABOÃO. Bairro elo mun . ela Penha, no Estado de S. Pa11lo. 

TABOÃO. Bait'l'O no mun. ele Tauba:é elo Estado ele São 
Paulo, com uma esch. publ. ele inst. prim., creada pela Lei 
Prov. n. 8 ele 24 ele fevereiro de 1882 . . 

TABO ÁO. Bairro no mun . ele S. Roque do Estado de São 
Paulo, com uma esch. pttbl. de instr. prim . 

TABOÃO . Bairro elo muo. do Cunha, no Estado de São 
Paulo. A Lei Pro v. n. 8 de 15 de fevereiro ele 188'1 ct•eou ahi 
uma esc h. publ. para o sex.o masculino. 

TABOÃO. Log. do Estado do Para ná, a Sk500 ele Curityba, 
na margem ela estrada que dessa cidade didge-se a Assunguy. 
Orago . S. Casemiro . 

TABOÃO. Anti"'a capella elo mun. do Rio Preto, no Estado 
de Minas Geraes . . 'llilevaela a el ist. pelo art . I ela Lei Prov. 
n. 1. 907 ele 19 de JUlho ele 1872, Orago S. Sebastião . Dista cerca 
ele 5± kils. ela cidade d'aquelle nome. E' vulgarmente deno
minada Chora. 

TABOÃO. Pov. do Estado ele Minas Get'aea, no clist. de 
S. Sebaa·tião do At·eado (Inf. loc.) 

TABOÃO . Morro do mun. ele S. Roque elo Estado ele 
S. Paulo. 

TABGÃO. Mol'l'O do Estado de Min as Geraeõ, no clist. do 
Linamento e mun . dé Ayuruoca (Lnf. l oc.) 

TABOÃO. Corrego elo Estado ela Bahia, atravessado pela. 
E. ele F~ de Carav.ell as, 

TABOÃO . R io elo Estado ele S. Pa1.1lo; ha nha o mun . de 
Lorena e clesagua na m~u·gem dir . elo Parahyba . 

TABOÃO . Rio do Estado de S. Paulo, nasce ela serra ele 
Paraty, na fconteira do Estado do R:io de Jan eil'O, e vae eles• 
agua'!' na margem di r. do Parahyttinga, (Pat·atinga , s~ gunclo 
outros), mais tarde ParaiLyba do Sul. (Carta da E. de F. Dom 
Pedro li~. 

T ABOÃO. Rio do Estado ele S. Paulo; banha o ·territÕrio 
ela ex-co lonin de Cananéat. · 

TAÊOÃO. Ribeirão do Estado ele S. Pa.ulo; banha o mun. 
de Atibaia e clesaJ.uru no rio deste ' nome (Inf. loc.) 

TABClÃO . Ribeirão do Estado de S. Pa1.tlo; banha a cidade 
de Hapetioinga e clesagua no Ponte Alta. 

TA·BOÃO .. Ribeoirão. do Estado elo Paraná, aff. elo rio elo 
Atel'mdo, que é trib. do Capivary, e este do Iguassú. 

TABOÃO. Riacho do Estado el o Paraná, banha a cidad<i' 
ele Castro e lança- se no Yap6 . 

'l'ABOÃO. Arroio do Estado do Rio Grande elo Sul, aff. ela 
margem esq. do rio Paseo Eundo, tdb. do Uruguay. 

TAiB<DÃO. Arroio do Estado do Rio Grande do Sul, afi'. 
da margem di r . elo Faxina!, trib. ele Jacuhy. 

TABOÃO. Rio do Es·taclo de Minas Geraes, no mun. ele 
Baepencly, na estt·ada que dessa cidade vae ao Carmo. Nasce 
na son·a da Cachoeira (Pouso Alto), percorre parte elo d is·t. de 
N . S. do Pouso Alto, entra no de Baependy, onde desagua. 
no rto deste nome pela margem·esq. Recebe o corrego da Del
phina. 

TAiBOÃO . Rio do Estado de Minas· Gerlles, aff. elo ItajLtbá. 
TABGÃO . Rio elo Estado ele Minas Get·aes, affl u. da margem 

esq . elo Ayuruoca. 
TABOÃO. Ribei rão. do Estado ele Mina~ Geraes; nasce na 

garganta elo Registro e elesagua no rio SanLo Antonio, afr. do 
:::>apucahy . 
. TABOÃO. Rib3irão do Estado de Minas Geraes, nasce na 
Man-tiqueira, toma para NE indo lançar-a. no rio Grande a 
tl'es kils . elo arraial elo Livramento. 

TABOÃOSINHO . Pov. do E~tado de Mina~ Geraes, no 
termo de Pouso Al to . 

TABOÃOSINHO. Ribeirão do Es taclo de S. Paulo; nasce na 
serra elo Pinhal (cordilheira do Quebra Cangalhas), caminho 
de Cunha para Lo rena, e depois ele um pet·cul'SO ele 20 l<ils. eles
agua no Parahytinga. Banba o mun . do Cunha. 

T ABOÃOSINHO . Corrego do Esta do de Minas Geraes ; 
nasce no morro da Boa Vista e desagua no Taboão , aff. do Ayu
ru oca. 

TABÔAS. PoL do Es~aelo do Rio ele Janeiro, no mun . de 
Santa 'fhereza, ao longo da esLt·ada do Connercio, na e:~:tensão 
ele dous kils . , assente em uma bonita vargem . Possue uma ca
pella eleclicadaa S. José, duas eschs. publs . ele inst. prim., uma 
estação da Estl'ad·t de Fet'l'O elo Commercio ao Porto elo Flores, 
no K. 17,648, entre Marambaia e Santa Ther eza. 

TABOAS. Corrego do Estado de S . P aulo, affl. elo rio Pardo, 
nas divisas do clistr. de Santa Cruz das P osses do município do 
Sertãosinho. 

TABOATINGA.. Log. do Estado elas Alagôas, na Barra do 
S. Miguel. 

TABOCA. Log. do Es·tado de .Pernambuco, uo dist. da Luz; 
e mun. ele S. Loureaço ela Matta. 

TABOCA . Log. do Estado de Sergipe, no mun. de Dores . 
TABOCA. Pov. elo Estado das Alagôas, no mun. elo Penedo

lia !H nela outros laga res no Pas~o do Camara"'ibe no Poxim em. 
Porto Real do Collegio e em S. B1·az . "' ' ' 

. TABO~A. Igarapé do Estado do Amazonas, aff. da margem 
d tr. do rw Ma rary, t.rib. elo Padauiry, e est3 do Negro . Fie<~. 
entre o r1o Iú e o igarapé Midty. 
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TABOCA. Riacho do Estado elo 0ea·r á, banha o mun. de 
Itapipoca e desagua no rio Embira . 

TABOCA. Riacho do Estado de Sergipe, aff. do u·io Arauá. 
TABOCA. Rio do Estado da Bahia, a!J. do I-ba·pecuru-mirim, 

no mun. de J acob ina. I 
TABOCA. Carrego no Estado da Bahia, atravessado pela 

E. de F. ele Ca ·a,·ellas. 
TABOCA. Ribeirão do Estado de S. Paulo: ~asce na mat'ta 

dos Pimentas, banha o mun, ele Ribeirão Prét<J e clesag,ua no 
rio Pat·do. 

TABOOA. Rio elo !Lstaelo ele Mirras Geraes, desagua na 
margem dir. elo P araca tú, cerca de 30 kils. abaixo da foz do ·Ba .. 
nabuyú. E' navegarei por canôas. 

TABOCA. Ribeirão do Estado de iVlinas Geraes, hanha,o 1 
mun. clP. Araxá e clesagua no rio elas Velhas . 

TABOOA. H.il;eil'ão do E,·hclo de i\finas Geraes, . aff. da 
margetn clir. elo rio Untcuia. Recebe o ribeirão da Cachoeira . 
Corre proximo á 'Se!Ta ele Lourenço Castanho. 

TABOCA. Ribeirão elo Estado ele Goyaz, no mun. do Porto 
Naciona l. 

TABOCA . Rktehe do Es·tado ele Goyaz, aff. ela mru1ge.m clir. 
do rio S. Bartholomeu p1·oximo ao Pavuda. 

TABOCA. Ribeirão do Es taclo de Goyaz, -aff. da margem dil·. 
do rio elas Areias, trib. do Corumbá. 

TABOCA . Lago do Estado do Amaz.mas, na margem esq . 
elo Purús. Pouco. adiante desse lag.o, diz o .Dr . S. Ootltinho, o 
Purús a larga, chegando a 45') braçae proximawente e dá um;t 
volta, ficando encostaclo á margem esq. convexa um banco que 
vae além do meio, clo rio. 

TABOOA. Lago do Estado do Amazonas, mt margem dir. 
do rio IVIadeira. 

TABOOA DE FÓR!A.. Pov. do Estado ele Sergi,pe, na ·com. 
de .At•ao!tjú, com uma esch. publ. ele illst. prim., creacla pela 
Le1 Pwv. n. 947 de 6 de maio de 1872 . 

TABOCAL . Dist. no mun. ela capilal elo 'Estado do Ama-
zonas. 

TABOCAL . Pov. do Estado ele Sergipe, no mun. de Aqui
daban. 

TABOCAL. Arraial elo Estado da.s 'A.lagôa~, no mun . de 
Porto H:eal elo Collegio. Ha ainda . outros logaTes do mesmo 
nome em Muricy e em Urucú. 

TABOCAL. Sena elo Estado do Parahyba do Nor·te, nas 
divisas ele Inclependencia. 

'l'ABOOAL. Igarapé elo Estado do Amazonas, a !l'. da mar
gem di r. do rio Urubü, acima elo ful'O elo Canna. 

TABOCAL . Igarapé do Estado do Pará; clesagua no rio 
Capim pela margem dil'., entre os igarapés Caqui·ta e Igarapé 
assú. 

TABOCAL. Rio elo Estado do Pará, no mun •. de Oriximina. 
Yai para o '1'1·ombetas . 

TABOCAL . .Ig~.rapé rtnib. do rio Xingú pela margem esq . 
Fica ao S. ela foz elo i garapé Ana ma tuba. 

TABOCAL. Cort'ego do Estado ele i\linas Gcraea, na P.Stt'acla 
de S. Francisco a S. Romão. 

T ABOCAL DO RANCHO. Log. elo Estado das Atag·õas, no 
mun. de Anadia . 

TABOCÃO. Carrego do Estado de Goyaz, banha o alde.iamento 
de Piabanba e des.~gua na margem esq . elo r10 Tocan~1n~. 

T ABOCAS. Pov. do Estado ele Pernambuco, no dist. ele 
S. José do Brejo ela Madre ele Deus . Nesta pov., diz o conego 
Honorato, notam-se algumas grutas ROS t•ocheclos, abertas 
pela namt·eza. mos qLle são ele pouca impor·tan.cia, pelo seu 
tamanho ou fórma; no·ta- se outrosim a cachoeira Tapada, no 
riacho Tabocas, 110 prjncipio da qual cle~a.ppa.rece totalmen·te o 
ri o, é sarge uo fim na distancia ele 4.0 a 50 braças. 

TABOCAS. Pov. do Estac\1) de Pernambuco, no dist do Elxú. 
TABOCAS. Pov. do Es·tado -de PernamLuco, no mun. da 

Victoria. 

TABtJCAS. _Log. do Estado das Alagôas, .no mun. da 
Victoria. 

TABO.CAS. Pov. do Estado ela Bahia, no termo de Minas do 
Rio ele Contas, com uma esch . publ. ele inatr . prim. creaela 
pela Lei Prov. n. 2 .068 de iLcl.e ·agostode 1880. 

TABOCAS. Pov. elo Estado ela Bahia, no termo de llhéos, 
com escho la. 

TABOC.AS. Log. elo Estado da Bahia, distante 15 kils. ela: 
villa do Brejinho. 

TABOCAS. Drst. do mun. elo Curvello elo 'Estado de Minas. 
Get·aes. Orago S. Gonçalo . Foi desmemblJado elo tet·mo elo 
Curvei lo pela .Lei Prov. n. 3,279 ele 30 ele outubro de 188 ·1 e a 
elle reincorporado ]Jelo Decreto n. 30.A ele 24 de . março ele '189). 

·Denomina-se hoje Pi·rapora. 
TABOCA:S. Pov. do dist . elo Abaeté do 'Estado de Minas 

Geraes, com uma esch. publ. de instr. prim. creada pela Lei 
Prov. n. 2 .. 597 àe 3 ele janeiro de ~880. 

TABOCAS . Morro situado a 54 lüls. ao O. do Recifd. Foi 
a;ssim clenomin.ado . pela ·grande quantidade de cannas bravas 
abi existentes. Thecorda a batalha de 3 de agosto de 1.645, em q11e 
os independentes, .command!!idoa.pelo capitão An·tonio Dias Car
doso, triumpharam elos liollanclezas, commandados pelo cot·onel 
lia.us. 

TABOCAS. São assim de-nominadas duas ilhas qLie ficam 
no rio Japurfl ;. uma entre a Nova Ilha elas Ta boca~ e a Ca:raipé, 
a outra entre Chymiry e Amaná. <Descendo-'se aquelle rio, eu
coo·tra-se uma outra ilha com o mesmo nome situada entre as 
ilhas Suma-uma, Nova.Abio, A.bio, Mariuhé e Genipauá. 

TABOCAS . Ilha no mun . àe Chiq,ue-Chique elo Estado da. 
Bahin, no do S. Francisco. 

TABOCAS . Igarapé do .Eshrtdo do Amazoaa;s, na margem 
esq. do rio Japurá., ai[ elo Solimões. Sahe elo Japttrá entre as 
costas denominadas Cumapy e Tracoá. 

TABOCAS. Pequeno rio elo .Estado elo Ceará, no dist. ele 
Ipú. Fôrma com ou·tros o rio i\laaambira . 

T.ABOCAS. Riacho elo E sta.do de Pernambuco; nasce da 
serra do seu nome e desagua na margem elir. do rio Capi
baribe . 

TABOCA:S. Riacho elo Estado da Bahia; desagua na margem 
clit·. elo rio de Contas, na pov. João Corrêa. 

TABOCAS. Rio do 'Estado do E. Santo, no mun . de Santa. 
Thereza. . 

TABOCAS. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, aff. elo rio· 
S. Francisco. 

TABOC.AS. Carrego do E stado de Minas Geraes, no mun. 
elo Carmo do Rio Clm·o. Reune·se com o carrego Espírito
Santo . 

TABOCAS. Ribeirão do 'Els tado ele Minas Geraes, aff. da 
margem esq. do rio das Velhas. Tem cerca de 12 leguas de· 
extensão e as canôas sobem !DOr .elle na dietancia de seis legua~. 
Banha o mun. do CU11vello. 

TABOCAS. tCach0eit·a formada paio .rio Pa:rnaby-ba, entre· 
as denominadas Beija- mão e Vão. 

TABOC0. Lago do· .. Estado do .Amazonas, no .l'io ::i11adeira , 
acima .do fllrO Tupinambarana, entra os ]ages Ca uintú e FrexaL 
(Ara ujo Amazonas.) 

T.ABO]Nili!A. L SJgiJa elo Estado da .Bahia, no mun. do
Riacho de Sant' Anna . 

T ABOLE:LRÃO. Ca-choeira no l'io Parnahyba, na paTte
compt·ebenclida. entre as cacbeeiras de Cannavieiras e da Boa· 
Esperança, 

IT'ABOLEIRINHQ. Log. do Estado do Ceal'á, ao N. do 
dis·t. àe lilento cl~Arnontacla. 

TAB0l'..ET'RO, S. m. (da :Bahia ate o C'erM" :í). Extensa .PI'a
nicie geralmente arenosa e ele vegetação acanhada (1\lf.tnas 
Geraes), planalto de monticulos pouc~ ei·e:-a~os e separado~ . 
entre si :por meio de valias estre-itos ~Sat nt-i!iihla1re). Etym. E 
voe. por·tuguez , e em tudo mais tem en·tre nós as mesmas ac
cepções que lhe .dão em Portugal. 

TABOLE]R:O. iVide fiJamu:L Ven-de. 
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TABOLEIRO. Log. no disL de Tresidella do num. de 
Caxias, no Estado do Maranhão. 

TABOLEIRO. Pov. do E stado do Piauhy, na com. e termo 
de Jaicós . 

TABOLEIRO . Pov. do .l!]stado de Pernambuc0, no mun . ele 
Pane !las. 

TABULEIRO . Pov . do Estado das Alagôas, no mun. de 
Atalaia. Ha outras povs. do mesmo nome nos muns . elo 
'l'riumpho. Penedo e Santa L·t zia elo Norte. 

TABOLEIRO . Log. elo Estado elas Alagôas, no mun. deste 
nom e, com uma capella de San·ta Cruz. 

TABOLEIRO. Log. do Edaelo de Serg ipe, uo mun. ela Ca
polla. na um outro log . do mesmo nome no mu.n. ele Pacatuba. 

TABOLEIRO. Log. do Estv.clo de Sa nta Catharina, no mun . 
ele S . Fmncisco. 

TABOLEIRO. Log. elo Estado elo R. G. do Sul, no mun. 
de Caça pava, com eschola. 

TABOLEIRO (Sant' Anna elo). Log. do Estado de Minas 
Get'aes, no dist do Vel'melho e mun. ele Carabinga. 

TABOLEIRO. Serr a do Estado de Pe1·nambuco, no mun. 
do Bom Conse lho. E' nos fet·te is baLdos clesba serr a que ex istem 
as melh ores plan·tações de café do mun. O cimo produz apenas 
ipecac uanba, C!l.jít e feno (In f. loc.) U:m suas fraldas es•á edi fi 
cada a vil la do tlom Conwllb.o. Mede uns 36 kils. de circumfe
reneia. Dá ot·igem a diversos rios . 

TABOLEIRO. Serra elo Estado elas Alagôas, a 2 kils. ao 
N. ela mal'gem do rio S . Fra ncisco e ac ima de Boassica. 

TABOLEIRO. Coxilha do Estado do R. G. do Sul; é uma 
ramiHcaçã o da Coxilh a Grande e percorre o mun. de Bagé. 
Della nasce o a,.r roio 'l' aquarymbosinho. 

TABOLEIRO. Iüacho do Estldo do Mat·a11hão, no nHm. elo 
Br~j o (Inf. loc .) 

TABOLEIRO . Rio elo Estado da Bahia, nasca ela serra elo 
seu nome e desagua na margem dir. do Brumado. 

TABOLEIRO. Arroio elo Estado do R. G . elo Sul, trib. d 0 

arroio Ca nôas. 
TABOLEIRO. Pequeno rio do Esbaelo de Minas Geraes, 

a li. da margem dír . elo Manhuassú. 
TABOLEIRO. Col'l'ego elo Es tado de Goyaz, banha o 

mun. de Sa.n ta Luzia e desagr1a na. margem dir. do ribeirão, 
Samambaia, trib. do rio Corumbá (Inf. loc.) 

TABGLEIRO. Lagôa do Estado do Maranhão, no mun. · de 
Loret .J . 

TABOLEIRO , Lagôa do Estado do R. G. do Norte, no mun. 
~Apo~. · 

TABOLEIRO, Lagôa do Estado das Alagôas, no mun. de 
CttrUt·i pe. E ' mui picosa. 

TABOLEIRO ALEGRE. Log. do Estado do Ceará, no 
t et·mo da Capital, entre os rios S. Gonçalo e Cnrú. 

TABOLEIRO ALTO. Log . da Estado de Pet•nambuco, 
no dist. da Serra Talhada. 

TABOLEIRO ALTO. P ov. do Estado da Bahia, no t ermo 
de Sento Sé, com uma esch. publ. ele inst. prim . ct·eada pela 
Lei P r o v. n. 1 . 893 de 27 de junho ele 1879. 

TABOLEIRO ALTO. Lagôa elo Estado ela Bahia, no mun . 
do Reman qo . (In f. lo c .) 

TABOLEIRO DA MATTA DO ROLO. Pov. do Estado 
d as Alagôas, no mun. de Santa Luzia elo Norte. 

TABOLEIRO DAS ALMAS . Capella do Esbado da Bahia . 
Orago N. Senhot·a do Livramento. Para ella ·transfei:iu a Lei 
Prov. n. 1. 710 ele 19 de agosto de 1876, a parochia de Santa 
Ano a do Rio ela Dona, do m unicípio de Mar agogipe. Essa 
dispo3ição foi, porém, revogada pelo art. I da de n. 1. 963 de 
10 de, JUnho de 1880. 

TABOLEIRO DAS MOÇAS. Log . do Estado do Ceará, nos 
limites do districto do Alto Santo da Viuva. 

TABOLEIRO DE ARÊA. Pov. do Estado do Ceará, no 
termo do Limoeiro, com duas eschs. publ:; , de inst. prim. crea-

das pelas Leis Provs. ns. 31.4 de 1 de agos to de 184<1 e 606 
de 8 de novembro de 1852 . 

TABGlLEIRO DE ARÊA. Serrote do Estado do R. G. do 
Norte, no mun. do Martins. 

TABOLEIRO DE CIMA. Al'raial do Estado das Alagôas, 
no mun . deste nome . 

TABOLEIRO DE ITAPOCÚ. Dist. do Estado de Sv.uta 
Catha<rma. Vide Itapocú. 

TABOLEIRO DE SANTA CRUZ. Arraia l elo Es tado elas 
Alagôas . no rnu n . deste nome. 

TABOLEIRO DO GERU'. Log. do Estado ele Sergipe,· no 
mun. de 1-ta.baianinha. 

TABOLEIRO DO PINTO. Log. no termo ele Santa Luzia 
elo Norte do Estado das Alagôas . 

TABOLEIRO DOS MARTINS. Log. do Estado das Ala
gôas, no mun. ela Anadia . 

TABOLEIRO DO SOMNO. Ilha no rio Pa rn ahyba, entre 
'l'berezina e União. « O rio divide-se ah i em clous braços prin
cipaes, dos q '1 aes o ol'iental é o mais importante e pot' onde 
navega-se, sendo que o r eferido bt•aço oriental btfurca·sa ·tam
bern por causa ele um a gra nde cot·ôa que desse lado acompa
nha a ilha, obra de dous ter ços de sua extensão . A ilha elo 
'l'aboleiro do Som no co t·re ele S. a N.; logo a baixo de sua ponta 
septentrional ftca o porto ele Mal;apaqto e mais além, do lado 
esq ., a bocca do ri acho Itagorará. » (Dav id Mot·eira Caldas. 
Relc~'t. c i t . ) 

TABOLEIRO DOS P RETOS. Po.v. do Estado elas Alagôas, 
no mun . elo Penedo. 

TABOLEIRO GRANDE. Di st. do Estado ele Minas Geraes, 
no mun. ele Sete Lagô<ts . Ot·ago N . S . elo Carmo e diocese cl~ 
Mariann>t . Foi m·eado paro chia elo mllll. do Curvello pela Let 
Prov . n. 164 ele 9 de m arço ele 1840, e annexada ao mun. de 
Sete Lagôas pelas de ns. 1.385 ele 24 ele novembro ele 1.867 e 
1.881 de 15 de julh o ele 1872. Ahi fica o pov. elo Cedro, 
com uma impor·tante fabric a; de tecidos (S. Bento) e os deno
minados Codisburgo e Paschoal. Sobt•e sttas di visas vide : 
Portaria de S ele agos·to de 1840, Lei Pro v. n. 202 de i de 
a bl'il ele 1841, ar t. I, § II, da de n. 2.686 de 30 de novembro 
de 1880. Tem du as eschs. publs . de inst . prim., uma das 

· qanes creacla pela Lei Pro v. n. 2.065 ele 17 ele dezembro de 
f874 . Agencia do correio . 

TABOLEIRO GRANDE. Log. elo Estado elo Ceará, no 
termo de Soure . 

TABOLEIRO GRANDE. Log. do Estado do R. G. do 
Norte, no mun . de Mossoró . 

TOBOLEIRO GRANDE. Log. do Estado das Alagôas, no 
mun. de Anadia. 

T ABOLEIRO GRANDE. Cor rego do Estado ele Minas Get·aes, 
banha o dist. do mesmo nome e desagua na margem clir. do 
rio Paraopeba afll. do S. Francisco. 

TABOLEIRO LARGO. Pov. do Es·tado de Se1·gipe, no 
termo de Siriry; com uma esc h. pnbl. de inst. prim., m·eacla 
pela Lei Pro v. n. 1.2.2rl de 25 de abril de 1882. 

TABOLEIRO REDONDO. Log . do Estado das Alagôas , 
no mun. ele Cururipe. 

TABOLEIROS. Pov. no cl ist. da Lagôa elos Gatos, no Es
tado de Pernambuco. 

TABOÕES. Pov. do EsLado ele Minas Geraes, entre Chapéu 
de Uvas e Barbacena, á margem da E. ele F. Cent t•a l do Brazil 
e na antiga estrada de Juiz ele Fóra para Barbacena. 

TABOÕES . Pov. elo Eata.do de Minas Geraes, a '15 kils . da 
cidade de Lavras, com 150 habs. e um as 20 casas. 

TABOÕES. Pov. do Estado de Mil1as Geraes. P er tenceu ao 
dist. da Casa B 1•a nca, ela qual foi desmembrada e incorpor8.da 
ao dist. da Cachoeira do Campo pelo.art. XX VI § X da Lei 
Pro v. n. 472 de 31 de maio de 1850. 

TABOÕES. Ribeirão do Estado de Minas G~rae> . banha o 
mun. ele E ntl'e-RioB e de!agua no rio Pal'á pela.· margem 
esquet·da. 

45.321 
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T AB OÕES . R ibetrão do Estado de Minas Ge t·aes, bar..ha o 
mun . ele Campo Bello e desagua no S . João , afJ. elo rio J acaré. 

TAB OÕE S . Rio elo ffis tado de Mina• Cet·aes; tem suas p ri
meims cabeceiras na encostaS . da se rra elas Verten·tes , e concort·e 
com outros para formar o Lambary, ·tt"ibutar io do rio Grande . 

T AB OÕES . Cnt•t•ego do Estado ele Minas Get•aes; ba nh a o 
dist. ele Santo Antonio do Camapuan e cle> ag ua n.o r ibeit·ão do 
Fubá, aJr. elo rio Mu r iah é. 

TABOÕES. Rio elo Estado de Minas Geraes. banha o elist. 
do Dezemboque e desagua no rio elas Velhas, a ff. do P a-
ranahyba . · 

TABOÕES . Ri beirão do Eqtado de Minas Get•aes aff. elo ri o 
Sa nto Ignacio, que o é do Pat•anabyba. ' 

T AB OÕES. R io do Estado de Minas Geraes, nasce na sena 
ele _Om·o Preto ( Botafugo ), atraveas:t a pequena pov . de 'l'o.
booes e vae desag uar no rto elas Velhas no Joooar denominado 
Agua Limpa, entre Casa Branca a S. Ba'rtholonf'eu (lu f. loc.) 

TABOÕES. Co t•rego do Estado ele Min as Gerae>, aff. do 
r io Grande. Em uma pa d e de seu curso toma o nome ele Es
caroçador . 

T ABOQUINH A. Log. elo Estado de Pernambuco, no mnn. 
de Gra va·tá . 

T ABOQUIN H A. Log . do Estado das Alagôas, no mun. do 
Porto Real do Collegio. 

T ABOQU I NH A. Log . do Estado de Minas Geraes, no di st . 
do Mocambo e mun , da Jannaria; com um a esc h . publ. de 
inst . pl'im. , creaela pe la Lei Prov. n. 3 . 506 de 4 de ou·tubro 
de 1837 . 

T ABOQUINH A. Log . do Estado de Goyaz, d is·tante da ci
dade da Boa Vista do Tocanti ns cerca de '126 kils . , banhado 
pelos ribeit·ões Branco, Rancho Ve lho e Pi ranhas . · 

TABOQUINH A . R iacho do ]!}stado elo P iauhy, no mun . de 
Corren te . 

T AEOQUIN H A. Corrego do Es·tado da Bah ia, atr avessado 
pela E. ele F . de Caravellas. 

T ABOQUINHA. Corrego do Estado ele Minas Geraes a ti'. 
elo r io das Velhas . 

T ABOQUINHA . Ribei rão do Estado de Minas Gerâes, re 
•Une-se ao ribeirão da Onça e se!'Ve de divisa ao dist. da Vis ta 
Alegre . Recebe o c01·rego elo Barreiro. 

T ABOQUI NH A. Corrego do Estado ele Goyaz . afl'. da 
'margem esq. do rio S. Bart ltolomeu (Inf. loc .) 

TABOQUINHA DO MUQUEM. Log . do Estado ele i'v!i nas 
·Gerae>, no clist. ele Trah it•as e mtm. do Cu r ve llo . 

T ABOQUINHAS. Log . do Es tado ele Per nambuco , no mun. 
·do B1·ejo . 

TA B OQUIN H AS. Ilha no mun . ele Chique- Chique e Estado 
·da Bahia , no rio S . F r ancisco . 

TABOQUINH AS . Corrego do Estado de Minas Geraes, ba~ 
nha o mun . do Cut"ve llo e elesagua na margem di r . do rio Bi
cudo (V1gario Almeida Rolim) . 

T ABOQUINHAS. Corredeira do r io cbs Vel has aff. dO 
S. Francisco. E' occasionada por uns bancos de p~dra que 
a~ t·a_vessam qnasi total mente o rio, da margem esquerda pa ra a 
·diret ta . As aguas passam com g rande ruído nas fendas e sul
cos pro fun lo.> desses bancos . Ha á d iL"eita um canal lat•go, 
.pouco pL"o f•mdo e de veloc idade max i ma de :L .mHO na entrada. 
F ica na pa d .e do r io das Velhas comprehenel iela entre a foz e 
a bar l'a do Parauna . · 

TABOQUINHAS DO MAQUINÉ. Log. do ERtado de Mi
n.as Ge mes no elis t. de Trahiras e mutl. elo Curvello. 

. TABORAR Y . Igarapé a !f. do rio Tapajós, proximo ao ra
>Ptdo do l:lobuEé e po r n•az das i lhas Abitibo. Coudt·eau, que 
c~ta -_o, dtz t~ao ser ~avegave l e que não se l'ia d igno de menção 
St nao pos<;mssc mu ttos saringaes explorados. 

TABORDA. Serra do Estado das Alag-ôas, no mun. do Pão 
-de Assucar , 

T ABORDA . Çampina que estende~se diante do forie das 
'Cinco Po n·tas , que se et·gue ao S . ela ilha ou bairro ele Sant o An· 
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·tou io e completa o systema ele defesa ela cidade ele R ec ife, ca
pi·tal elo Estado ele Pernambuco . Recorda a celebre cap iLulação 
ele 26 de Janei r o de 1654. E' hoj e .denominada Ca
banga. . 

TABORDA . Ribeirão do Estado elo Paraná, aff. ela margem 
d i r. elo r io Sambaqui , que o é do Sagrado e es·te elo Nhun
elia~ua ra. 

T ABÚA. Log . e lagoa elo JJ:staclo ele Sergipe, 110 mun . ele 
Dores (Inf. loc . ) 

TABÚA. Dis·t. dv muo. da Diamantina, no Estado de :Minas 
Geraes, com uma esch. publ. de ius·t. pdm., Cl"eacla pela Lei 
P:·ov. n . 2.390 ele 13 ele outu hro de 1877. Foi creado dist. pelo 
Dec. ele 6 de dezembro ele 1890 . 

T ABÚ A. Ser ra elo Estado de Mi11a1 Geraes, na margem esq, 
elo rio elas Velhas, pt·oximo á sua foz noS . F r ancisco. 
. TA BÚ A. Rio elo Estado elo Piauhy, afl'. elo Sambitp, que é 

·tdb. do,Pvty. 
T ABUA. Pequeno rio do Estado de Ser gipe, affi . elo 

P iauhy. 
T AB Ú A. Riacho elo Esta lo el a Bah ia , banha o mun, de 

Santa R ita elo Rio P reto e clesagna na margem esq. elo rio deste 
nome. 

T ABÚ A. Riacho do Estado da Bahia . o.[f. da margem clir. 
do rio elas Rans . 

TA BÚ A. Corrego do Estado do Rio de Janeiro, atra
vessa a estrada do Commercio e desagua na margem esq . elo 
Ribeirão da Varge m, a ff. do rio Secretario . 

TABtJA . Anoio do Estado do R . G . do Sul, :J.fl' elo rio Bagé . 
TABU A Co r rego do l~star.lo de i'I'Iinas Geraes, banha o ter

ritorio elo dist. ele s. Miguel do J equilinhonha e desagua no 
rio deste nome. 

TABÚ A. R ibeirão do Estado de Minas Ge t·aes, banha: o mun. 
de :Montes Clarus e clesagua no r io Verde . 

T ABÚA. Corrego do Estado de Minas Geraes, alf. ela 
margem esq. do rio das Velhas . Quasi deft·onte da sua foz fica a 
ilha do mesmo nome . 

T ABÚA. Lagoa do Estado ele Serg ipe, no mun. de Pacatuba, 
(In f. loc . ) 

T ABÚA . Lagôa do Estado da Ba hia, no diat . de Santo An
tonio do Paramirim. 

T ABÚA. Lago do Estado da Bahia, >UO mun . ela Casa 
Nova. 

T ABÚA . Lagôado Estado ela Bahia, ao S . do mun . de Con-
cleu ba, no clist. de Lagse.. . 

TABÚ A. Lagôa no li'ttoral elo Estado do Espi l'ito San·to, 
en·tre os rios Hal,apoana e Itapemirim . 

TABUBA . Log . elo Estado das Alagóas, em Pioca . 

T A BUBA. P ontal na costa do Estado das Alagôas, aos 
9"27 '36" de Lat. S . e 7°36'5-!" de Long . E. do Rio de Janeiro . 
E' mencionado nos Rotei1·os de Philippe Pereirã e Vital de Oli
veira . 

TABUBA . Lagoa do Estado do Ceará, 110 mun . de Be
beribe . 

T ABUQU ARA. R io do Eslado de S . Paulo, aff. da margem 
esq . do Parahyba do Sul. 

T ABYRA . Log . elo Estado ele P ernambuco, no mun . ele 
Goyanna , 

TACAITÉ. Log. do Es tado de Pernambuco. Fórma uma 
subclelegacia da delegacia de Caruarú . 

T ACAMEDUS. Selvagens que h abitavam as margens do r~o 
Tocantins. S ua existencia é attestada pelo capi tão F t·anc isco 
de Pau la R ibeiro, no Rote iro da Viagem que, em 18:15, fez ás 
capitanias de Goyaz e Maranhão. 

TACAMIABA. Serra do Estado do Amazonas, na-> ver
ten tes do Nhamundá. E ' tambem denominada Pellada, porque 
nenhuma vegetação contém, sendo isso determi nado pelo con
tinuo embate dos ventos. 

T ACANÁ ou TACANAN. Igarapé do Estado do Amazo nas, 
no mun. de S . Paulo de Olivença . 
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T ACARABA. Pov . do Estado de Pernambuco. no clist. elo 
Senhor Bom Jes11s dos Af:Tlictos elo lermo ela Flores ta . 

TACARACACHY. Cachoeira no alto Jatapú ou Yatapú, 
trib . elo Ualumá. Fica enk e as cachoeiras denominadas 
D. Isabel e Crerupecle. 

TACARATÚ. Antiga villa e mun. elo Estudo ele Pernam
buco, sécle ela com. ele seu nome, situada <· 624 kils. ao OSO. 
elo ltecife, 48 da margem esq . do rio S . Francisco e 3QO ao 
S . da vilJ:J. ele Flores, aos 7°31' ele La·t. S. e '1°58'8" ele 
Lono-. E. do Rio cls Ja ne iro. Orogo N. S . da Saude e dio
cese"' de Olinela. Foi creada parocbia pela Provisão de 8 de 
setembro ele 1761; incorporada ao muu. ela Floresta pelo art. I 
ela Lei Prov. n. 153 de 31 ele março de 1846 ; ·tornott-se séele 
do termo ela Floresta pela Lei Prov . n. 248 ele 16 ele junho 
de !1.849; creada com . }lelo art. I ela de n. 345 ele 13 ele maio 
ele185!. O al't. I ela Lei Prov . n. 579 ele 30 ele abril de 1864, 
r es taurou a villa da Floresta, na pov. da Fazeuda Gran ·!e, 
subsistindo, porém, a villa ele Tacaratú; o art . I ela ele n. 620 
ele 9 de maio de ·LS65, ·transfedu a séde do ·termo e com. de 
'l'acaratú para a elo termo ela FJores·ta, ficando aquel le termo 
annexo a este; e o § JI ela Lei Prov . n. 1. 260 de 26 de maio 
de 1877, creon a com. da F lores ta, composta do tet·mo elo mesmo 
nome, separada da com. de 'l'acaratú. Foi tmnsf'ericla sua 
séde pll.l'a Jatobá pela Lei Prov. n. L885 de 1 de maio de 1887. 
Comprehe nde os povs. deuominaclos Jatobá, Volta, Taicoco, 
Bre.1inho de Fóra. Sobre limites vide art. II dJ. Lei Prov. 
n. 570 ele 30 ele abril de 1864; art . I da de n. 590 ele 13 ele 
maio de -186-!; n. 1 i GOcle 28 de maio de i 8i3. E' com. ele pri
meira entr ., classificada pelos Decre tos ns. 1.9)7 ele 28 de 
r11arço de 1857 e 5.139 ele 13 de novembt·o de 1872 . No mun. 
exis~em di verBos teares para o fau1·ico de redes de panno. I-Ia 
mais uma officina ela 1!:, ele F. Paulo Affonso. E" o ponto 
·terminaltlessaE. de F . e ela navegação do allo S. Francisco . 
Tem eschs . publs. e agencia elo correio. 

TACARATÚ . Serra do Estado de Pernambuco, no mun. ele 
Tacara tú . Fôrma um a cordilheira de serras unidas umas ás 
ou tras. Fica situada en tre os rtos Ema e Nioxotó, tributarias 
elo S. Francisco . A orla dessa serra é toda sidimenlal'ia e a 
parte central mais elevada, de g ranito abunclan·te de felelspa·tho 
e mica ferruginosa . D'abi resulta a fet·tilirlade do solo que niio 
é inferior ao da zona da matta. podendo cul\ivar-se com o 
mesmo proveibo a canna, o algodão, o tabaco e principalmente 
o cafe . Um dos generos mais Jucraiivos elo nosso paiz, o cacau 
póde nli desenvolver-se em vasta escala, dando coosideraveis 
lucros aos plan·taclores. Na região de Tacaratú, as aguas são pe
l'ennes, sempre verdes, desconhecendo- se comple~ameute os males 
que affiigem o ser~.ão dnraute as seccas. 

TACARATÚ. Ri acho do Estado de Pernambuco, affi. ela 
margem mel'idional do rio Capiberibe. 

TACAR UNA. Pequeno rio do Estado ele Pernambuco, r ega o 
mun. elo Espírito Santo do Pau cl'albo, e vai para o Capiberibe. 

TACAYUNAS, Ri o do Estado elo Pará, affi. ela margem 
e•rt . elo Tocant ins. Da foz do Tacayunas para baixo, o lha l
weg elo Tocantins é arenoso, a ve locidade moderada e a profun
didade na éliuge entl'e 2m,57 e 1Qm,30, dando bOa navegação 
ate á parte sep·tentrional da Praia da l{ainba. Enconlra · se 
tambem escrip·to 'l' acuynn a . 

TACHA . Ribeiro do Est)do de Minas Geraes, banha o clist. 
elos Tres Corações e desag·ua no rio Verde. 

TACHO. Serra elo Estado ela Bahia, no mun. da Barra do 
Rio ele Contas. 

TACHO. Igarapé do Estado do Pará, no dist . de B~mfica 
e mun . da cap1tal. 

TACHOS. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, reune-se 
com o Palmi tal e juntos vão para a margem uir . do rio Verde. 
Fica na proximidade elo clist. ela Varginha . 

TACHOS. Ser1•a do Es·tado de Minas Geraes, eutre Lavras e 
T1·es Pontas . 

TACHY. Lago elo Estado do Par:í, a margem elo rio C~p im, 
cleft·on te da ilha Gipioca. E' pequeno e contol'na as ft·alclas ele 
uma pequena mon·tanha qua existe para SO. (B. Rodrigues), 

TACHY. Igarapé do Estado do Amazonas,no mno. de S.Pauio 
ele Olivença, proximo aos igarapés J act1rapá, l\iirity e defl'onte 
da ilha Corneta. 

TACHYPIRI. Rio ela Guio.nna Brasileira, affi. elo Cot•at iri~
maui (Lourenço Amazonas). 

TACHY -TEUA. Igarapé do Estado elo Pará, clesagua na 
margem cl ir. elo rio Capim, proximo da conflueucia elo igarapé 
Pahy o acima da. freg. ele Sant'Anna (E Janta elo Rio Capim, le· 
vantada pot· B. Rodrigues. 1875) . 

TACIATEUA. Rio do ~stado elo Pará, no mun. ele Santar.;lll 
Novo. Recebe o igarapé tio Galho Grande. 

TACIMA. Log . do Estado elo Parahyba elo Norte, no nuw. 
ele Bana-neiras, com uma escb . publ. ele lns t . pl'im., creada 
pela Le i Pro v. n. 358 ele 30 ele março ele 1870 . 

TACÚ. Nação 1neligena elo Elstado do A1uazonas ; della pro 
vém a pop: do Jahú . 

.TACUARÁ. Grande ilha no rio Tapajós c Estado elo Pará. 
DlVtde a cachoeira do i\1aranhiiosinho em duas partes, 

TACÚ-CACHOEIRA. Alcleamerrto de índios ela trii.Ju Caina
ta ry, nas margens elo rio \Vanpés, no E3taclo elo Amazonas. 
'l'inha por orago S. Sebastião Marlyr. 

. TACUNE. Ribeiro elo Esta .lo elo Amazona•, no rio Branco, 
tmmecliatamen·te aba ixo ela confluencia elo Tacutú, 

TACUPY. i'IIol'ro na ilha da S;.tmaca, no Estado elo Pará. 
'l'em 35 ms. ele a ltura. 

TACURÚ . Igarapé elo EsL.ado do Amazonas, afl'. do rio 
Branco, entl'e Cauamé e San·ta Barbara. 

TACURUBA. Ilha elo Estado da Bahia e mun. ele Santo · 
Antonio ela Gloria do Curral elos Bois, no rio S. Francisco. 

TA~U~Ú. Rio clco Estado elo Amazonas; nasce perto do 
Anaua,aff . elo r1oBranc?, e corre ele S. a N., abé que, rece
bendo o grande r1o Mahu se avoluma consicleravelmen te e segue 
~o rum,o ele ~E . val'aSO . . Recebe pela margem esq. os iga
tapés Mapada~ !rue, lVL!ambu, Hunn (que r ecebe o igarapé do 
Jt:stmo), Taua,_ Pa·teré , e pela di1' . os rios Mahü, Vi r uá, Chu~ 
mtnan,, Stlrnmtt (q ne t'ece be o i\~a ruay, Cotingo, Auarú) e os 
Jgat:apes :l. ra~ary\ Manary e Anel, Sua la rgura média, depois 
de r ecebet o l\1abu, que é o seu galho pt·mctpal oscilla en·tre 
350 e 400 ms. E ' nayegavel no tempo elas grancles'en~henbes por 
lanchas a vapQr até o lag1 Amacu, onde nasce o Pa·ara, afl'.do 
i\!ahú. Na vasante pócle ser vadeado em quasi todo seu curso. 

. TAGASSABA. Pov. elo E s'baclo do Paraná, no mun. ele 
Guarakessava. 'l'em duas eschs. publs. deinst, prim. creaclas 
pela Lei P.rov . n. 3·18 ele 9 ele abril ele 1872 . ' 

TAGASSABA. Rio elo Estado elo Paraná; banha o mun. 
de Pat·anaguá e clesagua no. babia deste nome. Recebe o Pu tinga 
e o Capi vary, 

TAGI~UIA. Log . elo E s'tado do Rio de Janeiro, no mun. 
ele S. Joao cta Barra, 

TAGIPURÚ. E' assim denominado um canal que vae elo 
rio Amazonas ao rio Pará; no Estado deste nome . Cet•ca uma 
parte ela ilha ele Maraj6. No Estado esct•evem esta palavra por 
di versos modos: Tc~yapu?·ít, TaJ·apurú e Tajiptwú. 

TAGIPURÚ.Jgarapé do Es~aclo elo Maranhão: desagua na 
halna ele S. Jose. · 

TAGUÁ. Bairro do mun. ele Cabreuva do !!:stado ele S . Paulo 
com esehola. ' 

TAGUÁ. i\1ol'l'o no mun . de Guaratnba e Estado do Paraná. 

TAGUÁ. iVI.ort·o elo Es tado lle Minas Geraes nas d ivisas do 
clistriclo ele S. Sebas·tiào da Bella Vista . ' 

TAGUÁ. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, affi. elo r i(} 
Preto, que o é elo Parahybuna. 

TAGUARE. Rio do Estad0 ele S. Paulco, no mun. ele Sant•1S. 
Nasca na Sel'l'a Geral, ao N, de Santos, e entt•a no rio da. 
Berbioga . 

TAGU ÁS (Ribeirã,o .elo). Uma das cabece il'as do Plquit-y, 
no qual aJ:llue peJa clJrerta; no E,~ ·taclo ele J\laLLo Grosso ( B. ela · 
Melgaço ) . 

T AGUAS. R io do Es tado ela Bahia , banha o mun . de Cepa 
Forte e desagua no r io Real. 

TAGUASSÚ. Pov . do Estado de Sau~a Cathar ina, no mun. 
ele Imaruby, 
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TAGUATI NGA . Villa e mun. do Estado de Goyaz, na 
-com. do Rio Paraná. Ot·ago Santa Maria e diocese ele Goyaz . 
Foi cr·eada parochia pelo art. V H da Lei Pro v . n . 5 de 5 ele 
dezembro ele 18:10. Desmembrada do município ele S. Joã') da 
Palma e incorporada ao de Arraias pelo art. I da ele n. 9 ele 
1 de agosto ele 1842. Annexada ao mun. de S. Domingos púo 
a.rt. l il da ele n . 3 de 14 ele outubro de 1854. E levada ú catego
l'la ele vil la pela ele n. 4 ele 6 ele novembro ele 1855; suppr imida 
pela ele n . 353 de i cle agosto ele 1863, que inc()rporou seu ter 
r i tor io ao mun. ele S. Dom ingos. I ncorporada ao mun. de 
Arraias pela ele n . 382 de 4 ele agosto ele 1865. RestJJ.nraela 
vil la pela ele n, 425 ele 10 de novembro ele 1863 . Ins·hallacla em 
8 de junho ele :187.2. Desmembrada da com : elo R io Paraná e 
incorporada ao te rmo da Conceição e com . ela Palma, pela 
·de 11. 432, ele 3 de agosto de 1869 . Reincorpot·ada á com. do 
1.'10 Para na pelo ar t. I ela de n. 491 ele 29 de julho ele 1872. 
Sobt·e lllnttes v1cle: a r t. VIII da Lei Pt·ov. n. 5 ele 5 de de
zembro ele 18!0. Agencia do correio . 

TAGUATINGA . Ribeirão elo Es·tado de Goyaz, affi . ela 
margen.1 esq. elo rio Descoberto ele Montes Claros. Recebe o Gua
rirobas. 

TAGUAT INGA. Serra na ft·onteit•a elos Es tados de Goyaz e 
13ahia, em continuação para o N . ·toma o nome ele senn. das 
F1guras . E' mencionada .na Carta. da Provincia. ele Gozaz 
·( 1~75 ), elo engenheir0 Ja rdim , que d iz denominar-se essa serra 
Tagua·tinga ou das Divisões; 

TAGUATINGA. Cachoe ira no rio Dons I rmãos, affi. do r io 
da Palma, ·tl'ib . elo Paranan, no Es taclo de Goyaz. A altu r a ela 
quédu. ê de 66 111

• 

TAGURE . Rio do Estado de Minas G-eraes, àff. do Lou
renço V e lho. 

T AG Y. Ilha no rio Parnahyba, tres k ils. além da ilha do 
Alhanas io. 

T AHÁ . Riacho elo Estado do Amazonas; clesag,ua na mar 
gem esq. ou septentrional elo rio Negt·o , entre os ~·ios Anjut·á e 
Anhori (Baena) Araujo Amazonas escreve Ta~tá . 

T AHI BA.. Log. elo Estado ele Pernambuco, sobre o rio Capi
lJertbe, nomun. do Pau d'Alho . 

T AHIBA. Rio do E~tado do Ceat·á , clesagua no oceano, entre 
a enseJ cla elo Pecem e o rio Mltndahú . 

T AHI CY. Rio elo Es·taclo do Pará, banha o roun. ele Bra
ganoa e clesagua na margem esq. elo l'io Caeté (Inf. loc. ) 

TAHIM. Dist. do Estado elo Rio Gt·ande elo Sul, no mtm . 
·do R io Grande, na costa ela lagóa .Mirim, á margem elo arroio 
Tahim, aos 32•33' ele Lat . S. 9°33'29" de Long. O. do Rio ele 
Janeit·o. Orago N . S. ela Conceição e d iocese de S . Pedt·o. A 
cape! la do 'l'ahhu foi feita pelo cidadão Faustino em ·terras ele 
Bernardo ela Cos·ta, dono ela estancia denominada do Curral 
Alt?. Foi elevado á categoria ele parochia pelo Dec. de 26 
de JUlho ele 1832 e art. I ela Lei Pro v. n. 35 ele 6 ele maio ele 
18415. O Acto Presidencial n . 32 de 6 ele outubro ele 1858 d ivid ia 
essa feeg . em dous d ista. : N. S. da Conceiçllio elo Tahim 
e N . S. da ,Victoria elo. Chuy. 'f em agencia elo correio, et•eada 
pela P0rtan a de iS de JUnho de 1883 e duas escholas pu blicas 
de insbrucçã0 primaria . ' 

T AHI M _. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, a.íl'. ela margem 
d n·. do no P'arahyba elo Sul, entre os mu ns . de Taubaté e 
S. Luiz ( Azevedo Marques ) . 

T AHIM . Arroio elo Es tado do Rio Gran.de elo Sul, t l'ib . da. 
lagoa Mir im, em cuj a margem oriental clesagua aos 32° 33' de 
Lat. S. e go 33' 29" ele Long. O. elo meridiano elo R io ele Ja
neipo . Une as lagôas elo Caj ubá e elo F lores . 

. T AHIP AR . Ribeirão elo Es tado ele S. Paulo, a fi' . ela margem 
d1r . do rio Parah yba . C.ort•e en tre os muns . de Pinclamonhan
gaba e S . L·uiz (Azevedo Marques ). 

T AH Y · Dis t . do Estado elo Rio ele Janeiro no mun de 
s~. Jo~o da Barra. Orago N. S . do Amparo e di~cese de Nyte

.l'Ol. 1!01 et•eado parochia pela Lei Pr ov . n. i.95 L de 20 ele no~ 
vembro de 1873 . Tem duas eschs . publs . ele insb. prim . Com
·prehencle o pov . Bananeiras . 

T AH Y . Log . do Estado elo Rio de Janeiro, no cl ist . ele 
S. Sebast ião e mnn. ele Campos, com uma esch . publ. de inst . 
_l)l'i mal'Ía . 

TAHY GR ANDE . Lagôa do Estado do Rio ele J aneiro, no 
clist . elo Amparo do Tahy. Ter.1 cerca de 30 kils . de circum
ferencia . 

T AHY P EQUENO. La.gôa elo Es tado do Rio ele J aHeiro, 
no dist. do Amparo elo Tahy. 

T AI ANNÁ. Jlha elo Es tado do P brá, no rio Toca ntins ( Vel 
loso Bar t•eto - Alves ela Cunha). 

TAIANO. Ponta na base elo monta Moreno, no Estado do 
Espi ri to Santo. 

TAYA-ASSÚ (porco elo matto). Ilha no rio Negro, aff. 
do Amazonas, 110 Estado deste nome, proxima da foz elo Caua
bu ry. 

T AI ASSÚ. Igarapê elo Estado elo Pará , 110 mt1n. de Obiclos. 
T AI ASSÚ. Ponta ao S . ela Ilha Grande, entre as pontas 

denominadas Acaia e Ve rga, no Estado elo R~o de Janeiro . 
·T AI ASSUHY. Ilhas do Estado elo Pará, no dist . ele Al'

rayollos . 
T AI ASSUPEVA. Rio elo Estado ele S . Paulo, a.ffi. da mM·gem 

esq . elo Tieté. E ' a lravessado pe la E. ele F. de S. Paulo ao Rio ele 
Janeüo. Banha o mun. de Mogy elas C!'uzes. Tamb em escrevem 
Taiassnpeba e Haiassnpeba . 

T AIASSUPEVA- MIRI M . R io do Estado de S . Paulo, 
atll. da margem esq . elo T ietê . Por abreviatura diz-se Taiassu

' pemirim . 
T AIASSU QU ARA. . Igarapé do Estado elo Pará, no mttn. 

da capital. Denomina-se hoje Pacuquara . 

TAIASSÚ-TIBA. Tapera de Jurimanas, na margem sep
ten Lrional elo Solimões, em frente ao rio Jur uá; no Estado do 
Amazonas . 

TAIASSUTUBA. Ilha elo Estado elo Amazonas, no rio So
l imões, defl'onte ela foz do Jm·.uá . (Costa Azevedo) J. V. Barreto, 
no seu Rotei·,·o escreve Tc~i-!tsstttttbct. 

TAIASSÚ- Y . Ig;wapé elo IJ:slaclo do Pará; clesagua na 
marg·em dir. do rio Guamit., entre a foz elos igaL"apés Ariboca 
ou 01•iboca e Caraparú . E' mencionado na Planta. do Rio Capim 
( 1875) Jevan·tacla paio Sr. B. Rodrigues, na Ccvrta Geo,graphiaa 
da fo::: dos ,·ios Ama=o,.as e Tocantins , lev antada pelo Sr. José 
Velloso Barreto tf877) e em oul t·as. Ac1uelle, considerando o 
rio Guamá afl:l. . do Capim, faz neste desag uar o igarapé Taias
sú-y . Recebe o igat·apé Matupireteua . Banha o mun . ela 
Cap i·tal. 

TAI ATI. R\acho elo Estado elo Cerrá, no termo ele :Marta 
Pereira. E' limite ela subclelegacia ele Humaytá pelo la elo elo 
nasce11te . 

TAIBACYS. Ilhota cleshabitada ao S . e mui'to proxima da 
ele Paquetá, na bahia do Rio de J<J.neiro. 

TAIBATÉ. Ribeit·o do Estado de S. Paulo, trib. elo Para
hyba, no qual lança- se acima da cidade ele Jacarehy. 

TAICHI. Lago no Estado do Pará ; desagna na parte elo 
rio Curuá, denom inada igarapê ele Alemquer . 

TAI CIS. Corda ele recifes do Estado do Espírito Santo. 
Começam em uma ilhota ao N. da ilha dos Frade& e · vão ter 
minar na ex tt·emiclacle E. da praia ele Maruhipe. 

TAI ÇOCA. Pov. elo Estado de Sergipe, no clist . elo Soccorro, 
com uma esc h . publ. ele i ust . prim. , creada por Acto ele 28 ele 
abl'i l de 1875. 

T AI ÇOCO. Pov . do Estado de Pel'llambuco, no mun. ele 
Tacaratú; com uma esch , publ. ele inst . prim., creacla pelo 
art. I§ Ill ela Lei Prov. n. 1.541 ele '13 ele maio ele 188L 

TAIENA. Cachoei t•a no rio Uaupés, no Estado do Amazonas. 

TAIEPE. Riacho elo Estado de Pernamb tiCo, tri b. da mar-
gem e3q. do rio Ca.pibaL·ibe. 

TAIHÚ . Vide Tehú • 
TAI M . Vide Tahim. 
TAI MBÉ . Log . do Estado elo R. G. do Sul, no mun . de 

S . L~opoldo; com uma eschola. 
T AIMBESINHO . Galho de E . do arroio J ulJ.o, affi. cla 

margem cl it• . elo rio Taquary, no Est!ldo elo R. S. iil..o Sul. 
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TAINHAS. Arroio do Estado do R. G. do Sul, affl. da 
margem esq. do rio das An·tas ou Taqnary, trib . elo Jac,by. 
Rega o mun. ele Cima d~ Serra . Nasce na seua do Cavallinho 
e recebe á dir. o arroio Cipó e na esq. o Juca. 

TAINHAS. Arroio do Estado do R. G. do Sul, affl. do 
Uruguay. E' tambem denominado Al'it·auha~ . (Alfredo Va
rella) . 

T AINHEIRAS. Recifes situados na costa do Estado elo Pará, 
na parte el a costa comprehenelicla entre as pontas elo Marahú 
e elo Ch>tpéo Virado . . l!.:stes recifes descobrem nas marés baixas 
em divm·sos pontos e por f6ra elellea ha um pequeno parcel com 
fundo de 2 a 4 metros. A ilha das Pombas serve de gttia ao 
na vega nte para evitai-os. 

TAINHEIROS (Porto dos). l~m Hapag ipe; no Es·tado da 
Bahia. 

TAIOBEIRA. Pov . do Estado ele Minas Geraes, no m un. 
ele Salinas . 

TAIOSINHO. Rio do Estado ele Santa Catharin~, banha o 
mun . ele Blamen a u e corre para o Itaj aby . 

TAIPA. R ibeit·ão do Es tado de Goyaz; nasce na chapada 
elo Barro Preto, banh a o mun. de Santa Luzia e clesag-u:-t na 
margem esq. do rio Corumbá. Recebe pela direita os carregas 
Cavalheiro, Enge nh o e Seratim ela Cunha e pela esq. o Ponte 
Alta , Luiz Antonio e Li:ceira (In f. loc.) 

+AIPA. Pov. do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Prádos . 

TAIPA DAS PEDRAS. Riboirão do E.•·taclo de S. Paulo, 
aat. do Vargem Gt·anele, que o é elo rio Sorocá-mit·im. 

TAIPAS, Log. no clist. ele N. S . elo O; mun. da capit n.l elo 
Estado ele S. Paulo . 

TAIPAS. Esl.ação ela E . de F. Central do Braz il, no clist. 
ele Caranclaby, com uma imporLante fabrica ele cal. Dista 425 
kils. do Rio de Janeiro e 4.7 ele Barbacena. EsLá a 1106 me
tt·os de altura sobre o nível elo mar. Qnasi que se t·ve para a 
exportação ele cal ch~ fabrica Progresso 1 nclustrinl ele Caran
cla hy, que fica nas suas immediacões. Denomina-se hoje Her
culano Penna. 

TAIPAS. Carrego elo Estado de Minas Geraes; nasce na 
serra do seu nome e clesagua na margem clir. elo l'i o Caran
dahy. Passa em fren te á estação da Pedra elo Sino. 

TAIPAS. Rio elo Estado de Goyaz, afl'. ela margem dir. elo 
S·, · Marcos. 

TAIPÚ. Villa. e mun. elo Es·tado elo H. G. elo Nor·te, na 
com. do Ceará- Mirim. Foi Cl'eacla pelo Dec. n. 97 de 10 de 
marco ele 1890. 'l'em eschs. publicas . 

TAIPÚ. Dist. do Estado do Parahyba· elo Norte, no mun . 
ele Pedras elo Fogo, á esq . elo Parahyba. Orago N . S . Rainha 
das Anjos e diocese do Parahyba, Foi Cl'eaclo parochia pelo Al
,·ará de 3 de fevereiro ele 1745. Tem cltlas eschs. publs. ele inst. 
prim., uma das quaes creada pela Furtaria de 3 ele setembro 
de 18ti4 e uma pop. de 1.4-!5 babs. Dis·ta 54 kils. de San-ta 
Rita, pouco mais de seis do Pilar e (i6 ela Capital. Tem boa 
igreja matriz assentada em terreno ·elevado. Fica a pouco mais 
de um kil. de Cuitesei t·a, es tacão ela E. de F., linha do Pilat·. 
1'aipú, é a ol'thogr<Jphia que se encontra na legisl~ção prov . Ha 
quem escreva ltaipú . 

TAIPÚ. Log. elo Estado ele P~:·n a mbuco, no mun. de 
Goyanna. 

TAIPÚ. Pov. elo Estado elo Rio de Ja neiro, no clist. de 
Jaculinga e mun. de Maxambomba. 

TAIPÚ. Pon·ta na cosh do Estado elo Pa rá, ac im a da pov . 
de Oclivellas, no mun. cleote nome. 

TAIPÚ. Ponta aus·tt·al na entrada ela bat•ra de Santos, no 
Estado ele S. Paulo. Fô rm a com a pon·ta ela M"onrluba a enLrada 
ela mesma barra. 

TAIPÚ-MIRIM. Log . elo Estado da Bahia, a marg. elo 
rio Marahu. Existem ahi depositas beLnminosos ele gmncle 
riqueza e ele variadcts applicações. 

TAIPÚRÚ. Aldeia fttnclacla nas marge ns elo rio elas Flores 
pelos i nd i os toragidos ela aldeia de N. S. ela Gloria ele Va lença, 
no Es·tado elo Rio de Janeiro. 

TAL 

T AISÓ. Lagôa do Estado elo R . G. do Norte, no mun. ele 
Canguaretama (in f. loc .) 

T AITENDIBA. Serra elo Estado elo Rio ele Ja neit·o, entre 
Nyterõi e [Vla ricá (art. XI elo Dec . de 15 ele janeiro ele 1833. 
Vide Itatinrliba, . 

TAITINGA. At•t•aial do ll:staclo da Bahia , no nmn. ele Na
zareLh, com uma escola. 

TAITINGA. Es tação do T1•am-Road Nctzcweth, no Estaclo 
ela Ba.hia , entre as e~·tações do Rio Fundo e Santo Antonio . 

TAITINGA. Se,•t•a do Estado elo Ceará, nas divisas de Meca
jana. 

TAITINGA. Rio do Es tado da Bahia, atl'. elo Jaguaripe 
pela mat•gem clir. e atravessado pe la E. ele r . ele Nazareth. 

TAiTITÚ. Ilha do Es·taclo elo Amazonas, no rio Japurá; 
fica entre as ilhas 'l'ayassú e Manauiri pec1uen;L 

TAIUNA. Ilha elo E stado do Pará, no mun . ele Ca metft. 
TAJAÇUOCA. Log. nas margdns elo rio Curü, no clist. ela 

Capital elo Es·taclo do Ceará, e onde se encontram abU11clanleS· 
minas ele saWre (Pompêo). 

TAJAPURÚ. Canal que liga o rio Pará ao Amazonas. 

T AJ APURÚ DO LÓBO. Log. elo Estado elo Pará, no mun .. 
de Bt'eves, á margem dos rios 'l'ajapurú e Aturiá . 

T A JUBA. Log. elo i!;staclo elo Pará, no mun. de Cul'Uçá ;· 
com uma esc h. pabl. creada pela Lei n. 96 de 18 de março· 
de 1893. 

T AJUBÚ. Rio do Estado ele SanLa Cathal'ina; nasce na 
serra ele Jaraguá e lança- se no oceado (lnf. loc.). 

T AJURÁ . Log, do Estado do Pará no mun. de Collarest 
com uma esch. creacla pelo Dec . n . 391 ele 29 de dezembro· 
ele 1896 . 

T AJURY . Serra do Es·tado elo Para, no mun. de Monte
Alegre . E' muito plnna no al-to e vai descambando para 
E. e para O. com encostas mui-to mansas e ligei ramen'.e abab u
ladas, apt•eseniando poucas de~cidas ing- remes; excepto ao lado 
elo S. e onde tendo sido solapada pelo Gnrupatuba é alcanti-· 
lada e apresenta muitos despenhadeiros ao longo ela base; ·deste
lado el la está sulcada por muitos grotões. Toda a , ua super
ficie é cobe t·ta por uma grossa camada ele areia, aprese ntando 
campos la1·gos. 

T ALÃO. Lng. do Estado elo Ceará, no mnn. de Canindé. 
TALABARTE. Nome qne toma o rio ele S. Migttel em 

uma parte de seu cut·so; no E!Lado das Alagoas . 
TALAVEIRA . Log. do Estado do Rio de Janeiro , no dist. 

das Neves e mun. ele Macahú. 
TALA VEIRA . Carrego do Es tado de Goyaz, ail'. ela mar

gem di r . elo rio Vermelho. Denom ina-se hoje Peclt·o Ludovico . 
T ALHADA . Log. no ·termo de Amarante do Estado do 

Piauhy. 
TALHADA. Serra do Estado elo Piauhy, em Oeiras. « Se nos 

tem affirmado, diz J. M. Pereira de Alencastro, han r ouro 
na serra ela Talhada em Oe ir;o s . , 

T ALHADA . Serra do Estado ele Pernambudo, no mu". de 
Flores . T em lres kils. ele extensão e é cultivada. 

TALHADA. Serra do Estaclu das Alagôas , separa ll.O SO o 
mun. de Atalaia do de Anadia. 

TALHADA . Serra do Estado de Sergipe, no mun . elo La
gar to. 

TALHADA. Senado Estado de Minas Get·aes, no mun. da 
Conceição. 

TALHA DA. Riacho do Estado do Piauhy, afl'. elo rio Ca
nindé . 

TALHADO. Pov . elo Estado elas Alagôas, no mun . de Pi
ranhas. 

T ALHADO . P ov . do Estado das Alagôas, em San·t'Anua 
do Panema. 

T ALHADO. EsLação da E. de F. Paulo Affonso, no Estado 
das Alagôas, entre as es tações Olhos d'Agua e Pe,lra, no kilo
metro 41. 
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TALHADOS. Serra do Estado ele Minas Geraes, no mnn. ela 
Formiga . 

.TALHAS. Log . elo Estado de Minas Geraes, no dist. da 
c1dade da Formiga. 

d
.TALHASDE S. BENTO. Log. elo Estado da Bah ia, no 
1st. da Sé. 

TALIARBAS. Indígenas que habitavam proximo dos Ta
moyo"l, de que •n eram inimigos, no Es tado do R to de Janeiro. 

. T~~VÃO . Carrego do Estado de Mina~ Get·aes, aJf. elo 
r1beu·ao Passa Qu 'tro, tl'ib . do rio V ercle . 

TAMACACA. Log. do Es,ado do Mat•atiltão, na mat•gam 
esq. do rw Azul , pl'nximo da cidade de S . Luiz, cap i·tal do 
Es tado. 

TAMACURY. R io cl.:> Estado do Pará , na ilha Marajó; 
clesagua no rio de Breves . 

TAMAMACÁ. Igarapé elo Estado do Amazonas, afl'. da 
margem dir. elo rio Mara t•y , tr ib. elo PadauirY- que o é do 
Negro. Fica entre o igarapé Pil'uca e o rio Iú. · ' -

TAMANARY. H.io do ma tado do Pará, no mun. de 
VlZeu. E' tam11em denominado Caramugy. 

TAMANCA. Nome de uma picada qne do dist . de Santo 
Amaro vae á margem dit·. da Taquary, no .!!;atado do R. O. 
do Sul. 

TAMANCA. Riacho do Estado das Alagôas, no m un. ele 
Atalaia. 

TAM ANCÃO . · Pov. elo Estado elo Maranhão, na margem 
esq. elo rio J:lacango, em frente ela cidade de S. Luiz (Rotei?·o, 
ele Philippe, cit.) 

TAMANCÃO . E' o nome ele uma pov. a ssente na m~·
gem esq. do rio Pa rnahyba, em frente da cidade deste nome. 
Fica na Ilha Grande . 

TAMANCAS. R iacho do Estado do Rio de J aneiro, a tra
v~ssa _:o't est l'ada do Commet·cio e desagua na margem dir . do 
r1beu•ao das Galli uhas , aff'. elo rio S. Pedro. 

.TAMANCO. Igurapé do Estacl0 do P ará,' no m ·m. de Ori· 
:x: tm1na . 

TAMANDAHÚ. Log. elo Estado elas Alagôv.s, no muu. de 
Anadia. 

TAMANDARÉ. Villa e mun. elo Estado do Paraná. Orago 
N. S. da Conceição e diocese ele S. Paulo. Foi et·eada f l'eg . 
pela Lei Prov . n. 924 de 6 de setembro de 1d88 e ele veda á 
villa com o uome de Tamandal'é pelo Dect•. de 9 de janeiro de 
1890. Denominava- se Conceição do Cetc"clQ. Limita- se ao 8. 
do T aboão pelo rio Bal'iguy ao ribeirão de Antonio l{osa e An· 
drade; a E. o rio At 1ba, limite de Co lombo; ao N. os limites 
da velha villa ele Votuverava; a O. o Tijuco Pre·to, morro do 
Olho d' Agu a, Carrego Fuado, rios Capivara., Assunguy e os 
limites da cidade ele Campo Largo. 

TAMANDARÉ. Log . do L~stado elo Amazonas, na margem 
esq. do rio deste nome, pouco acima de Codajaz . 

TAM ANDARÉ . Pov . do .,matado ele Pdrnambuco . O a r t . I 
d~ Lei Prov. n. 842 ch 28 el e maio transfer ia para essa pov . a 
sede da freg . de U11a, serv indo de ma triz· a capella de S . J osé do 
Tamandaré . 

TAM ANDARE . P1·aia no dis t. de Saato Antonio do tel'mo 
de i\1anicot·é, no rio Madeira, no Estado do Amazonas. 

· TAMANDARÉ . R io do Estado de Pernambuco; cle;agua 
na bah 1a do mesmo nome . 

TAMANDARE. Bahia no E-;t:ldo ele Pern:tmbuco, notavel 
não só pelo se 1 pot·t o, o melhor da costa na pal'te Cl!mprehen
dida en tre a bat•t•a do ri acho P~ r .> inu nga e o cabo ele San·to 
Agos·tinho, como tambem pela grande for taleza qne ahi existe 
soh a protecção de Santo Ignacio. Tem essa port) capacidade 
para na nos de ! 8 pés ele calado e é b3.stante abrigado de todos 
os ventos. I-Ia nelle duas baixas qu' se denominam Grande e 
Peq uena. E~ta fica por dentro elo r.Jcife ; aqu2Jla por ficar um 
pou.co , ao ~ · da b ~rra e pot• fóra elo cordão geral do mesmo 
rect~e, tem ~1mto a st uma boi a . ~ Della (da G t•a nde), diz o 
pl'attco Pht ltpe Franctsco Pereil'a, nos . livraramos segu indo elo 
N. para oS, tl'azendo a ponta das Ilhotas por fôl'a elas Pecl,·as 
do Conde, pontos esses que ficam um pouco ao S. elo ponto de 

que nos occupamos . Esta ~arra demanda- se da manei r a se
guinte : logo que se approx1mar clellas observe-59 um o ut eiro 
oblongo, denomi nado do Bl'iLo, o qual lic;t aoN. ela barra cen 
tr<t! e conserve-se este oute iro por cima elo trapiche alli eclili 
ca l ~ . Achando-se neota posição, siga ao N. até que uma 
pequena bal'reir a, que alli existe na terra mai~ gl'ossa fique pro
Jactada com a casa que está pro:x:ima á praia a e~ te me3mo 
rumo da forta leza, conservando es ta mat·ca até montar á Baixa 
Pequena, a qual pet·manece sempre descober ta na mar é- vasia e 
sobr e ell a vê-se perfeit am ente o mar rebentar Logo que monta i-a . 
siga um po11co I~B. afim ele collocar-se em fretrta ria fot·taleza, 
pois não cnn vem passar del1a par a o N. porque, a lém d~ s cot•ôas 
que por est11. potrte se encontl'am, ha pouco fundo.» Vital ele O li· 
veil'a, n o seu Rotei?'O, diz: « Bart•a e porto: Tem es1a barra cerca 
ele 900 me- t t·os ele lal'gu r i\ entre os picões, com o f tmdo de 45 a 54 
palmos. O picão elo sul, q tle fica demomndo a fo rta leza pot• ·19' NO . 
e a ponta clJ.s Ilhotc~s por 67° SO . é mais largo e ate t·1·a clo e com 
quanto alagado 110 começo logo depois descobre; o do n"rte, quo 
demora com a fortaleza po t· 36° NO , e a ponta elas Ilh etü s por 
55° SO - é sempt•e mergulhado e só emerge alguns cabeços NO, 
SE com a pon·ta ele Tamanclc~ré . 'l'em esta bar t·a , a lé m do re
cife, que fica mencionado, duas baixas de pech·a, um~ m Ris fó ra, 
q11e denominam bai.?::a g>-an de; e outr a áquem elo rec ife, baiyi
nha, pouco mais de11tro do recife do norte .exis te o•rt,·o cardão 
de peclt·as, que, seguindojpara o norte na direcção da baix inha, 
vae unit·-se co m o primeir o pelo sul da barreta do Bobó; cor
dão a que chamam ilha da ban·a, a que n a baixa -mar descobre 
tudo. Eotre elle e o r ecife ba 36 a 27 pal mos, mas o f •mclo é 
muito pedrejado . 'l'a nto deste cordão, como elo r eei fe elo s•ll ela 
han·a, para a cos·ta , ha algumas iage> soltas, porém proximas, 
accrescendo que no segundo espaço e:dsLem co r ôas e ser.cos for
mados pelas at·eias que aescam d,lB dons riachos, seccos e'<tes qne 
na bai:s:a- mar dão váo ela ponta das Ilheta,s para o recife . A 
baix a, gra,ncle é uma ag ! lome l' ação de pedras, por 330 NO da 
forta leza e pot· 67•SO da po11ta das Ilhota,s, sobl'e as quaes se 
encontra de 23 a 26 palmos d'agna , tendo ao r edor 36,45 e 5<1 
pa l mos , lama. Sua posição dá á bar t•a de Tamanda··é ent rada 
·tan·to pelo 11ol'te como pe lo sul ; est·a pol'ém é sempre preferível. 
Nesta o ex tt·emo ela baixa clis·ta do picão do sul cet'Ci\ da 500 
me~ros, ao passo que o ex tremo norte da bat•t·a dista do picão 
do nor te 'apenas 280 metl'os; por qualquer dos lados, porém, 
que se passe, o canal é fundo de 63 a 54 palm"s a té 35 já pro
ximo ao rec ife . A bai .xinha, que se ob tem demot•anclo a for
taleza por 2B•NO e ponte das Ilhetas por 55•SO é um~ lag. ma is 
secca e que em sua ma iot· dimensão não tem mai3 de 22 metros 
e sob t•e a qual o fu ndo varia de 10 a 15 palmos. !..la baixa 
gJ'ande didta a lia perto ele 350 met t·os ao rum ·J 501 NO - SE:, 
4'!0 mel t'OS elo picão StÜ da barra, e com p~quen a diff<lrença do 
do not'te, fica 11do por i8° N ill na distancia de 240 nPtros do 
e:üremo sul ela i lhc6 clr6 bM·J'C6, esplço porém todo pedrejado no 
fundo; assi m eleve- se passar sempre entl'e esta /:Jaix inha e o 
p1cao do sul. Ambas es·tas baixas, que actua lmente sa acham 
balisaclas com boi tts, a rrebe n·tam , e com vento s do m ar, sua 
fl oreação é consta nte . A barreta do Bobó é urn a pequena 
abertura do r ecife pouco ao sul da ponta de Tc~mandaré . Tem 
27 e 30 palmos ele fundo, porém pa,l'a dentro é toda pedrejada. 
Com bonan ças as embarcações costeiras ~ervem -se cle lla, ou 
então q·tando com ven tos conkarios lutam po. ra a lca.n çal' a bal'!·a. 
Cumpre no·ta t· que com brisas ft·,escas ha sempre alguma a rre
bentação. E', pois, a entl'ada pl'incipa.l ela. bal'l'a entre a baix a 
g-ra,nde e o picão elo s•1 l elo recife, onde se en co trtm de 6J a 54 
palmos, fundo que dimin ue para. q1talquer dos l ados , vindo rl ·
pois passar-~e etl'tre est9 meõmo pi_cfio e a bai.v·mha, sen do. já 
ah i ofundode50 a 45 palmos. E n tr a ndo pelo norte da ba~xa 
gr·ancle, cle ve -sa [)l'OCut·a t• navegar depois entre as duas bai.xas, 
prumando em 40 e 36 palmo>, para vir passar entre a batxtnha 
e o picão do sul, pois cpe não convem nunca l'azel·o entre es la 
e o extt·emo ela ilha, ela ba-rra. O aacoradouro mais socegaclo 
é á aombm destas pedl'as, e a ·~1eia distancia ent l'e ellas e a 
costa , com1uanto quasi ·toda a enqeada seja ancoravel. - O 
por to é limi tado, pelo sul, pela l_inha que se tira r do pieão do 
t•ecife á f, z du riacho Ylamb uc.:tbmha, e pelo norte da qu~ part•r 
do extl'emo ela ilhc~ da bM'I'.:t. ao começo da povnação (pelo sul). 
Como a barra é hu·ga e os t•ecifes logo com um te r ço de enchente 
ficam cobe rt, s, quando sopt•a m bt•isas frescas eloS !J; , ha em frente 
a barra. al gu •u vagalhão . Co m qualquet• outt•ü . venno é um 
e:~:ce llen te anc.,radouro, mesmo pat•a g rJ.ndes na v tos , po1s ~~m 
sea fundo magnífica tença. n eman:LM' o a?tco J·adou•·o ele Z n

·?nanda,•é - Conhec ida , como é, e3ta pat··te da costa pela g1•a nde 
fortaleza (de S .mto Ignacio) collocada na praia, unica fortifi-
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cação que existe nesseil l ugares , a navegação se fará em refe
rencia a ella a té a d1stancia ele legua ela praia. Ahi se pro
curará reconhecer uma pequena ba·rreira de cor muito viva, no 
interiot• e pouco ao sul da fortaleza, e igualmen~e o outeiro 
oblongo do B1·ito, que se levanta na praia, e no alto do c1ual 
existe uma casa isolada e alguns coqueiros, havendo mais um 
grupo destas arvores no seu es:bremo norte. Dis tinc-tas estas 
marcas, se navegad. de maneira a 1>1zer eom que a bar,·eira cor
responda aos coq•1eiros elo extremo N. elo outeiro, feito o que 
se puxf\ra ao NO . , enfiando es tes dous pontos ; assim se pass.trá 
entre o picão do sul e a baixcf grancle a meio do canal. Mon
tada á barr.,., continúa a mesma navegação, tendo sempre o 
cuidado de cons ~ t·var a fortaleza por esbeborelo, com o que irá 
safo da baixinha, que constantemente an·ebenta. Passada esta 
e o ex:tremo da ilha ela barra, que igualmente florea, se nave
gará ao N., pt·ocurando a sombt·a da ilha dcf barra e o prumo 
então indica rá o fundo em que se quizer ancorar·, havendo de 
45 a 27 palmos até bem proximo da praia. Ao SE. da forba
ler.a tem-se igualmente bom surg idouro para navios grandes ; 
é porém mais inquieto pelo vagalhão que entra pela barra. 
Convem sem pró ter em !em brança os limiLes do porto, e por
tanto não se dev~t·á passar para o sul da linha C[Ue se imaginar 
do picão elo sul á foz do Mamb~cabinba, nem pelo nol'te da barra 
ao começo da povoação (pelo sul) . As sabidas des·ta bar ra são 
francas; :iuas com ventos de E., qne é mister bordejar, requer 
muita attenção ás clirecções apo ntadas, quer das baius, quer dos 
picões da barra, como do~ secco> indicados.» <<O porto de 'l'arnan
daré, cliz.ia em 1854 o director das Obras Publ icas ele Pernambuco, 
s ituado na distancia ele 20 leguas ao su l desta Capital, o melhor ele 
·toda a Provincia é formado por uma grande enseada na costa 
en-tr as barras elo rio Una e o 1·io Formoso, fechado na frente 
pelo Reei fe, tem entrada facil, bom ancoradouro com bastante 
profundidade, abrigado dos temporaes, e offet·ece mu itas propor
ções e vantagem para um bom porto. A falta ele boas vias ele 
communicação dalli para o interior elo con·binente o tem tor
nado pouco freq ttentaclo, impedindo desta s0rte o seu commercio 
de tomat· maior desenvolvimento, quando aliás na sua visi
nhaça ha terrenos muito ferteis, e onde existem situ ados muitos 
engen hos., Projecta -se a construcção de urna estrada de ferro ele 
'l'amanclaré a Una. Foi em Tamandaré que, em 1645, desembarca
ram Vida! de Negreiro e Suaees Mar<! em auxilio dos Ir~clep~ndentes . 
« Desoripção - maneira de o demandar .-O pot·to ele Taman
daré, situado na costa moridional do Estado de Pernambueo, 
é formado por uma pequena curva na praia, entre as Pontas do 
Trapiche e de Mambucabinha, separadas pela distancia ele tres 
kilometros ao rumo verdadeiro ele S 4 '/ 2 SO, e pelo recife que 
lhe fica fronteiro, na distancia approximada de 900 me·bros. 
.Citado geralmente como o melhot· porto ao Sul desse Estado, 
está, entretanto, lon ge de possuit· os requisitos essenciaes a um 
bom ancoradouro: essa qua lidade é toda t• elativa e lhe é aLtri
buida pela ausencia quasi absoluta ele portos nessa parte de 
nossa costa . Mui to transitado pelas barcaças que fazem a pe
quena cabotagem de Pernambuco, e ponto ele escala para os 
vapores de pouco calado que a i imen lam a navegação costeit•a, 
fal-tam-lhe capacidade e fundo para conter grandes navios que 
ahi quizessem ancorar. Sua en·trada é form ada por uma solu
ção de continuidade no recife que borda todo o Jittot·al desse 
Estado, e que ahi apresenta uma abertura de cerca de um kilo
matro. Essa distancia, que bastaria para uma ex:cellen·te en
trada de qualquer porto, tem de permeio tres pedras soHas qne 
diminuem essa dimensão e que raclamam todo o cuiclado : -a 
Baeia G1·ande, por fóra ela linha ::los recifes, e sobre a qual as 
sondas variam ele 3m,7 em seu ponto culminante ao Norte, a 
6m,5 em seu extremo Sul, n a baixa-mar das syzigias; e a Bai
xinha, entre a9 duas pontas dos recifes, formada por dois ca .. 
beços isolados, porém proximos, tendo cada um 2m,2 nas mes
mas condições da maré e separados pela profundidade ele 
i1 ,5 metros. A pl'imeiea é constituiela por grandes blocos ele 
peclra superpostos, e rodeada pot· sondas ele i3 a 14,5 metros · 
a segunda é, como disse, formada por dons cabeças soltos, cer: 
cados pela profundidade de 10 a 11,5 metros. Do centro da 
Ba~·xa Gr·ande fazem-se as seguintes marcações em relação ao 
meridiano ve t·dacleiro: Cabeça Norte ela Ba ixinha pelas pedras 
da Ilha da Barra 32° O' NO, na distancia de 620 metro3 ; Ca
baço Sul da Baixinha 46o 30' NO, na distancia de 680 metroJ ; 
Ponta da Ilha da Barra pela Fortaleza-30o NO, na cl istancb 
de 1.000 metros; Ponta do P icão Narte-2° 30' NO, na d istan
cia ele 680 metros; Ponta elo Picão Sul 75° 30' SO, na distancia 
de 580 metros; Fortaleza ele S. Ignacio -30° NO, na distancia · 
de 2.400 metros; Trapiche da Companh ia Pernambucana -

201 30' NO, na distancia de 2.200 metros . Esses tres escolhos 
que, na estação chu vasa, nem sem pre at·reben tam, reclamam o 
auxUio ele um pra·tico loca l para os navios que tiverem de ele
mandar o porto. Vencidos esses pontos e os picões fronteiros, 
penetra- se no ancot·adouro, qua fica á sombt·a do recife rlo 
Norte. Nn mais proxima ponta a re110Sa que ahi se descortina, 
vê· se ed ificado o trapiche ela Compan b ia Pernambucana . Essa 
ponta, conhecida pot· Ponta do 'l'rapiche, é o encontro elas 
duas prais contíguas. Na pr.imeira, ao Notte está assentada, 
entre coqueiros a povoação, na qual ex iste uma igreja com a 
invocação de S . Jo:o é; quasi em seus extremos ha duas depres
sões no teneao arenoso, ás quaes ahi chamam maceiós e qtte 
dão escoamento ás aguas que nas estações chu1·osas inu ndam 
os c1mpos . A Ponta do T rapiche forma o verti co do angalo 
em qug~ ·termina o pot·to. A Oeste dessa pon·ta, na clistancia ele 
500 metros, está collocacla a Fot·taleza ele S. Ignacio, constl'u
cção do seculo 17 e hoje completamente aL"ruinacla . St ta posição 
foi bem escolhida porque domina a ent t·acla e todo o anco ra
douro: ent t•e ella e a praia ha algnns comoL"os ele areb cober
·tos de vegetação . Ao NO da Fortaleza estende-se uma grande 
pbnide conhecida por Campo da Varzea e á roda ela qual 
nota-se crescido nume1·o de casas e choupanas. Da Po11ta 
do 'l'rapiche para o Sul a praia continúa. até a Ponta de 
Mambttcab inha tendo a meio um coqueir!l!l que se destaca 
dos ar bastos que o roéle iam . D'ahi em diante a barranca 
arenosa vai dirnitmindo ele la t·gura e limita, de um lado, 
o con·torno do porto e, do outro os mangaes de um terreno ala· 
gadiço . Na Ponta de Mambncabinha, assignalada pot• novo 
grupo de coqueiros, a linha da praia sofft·e s~nsivel mudança 
para dar luga1· á sahida de um filete d'agua; na - baixa mar, 
qtte ma t·ca a foz commum ele dous riachos que ahi clesag uam . 
São, sem duvida, as areias trazidas por este que determinam o 
decrescimento do fundo em grande parte da area meridional do 
porto, e, bem ass im, o graude banco que o fecha ao Sul e que' 
na baixa-mar, permi tte aos pescadores franca passagem cl e 
tet·ra para o recife . O recife elo Su l é formado por um grande 
mass iço de pedt·a, que se ramifica para o Norte alé á entrada 
da barra e se es-tende para o lado in·terior do poJJto, apreoen
tando cabaços destacados que emergem. O do Norte compõ e-se 
de dois renques mais ou menos para llelos, tendo par;~. extremo 
occidental a Ilha ela Barra , que é o ponto ma is elevado de 
todos elles . Na baixa-mar elas syzigias os dous recif~s elo Norte 
e elo Sul ficam clescobet•tos, mostrando as direcções em que 
cort•em; cerca de clous t erços de maré ele enchente todos elles 
mergulham, e, na prêa mar, se ha calma, súmente a Ilha da 
Barra florúa, indicando sua p Qs ição . E' principalmente nessa 
occa8ião, em que neuhuma a rrebentação indica o I ocal dos 
escolhos, que é preciso na a us encia de um pratico tet· o maximo 
cuidado ao demandar o porto, guiando-se pelas seguinbes 
marcações que tranecr evo da recente edição elo Roteiro ela 
Costa elo Norte do conhecido Pratico Felippe Francisco P et· eixa . 
«Essa barra (de Tamandaré) demanela·se do seguinte modo: 

, logo que se ap pr•Jxim a t· de! la observa-se um pouco J?elo Norte 
da bal'l':J. um oiteiro oblongo, que se denomllla do Bnto, o qual 
fica na terra centrai, conservando- se este oiteit·o projecbado pelo 
trapiche que ahi está edilicnclo; achando-se nessa posição siga 
ao N01·te até que uma pequena barreira que ahi exisle na terra 
mais groasa, que fica pelo O, da Fortaleza e um pouco ao Sul, 
fique projectada com a casa que está proxima á pl'aia a e~te 
mesmo rutno da Fortaleza: conservando esta marca até montar 
a lllta da Barra, a qual é Í'aci l ela conhecer-se pot' estar sempre 
descober·ba na maré vas ia e eobre ella se vê perfeitamente o mal" 
rebentar; logo que a tenha montado siga um pouco para Bffi , 
afim de nos collocarmos em frente á Fortaleza; e não convem. 
passar desta pat·a o Norte porque alem elas corôas que por esta. 
parte se encontram, ha pouco fundo. » Area, al>1·igo e p>·of•ttn
d·iclacle elo po•·to.-A pal'te do porbo apro veitava! para ancora
douro é s6mente a que fica á. sombra do recife elo norte .e que 
acha-se limiLada por um tl'iangulo que tem para ver t10es !l

ponta meridional ela i lha ela barra, a ponba do trapiche e a. 
praia ao norte do coqueiral elo meio. Essa area torna- se insuf
ftciente para as necessidades de uma na1•eo-ação animada que 
ahi ex ig isse a estadia de crescid') nttmal:'o de navios. Para 
.demons trai-o basta ·tracos sobl'e a plantl do circulo de acção 
em que cada navio eleve girat·, quando fundeado, e desse modo 
facilmente se chega ao conhec imento do numero elos que podem 
ser ahi comportados . Tomando por exemplo um typo de vapw 
como o Olinda,, da companhia elo Lloycl Bt·azileiro, cujo com• 
primen·to é de cerca ele 100 metros , se verá que apenas tt-es 
poclem simultaneamente ahi ancorar ; um quarto já perueria. 
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as condições de abrigo e iria ficar na região fronte ira ;l barra. 
Se as dimensões avulta r em e atting-ir ás do Gothio, com 163 me
tros de quilha, ou mesmo ás do Rwzhine ou Q,·opesa com 150, 
ver-sa- h a que , se pudessem a h i penetrar, hJsLaria um para 
·bmar todo o ancoradout·o ; um segundo desse ·typo já não teria 
a. prot~cção do recife . Esses factos dão completa idéa da capa
ctdade do pot·to em s 'ta parte apr oveitave l. Convém aqu i lem 
brat· que o abrigo traz ido p elos t•ec ifes em questão, vai sómenle 
até o instante em que a maré, em seu movimen·to ascenc ional, 
os cobre ·totalmente, o que occone mais ou me nos a dons terços 
das marés !11nare3; desse momento em diante até aquel19 em 
que novamente descobrem, na vasa nte o ma r é ah i muito r e
volto, o que fac ilmente se comprehende pela ausenci a durante 
esse pel'indo, do qllebt· a- mar natural que ampara o cb~que das 
' 'agas . P ,t ra o su l estende- 53 a zona f rontei ra {L barr a . E ssa 
pal'le é completamen te desabrigada: só no verão e eru occasiões 
d e. calma e ll a p6de set• ul. ilisarla . Basta que so pre qua lquer 
br ~ sa elo lat•go para se rnanifes~arem grossos vagalhões cl.uran le 
o Inve r no, quando os ventos ae cham a m com violencia pa r a E e 
SE, a permanencia a hi ·toma- se impossive l. O ve lho pra tico que 
acompanhou- me durante e3se levantamento, querendo mostrar 
me o quanto era pedgos:J. essa faixa chu·a n te i nve l'no, citou- me 
o facto ele nma barcaça ca!'l'egada que tentando ne%a épl)ca a 
·travess ia interior elo porto, entre a pon ta ela lVIambucab inba e 
elo tt·ap:che , foi levada pelo mar ele travess ia at~ a praia, . e 
dah i atirada sobre a barranca que a con torna . A parte rnerl
clion a l elo porto é to talmente i tuttil para a navegação, po t· estar 
obstruida por pedras e pelo banco que li ga a Ponta ele Mambu
çabinha . As acanhadas dimensões que acabo de citat· fazem 
logo a ntever a fal-ta ele espaço para as manobras necessal'ias 
ao suspenclet• ou fundear . A curta clis t.ancia entre as pedt·as, 
e pt·aia e o bJnco do su l constituem sél'ias di!I'tcu lclacles para 
qua lqttet• evoltt ção, e basta que estej a m fundeados clo\tS ou tres 
navtos para apresentare m- se logo as pmbabilidades ele uma 
colisão. Em rela<;ão ás pro f~mdidades, primeira elas condições a 
attendet• quando se tem ele demancbr um pot•to, nota-se que 
na parte abt•igada p Jlo recife o m aior t'Lmdo ele 8 a 9 mesros 
eslá l ocalisado a umo. pequena dis ta ncio. da praia fronte ira á 
Fortaleza ; porém, a área que o contém é tão l im itada qtte não 
permttte a ancoragem de um navio cujas dimensões r 2clamassem 
essa agua . Para E as sondas vão dim inuindo até 5 metr os, 
limitadas pela linha tit·a da das occicleniaes ela Ilba da Barra á 
Ponta elo Tt•apiche, dahi em cli an·te o f11ndo sóbe i r regular
mente e começa o perimetro dos cabaços que vão terminar no 
reciCe . Para o Sul as sondas augmentam em clirecção á ban·a: 
como mi compensação, porém, a linh a ba tbyme t l'i ca de 5 

· metros Ya i ro.pidamente 83 afastando cta praia, r estrin g indo 
assim a á rea do fundeadouro. Na linha tir a da ela Ilha ela 
B[lrt'a á ponta do picão do Sul as sondas Yão de 9 a H meteos 
e n a que l iga us extremos dos dou~ r ecifes el las meclem ele 1l 
a 13 meteos. E' dentro do angulo formado ]JOt' esses dous o.li
nhamen·tos que estão os clous ca beças ela bc~ixinha, que é con
to unada pelas pvotundidacles de 10 a 11,5 metros. Para f"ra 
da barra o fundo vai gradualmente augmentando, e já a Baixa 
Grande é cerca da por 13 e 14,5 metros d'agua. A parte exteriol' 
elos r ec ifes não apl'esentaa~ mesmas co,nclições . O do Nor Le ram i 
fica-s" pelo fundo ate g rande dis·tancia, contendo cabeças 
mais ou menes elevades; o elo Sul va i p~uco a lé m ela p1r te que 
emerge e a 250 m e lros de l!iJs~a n c ia j á se sonda em 1:2 e 13 
metros sobre at'e ia e cascalho . E' es ta a parte gel'almenle pre
fe rida pela navegação, se bem qne para t ranspor a Baixa 
Grande e:x iste no Nor te destll, uma passngem tão franca qua nto 
a do Su l. As;im, pela simples i nspecçfto de minha plan ta, na 
qual estão mencionados lodos os dados que interessam a nave
gaviio, se ver i fica que o anco t•aclouro a sombra elo I•eci (e só aom
porta navios cujo calado não vá a lém ele 5 a 6 metros, e a 
par te desabrigada não de Ye conter os liJ.Ue clemand·• l'em ma1s 
de 7 metr os. D"ah i se conclue que a maior parte dos vapores 
estrangeiros que navegam em nosso li tlora l, possu indo cal ado 
superior a 7 metros, não p6cle en1!l'ar no porto de Tamandaré. 
Se por.qllalque r causa t i verem ele demandai-o, deve rão fun
dea ,· fura da barra e sugeitar-se a ·toGlas as consequencias elo 
tempo Çt<l~ e nhão. houveT, eo·tre as r1uae~ h a de figu r ar muiita~ 
' 'ezes a Jmposstbt üdacle ele com m uni cat··se com a terl.'a. Amplt
tncle clc&s mw"és - E stabeleoimen t·o do parto - Horc~s Gla p i· /Ja
m.a,· - ' Pelas observações a que ah i pr ocedi, encontrei sensivel 
cl itl'erença e n-tre as amplrhudes ela mat·é nas svzi<>ias e nas qua
clr a t ura;s : as pri me iras tern JDar a valor 2m',30" e as segund~s 
0"',90 . As scmdas. (![Ue colloc1uei I)a planta des >e porto es~ao 
todas refer idas :í. be tra- mat· das syz ig·ias orcli u:u:.ias . O r eg.1s-

tro elas hor as ela pr éa -mar e ba ix:a- ma r pa ra a determi nação 
do es·tabelecimento elo por to, l evou-me aos mesmos a lgarismos
IVh,3Qm- fi xados em i 858 por V ital de Ol ivei ra, de cujo 
Ro·tei r o ext t·ahi u a segu in t e tabell a po r ell e "calcul ada para as 
horas ela prea-mat· no por to ele Tumanda r é . · 

Dl.\S DE LUA 

@ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

i O 
H 
12 
13 
u 

TIORA S DA PREA-~'!AR 

h . m . 
4 . 30 
5 . 18 
6 . (:i 
6 .54 
7.42 
8 .30 
9 . '18 

10 . 6 
10.54 
i t. 42 
0 .30 
1. '18 
2 . 6 
2 .5i 
3.42 

DiAS DE LUA 

Q 

16 
17 
i 8 
19 
20 
2 1 
22 
.'23 
24 
25 
26 
27 
23 
29 

A.lterc&ções p :>steriores coos trabcolhos de Vital ele Oliveira . -
Comparando a p lanta que acabo de construir com a que, ha 
perto de 40 annos, foi l~vantada pelo grande h ydrographo de 
nossa l\brinha, o fa llec1clo capitão de f,·a gata Manoe l A nton io 
Vilal de Olive ira, cujos trabalhos ainda hoje confirmam a 
jusLa t•eputação de q ue gosa,·a, se reconhecem as enorm es alte
rações tt·aziclas a esse po r to pelo longo pel'ioclo q ue d istanc ia 
os clous leva ntamentos . As ind icações ele sua planta, traçada 
na car ta r aduz ida da costa ele Pernambuco, e as ot·lentações de 
seu r otei ro, nos most t·am que a praia não estava ·tão clistan
ciada quanto hoj e da Fortaleza de Santo Jgnacio ; que a actual 
P.)nta elo 1'rapiche não exis~ia tão pr onunciada e que a região 
peclre 'O~a era limitada pel a linha ti rada da llba da Bar ra á 
Pon ta" ele T am:\nclaré, lw.venelo em frente á povoação nm espaço 
]i vre com a profundidade ele 2 a 3 metros. Ao Sul o r ecife 
limitava- se lambem ao cordão ele pedras que 'abriga a costa, e 
o trabalho dos dous ri ach os qu e cle~agua em Mnnbucab itlha não 
tinha a i nela traz ido o entn me3cimento r1tle ahi se nota, Essàs 
d isposições davam com e:O:'eito, ao porto mais amplas dimensões 
e deste modo encontram justificação os li mile> pot· el le mar
cados para o ancoradou ro de 1'amandaré . Hoje as condiçõe& 
batbymeh·ica1l são mu ito diversas . A Fortaleza está longe da 
praia, havendv eo·tre as d uas u ma li nha ele comoros com a àltur a. 
ele 2 a 3 metros ; a ponta em que S3 acha si tuado o tt·a1) iche da 
Companhia. Pernamb ucana estabelece bt·usca mudança na d i
r ecção elas duas p ra ias con tiguas; grande par te da aréa m eri
d ional elo por to está perdida em consequencia ela diminu ição 
de futldo, e, sobreLudo, a zona elos reei fes se ·tem e>tendido con
s ideravelmen·te em consequenoia" de trabalho incessante dos 
pol ypoH q ue os originam. Essas ci rcumstancias r es trin giram 
ex·tr aorclinariamenle o perímetro do porto, reduz indo- o ás con
cl ições que apo ntei e que mostram que elle hoj e a penas ser ve 
para pon·to de escala de naúos ele pequeno por te . E ssa compa
ração tor nava-se necessa.P ia e apparece u como el emostração de 
que os longos periocos ele t empo se e ncarregam ds Jaze r .sen 
s iveis a l te t· ações aos trabalhos hycl J·ograpb os m al> pel'felto e 
ma is consc ienciosamente exec utados, como foram sempre os 
do capitão ele fragata Vita l ele Olivei ra, cujas car tas reduzidas 
da costa do Nol'te fo ram em g ra nde pa l't~ co piadas pelo 
Sr. Mouchez, que isso confessa em u ma nota d a pr ime ira edi ção 
d e suas CartaR da Cos·ta elo Br az il, nota que desappal'eceu n as 
edições pos teriores, depoi s do fallec imento elo illuqlre bydt·o
g rapho brazileir o.» ( R io de Janeiro, '14 de mai o de 1895.- F ran
ciso~ Calhei·J'Os da Graça, Capi tão ele i\ia r e Gue t•t•a.) 

TAM ANDUÁ. Pov. n a co m. de Ca melá do Esta clo elo P~rá. 
A P or ta r ia de ·i ele feve re iro ele 1873 creou ahi u ma esch. p ubl. 
de i ns t. pr im . Por suas cl h isas co rrem os igarapés Cacboeiri
nha e Belém e r ios Sao t'Anna e Tocauti ns. 

TA M ANDUÁ . L og . n o t ermo do Acarape do Estado do 
Ceará . Depende do dlst. pol icia l de Cala - bocca . 
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TAMANDUÁ . P ov . no termo ele Jaic6s elo Es·Laclo do 
Piauhy, 

TAMANDUÁ. Log . do l~P tado ele P ernambuc?, no IDUJ?- · de 
Limoeiro . Ha outros logs . elo mesmo nome no chst. ele VJCen
cia e no m un. de Bom Conse lho. 

TAMANDUÁ . Log. elo Estado das Alagôas , no mun. ela 
Victori a. 

TAMANDUÁ. Pov. elo E s·taclo de Se.rgip ?, no -termo _ela Ca
p ella . co m u ma esch. m ixta creadf\ pel o at·t. 111 da Let Prov. 
n. 1.2'32 de 'i de maio ele 1882 . 

TAMANDUÁ. Pov. elo illstado ele Sergipe, no t ermo ele 
Propri á , c< m uma esch. publ. de m st. pnm., ct· e:~.cla pela Lei 
Pro v . 11. L 131 de 18 ele março ele 1880 . 

TAMANDUÁ. Pov. elo EsLaclo de Serg ipe, no mun, de 
Aqu icla ban. (lnf. loc.) 

TAMANDUÁ. Po v. elo ills tado da Babia , á margem elo rio 
S. Francisco, entre Sento Sé e Joazeiro . 

TAMANDUÁ. P ov. elo IJ:sLado do P araná, elis lant3 cerca ele 
17 kitL ela cidade ele Cumpo Largo . E' um elos pov s . ma1s 
an ti cros do Es tado. Acha-se , h oje , em la mentavel elecaclencta , 
con t~nelo a penas umas quat ro a cin co c~sas e e_!!tas mesrn~ em 

u asi ru i na. Tem um a capella sob a 1~1 vocacao ele N · :::;. da 
Gonce içiio, leva n·tada pelos ft•acles carm e_lltas , _que ah1 . começ<~:
r am a fundar um grande co nvento, CUJO S ah cerces at ncla hoJe 
exis tem. Sob 1· e a ela ta em que foi erecta essa cape! la, .h onro•J
nos 0 juiz mu~ ic i pal de Campo Largo, Dr . Jo~é Xav ter Ca r
xalho de Menclonça , com ã seguinte ,i nf~ rrn~çao : « T enh'l a 
informar que a capell a de T a mandua fo1 ertg tcla no anno de 
1730 pelo capitão Antonio Luiz 'l'1gre . Afim de p~der alc~ncar 
a lice nr;a para ser benta a_ ·~e f~·~ida capell '"' ?ob ~ m v o caçao ele 
N. s . da Conceição, o c.apt l.ao l1 gre p~res.crlp~uJ a ele dote pas
sad a em 15 de jan eiro de -L7a1, na e ~la~,V!lla de~ N. S. da Luz 
dos Pinhaes de Curityba, pelu tabell1a0 Ibomé I achqco de Al
buquPrque, doou para fabrica, e patri monto ela cape!la meta le
gua de campos no Tamandua, duzen tas vaccas, v1~te to.uros, 
cloze eguas nm caval lo pa t·a pas tor e se·te esc1·avos. l~stas ll1for
mn.ções ac.~bo de colli gir d a c6pia da. es?riptura de dote ~ que 
ac ima me referi, que devo á L•bseqmosidade de um amtgo 
Campo Largo, 25 ele agos·to de 18l:l7. » 

TAMANDUÁ . Log. elo IJ:st.aclo de Minas Geraes, no dist. 
de Trahit•as e m ttn. elo Curve !lo . 

TAMANDUÁ . Log. do Estado de Minas Geraes, no dist. 
de Gua.piara e mun. de Ayuruoca. 

TAMANDUÁ . Assim denominava-se a actual cidade deIta· 
pecerica, no Estado de Minas Ger aes , antes da Lei Prov. 
11 , 2.995 de 19 de ouLU!bro de 1882. Vide ltapeoerioa. 

TAMANDUÁ. P ov . do Es·tado de Minas Geraes, no dist. 
da cid<tde de Se·te Lagôas. 

TAMANDUÁ. Estação da E. de F. do P a ra ná, no Es tado 
deste nome, a 93k,810 de Curytiba. 

TAMANDUÁ. Sel'l'a do Estado de Sergipe, no mun. da 
Campos do Rio Real. 

TAMANDUÁ. Sen·a do Estado de Serg ipe, .no mun . de 
Gararú. 

TAMANDUÁ . Morro no mun. elo Ribeirão Preto do Es
to.do de S . Paulo. Delle nasce o ribeirão Pt•eto, all'. do rio 
Pat·do. 

TAMANDUÁ. Serra do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de SanLa Barbara, ao S. O. do dist. de S. Gonçalo do Rio 
Abaixo. 

TAMANDUÁ. Serra do E stado de Mat ' o Gt·osso. El ' um 
r a mo da se!'l'a do Pa.~· y além do morro Vermelho . 

TAMANDUÁ . Ilha no rio Negro, a Jl'. do Amazonas, no Es
tado deste nome , defronte ela foz do Uaupés. 

TAMANDUÁ . Ilha do Estado do Amazonas, no rio Japurá, 
entre as ilhas Piní.-Ianará, Julio-curará a Mamury, 

TAMANDUÁ. Ilha no AHo Jatapü, aff. do ALumá.. Entt•e 
essa ilha e o continente fica a celebre cachoeira denominada 
Coary ou Cururú . 

TAMANDUÀ. Ilha do Es Lado do Pará, no rio Tocantis. 

TAMANDUÁ. Ilha e furo do Es tado do P ará , no rio Xingú 
e mun. de Souzel. ( lnf. lo c.) 

TAMANDUÁ. Ilha do !!;atado do Pará , no mun. de Ca
rnetá:. 

TAMANDUÁ. Ilha do Estado elo E. San·to, no t•i o Doce, 
entra Linhares e Tatú. 

TAMANDUÁ. Ilha do Estado ele S. Paulo, no n~ un . de Ca· 
ragua Latuba. E' pequena, cobe rtas de mattas e com boas ma
deiras. 

TAMANDUÁ. R io do Estado do "?ará, desagua no Ta
paj6z pou co ac im a da corredeira Umá. Em suas margens ti
ver am outr'ot·a os Unat·upás uma maloca . 

TAMANDUÁ. Rio do Estado do Pará, no mun. de Cametá; 
vae para o T <J can·tins. 

TAMANDUÁ. R.io do Es tnclo do Para, banha o mun. de 
Souzel e desagua na margem d ireita do X ingú . 

TAMANDUÁ. R io elo Estado do Pará, .na ilha Maraj ó, 
desagua no rio elos Macacos . E' rico em madeiras 

TAMANDUÁ. Jgarnpé do Estado do Pará, na ilha do i\Io s
queiL"o, mun . da Capital. 

TAMANDUÁ. R io do Estado elo Pará . pa rte a ilha de Gol
lar es quasi ao meio e desagua n a bahia ele Mat·ajó. Recebe o 
J undiá ·buba . 

TAMANDUÁ. R iacho do Estado do Piauhy, aff. elo rio P ar
na byba, 7 kils. abaixo do Poty . 

TAMANDUÁ . Riacho elo E<·~aclo ele Pernambuco, ba nha o 
mun. de Bom Conselho e desagu a no Balsa mo, aí!:'. do rio Pa
rahyba (In f. lo c.) 

TAMANDUÁ. Ri01.cho do Estado das Alagôas, afL do rio 
Coruripe . 

TAMANDUÁ. R io do Es~aclo da Bahia; nasce no m orro do~ 
Angicos, a 18 kils. ao norte da villa do Brejo Grande, corre 
para o su l encontrando- se a menos de tres kils . ao sul' da villa, 
no loga t· denominado Mang·a.beit·a com o do Brejo Grande. 

TAMANDUÁ. Ria.cho do Estado da Bahia, aff. do rio Ja
q tül'iç(L-mirim, 

TAMANDUÁ . Pequeno rio do Eshdo ele S . P aulo, a ff. do 
San to Ignacio, que o é do Parana panema . 

TAMANDUÁ. Con ego elo Estado de S . Paulo, no mü!l· de 
S. Simão ; reun e-se a o rio Parclo. E' ·tambem elenonunado 
Figueira. 

TAMANDUÁ . Ribeirão do Estado ele S. Paulo, banh a o 
mun. de hu~pe e desagua no Ypira nga, afi'. ele J uquiá . Tem 
cerca de 18 kils. eld eKtensão. 

TAMANDUÁ. R io elo BJstado do Paraná. aff . da mai·gem 
esq . do P a pagaios, trib. do Iguaesú. Recebe o Tamanduazinhe. 

TAMANDUÁ. Rio do Estado do P ara ná , banha o mun. de 
Palmas e clesagua no rio Iguassü. 

TAMANDUÁ. Rio do Estado do R . G. do Sul, aff. da 
margem esq. do Pit·atinym cl ~. Orqueta , que é trib. do S. Gon
çalo. Recebe o :.\oloinho. 

TAMANDUÁ. Rio do Estado ele Minas Geraes, ufl'. do 
Quebru Anzol. Banha o mun. de Araxá. 

TAMANDUÁ. R.io do Es tado de Minas Gerae~, banha o 
mun. elo Cu t·vello e desagua na margem esq. do Cipó, aff. elo 
P a rauna . 

TAMANDUÁ. Riacho do Estado ele Minas Geraes, aJI . do 
·rio Mangaby, que o é do S. Francisco, 

T AMANDUÁ. Corrego do Estado ele Minas Geraes, banha 
o clist. do Caratinga e desagua n o rio Preto. 

TAMANDUÁ . Ribeit·ão do E s tado de Minas Geraes, ba nha 
o clist. de S. Sebastião do Jagua ry e desagua no rio das A ntas, 
aff. do J aguary. 

TAMANDUÁ. Corrego do Estado de Minas Geraes, r ega o 
mun, de Ma nhuassú . e t.lesagua uo rio Cuieté. 

TAMANDUÁ. Pequeno rio do Estado do Minas GP-raes, afl:'. 
do rio Vermelho, que o é do Gama, e este do Santo Antonio, 
trib, do ftap ecerica . 
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T AMANDUÁ . Ribei t·ão do Estado ele Mi nas G•' raes : de>~ n· t !a 
·na m(ltrgem elil'. do rio Pa raca:~ú cei·c·a :üe 2.} I~ils. 'aoi ixo:Ocra 
foz do Taboca . · 

TAMANDUÁ. Cort·ego cio Es:tiacld ele Mina~ Qor aes banh a o 
·ter rit ol'io elo di st . ele N. S. ela Conce ição e Dd1·es elo 

1
:\xeaclú e 

dasagua no l'u-ead inho. (lnf. loc.) 

TAMANDUÁ. Carrego do Eslado ele Goya7. . afl'. da nuu·f!·e m 
·dit· . do l'iüeirão ·ela; Pon·te A lta, trib. Clb rio Alagado, qué o e elo 
Co l'umbá. ·· · ·· 

TAMANDUÁ . Balüa Da costa do mun. ele Cal'ag ttn:tatuba , 
·Est:Hlo de S . Paulo, e ntre as pon tas Mass;1guassü e ·cta Lagoa . 
Defronte fi ca - lhe · ·a il ha d0 mesmo nome co rn 15ll 111 ele nlt :tra. 

TAMANDUÁ . Pra ia no ri ? .. 'M<tdeira, lon g:t ele nnis ele sete 
:l"ls . , celebre pP.Ia colh eita c1ue se faz em ta daruo·:t s a ovos 
;tão a bttndantes abi , fl Ue poden'l SeL' apanlt aclos aquellas aos Ini~ 
lheiro.> e estes aos milhões por dia. · " ' 

.TAMANDUÁ . Cachoeil' a no Al~o Jata pú, trib . elo Atumá . 
.F!C& ont t'(\ as caclweiras -clenomina d a3 Sa puca:ia- casta nb a e 
Coa tá OLt Orotó. , .. 

TAMANDUÁ . Cach oeira no rio T a pnjoz, afl'. elo Amazonas . 

TAMANDUÁ . Rapiclo n o rio Tapajoz, proximo aos de llomi
.n:tclo Cul'im at.à e Bobur é. 

TAMANDUÁ . Cachoeira ' no rio l'ar::tgunssú e E <t :tdo' ela 
Bah~. ' 

T AMANDUÁ. Cachoeira no rio Cuyab~c . entre a ua P ed l'a 
'Grande e a do Pio Santo , no Esbaclc\ ele Mallo Gro'sso . 

TAMA NDUÁ. Cachoe ir a no ri'o •Pardo, en~ l'e a cl~ Rob~ i o 
.e a dos 'rres I rmãoõ, no Eõ·taclo ele MaL to Gl'osso . 

T AMANDUÁ, Cachoeü·a no rio Madeira . Vi·cle Araras. 

TAMANDUÁ. Bancos 9i tnados ao O . ela ponba ele Tury
assú, 11a costa elo Est::..clo elo Mar a nhão . ]Çntre esses banco8 e os 
que s~ hem ele Mtlru çuc utandeua pasoa o canal pel o qual vae-se 
.i cicl<lCle el e Tury-assü . : 

TAMANDUÁ- BANDE1RA . P eqn ena cachoe ira ou an tes 
~orrede ira no .rio Negro, a lf. el a Am'~zonas, no Es·~aclo ·d;ste 
nome. Fica entre a pov . ele S. Gabriel e a cidade d e Ma naos . 

TAMANDUÁ-BANDE!Rfl.. Cach<:ira na mat·gem -clir. d? 
t'io Uaupez, afl'. ela m a rgeru di r . do rib Negro, no Estado elo 
Amazo nas . 

T AMANDUÀ GRANDE. Ribeirão do IJ;stado de S . P a ulo ; 
desagua no ri b~ irii.o da Figueil'a . -trib. elo rio P a t·cl0 . Banha o 
mun . elo lübeiriio Preho. 

TAMANDUÁ-MIRIM. Ilha d o· Estado elo· Mil r::mhão. n o 
nmn . elo 'l' ut•y- ass ú . ' 

TAMANDUASINHO. Carrego de Estado ele S . Paulo, aff. 
elo ribei r ão d a Figueira, que o é elo rio Pardo. Banha o .mun. 
do ltiueirão Pre·to e aLravessa a estrada c1ue des~a c idade, vae 
a S . Si mão. · -

TAMANDUASINH O. Rio do E ' Laelo elo Paraná, a fL ela 
ma1·gem a esq. elo Tam a nduú , que é ~riu . do Papagaios e este 
elo l guassú. : 

T AMANDUATEHY . U ma elas estações elo 'Í'tWll~v::~y da 
Cant ar eira, no Es1aclo de S . Paul o . ' 

TAMANDUATEHY . Rio .elo E st ado ela S. -Paulo, . ;dJ'. da 
nlat•gem esq. elo 'l'i e te ; ba nha a face seplcntriona l el-a c idade de 
'8 . . Paul o e r ecebe o ribeirã o Anhangu ba hú. E' o r i.o Pira
~~ ~nn ga d os antigos, seg unclp Fr . Gaspar da Madre tl<~ Deus . 
E formad'o j'lelo ri beit·ão elos Cour o• , qu e cone no tTtU•n . ele 
S. Be i• mn·cln 'coth a allluencia ele ou~t·os rega tos.Em uma se~mari a 
concedida pelo capitiio-mór F ra ncisco de Moraes , no a n no de 
1559, encontra-se est e rio com o nome de T:tm an clti a teby . Vid e 
Pit·atininga .e Anh angaln hiL 

TAMAQUÁ . Lago elo Es~aclo do Amazon ~ s; de•agua na 
m ar gem cl1r. tio Solimões -entr e a foz do d o Junta e a bocca elo 
lugo Gua r a. . ' 

TAMAQUARÉ. Cacho~ ir a nb rio' Uaupés e Es: ado do Am:i-
ZO:laS .1 -

TAMARA. ' R io do Fs~ado ele illinas Gera·'s aff. ela marg-em 
esq . elo rio Pal'{t'. ('Q'hvocka t~ ele ~á . 1li Cl·Pl;Cb cl~ Es tc~clu ele 
M incbs Geraes .) 

OICC, Gi·:OG• i 4 

T'A~ÍJ:ARA~EHVA. Vide 111Mcwaildiva . 
TAMARÉ •. Ribe it·.~ clq E:staelo . ele ÀiaHo Gt·cs>o, a fr. elo 

Gale l' á . , .\t ~ .. , r r 

.. TAMARARES . .. J;nelios do Es tado .d e ,i\:btto .Gl'osso, e n tr e o 
J.ama l'i e o 8. S imão . (l3 . ele 1\Iel g·aço. ) 

TAMARES. Tn cfios elo Éstaclo ele Ún.t ~o Grosso, na ~ acliacc nc ins 
do Juhcna e 'cttbecei ràs do. Ga leí-a. (B . el e Dlelgaço ) ' 

TAMAiiNErRO . Log. do E::;:tal.\o cl e. Matto Grosso , á nl'ar
ge m, õlit· . elo, ri o . Gll yahá, no clis t. ele Santo Antonio elo Rio 
Aba ixo . 

TAMATAj:IY,. Log. elo Estado elo Pará, n o mun. ela P rainh:t 
coin .urna, ~scp.. pt~l.Jli c a. . ·· 

TÀMATAÍjLY. 'RiQ elo Es la:lo elo Pad , no mun. cb Pt·ainha ; 
des:,g ua no .A.m aíWJ,1fl.S,. 

T AMATANDUBA . Lng. elo E ; tado do R. G . elo No t·te, no 
mun. ele Cuiteze ir as . 

TA~ATANDfJBA ·. L 0g. do E.s !aclo elo Ceará, no clis t . de 
i\Iecejana, , 

TAM ATATIUA. Lo!!' . no elis t. ele Sa nto Atltonio e i\lnns 
d o Es tado elo ''l anJ. nh :io~ Possue i.ili1a <'Úej:i, elos . r~ li gioso s d~ 
N . S . elo Car mo, onéle ü.t z ~ se a festa da .Senhora Sa nl a The
r~>m de J cs •s com toda a d ecencia. O~ .re ligio.sos teem ah i nmi.t·1s 
esc ravos , a l ·gt~ n s oilic•aes ele ped reir o, ca.ràpin a , o l e ir o~, b:ts
Jante po t·ção ele ten·:ts ta lavnn,. com niattas ele mu itas mad eira > 
d e le i , e nas mosm :ts h' tTas t e m g l'ande nume ro de t'ordros, 
rec~ bendo ·asylo gn.tuiLo muitas p~ssoa:s . T em uma exce ll enle 
o la ria, orule fJÜ• ri·cam telhas, tij olos e louça; qu e cxp •rtam para 
A lcanhara, S . Bcn·to e toi:la a freguezia. (:llmanc~k do lll a?·a.nldo , 
1Sli.O .) 

TAMATATJ:UA. Rio do E slaclo elo Pará, aff . ela margetn 
esq. elo Quat1 purú . 

' TAMATATUBÀ·. Lago do Es·taelo do Pa:·á, na ilha i\Iar n:j ó e 
1imn 1da" Cachoett·a . · 

TAMA TAUPE. Lotr . do Estado de P ernambuco, no m un . ele 
Ná:zareth . · .. 

1 
" • ..... • r 

TAMATÊÃO, Log .' do Eslaclo ele Pernambuco, no mun . ela 
A1gu~a fre ta . 

1 
• f'J. . 

TAMATIAN . Ponta 11a margem dh·. do rio Negro, no Es~aclo 
do Amazon\J-s. 

TAMAT.U_,ND,UBA•. Pov:. ?do •Els taclo cl0-ll . G . elo Norle, no 
mun . ele Çanguareta ma , c.o m uma esch. pnbl. ele inst. ,Pl'im . , 
et·eaela pel a Lei Pro v . n. 29 ele 30 d e mar çd ele 1835. 

'l'AMA TUNDUBA. Pequeno rio elo Estado do Ceará, na sce 
no serrote 'l' n.iti.nga. e serve ele div isa en l ré os clisls' . ele Aqu il'a ~ 
e i\Iecrj :1na por força ela Lei Prov . n . 464 cro 29 tle' agosto de 
1848 . . . ) . 

T AMAU 1\.NA. Naeão i nd igena elo Estado elo Am<1zonas, n o 
rio J <J [JIInÍ. A t.'thcma ·o· c.lp ittão -tenPn~e Amazonas ' prov i~· cles;a 
nação n ac tual pop. ele 'l'eJ!'e. Encontt· a - se·tam11J'em escr·ip1lo Tc~"
mua?W. ,. 

TAMAUARY . L~g . do E s·tacio do Pará , ' ' margem ,esq : do 
r:io Gul'Up y,. , Fo i e~t~b~l ~ ciclo re1os ªntigos• PSp·a\OS q u_e L.aui
·~aram o mocam bo elo ~i~oeiro, r:o Estacjo do , ~J::jt ·p.n)Iao. 

TAMAU.A.R Y. Uma das ma is notaveis cilcb nei r:ts elo Gu
rupy, rio q ue· seraru o Es ta do elo i.\I ~ rah hão' do elo Pitrá. 

T AMA YPURU. Se rro elo EsLaclo d o P a1·á , na mn r gem ('S(J . 
cl.o Nhamun cli.· E ' r.obe t• :o de vigorosa l' ege taçiio e l'or ma com 
o utt•os ,' que ftc:tm-lhe prox im o~, v~ t·ias e!]:;eada~. 

TAMBAB A, Log . . elo l.<:sl a do elo P a r ahyba elo ~arte, ao ~ . 
do Pi him bú. -. . 
TAMBAB~~. Pon ta el o liltora. l do Estado do P at·ahy ba c:o 

N qr\e, áo ,,N .. çla f z do rio G~u·aú . , .... , . 
T AMBACUR Y. Rio · do Estudo t..le i\Iinas G2raes , clesagna. 

no Suas,suhy G,r.a;:ide, t ri b elo Doc. T a mbem o denom; n ~m..zc-:u:-
7JcbOII1'Y Ger bet• escreve T o mll;1quat·y e errad amente o fio lH'/
corno a fl:'. ela ma r t;cm esq . do Urupu ca . 

T AMBAHÚ. l\Iun . elo Es tado de S. Pau :o, ex -~lis . elo m un: 
da Casa Bra nca . A L~ i n. 7\J dcl 25 de agosto ele 1ti02 cr~o 11 a lll 
um t..lis t . ele paz, e nele n. 373 de 3 ele sc·te mbro ele 18}5 uma 
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eschola. Foi elevado á mun. em 1898 pela Lei n. 559 ele 20 
de agosto, que deu-lhe os seguintes limites: principiando no alto 
da serra elo Arrependido, no ponto em que atravessam os trilhos 
ela Companhia 1\tlogyana, ~eeuern pelo alto do espigão nas di
~·isas do coronel João C. Leibe Pen·teaclo e Antonio C. do 
Amaral Lopes, continuando pelo espigão nas divisas de D. Ve· 
ridia.na Prado & Filho a-té encon~rar as divisas elos herdeiros 
ele Joaquim Caetano ele Lima, por estas a'bé encontrar o carrego 
Tijuco Preto, por este abaixo até o rio Tambahú, pelo rio Tam· 
bahi:t abaixo até o rio Pardo, pelo rio Pardo abaixo até o ri
beirão Quebra-Cuia, por este acima até ii fa-wnda• de An·tonio 
Thoma z de Carvalho, seguindo deste ponto pelas aguas ver·tentes 
da fazenda Bom Successo e dividi nela com o ·mun. de São Si
mão a ~é encont1·ar as divisas elo mun. de Santa Rita do Passa 
Quatro, por estas z:té os cafesaes João Franco de Oliveira e 
Francisco Ferreil·a de Carvalho no alto da serra do rio Claro 
e dahi pelo espigão até fechar o perime·tro. 

TAMBAHÚ. Bairro do mun. de Pinclamonhagaba e Estado 
ele S. P ;.ulo, com eschola. 

TAMBAHÚ. E staçáo da E. de F. Mogyana, no Estado ele 
S. Paulo, entre Lage e Carrego Fundo. 

TAMBA HÚ . Rio elo I<.:slado ele S. Paulo, atravessa o mun. 
do seu nome e a estrada da Casa Branca a Franca e desagua 
no rio Pardo . 

TAMBAHÚ. Rio elo Estado de .S. Paulo, banha o mun, 
de S . José elos Campos e desagua no rio do Peixe, ait. do Ja-
guary. , 

TAMBAHÚ. E' o nome de uma pra ia si-tuada. na costa do 
Estado do Pa1·ahy.ba elo Norte, ent1•e o cabo Branco e ponta do 
Matto, ao S. da foz elo rio Parahyba. Dista ela cidade elo Para
hyba 6 k1ls. 1!:' o ponto, assevera o praLico Pbilippe, em que 
muHas pessoas, que vão a Pernambuco em jangadas e embar
cações, preferem saltar a seguir por terra . 

. TAMBAI- ASSÚ. Igar~ pé do Estado do Pará; clesagua no 
no Cap1rn pela mar gem cbr. en tre os igarapés S. Romualclo e 
Tam bala-mü·lm. 

TAMBAIA-MIRIM. Igarapé elo Estado do Pará, desagua 
no rio Capim pela marge1~ clir. entre os igarapés 'l'arhbai-assít 
e Camalua -teua. ' 

TAIVIBAQUI. Log . do Es·tacl;> elo Amazonas, no rio Juruá, 
<mun . de Teffé. 

TAMBAQUI. Ilh a do Estado Amazonas, no rio Japurá, 
· proxima elas ilhas Mamnry, Cuassú:Teua, e Macuerú . 

TAMBAQUI. Rio do Estado do Amazonas, no mun. ele 
'l'efl'é. Tem um braço denominado Anouira . 

TAMBAQUI. Igarapé do Estado elo P at·á, banha o mun . ele 
.. .Mazagão e desagua vo igarapé Jaburú. 

TAMBAQUI. Furo elo Estado elo Pará, no mun. de Breves . 
TAMBAQUI. Lago á margem dir . elo rio Purús, aff. elo 

Amazonas. E ' grande e mui'to piscoso, abundando as terras 
vlsinbas em castanheiros e salsa. 

TAMBAQUISINHO. Furo elo Estado do Pará, no mun. de 
· Breve~. 

TAIVIBIÁ-GRANDE. Log. do Estado elo Parah,Yba d'o Norte, 
á margem clir. do rio Parahyba.No mesmo Estado e á maí·gem 
di r. do mesmo rio ha um outro log . denominado Tambiásinho . 
No Tambiá foi inaugurado o mercado publico a 13 de abril de 
1896. . 

TAMBIÂ GRANDE. Rio do Estado do Parahyba do Norte, 
aJl'. do rio deste nome. Ha um outro afl·. daquelle rio e deno
minado 'ram biá Pequeno . 

TAMBIASINHO. Ancoradouro distante !1.1/2 milhas ela ca-
pital do Estado do Parahyba do Norte. ' 

T Aivi:BOAT Á. Carrego do Estado elo Ceará, na Serra Grande 
dist. elo Ipú ; banha a pov. ele Campo G.rande, e com o ínuçJ 
e ou b'ros fôrma o rio. l\1acambira (Pompêo). 

TAMBOR . Log. elo Es~ado ele Pernambuco, no mun . do 
Rio Fm·moso. ' 

TAMBOR. Serra do Estado ele GoyJz, no mun. ele Caval
cante. 

TAMBOR, Rio do· Estado de Minas Geraes , aff. do Muriahé. 

TAMBOR. Ribeirão do Es·tado de Minas Geraes, banha o .. 
mun. de S. João Nepomuceno e desagua no rio Novo . E' no· 
tavel por duas casca·tas que fórma. 

TAMBORETE. Pov. do Estado de Santa Catharina, no 
mun . de Imaruhy. 

TAMBORETES. Grupo de cinco pec1uenas ilhas pertencentes· 
ao Estado de Santa Catharina. São uns penhascos ele côr branca, 
de pouca eleYação e cobertos ele arbustos baixos e verde- ascuros· 
que costumam vegetar na8 pen~dias. 

TAMBORIL . Villa e mun. do Es·tado elo Ceará, na com. 
do seu nome, á margem esq. do rio Acarahú, distante 360 
kils . da cnpital, 120 do Ipú, 192 do Sobral e 72 ele Santa Qui
teria; em lagar apra~ivel, tendo ao nascente a serra das Ma-tta& 
e ao sul os sertões elas FeiLiceiras e Arara. O mun. produZ'· 
algodão, canna ele assucar, cal'é, fumo e cereaes. Possue vastos 
campos onde cria-se muito gado, principalmente lanigero. E' 
banhado pelo !'lo Acare.hú e por diversos tributarias não só 
cles•te rio como do Poty. T em cerca de 12.000 habs. Sua pa
rocbia 'tem n invocação de S. Anastacio e depende ela elioces~ 
elo Ceará . Foi m·eada parochia pelo art . I ela Lei Prov. 
n. 629 de 17 de dezembro de 1853, que desmembrou-a rla fre~. 
de S . Gonçalo do Jpú. Elevada á categoria de vllla pelo ae 
11. 664 de '! de outubro de 1854. !E' com. de primeira en tr. ,. 
Cl'eada pela Lei Pro v. n. 1.551 ele 4 de setP.mbro de 1873 e Lei 
11. 3.23 ele 1 ele setembro de 1896, e clnssificada pe lo Dec. 
n . 5.641 de 16 ele maio ele 1874 . Foi a sécle ela comarca t L·a nsre 
rida para Santa Qui'teria pela Lei Pro v. n . 1.814 de 2.2 de ja-
n ei ro de 1879 _ Tem escbs . publs. ele instr. prim., tendo sido 
duas creaclas pelas Leis Provs . ns . 8J6 de 25 de agosto de 1857 e 
57<1 de 30 de se·tem bro ele 1852 . Agencia do correio. Em Tam
boril teve seu berço o15eneral Antonio Fenein~ Sampaio, um elos 
heroes de 24 de maio de 1866 (Tuyu·ty), que fallecea no primeiro 
dia de junho desse anno. Sobre os limites dessa vill a vide : 
art. II da Lei Prov, n . 629 de 17 de dezembro de 1.853 , 
n. 1.ii17 de 2 de setembro de 1874; n . 1.900 de 16 de agosto· 
de 1880; n . 1.934 de 2 ele agosto ele 1881. Entre outros povs. 
comprehende os denominados Seua da Telha e Serra das 
lVlattas. Lavoura de algodão, Confina com os muns . de
Indepenclencia, Cara'theus, Santa Quitaria, Boa Viagem, !pu
riras tl Ipú. 

TAMBORIL. Log. do Estado do Piauhy, no ruun . de São
João elo Piauhy. Ha um outro log. do mesmo nome no mun. 
ele Jaicós. 

TAMBORIL. Serra do Estado ela B<~.hia, no mu 11. d'Agc w 
Qu , nte. 

TAMBORIL . Serra do Estado da Bahia, no mun . do Re
manso. E' compos·ta ele pedras de amolar e f"zer Jornos. 
(Inf. loc . ) 

TAMBORIL . Serra elo Estado ela Bahia, no mun. do" 
Raso. 

TAMBORIL. Ribeirão do Estado de S. Paulo, nasce nas 
mattas elo Sertãosinbo, banha o mun . do Ribeirão Preto ecles · 
agua no rio Pardo. 

TAMBORIL. Corrego elo Estado de Minas Geraes, affi. do 
Peixe B1·avo, que o é do l'io Vaccaria e este do Jequitinhonha. 

TAMBORIL . Rio do Estado de Minas Geraes, affi . ela mar• 
gem cli.r . elo Paquy, no mun. ele Montes Cl aros. 

TAMBORIL . Carrego elo Estado ele Minas Geraes, affi. elo· 
rio S. Domingos, que o é do Jequitinhonha, no mun . . de Dia
mantina (In . loc.) 

TAMBORIL. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha o 
territorlo .do clist . de S . Pedro do mun. de Arassuaby e eles- · 
agua no rio Jequitinhonha (lof. loc.) 

TAMBORIL . Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha. 
o mun . do Prata e desagua na margem esq. do rio Tijttco •. 

TAMBORIL. Do mun. de Santa Luzia ele Goyaz nos fazem 
menção ele clous cor regos com esse nome: um a ffi. ela mar n-em 
clir. do ribeirão da Samambaia, trib. do Cornmbá; ou~ro ~ffi. 
da margem c! ir. do cor rego l\1atto do Rei . 

TAMBORILSINHO. Pov . elo Estado de Minas Geraes . no 
dist . ele ilfonbes Clnros, com uma esch. publ. ele instr. pt;im. 
para o sexo masculino, crcacla pela Lei Pro v. n . 3.217 de H 
de outubro de 1.884. 
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TAMBORI3. Cachoeira no rio Paraguassú e Estado da 
Bahia. 

TAMBORSINHO . Log. do Estado elas Alagôas, naBt·anca . 
T~~BORY. Log . elo Estado das Ahgàas, no mun .' do 

Tra1pu. 

TAMBOTICA . Rio do E>hdo de S . Paulo. bar,ha o mun da 
'Conceição do Hanhaem e desagua no rio Pretó .(Inf. loc.), ' 

T AMBUTIRIRICA . Corredeira no rio T ieté e Estado de 
S. Pau lo. entre o salto de A.vanhanclava e a foz do rio Piraci
caba . O Dr. Lacerda, no seu Diario, escreveu Tambutin'ric%, 
Azevedo. Marques no sen Apontamentos esct•eveu Tal:.a.ry-ti.l'irica. 
O maJor .Tacq11es Oul'lque, no se a Relat . sobre a coloni a de Ita
put·D. (L888) esct·eveu como Luc~rcla e d iz ser essa corredeira 
t ambem denominada Jatahv . 

TAMENGOS (Rio) . No~e quedavam uo escoadour~ · da. l~O'Ôa 
de Caceres o:t Tamengos, no Par aguay. " 

TAMEPUNGAS. Indios habitantes ela bacia do rio Juruena, 
no Estado ele Ma·t·to Gross~ . (J. A . Caldas, Mern . cit .) 

T AMICO . Log . do Esta·lo das Alagôas, da barra ele 
·s. Miguel. 

TAMIRIM. Rio do lDstaclo de Sergipe; nasce na. serm da 
Tapera, no tel'mo de Itabaianinh a , cort:e .no rumo de E. e ·clesagua 
no rio Real. Tambem escrevem ItCbmtrmt. 

TAMOATÁ. Log. do Estado ele PernD.mbuco, no mun . ele 
Bom Jardim . 

TAMOATÁ. Log. elo Estado elas Alagôas, no mun. elo Pa
rahyba. 

TAMOATÁ. Igarapé do Estado do Amazonas, no dist. ele 
Cajutuba e mun . da Capital. 

TAMOATÁ. Log . do Estado do Parahyba do Nort~ ,no mun. 
elo Pilar . . 

TAMOATAHY. Log . do Estado do Pai.·á, na com. ele Monte 
Alegre . 

TAMOATAHY. Riacho elo Estado das Alagôas, aff. clú 
rio S. Miguel. E' tambem denominado Malheiros . 

TAMOATÁ-MIRIM, Riacho do Estaclo de Pernambuco; 
nasce na serra elo Bento Velho e desagua no riacho '1'apacurá . 

T AMOATÁS. Ilh3. situada no rio Tocantins, proxima da 
ilha denominada Canana. Em suas par agens abundam uns 
peixes que deram o nome á ilha. 

TAMOATATINGA. Rio elo Estado elo Maranhão, no roun. : 
de Cururupú. Pot• corrupção diz-se 'l'oma Catinga. . -

TAMOYOS. Numerosa nação ele indios bellicosos IJUe··doffili
navam a costa elo Brazil desde Cabo Frio até :í.qnem de Uba
tuba e que durante o seculo X VI invadiram po1· varias vezes 
as villas de San·tos e S. Vicen·te . Os Tamoyos foram sempre 
alliados doa f•·ancezes qua ndo e9tes est iveram pot• algum temp0 
de posse do Rio de Janeiro, tendo sido vencidos por Mendo 
de Sá e Estacio ele Sá em 1567. A. palavra Ta!lloyos, ~egundo 
o erucli·to Sr. \ liTarnhagen , significa avô, a~cenclente, an·te
passaclo. 

TAMUYAS. A.ffit•mam alguns escrip·toreo se L' esse o nome 
verdadeiro elos selvagens, a que os porluguezes denomjnaram 
Tamoyos e os francezes (Lery e Han-Stade) Toupinamboui'ts. 
Os i nimigos os chamavam Tup i-i mbar . 

T AMUCURY. Igarapé elo illstaclo do Pará, rega o mun, 
de San·tarém e en·t ra no braço dir. elo Curuá elo Sul, denominado 
Cussary. Atravessa uma r egião muito fel't il , fo rma um l ago do 
seu nome e antes de reunir-se ao Cussn.ry atravessa. · o lago.· 
Maracá. 

T AMURIÁ. Iguapé elo Estado do Amazona.s, desagua na 
margam esc1. do vio Solimõe3, abaixo e proximo á foz do rio 
Tonantms (Costa Aze\·edo). J, V. Bar1·eto, no seu Roteirio, 
esc1•eve Tt~mcwiá . 

TAN ACÁ · Rio elo Estado do Amazonas afl' . do Juruá. 
TANAJURY. Ilh:t. do Estado do Pará, defronte dn. foz elo 1 

rio Mapuá . Na carta, de Velloso Barreto lê-se T<ljury • . 
T ANAJURY. Rio do Estado do Pará, no mnn. de Breves. 

"Vai para o Aramá. 

T ANANDUBA . Rio elo · Elstado do Pat•ahyba do Norte 
banha o mun. de Mamanguape e desagua no Araçagy . 

T ANANOY Á. Tiiacho do Estado do Cea!'á, banha o mua , de 
S . Francisco e clesagua no rio Caxitoré, e trib do Curú. 

TANAPURANGA . Rio do Estacl_o do Pará, no dist. ele 
Barcarena, mun . ela Capital. 

TANAQUERA. Furo do Estado do Pará, no mun. de 
Bt•eves, proximo a o furo Corre e ao rio T anajury. 

TANATOHY. Rio do Es~aclo do P a rá, no mun. de Monte 
Alegue. 

TANAXINE. Ilha elo rio Tocantins, ao N. da confiuencia 
cl.o Araguaya ; junto della exis te uma cachoeira. 

TANCREDO. Log. elo Estado do E . Santo, no mun. de 
s~nta 'rhet•eza . 

TANGARÁ. Ilha do Estado elo Amazonas, no 1·io Japurá.; é 
rodeada pelas ilhas dos Bois, Quati-p,ur(I e do Tatú. 

T ANAGARÁ . Ilha do Estado do Pará, na circumscripção 
da Joroca e com. de Cametà . 
~ANGARÁ. Cachoeira no Al:to Jatr..pú, F.ica entre as 

cachoeiras denoroiuaclas Cachiry e Guariba. 
TANGARÁ-MIRIM. Jgaraopé do Estado do Pará; banha o 

mun. de Muaná e clesagu-a na margem esq. do rio Atuá, ·trib . 
ela bahia de Mat·ajó, Ha no mesmo mun. um outro rio deno
minado Tangará grande. 

TANGERINA. Log. do Estado ele Goyaz, á pecp<ena dis
tancia da cidade elo R io Verde. Tem sido por vezes assaltado 
pelos inelios 'l'apuyos. 

TANGUÂ. Log. elo Estado elo Rio ele Janeiro, no mun. ele 
Itaborahy, com uma eschola. 

TANGUÁ. Alclêa fundada nas orlas de S . Fernando p~los 
índios fora gidos ela a ldêa de N. S. da Gloria ele Valença, do 
Estado do R;p ele Janeiro . 

TANGUÁ. Uma das estações da E . dê F . ele Cantagallo, 
no Estado do Rio de Janeiro. Fica no r amal do Rio Bonito, 
entre as estações da Venda das Pedras e Rio dos Indios, dis
t ante 52k,93~ de 'NytHõi . 

T.A.NGUÁ. Morro elo Estadp do Rio de Janeiro, no mun. 
ele Angra dos Reis . 

TANGUÁ. Ilha do Estado do Rio ele Janeiro, no mun. 'ele 
Angt•a dos Reis . 

TANGUÂ . Rio elo Estado elo E. San·~o, no ID\!O. de Ca-
riacicn. 

TANGUÁ. Rio do Estado Clo Rio ele Janeiro; atravess~ 
os muns . elo Rio Bonito e Itaborahr, e desagua no Casserebú. 
(lnf. loc.) Rio a.ffi'. da margem esq . 'do l'io Bonito, trib. do 
Macacú ( Carta, da E . de F. ''Leopoldinà) . 

TANGUEIRA. Riacho elo Estado cfo Ceará; atravessa o 
mu'n. de Maranguape e ' desag•1 a no rio Maranguapinho ; atr·a
vessa a ponte da E . cie F . qu"e vae ele Maracanahú a Ma1•an.:. 
guape, na distancia de cerca ele 2 kils. desta .cidade. Recebe 
ou é formado pelos riachos Sapupara e .Tere1·ahú. · 

TANGUINHO. Riacho do Estado de Matio Grosso, affi-. 
ela ma rgem esq . do rio Guapp,ré . Ricardo Franco escreve!! 
T a,ng uinha,s. 

TANGY. Pov. elo Estado cl.as Alagôas, no mun. ele Viçosa. 
TANHAÓ . Log . elo Distl'icto Ferieral, na fl·eg. de Jacaré

paguá . 
TANHENGA. Ilha do Estado do Rio de Janeiro, no mu,n. 

de Angra dos Rei~. 
T,A~QUE .. Log . . no terJ;\10 ele Ja,ic6s, no Estado do Piauhy. 

TANQUE. Log. elo Estado de 'Pernambuco, nos muns . de ·· 
Barrein·os e Agaa P1·eta. 

TANQUE. Log. elo Es-tado das Alagôas, na Palmeira doer 
ilnd·io;; e Bello Monbe. , 

TANQUE. Pov. do Estado de S'ergipe! no mun . de :Da:
.gar.bo ; com üma esch•. publ. ele inst. prrm. creada.. pela Le1. 
Pro v. n. i. 22-1 de 25 ele abril de 1882. 
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TANQUE. Log . do Estado elo Bahia , no mun. ela: Gamcl
l e ira elo Assuruá. (lnf. loc.) 

TANQUE. L og . no mu'l.. clu Rio Claro elo Estado elo Rio 
de Jcu .. ei'J\J. · · ' · .. ,. · 

TANQUE. Log·. do Distr ic:o Federal , 1H1 ft' Pg. ele .T ll!c:t ré· 
pagu á . I~' pet·corrir! o po: uma li11 h a ele bonds e a t!·a v ess~;to 
J1Cb r io Cn·.tn cle. Ne ll e !tea a b , Jla fazenda do Jrnt::\0 ela la-
C( uara . 1 

·TA_NQU,E. L og , n ? mun. do, Bana n aJ.çlo Esta,~·o ,el ~ S. P1aulo. 

TANQUE . Log . d o l~staelo ele Minas Geraes, no cl! s t. ela 
_Res~~quinha e mun. ~~e B'l-rbacena . " . 

TANQUE. L og . n aR divisas elo~ rr:~ .taclm . el e Min~s ,G eracs e 
R io ele Janeiro . A -Le i el e Minas, n. 2.'111 ele 8 d e j a ne iro 
el e '1 875 a uto1' isou o' pr és idente da provi nc ia a innoYat· os co n 
t t·a to3 feitos em ·12 de outnbt·o de 1812 e 7 de· ja ne i1'o tl'e 1813 
côrií. Jàa~irim Oviclio ·s araiva ele c~wmího , Lu i::' • Jilortes 1l3usta 
m an le e Sá e bachat1el · Juvencio·· ·da Sil:va Pere ii•a " Souza, 

.cR nceriRnclo-1hcs ,prh') leg io . até 50 .ll!nnos "e ga-vantin ele juros 
a~é 7 % a o anno sob t·e capita l que não exceda a 7 '. 5 'JD:OOO ~ 
para a r ea.li saçào. por s i ou pot· meio de compo,nhi a;in cor po 

-rácb cl en·tro O<L ,fól':l. elo pa iz, ele um!l. ·linha l'errea ele· bitola 
e• treita, r1ue , p :tr ~inel o' ela es'ta ç·ilio elo T a..nq ne; nas cl ivrsns des ta 
com :,t pro vin citt · c\o H.i o d i> .Jane it·o, •. vn terminnt· IH" pov. el e 

... ::; . J o;5e elos Qu <t ti s ou J?.edra Bonita , da freg . ·de ;i.rripia •:!o.>,. 

' TÀNQUE . F.s ta~ãó ela 'E . cl e ' F . lll' a gantin a., no iis tnclo el e 
S. P a· Ji o, a 40 kil s . elo gntt·onca ment<J . J•: stá s itu~ rla rm tel'l'e no 
l5ai~o não lon:;e das fe r te is te' 1·rn ~ , el a Boca i na, a band.Lnles de ' 

•0-:tftl . ·~ " " 

T AN QU E . Monte no cli s t. do Divr~o E. Santo de Velha 
" Boípé'Lá , nó Es taélo 'cln: 'Bahü . ' · ' 

TANQUE. Jg,11'a pé elo l~s taclo elo Par{t , 'lO cl is t. · ele Grt~· ca
r ena -e <IlHHJ. d;t•·capital. , 

T L"{N QUE:· Ria~ l~o 'elo ~~~ ~aclo de Pe\'nam.huco) banha o. 
tli s t. ele Surubim e cle~ aguu. no rio C:üaby'. (!nf'. Ioc.) 

. , TANQUE Ri o 'clo Es t:\ clo d o Esn iri to Sa nto, ílfl'. · do Juc (t. ·r \ 1·~ . 1 • J:1 ,~ · ·: · • · ·· 
T ÀNQUE. · ó'q r.Ngo. ,çl o ,Eslaclo de S . Baulo, alf- do l'ibe irão 

Pre to, c1ue o· é elo r io Pardo . 13anha _:o·. lllUn . . ci O. Ri,bei,t:ão 
Pre Lo. 

. T_À.NQÜE. Cor rego . dh Es't!aêlo ele s ·.- ·, ,f,á,l;l ló, ~-o ·~uLd:'l. 
.capLtal . · . 

'" . TANQUE. Co:·r Pgo ali'. do ribeirão S . f.~,dro, , qqe , o . é -do 
1'10 .M• ·gy, na E . de F . el e Sapucahy . 

, " TANQUE. Carrego elo E s tado de Minas Get·aes, ,alf .. 1.da 
mar.g cm esq . . do l~ibeiriio do Lenheiro, tl'ib. elo rio elas Mortes 

) Gt·à·Ocle\ '. J•.; •. l r j> I ' •. I •,:' . 

'"T.ANQUE .: RíJjêirp.o c\o. E~,t~c)o , A e .' Mi1;a~ : Ge.ra~s, ' ~fr,. , ',ch 
margem eag . elo r io Grande . Sua barra dá-se n as proxirnielacles 
.do at·raial elo Rosario. 

"-TÃN t:i.UE. - Co t•t·eg'o : ~o.· 11]~1jac1o,, ~e " ~úQ.!J.S , 'ó-1hl,es . .' ~fi' . .. ela 
ma rg~1n 'esq. · çló 'i· i o' d ds Mortes . · · . 

· T ANQUE. iü~ elo Estado de i\Iin as ..Ge t•ae~ , cl o"sag-ua ·nn l 
S:tn t.o Antonio cêrca. ele '18 Jt il s. n baixo ele Sa nt' Anna el e Ferros. 
H:eccbe o l'ibeir:io elo Tatú, da ' Anta, Giráo, Bot3 s, On ça , 3ant:l 
:M!a ri nr,· a lé rn cl~ · outt•o s . -Nasce tlfl Ca iR>" 'd'Ag6s fó· e â trri-v~s~a os 
mnn•>. · cle San-t:t .flarba t>a e il-tabira. '·' ·· •' · " " 

TAN~UE. Carrego elo E~;taelo çln ~J.in1S Ger;te\, _ ho J)l,:Ln. 
i'le ''Lttvl•a's . Reuri il!se· com· o coi1l'egj Furulo . · 

'- TA:N'QUE . 'col'l'ego do 'fts taclo t\•) M in a s Get•ne.• , ua-r,1ha o 
111 1111. do Abaeté o cle saguo nn. nHtl'g.:m e •q. do rio deste 11 om e . 
{ Jnf. ·luc .-)· - ' · · ' . , . ... 

TANQUE. L '\gu J. elo l~s tado elo Ceat·á, nõ mun. 'cla- l3euet·ibe. 

'. T~<\NQ:UE AZUL. l~i o do Distric ~o F ederal; cle sagtta no 
.m~y , e•~tt·~ a bo. t'l'~ el~ .H~ e a ilfl ~ 1cla Pesc[\ri.a . 1 •• , .. 

T.<iNQUE DA CANCELLA. Lug .. do Eslacl~ el a Bahd.a, 111!:> 

mun. ·d.o C t i~T~ li nh?: ,. ['ta ~~,i u_n1_ fi-Ç,Uele . .. 
TANQUE DA CAPUEIRA. Log. el e lLs t:lclo. do Piauh_r, 

n o· mnn. ci e S . J?ã~ clp, ,Pianh:y,11 ·'., " 
T AN:QUE D' A...l1C.A. . . l~o.v. do Eslaclo ela s Al:lg2u s , no 111~111 , 

cl·~ An~clia. · • 

TANQUE D 'ARÊA. Log:· elo Es·taclo elas Ala.gôas, com
uma capella n li D.l :i freg. ele Anacl ia. 

· TANQUE ;-. IilE·.~P.EDRA'. Log. cló E e•&aelo ' tlds 'A lugàa:s; n<l · 
mt\ll ,· de A ll '<.cli,Q.. 

T ANQUE DE PEDRA . Lpg. elo Estado ela Bah ia, . no mun. 
elo .. D<ml J es ~ts elos Meiras. 

T ANQU.E DO ARRUDA . ··Ser!'l\ do Estado' ele Sergipe, n !>· 
nnln . .. ele Campos . 

, ._ TANQUE DO ENGENHO ·DA CON~EIÇÃ0. Arraial no · 
.cl ist. do, Sa,nto .Antoni o Além elo Car mo, na capital do Es tado 
.. da . .Bahi a . !:: ~ bas tan ·ta eoncorriclo •por r ser ·a·travessaclo .. pe la es
"ht'acla elo gado . 

TANQUE DO ERNESTO . .. Log.' ·d·o .. E s·ttdci 'Cle Matto
Grosso, na s la\'l'as do S <btil, ond ~ , segun lo a ·tradição , ao 
deacobri l·e m.-se-lh.e Jas :JThinas, em .. 17Z1, ti1·ou- se. n" um. só mez-
40 J al·t· obas el e ouro. ill.' .o sitio onde .hoje eleva-se a egreja 
el o R osario. 

;j t • l ' I :·•;:_ 

TANQUE .:0.0: FLAMENGO'. Log. elo Es·taêlo elo Ceará; no 
. mun. ele Cascuvel. 

TANQUE DO M !!: IO. Log . no dis t. r.lo Acar ab {( e ·E st a clo· 
,do Cead. ; perto d :\ costa ele Almofala, com ).una capellinha . 

T A N QUE DO. MOINH.O. Log,. _elo Estado de S. Paulq, no
mnn. d e Bt·Dg:o nça . 

, '.):'â,~QUE ·DO SERTÃO•. Pov: elo Estado · cle'Sergij)e, no · 
m ·1n . de ,\ qnidaban. 

- TANQUE DO· TAQUARAL. L ago extenso elo m1m . · ele S. 
Gonçalo el o Sa puca hy, no Estado ele Min a s Garae~. . 

TANQUE'. DO ·. :VIEI-RAI. Lóg .. ~ Çlo Estado ele Pel·nambuco,_ 
no mun. cl•J Lim oeiro . · 

.• /I' A·NQUE . ES·JT!JRO ·: Log. do Elslaelo elas Alagôas, no mun .. 
de A11atlia . . 

· TlANQBEd~~UR:ADO.- ·Bai•rt·o· cfo m<.~Ji. el'e ' Arara:> e 'Estaclo 
de S. Paulo . 

T:A:NQB:El GRANDE. ·'•liog. no mun . ele Poconé elo Esl'aclo 
elo Matto Gt'O sso , 

: 'il'ANQBE NOV.O . . Log . elo 1Est>i clo' clb "Piaithy; n o· Ji.mn . de· 
,S .\: Joãe do P·iauhy . 

TANQUE -NOV.O.• Log. do E st ado elas ·Alagoas, en1 S. Braz . 

TANQUE NOVO. Pov . elo E s tado ele Sergipe, no ·termo do
R iachão, com um:J. escb . publ'.·' de inst'. ' pt'im:;ct·eaélapela Lei 
Prov ··rD. 4- . 2~1 c\ e, ,25 •ele abr~l c]e 1.882. '' , r • • 

TANQUES. •Log . nó ·~ebuo · de Alagôa ''Novh. do ' Esta do ·do 
. Pa.rah,y.ba do Norte'. 

- '''J'.A:N:l&UES. 1og: ·clo Estac\'d 'ele Pernambuco, n o mu·,1 ,' clo
~ 'Bom · Jt~l·elim;· "1 " 

7T.ANQU.ES. S3rra ' elo"Estado elo Ce·ará, no"mun . cfe '·san'ta. 
Qu iteri a . 

TJI:NQUES. : ·Rl'l'i'cb'o no mun·: ele •·Meruoca elo · Estac\í) clo
· Oe:tr:i . 

TANQUES. R io elo Estado ele Pernambuco, afl'. ' tio rio 
' Sel'inhae m. 

l:-ANQUE SE'GJO. ·Log·,' cl~ Estadó 'ele! 'l\1:&t'to Gro'sso; 'no 2o-
elist. ela Capital. . 

:r.ANQUES I-RETOS. Serra ' do Eslacl~ · do R. ·G . 'elo Not.'te, 
. 11 <> )U:tn. ' úi !'J SanL'Anna elo Mattos . 

Tn.NQ;l;.UE' V-:ELH'O ; -Log'. elo Est~do ·ela Bahia , na cap~ lltt. 
.c\o a\.Lit·and-e ll'a. 'e ' lcl t'mb ele{' Peml)a'l. 

TANQUINHO. Di ;; L elo Estado d a Bahia, no mi:iii: da 
•D'ehl•;t ' .cl'oH8a<n<t' l\:h'f1a. Oragd ' :;o;anLo A.utonio e cl iflcesê archi· 
epi •cc:Jpa-1 de S·.• Salva dor. For creaclu p:,ro:ch.ia. em 18i9' pela Le'i> 
lYov. n. '!:On r-te 28 de j,wlho .. E t·u um :Ul'ril. i <1 da ft~eg . ·ct·e ·s a n·ta 
J3o.l'IJat·a . Pot· se<J~ limite ~ correm os rios Cala11clro• do Peixe 
Verm elho, <:; ~·i 11-9 l~ p Cach11~g.(> ; .. e fitcam ·· as serras }Quisonga ~ 
'~ra1·as . 'i'er(t du,a~ eschs . publs . ele inst. pr im . , creaclas ' ·pelas 
Le i s ~';?"~ · . ns ~ .035•c\e 28çlejulho fie 1880 e2 .224- -tle 6 el e a go5·to 
de 18M . Ag-enct a elo correto. Occupa uma; ·zona que abrange um• 
raio d !'l ll)Ui~ ,cle 7,2 k\!S.-: •ele CÍ;l'Cl,llllferencia. · .Calc·ula-Se• S:H1. S'll -
pei'Íi cie em cct·ca el e 5-L kils , qs. , ' 
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TANQUINHO. Log. do Estado do Ceará, no termo da Ca-
. choeilla. · ' , , 

TANQUINHO. Log. do E•ttdo da Bahia, a nove kils. do 
· poy,. ~le Cad,acá1 n o mun. elo, B11m F-im. · 

. TANQUINHO.· Bairro do m{m. ele Piracicaba, no Esto\do 
de S., Pa-,ulo, -com esc,hola. . , .· , 

•. TANQUINHO. iJ3airro·clo Estado de S. P aulo, na cidade ele 
Bo,tucatú, _. ·' · · ·.. ; 

TANQUINHO . Bairro no mun. de Porto Feliz e E s tado de 
s .. PQ.u!o. . .· . . , 
; TANQUINHO. Bairro do Estado de S. Paulo, no mun. de 
Araraquara.. . , . . . . 

I 
T:ANQUINHO. Estação da Bt•azilinn Centnl Bahia Raii

. way Company, limet P-d, ent re as. es·tações do Laaedo e;• Serlia 
Gránde. . , . . ,, 0 

, , 

TANQUINHO. Uma das es tações da E . F. da Companhia 
Mogyana, no Esiado de S. Paulo, I'Jlltr e Aithurnas e Carlos· Go- ' 
mes, n" kil". 20, a 607m3- de al<tU!'a snbre o nivel ·do mat·. 
:Agencia dó co rreio et·eacla em jÚnho de 1887. 

-• TANQUINHO. Serr-a do · Estado da Bahia, no mun,. 
da Feira cle -San't' Anna . Aillrmam-Jlos ser um imponente ro
'chedo a Jlrumo e li) fo rma de )neia ~;Jlipse, , que mede .cerca cl,e , 

' 300 metrOS da aÜurà e OUtt'OS tantos -delaugnra na parte inferior, 1 

,.'coii)pleÚtmerite des.egual, apresen·tanclo. desde o cume até ao sopé, 
l:J.pa~. grota~. sulcos e degráos immens0s q.ue o ohservaclor 
ll,pen_a.s pôde Ydt'. Essa penedi~ gigauLe tem voltada :para p 
a_p-a1al a sua fren~e,, pQr 0~1de ~ abso lutamen·te macceSSl.VPl. No 

1 seu .flal~co dü·eito, que s&,pócle B?r avisLaclo.cle fó1·a elo arra ial por 
cmem seguit· a, es·tt·acla ,çla Feira, ,a peclt·a é escabrosa e aprumo 

. comp a ft·ente, ese rpeaclf.l .de Jfumerosas furnas. ~· ella, porém:, 
acce.ssiv ,:l pelo ,l ado pqster iot', .onde j:i se não a vil, mas a serra 
pt•opriam~n·\e , Qnde ha abundante :!'! cornpl etfl ,·egetHção. No seu 
,CiJllo h~ ,uma ext,en~a explanadfl . cober ~a ele .va15e1ação, a q!Ja~ 
conJp•, rta )llais de 8 mil !Pessoas .1 Da beira elo .clecli v.?. descotiti~ 
ll'!- -~e nm vas t0 e soberbo panorama, que causa as~ombrosa .acl, 
n:r\ra.~'ão . · .E', c;m:Ío~o ,"um p~1enome110 que d:i.,se -nessa borrenc~~ 
pet~eclia ,após um prolongado _ag,uaceit•o : , ~H! aguas, que J?I'ec~·Ph 
-~um-se elo a ltp c}a roc4a .• piiJt~ entre aquellas dentaclas sal,_encJas, 

, co~r.~m : P\ll' clnJ!s !lJ,1lc9s de '1, metrqs G!e largura. approx1rna. ~la -; 
me,ÇJ.,~e, f:n·rmmdq duas largas e~ l eiras pt·a.teacl~s, e, procluz111cln 
u,m es·tr.oi,J,çl<;>so, r\liçlo. 1que é elisLJ~lÇtaplellite ,e ur~clo em tocLo .e<se 
,;n·.ra,ial, I\\t mp.\çn· cli ~ta;nc:a de .OvO me·tt·os; u.g-uas essas que· no 
cbeo-arem no r~é da pedr<). d.esap,pa;uecem, . como por enca,nto, 
:~e·n?~- a 'den;lro,. iJ;,m J851,,. um missie>n ·~ 1·io ca]i>uchinho .. c ~>llocou 
u,ma Ct'tJ;! no qit~o ,4o d_ito - roqbedo, ,, de ixando de- -assentai- a- na 
~xplajlada par<;t não (~car elja occulLa á vi~t.a elo ar t~a ial. De
·?9H?. , a.p.no~ .. cl~pois em 11~79 11 ll ~Sa ct·uz. foi visitada .por uma 
HÜ;ca 'llec.lt'\C:J,, , e em 1880 P.D.l' '!li tra, .g.ue della· não. deixou ,·es
,ttg\o~. E;n ~~d f \> padre ~1<n.:imoi ano da.s Chagas Cat>va.lho, en·tão 
vjg;trio rlessa ft•eg-uezi;t (:l'a-nquirtho)•,. fez .erigi r uma. outl'a cruz, 
,não, no logar.dtt-. p~:imeir~, m<\S na explanada, .pelo .. que . ficou 
çncplJe~:ta . . : ; ,' 1 ;,_ 1 ., ~~, , \'1 

· 'IIA-NQUINHO. Rilnirão do Estado de S . Paulo, aff. elo rio 
Mogy. Banha· o mun. do Ribeirã·o Pl'eto. · ,,,,,. ·, ·• · · 

;I'ANQUINHO .' Ribeirão ' cto' Estado de S .. Paulo, banha o 
mun. , de Ja~;H·.ehy. _(lnf.l.oc.) · ' · · ' 

,.,,.TANQU]NHO, ·Cot-rego do l];sJado de S. Paulo, banha a ci
cJ.ade, da Campin<ts e clesagua. no J:ibeirão Anhum as-. 
TANQ1JTNH0~ Rilieir'ão 'elo JJlsta(l6 'de S. ' Paulo, atravessa a 

ci,dad., de Botuca·tú e, reune-se ao I'.ava-pés . ' 
' TANQUINHO'. Rio do Estado éle S . Po.ulo, corre para o ' 
Tre~ t.Punt~~ .e . es,le para .o 'l'ieté. Fica·i:tas divisas elo cl'ist: ele 
ltaquaquece·~uba .. . . . ' · 

·, '11\A.Ó : l'J0'gt do Estado ele Pernambuco, no mun. elo Limoeiro 
(1n f. !o c.) . , . , ,. , :, · ,. . , '' ' · 

T.APA-CAQIMBA. Rio cloEstaclodePernambuco, no mun . 
do Bom CopsethQ._, r, ,,. :·1 .. 

T.AP ACU!ÁS. Indigenas do Es·taclo do Pi~t~by, Em 1793 
ass<,>l<!-'•·a.m .o, cl1st. ~e · 1~arnaguá, .. 

'TAP:ACU RÁ . l.og·. db Es·taclo ele Pernambuce. no dist. da 
Luz e·mun. dé S. Lqurençó · claiMa~ba . '·"· . · c · ' ' ' 
.. TA.PACURÁ, Riacho 'clo · E~bàCJo de Pernambuco. nasce na 
se.~·r~ . clas l~ussftS e. ,cle,sagua no rio Capiberibe.' E' ·abundait'te 

durante o inverno. Recebe o riacho Roilcador e. rega q . . mun. 
cJa '\7•i·ctoria. · · 

, T íÜ'ACURÁ. Lagôa do Estado elo R. G. do Nor,~e, nas 
· cii ,'isasclo chst . de San lo'. Ant ' nio. · 

TAPACUR,A-ASSÚ. Rio doEstad') do Pará; desagua no rio 
1/apajós em· li.·eute a ilha Jtapocü. Tem ce1:ca ele 51l. braças de 
l a1·go. Suas m·ugens são ricas em madeiras de lei e ·possuem 
tet'l'aS apropriadas , principalmente pa,ra a cul'tura da canna,e do 
café. 

TAPACURÁS. Silvícolas que habi·tavam as ma,·gens . do 
rio Tapajós. 

TAPACUY ÁS. 'l'ribu sehagem qne habita .. os aJfs. do Xingít, 
acima -dn. f• '•z ~lo RontHo, nó Estado de Matto Grosso (Fau1a 
Castro. Re?. do Xingú. ) 

TAPADA. Rio elo Estado elo E. Santo; rega o muq. de 
S. 'Matheus .' E' navegaveJ. ' · · 

TAPADA. Lagô~· doEs~adodo Ceará, no ,mun• . . de. Umary. 
TAPADA : Lagôa do Estado c]o E. SanLo, entre os rios 

Doce e S . Ma·tbeus. l~ ' comp'rida, es·tt·eita e piscosa. 
TAPADA.' Cachoeira no 1:iacho elas 'i'abocas, no iJ);s taclo de 

Pernambuco. · · · 

TAPADINHO. Log. do Estado ele Pernambuco, no -mun. 
de Palma res, 

TA~ADINHO DE , CIM4. Log. elo )J:staclp, de, f'ern a,rpbuco, 
'no 'mun. cl ~ Palmares. ·· 

TAP.ADO. Log . , do , Estado ele Pernambuco, no 1:\\IJ.n,, ele 
Pálmarés . 

TAPADO . Pov. elo Estado ele Santa Cathat·ina, no dist, .de 
Jmar11hy' e rimn . da Làg u1J'a (Inf. "loc. ). · ' 

· · T '~p ,A DO. Serra elo Es·tp.d~ .. ,çlas . .t)..l a,gõas, ,n o, , w nn.w de 
Màceió. 

T.APADO. Riacho elo Est-ado de Pernambuco, a pouco . mais 
de i •nlilb a a!o N. da ·'crdacle de -Olin.cla, aos 7°59'51.'-' ela 
Lát. S. e 37°1.0'33" de Long. · Occ. Os holland~ze s assentarem 
campo em suas màrgens quando,'em 16 de fevereiro· de 1630, 
elispun•b am- se a inv'aclh! o R 7c ife. Desagua na. marg.-m ~sq. 
do Oapibaribe . · 

' .. TÍ{PADÓ. J3:io doEst~do .ele f'et'I)~~~;u.co,des:1g;ua llO. Qç,e;\no. 
TAPAGÉ. Ponta na cos~a elo Estado do·· Ceará, po1· 57~ :l'iO 

do ·rio cl'os · Paios e á clis·hancia .cle . 15 milhas . E' orlada.' de 
"'rancles cogueiraes , qne esteu'dPrrí- se por .praias al·enosa~ ,- Ao 
~n mo de l~NIT:, á dis·~ancia ele urna milha, está o ca,beço,. qne 
cl'enomirlam Pe Ira elo 'l'apage. Por 67o NE. e á . di~tanc.ial Gl a 
26 milh3.s fica-lhe o morro ou pon.ta, de .Jericoacoara. 

:TAPAGEM. Po,v. do Est~do de Sergipe. no mun. de N. $. 
chi .. i Dores, con:i escbola . ' ' · ' · · 

TAPAGEM . Log. do E.slado, de Goyaz, no termo de F.o.rmosa. 

TAPAGEM. Igal'apé elo Estado do Amazonas, no !U\\ll . · da 
c~pi·tal'.- ' ' ' · · ' · · . 

TAPAGEM . Lagq ,clo Es·taclo do Pará .. na,p1argem ,ç'\i:reHn.do 
rio Trombetas. E,stenrle..:se na direcção .do . .N .. "1 é.rrJ @eado., a. O. 
por nma cos·ta moptaqho.sa, oncj.e epcqnt~·a-s e gra!lele, Y!J.llled!lcle 
de Cyal:\rus caco ide>. · 

TAP .A,GY . . Vide It~pa!J.!f• ppn~a.,na C?sta do Estado •do 
Ceará. ·· ' 

. T,APAIN-U~SSÚ , lndios §o J<;st9,do ,de ,:Mat\o Ql10SSQ, ·!i,Ul,S 
vi'si uhanças dos , ):'iham,b,i.coaras. e Plf~:ab/~atá.~. 

TAPAIUNA. Rio .elo Estado do .P~rá, ban,ha ·A,veiot•.o.s e 
c~e.~agtÍ~ ;~a ~.J?:l'a~-g~m 'cür~i.t_a ,go . r.io _'l'aJla~oz o ' 

TAPAIUN A. Igarapé do IJ;§~a.clo d,o t :t;'a11~, .UP Qll,!P.·:.C10 t ~ag·t~ . 
Denominava-se Pix1,1na. Con'í egua l , I).ome el.e J',aJJaJ,uQ.a Jba·~Ja 
urh otrtro igal'a[lé que é hoje denominado ,J~qpnc).ahy · 

TAPAIUNAS. Sel vag~u..q que habitarp. ,as m;p·g~n~ - d.o rio 
A~·inós ,. no Es'tiúJo ' a" . .1}1at'fo G~·Ósso . ':iv.~pl eq·autes ,pe).as ,flo
restas.' Par~ eviLa'rem a, rbO).'d!lf!~'a,c].ps ,lnSe~tos pl,nL_am-se ro.m o 
· ' c·· 0·. do casca elo f1·uc'to elo g' en1papo. Sao menciOnados .pelo sue " _ , r . •· , - cl . · T . ·J Sr.' 'B, Rodi· i.J5u~s em s~1? «-E,;;ploraçfl, O o 1;1? ~paJ9Z» "e ,pe o 

fo tep.en.·te :(t. ;t'avai·e~·. no ,.,_,eu tl:f\balho «O 1',\o 1p,PaJoz .». 
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TAPAJONIA. Alguns dividiram o Estado ele Maito Grosso 
em tres regiões: a Xin,qutanecb, en tt·e o Xingú e o Amazoaas ; a 
Tapi?•aquia entre o ArinoP e o Araguaya; e a Tapcbjonia, 
entre o Tapnjoz, o Xingú e o Amazoaas; que nem ao menos 
tem o merecimen10 da ideada po r Ayt·es de Casal, por set· 
metlos comple·ta e peior delineada. Casal quet·ia seis divisões: 
Ouycbbá, Jun.bhencb, Arinos, Tapirwzuia , !JOJ'O>"Onia e Oama
pttania. O Dt·, Candido Mendes addicionava mais ou·tra, a Caya-
1Jonia. 

TAPAJOZ. Indios do Pará e Amazonas . Attribuiam a seus 
ídolos acção clirecta sobre o casamento e destino do homem, e 
sobre os succ~ssos ela guet·ra e da caça. 

TAPAJOZ. Um dos mais notaveis e maiores ·teibs. do rio 
Amazonas . Seu nome pt·ovém elos inelig.oma~ a.ssi m cleJlominados, 
que po.· muito tempo habitat·am SLias margens naõ proximi
dades da foz. Desce com o Arinos e o Juruena. que o formam, 
das cordilheiras dos Parecis, no rum o ele SO. a Nill., qua~ i 
parallelamente ao l'io X ingú, atravessando lerl'as montanhosas. 
formando grandes cachoeiras e ·terminando seu curso aos 6•12'5" 
de Long. Oco. de Belém, e aos 2°24'50" de Lat. S. na distancia 
ele 950 kils. daquella cidade, pelas voltas cb rio. No ponto ele 
juncção rle seus pt·ogen itores, toma elle o nome ele 'l'apajoz, 
pelo q <Ial é conhecido na embocad!ll·a, cuja largLu':t regula ser 
ele 1. 700 metros, tomada d;t mn.I·gem c! ir. á Ponta Negra. Ainda 
não foi explorado convenienteme nte, pelo menos a to m al-o co
nhecido scientificamen·te de Itaitnba para cima. Deve-se ao 
acaso a sua descoberta em 1746 pelo sargento-m·)r João de Souza 
Azevedo . Descendo o Sumidoul'O a té á sua j uncção com o rio 
Al'inos, navegou pot· est~ e pelo 'l'apajoz n.té Santarém, cl e> te 
ponto pelo Amazonas abaixo até Belém. Mais 'ele. meio seculo 
depois, no uuno ele 1812, outl'a exp loração foi emp~ehencliela, 
mas tomando o rio Pt·eto como p onto ele partida , o qual, como 
o Sumidouro, l a nça-se no Arinos. Com 75 cl·ias ele viagem, aguas 
abaixo, alcançou :Santarém, com HO, aguas acima, o pou·to ex
tremo, porém partwdo ele Oixituba. As aguas elo Tapajn são 
escuras, mas em f,mdo ele duas bra:;as descobrem-se as arêas e 
os seixos ela margem. A cort'enteza elas aguas varia segundo o 
e3tado do rio, pois no começo ela enchente é qLte sua velocidat!e 
·torna-se maior, ela foz a'té Boim e quasi nu!la, ele cl ous kils . 
por hol'a até Avei L·os , A lat·gura entre m3.rgeus é de 1.700 m tros 
na foz, de 12.964 ela pon·ta ele Tapary á Villa F ranca, ele 14.816 
em Alter elo Chão, de 7.403 em Boim, ele H.'LO) em Piuhel, ele 
•!.630 em Santa Ct·uz, ele 3.204 em Aveil'Os, de 6.232 em Cu1·y, e 
:finalmente de 3.204 em Itaituba. l~ntre o; afi's. elo Tapajoz 
notam-se, a lém de outros, oS. Manoel, o maior e o m'l.is impor
tante, o Bons Signaes, o T apaco rá e out ros. «A região enca 
choeirada elo Tapajoz, diz o 1° ·tenent·3 Tavares, cornprehende 
uma faxa de mais de 400 kils. Este;; obstaculos natul' aes , a 
partir· elas nascentes, são conhecidos pelos nomes se.,.uintes: cor
redeüa Meia Carga; pec1ueua cachoeira do Espinlto; gr andes 
cachoeiras do Reb:>jo, ele João ela BMra e ele S. Carlos; pat·edão 
Salto Augusto ; cachoe iras 'l'ucat·ez:tl e das Flirnas; pequena 
cacho ira do Ba nquinho, g randes cachoeira~ ele S. Lucas, 
S. Florencio, S. Gabriel, Santa !t•ia, banco de San·ta Ul'Bula, 
canal do Inferno e o ela Misericordia; cachoeiras Lab;yrin~ho, 
S . Simão e Todos os Santos; correeloira~ P escjue iro Grande, 
Pesc1ueirinho e Airy; gra ndes cachoe it·a~ Capueira e Chiac ut·a n; 
corl'eclei1·as elo Velho Pinto, do Mangabalinho e do. Jutahy; ca
choeirag Mangabal Gt·ande, Flmclo da Montanha, Acará, Bo
bliré, Urttá, Uap ·1hy, Q11a·tá, Fm·aas, lVlal'anhão Grande e Ma
r anhãos inho, 50 kils. acima ele ItaitLiba.» «O Dt· . Sever ian o ch 
F ons3ca, em sua Viagem ao Reçlor do Brazil, diz á pag. 66 elo 
Tomo I o seguinte: «O Tapajoz, cot'l'!lptela de Tapayü-paraná 
dos aborígenes , chamo u-se tambem Paraná-pixuna, n 0mes 
equivalentes a rio negro, denominação qne os inelios dão ás 
correntes ele agttas não ba.r1•entas, e que mui·tas veze3, sendo 
ct-ystallin~.B, ap1·esentam-se neg t·as pela sua gt·ande pt•ofuncli
dade. E' um dos maiores rios da America, fol'maelo pela con
:fiuencia ele clous grandes cursos, •o Arinos e o Juruhena, cada 
qual de mais de cem leguas ele longo . Suas mais remotas origen> 
estão no Estiva~l o, formadot· do Arinos, nascido no mol'l'O elo 
Buritysinho (no sitio ele S. José, pertencente ao capitão-mÓI' 
.da vil!a elo Diamantino, di z Luiz cl'Alincourt, no seu <<Relnmo 
·de observações estatísticas desde Cuyabá ao Diama ntin·o>>, 1826), 
da Serra Azul, onde sua> aguasse dividem elas elo Paranatinga, 
que cleslisa para o N., elas do Tombado t·, cabeceira do CLiyabá, 
a Sill . ,e das do Diamantino, que, em rumo de SO., clesc~m para 
o Paraguay. As>im, desse ponto elo Arax:á, no exúramo S, da 
Serra Azul partem qnasi jLinlas quatro cabeceiras para outros 

tantos r .tmos oppn'tos. Seg1mdo Ric:l.l'do Franco (Memol'i a Geo
gl'aphica elo rio 'l'apajoz. Ms. ele 1799), elas origens pl'incipaes 
elo At·ino3 fica u ma, que é o Estivaclo, nove leguas a E . de 
C..tyallá, e a outra, que é o rio Negl'o, á quasi i!l'ual clistancta, 
em rumo opposto, nascendo o Cuyabá no chapaclão que Jica no 
angtilo formado por essas duas nascen tes, tel'l'eno coberto clllc 
densa mattaria ele soberbos madeiros, abunclan bissima em caça, 
elo mesmo modo que mui piscosas as aguas clahi.» O St·. Fer
reira Penna, no seu ex:cellente tmbalho A. Região Oeciclental da 
p rovincia cl1 Pará, diz a r espeito do 'l'a pajoz o seguinte : <<Bem 
que o engenhei t•o portuguez l~icarclo Franco ele Almeida SeL·ra 
escrevesse lima Memol'ia muit') estimada, m1.s rara hoje . sobre o 
'l'apajoz, este rio não tem sido verdadeiramente conhecicl~ s inão 
pelo~ _ l'aro~ met·caclot·e~ que ele anno em anuo navegava m de 
Matto G~·osso ao Pará e vice-versa, peasoas que, por falta ele 
instrucçao, não podiam dar informaçõ~s elo CLirso do rio e elos 
seuq pl'incipaes acciclen·tes. Em 185±, pot·em, o cap itão Bene
dicto José ela Silva França, h omem. intelligent~, activo e ba bil 
pratico ela navegação deste rio, e:.:ec ~Itl.nclo a sua viagem a n
nual, desceu ·toma.ttdo notas com o cuidado possível e escreveu 
um I tiner(}ll"io elo porto do Rio Preto a hai lu ba e offereceu-o 
a um dos seus amigos, o Sr. commenclac!or Pim~nta BLteno, 
qne então procurava e colligia todos os documentos e noti
cias ele interes.le para a navegaçã'l elo Amazonas e seus 
trib;,, e a cLijo obsequio devo uma cópia elo Hinerario . 
A esse trabalho, comt<Irlo, fa l'to:va a correcçiio e sancção da 
sciencia ; e esta nobre missão foi espon taneamente desempenhada 
em181H pelo intrepiclo viajante geographo, o Sl' . \V. Chancl les~, 
que nes;e a nno desceu elo Dia mantino seguindo o mesmo Itt
nerario que lhe f'oi communicado pelo respect ivo atrtol' . Além 
des tes c1n.dos e dos 'tl'a balllos ela expedição scienlifica elo conde 
ele Castelnau e elo resumo que es te sabio fez de manuscriptos 
que clesentenou elos a rchivos de Matto Grosso, onde apodre
ciam, pos3uo e devo á obseq ui os a i nt.ervenção elo Sr. major 
A. Gentil AugtiSto e Silva uma Viagem de Santa t·ém ás 
segundas c·achoeil'as do T apajós e ás alclêas centraes dos 
Manés, ac:Jmpanhada de um praciosJ mappa dessa secção 
fluvial pelo SL". A.. Mangiu Desencotut, eogenbeit·o francez 
qtie ha 20 anuos I'es ide no Pará. Com estes auxilia r es pos o dar 
umf\. noticia sobre o curso elo Tapajós, muito mais completa do 
que quali!ner outra até h oje p•1blicada. Eu a .c~ncluirei com 
a lguns escla recimentos , que pessoalmente aclqmn, relattvos IÍ 
bahia da Vill:t FrancJ. e aos ri os Arn.pium e AI'D.pic huna, 
ultimo.s ·tribs . do Tapajós. O Sr. Chandles.; que com a deter
minação ele 11 pontos ast l'onomicos, do Diamantino a Ilaitnba, 
prestou um importante serviço ao progresso da geographia, 
teve a infelicidade ele ver quebrar-se em viagem a q tes de 
chegar ao Diaman tino, ent re outros ins trumentos, os seus dons 
b:tromett'os . Perdeu-se assim mais u:na ve'!i a occasião de 
conhecer-se as a ltitudes dessas chapadas e collinas chamadas 
impropriamente serras . Já o assassinato elo visconde ele Osery 
no Perú tinha camaclo a perda elos nivelamentos das fontes 
conjutlta

1
s elo Parao·uay e Tapajós, executados pela expulicão 

elo 8r. Cas·te.ln au 
0 

resta ndo a penas cles~e tl'abalho e.;pecial a 
altitucle de Sete Lagôas, c1ue é considerada a fonte pri nc ipal elo 
Parag<tay. Eu creio que o modo mais simples e mais claro ele 
dar um<t notici a elo rio Tapajós é res umir o Itine t•a r io do 
St• . Bweclicto França, ele acco rclci com as no tas do Sr. ChancUess, 
aproveito.n clo os esclat·ecimentoR já citados. E' o que vou fazer. 
Antes, porém, convem fazer um r eSLimo das observações ele 
CastelHau, elo seu ex·traC't;) da Memol'ia do engenheiro R, F. ele 
Almeida Sel'l'a, sobre as fonte> df)S clous rios e de a lgumas 
consiclei·ações concisas sobre as localidades donde partem essas 
fontes .- F ontes elo T alJCbjós. A fonte principal du Jurue na 
(cliz o · ex~racto) acha -se a 14° '12' 30" de lat. 8. e 63° 3' de 
long . O. (Pa riz). nos a ltos campos de Parecys ; está a .duas 
leguas a O. elo Gnaperé e a uma legua a m. elo Sararé, afL do 
Guapol'é . O Sumidouro, que vem tambem dos Parecys, entre· 
laça suas rontes com Melo Sipotuba e lança-se no Arinos depois 
ele tel' passado em um c nal subtet·t·aneo. Meia legua a E. da 
fon ·te supet·ior elo Paraguay, n asce o rio Negl'O (rio Pl'eto), 
aft'. occidental elo Arinos. E' separado elo rio Cuyabá por UJll 
espaço ele 8 leguas. Entt•e o ponto navegavel elo rio Preto e o elo 
Arinos ha 12 leguas, e as fontes de um e ele outro dist:tm ent re 
si só mente nove leguas. O Arinos (Tapajós), .que apresenta a 
via ele communicação mais importante da província des~le que 
Cuyabà veio a ser ma capital (observa Cas·telnau), tem suas 
fontes nos vastos campos e longas cadêa,s ele montes Parecys ; 
ellas enlaça m com seus braços um espaço ele 1.00 leguas ele I!}· a 
O,, cruzando-se cnm as aguas que correm para o Pa raguay oll 
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para seus affs. Cuyabà, S ipotuba e J aurú ; mas a foil"tl prin
cipal se acha a um~s 15leguas a E. ela viíla do Diamanlino. 
A fazenda do Esti vado onde nos a cha vamos (Cas teln a u vol . 2> 1 
está s ituada n'um elos pontos mais cul'iosos que apre~e n(a est~ 
continent e . Alli, com elfeito, a a lgum; pas,os ele d ist.ancia 
~utre s i bro·tam as íon.tes dos cious maiores rios elo mundo: elo 
Amnzonas e elo Prata. Será mui faci l a lgum dia estabelece1·- se 
uma communit:ação en tre estes ri os gigantescos, pois o dono ela 
casa contou- nos que sómente com o fim ele r egar o seu jardim, 
tratou de encanar a agua ele um rlos rios para o lei·to elo out.ro . 
A fonte elo rio Esti melo , verdadeiro ·tronco d o 1\.l'inos, acha-se 
n a anfractuosiclacle ela chapacl!l, cuja inclinação é voltada para 
o N . , 200metros a 1~. ela casa; e n ' um burltysal, a 84 me·tros 
a O. el a meJma casa, appnrece a fonte el e um afl' . do 'l'ombaclor 
·trib. do rio Cuyabá. A fazenda do Estir ado está. pois sobee ~ 
linha divisaria das aguas que conem pat•a o N. e'das que 
currem rara o S. Perto ela fazenda elo Macú nota-se um fac·to 
igual: dura n·te as s-rancles aguas co·ne por um caminho coa
cavo um cor rego cups aguas, chegando a cado ponto, di viclem 
s~ ele. ~oclo, CjJJe umas desce m para o Cuyabá e ot.Itt·as pa.ra o 
1apajos . Es·ta g t•:1 ncle chapada acha-se toda na lwha de par
tilha das aguas. O fazend~ i ro do Es~ ivado nos r eferiu que em 
tempos passados fôra conduzida uma canôa elo Cuya bá ao 
Arino.> por nm caminh•J ele qua Lt·o leguas a través ela chapada . 
Ao N . elo Ma cuco as fontes do Ag >a Fr1a, aff. elo r10 :f!·ato 
estão a meia leaua do ribeirão elo Morro Vermel11o , aH . elo 
Paraguay ; as tilo °Kebo estão á beira ela grande_ chapada que dá 
nascim ento a ·~o elas es;a> correntes , a 40 ou nO metros elas do 
Arinos . Emlim, ao pé ela Serra Azul o rio Piabas, uma das 
fonbes do Parana·tin ga, nasce apenas a urna leg11a ela propria 
fonte Jo Cuyab:L .» O Sr. Chaaclle;s faz as interessa ntes obser
vações segu in ~es sobt·e i den~i co assumpto: «As diversas cor
r entes que descem da provincia ele Ma tto Gt·osso para o norte, 
em clirecção ao Amazonas , ou para o sul em clirecção ao Rio 
ela Pra·ta , nascem t ocln s daquella parte elo paiz onde o que 
vulgarmente se chama Set?"a não t em caracter algum monta
nhoso. E' s implesmente um allo taboleit·o on chapada, variando 
apenas um pouco em Stla elevação geral, bem que profunda
mente rasgado pelos vales dos rios. Nas proximidades destes 
encontt·a-sç ma is ou n1.enos matto virgem; Ludo mais é campo, 
terras ele pastagens, mais ou menos densamente s<tlpicaclas ele 
grossas nrvot·es, inclusive a da quina, que é, segundo disse
ram-me a mesma elo P erú e Bolívi a, posto que alli pouco uso 
se faça' clella. A chapada em get·al descam bil. ingreme e ás 
vezes precipitadamente para a região inferior, apparecenclo a 
planície em baixo como um mar com bahtas e entradas ou 
énseadas fundas. Ao pé ela chapada, n'Jtma destas enseadas 
está a villa elo Diamantino. Lat. 14°2·1'33'' S. Longt . 56° 8' 30" 
O ele G1·ee nwich. O rio Paraguay nasce cerca ele 10 e meia 
milhas ao S. e quatro e meia a O. do Diamantino ; mas o sen 
curso, ao 'principio NEJ. entra na pla nície duas ou tres milhas 
a E. e gt·adualmen·te curvando-se para 0., passa tees milhas ao 
S. ela vill::~., sendo es·te o seu pon·to mais septentrional. O rio 
Diamantino, pe~o contrario, vem elo N. e pass:1.ndo junto da 
pov. cae noParaguay, cinco ou sais milhas abaixo; toda a sua 
extensão, omi'tt iclas as menores voltas, não excede, segundo 
penso, de 15 milhas . O ri o Preto nasce, mais ou menos, 10 mi
lhas a E . ela vi !la e o seu porto fica co usa de 15 a ·16 milhas 
ao NE. de !la. De vez em qna nclo, na occasião daq aguas 
gl'ancles, t em por ahi t t•ans itado canôas ; quando es tive no 
Diaman·tino, uma com carga ele 1. 500 arrobas e que tinha vindo 
elo pct·Lo ele Satl'Larém, att·avesscn e desceu o Paragnay até villa 
Maria. O rio Preto desde o porto até á foz é um a col'l'ente 
estreita e t~rluosa como um regato ele campinas, nunca tendo 
de largut''t mais de i '! a 18 metros , e ás ve,.es completamente 
entupi do de páos, ele uma a outra mai•gem . Poucas milhas 
abaixo da bocca do rio Pre·to e>tá o Porto Velho do Arinos, 
quasi e:s:ac·tameate ao N. ele Diamanti no.» Expos tos estes pot·
lnenores intere>santes, passo a dar em resumo o itinerario 
com as modificações declaradas e com a designação elos pontos 
~stt·onomicos que puderam ser de·tel'minados pelo geographo 
1nglez.- Resttmo elo ItinenJ.rio da descida elo Tapc~jós em Olt.
tub?·o ele 1854 (Vide Ferreira Penoa. Via.gem a ?'egião o:c2-
clental do Pa?·á) Ricardo Franco de Alme id a Serra, em sua 
Descripção Geograp hica da Provincia ele Mat·to Grosso - r1 iz : 
« O ·terceiro rio, que tem as suas soberbas f·n'.e~ em multi
p\icpc\as e g randes ramificações na capirtania el e Matto Grosso, 
é o Tapajó;;, o qual, conendo no N., entre os rios Madeira e 
Xing(t, vae com 3QO leguas de extensão contl11it• no Amazonas 
pela .lat. cte 2° 24' aO", e long. de 323> 13', posição geographiCa 
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ela vil! a de San·tarém na bocca deste grande rio, 118 leguas em 
distancia da cidade do Pará, e 162 segundo a navegaçiio mais 
seauiela. Nasce o rio Tapajós nos famosos campos dos Parecys, 
as~im chamados peh nação dos indios qtle os habitavam. Pela 
posição geograph!ca do rio Tapajos ~ca m•iclen.te. que este ri? 
fac i li ta a na vegaç;to e o commercw da Cidade manttma do Para 
com as minas ele Matto Grosso e ele Cnyabá, navegando-o aguas 
arr iba e11tranclo pelos sm>s grandes braços J11euena e Arioo3 
até ás font es destes rios, e praticando os mencionados traj actos ; 
ou mesmo condctzinclo as fazendas clirectamen te por terra, 
prinGipalmente para V illa Bella. , ponderada a curta distancia, 
em que ellrl f10a elas mesma~ fon ·tes .>> E' o Tapajós um c~os r!os 
mai s ricos em pt·oducções na·turaes, a bundando extraJrdmarlu
mente em s ttas mat·g~ns a ::1. boreacha, guaeaaá, castanhas, breu,. 
e3topa, curnarú e mui·tos outroa productos . Sobre esse l'io· 
consulta-se ainda o rel ato rio do professor C. Tbeoclorico Hartt, 
publicado no Dia1·io Officicbl ele 9 de feYereirs ele 1·'371; a1\1Icmo
''ict do Bariio ele Melgaço publicada na Rev . elo Ins·t. Hist, de 
'1 867, tomo TI; o Componclio elas éras cl?. provincia elo Pal'Ít, de 
Baena . o Rela torio ele 1862 elo finado sonador He1·culano 
Fel'l'eir·a P,mna , além ele outros tmbalhos, que constam do 
catalogo ela Bibliotheca ~acionai. 

T AP AJOZ. Cachoeira no rio Negro, auaixo da po v. de 
S. Gabriel, no Estado do Amazonas. 

TAPAJUNA . Lago elo EstEtclo du Amazonas, no mun. de 
Manicoré. 

T AP AMUNDÉ. Riacho do Estrtdo das Alagoas, alf. ela mar· 
gem cl i.t·. elo Mangttaba. Encontl'a- se lambem cscrip·to TCl·Jla 
Jlfonclé. 

TAPANACÚ. Igarapé do Estado elo Pará, afL da margem 
esq . elo rio Tocantins. I~' habitado. (Bibl. Guanabaranse: ) 

TAPANHAN. Log. situado no lrtboral do Estado elo Pará, 
entt•e a cidade ele Belém e a ponta do Chapéo Vieado. 
Possue uma olaria e uma cap3lla. Proximo flca-lhe a corôa elo 
mesmo nome. Alguns éscrevem Top~nan . 

TAP ANHAN . Rio elo Estado do Aro nona~, aff. do Purús. 
TAPANHÃO. Bairro elo mun. elo Jamueiro e E8tado ele 

S. Paulo . 
T APANHÃO. Riheit•u elo Es·tado de S . Paulo, aff. elo rio 

Parahyba. 1'ambem e;crevem Tapcbnhon . 

T APANHONA . Nação selvagem do Estado ele Matto- Grosso 
São esses indios corpulentos, altos, iutrepidos e guerreiros 
usam ele arco e flexa e furam as orelhas, que infeitam com 
pennas ele araras. 

TAPANHONA. Insuperavel c1ueda do rio Xingú, trib. elo 
.A.mazon<lS, 

TAPANHÚ . Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, aff. ela 
margem esq. elo rio Tu no Pequeno. Recebe 05 conegos elo Serra 
Mão, ela Garça e da Cruz . 

TAPANHUÃ-ASSÚ. R io elo Es·tado ele Matto Grosso, ali'. 
ela margem dir. do Juruena. 

TAPANHUACANGA. Dist. Estado ele Minas Geraes, no 
mun. elo Serro. Pertenceu á freg. de Santo Ant?n10 elo 
Rio elo Peixe. Foi CI'eado clist. pelo art. I ela Lei Prov. 
n. 2.731 de 18 de clezembl'O de 1880 e elevade á categoria ele 
parochia pelo arL I ela de n. 2 .848 ele 2:> ele outubro ele 1881. 
Tem duas eschs. puhls . ele in.st. pnm . , ceeaclas pela Lei Prov. 
n. 2 .613 de 7 de janeiro ele iSSO . 

TAPANHUACANGA. Pequeno arraial qu~ existiu~ perto d~r 
Poconê e elo caminho úest:t v1lla p~ra a cap1tal do \!;atado ele 
Matto Grosso. Em 1787 forão parltlba clos en·t1·e 4ii sortes os 
·ter renos auríferos , que alli se acharam. A cla·ta elo re1 fo1 
a rl' ema·tacla por 232 'l/2 oitavas, a do general por_ 113 e a elo 
superin·tenclente por 87, preços a que nao tmham ainda chegado 
clatas em Cuyabá (B. de lllel gaço) . 

TAPANHUACANGA. Morro elo Estado de Goyaz, a menos 
ele 2 kils. de Pirynopolis. 

TAPANHUACANGA. Ribeirão do Estado ele Goyaz, no 
nmn. ele Pi~·inopolis, na estrada par~ a villa 

1
de Swn' Anna das 

Antas, clesagua na mergam esq. do l'JO elas A mas· 
TAPANHUACANGA . Rtacho do Estado de Matto Grosso, 

aíf. esc1. elo Piranerna. Em su~s mat·gens elescobrn·am-se as 
minas do mesmo nome, a tres ktls. de P0coné. 
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TAPANHN~CANGA. Cachoeira no rio Pal'do, entre a do 
'l'ijuco e a: do Mangabal, no Est'aclo de Matto Grosso . 

TAP ÀNHUÃlMIRIM . . Rio elo Estado ele M~tto Grosso, 
aff. ela 'múgc'm 'c1il'. do Juri1e•1à . 

TAPANHUN A. Rio do Estado de Malto - Gl'osso, aft'. · d31 
mal'gem dir . do Arinos. TPm uma la l'g•n·a de 20 me·tl'OS e 
clish rio Sumidouro cerca d e 180 kils. O Dt· Severiano d a Fon
seca menciona esse trib. elo Arinos, mas com as clenominaçi:ie>
de J;Venocsláo ou 1'apan,lt~ma; o B. ele Melg:J.ço com a de Tc~-
1Hnhwu~s io u Tapanh'!b11inhas; os 81'S. B . H.odl'ig,ues e C h anel less 
escrevem Tctpanhonas. E' l1abiLaelo pelos selvagens elo mesmo 
nome _;I. 

TAPANHUNINHAS . IÜheirão do ~staclo de Matto Grosso: 
clesagua· na mal'gem d'ir. 'ele Arinos, 34 kils. abaixo cio Tapa~. 
nhunas·. I~' o S . Miguel ele Thomé ela França. (Dr. S. da Fon
seca. n fcc . cl t.) 

TAPARÁ. Lng .. do Estado do Pará pa1•a onde a Lei Pl'ov. 
n. 1.111 de 16 de novembru de 1882 transferiu aséJe da freg. 
elo Vi ll arinho elo Monte 

TAPARÁ. Um dos quarteit;ões elo mun . de SaiYtarém, no 
Estado· do Pará. 

TAPARÁ. UhadoEstado elo Pará, na margem esq . do rio 
Amazonas . separada, ela> i lhas Sut·ubiassú por clous paraná
mil'ins. Na Ccwta do Sr. Costa Azevedo é essa ilha separada 
a E. pelo rio T apará, onde üctt a ilha das BarreiFas; ·tem um 
lago dénomihaclo Granrle, crue clesap-ua no Amazo nas e no rio 
Ut·.dmcoaqnat'a, cuja t'oz fic:L logo abaixn elE: :Santa rém. 

TAPARÁ . Rio do Estadp do Amazonas, a!f. da margem 
esq . do rio Bl'anco, atr do Negl'O. li:' a bundante em p,ir..tn~c[ts e 
tat•tal'ugas, com pequena lavoura de indios mansos . .[!;' tam 
bem denominado Agua-Boa . 

TAPARÁ. Furo que communica o Urucmy-c:lia com o 
Xingú. 

TAPARÁ. 'Lago na margem esq . elo rio Branco, ·trlb . elo 
Negl'o, no JJ:staclo do Amazonas. 

TAPARÁ . Lagàa elo Estado do R . G . elo Norte , no mun. 
de S. Gonçalo . 

TAPARÁMIRIM. Rio elo Estado elo Pará · no mttn. ele 
Santarêm . , 

TAP ARICUERA. Ri:o do Estado do ParCL; rega a com. de 
Gurupá · 

TAP AROU C A. Pico bastante elevado situado pel'to elo at·~ 
raial ele Ta[Jahhoacanga, ·· no mun . do Sel'l'o do Estado ele 
Minas Geraes. 

TAP ARÜ (Canal do'). Na. margem esq. (to rio Purú~, 
aff. do A rnazonas. Tem 8lJb raças de la rgnt' a e r a~ encai.Jeçar-se 
no lago Hyapuá. 

TAPARY. Pon'ta n a costa do Estado· do Pará, entra a ponta 
de Curuça e a ele Mar a h tl . 

TAPARY. Ponta na Ilha GI·ande, pal't3ncenté ao mun. ele 
Ang1·a dos Reis e l~stado do ·Rio de .Janeiro, proxit)1a ela enseada 
elas EsLreHas . Na Carta· dé Mouchez lê-se Tapur·y. . 

TAP ARY. ' ll'ha êfo E~tado elo Parii; no mun. ele Br~g-ança., 
á mo.rgem eoq. · do rio Caeté. E' "Cii·culad<t dé' mangaea pol' 
;todos os l acl•JS . · 

TAPARY. Canal situado ent t• e . diversas cot·ôp.s, que, fi cam 
na costa. do E;tado elo Pa,·<j. . O pro.-tico· P4illppe dá as seguintes 
instrucções para en tral' -se por esse canal: - Tendo entrado no ca
nal d os Poções, logo que chega·t.- aponta da 'l'ijoca v:í. cus teando-a 
seguindo para OSO,. até i ponta do Tapary, .e passa11do encos 
tado a esta vú procurando a terra direito á pon·ta do · 'l'a ipú , 
e assim s rhi t· á para o· canal lógo que for cotlft·on·tanclo aq uell a 
ponta, devendo pas~ar pelo SO. d·a cot·Õa do Tubarão; este ca
nal tem pouc:t · lal'gur a e algumas volt:~.s ,em razãQ . ela> qorô11s 
que o cercam; é pOl' elle que demanda-se a barra de S . Cae 
tano.» 

T APARYCUERA. Rio do Esto.do do,.Pará, na ilha g rancla 
ele Gurupá . Vae· ao Arila~onas . 

TAPAU.Á. Ri.o que 'desagua na ma\·gem esq . do Purús, 
acima da sua .fuz; •418, ·•19 milhas no rumo ele S. 31• 0.,, tef)clO 
120 braças na erm-boc31d·ura. 1\: inda não é conhecido em toda a 

axta osão. Os l)l':l.ticos tam · caminhado po1• alie '40 dias e dizem 
ser mais lat·go pal'a o in tet· io ,· , e ainda volumoso no ,pon~o, " 
que •ch eg lt'am: Pela 'mnrgem di r. P<Ícebe d'ous áills. , o CanwiÍi 
e o I-Iymincmá. No Tap:tuá exis tem 4 a ldeias · de Catuclui nas, 
uma de P;tmmarys; e <lu as mais de Ci~ós a Catauixts ." Dizem 

· a. lg·11 ns viajantes, por ~nfo't•maçÕ cl S, q'ue o ri r 'Hytuilt.it 'communi~ 
ca- se com o Ptn•üs por· ri1eio elo 'l'apaua . O pratico, a quem cop
sullei, n:lo me deu nóticla de t·1l commun'icação, talvez porque 
não c?nh eça be.m este l'iu. No 'em tanto cotúo o Tapauri. é muito 
extenso. póde bam ' s~ r qüe pelo inverno a distait.cd entre as 
suas cabecei i' :lS e as elo Bahiana, a.!f. elo 'Hyut't.lÍt, que ftca nessilo 
allu(•a, a. distancia niio · sej a muitv grande {D r. ~- Cou~inh o) . 

TAPA UNA. Igarapé elo Estado do Pat·6., no mun. d[L 
capital. 

TAP~XAN-A. Nação ·índig~na elo Estado do Am,tzonas, nos 
rios Jnttthi e Javari (Araujo Amazonas) . 

TAPAY. Sel'l'a do l~ sLado das Alagôas, no mun. elo Li
' moe 1ro, ao N. ele Cannabrava. Em sua raiz exist3 um poço ele 

agua fr.esca e abunda nte , no qutt! se abastecem os a lmocreves 
ou viandantes que por ali ·ti·ansitam • . 

TAPAYÚ~PARANÁ. Vide Tc~1x~ju::. 
TAPEBA. Riacho do Estado do Ceará, alf. do l ago da 

Barra Neva . 

TAPECERICA. Riacho do l~ stac!o de Pernambuco, corre 
, cet·ca de i treo kils. ela matl'iz da .l!:scacla e clesagu:t no rio 

lpojuca . 

TAPECÓ. Igaro.pé do Estado do Pará, no mun. elo Curral
linho . Vai pam o rio Mtrtuacá. 

TAPEINA. Log. no clist. ele S. Lout·anço da Matta doEs
tado d a Pauarpbuco. 

TAPENBÁ . lgarap6 elo Estado elo Pat·á, JliJ clis·t. ele Bar-
cat·ena e mun. ela capital. · 

TAPEPOCA. H.io do Estado do Pará, rega o mun. de,,Vl
g·ia e reune- s ~ ao Mojuim. 

TAPEPUCÚ . Igarapé elo Estado do Pará, aft'. elo rio ·Bem
fi..;a, no d ist. -elesle nome. 

TAPERA . Es·tabelecimeirto rural completamente abando 
na'.lo e em ruínas. li'ig. Povoação em decaclencia . E!ym. E' 

, contracçiio ele tabCb·ZJU éT'i:~, q11e,,em língua ·tupi, significa al,cleüt 
abanelonacU . Este voe .' é não só usu'l.l no Brazil, como tambem 
no PcLrag-u~y , Bolivia, B.ep ,IJ]ica Argentina e E·s·taclo Oriental 
elo Urug-uay (~rJ:oreno, Vel::u·cle, Sagastume) . 

TAPERA. Villa e mun. do Estado cia Bahia, na c.om.: ele. 
, S . Felix, a 155,5 klls. da caiJital. Ot:ago N. S. cl,a Concejç,iio 

e diocese archiepiscopal de 8. Sal vador. Foi em pl'incipi9. um 
at•t·ai a l do ruun. da Pedra B1·a uca, que a Lei P1·ov. 11. 7 ele , 
2 de m!lio rl'e ·1833 extinzLtiu e a ele n. 350, ele 10 de ou~n)Jro 
da 1SJ9 ·reõtabelceu, mas com sede no arraial da .. Tn.pel'a.- 1\oi. 
cread<t pàrocltia. pela L,ei Pro v - n. 183 de 10 ~le abril ele 18,j,3. 
'l'rans!'er.ida a sécle da paroc1lia para o arraial da Gibo ia peL~ 1 ele n . 1. liq de tG de abl' il de 1870; disposição esta que fo.i r e
vogacla pela ele. n. 2.118 ele 25 ele agosto ele 18:50. IncorpGmtc~w 
á com . elil CachPeira pela Dei P r ov. n. 552 ele 12 de i u·nl:io d,e 
1855, conservou - se a villa annexacla a essa com. a 'té i.il/7, anuo, 
em que a Lei P1·ov. n. -1.726 'de 21 ele abril e;1 seti art, . .1° 
creoa a cum. ela Amal'go~a, composta ~los termos da Tapera e 
ele S. Yicente Fel't'er ela Areia, e transferiu a séc!e elo te1·mq 
da 'L'apera pa1·a Amarg-osa . Foi ' ele novo elevada a villa por 
Acto de 28 .ele maio ele 1890, q•.te contituio o seu rnnn. com as 
pa,roG:hia~ da 'llapet·a, ele N . S . ele Nazareth ela Peclt·a Bl'anca 
e Santo Antonio, de Jo ão Amaro , Agenci,n do cort·eio . . Com ·O 
Acto de 3 ele agosto ele 18!:12, que reot~g:;tnisou a mag!stl'atura 

1 do Estado, foi .i.uco t•poi·ada ú com. ele :S . Felix e c;te.;Jgn[ldo o 
a.rt·aia l da Gibolil. para sécle çl o tat•ruo, contin,uanc1o, ,porém, a, 
séde ~la v i>lla no arraia l da 'l'apet·a., Em 1889, ,a Lei ,1~t·;o:v . 

' n. 2.645 de 21) tle abril transfer~~ para a pov. crf!. 'l'apera a. 
si\de da parochia tle Pedra Branca. «Situada a vint~ e quatro 
kils. distante ela ma1·gem clil' ., do Pnraguas~ú, já. oas visinhança~ 
el a esrrn do Garirú, a doze kils. da villa do cu·,:Talfnho e qlJa-:
r ., nta e oi lo da cidade ele Al'l.1arg.os;t, em posição de t;ecq nheciclil
e lo 11.vacla salub ridade pela pureza qe seus ares e supe,·iorjda,de 
ele SUaS ngua.s e por lllUÍlO procu~·acln, , cÕmo Sij.natot'(o. pe\OS 
r econ valescen les, ,. no ·83 kils. da E. de F. Centt·al. 
composta de casas ·terreas, na maior pa1··te envidmçaclas, for-

45.S7t 
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mando seis rttas e ·tres praças , Sua matriz de Nossa Senhora 
da Conce!ção está sit_uada na rua da Matriz. A casa do Conselho 
de propriedade partwular, em bom estado, es·tá situada em um~ 
d~s. praça~ , havendo uma nova em construcção do domínio mu
mclpal, tamberu na praça do Mercado. I-h uma pequena feira 
aos_ sabbados . Seu commercio local é pequeno, tem pot·ém re
laçoes com a villa do Curralinho e cidades de Am'ar"'osa 'São 
Fe!ix, Cachoeira e cap ital. Além das duas escolas da "'vill~ ha 
J?-O município mais as duas ela freguez-ia de João Amaro dua~ ela 
freguezia ela Giboia, uma elo arraial de Pedra Branc~ uma elo 
arraial do Boqueirão, uma no dos Veados e uma no de S. Ro
que.. Na vi!la ha um cemiterio em boa posição, bem con
strut~o e com capel la. l>s terrenos elo munici.pio são de criaQão 
e mutto persegmdos pelas seccas, pelo que pouco são aprovei
tados pela lavou ra. Todavia os habttantes plantam o fumo 
o café e cereaes e criam gado vaccum cavallar muar' 
suíno, lanigei•o e c~prino. A vill.a dista '28 . l egua~ da ca ~ 
pltal e 14 ela Cachoe1ra ; tem correio telecrrapho e es·tação ela 
E. ele F. Cerltral. A cerca ele um iülom~tt•o e no meio da 
'Serra elo Gal'irú, ha uma importante ruina, que a tradição po· 
pular attr1bue a uma edificação jesuítica. Mede es·ta ruín a 
quatro a cmco me·tros quadrados de superlicie, apresenta~do 
<l? lado elo S. uma como entrada para o sub-solo. A esta rmna 
cl~ a J?Opulação o nome de Casa-fo>•te, com muito mais cert~za 
e In·tmção historica elo que a opinião ele alguns, que sem mawr 
trabalho de inves·tigação asseveram ser uma ruiua de tempos 
prehistoricos. De duas edificações ela nature'a ela de que aqui 
se trana dá-nos n0ticia segura a his·toria da Bahia, com clareza 
·tal que ~10s dispensa de recol'l'er aos tempos prehistoricos. Uma, 
foi uma casa-fo>·te que no anno de 1591 ou 1592 fez Gabriel Soa
res quando, ele volba ela Hespanha , fez sua malfadada viagem ao 
sertão em busca elas grandes minas que seLL irmão João ele 
Souza tinha descoberto, deixando-lhe elellas um roteiro. E a 
outra, foi ontra oasa-for·te que Francisco Barreto ele i\>Ienezes, 
quando governador da Bahia, mandou levantar naquellas al
·turas para fazer frente aos inclios selvagens que de ha muitos 
annos desciam aonualmente sobre os rios Paraguassú e Jagua
ripe a devastar atrozmen·te os estabelecimentos chris ~ãos da
<IneJ.les clistrictos, E' sem d t1vicla desta uHima casa forte que 
resta a ruina em questão . A Tapera foi primtt ivamente uma 
fazenda, onde com os tempos formqu-se um arraral com 
.capella, a qual a 10 de abril ele 1843 teve as honras de parochta. 
Em villa foi este povoado elevado pela Lei de 19 de abril de 1849. 
A Lei, porém, n. 1.726 de 21 de abril ele 1877 transferiu sua. sécle 
1)il.ra Amat•O'osa e o Acto do governo do Es·tado de 28 maw do 
!1.890• restab~lece~ o fôro na Tapera, reinstallando-se alli a vil! a 
a 15 de junho de 1890. » 

TAPERA. Dist. do Estado de Minas Geraes, no mun. da 
Conceição. Orago Santo Antonio e diocese de Diamantina. Foi 
creado parochia pela Lei n. 902 de 8 de janeiro de 1858. Tem 
duas eschs. publs. de inst. prim., uma das quaes foi creada 
pelo art . I ela Lei Prov. n, 2.164 ele 20 ele novembro de 1875. 
Agencia do correio. 

TAPERA. Log. do Estado do Pará, no mún. da capital; 
com uma esch. publ. creada pelo Dec. n. 90 de 10. de agosto de 
1895. 

. TAPERA. Log. do Estado do Mat·anhão, á margem clir. do 
rlO Itapecurú, que ahi fôrma um porto. ' 

TAPERA, Pov. no dist. do Riacho do Sangue do Estado 
do Ceará, com uma capella filial. Tambem se chama Fl01·esta 
(Pompêo). 

TAPERA. Log. do Estado do Ceará, no termo ·cto Li
moeiro. 

TAl?ERA . Pov. do Estado das Alagôas, no mun. de 
Anadia. 

TAiPERA. Art·aial do Estado da 'Bahia, no dist. de 
Icatú e 'terme da Barra do Rio Grande, com uma esch. publ. de 
.i ns tr. prim. creada pela Lei Prov . n. 2. 32@ de 14 de julho 
de 1882 . 

TAP.ERA. Pov. do Estado da Bahia, no mun. do Chique
Qhique. 

. TAfER.f.... Log. do Estado do Rio de Janeiro; na cidade de 
:Campos, com eschola. 

TAPERA. Pov. no mun. do s~.quárema do Estado do Rio 
-de Ja,neiro, com eschola. 
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TAPERA. Pov. do Estado do Rio de Janeiro, proxima ela 
cidade dtJ Angra dos Reis. 

TAPERA. Bairro elo mun, de Campinas, no Estado .de 
S. Paulo, com importante lavou.ra de café. 

TAPERÀ. Antigo dist. do termo do Pirarga, no Estado de 
Minas Ge1•aes. Foi elevado á parochia com . a denominação ' de 
Porto Seguro pela Lei Prov. n. 2.402 ele 5 de novembro de 
.de 1877. 

TAPERA. Arraial ele Estado ele Minas Geraes, no mun. ele 
Paracatii. 

TAPERA. Log, do Estado de Minas Geraes, no termo elo Cur
vello. 

TAPERA. Log . do l!lstado de Matto-Grosso, no dist. e mun. 
de S. Luiz de Caceres, junto ao ribeirão Pü·aputangas. 

TAPERA. Estação da E . de F. do Recife a Cat·uarú, _no 
Es·tado de Pernambuco. Foi inaugurada a -10 de noyembro de 
1835. Dis·ta 1i, k2SO da estação de iVIot·enos e 38,1<280 do Recife. 
Fica a 155m,oo de altitude. 

TAPERA. Estação da E. de F. CentralrlaBahia, no kil. 84, 
no Estado deste nome. 

TAPERA. Serra do Esta do do Ceará, no mun. ·de Arneiroz, 
TAPERA. Sel'l'a do Estado da Bahia, no mun. do Cttrra

lin~o. 

TAPERA. Morro no mun. de Angra dos Reis elo Estado do 
Rio de Janeü•o. · 

TAPERA. Serra do Estado ele Santa Catharina, a O. elo dist. 
ele Cambriú, 

TAPERA. Ilhas situadas no rio S. ~ranciscp, na parte 
que mecleia eo·tre o log. denominado Páo ela I-Iistoria e Joa
seiro (Halfeld). 

TAPERA. Praia no podo e mun. ele Angra dos Reis e Es
tado do Rio ele Janeiro, entre as praias de S . Bento e do 
Bom Fim. 

TAPERA. Riacho do Estado elo Maranhão, aff. do rio Mea-
rim, acima ela lJOV. do Corda. , 

TAPERA. Riacho do Estado da Bahia, aff. do rio Para
guassú. Banha o mun, de seu nome, 

TAPERA. Ria'cho elo Estado da Bahia, no mun. da cidÇI.cle 
elo J oaseiro. 

TAPERA. Riacho do Estado elo Rio de J a neiro, afl'. clo.rio 
Urussanga, que o é da lagôa éle Saquarema. 

TAPERA. Arroio do Estado elo Paraná, aO'. da margem 
dir. elo rio Cavemoso, que o é do Iguassú . · 

TAPERA. Arroio do Estado elo R. G. do Sul, ·aff. ela mar
gern ·esq. do rio Jaguarão. 

TAPERA. Arroio do Estado do R. G. do SuJ, afl'. da marge,m 
dir. do rio Vaccacahy. E' tambem denominado da Divisa. 

TAPERA. Corrego do Estado ele Minas Geraes, no mun. de 
Itapecerica. Vae para o l'io Boa Vis~a . 

. TAPERA. Rio do Estado de Minas Geraes, banha o mun. 
do Turvo e desagua no ribeirão dos Cava !los, aff. · do rio 
Gt·ande. I-Ia no mes)llo município um de nome ideritico · que, 
nascendo no morro das Bicas, vae .desaguar na margem esq. do 
rio Turvo Grande (Resp?sta ao Q~test. da Biblioth. Nacional) 
Em uma inf. que nos foi enviada desse mun. faz-se menção de 
um rio Tapera, atf. da margem dir. do Ayuruoca. 

TAPERA . Corrego do Estado de Minas Geraes, aff. da 
margem dir. do ribeirão das Vaccas, trib. do rio Grande. 

TAPERA. Corrego do Estado de Minas Geraes, afl:'. da mar-
gem dir. do ribeirão Alberto Dias. · 

T APERÁ. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, aff. da 
margem esq. do .rio Verde, trib . . do .Sapucahy. E ' tambem 
denominado Lam~ns. 

TAPERA» C01•rego do Estado de Minas Geraes; desagua na 
margem di r. do rio S. Francisco, acima da foz do corrego do 
Medo. 

TÀPERA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. da 
margem esq. do rio Parahybuna . 
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TAPERA. Ribeirão elo Estado cle· Goyaz; desagua na maT
gem esq . do rio Claro, aff. do Araguaya, cerca do 8 Jqls. abaixo 
elo Couro do Cel'Vo. Nasce na ser1·a do CaY,apósinb.o (Baggi. O 
Far West do Brazil.) 

TAPERA. Ribeirão elo F.cst.ad.o de Ma.t·to Grosso; coJ"re pa1:a o 
Arinos. 

TAPERA. Ribei.rão do JTistaclo de Matto G.rosso,, afl' •. esq . 
do rio elas Mol'tee, entre os l'ios Arayés e Cuxurii. 

TAPERA . Ribei rão do Estado ele Matto•Grosso; é uma elas 
cabeceiras do Brilhante. 

TAPERA , Lagôa do Estaúlo do Mavanhão, n1 d!ist . de Bu
rity (inf. loc.) 

TAPERA . Lagôa do Es'baclo do Rio Grande elo Norte, no 
mun . de Cangururetama. 

TAPERA . Lagôa elo Estado do Rio Grande. do Sul, na 
costa elo oceano, en·t1·e as lagô<~s denominadas elo Bal'ros e ela 
Xarqueada . 

TAPERA. Chama-se assim, no Estado do Amazon as, ás ruínas 
de uma pov. ele envolta com o ma·tto que, creseenclo, as invade e 
substittte. 

TAPERACIMA. Log. do Estado elo Cear:J., no ter mo· de 
S . Benedic·to. 

TAPERACUERA. Igarapé do Estado do Pará, no m un. da 
capital. Vae para o rio Aurá. Tambem é clenomin:aclo Tape
rueira. 

T~PERA DA BOA ESPERANÇA. Al.!raial do Elstado da 
Bah1a, com uma esch . publ. creada pela Lei Prov. n. 2.691 de 
i O de julho de 1889. 

TAPERA DA LEOPOLDINA. Aldeiamen-to.do Estado elo 
Maranhão, creado em 1851, pela Por taria de 30 ele outubro· 
estende- se de Leopoldin a á villa da Chapada e conta 9.000 
índios das tribus Gavião e Caractegés (Relat. d' Agr. 1886.) 

TAPERA DE BAIXO. Pov. do Estad0 ele Perua•m.buco, á 
margem esq. elo rio S. Francisco, entre Páo da I-Iistoria e Joa
seiro (Bahia). Ahi fica o P01·to elo Salitre (Halfeld). 

TAPERA DE CIMA. Pov. elo Estado de Pernambuc.:o, á 
margem esq. do rio S . Francisco, entre o lo&'. Páo ela I-listaria 
e Joaseiro, prox ima da pov. das Areias (Halteld). 

TAPERA DE CiMA. Log . do Estado d a Bahia, com uma 
capella de N. S . da Boa Esperança. Para ahi a Lei Prov. 
n. 318 de 1.4 ele junho de de 1848· transferiu a sede da parochia 
de Santo Antonio da Gloria ; essa disposiçíto foi, porém, re~o
gada: pel:" de n. 351 de 17 de se·tembro de 1849, que de·term1nou 
continuasse a séde dessa freg . a ser na povoação denolll!i
nada Curral dos Bois. 

TAPERA DE CIMA . Riacho do Es~aclo do Cea:cá, entt•e 
Viçosa e Ibiapina. 

TAPERA DE JOÃO CAPITÃO. CorregQ do Estado ele 
S. Paulo ; desagua na margem esq . elo rio Tieté, p l'OXimo ao 
rio d'Os Lençóes. 

TAPERA DE PAULO AFFONSO. Ilha no rio S. Fran
cisco, proxima da cachoeira de Pawlo Affonso. Sobre a mar
gem dir . do b1·aço .elo .l'io fronte·iro a essa ilha achw- se o sitio 
da Morena e junto a este entra o r~acho de egual no ma . 

TAPERA DO AYRES .• Log. do Estado ele Sergipe, no 
·termo do RosarJo. 

TAPERA D.O INAHIACOCA. Nucleo colonial do Estado 
do Paraná, no mun. de Ponta Grossa. 

TAPERA DO LIMA. Rov. do. Es·tad0 da Jilahia, no ·termo 
de ltapecurú, com uma esc h. publ. de inst. prim . c.t•eacla, pela 
Lei Prov . n . 2. 17.2de 18 de j unho de 1881:.. 

TAPERA DO MUNIZ. Ilha d.o. EsbdQ Bahia, no rio 
S, Francisco, abaixo da villa do Remanso, E' povoada i o 
braço do l'io at t• ás della é secco chn·an·te as ag\).as· m·dinarias 
fronteiro ao pontal da ilha, e sobre a margem dir., está situacl~ 
a fazenda da Tape1·a do Muniz, « O pilo.to, diz Halfeld, deve 
ter n;t-uita attenção para não dirig i.r a s ua embarcação sobre 
os bancos baixos entre a dita ilha e a margem esq . do 
rio, e deixar os bancos de a~·eia no pont;,tl claq uella ilha á 
direita. » 

T APERA DOS PADRES DA CG>MPANHIA . Missão 
fundada pelos jesuítas na margem orientd do Tocantins, de:
froll ·te Glo, quarto furo da Iba-o.ca, no Es·tado do Pará. 

TAPERA DOS V'ALE'NTÕ!ES. Ilha do rio S. F ran
cisco, no mun. de Santo Antonio da Gloria do Curral dos Bois ; 
pertencenbe aos 1nclios ela missão ele RocleHas . 

TAPERA GRANDE.. Bruirro· no mun . da,Co.nceiçãõ de Gua· 
rulhos do Estado, ele , S. Paulo,, com eschola. 

TAPERA GRAND!E . Bairro do lll>1ln. de ltú e Estaido de 
S . Paulo, com escholas. 

TAPERA GRANDE~ Bairro do mun. de I:tatiba, no Estado 
de S. Paulo. 

TAPEB:A GRANDE •. Estação da Companhia ltliat ibe.ns.e , 
rw Es~aclo ele S . Paulo, entre Luiz Gonzaga e li.li:llpema. 

TAPERA GRANDE, Carrego do Estado de Minas Geraes, 
a fi. da mm·gem di r. do rio S. Francisco (Liais). 

TAPERAGUÁ. Pov . do. mun. ele Alagôas, no · Estado deste 
nome. Fica a E . ela cti.clatle. T em urma boa capell>a da invo
cação do Sen hor Bom Jesus do Bom Fim e uma autua. de 
N ., S. elas Dôres e eschs. publs .. de ins.t. prim. E.ra ou tr'ora 
denominada. Campo Aleg1·e. 

TAPERAGíUÁ. Pov . do EJetado de Sergipe, á margem 
do rio Vasa-Bal'l'is, no mun. ele S. Chl'istovão . '!'em uma 
capella da in vocação de N. S. d'e Nazareth e uma fabrica: de 
assuca1·. 

TAPEREBAT,UBA . Igarape do Estado do. Pará, no mun. 
de Por to de Moz,. 

TA!PEREIRA. Ri0 do Estado elo l?ará; desagn<a no · rio 
P uc urahy, que fica situado enrt re o furo Tagipurú e Gu<rupá. 

TAPEREUA . Igarapé do Estado do. Amazonas. afl'. da 
margem es.q . do r io iVfa1·ary, trill. do rio Padauiry, que o é d0, 
Negro. F1ca e!ltre o rio Bacaty e o igar;,.pé ela Madona. E 
tambem denommado Taber ebá .• 

TAPERINHA . Log. do Estado de Pernambuc0 no nmun. 
do Bomjarclim . . ' 

TAPERINHA. Pov. elo. Estado da Bahi.a, á . margem esq . 
do rio S. Francisco, pt·oxima ela villa do Remanso e da pov. do 
Ba u co Alto . ( I-Ialfeld. ) 

. TAPERINHA . Ponta !ile tert•a que desce• sob re o lado escr 
esquercro do rio Marapanim, en·tre o igarapé F.uro Velh,o e 0 
ig apó do Meio, no Es·taclo do Pará. 

TAPERINHA. Assim é denomi aada parte do se.rva P.equ~a
·tuba, no Es·taclo do Pará. Fica ~. margem elo rio Tapajós~ 

'l'APERINiHA. CoJ.'l'ego !ilo Ei:rtado ele Minas Gerélies , entva 
na margem esq. do rio elas Mortes, abaixo d'a; ponte elo Vital. 
Tem nove loils . de curso. 

TAPEROÁ. Villa e mun. do Estado da Bahia, na com. 
c:te Valença, em ft·ent<>- elo met'l'e ele S. Paulo, en·tr~ Cayrú · que 
lhe fica ao N., e Nova Boi peba, ao S . Em 16 ele nrrost~ cfe 
1888_ obseq~~ou-n~s o v~ga~·io ele 1'aperoá com a seguinte infor
r;naçl!-o: « 1 aperoa. esta sltuacla em uma planície pan·tanosa, 
a .b~It' a-mar, ao pé o.u nas fra ldas ele um pequeno Ol.liteiro .• 
Dtvicle-se en;t dous ba:t ~r os : Taperoá propl'iamente dito, centro 
do commercw, e o PH~t-assn, pequeno pov . ruo S. da v·illla.~ 
Só hll: um rio que corre peio N . cl'esba villu; nasce no logar 
denommaclo Batateira de Cima, com um curso ele 50 leguas 
mais ou rne:aos, cor·ta T a.r>eiroà n o . pov. C::amerogy, cleo quem I'e
cebe o nome, e ahi, ao pé de uma pequena elevação , onde existe 
uma capellinba do N. S. da. Aj1ucla, mistura-se com o Sal,.ado 
e com o percurso ele 'l kil. mais ou menos ~ae lançar-se no 
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em frente á villa de Cayrú . Dentro de 1'apel'Oá ha urna fonte 
(ele S . Braz) qU!e al>as1tece de a;gua potaveJ toda a pop. - O 
clima é feio e humi~o . As• mo~estias endemicas são febres pa
lustr es .e doenças do f1gado, attnburdas aos p&nt anos.-Taperoá 
dista , quatro leguas de Valen9a, uma de Jequié, dual! cte 
Cayru por n;tar e 20 ~a. Balna, ·tambem por mar . » c Orago 
S .. B:<:z e c~wcese arch1ep1scopal ele S. Salvador. Sua· séde 
pl'lmrtt ~a fm em Nova Boipeba, sendo ·transferida para 1'al?eroá 
pela Le1 Frov . n. 284 de• 29 mai'o de 1847. Foi creada com . 
pelo art. I § I daLei Prov. n. 1.311 de· 28 !te maio d e. 18'73 
e classsifi•cada de· 2a entr . pelo Dec. n . 5.328 de 2· t:I:EI Julho. do 
mesmo a nno. Incorporada á com. ele Va.l~nç~~v pGlr, A.c,to de 3 cl:e 
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.agosto ele ii\92. Cultura de mand·ioca, e cacáo. Comme1•ci:o ele 
piassava e macleiras de construcçao. Seu podo é semanalmente 
freC[Llentado pelos vapores ela Companhia Bahiana. Tem 4.000 
h abs. Comprehencle as povs. Ca.morogy e Jordão . Tem duas 
eschs. publs. <l.e inst. pl·im.; agencia elo correio. 

TAPEROÁ. R io do Estado do Para,hylm do Norte, nasce 
n :J.s ft·aldas da serra Borborema, corta o mun. · de CaJ baceir as 
de NO. a SE. e clesagua no rio Parahyba,, no lagar denomi
nado Flot•es·ta. Recebe como tributs., entre outros, o Santa 
Cla ra e o Boa 'Vista . 

TAPERUBÚ. L agôa do Estado do R. G . elo Nor·te, no 
mun. de G0yaninha . 

TAPERUCA. Morro elo Es·tado elo Paraná, no mun. de 
P.aranaguá (Inf. jloc.) 

TAPIÓ. Vide T ayó . 

TAPERUE IRA. Vide Tapet•acuera. 
TAPERUSSÚ. Log. elo 'Estado de Pernambuco, no mun. 

de Serinhaem. 

· TAPERUSSÚ. Rio do Estado elo P ará ; banha o mun. de 
Braganç,t e desagnana bahia de Ca rlpirá. Communica com o 
rio M:anigHiua pelo estrcito Arrombaclo. · 

TAPERUSSÚ, Pequeno rio elo Estado de S. P a ulo, b;:.nha 
o rnun. de Cananéa e clesagua no Itapita nguy. 

TAPERUSSÜ. Rio do Es·tado do Paran á ; ·nasce no morro da 
Pedra Branca e clesagua na bahia de Paranaguá , 'rem um 
curso de oi·to kils. e é navegavel nos ultimas tres. Ha sobre 
elle urna ponte ela E. ele F. no kil. 28.286 com 12m de vão . 

TAPERY . Lagôa no dist. de Mecejana, no caminho de 
Paca·~uba, Estado do Ceará (Pompêo). 

TAPES. Nação de aborígines que dominava em varte do 
~stado do R. G . elo Sul, en·tre o oceano, a serra elos 1'apes e o 
no Uruguay. Eram de estatura alLa, ele genio cruel e não 
m enos tímidos que máos. Apezar ela ferocidade desses ~ylvi
colas, conse·guiram os jesuitas hespanhóes do Par~:Ugua<y cha
m ai-os ao grem io el a civilieação. Essa nação está quasi edincta 
e a pequena fracção existen·te quasi comple tamente, civilisada . 

'TAPES. Serra do Estado do R. G. do Sul estende-se pela 
margem occidental do rio S. Gonçalo e pelos muns. de Pelotas e 
PiN~otinim na direcção de Pelotas a Bagé . E ' um dos galhos da 
Serra Geral e dá origem a di versos l'ios . Eleve se•u nome aos 
ilelvagens que a habitaram. 

TAPES, Ponta na cesta occidental da l agôa dos Patos, no 
Estado do R. G. elo Sul. 

TAPESSERICA. Riacho do Es tado de Pernambuco, afl'. do 
rio Ipojuca (Vi tal de Oliveira. Conego H0norato). Vide Tapecerica,. 

TAPETININGA . Riacho do Est ado do Maranhão; desagua 
na margem dir . do rio Pericurnan, 48 kils. acima da sua foz no 
oceano. 

TAPETIÚ. Rio do li;stado do Rio de Janeiro, entre a cidade 
de Maricá e a serra do Laga1•to. 

TAPEU:Á. Ilha do Estado do Amazonas, ·no rio Solimões, 
em frente a costa de Tonantim e proxirna d!J. ilha Uaranapi. 
(Cos·ta Azevedo). J. V, Barreto, no seu Roteiro escreve Tapnena. 

TAPEVY. Al'L'oio do Es·tado do R. G. do Sul, aff . da 
margem esq . do Ibicuhy Grand'e. Na legislação provi ncial en.
contra-se por vezes J.tapevy. T em um pas+.;o clenomi:nado Cot~to 
Rico na estrada que do Alegrete vae ao Rosario. 

TAPEVY. Passo no mun. de Caçapava, do Estado do R. 
G. elo Sul. E' celebre p or nelle ter sido preso o p1:esidente da 
provinda, general Antero Jo sé F erreira de Brito., em 23 de 
março de ·1837, pelo en·tão commandante das m:mas brigadeiro 
~~nto Manoel R i'beüo, que de novo abr:::.çou a causa ela rebel
hao depois de ter []'aElo este passo de cleslea'ldade p.or mera 
desconfiança originada ele ·ter o general. Antero con:stt•an gido o 
seu antecessor, o <:onselheiro José de Araujo Ribeiro, a l'eti
rar-se ela prov1nc1a (Ara ujo Silva, Dicc . da ·Prov. do R. G. 
do Sul). 

TAPIAPANEMA. Rio do 'Es·tado do P.ará no dist. do 
Mosq ueiro. ' 

TAPIAQUIRY. Tgarapé ao E stado do Amazonas, aff, elo rio 
Uraricoera. 

TAP 

TAP!AY. l!'aL'O CJ]UB communi·ca o rio deste nome com o l'.ÍO 
do Pindobal, no mun. de Jgarapé-miry, no Estatlo do Pará. 

TAPICARI. Naçãp indígena do Estado d 0 Arna;zonas, -no 
rio Branco (Araujo Amazonas .) 

TAPICHACOARA. Rio do Estado da Bahia, aff. cl<a margem 
esq. do Estiva, que é trib. do Jaguaripe. 

T APICHAUA (vassoura.). Lago do Es·tado do Pa:d., na 
margem dir. do rio Trombetas, acima da foz do Cu mmá, 

TAPIIRA. Hha do Estado .do Amazonas, no r.io Japurá, a 
E . da ilha Auaty. 

TAPIIRA. Igarapé do Es·tado do Amazonas, atf. da margem 
esq . elo rio Neg ro, ·trlb. do Amazonas; entre a .fioz de Ti0abú 
e do Umy . 

TAPIIRA (boi). Ilha e paranamirim elo Es·tado do A~ma
zonas, nu rio Solimões, acima de Coclajaz e clefron te ela foz do 
furo ArLiparaná . O Sr. Co·sta Azevedo escreve Tcbpyra e o Sr. 
Wilkens de Mattos, Ta,pihira. 

TAPIIRA-CUNHÃ. Igar apé do Estado do Amazonas, des
agua na marg-em dir. cl? rio Negro, trib. do Amazonas, entre a 
foz do 1Jrupena e do Uamamby. 

TAPINA. Mon·tanha elevada uo mun. ele Mangaratiba e 
Es·tado do Rio ele J anei ro. Faz parte el a serra elo Mar. 

TAPINHÃO. Log. elo Estado do Rio de Janeiro, no nmn. 
ele Santa Thereza. 

T APINHOÃ. Pov. elo Estado elo Rio ele Janeiro, no mun. de 
Ar aruama, com duas eschs . publs. de inst . prirn. 

TAPINHOÃ . Ribeirão do Estado de S . Paulo, aff. do rio 
dos Pjlões . 

TAPINHOACA'NGA. Log. do Es·taelo do Rio de Janeiro, 
no clist. ele Jacuacanga do mun. de Angl··a elos Reis. 

TAPINHOACAVA. Rio do Estado de S. Paulo, no mun, 
ele Cananéa. Nasce da serra Cavoca e desagua no canal Ara
\'apil:a . 

TAPINUASSU. Riacho do Estado ele Pernambuco, aff. do 
rio Tracun..haem . Rega o territoúo do m un. ele Nazat·eth. 

TAPIOCA. Cachoeira no rio Uaupés e Estado do Amazonas. 
TAPIOCA. Cachoeira do rio Villa Nova , mun de iviacapá e 

Estado elo Pará . 
TAPliRA. Lago do Estado elo Amazonas, na margem dir. 

do rio Purús . 

TAPIRA-CANGA. Cachoeira no rio Uaupés e Estado do 
Amazonas. 

TAPIRA-CURÁ. Cachoeira no rio Uaup{}s e Estado do 
Amazonas, 

TA:ç'lRAIURAU (pescoço de anba). Igarapé do Estado do 
Amazonas, aff. ela margem dir. do rio Padauiry, trib. do 
Negro. Sua foz fica entre a dos igarapés Mocura e Castanho, 

TAPIRAL. Log. do Estado do Ceará, no termo da 
P alma. 

T APIRAPÉ. Pequeno rio do Estado ele Matto Gi·osso, a·ff. 
da margem esq. do rio cl.a;s Mortes, en tre os parallelos 14° e 
15o (B. ele MeJgaço). 

TAPIRAPÉ. Ribelt•âo que desagua na margem esq. do 
Ara<>uaya, abaixo da ilha do :Bananal. O Sr. Barão de Mel
gaço0 diz que es,se ribeirão déno.mina-se Lambem Tapircb_qtbé . 

TAPIRAPECÓ (lingua de anta). Sen a na fronteira do 
· Brazil com a Republica de Venezuela. Dá origem ao rio Ma

r ary, .aff . do P adauiry, que o é elo rio Negro. 
TAPIRAPÉS. Nação selvagem i!lo Estado ele Goyaz. ~~a 

exis·tencia nas margens do Tocantins é confirmada pelo ca_p1tao 
· Francisco de Paula Ribeiro, no Roteiro da Viagem g_ue, em 
1815, fez ás cap itanias do Maranhão e de Ç}_?yaz. Mu1<tos dos 
inclios de .meia ecl.ade, perteneen tes a essa o açao, acham-:se Te
cebendó iusbrucção n 0 CloHegio Santa Isabel, fundado •pelo Dr. 
Conte Magalhães ne valle do Fio Araguaya . 

'T:APIRAP'UAN (Se<'l'a de~ . Nome c;rue se dá á borda meri
dional do grande planalto cen~1~ai entre o dist. de Diamantino 
e os campos do s Par ecia. l"or a:hi passava outr'ora, o caminho 
de Cuyabá aos arraiaes de Matto Grosso (B. de Melgaço'). 
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TAP1RAPUAN. Rio elo Estado ele Minas Gernes, no mun. 
de S. Joãu Baptista. 

TAPIRAQUÉ. Vide Tap~rapé . 
TAPIRAQUIA . Nom e convenci'onal p:ll'a uma das divisões 

do Estado de Matto Grosso. Vide Bororonia, Tapajonia, 
Cayaponia, etc . 

TAPIRA-TEUA. Igarapé elo Es·taclo do Pará , no mun. ele 
Acará. 

TAPIPIRÉ DE BAIXO. Log. do Es·tado ele Pemambnco, 
no mun. de Jguarassú . Ha outro log. do mesmo nome deno
minado 'l'apip1ré de Cima. 

TAPIRUSSÚ. Vide Tapet·ussú e Itapirussú. 

TAPISSUERA. Ilha do Estado do Pará, no rio To
catl"tins. 

TAPITANGUY. Vide Itapitci,ng~~y. 

TAP !TUCAHY. Arroío elo Estaclo elo R . G. elo Snl, eles
agu~ no rio Uruguay 15 leguas abaixo ela foz do rio Ibicuhy 
Grande, na Lat. S. ele 29°44' e Lo ng . Occ. ele 14°5"29' do Rio 
de Janeiro (Dr. Araujo Silva). A melhor orthographia é Itapi
taocay. 

TAPIÚ. Igarapé elo Estudo do Amazonas, no m•m. ele 
Manicoré. 

TAPONHOANAUHUN. Nação selvagem do Estado de 
Minas Geraes . Eram inelios valorosos na guerra. Costumavam 
J?in·tat• o rosto com círculos pretos e furar as orelhas, que en 
feitavam com pennas de diveraas cores. 

TAPUÂ . Vide Tapa~tá . 
TAPUAMAS. Agglomeraelo de 20 a 30 pedras, formando 

clous grupos, ao S. de Paque-tá, na bahia do Rio de Janeiro 
(Dr. l<,austo de Souza). 

TAPUAN. Rio do Es·tado elo E. Santo; clesagua no Piuma, 
12 kils. acima da sua foz. 

TAPÚAS. Log. do Estado ela Bahia, no mun. de Cayrú. 
(In f. loc.) 

TAPUCÚ. Corredeira no rio Piracicaba e Estado de São 
Paulo. 

TAPUCÚ-MIRIM. Corredeira no rio Piracicaba e Estado 
de S. Paulo. 

TAPUGY. Riacho do Estado de Pernambuco; desagua no 
rio Pirapama. Banha a com. elo Cabo. 

TAPUGY DE BAIXO. Log. do Estado ele Pernambuco, 
no mun. do Cabo. Ha um outro log. no mesmo mun . deno
minado Tapugy de Cima. 

TAPUIA. Log. do Estado ele Pernambuco, no mun. de 
Amaragy. 

TAP UIA. Serrote elo Estado do Ceará, no mun. de Santa 
Quitaria. 

TAPUIA. Mon·te no mun. elo Pa·t{t do Estado elo R. G. do 
Norte. 

TAPUIA-ERETÊ. Selvagens elo Estado do Parà '; habi·tam 
as margens elo rio Xingú . Em 1863 dizia o conselheiro Brttsque 
em seu Relatorio: «A situação em qne ha.bita esta tribu fie; 
da parte oriental do rio. Os indivíduos que a compõe são altos, 
musculosos e de côr trigueira, e trazem o rosto pintado de preto 
at~ meio . São antl'Dpophagos. Em vez de redes, ou de pelles ele 
anunaes, que servem de leito á maior parte dos índios das 
tribus conhec'tclas, es·tes repousam dentro de uma especie de 
balaio comprido. O armamento de que usam, em geral, é o 
mesmo de que se servem as outras tr1bus selvagen?, havendo 
apenas a difl'erença ele ser mais grosseiro, pesado e forte.» 

TAPUIARA. Riacho no mun. de Quixadá, do Estado elo 
Ceará. (Inf. loc .) 

TAPUIAS. Silvicolas que habi·tavam o Brazil na época do 
seu descobrimen·to. Tinham bastante semelhança com os Tupys, 
excepto na côr e na es tatura, e ·tambern nos caracteres elhnicos, 
isto é, quan·to á Jingua e quanto a cer tos usos e costumes. Eram 
menos civilisaclos que os 'l'upys. Vide O Selvagem do Dr. Couto 
Magalhães, e a Histo?"ia do Bmzil elo visconde de Porto 
Seguro. 

TAPUIJÀ. Log. no termo ela Capella do Estado ele Ser
gipe. 

TAPUIO, a. N'ome generico applicaclo aos selva"'eus bravios 
elo Brazil, e como -tal syno nimo de Bttgre. No valle do Amazonas 
conservam ainda essa denominação os aborígenes já man-sos, e
a estendem tambem á generalidade dos mestiços, e neste caso 
corresponcle ao termo Caboclo, de que se usa nos elemai<> Estados. 
elo Brazil. Etyrn. E' vocabulo de origem tupy, e delle se 
st>rviam, como alcunha injuriosa, ·tanto os 'l'upinambás elo 
Brazil, como os Guaranys do Paraguay, para designarem as
nações selvagens c1ue habitavam os sertões . Et•ram, portanto, 
os escrip·tores que o consideram como designando excl. ttsiva~ 
mente cer'ta e determinada nação. Segundo Figueira, tem a 
significàção de barbaro; e segundo Montoya, a de escravo. 
Moraes escreve tap~~ya, tanto no masculino, como no feminino,. 
e muita gente ha que assim o faz. 

TAPUIO. Log. elo Estado do Ceará, 110 mun. de Aquiraz . 
TAPUIO. Morro em Guarapa,ry, proximo da pov. ele Paro

cão, no Es·tado elo E . Santo. 
TAPUIO. Rio elo Estado elo Maranhão, afl:'. da margem 

esc1. do Grajahú. 
TAPUIO. Riacho do Estado do Marctnhão, ali. do rio Mea-· 

rim. 
TAPUIO. Rio do Es·tado elo Piauhy, aff. elo Parnahyba~ 

Em sua con!iuencia está assente a pov. de Sa,nta Philomena. 

TAPUIO. Pequeno rio do Estado do Ceará; desagua no· 
mar, en-tre as barras de Camocim e Timonba . 

TAPUIO. Riacho do Es·tado da Bahia; desagua no rio 
S. Francisi)O pouco abaixo da cachoeira de Paulo Affonso. 

TAPUIO. Rio elo Estado da Bahia, no Iiltoral, entre Cama
mú e Barcellos. 

TAPUIO . Cachoeira no rioS. Francis_co, entre Paulo Affonso 
e Piranhas. 

TAPUIO. Lagôa do Estado do Maranhão, no clist. de Ba
curytuba. 

T APUIO. Lagôa do Estado do Ceará, no mtm. de Milagt·es. 
«Não é propriamente uma lagôa por SP.r formada de uma fonte 
situada no meio de uma varzea sem vege tação alguma. » Não. 
seccou duran·te a secca. Tem esae nome por se ter submergido· 
nella, segundo a tradição, um indio "tapuio. Nota-se que clu-· 
r an-té a noite augmenta a quantidade d'agua ela fonte, que se· 
espraia na distancia de uma braça além do logar em que se 
conserva clnranoo o dia. Serve apenas de aguada para os ani
maes. Com o mesmo nome de Tapuio dizem-nos haver uma 
outt•a lagôa distante 42 kilometros da cidade, ignorando-se o 
motivo por que é assim designada. 

TAPUIO DO SERTÃO. Pov. do Estado de Sergipe, no 
mun. de Aquidaban. 

TAPUIOS. Lago do Estado do R. G. do Norte, no rio 
Pitimbú. E' tambem denominado Jequi. 

TAPUIOS, Lagõa no Es·taclo das Alagôas, nas proximida
des da villa de .s. Braz e ela lagôa elo Santo . 

TAPU.I-QUIRI. Rio do Estado do Amazonas, aJl'. ela ma.r
gem esq. do Uraricoera, irnmecliatarnente acima da sua foz. 

TAPUITAPERA. Vide Alcantam. 
TAPURANGA. Rio do Estado do Pará, no d:st . ele Bar- . 

carena e mun. ela capital. 
TAPURÚ. Lago elo Es·tado elo Amazonas, no rio Put·ús, en-

·tt·e os clisLs. de Berury e Ayapuà. . 
TAPURUQUARA. Forte correu·teza no rio Negl'O, no Estado 

do Amazonas, entre Santa. Isabel Nova e Santa Isabel Velha. 
Consideran;t uns essa c?rrenteza como o ponto de intersecção. 
entre o BaiXo e Alto R10 Negro; outros .Santa Isiibel Nova. 

TAPURUQUARA. Ilha do Estado do Amazonas, no mun. 
de S. Gabriel. · 

T~PURUQUARA. Igarapé do· Estado do Pará, . atr. do 
Ata·ta. Banha o mun. elo Muaná e recebe o Quaty. 

TAPUTERA. Log. elo Estado do Rio de Janei ro, no mun. 
ele Magé, á beira-mar. 
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TAPUTERA. Ilha na foz do rio Itapemirim, no Estado do 
E. Santo. 

TAPUTERA. P eq uena ilha na bahia de Guanabara, ao 
SE. dos Jurubahybas e ao S. das Tapuamas. 

TAQUAN DUVA . Bairro do num. de Villa Be lla, no Estado 
de S. Paulo. com duas eschs. pub. de ins·tr. prim . , creaclas 
pelas Leis Provs. ns. 18 ele 15 ele fevereiro e 76 de 17 ele junho, 
ambas ele 1881. 

TAQUARA. Antiga parochi a elo Estado qo Parahyba elo 
Norte, no mun. elo Conde, a 24 kils. SE. ele Alh anclra e a 9 do 
mar. Ora,.o N. Senhora da Penh~ e diocese elo Parahy ba. E' f r eg, 
antiga (t765). A Lei Prov. 1!-· . 109, ele 15 ele dezembro ele .1863 
transferiu para a pov. ele Pitunbu a séc\e dessa fl·eg ., serv1ndo 
ele matriz a egreja elo Senhor elo Bom Fim com esta invocacão ; 
essa cli ;;posição foi revogada pela Lei Prov. n. 141 ele 4 ele no
vembro ele 1864 e rest,tbelecicla pela ele n. 770 de 22 de s~"tembro 
el~ 1884. Tem 3 egrejas, o que inelicft que outr'ora foi pr ospera. 
F1ea a 6 kils. ele Pitimbú e a 12 da foz elo r~o Goyana. 

TAQUARA. Pov. elo mun. do Sobral , no Estado do Ceará. 
TAQUARA. Pov. do Estado ele Pernambuco, no mun . ele 

Caruarú. I-Ia ou·tros logs. elo mesmo nome nos muns. ela Ga
melleira e de Iguaras~ú. 

TAQUARA. Log . do Estado de Sergipe, no mun . ele Aqui
daban . 

TAQU ARA. Log . elo Estado do Rio do Janeiro, no mun . 
de Cantagallo. 

TAQUARA. Log. do gstado do Rio de Janeiro, no dist. 
de N. S. das Dôres de Macabü elo mun . ele Campos . 

TAQUARA. Log. elo Estado elo Rio de Janeiro, uo dist. 
ele Inhomirim e mun. de Magé, com eschola. 

TAQUARA. Log. elo Distrieto Federal, na freg . de Jacat•é-
paguá. · 

TAQUARA , Log . na ilha do Governador, situadana bahi a 
de Gttanabara e pertencente ao Distdcto Federal. 

TAQUARA. Log. no mun. do. Campo Largo elo Estado d~ 
Paraná , com uma esch. publ. de inst. prim., creacla pala Le1 
Prov . n . 782 deiS de outubro de 1884. 

TAQUARA . Lo"'. do Estado do Rio Grande elo Sul , no 
muu . ele Gravatahy, com esch . . publ. ele inst. prim. creada 
pela Lei Prov. n. 897 ele 6 ele abril de1873. 

TAQUARA. Log . do Estado ele Minas Ger aes, no mun. de 
Itapecerica, 

TAQUARA. Uma das denominações locaes da serra de 
Maranguape, no Estado elo Ceaní. ; A ponta norte dessa serra 
sene de divisa pelo nascen·te aos municípios de Som·e e Maran
guape . · Pela raiz della passa a edtrada Urucutuba. 

TAQUARA. . Serra elo Estado de Sergipe, no mun. ele 
Campo.; elo Rio Real. 
. TAQUARA .. · Serra elo Estado do R io de Janeiro, ent re o 

mun. ele Petropolis e Magé. 
TAQUARA. Serra do Estado do Rio de J aneiro, no mun. 

de Santa 1'hereza, entre os rios Parahyba e elas Flores. 

TAQUARA. Ilha do Estado elo Rio de Janeiro, no nnm. de 
Angra elos Reis . 

TAQUARA. Ilha do E stado do Rio Gra nde elo Sul, no rio 
Ur_uguay. E' povoada . 

TAQUARA. Riacho do Estado ele Pernamcuco, no mun. ela 
Gàmelleira. (Inf. loc. ). 

TAQUARA. Riacho do Estado ele Pernambuco, aff. do Ipo
juca, no mun. de Gravatá. 

TAQUÀRA. Riacho do Estado de Pernambuco, no mun. de 
Quipapá. Vae para o Pirangy. (Inf. loc .). 

TAQUARA. Riacho do Estado d;;~ Pernambuco, banha o 
mun. elo Altinho e desagua no rio Una. 

TAQUARA. R iacho do Est:tdo das Alagôas, aJl'. da mar
gem esq . do rio Jacuhipe. Tem um curso de dez leguas e faz 
·tambem parte da divisa desse Estado com Pernambuco. 

TAQUARA. Rio do Estado dasAlagôas, aff. do Parahyba. 

TAQ 

T AQUARA . Riacho do Eslado de Sergipe banha o mun. de 
Aquiclaban e elesagua no ria~ho Salgado (In f loc.) Um outro 
intormante menc10na essa l'lacho como aff. do Japaratuba. 
Do mun. ela Capella nos fazem egualmente menção de um riacho 
desse nomll, afl'. de J aparatúba. 

TAQUARA. Pec1ueno rio elo Estado elo Rio de Janeiro, no 
nmn. de Magé . 

TAQUARA. At·roio do Estado do R. Gran de do Sul, afl'. 
dir. dos B'errei ros, trib. doVaccacahy. Nasce na coxilha do Pau 
Fincado. E, ·tambem denominado Forquilha. (A. Varela). 

TAQUARA .. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, aJl'. elo rio 
Eotucarahy . 

TAQUARA . Arroio do Estado do R . G. do Sul, aff. elir. do 
rio Gravatahy . 

TAQU ARA . Arroio do Estado do R. G. do Sul, afll. do rio 
Candiota, que o é elo Jagttarão. 

TAQUARA. Carrego do Estado de Minas Ga1·aes, aif. elo 
rio Ponte ele Pedra, que o é do Pouso Alegre. 

T AQUARA . CorregodoEstado de Goyaz, banhaomun. de 
Santa Luz h e desagua na mat·gem clir. do rio S. Marcos (lnf. 
loc . ) . 

TAQU ARA. Praia na comarca ela Capital do Estado elo 
Parahyba do Norte, na costa, á leste . 

T AQUARABÚ . Rio do Estado do Paraná, banhao mun. ele 
Guaratuba e desagua no S . João. \Inf. loc .) . 

TAQUARAÇOTUBA. Pov. elo E stado de Santa Catharina, 
uo mun. ele Imaruhy . 

T AQUA?.ACURA. Lago do Estado elo "Maranhão, á mar 
gem elo rio Tury-assú, ac ima de Santa Helena . (Pereira el o 
Lagv . Bev. do Jnst . cit . p. 395). 

TAQUARA DO MUNDO NOVO . Dis t. do Estado do Rio 
G. do Sul. Vide Jvúmdo Novo. 

TAQUARAL. Bairro do m·m. ele Caçapava, no Estado ele 
S. Paulo, com eschola . 

TAQUARAL. Log . do Estado de S . Paulo, no mun. de 
Porto Feliz. 

TAQUARAL . Bairro elo mun . elo Patrocínio elo Sapucaby, 
no Estado de S. Paulo, com escholas . 

TAQUARAL. Bairro no mun. ele Paranapanema do Es
tado ele S . Paulo , com eschola . 

T AQ lJARAL . Pov. do Estado de S. Paulo, no mun. de 
Campinas, com escholas. 

TAQUARAL . Log . do Estado elo Paraná, no elist . ele As
sunguy ele Cirna. 

TAQUARAL. 'Log . do Estado elo Paraná, nos muns. d 
Thomazina e Rio Negro. 

TAQUARAL. Log . do Estado de Minas Geraes , a dous 
kils. ele Ouro p,·eto, na estrada que vai para Marianna, no 
dist. ele Antonio Dia:s. Tinha uma esch. publ. de inst. prim. 
Cl"eacla pela Lei Prov. n. 3 .2i7 ele H de outubro ele i S81 . 

TAQUARAL. Log. do Estado de Minas Geraes, no dist. 
da cidade ele Guanhães. 

TAQUARAL . Log. do i~stado de Minas Geraes, no dist. 
de N. S . das Dores de Guanhães. 

TAQUARAL. Log. no Estado de Minas Geraes, no dist. de 
Cuieté . 

TàQUARAL. Pequeno arraial do Estado elo Matto Grosso, 
na margem dir. do rio Miranda, cerca de 50 kils. aci ma da vi!Ia. 

TAQUARAL. Serra do EsLaclo elo Rio ele J aneiro, á esq . 
dos rios Piabanha e Paquequer Pequeno . E' um a ramificação 
da serra dos Orgãos. 

TAQUARAL. Morro do Estado de Goyaz, no mun. de 
Curralinho. 

TAQUARAL. Ribeirão do Estado do E. Santo, aif. da 
margem dir. do rio Guandú, que o é do Doce. 

TAQUARAL. P eqúeno rio do Estado do lUo de Janeiro, 
aif. elo Iguassú . Tem uma ponte que é .transposta pelo ramal 
ferreo de Iguasaú ela E. de Ferro do R10 do Ouro. 
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TAQUARAL. Ribeirão do Estado do Rio de Janeiro, 
banha o mun . de Rezende e deAagua· na maTgem di r. do Pa ra
hyba . 

TAQUARAL. Rio elo Estaao de S. "Paulo. Do mun. de Gua
ra·tlnguetá nos informam se r esse rio uma das vertentes elo ri
beirão Guaratinguet á . No livt•o A Prov. de S. Paulo ( 1888) 
lê-se que este ultimo ribeirão nasce com Q nome de "1'aquaml. 

TAQUARAL. Rio do Estado de S. Paulo, afiL da margem 
eS'q. do Pruranapanema. Recolhe as aguas do Perituba. 

TAQUARAL. Rio do Esta do de S. Paulo; corre para 0 

Pary, ali. da margem direita do 'Paranapanema. .Recebe o 
Veado. 

TAQUARAL. Ribeirão do Estado de Mi'nas Geraes, aff. d··· 
margem esq. do rio da s Mor·tes. Com um percurso de 15 kils., 
faz barra dous kils. abaixo da ponte do Tachi. Recebe o cor
rego dos Macacos . E' ·tambem denomiua>clo Moreira. 

TAQUARAL. Cor1•ego do Estado ele Minas Geraes, aff. elo 
Parahybuna, no mcm . de Juiz de Fót~a . 

.TAQUARAL. Carrego do Estado de Goyaz, juncia-se ao 
carrego do Mourão e r eunidos entram no ribeirão elas Lavri
nhas, aff. do ribeirão Vermelho, que o é do rio das Almas, e 
este do Maranhão. E' ·ta mbem denominado Ponte li'alut. (Cu
nha Mattos . Itinercvrio). 

TAQUARAL. Carrego do Estado de Goyaz, aft'. do rio das 
lmas, qtte o é do Maranhão. (Cunha Nlattos. Itinerario). 
TAQUARAL. Rio do Estado de Goyaz; nasce na serra do 

Carretão e desagua no rio do Peixe, aff. do A:razuaya. (S. da 
Fonseca). 

T:AQU ARAL. Rio do Estado de 'Goyaz, aiJ. da ma1·gem esq. 
do 'Vermelho, mais tal' de At·agttaya , 

TAQUARAL. Ribeirão do Estado de Goyaz, aff. do .1•io elos 
Patos, que o é elo M11ranhão . Recebe o Anda-só. 

TAQUARAL. CorL"ego do Es·taclo de Goyaz, afl'. da margem 
esc1. do rio Vermelho, trib. do S. Bartholomeu. (Inf. loc.). 

TAQUARAL. Ribeiro do Estado de Matto Grosso, afJ • . esq, 
do Paraguay, abaixo do Jaucoa·ra. 

TAQUARAL. Ribeirão do Estado .de Matto Grosso, aif. esq. 
do Cuyabá, logo acima do Cox:ipó-assú. 

TAQUARAL . Ribeirão do Estado de Matto Grosso, aff. 
dir. do rio do Pat"édão, galho do Manso ou das Mortes, entre 
o do Pau Furado e o das Antinhas. 

TAQUARAL. Carrego do Estad0 de Matto Grosso, atf. do 
ribeirão do Mello. 

TAQUARAL . Corrego do Estado de Matto ·Grosso, tl'ib. do 
Bulha, galho elo Sararé. , 

TAQUARAL (Rio). Uma das cabeceirao do rio do Peixe, 
trib . do rio das Mortes ; no Estado de Matto Grosso. Cot·re 
no c1uadrante· de NE, e é atuavessado pelo caminho de Cuyaôá 
a Goyaz, 9 leguas a E. do 1•io Grande. Hou.ve por muito tempo 
moradores neste lagar, que em :1:843 foi aJhandonado por medo 
dos índios. (B. de Meigaç0). . 

TAQUARAL. Cachoei1·a no !rio Pa-rdo, aff. do •Paraná, pro
xima da cachoeira elos Tres Irmãos. 

TAQUARAL DAS VIOLAS. Ribeiro que atravessa oca
minho de Cuyabá a Goyaz, entre o Jatobá •e !Antinhas; no 
Estado de Matto Grosso. (B. de Melgaço). 

TAQUARAL DO FOGAÇA. Corixão encontrado no .cami
nho de Cuyabá a Goyaz, entre os corregos da Insu-a e do Ta
q'llarat • . E" desaguadowro da lagoa dos1Bur1tys. 

TAQU.ARALSINHO. Log. do Es.tado do PaL"funã, no mun. 
de 'Tbomazina. 

TAQUARALSINHO. Log . do Estado de Matto Gt'0sso, no 
mun. do Diamantino. 

TAQUARALSINHO. Ilha do Estado de Matto Grosso, no 
rio Ar.inos, entre Porto Velho e a cachoeira dos Paus. 

TAQUARALSI.NHO. Rio ali'. do rio. iVlauso ~u dws Mortes, 
trib. do Araguaya, que o é do Tocantins. 
· TAQUARALSINHO. Cachoeira, no ri·o Tapajoz e Estado 

de Matto Grosso~ n11s 200 kils. abaj,xo .da confiuencia do Arinos, 

aos 9• '2'· ela, La~. S. e 15° '9' 34" de Lnng. O. Fica en·tl'e as de 
Morrinhos e elo Rebojo Grande. A estas tres cachoeiras dá An
·tonio Thomé cl!a Brança. o nome de S. Ge1·mano da Bocwina. 
Junto elella exis·tio um g.ra:nde aldeamento de .Apiacáss, 

TAQUARANCHIM. RibeiL·o do Es·~ado de S. Paulo, banha 
o mun . elo Tieté e desagua no .. rio deste nome pela margem esq. 
Tambem escrevem Taq~taraa7tim. 

TAQUARANCHIM . Arroio do Estado elo R. G. do S11l, 
aff. dir. do rio Ijtthy Grande, trib . do Uruguay. 

TAQUARANCHIM. Arroio do Estado do R, G. do Sul, 
desagua na margem dir. •do Toropy an.tes de sua conftuencia 
com o I_bicuhy. Tambem•escre•vem Itaq~taraxim. 

TAQUARANCHIM. Arroio do Estado do R. ·G. elo Sul, aff. 
ela margem clir. do rio Piratiny., trib. elo Uruguay. O Sr. Al· 
fredo Varella, que delle faz -menção, es·creve Itaq~uwaxim. 

T.AQUARANDIUA. Rio do Estado do Pará, banha o mun . 
de Braga.nça e desagua na margem elir. do l'io CaeM. · 

TAQUARANTAN . • Bairro do mun. ele Mq_gyguassú, no 
Estado ele S . Paulo . 

TAQUARANTAN. Rio do Estado de S.Paulo,nasce ao pé da 
estação de J\llatto Secco e desagua no Itupeva, alff. elo Mqgy. 
Recebe o Cercado, Re tit·o, Tristão de Mello, 'rijuco Pr e·~o , Capão 
de Mel, Patos, Pulador e 'Bagres . 

TAQUARAPAYA. Cachoeira no Sanguesuga, kib. do rio 
Pardo, logo abaixo do varadouro para o Camapua111 no Estado 
de iVla t·to Grosso . E' a ultima claquelle ribeirão e j á pt·ox imo á 
sua foz(Dr. S. ela Fonseca. Dioo. cit.); O SJ.'.Barão ele Melgaço 
si"tua- a no rio Pardo, en·tre as cadh0eiras das Peelrae de Amo
lar e a de Raisama. 

'TAQUARAPOCA. Log. elo Estado do E . Saulo, na esbrada 
de Santa Thereza . Ahi eBtabeleceu- se o nucleo colonial do Tim
btihy, 

TAQUARAS. Log. elo Estado de Santa Ca·~barina, na ex
colonia "The1•ezopolis . 

TAQUARAS. Morro do Estado ele San·ta Catbarina, no 
elist. da Barra Velha, á margem do rio Pitanga. 

TAQUARAS. Carrego do Estado .de 1\'linas Geraes, no mnn. 
de Passos. Reune-se com o carrego Cachoeirinha e juntos vão 
desaguar no rio Grande. 

TAQUARASSATUBA. Log·. do Estado de Santa Catharina, 
no dist . de Imat•uhy . Tambem escrevem Taq~tarossutuba.. 

TAQUARASSATUBA. Morro no littoral do Estado de 
San·ta Catharina. E' de formação granítica. 

TAQUARASSÚ . Dist. do Estado de Minas Geraes, no mun,' 
de Caeté . Tem ele E. a Q;, cerca de llS Jcils . e de N. a S. cerca. 
de 36. LimHa ao N . • com o cList. de Ja;bl!lticatubas, a E. com 
o de Roças Novas, ao S. com este e com. o da Lapa e a Q. com 
o da Lagôa Santa e com o de Santa Luz1a do Rio elas Velhas. 
Tem 6.000 habs. Os seus ·terrenos, em geral, t êm pouca elevação, 
menos a g. onde se acham as serras da Mutuca ·e elos Affonsos. 
O dist. é atravessado pelos rios Taquat·assú, "Velhas, Vermelho, 
Prata, Peixe e outros. La:voura de canna, cet•eaes e algum 
café; industria pastoril. Explora-se tambe.m o oleo de côco 
Macabuba, que abunda em todo o dist., servindo ao mesmo 
tempo para a engorda de porcos. A sé de do dis t. dista 
30 kils. da cidade do Caeté, 36 de Sabará, 50 ele Bello Hori
zonte, 15 de Roças No.vas, 24 de ,Jabotica tubas ·e 30 da Estaç-ão 
do Rio das Velhas, na E. de F. Central do !Brazil. Tem os 
seguintes nucleos de pop .: Macahubas, Campo de Sa;trto Antonio, 
TTes Cruzes, Engenho, Seio ele Abrahão, ·Borges, Mutnca, Cor
tume, Bom Jardim e Felix . !'(o arraial, que deve ter umas 
200 casas, ha, além da egreja malkiz, .as Icarpellas do R:osari:o e 
do Senhor Bom Fim. I-Ia ·tambem, no la1·go da Matriz um 
theatro levantado por uma sociedade particulat·. A pov .' que 
é ~éde do diRt. está c?Jlocada á margem esq. elo rio. Tev~ sua 
ortgem com a fundaçao da capella do Santíssimo Sacramento, 
que ·é a actual matriz, em pl'incipios .de·ste •seculo. Os ·terrenos 
da pov . , os quaes constituem o J)atrimouio da a·ctual matriz, 
foram doados á antiga capella o .Santissi..rno Sacramento, pelo 
fazendeiro Antonio José Alves Diniz, ,proprietar.io da antiga 
fazenda do Boticario, sita nas proiimidaaes do a;rraial. Foi 
dist. elo mun. ele Sabará, do qual foi desmembrado e in
corporado a·o do Caet'é pelo a1•t. I '·§ 'li da Lei ·Pro v. ·n. 'i 71 de 
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23 de. março de 1840. E•levado r11 categonia de parochia pelo 
art. I §, IX da de n. 20.9 ele 7 de abrril de 1841, foi·, pela de 
n. 383 ele 9 de outubro de 1848, desmembrado d0 mun. do Caeté 
e incorporado ao do Sabará. Restituído ao mun. do Caetá 
pelo al"t. XXVI § I da de n. 472 de 31 de maio ele 1850 . 
~em duas eschs. publs. e age11cia· d'o coneio. Sobre suas di
Ylsas vide: § IX" a l't, 1 ela Lei Prov. n. 209 de 7 ele abril de 
:1.841, n. 954 de 4 ele junho ele 1858, ns. 1.515 e 1.523 de 20 de 
julho de. 1868, aJ>t. I da de n. 2.409 ele 5 ele novembno de 1877 
e art. V ela de n. 2.626 de 7 de janeiro ele 1880. · 

T:A.QU ARASSÚ. Morro• pouce elevado; situado á P,equena 
dis·tancia cl0 disto de Nova: Trento, no Estado de Santa Ca
t1arina. 

T AQUARASSÚ. Rio do Esiado de lVIinas Geraes. affi . elo 
rio da~ Velhas; ban_ha o dist. do seu nome. Recebe · o carrego 
Mandu Gt·osso e os l'lOS Vermelho, Pra·ta, Peix:e e. outros. 

TAQ'UARiTJSSÚ. Log. elo ·Estado de Minas Geraes, no clist. 
de Pinheiros e mun. do Piranga,. com eschola. 

'l'.AQU ARATIN. Morro no mun. de Xiririca, no Estado de 
S. Paulo (Inf. loc.) 

T.AJQiUAREMBÓ. \\ide Ta.q_WJlY'ymbó. 
TAQUARETINGA. Antiga parochia- elo Estado de Per

nam))uco, situada na chapada da serra do mesmo nome . 01•ago 
San·to Amal'v e diocese de CHindlt. Foi creacla pat•ochia pelo 
Alvará ele 2T de agosto ele 1812 (Relat. da Dil'ectoria Geral de 
Estatistica. 1875). O co nego D.1•. Honorato. diz ter sido essa 
parochia m·eada em se·tembro de 1801 pelo bispo de então 
D. Jose Joaquim da Cunha de Azevedo Couti nho. Desmem
brada. do mun. do Limoei.l'o, foi elevada á ca·tegoria de com. 
e de villa pelo §I art . I da Lei Pro v. n. 1.260 de 26 de maio 
de 1877. Com a elevação á vil la da pov. de Vertentes, pela Lei 
Prov. n . 1.317 de ·1 ele fevereiro ele 1879, para esta foi transfe
rida a séde da com. de Taguaretinga, ficando revogada a Lei 
n. 1.260 não só nessa parte como na que elevou Taquaretinga 
á categoria de Villa. Rebaixada de parochia pela Lei Pl'ov. 
n. 1.419 ele 27 ele maio c;le 1879,. que transferiu sua séc;le para a 
capella de S. José de Vertentes. Esta ultima Lei não t eve 
até hoje (1885) execução porque o Bispo não accecleu ao que 
D:ella se dispunha, continuando a set· o povoado de Taq uare
tmga a séde ela freguezia, ·c1·eada pelo Alvará de 27 de agos·~o 
de 1812, e a v ill a de Ver~entes a séde OU• cabeç-a ela coma~:ca. 
A pov, fica na chapada ela serra elo mesmo nome, em terreno 
pedregoso e desegual em distancia ele mais de 5, kils. da villa 
de Vertentes, de 76 ela estação do Limoeiro e de 156 ela ca
pital. Tem boa egl'eja matriz, cemi·terio, eschs . publs., etc. 
Clima salu:berrimo, aguaJpotave.bmuito bi'Ja e abundante ; cultum 
de ca;nna, café, e mandioca ; cúação de gado . Foi elevada á 
cidade• pela Lei Prov•. n ·. i.895 de i O de maio de 1887 . C'om
preheniile os lagares: <'Jajú, Estreito, Queimadas, Varzea Grande, 
Verten·~es, Santa Maria, Alagôa Rasa, Matum.bos, Contendas, 
Mracambira, Ja.lmrú,- Gravatá, Ser.ra Verde, P a:rá, Penclm·ão, 
Torre Sa:rrta Cl'uz:, Qllho d'Agua, Algodão, Capivara, Rlagôa de 
João Carlos, Chã Grande, Mandury, Pau San·to, Serra da Onça 
Volta, Mon:teil•o e-Ro•·oroca. T.em agencia do correio .. 

TAQUARIL. Morro do Estado ela Bahia, juncto á mar
gem esq. do ri0 de s, Francisco, acima do-Pilão :'\'\'cacto. 
E' elevado. (iHalfeld). 

TAQUARII;. Ribeirãà do l!:stado de Minas Ger.aes, aff. da 
margem dir. do rio Urucuia. 

TAQUARIL. Rio do Estado de Goyaz. aff: da ma~;gem 
dir. do Jardim, que é tl'ib. elo rio Preto. 

TAQUARIL. Carrego do Estado de C:Foyaz, 1~e.,.a o mun. 
de_ Meia Ponte e clesagna no rio elas A'lfuas. (Cunha Mattos. 
Itmerario) . 

TAQUARIL. Carrego do Estado de Goyaz; desagua na 
margem esq . do rro Cr,ix>á-:assú. (Cunha. Mattos. Itineratrio. 
T.o.m.o .• II pag . 109). 

'F:'A.QU.A!RINHA. Log. do• Es ta:d0'>de ··Ji!"6l'nam15uco, no•mun. , 
de Palmares. 

T.AQU ARINHA. •. I.og .. no, dls,t. de.J\1õ.nte Bello, termo de 
Cabo Verde e illstado ,de Minas Geraes,; com uma ,escli .. pub.l. de 
ins~. "'prim .. para o. se:xco mascu·lino, criad·a gela Lei EroY . 
n<3:217 ele, H . de. otttub~o de 1884., 

TAQUARINHA:. Riaeho do Estado' ele: Sergipe, banha o 
mun. ele< Ac1uidaba~1 e• desag.ua no rio S. Fí·anc-isco, no log:ar 
denominado Amparo do termo ele Proprj{t, com um cuuso de. '36 
kils . ( I uf. lo c.). 

TAQUAR1S. Ribeil'ão do Estado da Bahia,. no mu,n.. de 
Ibhéos•. E' um dos a limem-tacl.0r.es da la~"gôa Itahype ( lilf . loc.,). 

TAQUAR'OSSUTUB:A:i . Vide Tãqua;rassatubm 
TAQU'AROVIRA. Ri.beirão elo Estado de S. Paulo, ali. da 

margem esq. elo Ribeira ele Iguape. Banha o mun. elo Ipo
ranga. 

TAQUARÚ". Rio do Es'tado de S. Pa'IIlo, ba:nha o murr:. 
ela Conceição d·e Itanha:em: e clesagua no rio Preto. (Inf. loc. ). 

TA:QUARU.BÚ. Log. no mun. de. Guaratuba do Estado 
do Pat·aná. , 

TAQUARUSSU. Log. elo Estado do Espírito Santo, no 
dist. ele, Cal'iacica . 

TAQUARUSSÚ. Log. no dist. de N •. S. das D'ôres ele 
Macabú e Estado do Rro de Janeiro. 

TAQUARUSSÚ. Log .. do EsJ;ado do Rio de Jáneiro, n·o 
clist . da Lage e mun. de Itapel'Una, com eschola. 

TAQUAR•USSÚ. Log. do· Estado do Rio} de Ja,neiro no 
mun. de Mngé : com uma esch. publ. de inst ; prim., creada 
pe.Ja. Lei Pr0v. n. 1.. 759. de 30 de novembl'<D ele 1872. 

TAQUARUSSÚ. Log: do Estado elo Panná, no mun . ele 
Ponta Grossa, com uma esch. publ. C1'eacla pela Lei n. 2L9 
de 14 de dezembro ele 1896. 

TAQUARUSSÚ. Log. do Es.tfl,do do Paraná, no mun. da 
Palmeira, 

TAQUARUSSÚ. P.ov. do Estado de Sant~ Cc~ thwrin:a 1 no 
mun. de Curitybanos: 

TAQUARUSSÚ. Lõg. do Estado do R. G. elo Sul, no mun. 
elo MLmclo Novo. E: tambem den0minado Querencia. 

TAQUARliJSSÚ. Uma das denomiu,ações que· toma a· serra 
elo Mar no mun. de Apiaby, no Estado de S. Paulo. 

TAQUARUSSÚ. Rio do Estado do Piauhy; desagua nà 
margem elir. do Parnahy,ba, p.roximo á foz do Urnssuhy- mil'im. 

TAQUARO'SSÚ. Ri.o do Elstado do Espir.i.to Santo, nasce 
na serra do Ba-ta tal e. desagua na margem esq . do BeneiVen·he . 

TAQUARUSSÚ, Carrego do Estado de S. Paulo, aff. do rio 
Verde, trib. do Pardo, 

TAQUARUS.SÚ. Rio do Estado de Santa Ca,tharina, aff. do 
Marombas . 

TAQUARUSSU. Rio1 do· Esta:do ele Min:as Gera~s, aff. elo 
MU1·iahé, trib . do Parahyba do Sul. 

TAQUARUSS:Ü::. Rio der Estado de Minas Geraes, desagna 
na margem clir. do Càra:ngola, acima. e · cl0 lado ogpos~o. da 
fo? •. elo Di'Vino. 

TAQU ARUSSÚ. Ri bEl irão· dod1h;tado "de G0yaz, no mun. elo 
Porto Nacional. 

TAQUARUSSÚ. Ribei·t·ão elo Estacl0 de Matto· Grosso, aff· 
da margem esq. elo Aqu-ida.'Uana. Nasce no planalto!septemt'rional 
da serra de Anhanvahy, em contcavertentes com o Urumbeba, 
40 a 45 kils. ao oriente do- Nioac. Desemb0ca entre o SllCuryhú 
e o Uacogo, i6 kils. abaixo do.morro Azul, queiicarramargem 
fronteira. Seu currso é de :1'10 • kils·. 

TA.Q.UARUBSÚ • . Riacho-d'o E.Stado de Matto Gro11-so, desagua 
na margem esq. do Coxim, log,o acima do ela Figyeil'a. · 

TAQUARUSSÜ. Ribeirão do Estado de Matto G.rosso; , aff. 
esq. do Camapuan-assú. 

' TAQU ARUSSÚ . Ri.beiuão do Esta;do de-Matt0· Gl\OSSO\ , afl'. 
esq. do Vaccada, entre o elos Esteios e Lageado ... 

'EA.!aUARBSSÚ-. Ribeirão1 cl'o· Elstade ele Ma,tto·• G&ossrY, a~· 
clil:. elo Apa. Nasce perto elo parallelot 22~ na esca}lpa. occi
den·tal da cordilheira do Anhanvahy, emLcontravertell!tes com..o 
Miranda. 

TAQUARUSSÚ. Corredeira no rio Tieté e Est~do de São 
.Paulo, entre o Salto_cle , Avanhandava e a , foz.clo nio Pira
cicaba. 
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TAQUARUVUTUCA. Rio do Estado ele S. Paulo , a ff. do 
Itapitangui, que elesagua no mar ele Arari aya (Mar tim Pran
cisco . V~agem minemlogica . 1805) . 

TAQUARY . Cidade e mun. do Eslado do R. G. do Sul, 
na comarca e na margem esquerda do l'ÍO de seu nome . E' 
um dvs mais ricos e tlorescen·tes municipios elo Es·tado, de
dicando-se quasi todos os seus habitantes á agricultura. Orago 
S. José e diocese ele S . Peclt·o. Teve origem com o nome ele 
S . José de Tibiquary em uma povoação ele colonos açorianos, 
fundada em meiados do seculo passado, sen~o sua egt"eJa consa
grada a S. José em hon.ra de ~· J osé I, re1 de. Pot··tugal. T~ve 
a prerogativa de parochta amoVIvel em ? de ma10 de 1765 e prtn
cipion a ser conlemplada entre as egt•eJas perpetuas em conse
quencia elo Alvará de 20 de outubro de 1795 e Ca r ta Regia de 
11 de novemhro de 1797. Foi elevada á categoria de vi lia pela 
Lei Prov . n. 160 de 4 ele julho de 1849 e á cidade por Dec . 
de 9 ele julho de 1891. Creada comarca pelo nrt. I § III ·da Lei 
Prov. n. 799 de 25 ele ouLubro de 1872 e classificada ele 2a 
entrancia pelo Dec . n . 5 . '178 ele 16 de dezembro do mesmo 
mez e anno . A comarca comprehende o termo de 'l'aquary e 
o mun. da EsLrella . No mun. ficam os povoados da Boa União e 
Arroio do Ouro e a colonia Santa Emi lia . Sobre limites vide: 
Lei Pro v. n . 216 de 10 de novembro de i851 ; n . 264 ele 30 de 
novembro de 1852; n . 498 de 9 ele outubro de 1862; n. 734 
de 24 de abril de 1871 e n. i. 585 de 4 de maio de 1886. O 
rnun. é r egado pelo rio Taquary e arroios F orqueta e do Ouro, 
além de out t·os. O Jornal do Gomme?'Cio ele Por·to Alegre pu 
blicou a 28 ele agosto de 1884 uma 1;eq uena no·ticia a l'espei"to 
dessa localidade, na qual lê- se o seguinte: <<A villa de Taquary 
subsiste pela riqueza elo muni pio deste nome . Pequena , contendo 
apenas 230 predios e 2.500 habs., parece estar fadada a não 
progredir em sua vida commet·cial. Alimentam-n'a e dão-lhe 
forc;as o municipi'o, pela g t·ande exportação de madeiras 
de lei e ele generos alimenticios , e a villa de San ta Cruz, 
que por seu porto dá sabida aos vari ados productos da sua 
indus·tria e lavoura . . .. A villa -qua ntu a melhoramen·tos 
materiaes, tem-se conservado estacionari a ha muitos an nos . 
As ruas não teem calçamento e pela maior pn·te estão es
buracadas e cobet·tas de relva. O que mais attr~he a a·ttenção 
de quem aporta a essa interes~ante localidade - é o bellis
simo !ocal em que se acha fundada. Do alLo ela Vtl!a eles
cortina-se um panorama lindissimo, em que a natureza, vari ada 
e espl endicla, representa o primeiro e mais subli me papel! 
As longas senas, verdejantes e a ltivas, parecem confund ir-se 
com as tintas azues do firmam en·to .... A villa de 'l'aquary, 
por sua posição topographica, pela riq11eza elo seu munic íp io, 
pela índo le moral e activa de seus mo rador es, ha de vir a 
representar mui to breve um papel salien·tissimo no grande 
mappa do Estado. » O Sr . H. A. Gruber, em sua noticia sobre 
as colonias do Sul do imperio (1.884) diz: << A villa ele Ta
quary, situada a 85 kilomeLr os de Porto Aleo-re e povoada de 
15.000 habit an·tes, esbá hoje em regresso, que ~ para ser at.tri
buido á deslocação operada pelo prolongamento da navegação 
fluvial a té á villa da l!;strella. Dos edil:i.cios da villa sobresahem 
o da Camara Municipal, uma igreja e seis sobrados. Dos 25 
negociantes estabelecidos em casas commerciaes, contam-se 
oito allemães. " 

TAQUARY. Log . do Estado do Ceará, no mun. do Jardim. 
TAQUARY. Pov . no mun. de Sobral do Estado do Ceará . 
TAQUARY. Log . do Estado de Pernambuco, no mun. 

da Sarinhaem. 
TAQUARY. Log . do Estado de Pernambuco, no mun. 

do Bom Conselho, na margem dir. do riacho Tres Voltas, com 
uma cape! la de N. S. da Co nce ição. Denomina- se Botequim. 

T AQUARY. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no mun. 
de Pa r a ty . 

TAQUARY. Bairro do mun. de Cananéa, no Estado de 
S. P aulo; co m uma esch. publ. de instr . primaria . 

TAQUARY. Bairro do mun. do Rio Vet•de e Estado de 
S. P aulo, com esch. Fica a 42 kils. de distancia da séde do 
mun. Orago S. Roque. Foi elevado a dist. pela Lei n. 461, de 
i de dezembro de 1896. 

TAQUARY. Colonia do Estado do Paraná, no mun. de 
Ponta Grossa. 

TAQUARY. Log. do Estado do Paraná, no mun . de 
Campina Grande. 
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TAQUARY . Log. do E!\tado de Goyaz, distan·te ela cidac~e 
de Boa Vista do Tocan·tins cerca 168 kils., á margem do ri
beirão do seu nome. 

TAQUARY . Nucleo colon ial do Estado de Matto Grosso, 
elevado á categoria de parochia com a denominação de S. José 
de Herculanea. Foi em março de 1879 emancipado do regimen 
militar. 

TAQUARY. Lavra aurifera no mun . de Sabará elo .illslado 
de Minas Geraes. 

TAQUARY. illstação ela E. de F. Bahia e Minas, no Esta~o 
da Bahia, a 38 kils. ela Ponta da At·eia. Serve para exportação 
dos produc·tos dos fer·teis terrenos elo sertão de Alcobaça, ele 
cujo rio dista ape~as 8 kilometros. 

TAQUARY . Estação ela E. ele F. de Porto Alegre a Uru
guayana, no Estado do R . G. elo Sul. Eleva-se sobre vigas ele 
ferro lançadas em 54 pilares de alvena ri a orelinaria com so· 
leit•as ele concreto, tendo ele altura méd ia 9m,70 e sobve clous 
g randes muros eleva-se a estação deste nome, occupanclo uma 
área ele 1. 950m,O'O dividid a em clous corpos, que foram cons·tr u i
dos com paredes ele tron~al simples ele tijolos commu ns, sendo as 
dimensões do corpo destmaelo á adm inis·tração e outras elepen
clencias de madeiras apparelhaclas . A cobertura é de folha ele 
ferro ondulada de meio millimeLr o de espessum . Para fac ilitar 
a baldeação elas cargas, que se fazia pela rampa de accesso e 
t rapiche, construiu- se um cáeo e em seguida um plano incli
naclo com um desenvolvimento ele 420m,O sendo 276 ele nível e 
144 em um a rampa de 0,0265. O custo da estação e t rapiche ele 
madeira é calcu lado em 320:0oo·· . Fica etrtre Por to Alegre e 
Margem, a .21m,946 ele a!Lura , 

TAQUARY. Mol'l'o no mun. de Cana,néa do Estado de 
S. Paulo . 

T AQUARY . Sel'l'a elo Estado elo Paraná, no mun . ele 
Guarakessava . "([nf. loc . ) 

TAQUARY . Se l'l'a elo Estado elo R. G. do Sul. Faz par te 
ela serm elo Mar. 

TAQUARY . Ilha do Estado da Bahia, no rio S. Francisco 
e mun. elo Pilão Arcado . 

TAQUARY . Grupo ele oito ilhas si-tuadas na lagoa iliidm, 
no Estado do R. G. do Sul. (Eudoro Berlink). 

TAQUARY. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun . ele 
UrucurHuba, 

TAQUARY. Riacho do Estado do Ceará; nasce na serra 
Grande e desagua no J aibara, aif. elo Acarahú. 

TAQUARY. Pequeno rio do Estado de Pernambuco, banha 
o mun. ele Bom Conselho e clesagna do Arabary Novo, aff . do 
Balsamo, que o é do rio Parahyba (Inf. loc. ) Nasce no sitio elo 
Narciso e recebe o Capim Grosso e Olho d' Agua do Rancho. 

TAQUARY. Rio do Estado de Sergipe, aff. do Salgado. 
Nasce na serra Redonda e ·tem um curso ela 15 a 16 ki!o
matros. 

TAQUARY. Rio do Estado da Bahia, atravessado pela E . de 
F. ele Cara vellas . 

TAQU.ARY, Rio que, vindo do Estado ele Goyaz, entra no 
da Bahia, onde banha o mun. de Carinhanha a dasag ua no rio 
deste nome . E ' muito encachoeirado, não se prestando por isso 
á navegação . 

TAQUARY. Rio do Estado da Bahia. nasce no Pico elas 
Almas e desagua na margem dir . elo Bru.mado. 

TAQUARY . Rio do Estado do E. Santo, na estrada da 
Capital ao s ul do Estado. 

TAQUARY . Rio do Estado do Rio de Janeiro , aff. da 
margem dir. elo rio S. João, t rib. elo oceano. 

T AQU ARY. Rio do Estado do Rio ele Janeiro ; rega o mun. 
de Paraty e desagua no m ar , entre a foz dos rios S. Gonçalo e 
Mirim. Com pequeno curso aproveitavel, si bem que largo e 
fundo ; má barra. Todo o mais do seu percurso é obstruido por 
grandes pedras e pois encachoeirado. No ponto em que começa 
a ser ancachoeirado abre- se em dol1s braços, que logo depois 
se reunem, fo rma ndo a gmude ilha do Algodão . Recebe pela 
margem esq . as cachoeiras Maria F elix, da Cordoada, Quabra
dinha e do Meio, e pela margem dir, o corrego do Vigario. 

4.6.218 
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TAQUARY. Rio do Es·taclo ele S. Paulo, afl:". ela margem 
-esq . elo Paranapal?ema. Rega os muns. ~e Faxina e Apiahy, 
n ascendo nesle .ult1mo. Recebe o rio Perltuba e os ribeirões 
Caçador e PalrnHal. 

TAQUARY. Rio elo Estado de S. Paulo, aff. ela margem 
esq. do Ribeira de Iguape. Rega o mun. de Xiririca. 
· TAQU ARY. Rio elo Estado ele S. Paulo, r ega o mun. de 
Cananéa e desagua no mar de Trapanclé ou Tarapandé. Recebe 
o Branco, T aba tinguara e Vermelho . 

TAQUARY . . Corrego elo Estado ele S. -Paulo, aff. do ribeirão 
do l\leio, trib . do rio lVIogy- gllassú. Tambem 'dizem Itaqua?"Y· 

TAQUARY. Rio elo Estado de S. Paulo; nasce na serra de 
P_a~anapiacaba e clesa15ua no oceano, depois de correr pelas 
diVISas dos muns. de San·tos e S. Sebastião. 

TAQUARY. Riacho elo Estado de S. Paulo, a ff". elo rio Bo
quira, que o é elo Parahyba elo Sul. 

TAQUARY. Rio do Estado do Paran?1, aff. elo rio Tibagy ; 
nasce no mat·to do Taquarussú . · 

TAQUARY. Rio do Estado do Paraná.; nasce na serra da 
Graciosa, banha o mun. ele Campina Grande e clesagua no rio 
Capivary Grande . Recebe os rios do Meio e elo Corvo (Inf. loc.) 

TAQUARY. IUo do Estado do R. G. do Sul, a ff. da margem 
dir. elo Ibicuby- gt•ancle. Sua foz fica entt·e as dos rios Itét e 
Inhacund á. 

TAQUARY. Rio do Estaclo do R. G. elo Sul, aff. da margem 
esq, . do rio Jacuhy, onde desagua junto á villa do Triumpho e 
defronte de S'. Jeronymo. Banha a villa da Estrella e a cidade do 
Taquary. De sua origem, nos vas tos campos da Vaccaria, a"té á 
pov. de Santa Bar bar a tem o nome de rio das Antc~s. De 
sua margem direita, á pequena distancia da cidade de Porto 
Alegt·e, parte uma estrada ele ferro, que, com o desenvolvimento 
de 1471t,375m vae á Cachoeira, de onde segue aM Santa Maria 
ela Bocca do Monte com o desenvolvimento de H6k,689m até á 
estac'!- _que assigaala o começo da linha conce~ida á So~tthcrn 
Br-astlwn Rio Grande elo Sul Railway, que ira 2. Uruguayana, 
lançando um ramal para o porto dC> Uruguay. Recebe esse rio 
numerosos tributarias por ambas as margens, sendo importantes 
os arroios Castelhano, Carreira, Capivara, Forqueta, Barra 
Mansa, Tainha, Boa-Vis la, Estrella, Ouro e T aquary-müim. 
Defronte de sua fo~ , no il"acuhy , fica a ilha denominada .i.l!Ianga 
elo F'1·ade, 

TAQUARY. Carrego do Estado de MínasGeraes; nasce na 
fazenda do Capueirão e banha o mun. de S. Sebastião do Pa
raiso. Vae pa ra o Canôas. 

TAQUARY. Corrego do Estado ele Minas Geraes, aff. do 
1•io Bagagem, que o é do rio Grande, no mun. de Uberaba. 

';r'AQUARY . Corrego do Estado de Goyaz, banha o mun. ele 
Santa Luzia e clesagua na margem dit·. do ribeirão Alagoiuha, 
·trib. do Alagado. (In f. loc.) Do mesmo mun. fazem- nos mell
cão de outros corregos com esse nome : 1, aff. da esq. do ri
beirão Verissímo ; i, aff. ela esq. do ribeirão Santa Maria ou 
PalmHal ; i, aif. dfl. esq. do carrego do Cedron ; 2, affs. elo rio 
S. BartholoÇleu; d., aff. do Garapa, trib. do ribeirão Sant'A n11a, 
que o é do rio S. Bartholomeu; 2, affs.: um da dir. e outro da 
esq. do ribeirão Mesquita, aff. do r io S. Bartholomeu; 1, ali. 
da dir. do rio S . Marcos; 1, aff. da dit·. do ribeirão Saia Velha. 

TAQUARY. Carrego elo Estado ele- Goyaz , no mun. da 
Palma. Desagua no S. Valeria . 

TAQUARY. Ribeil'i[o elo Estado ele Goyaz, aff. da margem 
dir. do rio Maranhão, acima do rio da P alma, que desagua na 
margem esq uercla. 

TAQUARY. Rio do Estado de Matto-Grosso, atr. da mar
gem e>q. do rio Paraguai{ . « Aa vertentes do T aquary, diz o 
Dr_. Severiano da l<,onseca, ficam a NO. n11 serr.L Sellada, com o 
SUJO, contra fontes com o Piguiry (não se confunda com o Pi
qmry, aff. do Paraná ... ); ao O. o Camapuau, o Turvo, o Sei
lado e o Inferno, estas contt·afontes elo Pitom)Jas; e ao S., nas 
serras d~ ~anta Barbara e Arihambaby c0m as vertentes do Ta
·quary-mtnm e do Coxim, estes contrafontes com o Ta:boco. 
Lança-se no Paraguay por duas em bocadmas: ent t·etanto desde 
. quasi 200 kils. acima dessa confluencia, fórma, com grande 
.numero de braços ou furos-, uma intrincada rede de canaes, f 
.entretida pela completa planura e nullo declive do solo. Desses, 
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muitos transbordam e se espalham pela planicie, ou·tros fene
cem em Iagôas, e todos servem para entreter· o vasto alagado 
dessa região . Aquellas duas boccas são navegaveis, e são co
nhecidas por elo Formigueiro, a do N., distante 27 kils. ele 
Corumbá, e Bocca do T aquary, a principal, que fica em egual 
dist.lncia ao S. daquella,. « ill' um rio alegre e vistoso, diz o 
capitão Lobo d'Eça (Noticia do Reconhecimento do ?"io Taq1ta?"Y 
pelo capitão Lobo d'Eça., publicada no Dicwio Otfioíal de 2 de 
outubro de 1863 ), pelos largos e extensos estirões que mostra 
ém parte do seu curso, t erminados por curvas de gl'ande desen
volvimento; tem entretanto alg-umas voltas tão pl'onunciadas, 
onde nota- se grande força cl'agua, que não deixa de offerecer 
difficil navegação a embarcações que excedam de comprimento 
determinado. A natureza ele seu leito arenoso e ele facílimo 
transp01··te faz com que o canal seja não só muito variavel, como 
até o CUl'SO do rio desviado em alguns Jogares, corno já tem 
acontecido. Suas margens, geralmen·te baixas e fortnadas da 
mesma natureza de ·terreno arenoso, sem a precisa copsistencia 
para resistir ás enchentes, são faci l mente cor·tadas e desmoro
nadas, e as aguas, espalhando-se sobre u~a maior superfieie. e 
perdidas pelos campos sem o menor provei-to, cllmrnuem consi
deravelmente a pl·ofLIOdidade do rio e dão origem ao grande 
numero de ilhas e bancos ele areia que existem, os q11aes cor
tando-se em quasi toda a largura elo rio, ora deixam uma es
trei"ta passagem caualisada, ora a in·terrompem completamente, 
offerecenclo assim passos difficilimos. , Dos seus aiJs. o Coxim 
é o princi•pal. Além deste recebe o tributo ele varios vas
sallos, taas como : Bart·eiro Grande, Sellaclo, Infe rno, J aurú e 
Jacaré. 

TAQUARY. Porto no dist. ela Torre elo Estado ele Pernam· 
buco. 

TAQUARY DE BAIXO. Ilha no mun. do Rema-nso e Es
tado da Bahia , Ha ahi urna outra ilha denominada Taquary 
de Cima, 

TAQUARY-GUASSÚ. Ba irro do mun, da F ttxina e Estado 
de S. Paulo, com escholas. 

TAQUARYMBÓ. Estação da E. de F. de Santa Maria a Cruz 
Alta, no Estado do R . G. do Sul. 

TAQUARY.MBÓ (agu'a abundante de taquaras). Arroio elo 
Estado do R. G. do Sul; nasce da coxilha do Taboleiro, banha 
o mun . de D. Peclrito e desagua no rio San ta Maria. Recebe o 
'l'aquarymbozinho. Foi sobre esse arroio, passo de D. Flora, que 
os feclet·alistas, commandados por Apparicio Sarai\•a, foram ba
tidos em abril de 1895 pelos republicanos (castilhist::r.s) ao 
mando ele Meuna Barreto e Carlos Telles. 

TAQUARYMBÓ. Arroio do Es·tado do R . G. do Sul, aff. 
da marc1em es1 . elo rio Camaquan, trib, do Uruguay. 

TAQUARYMBOSINHO. Arroio do Estado ,do R. C+ . do 
Sul; nasce no rincão de San·ta Maria e desagua no Tac1uarymbó, 
aff. elo rio Santa Maria, que o é do Ibicuhy . 

TAQUARY-MIRIM . Arroio 'cio Estado do R. G. do Sul; 
nasce :rio herval elo Paredão, corre na dirP.cção N. S. e desagua 
na margem dir. do 1·io Taquary . Tem 13.2 kils. ele curso, po
dendo sua navegação ser aproveitada para o tl'ansporte elos 
productos coloniaes de Santa Cruz, Recebe e arroio Pinl;leiral. 

TAQUARY·MIRIM. Rio elo Estado ele Ma·t to Grosso. Uns 
o cousideram como trib. elo T aquary, outros como sendo do 
Coxim, aff. deste ultimo. O :B, de Melgaço considera-o trib. 
da margem esq. do Coxim. 

TAQUARY-VAHY. Bairro do mun. da Faxina e Estado 
de S. Paulo, com escholas·. 

TAQUARY-VELHO. Log. elo Estado .de Pernambuco, no 
muu. de Bom Conselho, eom uma capella da invocação de 
Santo Antonio. 

TAQUATIBA , Ilha do mun. de Angra dos R eis e Estado 
do Rio de Janeiro. 

TAQUATINGURA. Rio elo Estado de S. Paul~; desag_ua 
no mar ele Ararlaya (lVlartim Francisco-V-iagem Jo!bne>·alogtoa 
1805.) 

TAQUATUVA, Log. no mun. da capital do Estad0 do Pa
raná . 

TAQUEMBOQUE. Bahia do Estado elo Par á, na parte da 
costa desse EsLado comprehendida entre a barra do rio Gurupy 
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é' a ba·llia de Caeté . !TI ' sepaTadh por uma• HIJ:Ja da bahia do Bu
r·annnga. Pica a:o 0. da ilha tluapehú. 

T.A:QUIRY. Ilba elo Estaà.o do Pará, eu·bre E!elém e a foz- do 
Gurupy. 

TARÁ. Log. do Estado de Pe1•nambuco, no ·termo de 8oncei
qão da P edl'a. Orago San lo Antonio . 

TARA. Morn·o do Estai!lo de M-inas Geraes, entre Ubtl e 
Furquim. 

TARACÁ . Lago do Estado db .A:mazonas, na margem esq. 
clo";Purus. O canal que o c·ommu tüca com esse rio t em 40· braças 
de ·largwra. 

TARACAYÁ. Vide TnaOtJ,Já. 

T.AiRACOATEUA. Antiga alclei·a missionacla pelo jesuHa 
Samuel Frits, e h oje pov . de N . S. ele Guadelupe de Fon·te 
Boa, a qual , bem como part'e ela freguezia ele l"arauari no rio 
Tefl'é , povém das reliquias daquella aldeia hostilisada e dis
persa em 1709 pelo jesuita João Ba·p tista Sana. (Araujo Ama
zonas) . 

TARACOATEUA . Riacho do Es·tado do Amaz-onas; desagua 
na margem esq. do Solimões, immedia·tamen·te acima elo caual 
Auati-paraná, no qual foi a t erceira si-tuação da freguezia ele 
Fonte Boa ; e ele onde ella se trasladou par.a a margem austra l 
do Solimões, abaixo da foz do rio Jutahy (Araujo Amazonas). 

TARACUBÁ . Lago elo Es·taclo do Amazonas, no mun . elo 
Urucará . 

TARAIRA. Rio aff. do Apaporis , que é trib . do Japurá. 
Serve de divisa ao Brazil com a Republlca de Nova Granada. 

TARAIRA-PARANÁ. Igarapé do Estado do Amazonas , 
afl'. austt·al do rio Negro, proximo da a·n·tiga villa de Moura. 

TARANAUÁ. Rio trib. da margem elir. do Juruá , aff. elo 
Solimões. Vem ela Bolívia e clesagua no Juruá aos 6o 47'; de 
La·t. S. E' engrossado pelo Embirá. Não será o mesmo Ta
rauocá 1 

TARAPANDÉ.- Vide TrazJande. 

TARAQU Á(S. Francisco ele). Alcleiamento de i ndios Tucanos, 
no rio vVaupéz e Estado elo Amazonas r Está si·tuado no dis-tr. 
ele S. Gabriel, e occupa uma àrea ele 3 Mls., ela qual clous são 
aproveitados na cut·tura de generos do paiz. Em 1886 con·tava 
318 índios, set1do 136 homens e 18.2 mulheres. Tem uma capella 
e uma eschola. 

TARARÁ . Ilha do Estado do Amazonas, no rio Solimões, 
acima de Fonte Boa, e proxima da ilha TJraça·tnba, da qual é 
separada por um paraná-mirim. 

TARARÁ. Canal n a margem dir. elo rio Solimóes, entra o 
riacho Campina e a enseada Urum11.ndubá; no Es tado do Ama
zonas . 

TARARAUÁ. Iga t•apé do Estado elo Pará, na ilha Mara,jó; 
desagua na margem esq, do rio Camará (Velloso Barreto). l!:m 
uma inf. que recebemos elo mun. ele Monsa,rás, não figura esse 
11i0 en·tre os tribs . do Camará, mas o Aturüi.. 

TARARE . Nome com que os indígenas designavam a praia 
de S . Vice'llte, no Estado c!P- S . JDaulo. Foi nell'a· qne· Martim 
Affonso ele Souza lançou os alicerces e edificou a primitiva 
vil! a de S. Vicente, em 1532 ; dahi removida alguns awnos ele
pois mais para ddntro ela ·terra, por causa ela invasão do mar 
(Azevedo Marques). 

TARAS. Log. do Es·tado ele Pernaml>uco, no mun. elo 
Buique. 

TARAUACA' . P ov. do Estado elo Amazonas, no muJl, . de 
'l'effé, sobre o rio elo seu nome. 

TARAUACA'. Ri0 do Estado elo Amazonas, aff'. d'a margem 
esq. do rio Juruá. Em sua mar gem clir. fica o lago Niairohyma. 
Rece'be o igar apé I tucuman. Não será o mesmo que Ta.ramauá? 

T:A:RAUAC'A'. Um dos con/luen·tes elo rio•l"urús, de cuja foz 
dista 1.494 milhas inglezas. 

TARAUAÚ. Igarapé do Estado do Am'azonas·, ·a>lf. arustral 
do rio Negl'o, pt·oximo da an·tiga villa de Moura. 

Tl\.RERIHÚ. Rio d'o Estad'o ele S . PaU'lo; banlia o mun. 
'd'a Conceição do Ttanhaem e desa'gua no rio Preto. (Inf. loc. ) 

TARIANOS-. Cabilda de silvícolas que habitavam o rio 
Negro, no Estado elo Amazonas. No anno de 17\93, o principal, 
Calisto, e seu irmão Bernardo souberam alliciar os animas desses 
selvagens, com quem fot•maram urna grande povoação com o 
nome de S. Calisto Papa, composta desse gentio e de parte elas 
nações Pirá e Tucana, em• uma grande ilha ele tet•reno elevado 
entre cachopos, «Ne mesmo anno, diz o conego A.ndré Fer~ 
nandes de Souza, sendo eu parocho ele S. Gabriel, ahi fui 
mandado formar uma egreja, onde pudesse celebrar com de
cencia missa e os mais sacramentos, para o que pedi do armazem 
ao commandante a ferra menta de carpintaria com que os 
mesmos índios tuabalha:ram e fizezam-se as portas e janellas 
Em julho elo anuo seguinte, depois ele desembaraçado das con
fissões annuaes, preveni- os a virem buscar-me para aquelia 
nova povoação, onde disse •missa e administrei o Sacramento 
'lo bap·tisnLO a 253 crianças ele um e outro sexo . No seguinte 
nnno administrei este Sacramcn·Lo a 416 ditas. Era c ousa admi
ravel ver com que avidez concorria•m os gentios elos ceotl'0s a 
·trazerem seus pequenos filhos para s- bap·trisarem, e qu~ com 
eifeito baptisei em numero de 669 filhos dos indicados Tar1ano., 
Pil'á e Tucana. » 

TARrGARA. Log . elo Estado de Ma:tto Gt·osso, na ma1·ge~ 
di r . do rio S. Lourenço, no dis·tr. de Santo Antonio do R10 
Abaixo, mun. da Capital. 

TARlHYRA. Igarapé cl0 lJlstado do Amazonas, aff. da 
margem cllr. elo Padauit·y, trib. elo Negro. Sua foz fica pro
xima á dos igarapés Quatié e Urubú. 

TARIH!YRA. €achoeir,a no rio Padauiry, trib. elo Negro, 
no Elstado ào Amazonas. 

TARIHYRA:. Igarapé do Estado elo Amo.zonas, aff. da. 
margem di r. do Padauiry, trib. do Negro . Sua foz fica en.tre 
a do t'ío l'VIarar y e a elo igarapé l!Jcari. 

TARIHYR:A. Igarapé do Estado do Amazonas, afi:. ela 
margem di11. elo l'io .Padauiry, trib. do Negro. Sua foz fica 
entre a do iga,rapé Mucura e a do rio Preto . 

TARIHYRATANGA. Igarropé do Estado do Amazonas, aff. 
da margem esq. elo rio Paclawi·ry, tt·ib . do Neg•·o, que o é .d0 
Ama-zonas. 

TAR'IMAUANE .. Riacho do Estado do Amazonas; desagua 
na margem di r. elo rio Branco abaixo do rio CoraLirimani 

· (Araujo Amazonas). 
TARIPUCASAL. Log. do Estado elo Pará, no mun. de 

Obidos. 
TARIRA. Lagôa muito grande, perto d\l Viann a , no Es

tado elo Maranhão . Vide Turira . 
TARIR Y. Rio do Estado do Pa·rá; banha o muu . de Souzel 

e desagua no rio Xing(L. 
TAROMANS. Iga,rapé do Es·tado elo Par_á., na ilha Ma!•a.j0., 

banha o mun. da Cachoei•r31 e cl.esagua no r1o Arary. 
TARRAFA. Log. cl'o Elstado do Ceará, no mun. ele A:ssa•ré, 

com uma capella. 
T.ART.A:RIA . Conego do Estado ele Minas- Geraes, afl'. da 

margem esq,. elo rio Pirapitinga, que o é do MortP-s Grande. 
, E ' sepa1:aclo do c01·reg0 da Mattinha, aff. elo rio 8a.chambú, pelo. 

garganta elo Cascabulho .. 
TARTARUGA . Dist. do Es·taelo da Bahia, no mun. ela 

Amargosa, do qual dis·ta 9 kils. Seu clima é sauda~el e a l-o
calidade abundante ele agua. Orago N. s: do Patrocínio 
e d>iocese aorchiepiscopal de S. Salvaclbt·. Foi creaclo pa
roch ia pelo a.rt. I da Lei Prov. u. 2 .190 ele 28 de· junho i!le 
:188 1. Nella reune- se aos sabbados urna importante feira. 
Tem duas eschs., uma elas qua:eo cre:ada J!lelro Lei Pr,ov, n. 1. 740 
ele 10 de maio de 187'7. 

TARTARUGA. Serra do· lJlsbado cl'a Bahia no mu<n. de 
Amargosa . 

TARTARUGA. Pt•aia na ilha da Trindade, defl~on·te do Es
tado do Espil'Íto San·to. Ha a;hi uma ponba com o mesmo nome. 

TAR'J1ARUGA. Lago do Estado ào Pará, clesagua na pa•rt& 
do rio Curu!ÍJ clen•omina:àa igarapé de· Além quer. 

TARTARUGA. Uma elas·sub-prefeitnras da com . de Cha.yes 
no Estado do 'Pará. Limita com o mun. ele SoUt·e. Comp re
hencle as ilhas Melancia e Camel'eão. 
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TAR['RUGAS. Rio elo Estado elo Pará, na ilha Marajó, 
« 'Es,te r to, d1z o Sr, Ferreira Penna, confunde ats suas ca
·ého·e_iras com as do Genipapucú e Gauhoão ; bem .que mtüto ob
struido em seu curso médio e superiot• por aniug·as e tabocaes. 
E' um rio ele summa impot·tancia para as f~tur.as communicaçiiies 
a abrir-se entt·eo centro da Ilha e a Coa·ta- N01·te. · A sua baura, 
-defro11'te da ilha Camaleão, que guarda-a da fol'ça elos ventos, 
dá entrada f.vanca e tem a vantagem cl.e estar n.o unico pont0 
que offerece segm•o abrigo ás emba,rcações. Seu rumo geral, é 
para N NE. »Sua foz tem para coordenadas astronomicas 504_0 ele 
long:. Occ. e 13•10 ele Lat. S. 

TARTARUGAS. Lago elo Estado elo Pará, no mun.. de 
:Sout·e. E' piscoso e abundante ele j acarés . 

TARTARUGUINHAS. 'Ilha na foz elo r io Madeira, ~r i b .. 
ela margem cltr. elo Amazonas (Costa Azevedo). 

TARÚ- ASSÚ. Pov. do mun. de S. João Nepomuceno e Es
tado ele iVlinas Ge rae~, com uma esch. publ. 

TARUAMaT!I:NY. Lago elo Estado do Amazonas, algum 
·tanto distante ela margem clir. elo rio Purús. E ' basta nte 
-eatnpriclo . . 

TARUGO . Rio elo Estado ela Bahia; nasce na set•t•a ela Sa
pucaya com o nome ele ~arugo, passa 3 leguas elistaule d~ ·;villa 
de Poçõ~s , r ecebe mais a!il ian~e o ria.cho elos Boi.s e elesembo~a 
'!lo rio elos Marinhos, no log.ar chamado Tarugo, com .a extensao 
de 6 leguas . 
. TARUMAN. Log. cl0 Estado de Mal t o Grosso, no clist . e 
mun. elo Livramento, á margem di r. elo ribeirão Pary, 

TARUMAN. Log. elo •·io Cuyaba, 14 kils. abai•xo doCa~ 
çange e 16 kils. ac ima elo Guaxú-assú, onde o rio alMga-se 
,consiclel·avelmente, -no Estado ele Matto Grosso, Fica 80 a 90 
kils. acima elas ilhas elo mesmo nome. 

TARUMAN ÇMorro e Passo elo). Log. do rio Pa~:agnay , .aos 
'21•33'S., 18 kils. abaixo elo Fecho de Morros. A base desse morro 
J>!!Olonga-se até quasi meio r io, o que mereceu dos hespanh6es o 
·nome ele Bato;tilla,. Foi este si-tio o determinado por Lui11 de 
Albuquerque pat:a o estabelecimento do presidia ou chave 
da navega.ção brazileit·a nesse rio, e que por um erro. ou 
por culposa desídia fel-o f undar-se no estreito de S. Franc1sco 
Xavier, onde maiis tarde ergueu-se o forte ele Coimbra . Em1850 o 
presidente Leverget• teve ahi um destacamento, que os para· 
;guay_os expelln·am. E' nes be l ocal que os inelios do Chaco 
passam os animaes para venderem do ou·tro lado. 

T.ARUMAN. Hhas no rio 8u:rabá, no Estado de Matto 
"Grosso, en.tre os clous principaes braços elo rio, quatro kils. ' 
abaixo elo Bananal. São duas, e hoje ·tambem conhecidas por 
-ilhas elo Bananal, e seus canaes por estreitos elo Bananal; 
destes o esq. é mais1argo e mais seguido. 

TARU'MAN . Rio do Estado do Pará, no mau. ele Cnt•uçá. 
TARUMAN. Cachoeira, taLvez a -mais l inda , do 1'10 Negro, 

a 24 kils. J!louco mais ou menos de .Manáos . Dom~na uma ele-va
da ribaneeil'a fei•ta ele pedra, ·tem 8 braças em sua queda, sendo 
>a col!relllteza Gle 4 milhas, E' formada por um verdadeiro paral -
1e1logramo tãe symetrico, q;ue mais parece obra esmerad.a elo 
homem elo ,qQe ela natureza. As ma•rgens são armadas . cle ma
ges·tosas arvores e .o fuudo da cachoeira todo cobe1•to çl.e dellca

·· das pedras. A pa,ncacla el'ag:ua é tão forte c1ue chega- se a ou"h· 
cá :distancia de 12 kilometros e o nevoeiro, que se desprende das 
·ag.uas, a·eflectido pelos raios sola1'es, fórma um dos .mais e:lõ
Jplencl!idos patnoramas . 

TA'R.UMAN-M I R I M . Log . no Dist. ele N . S. da Conueição 
do mun. ela 'CapiLl.11l elo 'Estado do Amazonas: com uma esch. 
JJU'bl. ele inst. prim., creada pela 'Lei P1·ov . n . 643 cl~ · 2 de 
J.utrho .de 1:884. 

T:AS.SUNEMA . Log. no mun. deMan{l'ara;tib.a elo Estado do 
Ri0 de J aneit•0 ,á beira-mal', 

T!A!T AIRA. Leg. do Estado do .Piruuh·~. no m111n . ele 
'S . Joã.o elo ·Piaufu.y, 

TAII'AI RA. Riacho do Eslad0 da Bahia., ,aftL cl,o ria.cho 
. Sun·t'Anl[lca, t1úb . do -rio Cornente. 

"[' .Pl.'f All.RA . !Rio cl0 Estado ele Goyaz, afll. Gl.e '!Doca1~tins. 

T.A:TAJUB A.. Log .• do Es.!.aclo elo Pia!Uhy", n.o m.un. de 
Nlar1r.i\0.-

TATAJUBA. Log. elo :Estado elo Ceará, no termo. de Ma· 
ramgua.pe . Possue &bunélan,tes .lllinas ele salitl'e . 'E"m 180.0 o 
naturalista Feijó estabeleceu ahi uma offic ina para refinar o 
salitre, a qual fnnccionou duran·te 3 annos. Tem 1 "j nlgado 
ele paz, creado pela Lei Pr0v. n . 1.135 de 24 ele novem'bro de 
1864. Em 1801, Bernwrclo Manoà'l •de Vasconee~los dü•i;gio ao 
Visconde de Anadia o seguinte officio ·: «RemetLo a V. EJ:x:. 
13 caixotes com 1959 arrateis de sali"bre reflnado no Laboratorio 
es"babe\eciclo na mina ele Tatajuba . Em um daquelles no·tad,as 
com uma vae uma porção do dito gener.o put·ilicaclo pelo na
turalista Feij ó nesta capital. Tambem dirijo inc lusa neste 
ollicio a V . .illx. a relação que o mesmo natur.alista me en
tt•ego u em qJie se cleelara toda a despez.a feita na preparação, 
refinação e concl\lcção deste sa\ ~tre a té ao Porto do Emba~que, 
em Mocol'ipe, entrando nes ta con,ta tambem a despeza das 
Cinzas e Ferias dos tt,abalhaclores, vindo a sahir cada arroba 
elo dito genero reflnaclo na Mina a :3$974 reis . Espero, porém, 
que 60 arrobas para mais, que delle hei de remetlet• a V. Ex. 
em fevereü0 do anuo que vem, sahirãe por pre<;o muilo mais 
modico e com despeLa muito menos avuHacla. Como existe 
distante desta capital 45 leg,uas outl'a mina clen.ominacla Ti
jacioca na qual mandando eu ao naturalista fazer os com· 
petent.e~ e"'a~nes de combinação e com})ara.gão com a ela Tatajuba,, 
achou que não obs~ante set· aquella tão rica, era ;msce))lt~vel de 
nella se estabelecer outro Labora·torio. Nestes termos, se a,ssim 
fôr elo Agrado ele Sua Alteza Real, q ne nella se etl'ectue este 
estabelecimento, então o passarei a fazer . . . Deus Guarde a V . 
Ex . Vill:i. da Fortaleza elo Ceará, 3 l cl.e dezembro d~ 1801. 
De V. Ex"- Illm. Exm. Sr. Visconde de Anadia •snbdito .muito 
obrigado. B~_rrwrclo NI anoel ele Vasconcellos.» 

TATAJUBA. Serra do Estado •la Ceat:á, no mun. Gl.a 
Bôa Viagem. Ha n'ella muitas onças. 

TATAJUBA. Riacho elo Estado do Ceará, no mun. cl:o Icó~. 

TA li' APUTAN A. 'Paraná do ])s t.ado elo Amazonas ; de
sagua na margem dir . do rio Purús, nas divisas de Canutama. 

TATAUBA. Bairro do mun. ele 'l'auba.té e Elsba.clo de São 
Paulo . 

TATAUHY. Pov. do Estado ela Bahia, na ma~·gem direita 
do rio S. Francisco, jtmcto ao loga1· denominado Pau ela His
:tm:ia e á bat•ra clo . riach.o elo seu nome. ( Halfelcl ) .. 

TATETÚ. Bairro do mun. ele Itapet ining>a e Estado de 
S . Paulo . 

T ATETÚ. Cor rego do Estado ele S. Paulo, corre nas di
visas elo dist. de Cerqueira Cezar, no mun. de SanLa Ba!'bara 
elo R.io Pardo e elesagua no r i o Novo . 

TATETUBA. Rio do Estado de S. Paulo; desagua na 
margem di r . do rio Parahyb<t, ent1·e os rios João Cursino e 
Pal'angaba. E' atravessado pela E. ele Ferro ele S . Raulo 
ao Rio ele Janeil~o. Em uma carta da E. ele F. des~e nome 
lê-se Tatet·t•ya. . Em uma i:nf. que recebemos do mun. ele São 
J oaé dos Campos e no livro A Pro v,. ele S. Pa"la lê-se Ta
tctuba. 

TATI GUATÁS. Selvagens que habitam a região banb.ada 
pelo rio Juruhena; no Estado de Matto Gross~.( O Rio Tapajós 
pelo primeiro- tenente R . Ta vares). · 

' ·orA l'ING A. Log . elo 'Es taclo elo Maranhão, na pa•rt_e ela costa 
comprehendicla entre o pôrto de A'lcan·tara e o Itacolomim . 

TATÚ. Log. do Estado do Piauhy, na ilha Grande., no rio 
Pat•nah.yba. 

TA.T.Ú. Log . do iEs·tado de Pernambuco, no mun. de Ca
nho-tinho, em Paquevira . 

.ll'A:TÚ. Pov. do Elsbado de Sergrpe, ,no mun . de ~Pa:catuba, 
·com cape'lla . 

T.A:I'Ú. Ba'irro do mun • .da Limeira e Estado de s. Paulo; 
com e.sc1wla .. 

TATÚ. Log. Gl.o Estado de M!i:nas Ge~:rres, no diErt. •da Con
c~ção elo .Casc.a e tei!IDO ela Ponte Nova; com uma eschola 
publica . 

TATÚ . .Pov .. elo Es;tado ele Minas Geraes, no .llllln. de ·Bo
cayuva. 

TATÚ. · Log . do .Estado de Minaes Gcraes:, ne ,clist. de São 
Thiago :e mun . do Bom Suc.casso. 



TAT -604- TAT 

TATÚ. Estação da E. de F. Paulista, no mun . da Limeira 
e Estado de S. Paulo, entre ás es·tações de ltaipú e S. Je
ronymo. 

TATÚ. Morro do Estado da Bahia, no mun. do Riacho de 
Sant'Anna . Abunda em madeiras de construcção. 

TATÚ. Morro do Estado de S. Paulo, no mun. de Ypo
ranga. 

TATÚ. Serra do Estado de Minas Geraes, nas di visas do 
dis·t. de Santo A11tonio do Bacalháo . 

TATÚ. Morro do Estado de Minas Geraes, á di r. do ri
beirão da Boa Vista e á e~q. da Lavrinha, proximo ao morro 
da Boa Vista e dasdivisas com o Estado de S. Paulo. 

TATÚ. Mol'l'O no dist. de S. Thiago elo Estado ele Minas 
Geraes . Affirmam nelle nascer o rio Jacaré, trib. do rio 
Grande. 

TATÚ. Ponta na ilha de Itaparica e Estado da Bahia. 
TATÚ. Ilha elo Estado elo Amazonas, no rio Japurá, ao N. 

ela ilha Tangará e a O. da dos Bôtos. 
TATÚ. Ilha do Estado do Amazonas, no rio Purús, proxima 

da margem esq. e della separada por um canal de 70 braças 
de largura. Tem mais de 6 kilometros de comprimento e pres
ta-se perfei·tamente á cultura ela canna e do arroz (Dr. S. Cou
tinho). 

TATÚ. Rio do Estado do Pará, no muu. de Afiná: desagua 
no rio Chárapucú. 

TATÚ. Carrego do Estado ele Pernambuco, banha o mun. 
de Bom Conselho e desagua no rio Parahyba. (Inf. loc.). 

TATÚ. Rib ~ irão elo Estado de S. Paulo, banha o mun. de 
Limeira e desagua no rio Piracicaba . Recebe o Cachaguá, 
Ferrazes, S . Francieco, Saltinho, Daas Barras, Barroca 
Funda, Gramminba, além de outros. E' a·travessado pela 
E. de F. Paulista e a-travessa a estrada da Limeira a Mogy
mirim. 

TATÚ. Rio do Estado de Minas Geraes; nasce nos altos da 
serra, que di vide os vàlles elos rios Santo Antonio e Piracicaba 
corre subterraneo por tenenos montanhosos e agrestes, em 
alguns pon·tos na descida da mesma serra, até a pequena 
povoação denominada capellinha de S . Bento do Tatú, e des
agua abaixo desta no rio T<Lnque, a 6 kils. da embocadura deste 
no rio Santo Antonio. 

TATÚ. Carrego do Estado ele Minas Get'aes, no clist. de N. 
S. da Conceição elo Casca e mun. da Pon·te Nova. 

TATÚ. Carrego elo Estado ele Goyaz, banha o mun, de Santa 
Luzia e desagua na me.rgem dir. do conego Matto do l=tei. (Inf. 
loc.). 

TATÚ. Co nego elo Estado de Goyaz, afl'. da mai·gem dir. do 
ribeirão i\1esqLiita, -tríb. do rio S . Bartholomeu, (Inf. loc.). 

TATÚ . Lago do Estado do Pará, desagua na margem di r. 
do rio Maecm·ú. (H. Smith). 

TATÚ. Lagõa do Estado das Alagõas, no mun. da Palmeira 
dos Indios. 

TATÚ. Lagôa do Estado do Rio de Janeiro, ao ·s. da lagôa 
Feia, a O. da lagôa de Dentro. 

TATÚ. Cachoeira no rio Uaupés e Est~do do Amazonas. 
TATÚ. Cachoeira no ri9 Parnahyba, abail::o de Santa Philo

mena e pt•oxima da foz· do Riosinho. << Esta cachoeira, diz o 
Sr. João Raymundo 1\fat·tins, é composta de rochedos dispersos 
em todo o leito do rio, deixando dons es·treitos canaes, um 
pelo meio do rio, entre os grandes recifes, e outro pelo lado 
do Maranhão. Eete canal é tão arriscado como o ou·tro, por ser 
muito raso, de sot•te que na baixas das aguas este vapor (o da 
companhia de Navegação) não terá passagem nesta cachoeira, 
pois agora mesll?o ( 18 de fevereiro de 1882) rossou em pedras 
não obstante o rto achar-se com bastante agna » • . 

TATUÁ. Ilha do Estado do Amazonas, no rio Negro, entre 
Moreira e Thomal'. 

TATUÂBA. Log. do Estadg do Maranhão, na com. de Icatú, 
com uma esch. publica. 

TATUAIA. Igarapé elo Estado do Pari, aif. da margem 
dir. do rio Capim. Com o mesmo noine são conhecidos uns 

baixos existentes em uma das curvas que faz este ultimo rio 
para SE. A palavra Tatuaia po.rece ser corruptella de Aatü e 
ruaia isto é, rabo de Tatú. 

TAUAMUNHA. Pov. no mun. de Porto dé Pedras, no· 
Estado das Alagôas, a margem di r. do rio do mesmo nome, 
cerca de uma milha acima da foz; cem uma esch. publ. de 
inst. prim., ct•eada pela Lei Prov. n. 839 de 8 de junho de 
1880 e duas capellas, uma das quaes, a de S. Gonçalo, avista-se 
do mar. 

TATUAMUNHA. Rio do Estado elas Alagôas, clesagua no 
Oceano em uma enseada formada pelas pon·tes do Pessôa e 
Taturé. Deft·onte de su a foz ha uns arl'ecifes, onde muitos 
naufragios se tem dado. Tem apenas umas 20 braças na sul!. 
foz. Recebe o contingen·te de aguas que lhe trazem alguns 
\'JO.chos como o Varzea Grande, Pes·tana, Trinco, Cortume e 
Janga. 

TATUAPÉ. Corrego do Estado de S. Pa,llo, affi. da margem 
esq. do rio Tieté, no mun. da Capital. 

TATU-ASSÚ. Log. do Estado das Alagôas, no mun. de 
S. José d;J. Lage. 

TATU-ASSÚ. Pov. do Estado do Espirito Santo, no mun. 
da Conceição ela Serra, com uma esch. publ. ele inst. prim., 
creacla pela lei Pt·ov. n. li de 13 de julho de 1860. 

TATUCOARA. Ponta e enseada no rio Tapajós e Estado 
do Pará. Na enseada desembocam, marll'em meridional, dous 
igarapés. o Xururú e o Tapacurá ( H. ~_;oudreau. Voyage a~~ 
Tc~1Jajoz i 897. ) 

TATUCOERA. Log. do Estado do Amazonas, á margem 
esq. do rio Negr0, no clis·t. ele Tarumamiry, mun. da ca
pital. 

TATUHY. Cidade e mun. do Estado ele S. Paulo, séde da 
com. do seu nome, assente em uma elevação, a 600m de 
altura,_ a 6k 600m ela embocadura dos rio3 Ta"tuhy e Sorocaba, 
a 38 ktls . de Porto Fehz e a 48 de Sot•ocaba, ligada a Porto 
Feliz e a Botucatú por es·tt·adas, sendo a ultima cor-tada pelos 
ribeit·ões Bonito, Feio, Roseira e Gonçalves. Em 1898 contava 
as seguintes ruas e largos : avenida Conego João Climaco, 
arborisada de mangueiras e carvalhos, com 500 metros de ex
tensão e 60 de largura ; rua da Estação, larga e comprida com 
clous renques de arvores plantadas em toda sna exLensão e com 
500 metros de compl'imento e 34 de largura ; S. Bento, Bôa 
Vis·ta, Aurora, Bom Fim, Esperança, Alegre, Sete de Setembro, 
José Bonifacio, ·rreze ele Maio, Mercado, Sete de Abril, Santa 
Cruz, Direita, Quinze de Novembro, Commercio, Visconde do 
Rio Branco, Socego, Republica, Prazeres, Santo Antonio e Ta
mandaré; largos da Matriz, Sant'Anna, Beneficiencia, S. João, 
com o theatro, Poços, Cezario Motta, Municipal, com o predio 
da In·tendencia, Rozario, Santa C1·uz e Desterro. A cidade não 
é feia; suas casas, em ~umero ~e 850, são quasi todas antigas, 
havendo alguns pred10s bomtos e de construcção moderna ; 
as rl!~s são compridas, abauladas, sem calçamento, com passeios 
de llJOlloa, quas~ todas ele largura regulat· e com depressões, 
obedecendo assim á constituição do terreno; é illuminacla á 
kerosene e brevemente será abastecida de agua canalisada ; 
não tem esgotos. Seus principaes edificios são : a Egr·eJa, !Ma
triz, cuja reconstrucção data ele 1884 e é devida ao3 esforços 
do respectivo vigario, conego João Climaco de Camargo; é um 
templo espaçoso, com duas torres, cinco janellas de ft·ente, a porta 
de entrada e duas l a teraes. Tem o altar- mór> com a imagem 
de N. S. da Conceição no throno e S. Vicenta Ferrer e S. João 
Baptista aos lados. No corpo da egreja tem qua·tro gallerias sus
tentadas por quatro arcadas e dous altares, um com a Sagrada 
Família e ou~ro com Sant' Anna no centro e S . Francisco e N. S. 
elo Carmo aos lados. Na sachristia ha um altar com a Senhora do 
Rozario. Nos fundos ela egreja fica o antigo cemiterio da 
irmandade do Sacramento. A Egreja do Ro.zwrio, no largo do 
mesmo nome, templo acaçapado, de feio exteriat' e sem torres. 
Seu in·terior é bem decorado; 'têm um só altar, A Ca,pella 
de Santa c, .. uz , et·g uicla em 1846 pelo allemão Mathiaa Flau
cker. ::J.s Capellinhas de S. Rogtte e S. João, situadas em uma 
elevaçao. O Theat?'<> ele S. João, edificado a esforços do
cidadão F1•ancisco Carlos Baillot e outl'as, e adquirido pela 
municipalidade; é um edificio imprastavel. A Casa da 
Gc~marc~ occupa um predio assobradaclo, no lar~o Municipal;: 
tem 6 janellas de frente e a porta de entracla, acima da. 
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qual lê-se a palavra }ustiça encimada por um barrete ph1·ygio. 
A' esquerda fica a sala elo jury, decentemente p1•eparada, 
com o busto da Republica e o retrato elo Marechal Deo
doro; á direita as salas em que dão audiencia os juizes e 
as repartições municipas. Nos fundos do predio estão alo- . 
jados o quartel e a cadêa. O lVIcroaclo, inaugurado a 24 de 
dezembro de 1879 . A Bcnefioencia Tatuhyense, em um dos 
guburbio3 da cidade, perlo da Fabrica ele Tecidos; fundada em 
1896 por inicialh•a do coronel Affonso ele Camargo Penteado. 
O Gcbbinetc ele Leitura, no largo da Matriz, fundado em 1886, 
com uma importante bibliolheca de 2.000 volumes, sala de 
leitura, bilhat·es e uma sala com os retratos do Marecha l Flo
riano, B. Constant, Carlos Gomes, Visconde do Rio B1•anco e 
Prudente. O Cemiterio, não longe da cidade. O v as lo ediflcio 
em que funccioua a fabrica de fiação e tecidos S. Martinho. 
A estação da E. de F. Sorocahana a 1470 metl'os da matriz. 
O mun. confina ao N. com os ele Botuca·tú e Ti eM ; a E. com 
os de Porto Feliz e Campo Largo de Sorocaba; ao S. e SO. com 
o de Itapetininga; e a O. com os de Guarehy e Rio Bonito. 
O terrltorio é mais ou menos ondulado e coberto de ex
tensas mattas com madeiras de lei; possue tambem bons 
campos, onde se cria muito gado vaccum e cavallar. As 
principaes elevações do mun. tem as denominações de 
Sc'I' ·J·inhc~, situada entre os dists. de Pereiras e Bella Vista e 
inteiramente coberta de plan·tações de café; e o morro do Bufete, 
entre Rio Feio e llio Bonito. E' regado pelos rios Sorocaba, 
Sarapuhy, Pehe, Tatuhy, Guarapó, Allelt.ia, Pedras, Conchas, 
Turvinbo, Onça, Pederneiras, Palmeiras, Fragas, Agua Branca, 
l<'eio e diversos outros. Ha em abundancia bano de olaria e 
pedras de conslrucção A' dir. d<~. estrada qu~ segue pat·a o 
Tie-tê, em uma garganta entre o Matto Secco e Agua Branca, 
juncto ao Jogar denominado Poço Grande, nas proximidades 
do rio Sorocaba, ha. uma mina de carvão de pedra, per
tencen·te a Luiz Matbias Maylaski, que offet•ece uma camada 
carbonifera de 60 a 70 centíme tros de espessura. Es~a mina já 
foi explorada, mas sem resul-tado. Lavoma de algodão em 
grande escala, café e cereaes ; em menor escala canna de assucat• 
e fumo. Criação de gado. O commercio é acti v o, acha-se re
presentado nos seguinhe3 estabelec imentos : seis padarias, 
20 armazens de fazendas, 170 casas de molhados. dua~ pbar
macias tt·es barbeiros oito sapateiros , cinco alfaiates, dous 
hoteis,' entre os quaes ~ do SI'. João Baptista Corrêa, 10 r:es
tauran·tes Lres açou o-es dous bilhal'es, quatro marcenanas, 
seis sert·a~ias oito ol~ri~s dous relojoeiros, clous selleiros, um 
dentista oit~ funileiros ' dous tanoeiros, duas refinações ele 
assucar,' uma fabrica de tecidos, uma de sabão, uma de oleos, 
tres de massas, uma de vella.s de cêra, tl.'es ele cerveJa, tres de 
licores, duas de vinho, uma de violas, duas macbinas de bene
ficiar café, duas ele IJE'neftciar algodão e 10 engenhos para cauna. 
A pop. ela cidade é de 5.000 habs. e a elo mun. de 15 a 20 mil. 
Ha na cidade um Grupo Escholar e em ·todo o rnun. 21 eschs. 
publs. Tem agencia du correio e está em communicaçiio com a 
capital do Estado e com outras cidades pelo telegrapho, O ·ter
ritorio que consti·tue esse mun. fazia parte, segundo refere a 
tradição, ele uma sesmaria pertencente aps frades carmeli~a~. 
De 1812 a 1814 para ahi dirigiram-se ele Sorocaba, o cap1lao 
Jeronymo Antonio Fiuza e F1·ancisco Xavier ele Freitas, que 
até ·1817 foram foreiros claquelles frades, realizando nes•a época 
a compra de diversos terrenos ela alludida sesmaria. De 1814 
a 1816 estabeleceram-se no territorio, no lagar denominado G1ca
xingú, entre Tatuhy e Bocaetava , An·tonio Garcia Leal, que 
obteve por carta regia ele D. João VI a sesmaria das Pede?"
nei?·as e Antonio Rodrigues da Cos·ta, a quem foi concedida a 
sesmaria ele Bemfica, resto daquella. Mais ou menos por _es_:;e 
tempo o Alferes Ignacio Xavier Cezar, residente em Conce!ç!-o 
~os Guarulhos, adquiriu terras no Jogar denominado Botptcwa,o, 
Juncto a:o rio 1'atuhy. Tracto tt-se l rgo de fundar u~a ppv.; 
mas! surgindo di ve t•gencias so b_re a ~scolha do loca:!, ?O fo1 re
solvida a questão quando o brtgadell'O Manoel Rodr1gues de 
Almeida Jordiio, já en·tão possuidol' da fazenda do Paiol, ad
quiriu dos frades carmelitas grande parte elos campos de Bem
fica e Pcde1·neiras, e doou á N, S. da Conceição os terrenos 
onde· está hoje edificada a cidade. Ha memoria de que o pri
meiro set·lan ejo que penetrou nas mattas de Tatnhy foi o velho 
RuJI'o estabelecendo-se no Jogar denon:tinado 'l'ronqueiras, exis
tindo ainda no mun. descendentes d&sse serlaneJO. Foi a pov. cre
acla parochia por Alvará de 5 de março de 1822. O primeiro bap
tisado celebrado na nova parochia foi a 1o de dezembro de 1822 
pelo padre Anacleto Dias Baptista, em casa par·~icular, onde 
havia uma capella de N, S. do Carmo e ah1 cotümuaram a ser 

feitos. ( l ) os baptisados até que, por Provisão de 11 de no
vemb.ro de 1829, o finado bispo D. M~•. noel Joaquim Gonçalves 
de Andrade concedeu faculdade para aerecção d'a egreja matriz, 
com a invocação de N. S. da Conceição. D~smemprada do 
mun. de Hapetiuinga, foi elevada á vi la pela Lei Prov. n. 12 
ele '13 ele fevereit·o de 1844 e á categoria de cidade pela de n. 13 
de 20 de julho de 1861. Foi m·eada com. pela L_ei Pt·ov. ~· 26 
ele 7 ele maio de 1877. O mun comprehenêle os dtsts. da ctdacle 
e da Bella Vista (Santo Antonio do Rio Feio) e os bairros 
denominados : Caguassú. Set·rinha, Enxovia. lUbeirão da. Onça., 
Bôa Vista, Capuaba, Guardinha, Rio elas Pedras. Gnarapó, 
Alleluia, Quadra, Fragas, Palmeirinha, Bem fica, Congonhal, 
Pederneiras, 'l.'ijuco Preto, Passa •r,·es, San·ta Cntz, Paineiras, 
Lageaclo, Ribeirão da Vargern, Itapema, Barreira, Vallinhos, 
Arêa Bt·anca Turvinho e diversos ou·tros. Sobre s ~1as divisas vide 
Leis Provs. ~. 36 ele 20 de abril de 1857, n. 18 ele 9 de abril de 
1859, n. 55 de 18 de abril de 1865. ele 3 ele março de 1866. 
n. 24 de 22 de março de t870, n. 39 de 6 ele abril ele 1872, n. 41 

1 de 3 de abril ele 1873 (art. IX) , n. 38 de 16 de abril de 1874, 
n. 36 ele 24de março ele 1880 e n. 324. da 22 de junho de 189i!>. 

TATUHY. Rio do Estado de S. Paulo, rega a cidade do seu 
nome e desagua no Sorocab:t . Recebe 03 ribeirões das Ar:J, ras, 
ela Agua Bt•anca, Jurumirim, Em:ovia., Pederneiras, da Cidade 
e da Entt·aela . 

TATUHYPE. Rio do Estado da B.thia, na ilha elo SS. S:t
cramento d .t cidade de Ita.parica. 

TATUOCA. Ilha do Estado do P ará, a 3 milh1s ela ponta 
do Chapéo-Vir,tdo por 22° SO. Ao NE. della ~egue uma res
·tina-a de pedras com milha e meia de comprimento, a qual vae 
ter

0 

ao canal, cujo fundo é ele 24 a 30 metros. Na ponta, que 
lh e fica ao S., ha um a ncoradouro em ft·enle e proximo á 
praia. Entre a ilha 1'atuoca e a de CaJatuba, que lhe 1i.ca por 
por 550 SO, ex istem muitas corôas e al'l'ocifes, pelo que não é 
convenien·te passar-se pelo O da primeira, quet· na e o trada, 
quer na sabida. 

TATUOCA. Ilha do Es·tado do Pará, no rio Tocantins, acima 
da ilha ele Juaba. 

TATUOCA. Rio do Estado do Pará, rega og muna. de Ca
me-tít e iVlocajuba e desagua no Tocantins. 

TATUOCA . Jgat;apé do Estado do Pará, banha o mun. de 
Muaná e desagua no rio deste nome. 

TATUOJA. Rio do Estado de Pernambuco, clesagua na barra 
do Sttape, pouco menos de meia legua ao S. do Cabo, na pe
quen a bacia formada por este e o pontal N. de Suape. Tem na 
foz a largura de 60 braças, alargando para dentro muito mais, 
havendo lagares onde chega a 1.50 e 200 braças. O.seu fundo 
é geralmen·te de 15 a 20 palmos quasi sempt·e encostado á 
mare-em do nascente. Com uma legua ele extensão elle se divide 
em aous pequenos braços, seguindo um para O, com o nome de 
Braga, terminando logo com meia legua de comprimento, e o 
outro se dirige a NNO, Tave-ira , que com mais uma legua 
finalisa sendo ambos estreitos e tol'tuosos. No Tatuoca, e na 
marge~ do nascente, existem duas largas cambôas q~~;e estreitam 
logo e seccam, a primeira na distancia de uma ;rulh~ e cha
mada Contra Mest1·e, e a segunda 600 braças mats acJma; de· 
nominada Oiteiro. 

TATUPEVA. Um dos quat"teirões em que se divide a villa 
de Yporanga, no Estado de S. Paulo. 

TATUPEVA. P.io do Estado de S. Paulo, aff. da margem 
clir. do Ribeira do Iguape. Corre pelo mun. de Xiririca. 

TATUQUARA. Log. na mun. da Capltal elo Estado d~ 
Paraná; com uma esch. publ. de inst. prim., ct•eada. pela Let 
Prov. n. 795 de 17 de outubro ele 1.884. 

(!)A 23 de abt•il de iS23 o coadjuLor de ltapetininga, Frnnc:sco de Paul~ 
Medeiros, deixou nos livros dessa pnrocl11a o segumte certdic!dod · 
•Certifico que vindo eu a esta nova freg. da Sen_hor'!- da Concetçao e 
TaLuhy a desobrigar o povo dell::t por fa lta de v•garlOS por estar pela 
mesma causu encarregado da adwinistq~.ç~o. dos Sacr'=mentos, em uma. 
casa !;'articular, destinada para o culto dtvmo, por nao bayer capella 
propr•a, e attendendo ás necessidades deste povo admmtstre1 os Sacra
mentos do baptismo na fórma segumte, de que _para o tempo c onst~r 
f1z este termo que assigno Tatuhy, 23 de abrll d~ 1823.- O V•garto 
coadjutor de Itapetiningn, Francisco de Pa.,za il[edewos . ~ 
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TATURÉ. Leg. do Eotado das Alagôas, em Porto de Pedras. 
TAT URÉ. Pon·ta na costa no Estado das Alagôas, a mais 

de seis kils. da ponta d'O Pfls::coa. !Fot~a com esta ultima uma 
enseada bastante ~·eentrante1 na q1.tal deoag-ua o pequeno rio 'lia· 
tuamunha. Jaz, segundo Vital de Oliveira, aos 9° 16' 48" de Lat . 
S . e 7o 44' 31" de Long. E. do Rio de lTaneiro. 

TATÚS. Ilha 'do Estado do 'Pará, no mun . de HaLtuba. 
Mede pouco mais ou menos 200 metros na sua maiol' ex:tensão e 
20 metros de la,gura. Limita -se ao N. com a ilha elo Carão e 
ao S. com a ilha Jauary. 

'ii'.ATÚS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes; é um das 
formadorfls elo ribeirãio das Bicas, afi. do I' i o Sapucahy. Re
cebe os ribeüões da Lav1•inha e da Onça. 

TATY. Praia no mun. de Guarapary elo Estado do Espir.ito 
Santo. 

TATY. Ilha .no rio Negra, aff. do Amazonas, no Estado 
desle nome, entre as ilhas clenominudas Amã e Tamanduá. 

T:AUÁ. Log. do ·Estado do Pari\., no disL ·do Mosqueíro, 
com eschola. 

TAUÁ. Antiga villa do Estado do Ceará, creada em 30 de 
setembro de !J.802 por Bernardo Manoel de Vasconcellos. 

TAUÁ. Log . do Estado elo Ceará, no mun. da capitaL E' 
banhado pelo rio Coc6, que ahi tem urna ,ponte de pedra. 

TAUÁ. Pov. elo Estado de Pernambuco, no termo de 
Buique. 

TAUÁ . Serra do Estado do Ceará, na com. ele S. João de 
Inhamuns. O Dr. Vicente Pires da Motta, no seu Relat . elo 
Ceará ele :1854, diz que em umas e:<cavaç0es feitas na pa·rte elo 
sul dessa set•ra resul'tou (segundo <il:i;,e!Jll) e deseobr.i•mento do 
rubi, topaúo e outras pedras. 

TAUÁ. Morro no mun. de Magá e Estado elo Rio de Ja
neiro. 

TAUÁ. Morro do Estado ele Goyaz, no mun. de Boa Vista 
do Tocan Iins. 

TAUÁ. Ilha no rio Tocan·tins, acima da enseada dos Patos . 
TA U Á. (barro branco). Igarapé elo Estado do Amazonas, 

aff. elo Aramucá, trib. do Tacutú. 
TAUÁ. Riacho do Estado do Amazonas, na margem esq . 

do rio Negro, abaixo da freg. ele Santa Izabel, entre os ri
beiros Anjurá e Anhori (Araujo Amazonas~ Baena escreve 
T{J)há. 

TAU Á. Ig-arapé elo Estado elo Par:í., banha o mun. de 
Muaná e desagua na margem esq. do .rio Atttá, aff. da bahia 
de Mat•aj6. 

TAUÁ. Riacho do Estad·o do Pará, aff. da margem dir . do 
Tocantins. 

TAUÁ.. Rio do Estado do Pará, aff . do rio Barcarena no 
mun. ela capital. Recebe o iga1·a.pé Ceará. ' 
· TAUÁ. Igarapé do Estado do Pará, no mun.. da Vigia . Re-

cebe o S. Francisco. . 
TAUÁ. Riacho do Estado do Parahyba do Noi·te, no mun. 

da Independencia. 

TAUÁ. Rio do Estado da Bahia, no !ittoral, entre Mara
gogipe e Nazar ehh. 

TAUÁ. Rio do Estado do EspirHo Santo, desagua no Santa 
Maria, trib. da baJh ia da \Vic·toria. Recebe o Maticacá. Se
para o dis t. de Cariacica do de .Santa Leopolc1ina de Man
garahy. 

TAU Á •. Carrego do Estado de Goyaz, banha o mun. de 
Santa Luna e desagua na margem clir. do ribeirão Veriesimo. 
(Inf. loc. ). 

TAUÁ. Corrego do 1Estado de Matto Grosso, afl:'. elo •l'ioPe
quiry . 

TAUAHY. Riacho elo Estado ele Serg.Lpe, a;fl'. do rio 
Piauhy. Tambem escrevem Tauguahy. 

TAUAJURY. _Montanha .ao .N . da ,villa <de Monlte .A.leg;re., 
no Estado do Pal'a . 0 Sr . FenrelDa Penna escJ:e;ve TamajuTy 
e o Sr. Costa Azevedo T.ajury . ' 

TAUAJURY. Ilha do Estada elo Pará, no rio 'l'ocanii;Lns, 
abaixo da cachoeÍL'a Guaribas. Diz Thomaz de Souza Vi'lla 
Rectl, que explorou o Tocantins, ficar essa ilha dbft·onte da 
planície denominada Tapayuna-cuara, e que, quando o rio di
minue de aguas, os·tenta essa ilha lindas ,praias de arêa. 

TAUAJUJRY. Furo que une o rio Aramã Grande com o 
Cua·o Corre-Cone, sep!Lira'Ildo ent~e si as ilhas 'rauajury e Ja• 
pixaun e Oapinwl, no Estado do Pará. P assa por territorJio per
tenceu te ao m un . de Breves . 

TAU Á-M!I:RIM, Ilha do Estado elo Maranhã-o, separada 
elo continente pelo rio elo Mosquito, ela ilha ele S. Luiz pelo rio 
elo Coqueiro e ela Ilha P equena pelo furo P agé . Em uma das 
suas ex·tremiclacles fica a ponta elo Tauá. 
TAÜÁ,-l\~URIM . Pa.ranamírirn que desngua na margem clir. 

do n o Pur.us, aff. elo Amazonas. «Tem-stl caminhado por elle 
tres cl1as sem encon·trat· a origem. Pouco aciwa da foz conflue 
o lago Ubins .>> (Dr. S. Coutinho) . 

TAUANA ,(Cos'ta ele). Na margem dir. do Solimões, acima 
do Coari, em f rente ele C.opejá, ril0minada ele a!Jtas e vi'etosas 
colUnas (Araujo Amazonas), 

TAUÁ-PARA. Log. elo Estado elo Pará, no rnun. da 
Vigia. 

TAUÁ-PARA. Ilha incorporada ao tet·mo ela Vigia pela 
Pod!liria de 20 ele maio de ~854; no Estado do Pará . 

TAUÁ- P:ARA. Rio do Estado do Pm:á, no clís·tric'to da 
Vigia. 

TAiUAP E . L!Ligôa do Estada elo Cea rá, no m11n. da Capita,l. 
TAUAPE. Riacho do Estado elo Ceará, ail' . do Cocó, nas 

divisas de Mecejana . 
TA UAPESSASSÚ. Díst. do Estado do Amazonas, no mun. de 

Mo11ra, á margem clir. do rio Negro. Orago Santo Angelo e diocese 
do Aolllazenas. Foi CL>eaclo paro chia pelas Leis Provs. na. 5:L 
de 22cle junho de 1855 e 92cle6 de nov.embro de 1858. Tem duas 
eschs . depubls. ele inst. prlrn •. creadas pelas Leis Pt·ovs. ns . 
10110cle dede dezembro de 1860 e 281 ele 25 de abril de 1874. Sobre 
suas divisas vide: arts. I e VI ela Lei Prov . n. 32 ele 29 de julho 
de 1865 . Ahi tocam os vapores da linha de Manáos a Santa 
Isabel do Rio Negro. Foi incorporada ao mun. ele Moura pela 
Lei n. 32 ele 16 de dezembro de i 89 l. 

TAUÁ- PUÁ. Igar111pé do Estado elo Pará, no mun. da 
Capital. 

TAUAPURA.NGA . Rio do Estado elo Pará, no dist. de 
B.arcarena; no mun . ela Capital. 

TAlJAQU:iEN . Igar rupé elo Estado elo Amazonas; desagua na 
ma;rgem esq . do rio Uraricoera proximo á foz dos igarapés Ma-
paquen e Binaquen . · 

TAUAQUERA . Log. do Estado elo Amazonas, na margem 
dir . do rio Jauapery, aistante de Moura 10 horas ele viagem, 
com porto magm-Jico. 

TAUAQUERA. Ilha elo Estado elo Amazonas no rio J.aua
pery, a baiixo de Theodoretopolis (B . Rodrigues). ' 

TAUARACÚ . Igarapé elo Estado do Pa·rá, na ilha 1\iJara.jó 
e mun. ele iBre•ves ; desagua no rio dos Macacos . 

TAU.ARÉ. Rio do Estado do Pará., no município de 
Mocajuba. 

TAUA-RElilONDO..: ] lha fronteüa á boca do l'io Mosqtii~e, 
no Es-tado do Maranhao. Junto a ella. passam dous canaes, 
sendo o elo S. preferível por ser mais lll!rgo e mais fundo. P1•o
ximo a esta ilha desagua o rio dos CachorPos . 

TAUAREHÉ. Do mun . de Mocaj11ba, no Estado do Pará, 
nos in(ormam e seguinte: «Acima ela viHa, 3.00 bracas mais 
ou menos, começa o furo Tauarehé, formando a ilha deste 
no~~· sahinclo outra vez no Tocantins deft·onte ela ilha An
gaplJÓ». 

'I'AUARY . _Uma das circumscripções em que ,se divide a 
com. elo .Mazagao, no Estado elo Pará. E' r egada pelos rios 
T!llua ry,, 'I'ut•,é, ffi.IJ t'u,par~, Jabut~ú, Tgar!llpé do Limão e fuvo 
do M~mrru; Compvehenele as ilhas 'irucunaré, Porq,uinhos ,e Pra· 
cubas. E l!llmbem denominado Nereçú. 

T AUARY·. Log. elo Es tado do !Pará, no' diS't,. de A1mei· 
rim, á marge.m .esg . do r io Guajará. 
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TAUARY. Serra no murr. d'e· 1\\.llon:t'Al"e·o-re e EStad'o d0 
P a ra. proxima dos serros Er"rê e P ãy·turna. 

0 

TA!U ARY. Igarapé e i1lha Glo Estad0 do Amazonas na 
parte do rio So!i.mões comprehendida erüre a foz d0 rio J~vat•y 
e1 ~ ~o Ju o.dia tuba.. A ilha fica eutre a grlllnde Uha. do Cal
d~rrao e a ma rge;:;:r doi r . do Sulimliies. O igarapé· desa.gua 
nesta ul'tima margem. 'Fambem são denollliinacl:os Ta.~;arú. 
( Costa Azevedo, Ca?·ta do rio Amazonc•s~. 

T'A. UAR Y.. Rio cl0 E~ta:cl0• àio· Ama'l';·onas, afl:'. do Grego rio, 
que o é do Jnruá. 

TAUARY. Rio do Estado elo Pará, na circu.mscl'ivcão do 
Baquiá P reto e comarça de Gurupá. Banha. tambem ná com . 
de Mazagão a circumscripção do seu nome. 

TAUARY'. · Rio elo Estado do Pará; ban•ha o mun. de 
Gluuem e desag:na no rio Guamá. (Ion:f. loc.). 

TAUARY. Rio do Est ado do l"ará: banha o mun de 
Bragança e desagua rra margem dir . do CaeM . (-Inf. l;c . ). 

TAUARY. Igarapé •lo Estado' cl0 P ará, na Wha Maraj á e 
mulll,. de Cha·ves . 

TAUARY. Igarapé do Estado do P!llrá, no diski"cto de 
earapal·Ú e m~m. ela capital. 

'FAUAR Y Á . Log. do Estado do Amazonas, no mun. da 
Labrea. Ah~ tocam os vapores da linha ele Manáos a Uyuta
naham, no rio J?nrús. 

'YAUARYE!I:RA . P 0n ta na margem àir. do rio l?eh:e 
Bo;i, no dist. de Cintra e Estado elo Fa-rá .• 

TAUARYHAM. Lago do Estado do Amazonas, na mar
gem esq. do rio Purús . E' graade e communica cem outro; 
o ·terreno para o interi~r é um grande pantanal. (Dr. S. Cou
tinho.) V ide B aoury-pary . 

TAUARYSINHO. Rio do Es tado elo Pa·rá ; banha a com. 
file Baião e clesagua na ma.rge m clir. elo T oca ntins . E' fo r
m ado pel0s pequenos rios Pu•tiry, e Icatú . 

_TAUÁ-TAPUEARA. Selvagens do ill staclo elo Pará; ha
brtam as margens do rio Xingú. A respeito délles assim ex
pressou-se o conselheico Elrusque em seu Rela·torio ele 1863 : 
«Deriva-se o nome• cles<ta ·tl'ibu ela côr àos inclivicluos q,ue a 
compõem, semelhante ao ·ta utí. amarel>lo escuro . Não são mui
tos em numero, :t;nas fe t•ozes em seus inst inctos. São tambem 
antropophages e habitam terras elo lado occiclental elo rio. » 

T.A UAÚ. R io do Estado do Pará, n0 mUtn . de Bre"lles; 
clesagua no Paraúmiry. 

TAUBATÉ . Cidade e mun. do ]]s·tado ele S . P<J.ulo, séde 
da com. de seu nome, cerca de 20 kils. de Pindamonhagaba, 
com animado commercio e alguns ramos de inclustria cnHi
vaclos com decidida vantagem. Tem um lindo gazometro, fa 
b_rica de refinaÇão de assucar ; egre.1a matriz de um interior 
'l'lquissimo; collegio elo Bom Conselho, dirigido pelas il·m ãs 
ele S. José ; hospital de Santa Isabel; as egJJejas do Rosario, 
-ào. l"i1a r, Coração de J esus, Piedade, Sant'1'.,nna,, etc . Theatro 
S . João . Orago S . l~rancisco das Chagas e diocese àe 
S. Paulo. Pedro Taques àe Al,meicla P aes Leme. na sua Iihs
toricl d111 Capitania ele S. Vicente , relata alg un's pormen01·es 
in·teressantes a. res,peito des·ta cidacl·e . • A!. vi lia de S .. Fran
cisco elas Chagas de T aubaté foi et·eda em 16,15 por Jacques 
Felix, na tural de S. P aulo, e nella foi po~oador e fundad or 
como procUt·aclor bastante da condessa ele Vimieit·o, clonataria 
ela Capitania ele I tanb aem . Este paulista tinha passado de 
S. Paulo com sua fa milia e gt•a ncle numero ele i-nclios de sua 
administração, gados vaccum e ca v aliai"; e tendo conse
guide conq uis~ar os bt•avos gent ios da nação J'erom.inis e Puris, 
habitadores !!leste serbão, l evantou á sua Cl!Sta a egreja niatviz 
cons'lirn·icla ele ta4pa de piJão, fez cadeia e casa ele sobrado para 
con~elho, moinhos pat•a trigo e engenho para assucat·. Era 
caprtao- m!!Ír da Canitan.ia de Hanhaem Francisco dá Rocha, 
o qual, poe sua Pl·ovisão ele 20 ele j aneiro ele 1636, concedeu 
a? dito Jacques Felix, como moradot' opulento e aba~tado da 
Y1lla d,e S. Paulo, que pene.·trasse o sertão ele T aubaté em 
aug.men.to das teeras cl'a condessa don a;taria E>. Marianna ele 
Souzn. Guerra .. Els·ta mesma: Fr0visão uatHicou em 3@ de j unho 
da 1639 Vasco ela Motta, capitão-mót· governado~: da dita . ca
pitania de Itanbaem, ot·deuando que concedesse, em nome da 
condessa clonatana, uma legua de terra para r ocio ela viUa, e 

aos mol'adoras· !J!Ue fà'ssem acudin:do a estabelecer-se na p0-
yoação concedesse lambem terras de sesmarias. Por outr a 
Proyisão cl·e 13 de outub1•o de 1!639 mandou que J acques FleliJ:, 
capit iio- mór po·voaclor, ·tendo complebas as obras para acclama11: 
em villa a povoa·çãq, fi'zesse• a viso paea se pt'ocecler a este 
ac úo . Elepois, por Provisão de 5 ele dezembro de 1645, ele An
tonio Barbosa cl'e .Aguiar, capi>tã'o-mÓ'l" governador, ouvidoi" e 
alcaicle -mór ela capitania da condessa D. Th'Iarianna Guerra, 
se acclamou em• viHa na primeira oitawa elo na·tal deste mes
mo a.nno, e se for mou a e'leição ele j]lizes· orclinarios e officiaes 
da camara., que errtraram a servir no 1 ele janeiro ele 1646. 
Todo o refericl'o con'Sta do processo que se acha no archivo ela 
Camara desta . villa. Nella ha um convento de E:apuclioB' de 
Satrto Anttonio com: a grandeza elo ouro elas Minas Geraes 
(en·tão chamadas de Cataguazes), descober~as no a nno de :1!695, 
em que a•presentaram as mostras deste novo clescobriimente a 
Sebastião Castro e Calàas, que se achava encarregado do go
verno cl0 Rio de Janeiro, depois ela mor~e do governador 
Antonio Paes de S.ancle, os paulistas Ca·dos Pedroso ela Sil
veira e Elartholomeu Bruno ele Siqueira. Mereceu a vill.a de 
Tau)Ja·té que el'-rei· D. João V mandasse nella estabelecer casa 
d'e fundição de ouro, para pagamento do seu real quin.t o e 
de lia foi provedor o mesmo Carlos PedrO'so ela Silveira a-té 
extinguit"-se a dHa casa , que se passou depois para cle:n tro elas 
mesmas m>ina-s .» « '.Fauba té·, diz o Sr . Azevedo Marques , é cor
rupção ela pal avra JI/J.cbboa-té, nome do al'deia ele inclios Guaya
nazes que se fizeram inimigos ela ou lros d<J. mesma nação e 
elos portu guezes, quando se e:•dmgniu a vill a de Santo- And11e, 
por cujos motiv.os· mudaram-se dos campos ele Piratin inga ao 
passarem- se para eNe os moradol'es daquell a vill a, e fo ram 
habi'tar parte clelles rra r eg·ião então conhecida pelo nome de 
Ipaocwê, em qu:e astão assen·tes as cidades de Taubaté, Guara
tingLtetá e Loren a . J!1oi creacla villa pel a Provisão de 5 de 
dezembro ele 1650, sendo capi tão -mór Dionysio da Costa, loco
te nente elo donatario ela Capitania ele :rtanhaem. Em Ja neiro 
ele 1695 o governador do Rio de janeiro, que ·tambem er a de 
S . Pa ulo, Cesar Augusto cl'e P aes Sande, segundo uns, e An
tonio Paes Sande, segundo outros, c1·eou neila uma casa de 
ftmdição de oUTo, a c1ual alguns annos depois foi e:s;tincta. 
Está a 22° 54/ e 12n de Lat. e 332° 35' ele I:.ong. da ilha de 
Flerro. A povoação est a assente a uma 1egua da ma rgem di
reita do rio Parabyba, n a est.t·ada geral para o Rio de jan eire, 
enke a villa (hoje cidade) ele Caçapava ao S. e a cidade de 
Pindamonhangaba ao N . >> Foi elevada á categoria ele 
cidade pela Lei Prov.. n. 5 de 5 ele <fevereiro ele 1:842. El' com. 
de 2a entr. ct·aacla pe'la Lei Prov . n. 26 ele 6 de maio ele 
1859, classificada pelos Elecs . ns. 2-.428 ele 3 ele junho elo mes-
ffiO anno e 4 .890 ele . . . fevet•eiro de 1872 . Sua la>'oura quasi 
exclustva é a elo café, ele que exporta cerca 400. 000 arrobas; 
tambem cult iva fumo e cereaes . A pop . ele ·bermo é cal
culada em cPrca de 50.000 ha bita. Uma estrada liga-a a 
S. Luiz, passando pelo ribeirão elas Almas; uma outra ás 
villas da Redempç.ão e Natividade e á cidade do Parabybuna; 
um a te rceira com o sul ele Min as por Santo Antonio do Pinhal 
a S. Bento elo Saf!ucahy- mirim, pas•ando pela capelh: de 
Tremembé. Poss ue uma l'inha de bonds, que vae ela Estàção 
ao collegio elo Bom Conselho, e uma outra ele honcls a vaper, 
que vae ao Tremembé . O mun. é regado pelos rios Parahyba, 
Una, Hahem, Pü-acangau á e otrtros. Sobre suas divisas . vide: 
Por·~aria elo Go>'erno ele 22 ele fevereiro ele 1838; Leis Provs. 
n. 7 ele 9 de. feve reiro ele 1812 ; n, i de 3 maio de i850; 
n, 4 ele 22 de ma rço de 1851 ; n. 2 de 2 ele junho ele 1852 ; 
n. 2<1 de 3 ele mruio de 185!1! ; 11. 1.2 de 18 de abril ele 1853 ; 
n. 18 de 22 ele aliril ele :t863; n. 7 de 7 de ·abril ele 1864 ; 
n. 49 de 12 ele abril de 1865 ; n. 20 de 26 ele ma t·ço ele 1866; 
n . 4 de 21 de feverei'ro de 1870 ; n. 29 ele 28 ele março ele 
1870 ; ID'ec.. n. •. 4'2 Gle 10 ele abril ele 1890. E' a cidade a tra
vessacla pela E. de F. elo Nor te, que a'h i· ·~em uma estação . 
Comprehende os bairros : Ribeirão das Almas, Piedade, P ouso 
llrio, P oço G'rand'e , Matrtro Den·tro, Ypil'anga, Cavarú-ca nguera, 
Taboão, l'lassaoca e Bat•t•anco. J]) iz-se que o primeiro inventM•io 
fei'to em Taubaté foi o ele Domingos Ribeü·o, em 15 ele. feveren·~ 
de 1'646 , que em ·testament o deixou o legado à'e uma pataca a 
Santa Casa de N.Pisericord ia de S . P aulo. O I'lec. n . 9.16~ de 
22 de mauço ele 1884 concedeu favores á con;panbia qu~ fun
dasse um e·ngenho centEal nesse municipw . -!l'g<:n~ J a do 
cou eio •. mestação t'elegr apbi ca . Tem es tr>tdas ao R~·be1rao das 
Almas, passando pel-o Taboão, a Santa Lu zta, ao Pu·acuaD?- e a 
outL·os pontos elo Estado . Tem 7 eschs. publs. de wts, 
prim. Em 1898 assim cll!screvi esta cidade pelo JornaZ elo 
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Commercio: Taubaté, incontestavelmen-te a primeir a cidade do 
N . de S. Paulo, é séde ela com. e do mun. elo seu 
nome. Dista cêrca de 20 ki1s. de Pinclamo nhangaba, e 
está assenta a seis kils . Ja margem direita elo rio Pa
rahyba; tem animado commercio e alguns r amos de industria 
trabalhados com decidida vatr tagem . E' u ma bella cidade, de 
ruas compridas, rectas e estreitas, bons e elegantes predios, 
illuminada a gaz, abastecida de boa agua e percorrida por 
uma linha de boncls, que par·te da estação da E. F. Central 
do Brazil. Tem mais ele 2.500 preclios e perto da estação 
dessa estrada um a fabrica de gaz e oleos mineraes e um a 
grande praça com um jardim. Possue ainda o internato e o 
externato de S. José, administrado pelas ir'?ãs de S . José , o 
colle"'iO elo Bom Conselho, com uma eg t•eJa , o convento ele 
Sant~ Clara, o hospital ele Sa nta Isabel, fundado por Monteiro 
ela Silva, o theatro, a cadeia, o grupo escholar, a fabrica de 
fiaçi\o da Companhia Ta•tbaté Industrial, e o hippodromo. O 
Convento de Sanla Clara, no AI to elo Convento, compõe-se de 
ogrep, convento e collegio do Immaculado Çoração de Ma d a . 
Na frente e a um dos lados fica o cemiterio da Ordem Ter
ceira com uma capella . A egt·eja tem no altar-m6r Santa 
Clara no centro, S . Luiz rei ela França e Santa Isabel ela 
Hun.,.{:ia aos lados . No corpo da egreja, encostado ao arco 
cruz~iro h a dous altares, um com S . Benedicto, S . Francisco 
ele Assis e S. Francisco elas Chagas, e ou·tro com a Senhora 
elo Carmo e o Coração de J esus . Ha mais uma capella funda 
.com o Immaculaclo Cora1ão ele Maria . O edificio da Camara é 
grande, resen~inclo-se de ·ter siclo uma casa particul!_tr. A 
matriz, el a invocação do S. Francisco das Chagas, está sxt:tada 
no larg(j do seu nome, é um templo vasto com duas torres, 
cinco janellas ele fren te e um grande relogio ; "tem nove al
tares e um interior ri c1uissimo. Annexas a ella e:dstem duas 
capellas do Sacramento e tlos Passos. Na pt•imeira, além elo 
altar-m6t·, tem mais clous altares pequenos com as imagens 
de S . Peclt·o e S. Paulo e no alto a seguinte inscripção: De
licice mecesse c·um .fil iis hOmin.nn ; na segunda, além elo altar
mó r tem mais sete imagens representando o.s passos do 
Christo. Ao lado esquerclo ela matt·i z fica um crm.eiro de ma
deira e ao direito um chafl'iz . Além da ma·h·iz, possue as 
egrejas do Rosario, elo Pilar, Coração ele Jesus, Pi~dad~, 
Sant'Anna, e d iversas capellas . Peclt·o 'l'aques, na sua Hzston c~ 
da, capita,nia, de S . Vicer;te, relata al~;nns pormenores ~n ·te r es
santes a t· espeito dessa ctdade : «A n lla ele S. F rancisco das 
Cha.,.as de Taubaté, diz elle, foi erecta. em 1645 por Jacques Felix, 
nat;ral de S. Paulo; e nella foi povoaclot· e fundador como 
procurador bastante da co~cleasa de _Yimie_iro, do ~ataria da 
capitan ia ele Itanhaem. Este paultsta t mha passado de 
S. Paulo com sua família e grande numero ele índios de sua 
adm inist1·ação , gados vaccum e cavalla r; e tendo conseguido 
conquistar os bt·avos gen tios Jerom inis e Pttris, habi-tadores 
desle sertão, levantou á sua Clista a egreja- matriz, construída 
de ta ipa de pilão, fez cadeia e casa de sobrado para · o con
selho moinhos para trigo e engenho para assucar. Era ca 
pitão:m6r da capitania ele Itanhaem Francisco ela Rocha, o 
qual, por sua Provisão ele 20 de ja nei ro de 1636, concedeu ao 
dito Jacques Felix, como morador opulento e abastado ela villa 
de S. Paulo, que penetrasse a ser·tão ele Tauba·té em augmen to 
das terras da condessa dona·taria D. Marianna de Souza 
Guet•ra . Esta mesma Provisão ratificou em 30 de .JUnho de 
1639 Vasco ela, Motta, capitão-m6r, govemadot· da dita capi
tania ele Itanhaem, orden ando que concedesse, em nom e da 
condessa clonataria, uma Jegua ele terra para rocio da villa, e 
aos morado res que fossem acudindo a es~tabe lecer-se na P!l
voa,ção concedesse Lambem terras ele sesmaria. Por outra pro
visão de 13 ele outubl'O ele 1639 mandou que Jacqttes Felix, 
capilão-mór povoado r, tendo completas as obms para acclamar 
em villa a pov., fi zesse a viso para se proced~r a este ac·to . 
Depois, por Pt·ovisão de 5 de dezembro de 1645 , de An·tonio 
Barbosa de Aguiar, capitão-mÓt' governador, ouvidor e alcaide
m6r da capita nia da condessa D . Marianna Guerra, se ao
clamou em villa na primeira oitava elo Natal deste mesmo 
a nno e se formou a eleição de juizes orclinarios e ofliciaes da 
cama~a que en lrárao a servir a 1 de janeiro de_ 1646 . Todo o 
reterido consta do processo que se acha no Arcluvo da Camara 
desta villa . Nella ha um convento ele capuchos de Santo An 
tonio com a grandeza do ouro das Minas Geraes descober·tas 
no anno de 1595 ... Mereceu a vil! a de Taubaté que e l-rei 
D. João V mandasse nella estabelecer casa de fundição de 
ouro para pagamento ~o seu r ea! q u~nto e de! la fo i provedor 
Carlos Pedroso ela Silve1ra até extmguu·-se a chta casa, que se 

passou depois para dentro das mesmas minas., « Tatlbaté, di z 
Azevedo Marques, é corrupção de Ita,boaté, nome ela aldeia· de 
índios Guayanazes que se fi zerão inimigos de outros da mes· 
ma nação e dos portuguezes, CJ.Ua nclo se extinguiu a villa de 
Santo André, por cujo mOtiVO mudaram - se dos campos de 
Pit•aLininga ao passarem-se para elles os moradores daque_lla 
villa, e forão habitar perto delles na região então <:onhectda 
pelo nome ele Ipacc~ré , em que es&ão assentes as cidade de 
'l'auba"té, Guaratinguetá e Lorena. » l~oi Cl'eacla villa pela Pro
visão ele 5 ele dezembro ele 1645, e elev!J,cla á ca·tegoria ele ci
dade pela Lei Pt·ov. n . 5 de 5 de fevereiro de 1842. E' com. 
de 2a en·tr., Cl'eacla pela Lei Pro v. n . 26 ele 6 ele maio 
ele 1859 e class ificad_a pelos Decs. ns . 2. 428 de 3 de Julho do 
mesmo anno e 4.890 de Fevereiro ele 1872. Slla lavoura quas1 
exclusiva é a do café e cereaes ; ·tambem cultiva fumo . A 
pop. da cidade é de 12.000 .habitantes e a do município de 
40.000 . No mcm. ficam os bairros de Piraca nguá, Bassoroca, 
San·ta Luzia, Caveiras, Al'eão, Barecéa, Barreiro, Samambaia, 
Rio das Antas, Regis tro, Quilombo, Pedra Neg1·a, Rio Com· 
prido, Macuco, Sete Voltas, Borba, Pinhão , Ribeirão elas Al
mas, 'l'aboão, Pasto Grande, Remeclios, Mato · Frio, Poço 
Grande , Bom Jesus elo Ypiranga,_ 'l'a·tamba, Belém, Cavatrú
Canguera, Quiririm, Catagtlá e Pmheirinho . E' a·travessac1o 
pelos l'ios Pat•abyba do Su l, Una , Itahem, Piracanguá, Judeu, 
Ypiranga, Mo inho, Picboá, Almas e di v_ersos outros . E ' atra
vessada pela E. de F. Central do Braz t! , que tem no mun. 
as estações de Tauba-té e Quiriri m e é ligada ao Tre
membé por uma linha de boncls a vapor. Uma estrada liga-a 
a S . Luiz, passando pelo Ribeüão das Almas; uma ou·tra ás 
villas da Reclempção e Nativ idade e á cidade elo Parahybuna; 
uma ter ceir a com o sul de Minas por Santo Antonio do Pinhal 
e S . Bento elo Sapncahy-mirim, passando pela capella do 
Tremembé. Diz-se que o pt"imeiro inventario fe i to em Tau
ba té foi o ele Domingos Ribeiro, em :1 5 ele fevereiro de 1646, 
que em testamento deixou o legado de um " pa taca á Santa 
Casa d<J. Misericordia de S. P aulo. 

TAUBATÉ. Edtação ela E. ele F. Centr al elo Brazil, no 
Estado ele S. Paulo, en tre Quirir im e Pindamonhangaba . Ahi 
é que a E . ele F. quebra a bitola, e é clahi que parte a pequena 
E. de F. que vae a•) Tremembé. . 

TAUBATÉ . Ribeirão do Estado ele S . Paulo; rega o mun. 
ele seu nome e clesagua no rio Parabyba do Sul. 

TAUERÁ. Log. do Estado do Pará, no mun. ela capHal, 
com eschola. 

TAUERÁ. Igarapé do Estado do Pará; banha o mtin . de 
Abaeté e desagua no rio Maratau'yra. Ha um outro igarapé do 
mesmo nome e no mesmo districto aff. do P erocaba. 

TAUERA. Rio elo Estado do E. San to, no mun. ele Nova 
Almeida. 

TEUERÁ. "Cachoeira do rio Capucapú, aff. do J atapú, 
que o é do Atumá. 

TAUERÁ-MIRY. Igarapé do Estado elo Pará ; banha o 
mun. de Abaeté e desagua no rio lVIarata.uyra . Ha um outro 
igarapé do mesmo nome e no mesmo mun. afl', do Pero
caba . 

TA UERÚ. Serra elo Estado ·do Pará, no mun . da Prainha . 
TAUHAÚA. Cachoeira. no rio Padauiry, t rib. do Negro, 

no Eslado do Amazonas . 
TAUNAN. Furo do Es!aclo elo Amazonas no mun. da 

Labrea . 
TA UNA Y . Nucleo colonial no Estado do Pa,r aná, no mun. 

ele Paranaguá. 
· TAUNAY. Ilha do Estado do Pat•aná, no rio Iguassú, 
entre a foz do Negrinho e a d<;J Negro. 'l'em mais de (~·es kil~. 
de extensão. Foi assim denomm ada em honra ao entao presi
dente da provincia Dr. Alfredo d'E scragnolle Taunay. 

TA UNA Y. Arroio do Estado do P araná, afL ela margem 
di r. do rio S. Antonio , ·trib. do Iguassú . Entra com 20 metros 
de largura na bocca. 

TAVACAHY. Co t•rego do Estado de S. P aulo; banha a 
cidade de ~orocaba e desagua no rio deste nome. 

TAVARES. Pov. no clist. da Lagôa Santa e !!: atado de 
Minas Geraes . 
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TAVARES. Log . do Estado de Minas Geraes, no mun. do 
Pará. 

TAVARES. llha comprida· de 1.500 me·~ros sobre 350 si
tuada em frente a S. Gonçalo. E' a ilha do Dt•. Fa()'unde; de 
.Ba.lthazar Lisboa e ela planta de Mal'inha ; a ilha" do pàdre 
Lemos de· Freycinet ; e a Riquesaba de Barrai e de Candido 
Mendes . . (Dr. Faust0 ele Souza. A bahia elo Rio de Janeiro). 
Fica proxirna da ilha das Flores e é de pt·oprieclade da família 
Tavares. 'l'em urna caeira movida a vapor. Houve nella, h a 
mais de 80 anr.os, uma fabrica de anil. Chamou-s2 em alo-um 
·~empo Iriq~teçq,!;a e Pontc~l. 0 

TAVARES. Pequeno rio que atravessa a ilha de San~a 
Catharina, no Estado deste nome. 

_TAVARES . Ribeirão do Es tado de Sant Catharina aff. do 
Ltmeira, que o é do Itaj ahy-mirim. ' 

TAVARES. Lagôa do Estado de Minas Geraes, no dist. da 
Lagoa Santa . E' pequena . (Inf. loc.) 

T_AV ARES. Salto no Paranatinga, alto de 40 metros, é pre
cedido por uma cachoeira junto a uma grande !age, onde as 
çanôas descarregam, carregando-as de novo 110 kils. abaixQ e 
seguem por um canal est reito e difficil, encostado á mão di\·., 
de onde pouco adiante atravessa-se para a outra mat·gem. onde 
ainda se descarrega, e voltam as canôas vas ias novamente para 
a · dir., onde são levadas por um varadouro de t !'es kils. cheio 
de clifficuldades, por ser pelo aHo de uma montanha asperrima, 
cheia de pedregaes soltos . O caminho das cargas, á margem 
esq., comquanto longo de quasi uma legua, não serve para 
varadouro por ter uma cachoeira no seu terço inferior, que im
possibilita a passagem das canôas . Recebeu o nome ele Tavares 
dado pelo explorador Peüoto de Azevedo, em homenagem ao 
capitão-general Francisco de Paula Magessi T avares. 

TAVARES BASTOS. Coloni a no mun. de Ponta Grossa 
no Estado do Paraná. ' 

TAVEIRA. Riacho do Estado de Pernambuco; vae para o 
Tatuoca, que desagua no oceano na barra de Suape. 

_TAVEIRA . Corrego do Estado de Goyaz, aff. da margem 
~a·. do ribeirão Palmital, trib. do San~a Maria, que o é do 
rio Corumbá (Inf. loc.) Do mun. de Santa Luzia nos fazem 
menção ainda de um outro carrego desse nome, aff. da margem 
esq. do ribeirão Santa Maria. 

TAVEIRAS. Serra do Estado de Goyaz, no mun. de San·~a 
Anna de Antas . 

TA VIO. Furo do Es·tado elo Pará, em Aveiros e Brazilia Legal. 

TAXIMIRANDA. Igarapé do Estado do Pará, no clist. de 
Bemlica e mun. da capital. 

TAXITUBA. Igara pé do Estado do Pará, ·no mun. de 
antarém . 
TAXO. Vide 'J.'acho. 
TAYACOARA. Riacho elo Estado do Pará, aff. doTapaj6s. 

Dá o nome á margem do rio desde o porto do Pindoval aLé á 
primeira cascatinba. Desse ponto em deante a mar()'em receba o 
nome ele Barreirinba. 0 

TAYASf?U.:. Ilha _do Estfldo elo ~mazonas, no rio Japurá, 
aff. elo Sohmoes. F1ca. prox1ma das Ilhas Uanapú e Mutum. 
E' ainda denominada ilha dos Porcos. Encontra-se ta.m bem es
cripto Tay-assú . 

TAYASSÚ. Cach1eiras (2) no rio Uaupés, no Estado do 
Amazonas. 

TA YASSÚ-Y. Igarapé do Estado do Pará. Vide Taiass1thy. 
TAYLOR. Leg. elo Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 

Santo Antonio de Therezopolis. 
TAYÓ. Morro do Es~aclo de Santa Catharina · eleva-se no 

logar denominado Serra elo Marcos en~re as nasc'entes do Ma
rombas ,ao N. e Cachorros ao S. E' abumdante em prata. 

TAYO . Rio do Estado de Santa Catharina; banha o mun. 
.de Blpmenan e corre para o Itajaby. 

TA YOSINHO. Rio do Estado de San~a Ca.~harina · banha o 
mun. de Blumenau e vae para o Itajahy. ' · 

TAYOBEIRAS. Pov. do Estado de Minas Geraes nas di
" isas dos muns. do Rio Pardo e de Santo Antonio de Salinas. 
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TEÁ . Rio do Estado do Amazc,nas, afl'. do rio Negro no 
mun. de S. Gabriel. (Inf. loc.). Vide Tcyd. ' 

TEACÁ. Igarapé do Estado do Amazonas, aff. · da margem 
dit•. do rio Solimões. Sua foz !ica a 3° 20' ele Lat . S. e· a 25•9' 
de Long. Occ. 

TEBIRACAJUTIBA. Nome dado por Barleus á bahia ela 
'J.'l'aição, no Estado do Pal'ahyba do Norte. Diz Warnhagen 
que talvez esse nome col'l'esponela ao nosso Acajtttíbir·ó, que 
Casal leu AceJutibiró. 

TEÇACUAN. Ilha elo Estado do Maranhão, no mun. de 
Vianna, no lago deste nome. E' ·tambem denominada Ati
nacuan. 

TECLA (Santa). Dist . incorporado á freg . de S. Miguel 
Archanjo em Missões, no Estado do R. G. do Sul, pela Lei 
Prov. n. 1. 426 de 4 de janeiro ele 1884 . 

TECLA (San·ta) . Serra do Estado do R. G. do Sul, prolon
gamento da Coxilha Grande. Nella teem-suas cabeceiras diversos 
rios, entre os quaes o Negro, afl'. do Uruguay . AtL-avessa o 
mun. de Bagé. 

TECLA (Santa). Antigo forte do Estado do R. G. do Sul, 
no termo de Jaguarão, na confluencia dos rios Negro e 'Pirahy. 
Foi cons truido em novembro de 1773 por ordem do general 
hespanhol D. João José Salcedo, quando n.travessou a Cam-. 
panha para atacar o forte do .Rio Pardo, no Jacuhy. Jaz na 
lat . S. de 2t 0 16'36" e long . Occ. de Ho 25'28" do meridiano 
do Rio de Janeiro. O Dl'. Faus·to ele Souza assim descreveu--o: 
Tecla, (Santa). Forte fundado por D. José Ver~iz, nas 
pontas do Rio Negro, perto ela confluencia do Pirahizinho, 
quando resolveu atravessar a pr.ovincia para it· atacar o forte 
do Rio Pardo. Sitiado pelo mesmo Rafael Bandeira, rendeu-se 
a 23 ele março de 1776, sendo incendiado e arrazado no dia 
seguinte. Segundo uma informação do vice-rei Luiz de Vas
concellos, a sua fórma era um pentagono irregular, e com
punha- se de tres baluartes e dous meios baluartes construidos 
de torrão, sem maior resguardo ; e que, além de não impedir 
os contrabandos, era um motivo de discordia entre os vassallos 
dos dons domínios. 

TEÉ. Igarapé do Estado do Amazonas, no clist. de Janauacá 
e mun. da capital. 

TEFFÉ. Cidad~ e mun. do Estado do Amazonas, séde da 
com. ·de Solimões, na margem oriental da bahia de Tefl'é , 6 
milhas acima da foz do rio deste nome no Solimões e 321 da 
confl.uencia elo rio Negl'O, com riqui>simos productos natu1·aes. 
Orago Santa Therezae diocese do Amazonas. Com o nome ele Ega 
foi elevada á categoria de villa em '1759 pelo governador J oa
qu~m de Mello Poyoas~ Cidl!-de com o n~me de Teffé p~la 
Le1 Prov. n. 44 de it> de JUnho de '185;:>. O ·mun., alem 
da parochia da cidade, comprahende mais as de S. Paulo 
de Olivença, S. Joaquim de Caiçara e S. Francisco Xavier 
de Tabatinga. O mun. ~ riquíssimo de prodnctos naturaes 
que suas magestosas fio1•es~as enthesouram . Cultura de café e 
algodão. Exporta borracha, pirarucú, salsa, castanha, mixira .de 
peixe boi, manteiga de peixe boi e de tartaruga , e cacáo. Tem 
eschs . Agencia do correio. Nella tocam os va.pores das l inhas de 
Manáos a Iquitos (Perú) e de Manias a Marary (no rio Juruá). 
No mun. encontram-se, além de muitos ou~ros, os seguintes: 
lagos: Deixa-Fallar, Ipaua-pixuna, Ingayoara, Maria P6 e 
Cumapy. Paranás: Grande, Tarumá, Anaxique, Umaumaoú, 
Suacho, Buabuá, Panauan, Arapary e Mamaloca. Igat·apés; 
Ipaua-pixuna, Jatuarana, Jandiá, Surubym, Agua B1·anca, Ma
cuipaná , Maná, Mutim, Ingayoara, Paracuhuba, Preto e Pi
ruin. Rios: 'feffé, Juruá, Aranapú, Meneruá, Meneruazinho e 
Perum. 

TEFFÉ. Rio do Estado elo Amazonas; rega o mun. ele seu 
nome e desagua na margem dir. elo Solimões, entre e foz 
dos importantes rios Coary e Juruá . Ignora-se onde ficam 
suas cal.mceira;. Fórrna em sua foz uma bahia, a de Ega, que, 
segundo o !lapitão-tenente Amazonas, tem 12 kils. <:~-e la r
gura. Em snas margens habitam os Jumas, Achouar1s, Co
cut·unas, Catuixis e outras nações selvagens. No traba;lho .11 
Terra e e Jlomem, publicada com o nome de Wappoaus (1884) 
lê- se sobre este uio o seguinte : "O Tefle d~sembo?a ~o la~o 
de Ega, depois de um curso avaliado em 90 lu!., CUJa d1recçao 
geral é para N. E. No tempo das aguas podem subir por 
elle grandes embarcações até quasi ás cabeceiras; na secca é 

.. 
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navegado por canôas de mais · de· um metro d~ ·cala:!!lo: Recebe 
pela esquerda um affi . ch3:m~do '11ehuana-Pà:raná _pelos ín
dios e Gancho pelos braztiPtros; pelo, qua.l ,. medJante um 
V3il!adouro, póde passar-se ac :uruá.». 

TEGIPIÓ . Pov . elo EsLado de Pernambuco, no ter tno da 
Capital , com uma•ca.pella de N. ~ · elo Rosauia, duas.eschs. !Jubs . 
de inst. prim . creaelas pela Le1 B1·ov. n. 655 de 18 ele abr1L de 
1866• e. 786 de 1.1, de a.bri l de 1868 e. uma. esjação da E. ele F.erro. 
do Recife a Caruarú. 

TEGIPIÓ. Rio do Estado de Pernambuco ; nasce no disL. 
da Varzea corta a estrada real que vem do Sul,. onde h a uma 
ponte com 'o mesmo nome do rio, e tambem a estrada real que 
vem do Cabo na ponte do Motocolombó, e vae desaguar no mar, 
elefrontll ela ilha elo Nogueira. 

TEHÚ. Lago e il ha do · Estado do Ama.zonas, proximo á 
foz do rio Juruá . A ilha 1ica defronte da bocca elo lago Tama
quá e o lag0 enLt•e os denominados Tamaquá e Guauá, todos 
tves na margem dir . do Solimões. O Si· . Costa Azevedo es
cr.eveu 'Dehi't; J. V. Barreto, 'l'aihú. 

TEHUANA-PARANÁ . Assim denominam os índios o 
rio Gancho, trib. ela margem. esq. de Sohmões, no• Es·tado do 
Amazonas (J. E. '\.Vappoous). 

TEIMÃO. Serra elo Estado ele Minas Geraes, rro clist'.· ele 
Parauna e mun. de Curvello. 

'l'EIMÃO. Riacho no termo elo Ingá elo Els tado elo Para
hyba elo Not·te. 

TEIMOSO. Log . do Estado ele Pernambuco, n0s muns. !!le 
Na~a1·eth e Amaragy . 

TEliMOSO". Ribeiriio elo Es·tado ele Minas Geraes; nasce na. 
serra ele S. Pedro e vae para a maa·gem clir. elo P omba. 

TEIMOSO . Cachoeira no rio elo Sul. · t res kils. mais 01t 
menos acima da elo Arrependido, no mun . elo Prado e Jlls·~a<ilo 
ela Bahia. 

TEITANDUBA . Log. elo Estado de Penambuco, no dist. 
de Vicencia. 

TEI'l?ANDUBA. Riacho elo Estado ele Pernambuco, no 
mun. de Nazareth; desagua no Serigy, afl'. elo rio Ca.piberibe
mirim. 

TEIX EIRA. Villa e mun. elo EsLaclo elo Pàrahyba elo 
Norte, termo ela com . do seu nome, a 444 kils. da capital. Orago 
Santa Maria Magdalena e diocese elo Parahyba . De simples pov:. 
ela f reg. e vil! a ele Patos foi. elevada á categm:ia ele parocb.i.a 
p.ela Leí Pro v. n. 16 de 6 de ou·tu.bro ele 1857. V1lla. pela 
Leá Prov. n . <! de 29 rle ag0sto de 1859. Desannexada ela com. 
ele S . João e incorpo1'ad.a á do Pombal pelo art. 1o da Lei Prov: . 
n . 56 ele 9 ele julho ele f862 . Cr<?a.ela com. pela Lei Prov. n. 139 
de 29 ele outu bro cl~ :1864, que incorpovo.u-lh e os ·termos de 
Patos e Teixeira . Foi rebaixada ele vi.Ila. .pela L~i Pt~ov .. n . 410 
de 24 ele novembro de -187-1, restaurada pe la de n. 55') ele 5 ele 
setembro de 1874. Em vir·tnde elo art . II ela Lei l?rov. n . 597 
ele 26 ele novem bt•o ele 1875 passou a com . elo 'l?eixeira a deno
minar- se Patos e o termo elo Teixeira incoporaclo á com . de 
Alagôa elo lVlon·teiro; esta disposição, por ém, foi 1:evogada pela 
Lei Prov . n. 665 de 18 de fevereiro de 187.9 , !JiUe deu . á com. de 
Batos a denominação de 'l'eixeit,a, ficand0 esta constituída com 
os ·termos ele 'l'eixeira, Patos e Santa Luzia elo Sabogy . Foi 
classificada com. ele 1.a entr. pelos Decs. ns. 3.451 ele 25 ele 
abril de 18õ1 e 5.079 d•J 4 de se·bemhro de 1872.. Sobre l1mites 
vide: Lei Prov. n . 4 ele 9 de agosto ele HJ59 ; art . II da ele 
n. 56 de 9 de julho de 1862 ; n. 144 ele 8 de novem•li>ro de 186<1; 
n. 217 de 9 ela outubro de 1865; n. 688 de 16 ele outubro 
ele 1879 ; n. 756 ele 4 de dezembro ele 1883 . Agencia do cor
reio e duas escbs pnbls . ele i nstr. prim. Qua torze legua·s· distante 
de Batallião, 40 da Campina e 70 da capítal fica esta villa, 
certamente a que está em ma'ior elevação na Borborema e por
tant0 em lodo o Es taclo. eoHocacla no meio ete bons tet·r enos 
cte agricultura, Teixeira gosou outr'ora de g t·ande import.ancia 
commercial, ·tornando- se o emporio dos sertões do Parabyba 
e Pernambuco, ele cuj:J. linha de limites está a· menos de duas 
legilas·. Diversas causa:s tzem feito climimli'r o seu movimento 
commer·cia~·; mas a sua fe liz posição tbpographica e r ecursos 
n:aturaes proprios a sustentaram sempt·e . A vill a possue uma 
excellente egreja matriz, cadeia e alguns preclios particulares 
bem construidos. Per·to es trá a: rocha denominada Téndó, 

ele onde· se descorti:na g.rande' parte: da ribeiva ele Pinhara:s •e· 
visinhas, na clis·tanci a ele mui tas Jeguas . Av 1sta-se perfe1 ta
mente a magestosa sem·ania do Jabre. D11as. leguas- a E. ela. 
vi lia fica o gr,\ nde açuder ele Poços, o maior .d o Estado, obra 
feita ,durante. a· secca de 187,7. O nome da vtlla e trecho ela. 
Borb.J r ema, em que. é situada, provém sell7 cluv_ida cl~ L~m. de 
seus prJm3Ü'OS mo t·aclores . Ignora.-s~, poyem, st esse Te•:x:e1ra 
represen·tou papel saliente na colomsaçao cles>e terntor10 a. 
ponto de merece1· deixar-lhe oseu nome. Comprehende o pov. 
Immaculada . 

TEIXEIRA. Log. do Estado ele Pennambuco, no mun. de 
Iiambé. 

TEIXEIRA. Log. no dist. ele S . F rancisco Xavier ele• 
Itaguahy do Es·tado elo Rio ele Janeiro . 

TEIXEIRA . Log. do Estado clB< l'iflinas. Gerllies, no dist. 
ela Vargem Alegre e mun. ele Marianna. 

TEIXEIRA . Serra 'que se.para; ol Esba.do de Pernambuc@' 
do elo P arahyba do Norte. 

TEliXEIP.A. SeN•a elo Illstam0 das Alagôas, no mun . da. 
Port·o CaJl v o, 

TEIXEIRA. Serra elo Estado ele Minas Geraes no clist'. 
elo Morro de Gaspar Soares . 

TEIXEIRA. Assim denominava- se a. actual ilhn do Cas
queiro, nomun. do Santos e Estado de S. P aulo. 

TEIXEIRA. Ilha do Estacl'o do P araná, na bahia ele• 
Paranaguá. 

T.EIXEIRA. • .,Riacho· do Estado. do Maranhão, no mun. de 
N ova-·"Yol'lc 

TE1XEIR.A . €orrego do E~tado ela Bahia, att: . do rio 
Jeq.uitinhonha . Ha nesse con·ego um peq,uen0 braço (Pa~aná
mirim) que sabe do mesmo e depois ele ter-se afastado _um p~uc o 
torna a vir encon trai-o. DLtra nte as g t•a ncles chems a Ilha 
formada é coberta pela aguas, e os etous canaes confundem-se em 
um só. 

TEIXEIRA. Rio do Estado d"o Rio de J·aneivo, a il'. do 
Guanclú. I-Ia nelle uma. po nte no log . denominado Gae T~bcllil 
Recebe o QLtilombc . 

TEIXEIRA . Corrego do Estado de Minas· Get•aes, afl'. elo. 
Pitangas, no mun. de S . Miguel de Guanhães. 

TEIXEIRA. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, entre· 
Guar aciaba e Anta . Recebe o cmTego elas Sete Lagôas . 

T.!:!;IXEIRA. Ribeirão elo Estndo ele Matto Grosso; nasce 
proximo ao loga:r do Macuco, 12 kil s . ao N. E. da vi!Qa: do 
Diamantino e vae unir-se ao ribeirão ela Agua Fria. 

'PEIXEIRA. Por·to no mun. ele Pacatuba e Estado ele Sergipe. 
Existe ah1 um deposi·tu ele recolher assucar e ou·tros generc>s. 

TEIXEIRAS. Log , na freg. de J acarepa.guá elo DistL·icto 
Federal. 

TEIXEJIRAS. Log . do Estado elo R. G. elo Sul, no mun. 
de Caçapava, com eschola. 

TEIXEIRAS (Santo Antonio dos). Pov. elo Estado de 
Minas Geraes, no mun. de Viçosa, com uma eseh . pnbl. ele· 
inst. prim . creada pelo art. I§ I da Lei Prov. n . 2 .730 ele 
18 ele dezembro de 1880. Foi elevada á dist. pela Lei Pro v . 
n . 3 .171 de 18 de outubro ele 1883. Agencia elo correio m·eada 
pela Po1•ta1·ia ele 9 ele agosto de 188{. 

TEIXEIRAS . Pov. elo Estado ele Minas Geraes , no cl'ist- . 
ele Sant'Anna de S. João Acima e mun. elo Pará·. 

TEDGEIRAS'. Estação da: E . de F . Leopolclina, no Es
tado ele Minas Geraes, no prolongamento pm·a ltabüa ele MattO< 
Dentro. Está si·tLtada a 14.8.20 mett•os eb ele Viçosa (inaugu
rada a 15-de novembt·o ele i885) e a 266.635 metL"OS ele P orto· 
Novo. Foi inaugurada a 2i de dezembro de 1885, Até 
essa da-ta e com esse ·tL·echo, tinha a Companh ia Leopolclina 
532 ki'ls. ele linha em trafego .. 

TEIXEIRAS. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, ail'. da 
margem clir, elo rio Passo Fundo, tl'i b. elo Uruguay. 

TEIXEIRAS . Ribeirãõ do EsLaclo ele Mioas Geraes, n.o 
prolongamento ela linha elo centro cln E . d:e F. Leopolclina;;, 
Recebe o COl'l·ego Bernardino. 
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,TEIXEIRA SQARES. Estação da E . •de tF. "<3entral do 
Brazil, entre Benjamin Con&tant e Coneeição, no ramal de 
Porto Novo. Foi aberta ao trafego a 13 .de ..maio de 1891. 

TEIXiEIRINHA . Log . do !Estado de , Pernambuco, .no mun . 
de Itambé. 

TEIX:EIRINHA . Morro '!lo mun . . de .'Campinas, no Estado 
•de<S. Pawlo. 

,TEJO. Log. do Estado de Pernambaco, no dist. de Vi
-cencia. 

TEJU~A. Arroio do E'shclo elo 'Pal:'aná; 'desagua ·na ma1·.,.em 
·, esq. do rw . deste nome, entt·e 'Os arroios Juquery e Piracàhy. 

TEJUP:ABA. Log. do Estado de.Pernrambuco, no mun. lile 
Serinhaem. 

' TEDEGRAPHO. Log. do ]]staclo de B. ·Paulo, .nru 'estracla 
do 'Vergueiro ·e mun . da Capi'tal, com eschola. 

TELEGRAPHO. Mol'ro 'do Estado do Rio ele Janeirv, no 
logal' Sacco, ~do mun. de Saquarema. Obteve esse nome porque 
nelle estara assente um te legrapho ele ·taboas. 

TELEGRAPHO . Mor~o a NE. da cidade de Cabo .Frio, 
' no Estado do Rio ele Janeiro. 

TELEGRAPHO. Morro da Capital Feder.al, na Quinta ele 
S. Christovão. 

TELEMACO. Ilha e rio do Estado do . Earaná, no rio Tibagy, 
1l dist, elo ,Jatahy , 

TELHA. Assim rlenominava-se .até 1883 a cidade do J.g~tú 
do Estado do Ceará. Vide Igatú. ' 

TELHA. Anaial do Estado do Ceará, ·no termo de Tam
boril. _Tem uma ca,pella .ela invocação de S . Sebast~ão no lagar ' 
denommado Chapada ela Telha. Foi elevado á dist. pelas . .beis 
Provs, os . 2 .0l1 de 6 .cle setembro de 'i882 e 2.042de6 de no

•vembro de !1.883 . 

TELHA. Log. do Estado do Parabyba do N01·te, no .mun. 
-de Mamanguape, sobre o rio deste nome. 

A 
TELHA. Bairro da Villa do Parahyba, no Estado elas 

l agôas . 
TELHA. íPúV. do ·Estado ele Se!!gipe, no termo de Pro,priá; 

com um a cadeira do ensino elementar mixto, creada pela Lei 
Prov . n. i .288 de d.7 de abl'il de 1884. 

TELHA. Pov. do Estado de Sergipe, no mun. do Lagarto. 
TELHA. Log. do dist. da Capital do Estado de Sergipe. 
TELHA . Morro do Estado de Sergipe, no .mun. elo Soccorro . 

TELHA. Outeittos do Estado de Set•gipe, a O. da Capital, ao ·' 
longo da costa do mar. São notaveis por servirem ele marca 
aos navegantes. 

TELHA. Ilha do Eslaclo elo E. Santo, no rio Doce, proxima 
da illta da For·taleza e acima da .foz do rio Santa Joanna . 

TELHA. Riacho elo Estado das Alagôas, ·n ·o ~m:un. do Pa• 
rahy.ba. 

TELHA . Rio do Estado de Sergipe, aff. do . Polo:•im que ·o 
é do Cotinguiba . ' 

TELHAS. Carrego do Estado de Minas Geraes .; ban·ha ·o 
diat. dos 'rres Corações e clesagua ao rio Lambary, atr. do rio 
'Verde. · 

TELHO. Log. do Estado elo R . G. do.Stil, entre Jag.uat-ã.o 
a Bagé . Ahi flcà uma das estações da Locomotora Jag,ua
rense. 

TELHO. Arroio do Estado do Rio Grande ;ao ul, aff. ,do 
l'io Jaguarão pela margem esquerda, 

TELLES. Bairro do Estado de S. Paulo, no mun. cloP·ara-
hybuna, com eschola, . 

-. TELL'EEj, Ilha do Estado do Pal'á, na .com .• • d'e Mazagão. 
. 'li'ELLES. (Dr.) Carrego do Estado de Minas Geraes, atf. d'o 

1'10 S. Domrngos, que o é do rio Joaé Pedro. 

TEMA (anta na lingua iffiarê). ,Ilha no tti@ Negro .a'll'. ·do 
Am~zonas, no Es~ado deste nome , Fica proxima das i-lhas .de· 
nommadas Curemrna e Pay.é-arana. 

TEM-ARA ._ Ilha elo E~tado do Amazonas, mo .rio ,Japurá . 

'ilEM 

,E' •separada, por um ,furo,, .dia ilha Uaj·ahy, • que ·fma-ll~e ao 
Sul. 

TEMARIBICI (rio dos abios). Rio do Estado do Amazonas 
aff. do canal denominado .Matut~acá, :que Liga.o•rio ,Ba·l'ia ('Ve
nezuela) com o Cauabuu, (Brazil). 

TEMAU ABO (rio elas Antas). tRi'D do ··Estado ' clo Ama:ton:w, 
aff. da .ma~·gemdir. do eanal de .Mat.ucacá,. .que liga o rio .. Baria 
(Venezuela) com o rio Ca.ualmry (Brazil). 

TEMBE'S. Ind.ios do Estado do PaL~á, aldeiad03 n1Xl! margens 
. do igara,pé Pixuna, a ,1Q milhas ela foz do Canlilirú~aasú no 

Capim. A maloca está ·assentada sobre um terreno elevado, á 
margem elo rio e rodeada de florestas. Compõe- se de.alguus 
índios do aldeiamento de Santa Leor.oldina e ele outros ct·esciclos 
elas bt•enhas do l'ias Urahy e'Pimental àfis . do Gu1·upy, e elas dos 
Putyrit~l e Cauicb.y, que correm pa·ra o Capim, No seu estado 
selvagem, vivem os 'l'embés inteiramente nú>, s6mente escon
dendo o m~mbro viril com uma tala de cipó ou fio de algodão. 
a que dão o nome ele 'l'acuonguava. Trazem os cabellos grancles, 
cabidos pelas cos·tas e aparados na ·testa. Fazem um tecido de 
fi0s de aJgodãio, Poapeçuaaua, no braço esquerdo e tingem de 
urucú para livral-os ela pancada da cot·da elo arco, q uanclo é 
despedida ·a flecha . As mulheres ·tt:azem o cabello ela mesma 
forma e usam uma,facba larga ele .algodão teciGlo, Tüpoy, pa:s
sadll. a Liracollo pelo hombro direito, sobre a qual guardam os 
filhos. Usam os homens do arco, Muira.para. ' Suas fl echas são: 
a taquara, Tie, para caça grande ou inimigos, e unia outra, 
Macauan-eté, de ponta de osso para peixe . Amarram na ca
beç.a obliquamente uma, testeira de pe'noa~ da caulila elo japú, 
tec idas infer iormente cóm o fio de algodão, ·a• que chamam Aka
nitac. No cordão com que atam o a'lmni·tac á nuca, prendem 
uma especie de babado de penna~ ela cauda da arara ve1•melha, 
que cahe sobre as costas, e a que àenominam Aranipeú. 
Quas'i todos usam elo Mime, especie de cornet;\ ou buzina que 
serve para chamar os companhP.iros á dansa. As mu-lheres, na 
occasião das festas, g l'udam nos cabe llos com cê t•a virffem pe
quenas bodas da pa.po ele ·tucano, cqamadas Ueçae, com·em os 
braços com a penn ugem branca elo gavião real, que é segura ao 
breu, e a que denominam Uirá- aua . O tuchaua (chefe) tem o 
seu Ara ué, que é o sceptl'o, uma esrjecie de abanaàor tenGlo no 
cabo uma po~çiio de cordões cobertos de pennugem de gavião real 

•rematados por bo_plas de papo de tucano. Esses indios,já semi- ci
·vilisados, vivem a inda em contac·to com outros selvagens e são 
i'nimigos irreconeiliaveis do3 'l'ymbiras, que habitam hoje o rio 
Cajuapara, aff . do Gurupy . O Sr . B. Rodrigues, que esteve 
enbr'e· elles, esc1•eveu no seu Relatori:o sobre o uio Capim o ,se
guinte: «E' uma tl'ibu de i'nclole Racifica, ele caracter brando 
e de éonstancia nos seus actos. l::lão geralmente reforçados, 
de uma côr moreno-clara, bonitos, sendo em geral as mulheres 
mais al ta:s . e gordas, ma1 feitas ele corpo, tendo com·uudo feições 
delicadas e bellas. Os que vivem ainda fóra do con·~acto com 
os brancos usam o baiço inferior furado ou .penduram uma ro· 
dela ele pao. São polygamoa e os principaes podem ter quan.tas 
mulheres quizerem , No casamento não ha ceremcnias, em geral 
entl'egam a um rapaz u:m·a ·menina, que com elle V.ae •habitar 
a-té chegar a puberdade, ignorronclo·e o lilia da união, que é 
unic~~omente denunciada pela gravidez.» Os Tembés .parece eles. 
cenderem dos Tupioambás. 

.f.rEMcBI .. R:iac4o r do Es·ta:Glo de Pernambuco ; bal:Pha ·o Jàist. 
ela Varzea e desagua no rio Capiberibe. 

TEM FE'. Log. do Estado do Piauhy, na com . de Bapras. 
TEMliMINÓS. 'I'rib'u indigena qu:e unira•se ·com os );>or

tuguezes d:e S. Vicente (S. ·Paulo) contra os Tamoyo'S. A 
palavra temi111inós significa, segundo \Varnhagen, neto ou 
descendente. 

TEMIP.UJÓS . lndios çio Es-tado ele Malta Grasso, entre o 
Arinos e o Juruena ('I') B. de Me1gaço. 

.TEMIV.EL. Ribeirão lilo Estado de S. Paulo, -aff. do Ypi
l'a.nga, tri.b. do Juquiá ; coJ.Tre pê-lo mun . de Igmape. 

TEMMÃO. Morro do Estado ele Minr~ U:era:es·, ' DO díst. do 
P.arauna e mun . ,lil.o Curvello ( Inf. loc.) 

'iDEMBERO . .Log. cl:e •Estalil'o ei!@ Ivitaranhão, nas d-ivi;sa-s ·'da 
.vi~da ·de Flôr<rs, "aCO'JllOente . 

TEMPESTADE (Praia da) . Na margem ii'i-reita ll:o bràço 
esq . . do t l'io Ar.aguaya, ,t r.il, . do ;.Tooantins, .a'cimra dadoz â o<rio 
das Mortes . 
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TENARI. Rio do Estado do Amazonas, na margem dir. elo 
Waupés e o ultimo explorado pelos portuguezes (Araujo Ama
zonas). 

TENDA. Pov. do Estado de Pernambuco, na com. de Na
zareth, com uma esch. mixta de inst. prim. creada pela Lei 
Prov. n. 1.506 de 29 de julho de 1880 . 

TENDA. Pov. do Es·taclo elas Alagôas, no mun. de S. José 
da L age, com uma capella de N, S. da Conceição. 

TENDA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes; nasce na 
vertente septen·trional da serra do Turvo, rega o mun. des·te 
nome e desagua na margem esq. do Turvo Pequeno, 

TENDA. Cachoeira no rio Cuyabá e Estado de Matto-Grosso, 
entre a elo Paiva e o recite dos Qllatro Vintens. 

TENDAS. Log. do Estado do Piauhy, no mun, de S. João 
do Piauhy. 

TENDIBA . Log. da freg . de Jacarépaguá pentencente ao 
Districto Federal. 

TENENTE. Monte do Estado do R. G. do Norte, no mun. 
de Caic6. 

TENENTE. Carrego do Estado do Rio de Janeiro, no dist. 
da Encl'Uzilhacla e mun. do Parabyba elo Sul. 

TENENTE. Carrego aff'. elo ribeirão do Jardi~, que é trib. 
do rio J agua t•y. Corre proximo ás di visas dos Estados de Minas 
Geraes com S. Paulo. 

TENENTE RODRIGUES. At•roio do Estado do R. G. do 
Sul_, trib. ela !llargem esq. do rio Uruguay. Fica ao O. da 
coxtlha do Pat Passo e ao S. do arroio Mineiro . 

TENTEN. Ilha do Estado do Amazonas, no t•io Madeira, 
acima de Arare ta ma ( Araujo Amazonas). 

TENTEM. Ilha e rio do Est1do do Pará, no mun . do Ca
metá . 

TENTEM. Igarapé aJT. da margem esq. do rio Urubú, trib. 
do Amazonas. Stta foz fica entre a elos rios Anibá e Cat·ú 
(Carta hyclro,qr. do rio Urubú pelo 1° ·tenente da armada An
tonio Macleit'a Shaw, 1883 ) . 

TENTUGAL. Pov. no dist. ele Onrem do Estado do Pará, 
com uma esch . publ. ele insto prim., cr~ada pela Lei Prov. 
n, 1.040 de 14 de março de 1881. Fica á margem dir, do rio 
Caeté, na estrada que vae de Ourem a Bragança. Log-ar fun
dado em 1753, tornado importante nucleo colonial de emigrados 
da secca que chegou a contar 4,000 almas e presentem~nte (1884) 
não tcrá mais de 300. Possue urna egreja. Cultura ·de man
dioca, arroz, milho, feijão, batatas, aves, etc. 

TENTUGA.L. Log, do Estado de Pernambuco, no mun. de 
Barreiros. 

TERENAS. Indios do E~tado de Matto Grosso; a1gans esta
belecidos no aldeiamento de Miranda. 

TERERÉ. Pequeno pov. do Estado do Rio de Janeiro, no 
dist. da Guia e roun. de Magé. 

TERERÉ. Log. do mun. da Capital Federal, na freg. de 
lnhauma. 

TERERÉ . Serra na freg. de Inhauma do .Districto Federàl. 
TERERÉ. Rio do Estado da Bahia, entre Cachoeira e Santo 

Amaro. 
TERERÉ. Riacho do Estado de Matto Grosso, n~ mun. de 

Miranda, proximo elo Fecho dos Morros. Vae para o rio Para
guay. 

TERERIS (Rio). Vide Queima. 
TERÉ-TERÉ . Igarapé elo Es·taclo Pará, no dist. do Mos

queit•o e mun. da Capital. 
TERMAISARIS. Selvagens habitantes das ma.rgen s do rio 

Içana, aff. do Negro, que o é elo Amazonas (Dr. Alexandre R. 
Ferreira. Diario, 1786). . 

TERRA ALTA. Ilha do Estado do Espírito Santo, no rio 
Doce, entre a pov . de Linh'ares e o porto do Tatú. Com o 
mesmo nome ha uma lagôa que desagua na margem esq. dáquelle 
rio tambem denominada Terra Alta, 

TERRA ALTA. Igarapé do Estado do Pará, no mun. de 
Marapanim. Vae para o rio deste nome. 

TERRA BOA. Rio do Estado do Paraná; nasce da serra 
do Mar e clesagua na margem dir . do rio Capivary. 

TERRA BRANCA. Di~t. do Est.ado de Minas G?raes, no 
ml!_n. de Mon·tes Claro3, banhado pelo rio S. João. Orago São· 
Joao Baptista e diocese de Diamantina. Ainda simples pov. 
foi elevado á clisi. pela Lei Prov, n. 1.471 de 9 ele julho de 
1868. 'f ornou-se · séde da f1·eg. ele Itacambira do mun. do Grão· 
Mago! pela ele n . i. 575 de 22 de julho de 1868 ; disposição essa 
que foi revogada pelo art. V da de n. 1.663 de 16 de setembro· 
de 1870 . Incorporada ao mun. elo J~quitahy pelo art. II da de 
n. 1.996 ele 14 de novembro de 1873. Incorporada tanto na 
parte civil como na ecclesiastica á parochia dos Olhos d' Agua 
:r;>elo art. .r da de n. 2.374 de 25 de setembro de 1877. Elevada 
a categor1a de parochia pela de n. 2.631 de 7 de janeiro de 
iSSO . Desmembrada elo mun. do Jequitahy e incorporada ao 
de Mon·tes Claros pela de n. 2.810 de 4 de outubro de 1881. 
Tem uma esch: publ. de ~nst. pl'im. para o sexo masculino, 
creada pela Let P1·ov. n. 2.'164 de 20 ele novembro ele 1875 e 
uma o.u~ra par!l o sexo feminino. Agencia do correio. Sob).'e 
suas d1v1sas veJa-se, entre outras, a Lei Prov. n. 3 . 387 de 10 de 
julho ele 1886. 

TERRA BRNCA. Porto no rio Jequitinhonha, mun. de 
Bocayuva e Estado de Minas Geraes. 

TERRA CHIADA. Rio rlo Estado do Espírito Santo, no 
dist. de S. Matheus . 

TERRA COMP RIDA. Corrego do Estado ele Minas Geraes, 
nas divisas de Santo Antonio do Aventureiro. 

TERRA CORRIDA. Corrego do Estado de Minas Geraes. 
E' apenas importante porque da sua foz começam as divisas 
entt-e San·to Antonio do Aventureiro e Madre de Deus ela An
gus·tura. Desagua no ribeirão do Aventureiro. 

TERRA CU ATIVA. Aldeiamento ele índios da tl'ib:.1 Chu
cuana, nas mar~~ns do rio Waupés, tri.b. do Negro, no Estado· 
do Amazonas. ltnha por orago S. Francisco elas Chagas. , 

TERRA FIRME. Pequeno t•io elo Estado da Bahia· des
agua no canal elo Porto elo Matto, que vae ao Poxim. ' 

TERRA FIRME DA PIMENTEIRA . Log. alto do Gua
poré , pouco ao N. do Pão- Cerne. Já elelle se vão levantando 
os terrenos para formarem a sel'l'a ele Ricardo Franco. 

TERRA GRANDE . Log. elo Estado do Pará, no mun. c~o 
Currali uho. 

TERRA NOVA. Log. elo Estado do Piauhy, no mun. de 
S. João elo Piauhy. 

TERRA NOVA, Dist. do termo de Belmont?, no Estado de 
Pernambuco. Ha outro logar do mesmo nome no mun. de Na
zare·tb. 

TERRA NOVA, Log. do Estado de Sergipe, no mun, ele 
Vi!la Nova. 

TERRA' NOVA. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no 
mun. de Nyterõi. 

TERRA NOVA. Log. elo mun. da Capital Federal; ·n1a 
freg. de Inhauma. 

TERRA NOVA. Bairro do Estado de ~· Paulo, ·no mun. 
elo Junllliahy. 
TE~RA NOVA. Estação da E. de F. Melhoramentos do 

Bt·azil, no Districlo Fedefal, etl'tre as estações elo Conselheiro 
Thomaz Coelho e Cintra Vida!. Foi inaugurada em :1. de· 
novembro de 1895. · 

TERRA NOVA. Serra do Estado do Parahyba do Norte, 
no rnun . da Conceição. 

TERRA NOVA. Riacho do Estado elo Ceará, no mun . de 
Ser1·a Verde. 

TERRA NOVA. H.iacho do Esiaclo de Pernambuco a E. 
elo dist. ~o Salgueiro; une. se ao Jicuhy e reunidos v'ão ao· 
S. Franctsco . Serve ele d1 v1sa entre os clous· dists . (Matriz e· 
Ibó) em que se divide o dist. do Cabrobó. 

TERRA NOVA. I.Jagôa do Es~ado ela Ballia, no rnun. do 
Remanso (In f. loc.) 

TERRA NOVA. Lag'õa, . na cidade do Pa~·aty, . no Estàdo 
do · Rio de Janeiro. 
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TERRA ÔCA. Log. do Estado das Alagôas, no mun. de 
Maragogy, com um engenho de assucar. 

TERRA PRETA. Log. do E~ttado de Pernambuco, no 
mun. de N azareth. 

TERRA PRETA. Pov. do mun. ele Campinas elo Es~ado 
de S. Paulo, com escholas. 

TERRA PRETA. Ilha elo Estado do Pará., na margem 
dir. do rio Branco, aff. do igarapé do Lago, que o é do rio 
Maracá. 

TERRA PRETA. Igarapé aff. do rio Apoqui-tuba, que 
o é. da bocca or iental do rio Madeira. 

TERRA PRETA. Cor rego elo Estado de S. Paulo ; des
agua na margem esq. elo rio Tietê en·tre o porto de L~nçóes e 
o saUo de Avat1hanclava, proximo elo corrego do Bagre e do 
ribeirão do Douradinho. Tem 2 metros de largura. 

TERRA P RETA. Corrego do Estado de Goyaz, atf. do rio 
Sant' Anna. 

TERRA QUEBRADA. Log. do Es~ado de i\1inas Geraes, 
no dis·t. de Trahiras e mun. do Curvello. 

TERRAS. ill' o nome de um banhado de seis kils. de ex
tensão, existente no mun. do Jagu11.rão do Estado do R. G. do 
Sul. Desagua no arroio do Talho. 

TERRAS ALTAS. Pequeno rio do Estado da Bahia; rega 
o muu. de Alcobaça e cone para o Itanhem ou Itanhaem. 

TERRA SANTA. Pov. do Es~ado do P ará, no mun. de 
Faro, com uma esch . publ., Cl'eada pela Lei n. 96 ele 18 ele 
março de 1893. Foi elevada á categoria de pov. pela Lei n. 3.24 
de 6 de julho de 1895 e installada a 1.6 ele novembro do mesmo 
anno. 

TERRA SANTA. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no 
mun. de Pekopolis, com uma egreja. 

_TERRA VERMELHA. Log. do Estado do Amazonas, no 
d1st. de Baetas e mun. de Manicoré, á margem dir. do igarapé 
Uruapeara. 

TERRA VERMELHA. Pov. do Estado ele P em ambuco; 
no mun. de Caruarú. Ha outro log. do mesmo nome no mun. 
de Nazareth. 

TERRA VERMELHA. Pov. do Estado de Sergipe, no 
termo de Itabaiana, com uma esch. publ. de ensino mixto, 
CI·eada pela Lei Proy. n. 1.288 de 17 de abril de 1884. 

TERRA VERMELHA. Bairro no mun. de Sorocaba do 
Estado de S. Paulo, com escholas. 

TERRA VERMELHA. Serra do Es·tado de P ernambuco, 
!lO mun. de Caruarú. 

TERRA VERMELHA. Morro na cidade de Sabará e 
Estado de Minas Geraes. 

TERREMIDÚS. Indios habs. das margens elo rio Araguaya, 
nas visinhanças da ilha elo Bananal. 

TERRUHAN. Log. no mun. da Labrea no Estado do 
Amazonas. ' 

TERRUHAN. Rio do Estado do Amazonas, no rnun. da 
Labrea. 

TERTULIANO. Salto no rio Chopim, atl'. do Iguassú. 
« A catadupa se despenha verticalmente de uma altura de 
10 metros e toma toda a. largura do rio, alongando-se para a 
fren~e em angulo agudo sobre seu eixo. A jusante do vel"tice 
tem principio uma extensa ilha que divide a massa liquida 
p~r dotls canaes. De longe ou de perto é de uma vista soberba. 
SI o observador se colloca no cimo de um dos serros marginaes, 
a fórma do salto se lhe desenha como a de duas frentes aba
luart~das, tendo s11liente o baluarte commum. A' montan·tê 
espratam-se as aguas n'uma larn-ura de 400metros e c-uardam 
completa serenidade até jun·to á quéda. Depois a limph~ desce a 
rocba ~em g_rancle estrepito, cabe em fortes jorros nas cortinas 
do .seml-forbtm, e em grandes e pequenos borbotões no espaço 
intermediario. Só nos dons flancos a quéda se faz com fragor e 
as aguas se reunem em baixo em dous redomoinho~ cuja pro
fundidade dá-lhes a côr escura dos abysmos. Às pequenas 
fendas e estreitos degráos, que não alteram aliás a perpendi
cularidade da quéda, dão logar a uma serie contígua de lindas 
cascatinhas. As aguas cabem em geral em flocos e filetes espu-

mantes, dividindo-se em partículas tenuissimas que se elevam 
na atmosphera e de longe assemelham-se a fragmentos bt·u
mosos de fórma espherica. Na parte inferior d.o salto ha con
stan~e neblima. A ilha que fórma os dous canaes é notavel não 
só por sua posição e ex·tensão como por ser frequentada cons·tan
temenle por grandes bandos ele jacutingas.» 

TESO. Porção de ten•eno que, fazendo par·te das vastas pla
nícies sujeitas ás inundações do inyerno, fica, entretanto, 
acima do uivei elas a.,.uas e offerece abl'!go ao gado. Em Portugal, 
tem a significação d~ monte ou serro alcantilado (Aulete' . 

TESO DO OURO. Serra do Estado do Amazonas, no mun. 
do Rio Branco. 

TESO DO URUBÚ. Log . elo Estado do Pará, no mun. de 
Alémquer. 

TESOURA. Riacho do Estado do R. G. elo Norte, ali. do 
Apody. 

TESOURAS. Rio ·do Estado ele Goyaz. Cunha Ma·~~os, no 
rio Itine>"a?·io diz que ease rio, reunido com o do Peixe, vae a o 
Araguaya e q~e serve-lhe de cabeceit·a o corrego elas Lages, O 
Dr. S. ela Fonseca diz que o rio elo Peixe é o mesmo Tesouras. 

TESTA. Lagôa do Estado do E. SauLo, no mun. de Li· 
nhares, 

TESTA BRANCA. Log. á margam clir, elo rio Iguarassú 
(braço do Parnahyba ). «E' assim chamado, diz David Mo
reira Caldas, por causa ele um escalvaclo arenoso que a margem 
direita apresenta ahi, sendo cercado ele verdura por toda a 
parte, menos no supi.'acli to logar, onde o rio faz uma curva 
convexa para o lado do continente. Da cidade ela Pa rnahyba á. 
T esta Branca, que se diz ser o meio do caminho para a Amar
t•ação, eleve medem· a distancia de 9 kilometros.» Ahi clesagua 
um igarapé do mesmo nome que vem ele uns terrenos panta
nosos. 

TESTA BRANCA. Ilha do Estado elo Ceará, no mnn. de 
Camocim, na margt~m esq. do rio deste nome. ITI' circulada ao 
N. pelo oceano, a O. pelo rio, sendo aponta extrema alteiada 
de comoros de areia. que se deprimem á approximação da 
praia . · 

TESTA LIMPA. Morro do Estado ele Minas Geraes, no dist. 
de S. Sebastião de Coimbra. (Inf. loc.) 

TESTO. Rio do IJ]stado de Santa Catharina, aa·. da mar
gem esq . do Hajahy-assú. Banha o mun. de Blú.menau. Re·-
cebe, entre ou~ros, o Schelter, PomJl:\eroda e Areias. . 

TETEQUERA. Log. do Estado ele Santa Catharina, no 
mun. de~ "'rancisco. · 

TET.:I"..JARES. Selvagens que habitam a região banhada pelo 
rio Tapajós. Vivem errantes pelas florestas do centro. São 
mencionados na Exploraçó;o elo Rio Tapajós feita pelo St·. B. 
Rodrig!les. 

TEUAPORI. Braço do rio h:ié, acima da pl'imeit·a ca· 
choeira, do qual mediante ligeiro trajecto por terra se entra no 
rio P amá, aff. do Tomou, que desagua no rio Negro, acima 
da pov. de S. Miguel no territorio de Nova Granada (Araujo 
Amazonas). 

TEUTONIA. Colonia particular fundada em i858 e assenta 
nas margens do rio Taquary, no Estado do R. G. do Sul. 
Contava em :1.88! o estabelecimento 2.500 habs., que ex
portava annualmente cerca de 10.000 saccos de feijão, 20.000 de 
milho, 3. 000 arrobas de banha e diversos outros productos. A 
colonia abrangia a área de 4 1/2 leguas quadradas, além de 80 
lotes encravados nas colonias de Marata. Os 500 lotes são pos· 
suidos e occupados por Saxões, \Vestphetianos e Rhelianós, 
que exportava seus procluc·tos em carros, via Estrella, ou pelo 
porto dos Barros, es tação dos vapores de TaquaPy. A parte 
septentl'ional da colonia é montanhosa e alterosa a ma~o~ parte 
do sim territorio. O clima é saudavel. Existia na coloma uma 
fonte de kerozene (petroleo), que ainda não foi explorad~ . P,er
tencia ao mun. da Est1·ella. Foi elevada a freg. pela Le1 P~ov. 
n .. L529 de 4 de dezembro de 1885. Tem uma esch, publ. mu;ta 
creada pela Lei Prov. n. i. 517 de 26 de novembro de 1885. 

TEVÓ. Morro do Estado de S. Paulo . . no mun : ele Santa 
Isabel. 

TEYÁ. Rio· do Estado do Amazonas; banha o muó. de 
S. Gabriel e desagua na margem dir. do rio Negro. Con·tém 
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trihuá. ele índios bra·vios. Wm informante daquelle mun.. es
CJueve Teá; o Sr. B. de J\1Iaraj6 Veyá .. 

TEYÚ . Igara1Jé do 'ffistado do l\:mazonas. alf. da margem élir. 
do t•io Padauiry, trib. do Negt"o. Sua 'foz fica entre a dos 
igarapés Padauir:Y-quera e 'GueyU.. 

THABÔR. SeL'L'Ote no mun. de Santa Luzia e Estado de 
Gqyaz. 

T,HABÔR. Rlio do Estado do f!M•aná.; .bantb.a ,o mun. de 
Castr0 e clesagua ,na margem esq . do Iap6. 

THEBAS. Dis,t. do Elstad0 d!e Minas Geraes, no mun. da 
Leopoldina, com duas eschs. publs. de inst. prlm . ·creadas 
pela Lei P1·ov. n. 3.1.27 ele 18 de outubro de 1883 . Orago 
Santo Antonio. Foi •cre2do par0chia pelo art. I da Lei Prov. 
n. 2.848 de 25 de outub1·o de 1881, tendo sido elevacl,J ·a cl'ist . 
da fl·eg. da Piedade pela de n . 2.6:75 d~ . 30 Clle novembro de i88J. 
Sobre suas divisas vide: at·t. I daLet Prov . n . 2.938 de 23 ele 
setembt•o de 1882 .; art. I§ II ela ele n. 3 .. 113 de 6 de outubro 
ele 1883 . Aaencia elo correio . E' uma prov. peCJIIena,masil.ores
cente ; est~" co!locacla entre a cidade da Leopoldina e o a-rraial 
elo Ri0 Pardo, distando ela quella cidade 11 .240 metros em 
linha racta e 15 kils . pela estrada . Tem uma boa egre.Ja, collo
cada m.o cimo de um outeiw e a'lg.umas <casas commerciaes . 

THEBAS. Carrego elo Estado de Minas Geras, banha o mun . 
a Leopoldina e desagua 1111 mat·gem dir. do •rio Pardo, alf. 
do Pomba. 

THEOBALDQ. Ribeirão do Estado el~ S. ·Paulo; reune-se 
ao rio Qtülomb0 . 
· THEOBA"LIDO. 'Lagôa €lo Elstacl!o elo Cea>rá, -no mun . ele 

Cascavel. 
'THEODOMIR.O. Igarapé Llo Estado .do Amazonas, no muu. 

de Canutama, á margem esq. elo rio Purús. 
THEODORO. Nome ele um extincto nucleo colenial do Es

tado da Bahia. 03 colonos foram aggregaclos á .actual coloni.a 
Rio Branco, situada ao S. elo mesmo Estado. Foi ex tinctlil. 
em 27 ele outubro de 1876 .. 

THEODORO. Ilha do Estado ela Bahia, no mun. ela Casa 
Nova . 

THEODORO (S.) Arroio do Estado cl'o R.. G. do Sul, alf. 
da margem esq . do rio elas An·tas ou 'Jiaguary. Banha o ter
ritorio da ex•celonia Conde d'.Eu. 

THEODORO DiE NGVA ROMA (S.) Dist. do Estado de 
Goyaz. Vide Nova, Roma,. 

THEODORO DE OLIVEIRA. Estação da E. de F. ·de 
Cantaga!lo, no Estado elo Ri0 de Ja.neiro, na linha principal, 
entre Bocca elo Matto e Nova~Frtburgo, a 93k196 distante 
de Nyterõi. Foi assim denomiuaelô em .. honra elo mallogrado 
engenheiro que foi victima de um desastre nessa es·trada, Fica 
no alto ela serra ela Boa Vista a :1.000 mett·os .acima do nível do 
mar. 

'THEOD.OSIO . . Lagôa do Es·tado do Ceará, entre Casca'Vel e 
Russas. 

THEOPHILO. Carrego do Estado de Minas- Get•aes, aff. do 
rio S. Domingos, que .o é do l'io José Pedt·o .. 

THEôPHILID CNNHA. Estação da E. ele rF . • Melhoramentos 
do Brazil, no Estado do Rio de.Janeiro, •entre :Aljezur e Belém . 
· THEOPHILO OTTONI. Cidade e mun. do Estado de Minas 
Geraes, na com. do seu nome, situada á margem do rio Todos, 
os Santos, prox:imo á confiuencia dos ,ribeirõe,s Po.tosi, San'l;a 
A1ma, S. Jacintho, S . Benedicto, S .. Jos~ e Santo Antonio; na 
Lat . de 17° .53'. Sua~greja matriz tem ainvocação .deN. S . da 
Conceição e depende da diocese de Diamantina.. Com o no.me 
de Philadelphia foi elevada a dist. e á parochia pelos 11J.lts.J 13 II 
da Lei Prov. n. 808 'de 3 de junho tle '1857. Cou,stituida em 
mun.. composto da fre?· do mes~o nome! elevada .~ categori,a 
de cidade com o nome tle Theoph1lo 'Ü.~tom, .-e dos dts·tl'lctos do 
l:Jrucú, Santa Clara e do de Málacacheta, elevado á parrochia, 
desmembrados Lodos do te1·mo de Minas :Nova~ pelo art . I da 
Lei Prov . n . 2.486 de 9 ele novembro ele 1878, que no art. H 
i.ncorporou o movo mun. á com. do Jiequitinhot(ha. 'Foi cr,eada 
com. pelo ar~ . I da Lei P rov. n . 2.649 de 4 de novembPo de 
1880 e declarada de ia entrancia1 pelQ J)ec . n. ;103 ,tle 30•cle 
dezembro de .1889 .e 'Aéto .ae 22 .de fever.6iro ,~ ,.1892. Sobne rsuas 

cli,visas .vide: Lei Prov. n. 1..517 de 20 ele julho de 1868. n. 2.649 
ele 4 de novembro de 1880, n. 2.810 de ,4 ele outubt·o de 18~. 
O mun . . em 1892, além ela parochia ela cidade, comprehendta 
mais a de Setubinha, a -de Santa l'Uta de Malacacb:eta , a de 
Santa Clara elo iVlucUL·y, creadapela Lei Prov. n. 2.829 de 24de 
outubro ele 1881. A •cidade t em 3 escs . publs, 2 das quaes 
creaclas ptllas Leis Provs. n. 2. 16<1 de 20 Gle no,\<em b<~~ o ele 187\5 
e n. 2 .913 de 20 de Outubro de 188,2. No mLtn. ftca a colonia 
de Urucú, 

THEOTONI'O. Con·ego do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Diamantina. Forma com outros o Ajunta- Ajunta, 'tl'ib. do 
ribeirão do Inferno, c1ue o é do Jequitinhonha. 

TH·EOTONIO (Salto do) A maior e a mais bella de toda 
as cachoeiras do rio Madeira, affl. do Amazonas . Tem ahi o 
Madeira 250 braças de largut·a, sendo o salto de 50 palmos 
approximadarnente. E' formado por 'Urna corda ele penedos 
que atravessam ·o rio de uma a outra margem, por ent1·e o 
quaes clespenha-se a ·agua em .4 volu,mosos canae-s , com a.ltura 
de 50 palmos mais ou menos. Nessé sitio in·tentou o Dr. Tbeo 
tonio ele Gusmão, em tempos idos, fundat· uma povoação com 
o fim de facili·tar a LJOrrespondencia elas tres ,províncias, Pará, 
Ma-tto Grosso e Goya:t. Faltando-lhe, porém, os meios para 
alliciar os índios e o systema jes.uitico para conservai-os sujeitos, 
tudo se dispersou . Tambem chamado Sal·to Gra nde do Madeira, 
ou Cachoeira do Padre Eterno e pelo índios Gamo». Fica aos 

· go 52'S, 21o 70' 57" O, n ' uma alliude sobre o maL' ele 83 111 ,40 
segundo Keller. Como no Giráo, no Salto do Theoto'1.io o Ma
deira estreita-se n'uma gat'ganta. Um morl'ote se eleva na 
margem cltt· . assentado sobre uma gl'ande lage, com pe• 
n'hascos e recifes que vão quasi unidos <Lté u,m t erço do rio; na 
esq. adianta-se •outra lage quasi na mesma extensão; e 
enút'e •uma e outra, '1it'eS fi.lei·ras de caC'hopos, uns altos, outl'OS á 
Jl.ôr d'agua, formam os clegráos de uma escada, deixando vêi: 
uns quatl'O canaletas intermediarias. Ce1·ca de .tre•lent0s mett·os 
da pl'imeit•:J. fileira baixa o rio Gle nivel, talvez ,em toda a )arr· 
gura, fazendo um salto de dous metros no segundo canale.te da 
direita, egualmente eriçado de cachop~ s e penhascos. Oem 
metros adiante, despenba··se n'um segunêlo salto de 11t·es metros; 
e à outra dis·tancia egual, em terceiro, que é o maior, com 
quasi o dobro de altLHa, o qttal lança·s~ com grronde estt'OlJ.do, 
mais augmentado como <que os outros fazem. Nas ,enchentes 
esses saltos diminuem de altura; mas fóL"ma-se um nov~o, e 
egualmente violen:to, nas fundas erosões que apresen.tam as 
rochas d:a margem direi ta. Cerca de trezentos metros abaixo 
dos sa1tos, uma outra restinga attavessa o -rio de lado a lad6, 
fol'mando duas ilhotas estendidas na largul'a elo rio, e en
fl'entando á Jageados de ambas as ma;rgens. 0s portos de em
barque e desembarque distam uns quinhentos metl'os, um do 
outro. O vat•adouro é rJe 550 metros e sobe a .galgar a encosta do 
morrote, cuja altura ·.:de uns 15 met!'os. Um outro porto é um 
sacco de ,pouco ma"s ou menos trezentos me;tros de fundo e 
sessenta de largo, formado pelas duas !ages acima d.es~L'iptas, ·a 
do salto e a da restinga, e estendendo-se para a clirerta, onde 
fórma uma linda praia de areia branca, com •um corregosinho 
de pura agua que por ella se •desli-sa, aguas sempre apreciavei.s 
nessas .viagens de rios l amacentos. O canal da descida vae 
beirando essa segunda lage, onde ha ainda um salto ,de ,palmo 
e meio ele alto, e de muita velocidade na corrente . E' im· 
portante de vêt··se essa catadupa do alto das roohas onde se 
excavam as erosões, agora patentes; bem como o vasto lençol 
de .ag;uas acima do salto, .tremendo e ,como que em JLgeira ebu
lição, .~ão alto fica em relação ao observador, ,apparcneia que 
justifica o nome .ele Iru?"Y., que os índios lbe d11.vam. -peve 
essa cachoeira o nome de Paclr-~ Eter·no, como tambem á Vl,mOS 
gue et·,a conhecida dos antigos pe,los de Gamon e Saltl!, Grande 
Esse que a .distingue hoje é uma justa commemoraçao e ho• 
menage.m a.es esforços qt•e fez o primeiL•o juiz de fóra ele Vi!l-a 
Bella, Theotenio ela Silva Gomes, pa,ra ahi JJaver uma fonte .de 
s,o.ccerl'o ,aos navegantes, fundando em 1758 um alcleiamento 
com in.dios pamas, sob a invocação ele ,Nossa Senhora .da. Bol!i 
Viagem . Mas pouco ,durou, Segundo .M:elgaço, .desharmonia.S 
entre Theotoni? .e osmissionarios fizeram com qu,e ,estes, a pre• 
texto de hos,ti!Ldades· des mul·á.s, rre'tirassem- se, •.levando .os 
missienades- e ,outros me~adores ,pa11a o Par;í., .em acrosto de,i760. 
Xh~oto;J;Loio, ficou ·SÓ, com fa·milia, ma,s foi fo~çado taffio'" 
bem ,a deix:ar o .logar . Em 1769 pro1'uzeram-se a · repovoa]-.o"~ 
padre .{goacio Bedro,J,acome e ,Luiz de Pina, Castello .Br,anco, ~?, 
FIII,e Lu.iz Pinto de Som;a.Couto deu parte ao •Governo . Em 1lhrl< 
Ma.nqel.Joa:guim ,Leite ,Pente.ado ~en,tou,l"Ej!JOvoal-o e ,obte~·,e dO 



'FHE' 

Governador· João de A'·lbuquel'qtre\ om•!l:797 u·m co~vi~e·aos· Cuya
banos pat·a irem po"oa~ -0, mas ning~1em o accettou. A falta 
desse povoado e elos auxilios que ahi encon~ravam os nawegantes, 
e .as cot•rerias e insultos elos selvagens · aflugentaram os na;ve
gatrtes, e a crer-se em Baena, já em-1802, o commançLaate. do 
ponto do Grato, capitão Marce lino,. mandava em l;Hfe novembro 
uma guarda para nesse ponto vJgtar. a navegaçfío . _Em ·~814, 
por C. R. ele 6 de setembro - cle termlllou-se a creaçao, ah·t da. 
povoação de S. Luiz - q u·e não foi levada a efl'eito, apezar dos 
esforços do benemerito Ricardo Franco, que m~ito trabal?ou 
para realiza l-a e do ·tenente-coronel José Peretra ela Silva 
Guimarães que para ahi. foi com um pessoaL de tl'inta e ·tantos 
homens e mulheres,, mas foi assassinado por seus proprios 
escravos em 1819. Em 1821 o tenenLe Diogo Barros Cardoso 
ahi estabeleceu-se, ficando até 1825, em que desceu Rara o 
Pará. 

THEREZA . Colou ia fundada em 1847' pel'o Dr·. Faivre no 
centro elo Estado do Paraná, á margem do· rio Iva•hy. nx con' 
fluencia do ribeirão das Campinas. A localidai!le em que se acha11a 
assen·te era de no·tavel fertilidade e o clima mui:lo sauclavel. 
Differente da do Superaguhy, a colonia Thereza, afastando-se 
~a costa do mar e dos· grandes c~ntros ~e população par~ qu_e·o 
Influxo da escravidão e elas tendenc1as mercant1s nao tu
fluíssem maligna:men te sobre s:m des·tino, foi encl1av.~r - se no centro. 
da provincia, cle -sor·te que, no Jsolamen'to e d1stan~1a das grandes 
pov,oações que de ordinario est0rvam a pl'Ospel'ldade das co
lonias1 ac~bando por ex.ting-uil-~s, via o Dr. Fa~vre um dos 
predicados mais recommendavets do seu estabeleCimento. Outra 
vantagem realmente incontes tavel dessa colonia era ficar á 
margem de um rio navega,<el, que se lança no Paraná, proximo 
á foz ele I v in heima de Ma t~o G~osso, ofl'erecendo· assim u:m 3i 
commoda via flurial para a sahicla dos productos. Dos 79 fran
cezes CJ.IUe com sigo trouxera o funàacl0r, quasi todos retiraram-se
desanimados pelas clifficulclades que encontraram naquelles ser
tões; mas á proporçiio que aquelles colonos aba.nc\on avam o· 
estabelec imen·to, crescia o numero de povoadores brazileiros, 
pela aggt·egação ele familias habiLantes. dos muns-. de Castro 
e Gllat·apuava. Em 1856 con·tava 171 brazileiros e 19 f~ancezes 
e e.m 18õ8 a população con·ta v a 200 inclLvid u,os, elos q uaes< 
182 brazileiros e 18 francooes. Goma moda ele seu bene
merilo fundador nutriram-se t•eeeios .de aniquilação de tão no
tavel estab eleci~en·to, Q governo imperjal, nerém, accudiu ele 
promp·te com eflicazes previclencias, cle·terminando a, creação ~e 
uma subde]eo-acia e juizo ele paz ele dtstt'lc·to; a permanenCia 
de um destac~mcnto àli es·tacionado, a concessão de 10 africa,nos 
livres para os ·trabalhos de abertura de caminhos e outros 
quaeEquer ela colonia, e o pagamento das despezas fei ·tas desde 
i 'cle juLbo de 1858, em que cessotl o auxilio concedido ao Dr . 
Faivre . Apezar da morte do cidadão que fLmdara a colonia, não 
cleixott esLa de prosperar e de receber novos colonos. Assi.m é 
que a sua população, em 1862, era cle289 iudividuos, tendo a sua 
l'en-Gla, no anuo au·terior, attingido a 72:516.000 Em suooessüo 
proo-reclimen·to foi indo essa colonia, pelo que a Lei Prov. 
n . 274 de 12 de abril ele 1871. creou nella uma parochia com a 
cleuomiQ.ação ele There::ina e invocação de San·ta Theneza. 

THEREZA (D.) . Morro do Estado da Bahia, no dist. do 
E Santo de velha Boipeba (Inf. loc.) · · 

THEREZA. Serra do Estado ele Minas Geraes entt•e Con-· 
ceiç~o do Turvo e Ubá (Inf. lo c .. ) ' 

THEREZA (D.). Uma das fontes de aguas mineraes no lagar 
denominaGlo Ca.xambú, no Es·taclo de JYlinas Geraes .. A agua abi 
ê tão lim:picla como a das <•utt·as 1'on·tes ; apresen·ta. em s-uspensão. 
fiecos de uma substancia es·cura avenmelhada, constitliuida quasi 
exclusivametl'te por peroxido de f~rro. E' inodora, d~ sabot· 
Picant~ e acidulo e for.temente eflervescente,. de reacçao ft·an
camente acicla ao' ·turnesol e nulla ao do acet.ato de chumbo. 
Em sua. composição enham os acidos . sulphurico, silicico, 
e carbomco, seguioxido de ferro, potassa,, soda, ca.l, mag-nesia, 
chloro, etc. (V1de o Re l . apresentado ao Ministerio do Im
perio pela commissão incumbida de analysar essas aguas e 
lrnpresso em 1874 na. Typ. Nacional.) 

THEREZA (D.) . Chapada- no mun. de. Santa :buzia .e Estado 
de Goyaz. · 

. THEREZA (D.}. Ilba. do. rio S. F1•ancisco, n·ru prurte desse•• 
rto s<i:tl]jada enitre a ponba. do A:raca·ré' e: a barca', frentebra áf 
Pov •• do Brejo GPaDG!e. E' de propriedade; par~ieulat:. Dep9'llde. 
do Estado das Ala>gôM. 

THE 

'll.EI!ElRiEZA (San:ta)l V'llll!ll e mu.rr. do• EstadO' elo E . Sa•n'tb1. 
' séi:l.e· ela com . do mesmo nome. Diocese do E: San to. E' cm•cada 

I de montan~as e atravessada pelo rie Tímbuby; q!Je_recebe no 
mun . os trrbs. San·ta LucJa e S .. Pedro, alem de outFoS'-d& so

' menos imporiancia•. Entre• as serras . que atuavessam o mun. 

I 
notaun- se a. de Sa11ta 'l'hereza, a,;. dos Preges, a; elos Polacos, a 
do Percliclo, a do Limoeiro, a. de S. João de Petropolis, a de 
Guaipabo- ass1!! e uma infinidade de morros, muitos dos quaes 

• sem denominação. A.lavonra principal é a do café, cul tivando·se-

l ·tambem canna .cle assucar; cereaes e vinha. Dista 32 kils·. do 
povto elo Cachoeiro de San·tro Leopoldirra, 24 ele S. João de Pe'"' 
tropolis, 26 de Tres Barras; 42 do 1\Iulium, 12 de Santa Ji.ucia e 

I 18 da Capellinha dos Polaces . Foi séde elo nucleo colonial do 
Timbuhy. C1:eada com. pela Lei n . 142 de .18 de novembro de 

' 1895 e inaugurada a 20 ele janeiro de 189õ. Parochi·a-pela Lei 

I 
Prov. n. 24 de 17 de se·tembro de 1888. 

THEREZA (San·ta). Villa e mun. do Estado dle Rio de· 
Ja neiro, a 18 kils. ele Valenc;,a e seis de Tabôas, em uma emi

l nencia, atravessada pelo carrego Manoel Pereira, aff. do rio 
elas F lores, atravessada nela E. de E. Rio das Flores, com 
matdz, casa da Camara e Foruffi' e 1.000 Habs. Diocese de Pe,. 
tropolis. Foi em principio um cm·ato creado em tert•itorio que 
forma v a. o 2° dist. de paz da f reg . de N. S-. da Glo l'ia de Va
lença pelo art. I ela Léi Prov. n. 560 ele 6 de outubro de 
185l. Elevada á categori<t de parochia pela Lei Prov . !L. 8 l4 de 
8 de outubre de 1855. Proclamada a Republi;Ja em 1889 
foi Santa 'l'hereza, por Dec, ele 17 de março de 1890, elevada~ 
mun.,.tendo por. séde avilla elo mesmonome•e Cl'eadoo termo. 
Foi installado o mun . em 22 de abril de.1890. Por Dec, n. 78 de, 
22 de l!lb:_il d0 m~smo aro:no f<:i elevado o termo a com., cuja. 
ins·tallaçao se eflectuou em b de Junho. No governo revolu
ciona.rio de D·. Carlos Ballflhazar da Silveira; em dezembro de 
1891, foi suppt·imida a com. Por Lei da Assembléa Estadoal 
de 14 de março de 1896 foi o Presidente do Estado autorisado 
a eleva1• a com. aquelles termos que preenchessem. os requi
sitos constantes das disposições transitarias ela referida lei. 
Foi o· termo julgado nas condições exigidas e po1· Dec. de 1! de. 
abril de 189€i foi. restaurada a com. e installada a 12 ele maio cl.o 
mesmo anno . O mun. é cobe.rto de monoes e val.!es mais ou 
menos elevados, ele maior ou menor extensão. Divide-se o mun·. 
em quatro dists.; Santa Tll.ereza, Pot·to das Flores, Tabôas e: 
Abanacamento. E' ba.nhade em toàa a sua Linha divisor ia ao S. 
pelo rio Pat·ahyba, desde a esta.~ão do Commercio,. na E. de F. 
Central do Brazil e ponto iníci1n ela E. ele F. Rio das Flores 
até á Cachoeira Gran:de, abaixo da es·tação elo Paty da mesma 
Central, ·tendo mais ou menos a extensão ele- 10 kils . en·bl.·e 
os· clous pontos termiuaes, e separando es·te mun. de Vas
sour as; e pelo rio Pt•e·te, ao N., desde a ponte do Bar.reado 
a té á ele· Tres Ilhas, dividindo o mun. com o Estado de Minas. 
na extensà@ de 18 kils. mais ou menos. Das Tres lhas parte a 
lLnh.a cLivisol'ia a E. com e mun. do Parahyba do Sul pela 
e~tremidade da fazenda San ta Justa e nas sesmarias outr'ora 
pertencentes á fazenda CasaL terminando na Cachoeira Grande 
do rio Pat•ahyba, ao lado da fazenda Boa Vista, tendo ·a extensão 
ele 20 kils. mais ou menos. A esLrada geral ele r odagem da ponte
elo Commercio á ponte denominada Azevedo, no rio cla.s Flores, 
e desta á do Barreado, ponto terminal desta linha, constitue 
a O .. o seu limi-te ccllm o ·mun. de Valença. Enke o rio Para
hyba e o das Flores, existe uma serra isolada conhecida 
por TaqtGara, que passa por outros muns. donrle climanam 
diversos riachos mais ou menos volumosos, por uma e outra 
vertente com bellos saltos. Enlre os rios das Flores e Pret(} 
ha uma 'outra serra menor denominada Otwo Falta . O mun . 
é atravessado ele O. a, S. pelo rio elas B'lo?·es, quP, vindo de 
Valença, penetl'a nelle, indo desaguar no rio Preto em Porto 
das. Fl'cres, na extensão de 20 kils. mais o;u menos, recebendo 
diversos affs. entt.:e os quaes o Manoel Pereira, CJ.Ue banha 
os i o, 20 e 3o dists., acompanhando sempre a~. de F . Rie das 
Flores, desde Tabôas ao referido Porto. Ocoupam- se se1,1s lavra-
dores q_uasi que exclusLvamente da lavoura de calé e .canna. 
O clima é temperado,, osoillan.do ele 15o a 32°, manmo dcr
verã.o estando a vi!1a. a- 4.00 m,etros mais ou ml3nos ac1ma do 
nível 'do mar. AJ!.. de F. Rio das Flo1·es a;tra;vessa o mun. _do· 
Commercio a Tres Illias,. com as segu.i,ntes· es<tações no territor10: 
Commercio (ponto inicia 1), M:an:ambai.a, Tallôas, Saudacl!l. (J?a
rada), Santa Thereza, Barão· de Santa Fé • (pa>racla}, Cachoeu·ao 
do Funil Paraíso (parada}, Porto das Flores, Santa Rosa e 

. 'Ilnes Ii!ha:'s . <Domprehend'e os povs. seguintes: Santa Rosa, Ca
choeira do Funil, Commeroio, Porto Velho, Barrei'ra, Tapinhão, 
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A1·eias e Paraíso das Flores. A pop. do mun. é de i6.000 habs. 
Possue no rio Parahyba, alén. da ponte de ferro na estação do 
Commercio, por onde passa tambem a E. de F. Rio das Flores, 
uma outra de madeira, que dá passagem desse mun, p~ra a 
estação do Paty, e un:a barca que transpor-ta passagetros e 
cargas para a es tação da Alliança; no rio Preto, tres de mn:
deira a do Barreado, Porto das F.Jores e Tt•es Ilhas, e maiS 
seis, finalmente , de madeira, sobre o rio das Flores . A villa 
é illuminada a kerosene e poss ue agua potavel por encana
mento de ferro gal vanisado. 1'em eschs. estadoaes e municipaes . 
Além da matriz possue oito capellas filiaes: a de S. Benedicto, 
Sar.·ta Ge noveva, Sant' Anna, S. José, S. Sebastião, S. Pedro, 
S . João Baptista e S. João Nepomuceno. 

THEREZA (Santa), Log. no mun. ele Therezina, no Estado 
elo Piauhy. 

THEREZA (Santa) . Pov. no elis. elo Páo d'Alho do Estado 
de Pernambuco. 

THEREZA (Sonta) . Log . do Estado ele P ernambuco, no mun. 
de Agua Preta . 

THEREZA (Santa). Dist. do Esta do da Bahia, no ·mun. de 
Pilão Areado. 

THEREZA (San·ta). Pov. do Estado do Rio de J aneiro, no 
clis·t. de S. José do Ribeirão . 

THEREZA (Santa). Log. do Estado do Par aná , no mun. 
de Palmas. 

T_HEREZA (Santa). Arrabalde da cidade de Porto Alegre, 
capital elo Estado do R. G. do Sul; com umaesch. publ. ele insrt. 
prim. cr•eada pela Lei Prov. n. i .i07 de 8 de maio de 1867. 

THEREZA (Santa). Colonia no mun. de Alcantara do Estado 
elo Maranhão. ill' habitada por immigrantes cearenses . 

'rHEREZA (San ta) . Colonia militar do Estado de Santa Ca
tharina, no :myn. da .Palh~ça fundada em i de janeiro ele 1854 
na margem c!Jr . do r1o Ita,1ahy e na estrada que communica a 
cidade de S. José com a de .Lages. Em boa posição topographica, 
solo fert1l e com abundanCJ a de mattas de excellen·tes madeiras 
ele construcção. Sua á rea é ele 43.356.000 metros quadrados. JTim 
1886 90ntava 118 casas e 699 habs. Cultura de mandioca, milho, 
feijão,, fumo, canna, batatas, .legumes e fr:uctas e~ pequena 
quan·t1dade. Tem d1versas offictnas de tanoell'o , ferre1ro, sa pa-
·teiro e selleiro. ., 

T~EREZA (Santa). Antigo forte pentagonal, cons~ruiclo 
em 1o de ou·tubro ~le 1762 na Angustura de CasHlhos. afim ele 
guarnecer a fronte1ra contra os hespanhoes e commandado pelo 
Cor_onel Thomaz Luiz Oz01:io, q~anclo em 19 ele abril de 1763 
capitulou sem a menor res1stsnc1a, ma nda ndo pelo conirario 
dizer ao general hespan hol D. Pedro Cevall;s que mancl ass~ 
tomar conta do forr.e . Com a nossa nova fronteira do Chuy 
passou esse forte a perlencer aos h espanhoes, e hoje já não existe. 

THEREZA (San ta) . Estação da E. de Ferro do Commercio 
ao Porto d<-.s Flores, no mun. Santa Thereza cloEs·taclo elo Rio 
ele J aneiro,! no K. 24,098 m. 

THE REZA (Santa). Esta9ão da E. de F. Mogyana, no 
Estado de S. Paulo, entre V1lla Bom Fim e Ribeirão Preto. 

THEREZA (Sant-a). Serra do Estado do Parahyba do Norte 
no mun. d' Alagôa do Monteiro. 

THEREZA (San·ta). Serra do Es tado do E. Santo, no mun. 
elo seu nome. 

TH~REZA (Santa). ~orro na Capital F ederal, a ntigamente 
denommaclo. Deste~·ro ~ um <.los. ma1s saudaveis e aprazíveis 
bairros elo R10 de Janeu·o. Accesstvel por 8 ladeiras : ele Monto
Alegr~, elo Padre,. de Santa Thereza, do Cassiano, Escadinhas, 
D. Lu1za, La ra ngeu as e Ca·tumby. P ercorrido por linhas ele boncls 
electricos, que par tem elo la rgo da Cal"ioca, e o plano inclinad~ 
que parte da rua elo ~iachuelo. Nelle acham-se o convento de 
Santa There~a, as Catxas de A&'ua e por elle sobe-se para o 
Corcovado. Sao adnuravets os ddlerentes panoramas que se des
dobram á vista do observador collocado em pon·tos diversos de~ se 
morro ; unan imas as en thusiasticas manifestações de todo os 
es·trangeiros que nelle ·teem habitado, ou que por elle teem 
simplesmente passeiaclo. 

_ THEREZA (Santa). Riacho elo Estado do Ma.oranhão, no 
mun . do Brejo. 

THEREZA (Santa) . Ribeirão do Estado do Rio ele Janeit•o ; 
banha o mun. de Cantagallo e clesagua na margemesq . elo 
rio Grande. 

THEREZA (Santa). Arroio do Estado tlo R. G. do Sul ; 
desagua na margem dir, do Ijuhy, trib. do Uruguay. 

THEREZA (San·ta). Rio do Estado de Minas Geraes ; re
une-se ao Misericordia e juntos vão desaguar no l'io Quebt•a 
Anzol, afl'. do rio elas Velhas, que oé do Paranahyba. O Sr. 
Gorciex nos seus Annaes da Eschola de Minc&s vol. J, pag. 40, 
dá o rio Misericordia desaguando no P arauabyba . Cunha 
Mattos em seu Itiner·a,·io vol. I, pag . dá 80 o mesmo rio Mise
ricorclia desaguando no Quebra A nzol, este no das Velhas 
e este -no P aranahyba . Acreditamos po1· informações fidedignas 
est ar a razão do lado ele Cunha Mal tos. l{ece be o corNgo da 
Mutuca . Banha o mun. do Araxá. 

THEREZA (San·ta). Rio elo Estado de Minas Geraes, aff. 
da margem esq. do rio P aracatú 

THEREZA (Santa). Rio do Estado de Goyaz, tri]j. da mar
gem esq . elo Tocantins . E' formado pelos rios do Ou1·o e das 
Arêas. Entre seus t ribs. no lam-se o Cannabrava, Capivara, 
Embirassú, Tucuus e o Páo a Pique. E sse rio e o Cannabrava 
foram explorados em 1854 pelo engenheiro Ernesto Carlos 
Vallée. No Relatorio que, em 1855, apt·esentott á Assembléa 
Provincial o Exm. Sr. Cruz Machado acham- se algumas in
formações interessantes sobre esses rios, as quaes para aqui 
·transcrevemos : « Em toda esta extensão (da contluenci a do 
rio do Ouro e Arêas) até o por lo do Tucuns , o rio Santa 'fhe
reza ou é apertado entre elous barra-ncos semeiados ele obsta
culGs ou espraiado sobre um leito de cascalho, e tendo 15 a 20 
p~lm~s de profundidade, passa com dous e tt•es nas cachoei~·as 
e corredeiras, o que, offerecendo dtfficulclacles e mesmo pengo 
na descida, tornaní. necessario os clescarretos na subida. O 
volume de suas aguas póde ser calculado em 6 . 000 litros P.or 
se<>undo de novembro a dezembro, em 14. 008 a i 6 .000 ou mats, 
de" janeiro a abril, em 5.000, de maio a junho, e me·tacle de 
julho a outubro; e porta.nto, attenta a larg ura do rio, que 
nestes mezes passa. no melO de extensas praias, e as dtfficnl
dades na subida devida~ á sua correnteza média de 10 polle
gadas' por segundo, que chega a se_is e se·te J?almos em d_iversos 
pontos, e prescindindo <!_as cachoe1ras e rap1cl?s, el!e n~o per
mitte ser navegado, senao de dezembro a abril, ou ma w. Do 
porto do Tucuns at~ á confiuencia do Cannabrava _os bar
rancos são mais baixos na margem esq., e o r1o nao apre· 
sen·ta obs·taculo a lgum á navegação ; e desde o porto elo Cot·
ren te á dita confiuencia tem 58 leguas de curso, e eles ta á barra 
elo Tocantins i4 ; em seu curso a travessa campos e serrados, 
e em alguns iogares apenas uma listra de mattos, que desde o 
porto do Corrente até o do Tucuns sómente se encontram com 
alguma extensão na barra do Capivara . .. Em 86 horas de 
nave<>ação subiu (o engenheiro) pelo rio Cannabrava desde sua 
barr~ no Santa Thereza a'té o presidia de . Santa Cruz, na ex
tensão total de 66 leguas; ora, havendo a d1sLn:nc1a ele 14 leguas 
ela dita barra á do Santa Ther<za no Tocanttns e permittindo 
0 rio navegação de cinco leguas acima do presidia, vem a ser 
navegavel 85 leguas , extensão dev ida em parte ás sinuoaidad~s 
de seu curso • . • » Trinta kil~. abaixo da barra do rio Capi
vara est á a primeira cachoeira chamada do Paiol, subseguida 
de tres outras denominadas I taboqui uha, Ta uiry e Ca1·reira 
Comprida, fazendo lmrra abaixo dellas, na margem esq. o 
Tucuns . 

THEREZA (Verten·te da). Galho mais a N. do rio Cabaça!, 
no Estado de Matto Grosso . 'l'em suas vertentes perto elo an
tigo caminho de Cuyabá para os arraiaes do Matto Grosso 
(B. de Melgaço). . 

THEREZA (Santa). Lagôa elo Estado do Ceará, no mun. de 
Sant' Anna do Cariry. 

THEREZA CHRISTINA. Colonia do Estado ele iVIatto 
Grosso, fundada em i887 na confiuencia . do P rata com o são 
Lourenço. 

THEREZA CHRISTINA (D.) Estrada de F erro do Esta~o 
de Santa Catharina , concedida em i de junho d~ 1874, em vir· 
·tude da Lei Prov . n . 740 ele 20 de maio do mesmo anuo, 
c,tue garantiu juros de 7 "lo por 30 annos ao capital necessario 
a sua constl'Ucção. Por Dec . n: 5.574 de 21 ele otltubro _ele 
1874 o Estado afiançou a garantia concedida pela ProvmCJa. 
O De c. n. 6. 343 de 20 de setembro de 1876 au torisou a colll
panhia a funccionar no Imperio e approvou-lhe os estatutos· 
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O. Dec. n_. _7: 049 de 18 de outubro ele 1878 approvou os es
tucl~s definlt1vos da linha e elevou o capiLal garantido a 
5.4<>1 :008$9.00. A '18 ele dezembro de 1880 foi começada a con
;strucção. q Dec. ~· 9;224 de 31 de maio ele 1884 appt·ovou 
~s tanfas e mstrucçoe;; regulamentares para o trafego, que fo i 
Inaugurado a 1 ele setembro de 1884. TRAÇADO. Tem seu 
ponto ele pa;rticla na encos~a nort~ elo morro cleimbituba, margeia 
a "bahia des te nome em UIJla extensão ele 500 me·tros e a um kil. 
elo seu ponto inicial na estação ele Imbituba, onde tambem 
acham-se constl'Uidas as officinas da estrada, montadas com 
todo o machinismo preciso para reparações ele .locomotivas, arma
zens e ontl'Os eclificios necessa rius, bem como di ver sos desvios 
destinados para receber grande quantidade ele carvão. A partir 
desse ponto segue o traçado na direc~.ão elo clist. de Villa
Nova, sito no kil. .cinco; entre os kils. clous e quatro margeia 
a linha pequenas lagôas que communicam com o oceano atra
ve;;sando no kil. 3,750m sobre uma pon·tê ele tres viios de 
10 metros a iagôa Paes Leme. Deixando Villa- Nova, con tinua 
o traçado em tangente até Gaiuva (8,k5m), passando ·em ca
pueiras e pequenas terras cultivadas chega á Roça- Grande (~5 1'), 
ele onde, percol'!'endo tel'!'enos panbanosos e ele nenhum valor, 
prosegue até as localidades Paulista (24,1<5 111) e Bifm·cação 
{26,1<816111), Neste pon ·to en&ronca-se o trecho que vaa com um .. 
percurso de 5,1<240m ter á cidade ela Lagn na , uma das mais 
impot·tan·tes ela parte cont-inental do Estacl0 de Santa Ca
·tharina · o teneno percorrido peJo ·trecho ela linha de Bifttr
cação á 'Laguna é fol'lnaclo de cômoros de arêa, nas proximi
dades da Laguna o inconveniente elas arêas l'ecrudesce, a linha 
atràvessu cerca ele um kil. de d unas (montes movediços de 
arêru) que impelliclas constantemente pelos elous vent.os rei
nantes, o ele NE e o de SO, mudam rapidamente de posição, 
1mssando sobre o leito ela estrada; para obviar lal difficuldacle 
não bastou o last i'O calcareo fornecido pelos sambaquis; em 
alguns ·trechos dessa parte ela iinha houve necessidade de crm
oatruit· tunneis-a.brigos ele fel'l'O ondulado galvanisado destinados 
a garantir a linha da invasão elos cômoros, e no exterior desses 
tunneis intentasse a plantação ele vegetaes apropl'iados a tal 
genero ele terrenos, en·tt·e os quaes enco nt1·a-se umo, gramínea 
conhecida_ pelo nome de cs1JC(,1'to g ·J'Cf,SS que a empreza constru
-c tora fez 1mportar da Algeria. Da Bifurcação continua a ltnha 
principal na clirecção geral ele Oeste , chega :í. ponta da Cab~
çuda, margem ela grande lagoa, e atravessa esta sobre um a gt
gantesca pmrte, a maior da America do Sul, extensa da 
i. 430 metros, a pon·ta das Laranjeiras (32,"9"') na outt·a mar· 
gem, continúa a linha em terreno accidentado até San·tiago 
(35,k500m) e em demanda da cidade ela N. S. da Piedade 
·(53,k4QOm), onde existe uma estação, atravessa a estrada o Brejo 
-Grande, passa pelo morro elo Berbigão, corta o valle de Capivary 
e seu antigo leito e cruza, pela primeira vez, com o 'l.'ubarão no 
lül. 49.200; partindo da cidade da Piedade e margeanclo sempre 
o 'l.'ubarão, passa a ferro-via em S, João e Pinheiros, transpõe 
varias sangas em pontilhões de ferro, chega á pov, da 
·Gttarda, corüinua pelas localidades Pedrinhas, Barra elo rio 
Braço elo Norte e galga o rio das Pedras Grandes por uma 
elegante pon"te sita nas proximidades do dist. elo mesmo 
nome, onde existe a estação das Pedras Grandes (78,k400m). 
Esta estação está cleshinada a servir á co~onia Azarr..buja, dis 
ta•lte pat·a o sul cerca de duas leguas e no caso da construcção 
ele um ramal, á lo~alic\ade Urussanga' e' ao fertilissimo mun . 
ele ~rarang·ua, _cuJa área pertenceu á Laguna e depois ao Tu
Jlarag. ,A pa rt:r das P~dras Grandes segue a estrada em di
recç~o . :1 estacao_ ·t~rmlnal, del!-ominada elas Minas pala sua 
proxtmtdacle das .]aZlclas carbomferas, sita em terrenos do Vis · 
·conde ele Barbacena, primeiro concessional'io da estrada, atra· 
-vessanclo sempre terreno mui"to accidentaclo e cruzando o rio 
T11barão quatro vezes e uma vez o rio Oratorio. São dignos ele 
not'!: nesta secção de linha os importantes trabalhos do Pa
·:vedao _elo Miranda, Juca Alves, morro ela Herva, Ranchinho, 
Paredao elo Manoe!Ho, Restinga do Cedro, Restinga elo Jacá, 
Foco elo '.r igre, Paredão do 'l.'igre, Paredão do Veado e Paredão 
cl0 Roncaclor. A estação terminal das Minas eatá na locali· 
da~e Bom-Retiro, onde .o rio Tttbarão divide-se em rio Bonito 
·e rw Pass:1~Dous. CONDIÇÕJ'S TECJINICAS DA LINHA . São as se
·gmnles : ltnha principal, extensão recta 75",i4; extensão 
:c~rva . 36K,~4; ~x.tensão plana 33k,381 ; extensão em declive 
71k,999; rat~ mmrmo_ 100m; daclividade maxima 2 oJ 0 • Trecho 
da L~guna · extensao recta 3k,492 ; extensão curva 1k,748; 
extensao plana 0k,860 ; extensão em declh·e 4k 880 · raio mí
nimo 2!5"~,5; decl_iviclad~ maxima 0,2 Of0, l!J;TAÇÕEs : Imbi
\tnb:~, no ktl, O ; Btfurcaçao no k il. 26. 800m ; Laguna (ramal) 
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32.100"' ; Piecl'acle no kil. 53.500m ; Pedras Grandes no kil. 
78.500 111 : Minas no kil. 111.000111 • OBRAS DE ARrE. A linha 
possue muitas pontes, pontilhões, boeiros, drains, etc. Entre 
as pontes é notavel a ela Cabeçuda que, tendo o cumprimen·to 
de 1530m, contém 94 vãos ele 15"' cada um, e um vão move! 
ele 20m, systema teles copio. Foi construi da sobre o mar na 
entrada da Laguna ; consta de traves de ferro batido, con
venientemente travejadas que clesca nçam em estacas 11{ilchell, 
de ferro fundido e ponta de parafuso, cl'avadas no fundo elo 
mai·. Ha no ramal ela Laguna um tunnel ele ferro de 500m, 
afim ele impedir que as arêas obs~ruam a linha . Sobre estas 
duas obras ele arte, as mais curiosas ela Ame rica elo Sul, a 
Revista ele Engenhc~?'Ía, em o n. 84, publicou a seguinte com
municação : « O tunnel ele fert•o projectado para evitar a 
accumulação dns areias no lei bo da via ferrea , entre os kils. 
quatro e cinco elo r amal ela Laguna, es·tá construido em duas 
porções, separadas por um in tervallo ela 200 metros e ·tem 
uma extensão total ele 500 me·tt·os. De uma secção oval, o 
tunnel é formado por arcos ele ferro em T, collocaclos a uma 
distancia ele 2m,50 um elo outro e ligados pot• longarinas ele 
cantoneiras ele ferro não espaçadas de mclis ele Om,80, sobre 
os quaes é pregada a cobertura ele ferro zincaelo. Dent1·o ela 
abobada ha espaço sufficiente para revestit·-se a mesma interior
mente de alvenaria de tijolo, se no fu·tm·o assim o exigir o 
accrescimo consideravel do peso elas areias. Quan·to ao vão 
movei, acha-se este collocado no extremo ela grande ponte ela 
C a beçucla e, para satisfazer :is condições do projecto para esta 
obra, tornou-se necessario empregar tres vigas de treliça, sendo 
duas ele 20 metros e outra de 24, as quaes assentam sobre pegões 
de alvenaria, formados em sua base por caixões ele fe rro ba
tido cheios de concreto. O vão movel ser:i fei ·to segundo o 
sys·tema ele te'lescopio e o movimento da vi ga produzido poi· meio 
ele si mples apparelbos b-ydraulicos. Não obstante ser este sys
tema ele cons·trucção o mais adequado :is condi ções locaes, _a 
pratica e expe riencia ele obras analogas não deixam de advertn.' 
que sómente com o emprego elo maior cuidado evitar-se-ha a 
occurrencia ele acciclentes, em virtude da intensidade elos ventos 
que constantemente reinam no Jogar. Os ventos ele NE. e SE., 
os mais frequentes na localidade, sendo concentt-aclos por assim 
dizer no logar em que está lançada a ponte, apresentam ahi · 
não raras vezes uma intensidade capaz de exercer a pt·essão 
ele 35 a 40 libras por pé quadrado (170 a 195 kils. pot· metro 
quadrado). Alérri ele tudo, estes ventos occorrem frequente
mente, sem que sejam precedidos ele indicias de especie al
guma, e em menos ele cinco minutos começam a soprar com 
toda a intensidade . O minimo tempo preciso para abrir pu 
fechar a ponte será ele 15 minutos, e portanto pócle bem acon" 
tecer começar o pamp(Üro qnando esta operação estivet· apenas 
em meio e o resultado será, a despeito ele toda a solidez que 
possam "ter as vigas e o machinismo que serve para dar o mo
vimento, sofli·erem, este e aquellas, torsões on qualquer outro 
effeito, em virtude do extraordinario esforço que exercerá en·tão 
sobre os mesmos . , O Jornal do Comme1·cio ele 3 ele janeiro 
de 1885, dando noticia dessa estrada, diz o seguinte : « Com 
referencia á uberdade ela zona explorada pela estrada, cumpre 
dizer que, supprimiclo3 os 50 primeiros kils., que fornecerão 
diminuta quan·ticlade de transportes á fer ro-via, não sómente 
porque em extensão superior a 30 kils. os terrenos são are
nosos, como porque. nessa parte do seu percurso lu ta a nova 
empreza ele tt·ansporte com a navegação, os restuntes 66 kils. 
estendem- se sobre terrenos grandemente farte is, capazes . de 
producção garantidora da optima renda ao trafego da estrada, 
uma vez multiplicados sobre toda a região os estabelecimentos 
coloniaes em numero mui diminuto não obstante as condições 
favoraveis elo clima. Comquanto o1I'ereça a zona, cuj0 fuLuro 
é clirecta.mente interessado com o ela estrada D. Thereza Chris
tina, todos os requisitos essenciaes á acc1u isição de rapido 
incremento e prosperidade, é força accrescentar que nenhum 
proveito poderá ser colhido ele taes requisitos si a via de com
municação não clispuzer em breve tempo de um porto para 
embarque das met·cadorias por eHa transportadas e particular
mente elo carvão de pedra, elemento para a renda elo trafego 
por si só capaz de alliviat• os cofres publicas elo onus da 
garantia de juros sobre o capHal ela estrada . _Ef!lbOl':.t as con
dições financeiras elo paiz não permittam mulltphcar favores a 
emprezls que se proponham inten·tar mel~orame nt.os mate
riaes comtndo relativamente a esta questao, . porto para a 
estt·ada D. 'l'hereza Christina, as condições são tao espe
ciaes que são as mesmas difficuldades financeiras que exigem 
a execução dessa obra, parte complementar necessaria e essen .. 
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cial da importante via-ferrea de que se Lra~a; qualquer fa·vor 
que o govemo conceda a empt•eza que se prOJilonha levat• a 
eifeito a realisação de tão impol'tan·te melhoramento set·á larga
menle compensado pela ren<:l~ doa impestos de tonelagem e 
exportação que, á semelhança elo que foi feito para o porto do 
Ceará, deve1•ão ser cobrados; accresce que, uma vez r.ealis ~ cla 
tal construc~ão, a gal'antia de juros á n. Thel'eza Chl'istina 
será nominal, a producção do ferhlissime valle elo Tubarãe e 
de todos os municípios set•vü!los por essa fer·r.o-via, que actu!l!l
mente luta com as ditnculdades que apresenta a bal'ra da La
guna, pc.r onde se faz toda a exportação, augmental'á censi
deravelmente e os n ucleos coloniaes se propagarão sobre esse 
prospero e bem fadado te!' ri t•>rio. Se, porém, persis>ti t• o ac tual 
estado de causas, durante todo o prazo do privilegio, serão os 
coft·es publicas onerados annualmen~e com cerca de 400:000$, 
importancia dos juros gat·an.tidos á D . Thel'eza Chrislina ; 
porquanto n pt·opria exploração das ricas jazidas de carvão ele 
pedra fteará tolhida desde que, depois de perconer a ferro-via, 
não encontrar este combustivel bana qtte d~ accesso a navios 
de g1•ande tonelagem, unicos que podem realisar transpCJrtes a 
frete diminuto, de modo a nãio tornar o custo do carvão su
perior de muito ao importado da Inglatel'l'a . Abstendo de dat· 
opinião sobre a questãe de preferencia do porto, se a enseada 
de Imbituba, se o ancoradouro da L~guna , não sómente por
que foi essa questão deLMida pelos otftc iaes da nossa armada 
Calheit·os da Graçn e Justino Proença , como porque o enge
nheiro Dr. Ezeq uiel dos Santos Junior, ultimamente commis
sionado pelo governo para proceder ao eKame necessario á 
inauguração do ·trafego da D. Thereza Crhtina Rai lway, pro
cedeu a estudos nos dous pot·Les ·de que ·tem Rela torio que vai 
sujeitar á consideração do governo ; urge, porém, nesta li
geira descripção, mencionar que a falta da um porto para esta 
ferro- via é sufficiente para desLruir ·todas as bem fundadas es
peranças sobre o incremento da empreza e prosperidade da 
zona atravessada por tal via ele communicação. » 

THEREZA HENRIQUES. R1o do Es~ado de Santa C:J.
tllarina, na es·trada elo litt01·al pat·a o Itajahy. 

THEREZA PANÇA. Baixio situado na costa do Estado 
do R. G. do Norte, em ft•ente e á distaneia ele 1 milha do 
pov. de M:aracajahú. 

THEREZIN A. CidadE> e capital do Estado do Piauhy, sêde 
da com, elo mesmo n ome, á margem dir. do rio Parnab.yba, 
aos 5o 5' 23" de Lat. S. e oo 21.' 4" 5 de Long. E. do meridiano 
do Rio de Janeiro, assen·te sobre uma vasta cha.pada, de ·ter
reno irregnlar, fm·mada ele argila e de pedras. Em 1885 era 
di,·oidida em 7 praças e 26 ruas, todas espaçosas, bem alinhadas 
e cortadas em angulos rer.tos, formadas em geral de boa e ele• 
gante edificação. Seus edificios publicas são os seguintes: o 
Quartel ela Companhia de Infantaria, e Hospital da Santa Casa 
ele Misel'icordia e a Casa de Detenção, sHuades no Oarnpo de 
il1a?·te; a matriz da ínvocação de N. S. do Amparo, o The
SOU1'0 Estadoal, o Paço da Assembléa, Palacio da Presidencia, 
Thesouraria ela Fazenda, Col'reio, Mercado, Camara Muni
cipal, Fundição e escl'iptorio da Companhia de Navegação 
Flnial no Pamahyba, situados na praça d <\ Gonstitt~ição, a 
mais bella e no·tavel da cidade pela sua extensão, ed!ificação 
e arborisação, notando-se ainda no cenlro da praça uma c<;>
lumna ele mat·mot·e dedicada ao ax-presiden1.e Dr. José Antonio 
Saraiva, a quem se deve a iniciativa da mudan~a ,da capital 
ele Oeiras para. Therezina ; o Q11art.el elo corpo ele . Policia, n_a 
praça de Aqt~tdc~ban; a nova Pgt•e.ta ele S. Benedic~o, o mais 
bello e eleganLe ecliflcio do Estado, na praça de S. Benedicto; 
a egreja matriz de N. S. das Dôl'eS e dous edificios ele esc h. 
publ., na praça Satc~ivc~; a Secretaria da Policia, .na rua 
da Paltna ; e o Cemitedo Publico, com uma capel4a, cata
ctunbas e alguns mausoléos, situado fóra das raias da cidade, 
mas f\ pequena distancia. Os preclitlS partictllares, em get·al 
de boa consttucção, e sebretuclo de optim as aocommodações e 
de barato alug ttel, elevam-se pouco mais ou menes ao numero 
de 500 além ele algttmas chacat·as e centenat·es de choupa nas, 
que s~ estendem até fóra élos limites ela cidade. Os foros 
elos terrenos municipaes orçam annualmente •em 500.$, e a 
decima ut·ba na elos pt•eclios, que estão sujeitos a esse imposto, 
em cinco contos annuaes. A instrucção publica é ministrada 
por dous cstubelecimentos de ensino secundaria, o Lyceu e a 
Escola Normlll ; e a primaria por quatro esc h a. publs., um 
collegio de propriedade particu lar, qne tem t ambem um curso 
de ma terias secundarias, e varias eschs. ele ensino parhicu•lat•. 
Ir mi.l:tricula nas nulas publicas, segundo os mappas officiaes, 

THE 

tem um movimento mais ou menos de 5@0 ahtmnos por anno.-
0 movimentlil commercj.al, limHaclo ás circun,sLanctas do Es
tado, não tem o desen vol vimenrto que era de desejar, O com
mercio em grosso é monopolisado pela praça do Maranhão, 
da maneit•a que s0 resta á capital de Therezina, um pequeno 
commet·cio a varejo, o que contribue pat•a o elevado preço d0s · 
genm,os de imporLação, pel f.l; s despezas rios fretes de S . Luiz a. 
Caxias pela linha fluvial do lta[!>ecut·•ú, e de 0axias a 'l'here
.zina, em costa de animaes, em uma extensão ele 16 leguas, 
além das despezas de emb:tt·q ue, desem harque e impostos .• 
Outro ·tanto não d{\- se com a praça da Paroahyba; emanci
pada da tutela commercial do Maranhão, tem o seu commercio 
elr~·ecto, corresponde-se com os fiabricante ·; e impol'tadores das 
prtnctpaes praç;, s da Europa e dn America; e, cidade maritima 
que é, t.em o seu perto Jirequen1 ado ·por vapo.t·es e navios 
e~pt•egados em seu commercio, e por isso tem a vantagem de 
ofle.recer il? consu~o generos ele superi0r qualidade e a preços 
multo mais ~anta.tosos ctn.e os de Therezina, vantag~m que· 
atnda resultaria em benelicro desta capital, si pelas casas a 
geosso da Parnahyba forem suppridas as suas ele varejo, sendo 
as met·c~.dorias ·transpor·tadas direclamen~e pela linha fluvial 
do P.arnahyba, havendo ainda a immensa vantag·em de ficar 
no Es~ 1 do os grandes capitaes qtte annualmente são passados 
para o Maranhão, sem pt·oveito nem va1rtag~m p a:ra o Piauhy .,. 
A. cidade de 'l'berezina é illumin:J.da a ke rozene; tinha deus 
importantes jornaes : a Imprensa, orgão do partido liberal, 
e a Epoaha, orgão conservador; diversas associações reli-· 
giosas, beneficentes e recreativas, etc. A pop. da cidade é· 
de 10.000 habs. e a do mun . de 24.000. No mun. estão 
situadas 241 fazendas de Cl'iacão de gado vaccum e ca
vailar, e 263 silios de lav0LH'a, inchtsrve 8 ·engenhocas que 
fabricam algum assucar, rapaduras e aguardeute. A lavoura 
consLa especialmente da cultura do algodão, fumo e alguma.. 
canna, e na culiiu.t·a ale cereaes, que são consumidos nos· 
mercados locaes , exportando-se apenas os clous primeiros ge
neros, e cout·os secces e salgaclos qtttl não leem ainda applicação 
industrial no municipio. A cidade de Therezina üca cel'ca de 
540 kils. distante do littoral, np porto da Amarr·ação, pelo 
rio Pamahyba, e a 420 por· terra. Além da communicação 
dit•ec·~a da cidade àa Paruahyba á capi·tal, pet· uavega.ção 
fluvial a vapor, lta tambem outra que é feita por· via do Ma
ranhão, mas incommoda e elispend·iosa, eutt·etanto preferida, 
pot• não tocarem no po1·to da Amarração os vapores da com
panhia brazileüa, nem os ela pernambucana . Sendo a viagem 
feita por via <!lo Maranhãe, é preciso tomat•-se o vapor da 
companhia fluvial elo Itapecurú, chegar a Caxias e fa zer uma 
travessia de 16 leguas por terra a Therezina. A historia da 
fundação de 'J:'lherezina tem pol' origem a ela velha e quasi 
deser·ta villa do Poty, em fins elo seculo passado. Formada 
por uma pequena povoaçii:o á mat·gem esq. elo rio Poty e junto 
á sua foz no Parnahyba, cer ca de nma iegua áquem de 'rhe
rezina, em 4 de dezembro de 1797 de1·am com•ço os seus 
habs . a uma capella sob a invocação de N. S . elo Amparo, 
a qual passeu a serv ir de mat~·iz, quando, em virtude da lei 
de 15 ele setembt•o de 1827, for creP.da uma fr?guezta na loca
lidade com aquella mesma invocação . Já em 1807 a povoação• 
da Barra de Poty, como en~ão era chamada, tinha attingido a 
tal desenvolvirnen·to que o govemador Carlos Cesar Bm·Ja
maciue propoz ao gever·no da mett•opole a sua elevação a 
villa. Em 1815 dirigüam os seus habs. um requet•imento ao 
Soberano, solicitando a creação ctl.e uma ft·eg. no lagar e a 
sua elevação a villa, gr:J.ças que não fot·am concedidas apezar 
das boas informações do govet·nador. Só em H132, pela Lei de 
6 de julho, foi a povoação do Poty elevada á villa, sendo 
clesmembt·ada para seu tm·mo parte dos terrHol'ios elas fregue
zias de C<lmp0 Maior, Valença e S. Go11çalo, Lendo logar o
a.::to de sua installacão e posse da nov>< municipaltelade em 
2•1 de nevemb t•o de 1833. Por occasião da execução do Co digo · 
do Processo Criminal e da divisão da proviocia em comat·cas, . 
em vi•rtude de t•eaelucão elo Conselho Geral ela Provincia, em 
sessão de 26 de ju lho de 1833, ficou a v~lla do Poty fazendo 
parte da comarca de M::wvão, da qual fo i desmembrada para 
ser annexada á de Campo-maior, pela Lei Pro v. n. 30 ele 25 de · 
agosto ele 1836; sendo ainda desmembrada desta, para ser 
a.n•nexacla, á de S . Gonçalo, pela Lei n . 12@ de 27 de (lezembro 
de 1841. Mal situada a villa do Poty, em lncalidacle inSf.l;lubre 
e Sttjei•ta a inunel<~ções no3 invernos rigot·osos, anteriores a . 
18•!2, as aguas do ri0 augtuemtaram o seu volume, espalha
ram-se em torno . da viHa, de•ixara>m·n'a coro.1p letamente ilhada 
e lla .velocidade de sua baixa arrasta.~·am comsigo parte d~ 
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· suas casas, inutili saram as suas l-avouras, e causaram mil 
damnos, alé m das febres intermilttentes e paludosas, que fl c:wam 
lavt•ando em gt·ande escala c0mo vema:te Gle t antas deso-r ac>as. 
P ar a remediar seme l•han tes males, foi a camara m ll!niclpal do 
Po·ty auto rizada pela Lei Pro;v. n. HO ele ·i ele. dezembro 
ele 1842, a ·transferir a séde da villa pa l'a um loga1· prosimo, 
que mais van·tagens offerece3se aos seu s. habs., de accordo 
e CO Jllbinação, porém, com os primeit·os proprietarios do mltni
cipio; mudança esta que só se eft'ectuou neve a nnos depois , 
em 20 de outubt•o de 1.851, pot· intervenção elo pl'es idente da 
pro;incia. Dr. José Antonio Sat•aiva, que pessoalmente escolheu 
o loca l_ que julgou mais aprop ~iaclo, já cqm vista3 ele fazet· ela 
nova, vtlla. do Poty a futul'a ca:p ital ela provincia. Pol' esse 
·tempo o local es ~olhir!o, q,ue fôra outt·'ora uma faze nda de 
criação, e conhecida por Cha.pa,da, do Co,·isco, pelas grandes 
trovoadas e frequentes faiscas elec t.ricas, ctue cabem elo ccmeço 
até certa epocha da estação invernosa, era: uma chapada esteril, 
'coberta ele mallos e apenas Cullll 2 ou 3 casas . Garantidos os 
'Pl'Oprietarios elas terras que ·tiD!ham ele formar a n e.va villa, e 
com a promessa e empenho elo presidente da provincia, não 
hes1taram e m lançar mão ele seus capitaes; os ma t·tos que co
bri am a immensa ]planície foram devastado>, e soh um plano 
·bem delineado e debaixo ela mais severa regularidade come
·çaram a ed ificação ele casas, e tal acti vidade desenvolveram 
que, no anuo seguinte, a n ascente povoação, j á com o t itulo 
ele Villa. Nova. elo Poty, foi elevada á cidade, com a denomi
n ação de Therez ina em homenagem á impera'tl'iz Dona 
Thereza Chris tin a Maria, pela Lei Pro v. n. 315 de 20 ele julho 
de 1852 . A i cléa da mudança da capi tal já er a ele data bem 
antei'ior. Em fins do seculo passado o governador do Piauily, 
D. João ele Amorim Pereira, tratou desse assumpto, e escre
vendo ao ministro D. Rodri go ele Souza Coutinho, em officio 
de 8 ele abril ele 1798, discutiu la rgamente o assumpto e co n
cluio propondo a en tão villa ela P arnahyba , accentuanclo com 
prec isão as iocalculaveis van tagens que resultariam para a 
capita nia a mudança o a escolha pr0postas; e a inda em officio 
de 19 de agos to do mesmo anno, abundou o governador em 
n_ovas e convincentes consicler·ações ; não conseg uiu, po rém,, 
tao nobilisúrno in·ten to. A idéa de mudan ça ainda reappareceu 
em 1814, no governo. da junta provisoria, e em. 1816 na admi
n istração elo governador Baltb aza1· de Souza Botelho ele Vas
concellos, sendo tambern a Par nabiyba o local escolhiclo : e 
posteriormente, quet• nas Camaras Constituintes, quer na 
A ssembl éa Gel'al do Rio de Janeiro, ainda se tr&tou elo as
sumpto, sendo ainda a P arnahyba. o obj ectivo de tão g rande 
idéa. A Assembléa Pt·ovincial, compen etrada, em parte, elas 
vantagens da solução desse pro blema, decretou, pela Lei n. i74 
de 23 ele agosto ele 1.844, a transferencia ela capita l pa.ra a 
margem do ~l'io Parna hY'ba, na confluencia ela corr ente de
nominada Mulato, onde se eclifi caria uma ci~lacle com a 
d enom inação ele Regeneração, e deu d isposições a respeito ela 
mudança ; no a nuo seguinte, pela Lei n . 191 de 30 .de agosto, 
foi a presidencia a n·torizada a empl'egar os meios mais ade
quados para effectu a,r quwnto antes a dita tl'aosferencia, 
passando7se as repartições publicas para a villa de S. Gonçalo, 
onde dev1am Jilermanecer até a edificação ela nova cidade : 
:resoluções e~sas crue não tiveram execução . at'é que fo r clecre~ 
tada uma nova le~, em 23 ele agosto de UÍ49, mancl<tndo que 
a mudança deterr~llnada por a quallas r esoluções se effectuasse 
para o logar destmado elo mun. do Poty á edificaçàe ela nova 
'Vllla, logo <J.Ue al~ h o_uvesse _as commoclidades· indispensave ls; 
mas est a dtspostçao amcLa: nao teve execução, e a Assembléa, 
que suc?ecleu a de 1849 revogou tudo quanto a tal respeito 
~.e h a VIa decretado, como consta da Le1 n. 253 de 5 de 
agosto de 1850·. Nestas clisposi~ões encontrou o St·. Saraiva a 
q;uestão da mudança da capita l. Não esperando ela assem.bléa 

·CJfue h avia revo11:aclo todas as disposições sobre o assumpto, r e
-considerasse o seu acto, julgou prudente não cxp,or a um 
desas tre_ qualquer icléa que fosse apuesentacla pela opposição 
que en·Lao se paten·teou; acertadamente esperou a reu lllião da 
n?va assembléa, que decretou a desejada lei. «Mudou-se, pois, 
dlZ o ~~·. F. A. Pereira ela, Costa, a. capi·ta•l para a cidade de 
Tl,lereztna em 1852, e com esta transferencia veio o anniquila
mento d~ antiga vüla do J.?oty, hoj e em ruioas e deset•ta, e a 
decadenct~ da velha capitaL, Oeicas, sem esperanças de futuro, 
nem de Pl,osperHfades. E foi acertacle o acto q,tre pres1diu a 
esc~lha do local_ em que está situada a cidade ele Tile1·ezina, 
capital da PJIOVlOCJa r _Na da c1~11emos de positivo.- Comtudo 
manda- nos a _b~a razao, sem paixão nem pretençees, notar 

. aq.UlUO que é. VlSLvel, incontestav.el, e que es1áJ á inte'llig.encia 

e alcance de todos :-que 0 loc.al em que está · asse nte a 
cidade é u ma cba!lada agreste, es teril, i uregula r e successiva
mente quente pelo verão, ft·ia e bum i&1·a pelo inverno; surieita 
á trovoadas medonhas e á queda de numerosas fa iscas electri
cas pelas suas c0nclições ge0logicas; sem agua potavel, ]!leis 
a de que se faz uso é a de rio Parnahyba, to ldada em uma 
grande patrte do anuo, de um serviç0 de con.clucção repugnante 
e sem condic;.ões de potalida 'le, sem ar~·aba lcles e correutes q:ue 
ao menos offereçam refl'igerio aos seus habs. , pe~la estação 
calrnosa; finalmente, sem condições ele boa salubridade, ele 
clifficil acchmação aos· fo1'ast~ iros, qu~ , em su:J. maio r parte, 
cedo ou tarde, pagam o tributo de l'ebres e outras molestias 
enclem icus, quasi sem pre fa ·taes.,. Feita es·ta pequena digressão 
sobre o historco da fundação da capital, reatemos o fio 
de nossa descripção . Progred indo consideravelmente a edi
ficação ela cidade a-mara ou menos accornmodados todos os es~a
belecimentos publicas·, ·tratott- se logo da fu ndação de urna 
egreja com a invocação de :'i!. S. elo Am paro, para servir de 
matt•iz, e logo que ficou concluida a capell a- mór, receb ~u a 
benção em 24 de dezembro de 1852, celebrando esse ac~o o 
pactre Mame de Antenio de Lima, vigurio ela vara e da ft•eg., 
e no mesmo dia foi trasladada em solenne procissão a 
imagem da pa droeh·a cb velha egreja cl'o Poty, sendo no 
anno segui nte decretada pela Assembléa Pt·ovincial a transfe
renoeia da séc~e de N. S. do Amparo d'o Poty para a nova 
capella da mesma invocação, eracta em Tberezina, pela Lei 
n. 334 ele 8 de julho . A l'gt·eja matt·iz ele N . ~- elo Amparo, 
m oclernamente construida, é infelizmente um edificio que não 
se re~ommencla, nem Jilela sua elegancioa, nem pelas suas pro
porçoes. A pouca observancia elos principias de a rchi·tectu.r a, 
diz um pt•ofissional, fez com que na constmcção cles·te edi•ficio 
se commettessem faltas, que affectam, tanto á r egularidade, 
como á solidez . Desnecessario é fallar elo exteri or, pois que 
o seu aspec to desagradavel é a mais evidente prova da falta 
ele proporção ; e no interior a il'l'egulnriclade se ach a com
binada com a má distribuição. A capella-mór é demaúada
men te acanh ada, o a rco cruzeiro tem muito pouco vão, não 
pel'mitte que elas tl'Ülut~as se veja o altat· , sendo necessal'io 
fazee-se um pulp~to \•ol a n·te. «Só vendo -s e, diz o Relatorio 
presirlencial de 1873, acredita- se na. poln·eza da matriz do 
Amparo : sem decoração a lguma. e sem limpeza, faltando-lhe 
puLpitos, forro, grades, um a ltar, paeamentos e vasos inclis
pensaveis.» - E' com . de segumla entr., creada e class ificada 
pela Lei P ro;v. n. 303 ele 13 ele dezembro ele 1.855 e Decs. 
ns. 1.8'1:0 de 3i de j anei ro de 1857 e 5.068 de 28 de agosto 
de 1872. O mun., a lém do clist. ela cidade, compl'ehencle 
mais o ele N. S. das Dôres e o cnrato elo Nata1 . '.L'em Agencia 
do coneio . Sobre suas divisas vide, entre ontras, a Lei Prov. 
n. 296 ele 22 :le agost0 de 185'1 ; n. 4'16 ele 10 ele janeiro ele 
i856 ; n. 441 de 5 de agosto de 1857 ; n. 524 de 21 ele agosto 
de 1861 ; o. 594 ele 6 de agosbo ele 1866 ; n. 590 de Ul66; 
n. 720 ele 6 d e setembr.o de 1870. Em 1884 r'ecebemos elo juiz 
de direito ela com arca a segui nte iwformação : «A cem. 
de Therezina, ca']?ital des·ta província, que consta ele um termo, 
foi fundada em 1852 pelo conselb eieo Jesé Antoll!io Salmiva, 
então presidente da pro<Vincia, s0bre a mat•gem cl ir. do rio 
Pamabyba, uma legua til.istante da foz do rio Po~y. Goza eHa 
de a lgnma i rn.portancia pelo seu commercio que, se não é flo
rescente, não deixa ele attestar algum adi !llnta.mento. A criação 
do êado vaccuzn e cavallar é o objecto de maior r iqueza e 
commercio da provincia , constituindo ella a ·sua ind nstria 
princip!lll. Seu solo, posto que fer Li l e proprio em gran de par~e 
para a agncult.ura, é cemtudo culHvado. O seu comm ercw 
extellior se faz, ora paio rio Parna:hyba, h·avendo uma a lfan
dega na Cbdade do mesme nome, ora p0r Caxias, dts~ante 
desta eidade i4 leguas , reduzidas hoje a 9, pela eslracla que 
acaba de ser coneluida para & linha telegraphica. Pol' um.bas 
es tas vias, fluvial e terrestre, r ecP.be esta com. não pequena 
quantidade· de mercado:cias da-s p~ovincias visinhas, Maranhão, 
Cea,vá e P ará, as quaes lhe licam mais proxLmàs. - Cal
cula-se a p0p. ela capital em cerca de cloze n11il h a.b.s.
Acha-se a capital d·ista nt e 80 leguas da ci'dacle da P a rnah.yba, 
e cerca de 85 do littoral 70 da cidade de Oewas e 40 da do 
Ama-rante, os tres pon·t~s mais importa ntes da ~rov_!.ncia, po~ 
su11 caltegoria, c0rnmercio e ind ust via. - Sua vtaçae é quaSt 
nulla. Além da navegação do rio Parnahy,ba por vap?res de 
uma co1-npa.nhJ.a pi roub~ense, e per dona barcos .da casa 1ngleza 
sita na P arna hyba, não temos senão es tt•adas lrregulat•es, ou, 
31n.tes, t raçacfos sug-ge~ic:Los pela necessidade dos primitivos 
ha,bs, das diversas paragens do província. -Pele rio Par-
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nahyba · communica- se esta com., na di recção do sul, com 
a . cidade do A mar ante e as vi lias da Manga e Santa Philo
mena, sit•radas 6. margem d0 mesmo rio e com outros pontos 
circumvisinhos de alguma izHport;tncia, e pelo lado elo OE. 
com a villa ela União, e cidade da Parnahyba, ponto tarminal 
da navegação fluvi al , a qual por sua vez se communica com 
a villa ela Amarração, porto então elo Ceará e hoje pertenc'entt~ 
a esta província, e onde dese mbarca parte das mercadorias 
vindas elo Maranhão, Ceará e Pará. - Esta comarca, a mais 
importante da pt·ovincia, tem a classificação de 2n entran
cia, a qual, segundo penso, é regttlar e não deve soffrer 
alteração " · 

THEREZINA. Dist. do Eslaclo do Paraná, no mun. de 
G11arapuava . Orago Santa Thereza e diocese de Curytiba. Foi 
creado parochia na colonia Thcrcza pela Lei Pro v. n. 274 de 
12 de abril de :1.871. Tem eschs. publs. de inst. prim. e uns 
:1.00 hab>. Agencia do correio, craada em :1.883. O St·. F ilin to 
Elizio Cordeiro, residente nesse dist., obsequiou- nos, em 1887, 
com a seguinte informação: « A pov. de Therezina contem 30 
casas despersas, quasi todas verdadeiras cabanas, pequenas e 
pessimamente co nstruídas de madeiras e barro, cobertas de 
telhas. Acha- se situada á margem dir. do r io Ivahy, 72 kils . 
a6aixo de sua nascente. Dis!a 78 kils. mais ou menos ela séde 
do mun. (' Guarapuava ), com o qual se communica por pesú
mos caminhos rl e mattos, em teneno muito accidentaclo. Gol
locada no valle do Ivahy, gosa de um clima temperado, pouco 
sujeito a geadas no inverno: possue terreno vasLissimos toclo 
coberto de maLtas virgens e ada ptaclo a todas as culturas, tendo 
largas zonas de terras roxas, nas c1naes a producção será ex
t raorclinaria., quando cultivadas. Produz admiravelmente a 
canna de assucar, café, milho, fe ij ão, mandioca, algodão, cará, 
batata, arroz, etc., etc. A unicaindustria que tem ·tido algum 
deoen volvimento é a fabr icação de aguardente, que é tt· anspor
·tada, assim como a rapadura, e m cargueiros para os muns. vi
sinhos; para es te ·trabalho encontram-se em ambas as margens 
do ri o para mais de 40 engenhocas». 

THEREZINHA . Furo que communica o Xingú com o Uru
cury- caia o por conseguinte com o Amazonas. 

THEREZOPOLIS. Cidade e mun. do Estado do Rio de Ja
neiro . Em fevereiro de i898 estive nessa cidade, ela qual 
dei a seguinte descripção pelo Jor1wl elo Comme1·cio. A estação 
da Raiz da Serra, ponto lel'minal da estrada de ferro , fica no 
Jogar denominado Guararema, outr'ora Frechai, á margem do 
rio Soberbo e banhada pelo ri acho Branco. Tem apenas o edi
fic io da estação, u ma venda e é o po uso dos animaes que con
duzem os excursionistas para Tberezopolis. Os edilicios não só 
dessa estaç~o COJ?O da Piedade e Magé fazem honra á es trada. 
D~ Magé a Ra1z da Serra a estrada atravessa uma região 
ban:a, pantanosa , quasi toda deshabitada. Encontrei apenas 
duas roças de mandioca e em diversos Jogares pilhas ele le
nha . Nas duas margens ela linha encon·tram- se milhares de 
ar>ores tendo ad herentes ao tronco lindas parasitas, perfu
mosos lyrios do brejo e a linda fiôr roxa da familia das mi
lartomacias. Por imprevidencia minha deill:ei de pedir para 
Therezopolis conducção, de sorte que tive de fazer a ascensão 
da se~ra a pé,apenas ácompanhado por um gui3. que contractai. 
Pouco depois da deiX!ll' a Raiz ela Serra, o céu, que j:í. apre
sentava a côr pardacen ta, precursora de tempestlde immi
nen·te, tornou-se escuro . Já os ·trovões ouviam- se· ao longe, 
precedidos por be llos e luminosos rela mpagos, e o vento impe
·tuoso e forte bramia a·tt·avés das florestas em um sibillo me
donho. Passei pela pequena povoação elo Limoeil'o, que é 
atr avessada pelo rio elo mesmo nome, oriundo cl::ts ·terras de José 
Lopes. E' um povoado com :1.00 casas, talvez :1..000 habitantes 
e sem uma escola. Mais adeante atravessei o carrego do Lava
pés , q<te desagua no rio Soberbo, nome que toma o Guapy 
em sua origem. Gon.tou-me o meu guia ser esse carrego assi m 
denom in1J.dO porque as pessoas que dirigiam- se outr'ora á capai
linha da Conceição do Soberbo, costumavam nelle lavar os pés, 
sujos pela lama da eskada, e limpos poderem penetrar no 
sanctuario de suas · crenças . Quando cheguei á barreira do So
berbo chovia copiosamente. Nem uma choupana encontrei pelo 
caminho onde, eu e o meu guia, nos podessemos abrigat·. 
Dos dom lados da est rada imperava a solidão dos des ~ rt ·J s. 
Dei para bens a m im mesmo por t er chegado á barreira elo 
Soberbo no meio de uma chuva torrencial. O espectaculo q<1e 
desclobrou-se a minhas vistas, foi o mais grandioso e imprmente 
O rio Soberbo estava soberbamente soberbo. O cimo envo!·to 
nas nuvens e a agua, peroipitando-se de grande altura, espu-

man·te e ent•aivecida, vinha espadanando por sobre innumeros 
blocos de pedra artis ticamente burilado>, parecendo arrastar 
em sua descida vertiginosa t t1clo quanto encon·trava em cami
nhJ. O estampido era medonho e atordoador. A custo poel·ia 
ouvil• o meu gír ia. Estatelado diante de t ii:o gmndiosa scena, 
abenço2i a hora em que nasci em um paiz que pos3ue taes 
marav ilhas. O rio Soberbo abi di vide-se em dua'l cascat ãs, 
sobre as quaes ha duas pontes de madeira. E nt re esses dous 
braços e no meio elas duas pontes fica uma ilha, sobre a qual 
ergue-se a arruinada capellinha ela Co nceição. Ha 24 annos 
por ahi passei com minha mulhet• e filhos e acompanhado pelos 
meus saudosos am igos , que hoje dormem o sJmno elos mortos, 
Barão de Iguatemy, Monsenhor Felix e Frei Carn ei ro . Havia 
então nesse Jogar a impor tan te fazenda elo Sr. He nri
que Dias, ficlalgamente tratada e com abundante cultura de· 
c1 uina calyssaia . A barreira elo Soberb) llca a 3i2m,649 de· 
a ltm·a sobre o nivel elo mar. A chuva continuava a cahir, 
pm·eéendo que se tinham aberto as ca·taratas elo céo . Com-· 
pletamente molhado, prosegui na ascensão da ser t· a, fascinado. 
pelas bellezas q u.e ia enco n·trando. A estt·ada é regular, com 
algumas depressões e atoleiros. com tron cos ele arvores eles-· 
aggregados da serr a e arrojado;; no meio elo caminho, com ver
dadeiras lagôas fot·madas pela chuva que torrencialmente ca
bi a . A' distancia o ribombar elos trovões e de vez em quando 
uma fa isca elec·trica. Tomei a deliberação ele descalçar-me e,. 
lembrando-me do paclra Kneipp, fui galgando a ser1·a de pé no 
chão. Em me io do caminho a temp?stade serenou, a chuva 
foi diminuindo e o sol, rompendo através das negt·as nttvens 
que o cercávão , espargia os seus benelicos raios, br ilhantes 
como sóe elle ostentar após as ·tempestades . Bordando a es
tt•ada encontram- se arvores cot·pulentas, t·evalanclo no vet•de
escuro ela folhagem e na robustez elo ·tronco um a immensa força 
vegetativa . De vez em quando o sussu rro longínquo de uma 
cascatinh a pet•dicla em meio da floresta ; o canto alegre elo sa· 
biá saltitando ele galho em galho e sacudindo as azas molhadas. 
pela chuva. E ett descalço, j á extenuado pela fad iga, cami-· 
nhava com difficuldacla. De r epente vi a meus pés um despe
nhadeiro insondavel em uma aper tada garganta da serra e 
margeado por arvores colosaes . Era a: Grota Funda q•1e dei-· 
xava atráz ele s i a Pedra Escalavracla, grande penh asco con- · 
cavo ·tendo as ilhargas despidas de vegetação e sett cimo coberto 
de grava \G.s. Adeante da Grata Funda a travessa-se sobt·e uma. 
ponte de madeira uma cascata , que o meu guia declarou- me· 
não ter nome. Mais alguns passos além e eis-me chegado ao
Garrafão, onde habita um bom velho, cercado de um sem 
numero de parasitas, que elle vende aos excursionistas de The
rezopolis. Ah i ergui os olhos e contemplei esse imp:> nente e· 
magestoso pico ela cordilheira elos Orgãos de nomin ado JJado de 
Deus. Elle ahi es tava em sua mudez granítica, mas eloquen te. 
Com os qua·tro dedos cabidos e o inclex voltado para o infi
nito, elle p:trecia apon tar-me para esse Deus, creador de tantos 
mundos, que á noute, semelha m ilhas ele luz sobre um vasto· 
oceano suspenso sobre nossas cabeças . .o espírito do a ibêo se· 
ab;üe ao contemplar essa altar de gramto. Confesso c1ue ao 
enfl'ental-o sen·ti- me presa de uma grande commoção religiosa •. 
Acleante do d(')clo de Dws fica o pico do Dente, ass im deno-· 
minado por semelhar-se á raiz ele um queixal e proximo a es·te 
o do Frade, que visto ele Magé, semelha um fracle ele capuz e 
visto de Therezopolis um frade deitado. O Garrafão está a 
758m,606 de altura sobre o nível elo mar. Referi t·am- me que· 
esse Jogar é assim denominado por te t· servido de residencia,. 
durante alguns annos, a um indiv iduo que viera para ahi em 
e:drema consumpção pbysica, provenieme ele uma ·tuberculose· 
pulmonar, e adquirira em pouco 'tempo uma gorclur•a ·tal, que· 
o tomát·a d isforme. :::>eria o individuo c1ue encon trei ahi de· 
fórmas colossaes na minha primeira viagem a Therezopolis ~ 
Junto ao Garrafão passei por uma ponte ele madeira, por baixo 
da qual precipita-se em cad10e ira o rio Iconha, que reunido ao 
Socavão no Porto Grande , formam o Poço Verde, que desagua 
no Macacú no Jogar denominado Portinha. Ainda abi acha
se uma f?nte de t~o boa agua como a do Perequê, na Estrada de
Ferro lY.ltnas e Rw. A agua brola ele uma pedra e na maior 
força do verão conserva-se fri a, leve, muito tran suarente e do 
mais agradavel s1bo1'. Estava em Tberezopolis, lia 2'1 annos, 
quando t ive noticia ela vinda do Impet·adot· a essa cidade . 
Amigo par·ticular elo Imperado!', fui recebel-J no Garrafão, 
onde tive a satisfação de encontrai-o. Ao av ista t·-me, o Impe
rador disse - me com um sorriso jovial : - Oh ! Um republi
cano por estas a ltUl'a.s ! - Sim, respondi-lhe ; tendo . noticia 
ela vinda ele V . M. a es ta pov. dei-me pressa em vi r recebel-"o-
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como era do meu dever. -Obrigado, disse-me o Imperador ; e 
gentilmente apanhando um copo de agua na fonte, ordenou-me 
que a bebesse, dizendo-me: Nunca bebi agua egual em todo o Bl'a· 
zil. Nem mesmo na Europa, accrescentou o Sr. Mathias de Carva
lh?, ministro portuguez, que vinh~ na comitiva. imperial. Dahi 
a·te o alto da Boa Vista a estrada e empedrada, mareme e escor
regadia, aniscando- se muito o viajante que descêl-a a cavallo. 
O Alto da Boa Vista fica a 964m,602 ele altura . sobre o nível 
do mar. E' admiravelmente teductor o panorama que d'abi 
se desfructa Não ha palheta de pintor que poss:l. reproduziL· 
sobre a téla tão esplendida vista. Só contemplando-a é que 
pôde-se apreciar e admirar a grandeza e sublimidadd de tão 
esplenclic!o scenario, Imagine-se uma seria ele collinas recli
nando-se umas sobre as outras, semelhaado os clegt·áos de 
um altar, cujo throno é occnpaclo pelo Dedo ele Deus; distante 
uma vas·ta superficie cober·ta ele uma cleasa nevoa esbranqui
ç~da, de cujo seio emergem as cristas das collinao co~o re: 
c1fes no meio do oceano batidos por enormes vagalhoes ; la 
longe a nossa poetica e risonha Guanabara, calma e tranq·uilla, 
sem a menor oscillação em sua superficie; a cidade envolt<~ 
em uma nevoa alva e transparente: e o Gigante de P edra com 
o dorso empinado e as patas sobre o mar, e ter - se -á uma 
pallicla icléa ele tão grandioso ~uadro . Da Boa Vista começa-se 
a clescet• pat•a Theresopolis. Encontra•se logo adeante o rio 
Paqueqner (1), que em bellas _catadupas precipita-se do ~H~ 
da serra e mais além as primetras casas do Alto. Denomme1 
a esta parte elo rio, de cascata do José Vieira, como home
nagem ao Sr. José Augusto Vieira,_ o mais incansavel pro
pagandista em favor de Therezopohs, para CUJO desen vol Vl

men·to ·tem empenhado grandes capitaes. Ahi começa a avenida 
Paquequer, que tem desde seu inicio até á Pon·te elo Engenho, 
onde communica- se com a projectada avenida Amazonas, tres 
kilometros. F 6rma em seu pl'incipio uma depressão por onde 
correm os corregos do Meio e elo Hygino que, reunidos, vão 
ao Paq uequer, tendo ao lado a sel'ra dos Cavallos e o morro 
das Araras ';l uma set·ra, que não teu·jo denominação, dei-lhe 
o nome ele Silva Xavier, em honra a Til'adentes . Desde o seu 
começo até o hotel Hygino encontram-se dous hoteis, uma 
venda, quatro casinhas e o bello predio de Mme. Boissy. 
Hospedei-me no hotel Hygino, o mais importante da . cidade, 
perfeitamente localisado, dispondo de. um va~to yredw, com 
excellentes commodos, bilhar, banheu·o e_ dll'Jgtclo J]Or . um 
cavalheit·o que dispensou-me todas as attençoes, p~ndo a mtnha 
cltsposiçiio troly e animaes para eu perco1·:e1'. a c1dade e_ S:l'l'a
baldes. Fatigadissitno da viagem, tomet llgeu·a refetçao e 
busquei o leito para dormir. Observei o thermometro que 
ntarcava então i5° centígrados. A noite estava fresca de mais, 
ele sorte que tíve ele agasalhar- me convenientemente. A's 5 
horas ela manhã elo dia seguinte já. estava vestido e dirigi-me 
a pé a percorrer a povoação, que fica dahi a tres kilometros. 
Atravessei a avenida Pa.quequer, onde encontrei uma casa 
commercial, umas cinco casinhas e nenhuma chacara. Dos 
dons lados observtli morros ele luxuriante vegetação e poucos 
campos, on'le pasta o gado. Dessa. avenida passa- se á avenida 
:'\mazonas, quo é cortada pela rua Capibaribe, onde se acham, 
a esquerda elo l'io, uma olaria e uma serraria, pertencentes 
ao Sr. José Augusto Vieira. Ficam esses clous estabelecimentos 
nas fraldas do morro ela Cascata sendo os machinismos mo
vidos pela agua da cachoeira Gu'arany, rorrnada pelo rio Pa
quequer. 1 Pouco acleante encontra-se a rua Tefl'é, onde ha uma 
Ponte que atravessa-se, começando ahi a rua Provincial, unica 
do povoado que é conhecido por Varzea. Nessa rua que é larga, 
rec~a em alguns pont•)B, sinuosa em outros, bastante extensa 
e hm pa, atravessada pelo rio das Montanhas, encontram-se 
os bellos predios elo finado Dr. Julio de Moura e do Dr . João 
Francisco Dioo-o e bonitas chacaras, todas plantadas de mn1·
~eleiros, pecegu~iros e com extensos parreiraes. Não é calçada, 
nao tem passeios, -nem illuminação . Nella ficam, além do preclio 
occupado pelo ·telegt•apho, o ela Camat•a Municipal, sem gosto 
nem architectu1•a, ê a capella de Santa Thereza, que serve 

1 O Paquequer é atr. do rio Preto, que desngua na margem di r. 
do Pmba!:'ha e este no Parahyba do :Sul, defronte da foz cfo Para· 
àYbuna, tia outro Paquequer que é nff. da margem dir. do Pat•ahyba 
o .Sul, O prlm~tro recebe n!l cidade de Thet•ezopolis os corregos do 

Meto e do Hyg)no, reumdos, e os rib~irões dos Gouveas e das Mon
tanhas, e no mun. o Garcas, Araras, Príncipe, Quebra-~'rasco, Pi
~enteiras, Frio e Tres Corregos . Fórma as cachoeiras do José Vieira, 
o Guuany e do Imbuhy. 

de maLriz. Esta ultima fica na praça D. Balthazar, tendo 
aos lados clous morros, um elos quaes tem a mesma de
nominação da capella. E' um templo modesto, com uma só 
torre do lado direito, No interior ha o altar-mó•· com Santa· 
Ther eza no throno, e abaixo a imagem de Santo Antonio, que 
foi transportada da matriz que havia no Alto. Tem mais, aos 
lados e no corpo da capella, clous nichos com as im;,gens de 
N. S. da Conceição e do Senhor dos Pas>os. Ao lado ela matriz 
começa l\ estrada que conduz á Ermi lage, que fica ela h i a 3 e 
meio kilometros. Este lugar compõe-se ele uma unica habitação, 
que é o elegante chalet elo St•. José Augusto Vie ira, no meio 
de um vasto parque com pomares de marmeleiros, macieit·as, 
pereiras, pecegueiros, parreiras e mais fructas ela Europa. Ahi 
fica a Pedra da Conceição. Em 1874 Monsenhor Felix e eu 
subimos de g"~tinhas ao cimo dessa pedra , plantamos uma cruz 
e baptisamol-a com o nome de Conceição . A cruz desa.ppareceu 
mas o nome ficou. No caminho para a Ermitage encontra-se 
a bella vivenda elo Dr. Poncy, um fanatico por 'l'herezopolis. 
Entre os acciclentes physicus mais notaveis que apt·esenta The
rezopolis está a imponente cachoeira do Imbuhy, a pouco mais 
de oito kilometros da cidade e com uma quéda que calculei t.er 
5() metros de altura. T em 'l'herezopolis 100 predíos, uma 
phat·macia, quatorze vendas-bazares, duas padarias, uma 
charutaria e tres boteis, sendo clous no Alto e um na Varzea. 
A importante colonia de Therezopolis é a Alpina, situada nas 
vertentes sep·tentrionaes da Serra dos Orgão3, entre Petropolis 
e Thel'ezopolis, distante desta cidad! 15 kilomelros. O cat·acter 
da região é mui·to mon-tanhoso, tem alguma cousa ele seme
lhante a certas regiões alpinas da Suissa. Perto do centro ele
vam-se duas montanhas, morro de D. J oanna, com 1.270 metros 
e morro Maria Pires, com 1.400 metros acima elo mar, ou com 
470 a 600 metros acima ela aHura do centro da colonia. Tem 
a inda muitos outros morros e pedras ele nota vel aitura. Quanto 
á potamo~raphia, a colonia pertence ás bacias elo Piabanha e 
do Paquequer. A est e ultimo fornecem sua agua tres riachos 
maiores, oriundos das mattaª da colonia: os rios Alpina e Des
engano, ambos vindos do lado da Pedra da Boa Vista, correndo 
por valles parallelos e tendo, em tempos normaes, 6') a 80 li· 
tros de agua por segundo, O terceiro riacho é o Alice, Reu
nem-se todos elles na vizinhança de Santa Rita, logarejo com 
uma capella e algumas casas ele lavradores ; a reunião é conhe
cida sob a denominação ele rio José Thomaz . A' distancia de 
seis kilometros ele Santa Rita, perto de outt•o logarejo com o 
nome de Lage, clesemboccam estas aguas reunidas no rio Pa
quequer. As aguas que verlem para o rio Pia banha e quedes
emboccam em um tributario deste, o San·to An·tonio, nascem no. 
alto das mattas do Batata e não teem ainda clenomina.ção es
pecial. A colonia tetn 2 .800 hectares, sendo, porém, a região 
excessivamente montanhosa, relativamenbe pequen a e a super
ficie aproveitada para a lavoura. Plantam nella milho, feijão, 
arroz, batata ingleza, etc. O café clo.i. bem naquellas altu
l'as, porém não é lavoura rendosa. A canna ele assucar 
cresce bem; legumes finos e fructas da Eut·opa acham ahi um 
clim,\ excellente; maçãs e pêl'as, por exemplo, reproduzem-se 
tão bem como nos climas moderados da Europa. A uva, por ora 
em phase de experiencia, promette bons resultados logo que se 
cuide de criteriosa adapt.acão aos ambientes locaes. Uma certa 
celebridade a colonia sempl'e teve po1.• seu chá da Inclia, cul
tura lntl'oduzida no logar por Aureliano de Souza. Pela mul
tiplicidade das sciencias methodicas sobt•e agricultur~, horti
cultura e sylvicultura, a colonia Alpina, senrto empreza parti
cular, tantos serviços presta como qualquer elos institutos e es
colas de agronomia sustentadoR pela União e pelos Est~ clos . E' 
a colonia illuminacla por lu:~; electrica e lem um tmportante 
engenho de serra. Com a denominação de Santo Antonio do 
Paquec1uer, foi Therezopolis creada parochia pelo at't. 2° da 
Lei Prov . n. 829 de 25 de outubro de ·1885, e elevada á cate
goria de mun. e comarca por Decreto de 6 ele julho de 1894. 
Foi transferida a ·sécle do governo do I!:stado para e lia por De
creto de 5 de ou·tubro de i890, que não teve execução. Compre
hende além do districto ela cidade mais o de Santa Eita e os 
Rovoados denominados: Vai das Canôas, I-mbuhy, P1·ata, Lage, 
Serra elo Capim e Quebra-Frasco. A cidade t em duas eschs. 
publs . , sendo uma de cada sexo . A popul ação da cidl!:de é da 
700 habitantes e a elo mun. de 5. 000. Foi com o coraçao tran
zido ele dor que acabo de percorrer ess~~: cidade, tão cheia ele 
encantos naturaes, mimosa joia que deVIa merece t·. do governo 
todo o carinho e affecto. Confesso que achet· a ma1s decadente 
elo que ha 24 annos e~ que nella estive_. . quando aindE- não 
era cidade e quando nao dispunha de mews ele locomocao de 
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que hoje desft•ucta. Entre~a:nto, Thet•ez-opo•Jas e um bri:l•hanrte de 
elevado valor, mas ainda não lapidad0. A sua ·temperatura 
maxima no veuão é de 27° E. a min~ma no inverno é de 3 ab!lliiX:O 
de O. Situada perto ele 900 metros acima do n·ivel cl>o ma~, 
na encosta septentrional da Serra d:oS' Orgãos, em urna baixa 
cercada de elevadas monbnhas ~rantticas, com umru tempera
tut·a média annual inferior a 1.8·0 gl'áos ce1.1tigrwdos, distante 
do Rio de Janeiro em linh!IJ recta cerca i!le 80 a 90 kilomet1·os, 
com bacias vastas e banhadas por innll!meL'OS ries e riachos de 
aguas crystallinas e potaveis por excellencia, com mat6as vir
gens, contendo a~ melhores m;ldeiras de con:stt·ucção e marce
naria, com uma fauna reqnissima, com tenas ferteis ap t·opr ia 
das á cultura da vinha. d-os cer·eaes e das Ct·uc·tas àos climas 
te~peraclos . Therezopolis ahi ja~ esqueeicla e aba:nclonada cri
mtnosamente pelos podet•es publncos· do nosso parz . T1ves~e a 
natureza collocado-a áts portas ele qualquet• capital euTopéa e 
vêl-a-hiamos t.ransformaelrt em uma esplenel icla cidade de re
creio, com regulares, economicos e rapidos meios que a pu
zessem em communicaçã:o com os centros ele consumo, a baste
cendo as cidades vizinhas com fL·uctos, tl'igo e legumes, com 
vinho e cereaes- e até mesmo com 1l:0res raras e del<icaàas, além 
de ser um abrigo seguro, um recu!'SO pvecioso para• as p0pu
lações nos tempos elo calor e d'e epid'emias. Estando c0m o 
imperador á janella do hotel dos 01·gã0s, cliss ~-me S .. M.: 
«Que esplenclido logar para a Capital elo Braz~!». E o impera
dor tinha razão . Com o dinheiro que se gastou na com missão 
do planalto de _Goy~z, .para uma mudançrt impossível, irreali
savel é dtspench oslstrna, ·ter- se-ta cons truido nessa cidad e, caso 
o gove1'no federal rl~ct•etasse a mudança da Clllpital, uma es
trada de feno e ma1s clous ou tres eclificios monu.mentaes . Não 
se nos diga qne o só lo dessa cidade é muito a;cciclentado, cheio 
de morros, po1·que com pouco dispendio aba·~er-se-iam essas 
elevações, que não são muito altas, e com a len·a remov[da nive
lar-se~iam as . depressões, formando-se uma vasta e ,!-inda su
perficJe, perleit!lJmente r-la na e que comportaria, além ele mi
lhares ele ecliiicaçõas, uma população de 2@0 a 300.000 almas. 
Mas os governos tratam sómente da pol'itica, descurando dos 
mais palpitantes intet·esses do paiz e dos ]]st!lldos que gover nam. 
Fosse, por exemplo, o Sr· . José Augusto Vieil'a algum cabo 
ele itoral, alguma influencia política, e já teria ohticlo do go
verno estadoa l todo o auxilio e a sua estr<tàa de ferro, que com 
tantos sacl'ificios mantém, não ]l<1l'al'ia e_m Guararema ; já teria 
com certeza transposto a Serra dos· Orgaos e chegado á cidade. 
de Therezopolis. Para. Therezopolis caminhat• tem necessidade 
UTgente de duas cousas: que a estrada de ferro se estenda a té 
ella e ele sangue novo, isto é, da immigração. Coro a popula
çãO" do. l<:>gar nada se _conseguit-á. Viciada e embrutecida pela 
escraviclao, a populaçao p1·efere a vida ociosa e malefica elas 
~ave:nas, a cultivat• a l!i:_uma nesga de ·terra. Passeei pela cidade 
as olbo horas da manha e encontre1 teclas as casas particulares 
e de negocias fechadas e os res.pectivos moradores no melhor dos 
so_mno~ . Ella desconhece comp i e·tam~n·~e o proloquio inglez 
JJ:ne ~s money . Es·tá a frent? da ~dmlOJS~ração elas obras pu
bhcas do Es·tauo um homem m !el!tgenle, lllustrado e patrio·ta 
o Dr. Hermogeneo Silva, que esteve commigo em The1·ezop,li; 
em 1874, e conseguintemente conhece-a bem. Confio bastan_te 
que elle iniciará na çidade e no mun, o estabelecimento ele 
colonias agl'icolas, compos 1 as ele immigrantes laboriosos e aar i
cultores ; . e a~sim terá prestado ao seu Estado o mais assig'Ca
laelo servtço , wscrevendo o seu . nome na bsta dos benemeritos 
da patria. Thet•ezopolis produz abundantemente e exporta fei
jão preto, enxofre 011 amarello, e feijão manteiaa, müho couve
Jlôr, alcachofl'as, batatas inglezas, ouro e ri·m7 marme1l~s, pe
cegos, pêras, uvas, figos e murangos. No seu terreno· dão mu•ito 
bem espargos, repJ!hos e couves colossaes, damasc(} e outt·as 
muitas fruc·tas, a cujo cultivo a po@ula.ção infelizmente niio se 
emprega . . A. re_ncl.ll: da Camara Municipal é ele 16:000$, quantia 
por dema1s 1DB1gntficrtnte para as necessidades locaes . Apar·to
me de Ther·ezopolis com e:<.trema saudade pela amenidade de 
seu clima, pela pureza ele suas wguas e pela magnificencia de 
suas bellezae naturaes. Vo·tos faço para Clll!e no mais curto 
prazo de teml?o a locomotiva, e~ ~ertiginosa carrei•ra, faca 
ouv1r seu SJbrlo, quebrando a sohdao elas florestas viro-ens ela 
extensa cordilheira elos Orgãos e dando á poetica cidad~ a . vida 
e animação por que e lia tanto almeja., e a que tem incontestavel 
direito. Não ten~o conhecimento d~ paiz algum do mundo que, 
oom horas de vmgem, offereça tao profunda .;liversidade da 
clima. Com effei'to, passar-se as manhãs n0 meio de um calor 
africano, abrazaclor e poder dormir-se em uma temperatura ele 
i5° centígrados, sendo preciscr aconchegac- se ao corp0 ul!lla 

eotcba encc:mp:i•drn, constütue uma delícia incompa·ra:vel. 'l'hel'e• 
zopolis va;i se1· , em futwuo não remot0, 'll!lll!IJ cidade de recreio ~ 
paPa ella hão de emigra!' centenaues de fam•ili a~s, que, proc~
ran.clo fugi·r a0 c_alou eocceesivo da Capi<ta1 Fedeual, procuparao 
gozar ne•l!aJ ele'-um clima amenisa~mo• e• confo1·tador. Que o lu~o 
não a iavacla, como ~nvacliw Petropolis, tal é o voto que faço· 

THEREZOPOLIS'. Dist. do Estado de San1irt eatharina:, 
n.o mun . da Pal•hoça. Orago Santa IsabeL B'oi Cl'eaclo parocliia ' 
peia Lei Prov. n . 628 de 11 de junho ele 1869. A Lei Prov. 
n . 1.il7 ele 6 d'e set embro de 1886 creou ahi um disb. Tem 
agencia do cm•reio e- eschs·. publs. · Seu terri'torio é banhad'o 
pelos rios Cuba tão, Cedro, S. lVJiiguei, Bugt•es, Porcos, além de 
outt·os. Foi incovporad'o ao m<In. da Palhoça peio Dec. n. 184 
de 24 àe o.bril ele 1894, 

THiEREZ(!)P0LIS. Serra elo Esoado elo Rto ele J aneiro; 
prende-se á serra elos Orgãos e separa o valle elo Piab:nha do 
Paquequeu Pequeno. 

THESOUREIRO. Pt•oprieclacle clis·tante cerca ele- 12 ki ls, ele 
Marianna, no Es·tado de Minas Get•aes. Ne llru cu.l iva-se chá, 
que era envia do ao mercado elo Rio àe_ Jan~irlil pelo ll'narlo se· 
nadar Barão de Camal'gos. Ha ah1 mtna~ de ouro c1ue 
ainda são exploradas. O nome Thezotwei?~o procede de seu an·tigo 
proprietario, t hezoureiro ela fazenda pubhca, c co 1·onel Fernandl!> 
de Magalhães. 

THiESO OREIRO. Peq,uena lagâa sit <t ada per~o da villa 
de S , José do N or·te, na tacha arenosa comprehendida entre o 
Oceano e o Estreito, no Estado elo R. G-. elo Sul. 

.THETHIS. Pequena enseada no Htiot·al e a O. da ilha de 
Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeü·o. E' assim denominada 
porque a 5 de dezembro de 1830 ahi n aufragou uma fragata 
ingleza desse nome, carregada ele me·taes preciosos e vinda 
ela India. Ahi existem 'bambem at·ganéos de b~·onze colleca,dos 
por uma companhia qne tenteu tit·ar o carregament0 desse 
navio . Nessa enseada tambem n.aufra·gou a fragata brazileira 
Paula. 

THIAGO (S.). Dist. do Estado de Minas Geraes no mun. 
do Bom Successo, em lagar elevado. Diocese de Mari'anna . Foi 
et•eado parochia pela Lei Prov. o. 727 de Hi ele maio ele 1855. 
Foi desmembrado elo mu11, ele S. José cl'El-Rei e incorporado 
ao do Bom Successo pela Lei Pro v. n. 1.883 ele i5 ele julho de 
1.872. 'l'em duas eschs, publs., uma deltas creada pelo a rt . f, 
§ II ela Lei Prov . o. 2 468 ele 23 ele O'll!tubro de 1878. Está situa· 
elo o at'l'aial em uma eminencia, !lJ 1.120 metros acima do nivel 
elo mar, com algumas ruas h11rgas e clirP.itas e· com casas mais 
ou menos r egulares. Tem duas egrejas, sendo a me.lhor a ma
triz, cuja consnrucção pouco solicla é destituicla de toda a ele
gancia . O commercio tem se elesenv0lviclo ultimame1rte. A ex· 
portação que se faz annualmente em todo o clist. é de 30. a 40.000 
queijos, a,lgum polvi!lho, gado para córte, e approx1mat\Vameote 
20·.000 arrobas de café. Sua pop. não excede de 4.000 habs. 
Quaei todo o movimento commercial é feito pela estação de 
Santa Rita. A matriz tem tres altares : o a l·tar-mór, o ele N. S. 
das Dôres e o ela$ Mercês. Tem mais a capella do Rosario. No 
dist. fica.m os morros ela Vigia e elo Vento, os rios do Peixe e 
da Fabrica. ill' illuminado a kerosene. 'L em algumas ruas calça• 
das, casas de regular apparencia e encanamento d'agua. Com· 
prehende os logs . Capão, Florinda, Corrego Fundo, Tatú e Agua 
Limpa com uma capella das Mercês. 

THIAGO (S.) . Log . do Estado de Pernambuco, no mun. de 
Timbauba. 

TH.I.AGO (S . ). Colli:na no mun.. ele Santa Luzia, no Estado 
de Goya:~I . 

THIAGO. (S .). Era o nome de um f·er·te em que acha-se 
actualmente assente o Arsenal ele Guerra da Capital Federal. 
Depois ele forte de S. Thiago recebeu o nome de Calabouço, não 
prevalecendo nenhum elos dous. 

THIAGO (S.). Ponta na costa oritmtal da Iagôa Mirim, n.~ 
Estado do R. G. do Su l . Jnz aos 32" 50' de lat. S. e 10o 3' 39 
de long. Occ . do Rio de Janeiro . 

THIAGO (S.). JgarapÃ .do Es<tado do Maranhão, aff. da 
margem dir. do rio Mearim. 

THIAGO (S .) . Rio do Est.ado cl'o E. Santo;• nasce na se·rrll< 
Geral e desagua na margem e~q. do fta.bapoa,na, na parte ell'l 
que este rio tem o nome de Peto . 



Tli[[~GQ) (S.). · !Ribei•rã0 'ào Eleta:ã0 ,êle S .. iPaUJlo, a1f. cla lmar
gem clir. elo rio Pardo. Isto diz iFama111do ·'Yaz ele Me11l:l!l, que 
cons.idera o rio Pa1·do co.mo rie pri nci,p~J;l e o 1VI0gy c0mo 
aJf. delle. 

T HIAGO (S .). Ribairão do Estad0 'de iYl'nas Ge!1!11es, a.lf. do 
ribeirão da Marmelada, que o é elo rio S. Francisco. 

TH[AGO (S.). [tio do Esmcl.0 de .1\thnas Geraes, ,nom•Ulll. da 
1lea Vista do Tremedal ([nf. loc.). . 

THJ.AGO (S .. ). Lagôa do Esta(lo do Ceatra, no termo de São 
João de In~amu•ns. ill' ·notave1 porqtle faz oclivortútm c~qttarttm 
entre o Jaguaribe e o Pot')', pois detla n asce o Tricy, cabeceira 
do Jaguaribe, e ele outro lado um dos ramos do Poty para o 
Piauhy. 

THIAGO DE I GUAPE (S .. ). Dist. elo Estado da Bania. 
Vide IguaJpe. 

THIAGO DE INHAUM:A. '(S . ). Dist. do Districbo Federal. 
Vide Inhaúma. 

THIAGO DO BGQtJ•EIRÃO (S.). DisL ·do Estado d0 R. G. 
do Sul, Vide Boqttei1·ão. 

THQMAR . 1)ist. •ct0 Estado do Amazo-nas, no mun. de 
IBarcel'los. Orago N. S. do Rosll!l'i0 e cl.iocese de Manáos. E' a 
antiga aldila de Bararoá, situa:êla na margem dir. do rio 
Negt·o em uma elevada planicie . El'a c?nstderad_o ·a 9ôrte do 
Rio Negro . iJá foi villa . . creaclo parocbta em 17o3 f01 c!'lnfir
mada pela Lei Prov. n. 92 d~ 6 Ele novem.li>ro. ele 13~3 . O 
Dr. Alexandre Rodrigues Fel)l'en·a, em seu DlarW da Vw;gem 
Philosophiaa p ela Capüam·a, eleS. José elo Rio Ne,qtro (1736), diz: 
« Tamrbem esta vüla ~de 'l'hlilméllr) padeceu, quand·!'l aldêa ele 
Bararoá, os enormissimos estragos que abortou a conjuração 
dos indios sublev::tcl\lS em 26 de setembro ele ~757 ... Rel)resen
.tou-se-me, qttanclo a cliNisei ele longe, que via casas de sobrado 
e que as paredes eram avermelhadas, porque .esta é a cór ela 
baneüa, que lhe fica 1nferior. Ao entrar para .ella vi, pri
-meili r!'l que tudo, uma vrurgem pell'l nascen·te: toda e1la se alaga 
•c0m a enchente elo rio . ALi principia a villa,, e, pr0longando-se 
pela cesta, vai pouco a pouco ·elevande -se, á proporçã0 que 
·t~mbem .Pouco a pouco se eleva a .barreira. !El' formada ele a.r
g!lla, mtstu l' acla C!'lm a:reia !ll·ma e ou-tra substanCJa car1·egada 
da tintura de ochra avel'meihacla e tinha na sua maior rultura 
duas braças. A vllJI.a, dentro e~ si, es'ti~ dividi~a ell?- ~o~s 
bairr!'ls ao longo da povoaçã0 : o rle S~nt.a Apol0nia pt·ro·clpHt 
na vargem, e acaba no loga.r em que esta s1t:t ~ ma·bnz; ~egue-se 
o outro, a que não OllVÍ da·r n0me; contmua da 1greJa ·para 
cima, tem sua pt·aça de pel0uvinho, e acaba ,no legar em qrue 
está a casa da olaria. Ha em ca:cla bairro duas t·uas sómente, 
a da fl'en·te e a elo .fundo ; ambas pertencem aos iudios, mas 
nas suas trail'essas, e parti·cula·rmente na que sahe á ji)raça do 
pelourinho, es·tã0 si tuaclas as c&sas elos moradores bra ncos, a 
e:x:cepção de um ou de outro. A rua ela fren·te elo sobredhto 
bair,t·o ele San-ta ApeloJilÍa fica Gle todo a•n·u:in!l!Gl.a; as casas já 
se não p0dem tet• em pé, e @ rio continúa a sol·apar cada vez 
mais uma pequena ressaca, qtte .ali faz a barre1ra . No estado, 
em que pára, bem se p6cl.e considerar como o principio de u'ma 
valia, que, send0 bem aproveitada, sery.jQ·á de abrjgo para as 
canôas, que necessitarem delle. Tanto ao longo da villa, costa 
UCIJ?a, c0mo pela re~aguarda della, contiuuam outras vargens, 
mats ou menos extensas; a q•ue lhe fica l)lela retag·uarcla não 
pede mais tempo pa,ra andar-se, elo que ~le quatro horas, que 
t!l-n r~o se gas~a, para se chegar ao rio Uarit·á, que lhé serve de 
hm1be: a outra segue cos,ta aeima até ao igarapé immediate . 
~enhuma clel!as é vargem rasa, mas tem seus claros i.Jlterrom
Pldos por capoetras de mato, e suppos,to Ci[Ue se alagam com as 

. aguas elo .jnverno, nunca deixam de s0bresahir alguns lomb0s 
de. ·terra. O porte em.fim pottco mais ab;igaclo é que ? ele i\)lo: 
ren·a . No .fim do primeiro bai·rro, fica sttuacla a 1greJa, c1ue e 
do ta1lilanho desta ele Barcellos, mas como foi situada em uma 
cova, eseol'l'em para dentro cl.ella as agnas da chuva, sem que 
B tr~a para as es~ravassar a sa(!lata que tem, porque lhe fica su
periOr. Foi es·ta povoação fundada pela l)lrimeira vez na mar!;'en1 
a:ust1~a l deste rio (Negro), immecl.i atamente infer ior á barra do 
~·1o Xmara, cl'oncle se mudou para o logar que occupa. Elevou-a 
a dJgntClade de viJla o ll1m, e Exm. Sr. Franc isco Xaviel' de 
Mendonça Furtado em 1758. O Dr. Ouvidor Rili>eit•o ele Samrpaio 
. escreveu no seu Diario, que bem se podia chamar a esta villa 
acôrle dos l\~anáos ... Os indio.s, que povoam a v!Jla, ~o de 
cltversas naçoe,s . Na repa.rtiçã0 llle Santa Apoloma estao os 
Uajuanás e Guirinas, e na outra os Manáos, Barés e Passés . 

FlN1leci:cl0S ·des~e j&He'ii'O opassado co~bJJ?--Se ~dous no mappa·; 
11e·trira1!am-se Oito. A ag>ncul tura rdos ~ndtos ;nao passa além 1da 
marinha ; nem elles Jtam•bem ·tem vagar pa,ra ma4s ; comtud0 o 
indio -sat:ge.nto-mór J~aqujm ele Oliveira c?Ihe suas arroba~· de 
a'Jo-od·ão; todos os mms na:o rfazem pouco, s1 plantam a mam1Ja. 
Os

0 
moradores brancos culltivam igualmente o café, pouco cacao, 

pouco milho e pouco feijão ; apenas o que basta para o provi
menlto 'cras s'uas ·casa-s. O cacáo padece o defeito commum ás 
ou~ras povs . ·deste T,io; ·os meraclores que haviam dispos'to 
bons cacoáes, Nirão !Bim cr.escer cada cacoeiro wté á altura de 
seis palmos, mas Joao Gl.epeis pass.aram peJo ·clesg0s lo de os verem 
arr.uinados do laga~·tão. ·O café prod·uz lJem, quan~io a estação 
lhe é mais favoravel, clo .que foi no anno J!I "--Ssado . O arroz não 
o colhem, porque não o plantam . As roças dos brancos, estão 
situadas nas terras elas costas ft·onteiras; na rnal'gem occi
denta1 do rio Pa:daui.ri existem as qt. e cons·tam do segundo 
mappa da colheita, onde verá V . Ex. as situações elas outl·as ... 
Conc~uo ·o artiogo da agricu1ltura ile Thomar com outra pe
quena ~eiieKão sobre •o nenhum a.p1•eço, 'q'lle na diha villa se faz 
da piassaba, que ~em perto, nas 'terras da ·cos·ta fronteira, e 

'cl.~ntre ·no oJ'i0 Padau~ri, cl''oncle a pócle <t<ira'l' e propagar pe1a 
capi·tan,ia. E' este um w.rtigo tão recommendavei por si :qtesmo 
'Para 'o 'bem e.:ito da navegação pelas cachoeiras deste rio, que 
a·bé eu, que ainêla agora a emprehendi, conheço e atllrJ?lO, que 
ou se !ll'ão de;ve d ispensar, ·0U a d1s,pensal- o, o governo mter1nCJ 
.nã0 se queixe depois êlos naufragios elas canôas régias, e mui~o 
me nos as sobrecarregue aos cabos. 11ste .não é propriamente o 
logar ele e.u insistir sobre a sua ntcessiclade, porque sendo as 
cax0eiras ·muito superiores a esta villa, para então elevo re
servar o resullaclo das mLohaJs observações ; bastará por agora, 
que uma só causa aclvir·ta, e é que, fiados no uat:nbé e no timbó
titica, tem deis:ado os indios elas ,povs. supel'lores, não digo 
já perder, mas internar- se pe~o mato a piassaba. Em se inter
.nanclo igualmen'te o ·timb'6, nem elle, nem piassaba haverá, sem 
se internarem pelos rios dentro na distancia de muitas leguas ... 
Quanto ás ·manufacturas, ·e a lém da olaria , ali não ha t ear, 
nem de pauno nem ele vedes ele algodão. A ohwia é a unica 
amostra de a~guma indus·tria ; :tt·aualhavam neiia bem poucas 
índias; faziam potes, bilhas, telhas e ·tijolos: ficavam feitos 
p!lJra cima de 3 .00@ tijolss, para a obra de Sant'Anna desta 
vi lla . Iilavia feirto o inwortle de [9 .920 . » O capitão-tenente 
Araujo Amazonas, no seu Diooiona1·io (1852) diz sobre esta 
pov. então denominada Bararoá: «Está assentaaa em um 
terre~0 elevado, -regular, ex·tenso e abundante d'agua; pro
porções para uma grande pov . , q tle se ajuntam ÍJ, vantajo3a 
situação em frente elo rio Padauari, pelo IJUal desaguam tantos 
lages e rios cl.a Guy.ana, e proxima elo l.Jarh'á, _ pelo qual des
aguam mui tos lagos elo Japurá, e sua proximidade ainda elas 
cachoeiras do rio Negro, onde a navegação começa a set· cliffi.
cultacla: o que tudo constitue Bara.oroá um entreposto do Al-to 
e Baixo rio Neg1·o . .. seus habs. em uum ero de 1.500 em 160 
fogos, assaz dispersos, provindos das nações Manáos, Barés, 
Passés e Ajuanas, cultivam cacáo,.café, tabaco, algodão, man
dioca e ft-uctas, para o que maravilhosamente presta-se o ter
r eno; tecem pannos e redes de algodão, ditas · de maqu~i~a 
pr~moroEamen·te bordadas de pennas; extrahem salsa e puxn·1; 
fabl'icam cordas e amarras de ptassava, de que ha uma cor
doaria da Fazenda Nacional. » A Lei Prov. n. i1 de 4 de no
vembro de 1352, creou uma esch. publ. de inst . prim. Nella 
t:ocam os vapores da linha de iVlanáos a Santa Izabel. do Rio 
Ne.gt'0· 

THOMAR. Ant iga villa do Estado de Sergipe, situada entre 
Ilabaianinha e o rio Real. E' hoje conhecida por freg do Gerú. 
Perdeu a categoria de villa pelo conLinrw regresso em que 
cahira. Seus habs. são quasi todoa índios e cultivam cereaes • 

TH OMAZ. Carrego elo Estado ele S . Paulo, aff. elo ribeirão 
Preto, que o é elo rio Pardo. Banha o mun. do Ribeirão 
Preto. 

THO MAZ ALVES . Carrego d"O Es lado de Goyaz, aff. da. 
margem esq. elo ribeirão Alagado, trib. do rio Corumbá. 
(lnf. loc.). 

THOMAZ COELHO. Colonia do Estado do Pai·aná a i@ 
kils. da cidade de CuryLiba, com quem se communJca. por uma 
estrada, no mun . de Araucaria. Foi _fundada ell?- .1876, a marge~ 
da estrada da Lapa e entre a Ca.prtal e o d_1st. do Iguassu . 
Está div idida eb1 27 Jo·~es com uma p~p~laçao ele Hi6 habs. 
Foi assim den0mi.llada em hont·a do mtm ~ro da agrrcultura 
Thomaz J. Coelho de Almeida.. Emancipada em dezembro de 
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18(il. Fôrmou um districto policial do termo de S. José dos Pi
nhaes. A Lei Pt·ov. n. 822 de 10 de novembro de 1885 creou 
nella uma esc h. Pl:lbl. de inslr. primaria . 
. THOMAZ DE AQUINO (~. ). Capella no termo de S. Sebas· 
tião elo Pat·aizo; no Estado de Minas Geraes. Foi elevada a 
distr. pelo Dccr. n. 54 de 6 de maio de 1890. 

THOMAZ DE SOUZA . Porto no rio Vermelho, a 133 kils, 
da cidade de Goyaz, capital do Estado deste nome . 

THOMAZES. Pov. do Estado do Rio de Janeiro, no distr. 
de S. José do Bom J ardim e mun. do Pirahy; com uma ca
pella da invocação de S. João. Fica á margem do rio Pirahy e 
proxima da E. ele F. Central do Braz i!. Agencia elo correio 
e escholas . 

THOMAZINA. Villa e mun. do Estado do Paraná, ex
parochia do mun. ele S. José da Boa Vis·ta, á margem do rio ela 
Cinza. Orago N. S. da Conceição da Appareciela e diocese de 
Curytiba. Foi m·eacla parochia pele art. I da Lei Prov. n. 681 de 
27 c~e outubro de 188.2; sendo consti·tuida no territorio doado pelo 
maJOr Thomaz Pereira ela Silva. Sobre suas divisas vide art . !I 
da Lei P ro v. n . 687. Foi elevada á villa pela Lei Pro v. n . 923 
de 6 ele setembro ele 1888. A Lei Prov. n . 747 de 7 novembro 
de 1884 creou ahi uma esch . publ. . mixta de instr. primaria . 

. THOMAZINHO. Ar t•aial fundado pelo anno de 1820 nos 
arredores da villa do Diamantino, no período mais florescente 
dessa ,-ma; no Estado de Matto Grosso . 

THOMÉ . Log. do Estado elo Maranhão, no mun. de Miri'tiba. 

THOME . Log. do Estado ele Pernamhuco, no mun. de 
Goitá. 

THOMÉ. Corrego do Estado de S . Paulo, nasce no campo 
do mesmo nome e clesa"'ua na margem dir. elo rio Itaquera 

THUMÉ . Arroio do Estado elo R. G. elo Sul, a fl:'. esq. cl~ 
rio Taquary , trib. elo J acuhy . Recebe á elir. o Cedt·o. 

THOMÉ. Arroio elo Estado do R. G , do Sul, afl'. do rio 
S. Gonça lo. E' tambam denom inado Padre Doutor . 

. T~OMÉ._ Corrego do Estado de Minas Geraes, banha o ter
ri tono elo cl1str. de S. Pedro elo Jequi-tinhonha e desagua no 
rio S . Pedro. (Inf. loc) 

THOMÉ. (S . ) Pov. do Es·taclo elo Parahyba do Norte, no 
mun. de Alagôa do Monteiro. Sobre limites vide: Lei P1•ov . 
n. 734 de 20 ele outubro ele 1881 E' banhado pelo 1·io SucUl'Ú. 

_THOMÉ (S.) Log. elo Es·taclo da Bahia, no mun. de Gamel
letra do Assuruá (In f. loc .). 

THOMÉ (S .). Pov. do Es·taelo do Rio ele Janeiro . no mun. 
de Itabot:ahy; com duas eschs. publs. ele instr. prim., creada 
pelas Le1s Provs. ns. 1. 553 de 1870 e L 759 ele 30 de novembro 
de 1872. 

THOMÉ (S.) . Serra do Estado ele Minas Geraes, no mun . 
de Baepencly. 

, THOMÉ (S.) . Cabo na cos ta do Estado do Rio ele Janeiro . 
'I em um pharo~ situado na La·t. ele 22•2' S. Long. de 2o12'59" E. 
do_R10 ele J ttue1ro ou 43•17'30" O de Pa,riz. Dioptrico, ele lam
peJo~ brancos, de minuto em minuto, com eclipses totaes. A torre 
ele forn:a tronco_nica, é pintada de vermelho. O plano focal está 
49m ac1ma. elo mvel do mar. e a luz, com tempo claro é visível 
ela dtstanc~ a ele 19 milh as . Foi inaugurado a 29 ele julh~ de 1882. 

TB_:OME (S.). Ilha elo H:stado do Amazonas, no mun . de 
CodaJaz. 

THOMÉ (S .) . Ribeirão elo Estado de S . P au lo, banha o mun . 
ele Avaré e desag ua na Barra Grande . 

. THOME (S.). _Arroio _do_ Es·taclo do R. G. do Sul, ·trib. do 
r1o S. Gonçalo, .Jtincto a c1dade de P elotas . Em suas margens 
ficava a colonia D. Pedro li. 

THOMÉ (S.). Ri acho do Estado ele Minas Geraeo, banh a o 
mun. ele Santo Antonio do Machado e desagua no Cabo Verde . 
Nasce na Serra Negra. 

THOMÊ (S.). Ribeirão do Estado de Minas Geraes banh a o 
territorio elo dist. ele Dores do Aterrado e clesagu~ no Rio 
Grande. 

THOMÉ (S.). Correao do Estado de Minas Geraes, no dist. 
de Paulo Mot•etra. c 

THO 

THOMÉ (S.). Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, affl . da 
margem esc1 . do rio José Pedro . 

THOME (S.)'. Rio do Estado ele Mtrtto Grosso, clesagua na 
m a.rgem elir. do T apa.joz aos 8°9'30" ele Lat. S, e 14°51'38'' de 
Long. O do Pão de Assucar . 

THOMÉ (Canal de S.). Entra na margem esq. elo t•io Purús 
no rumo ele S. 8o E., e vae sahi1• no Amazonas 5 legu rts pro· 
xirnamente acima elo Purús, onde toma o nome c~~xi'tub?"a., c1ne 
antigamente se applicava tambem ao rio. A embocadura do 
Purús tem 400 braças, ficando uma pequena ilha no meio ela 
foz. Pelo inverno ;t lguns lagos c·Jmmunicam com o canal por 
um e outro lado, o qual se presta á navegação em qualquer 
tempo. Na enchente entram por aqui as aguas elo Amazonas 
m1sturando-s~ com as do Put•ús ; a corrente pol' isso é quas 
null a '(Dr . S. Coutinho, Rela.t. sobre o ?"ÍO P ·urús.) 

THOMÉ (S.). Lagôa elo Estado do Ceara, ~n·tt·e o mun. ele 
S., Benedicto e o do Campo Gr~~ncle, 

THOME-ASSÚ. Ig·arapé elo Estado elo P twá, af!'. do rio 
Pequeno. 

THOMÉ CARDOSO. Pon·ta do littoral do Estado de Santa 
Catharina, no ·sacco de S. Mi~uel, ao S. ela Lage elos Cações e 
ao N. ela foz do rio Biguasssu . 

THOMÉ DAS LETTRAS (S). Dist. do Estado ele Minas 
Geraes, no mun. ela cidade de Baependy, ela qual clis·ba 36 kils., 
banhado pelo rio elo Peixe. Está situado no dorso ela serra de 
S. Thomé e vista ele longe semelha uma bl'anca fortaleza sobre 
rochedos; banhada pelas cabeceiras do ribeirão Forte . E' ct•ença 
no Jogar que de11 origem a ella um jesuita, devoto de S. 'l'homé, 
o qual por a,lgum tempo abrigol t- se em uma pequena gl' uta que 
existe ao pé ela egreja consagrada áquelle sanc·to ; no lado e:-:
·terior dessa gruta ainda se acham alguns caracteres averme· 
lhados, que pl'imitivamen·te acl'editava- se set•em, sinão letr.1.s, ao 
menos hiero~lifos e daqui veio o chamar-se ao logar S. Thomé 
das Let1·as.- I<o1 m·eaclo parochia pela Lei Prov. n. 16-1 ele 9 d~ 
março de 1840. Incorporado ao mun. de Lavras pelo at·t. VII 
ela ele n. 202 de 1 de abril de 1841 e ao ele Baependy pelo art. I 
da ele n. 239 de 30 ele novembro de 1842 . Sobre limi-tes Nide: 
Portaria ele 8 de agosto de 1840, Lei Pt•ov. n. 202 de 1 ele 
abril de 1841; art . XI da do n. 1.190 ele 23 ele julho de 1864 ; 
art. III da ele n . 1.764: ele 4 de abril de 1871; art . IIl da de 
n. 2 .308 de 11 ele julho de 1876; n. 2.566 ele 3 ele janeiro e 2.699 
ele 30 de novembl'O ele 1880.Temeschs. publs. ele prims. letras, 
uma elas c1uaes ct'eacla pela Lei Prov. n. 2 . 765 ele 13 ele setembro 
de 188t e uma pop. de 4.000 habo., que se applicam na cul
tura do !Ililho, feij áo, arroz, canna, fumo e mandioca . O 
plantio do café é mais que escasso por causa das grandes geadas. 
E' celebre pe las suas pedras em laminas que se utilisam para 
calçamen·to de ruas, constituindo isto a sua principal fonte ele 
riqueza. Ha em OurJ Preto uma rua, <'uja calçada lateral é 
feita dessas pedras. A al-ti~ucle approximada é de i. 130 metl'os. 
Dista cerca ele nove kils. ela estação de S. Thomé. o: Escreve-nos 
o S1'. Carlos N. Rabello : Oorre naclirecção N. N . E. o 
r elevo elo :erre no conhecido sob o nome de serra ele S . Thomé 
das Letras, onde es·tá situado o arraial elo mesmo nome, no· 
tavel pela sua posição topographica e pela natureza ele sul(s 
roch as. Duas são as impressões que sentimos ao chegar ahi: 
de tds·te~a ao ver suas casas seculares, q uasi qua na totalidade 
sem habitantes, á l'l'Uinando-se dia a dia pela acção lenta e 
ef!lcazJllen te destruidora elo tempo; ele admiração pela altitude 
do logar e es'tra tificação ele suas rochas cujas camadas ora são 
fiex iv~is, ora enchem-ee ele magnificas arborisações com fôrmas 
espee1aes como si a mão elo Creador divertisse em format-as 
caprichosamente e escondêl- as para que o homem, na luta 
pela existencia, fosse clescobril-as, arrancando-lhe o segredo. 
S. 'l'homé é um arraial decadente, pertencente á comarca ele 
Baepencly, com 400 habs., approximadamente, sem industl'ia e 
sem vida propria. Um largo central ele fôrma rectan gular con
tem o cemi'terio e a egreja . Este largo é a parte mais impor
tante do arraial; outras ruas estrei·tas e pequenas correm pa
ra~lelas aos lados desse rectangulo . As casas ele construcção 
baixa ,Pei·~e.ncem na maior p~rte a fazendeiros ela visinhança, 
que so utll~sam - se clellas no tempo de festas, além disto, os 
poucos. halnta_ntes do logar, são obrigados , pela constante calma 
que ren~a alh, a trazer suas moradas frequentemente fechadas, 
o que ela ao logar um aspecto de desalento e melancolia. O cal
çamento do povoaria é na·tural, porquanto S .· 'l'bomé está a 
f.400 metros approximadamente acima do nível elo mar e re-

~6 . 7i8 
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·pousa sobre a rocha viva .. A agua_ é abas tecida :Qelas cistet1nas 
-q.ue fnem suas provisões durante a noite. E' curioso ver- se 
\pela maphã grupos de mulheres e crianças dirigirem -se a essas 
cisternas disputando a prioridade em encher suas tinas, porque 
s1 nãu se pt·evenirem iÍI tempo são obrigadas a esperat· que a 
-cis•beru-a se encha novamente. Do lado direito da egreginha, 
que é limpa e de aspecto agradavel, está o cemirterio formado 
de uma ál'ea rectangular cercada de muro e cheia ele ·tet·ra. 
])o l·ado esquerdo exi11ue uma pequena g~:uta ·tendp na en-trada 
algumas inscuipções de cõt• vermelha. Diz a lenda do lugar 
qtle S . 'l'homé ou sua; imagem permaneceu a hi por mnito tempo 

· e que ao sahir ela gruta, deixott aquellas inscripções ou letras 
que deram nome ao Joga r. E ·bfJJ historia é mais ou menos a, lte
rada conforme a imaginação de quem a conta. Houve quem me 
affirmas>e que um Bispo celebre por seus saberes decifrou 

-aquellas garatujas enigmaticas e qu.e era o nome que o Santo 
t inha escl'ipto como um signal de sua estada ahi. 'l'al é a ex
plicação da origem do nome-S. 'l'homé das letras -Quem 
percorre r. sel'ra com atbenção obsel'va que em muitos apárados 
'V:el'ticaes, em muitas supel'licies lisas, apparecem aquelles sig.naes 
semelbantes na c0t• e estylo, até que figuras a llegoricas a a;ni
maes vP. nham esclarecer o espi~·ito, indicando que são pinturas 
de inclios as que ahi se acham desde muitos annos . PesqUizas 
posteriores nos fazem clepar·a.r UJX\ mu go de côr vermelha 
·l·iohen oladonia sang·t~inec~ - que os pl'inüti vos habi'tan tes cla
-quellas paragens utilisavam para s e~s desenhos. A pa.rte . co 
r.ante do musgo sa dissolve com factli dacle na agua e rap tcla
men te na ammonea li<ij_uida, sendo en bretanto de vantagem a 
dissolução na agua; a.ml1!lon iacal . Set•ia in tet•essante para a 
histori:J. elo Bcazil o conhecimen·to ela significação destas ins
c;·ipções e ele muitas outt·as existentes no Esta do . Disse ser 
S. 'l'homé notavel pela natureza de suas rochas . De facto, 
a sel'l'a é formo.cla ele gneis na base, rnioasohisto, e na pal'te 
superior por uma rocha q~uvrtzo -gwm~~lcvr çlenominada em 1822 
por Esch,vege - Itacolu?ni"to (Geo<>nostiches Gemae lcle von 
Brasilien, .uucl wahl'scheinliches Multergestein der Diaman:ten, 
Weimar, f8.22). E' uma rocha me tamorphica composta de 
qt~artõo e mica, onde es·te ultimo mineral toma disposições 
espéciaes ·tot•nando-a muitas vezes flexível. Frequentemente 
as camach1s são coberbas ele al'lJol'isações ele manga,nez, ele
gautemen te ram il.fic-tdas, denominachts dent?•ites. Supp~e-se 
que o manganez collLido nas aguas meteoricas, com o ferro, 
no estado de carboua to fosse pFeci.pitado sob a forma ele OXIdas , 
pela inLet·venção do ar 'atmospherico, dando ns dentri_tes rormas 
que muito agradam~~ vista. Em placa delgada, e examlUa,cla pelo 
microscopio, o Itacolomito ele S. 'l'h~mé mostra ser f~rmaclo 
de q·uo.rtzo e mica do grupo das rnusco v!tas, ·te_nclo como mll!era~s 
accessorios, o rtrtillo com bellas mesclas emJoelho e em coraçao 
e ttwmalinas prisma bicas . Devo dizer que o terveno apres• n.ta 
duas dobr o.s, formando duas serras parallelas muito proximas, 
sendo uma clellas conhecida sob o nome ele sena ele Canta
ga!llo OLl Sel'l'inha, por ser mais baixa que a ele S. 'l'homé . 
Entre as duas serras, correm em clirecções oppos·bas os l!i beirões 
do La varejo e Cantagallo. O primeiro segue direcção N, e vai até 
rio Ingahy, o segundo t0ma para o S, e deixa suas ag <~ as no 
rio do Peixe, ·tendo ambos suas cabeceiras perto ela F<tzenda da 
Serra. As camadas estratificadas Gle Itacolumito tem a d'irecção 
N . E. 50° S0, com levantamen•to para SE, e inclinação de 35 a 
10° NO . A nove lulometros de S . 'l'bomé. na fazenda de A?·eão, 
e na margem da estuacla que conduz á encruzilhada, eoconM·a-se o 
amianto em contacto com uma rocha que se transforma nesse 
mineral e que será ohj ecto de um estudo ulterior. Consegui 
tirar amostra de 360 cen·ti·metro& ele comprimento desse amianto, . 
que e sedoso, bl'anco, ou l•ige1ramente colo l'iclo pelos oxidas de 
feno. Este minet•al foi utilisadCI antigamente para tunicas _011 
mortalhas, nas quaes se envolviam os corpos elas pessoas _cuJaS 
cin~as se qneria obter depois ela cre_?lação; (_Jagnau~, M~nera
logte a>ppliquée aux: a rts. e·tc.) ou en·tao para Jazer pan.nos, que, 
l3!nçaelos ao fogo quand~ sujos, tornavão- se limpo.s. De · f~cto 
eeta substctuci::t. t·esiste bem ás chammas elos fogos ordtnarwR; 
mas, funde quando exposta a um calor ma,is intenso, o de um 
massa~· íco , por exemplo. E m 1702 achou-se em Roma, em uma 
urna fltneraria, um pedaço de ·tela de amianto, de gl'an,de di
mensã'o, pe1·feitamente intacta · dLversos specimens de amianto 
.encontl'ados em P ompéa, fig~ram no museu de Napoles . Foi 
Pe1·petit1 de Côme que, no começ_o deste seculo, fez novas tenta
·liivas para o emprego iu d<ustrial deste mineral, el'le fabricou 
papel e ·telas grosseiras. No secul·o passado o Dr. Braokma.n, 
p1:ofess0.r ele Bruns·wick, impr i-miu uma Historia Natural do 
Amia·nto, com quatro exemplares tir ados sobre o papel fabr•l• 
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cado com esta singular substancia; esses specimens eucontt· am-se 
na bibliotheca de Wolfenhuitel . Hoje as applicações industriaes 
do amianto são numet•osas; ser.ve para o fabl'ico de c01·das, 
ele tecid s, ele m.os liques par a as ju.nias das machinas a v,apor, 
de papeis, ele t13las íncombu stiveis, de filtros para liquiclos acidos 
ou causticos . Depois de ·ter sido esmagado e clesem baraçados das 
substanciad ex·tranhas que p ·de conter muitas vt>zes, é separado 
em um numero inllnito de ftos extremamente unos: carela- se e 
fl·<t- se os mais delicados, os mais flexíveis e os niais longo~ 
como se faria com a lã ou com o a lgodão . Os fios mais curtos 
e os que ficam embolados, são misturados com uma colla vegetal 
e servem para a fabricação do papel e do cat·tão de amianto. 
Substitue o minütm e o oatttohouo nas juntas elas maphiua::; 
a vapor submettidas a grandes temperatul'as e fortes pressões, 
!).presentando as vantagens de não experiment!l!r alteração pelo 
calor e não se1· atacado pelos oleos que muitas vezes são acidos. 
Na Amel'ica e na Inglatel'!'a empregam ·tecidos de amian~o 
nas scenas elos theatros. tendo a vantagem de não serem atra
vessados pela f<Jmaça. Emprega-se vantajos~ mente, substituindo 
a gulta-peroha no eu v o lucro elos cabos telegraphicos; esta sub
stancia funde nas visinhanças de 50°, ao pa sso que o amian~o 
é enfuslvel. Quando moi do com agua e selicato de soda obtem-se 
uma mistura que subs~itue o branco de Mendon ou a cerusa. 
Na mesma fazenda e dentro ele uma espessa capoeira encontram
se grandes blocos de ferro magne·ti co polar (mctgnetito) . A ex
tremidade de um pedaço desse minerio a·ttrahe a agulha 
imantada, ao passo que a outra repelle · a. O propri et ar io do 
terreno garantio- me existir ahi um espigão i nteit·o çlesse mi
net·eo .. A maior clifficuldade, entl'e nós, no desenvolvi mento ela 
metallurgia provém do combusLivel. Não temos o carvão de 
peclt·a , e , embora a fonte produzida pelo carvão ele madeira, 
seja de quallclacle superior, não ha compensação, talvez, em 
obtel-a, porquanto é necessario que us uzinas disponham de 
gra ndes mattas na> visi nhanças para o seu funccionamento 
regular. Mas, creio, que quan do os processos electricos estiverem 
de tal fórma aperfeiçoados que J)ossam substi hü t· os fornos, 
Minas fol'll eceril fel'l'O a todo mun o. As inn11meras quéd~s de 
agua que d ispõe representando a força de muitos milhares de 
cantllo-vapor, transformadas em fonte de calor ou movimento, 
gal'an·tirão seu futuro.>> 

THOMÉ GOMES . Serra do Estado da Bahia, no mun. de 
Geremoabe. 

T I-IOMÉ MAROELLINO. Carrego do Estado de Minas 
Geraes, no mun. de Lavras. Limita o clist . de N . S. do Carmo 
da Cach'leil'a. 

TIAHOAN. (Cachoeira). Vide Pcm Grcmde. 

'l'IANGUÁ. Vide Tyang~tá . 
T I &YA. Serrote e rio do Estado elo Ceará. nas divisas do 

mun . elo Acara,hú. · 

TIBÁ . Carrego elo Es·tado de Goyaz, affl. elo ribeirão Capi
tinga ou Barreir os, que o é elo rio das Arêas e este do Co~·umbá. 

TIBAÁ Igarapé do Estado do Amazonas, afl:'l. do rio Negro 
enLre Thomar e Catanheu·o. 

TIBAGY. Vibla e mu11. do Esbado do Paran á, na com. de seu 
nome, á margem dir. do rio 'l'ibagy. Orago N. S. dos Remedios 
e diocese de Clll'yt i ba . O jornal Echo elos CcMnpos ela ci .dad~ ~le 
Castro, em seu n . 31 ele 28 ele ou ~ubro ele Hl83, traz uma notlct_a 
intitulada Urna abreviada noticia d1» fw~dc;çã,o ela vil la do Tt
bagy, desde os p>·imei?'OS tempos até o p?·esente, por wn Ttóa.IJ_yMW, 
na qual lê-se « Tendo vindo em 1782 ele S. Paulo, Antomo M-a
chado R i beiro com sua fam:ilia e r es idindo por algum tempo 110 
bairro ele Furnas, clistricto ele Castro, e como ele no,,o começasse 
a fazer descober·tas para as bandas destes sertões ; com a noticia 
d P- haver m,uitas campin8.8 e fax inaes neste logar, veio An·tonio 
Machado e ft:tou sua residenc ia no Jogar que é hoje a fazenda 
denominada Fortaleza, pertencente ao coronel Manoel Jgnacio 
do Couto e Silva, expondo-se assim aos assai tos dos inclios ~Jravio~, 
dos quaes teve de soíl'ret• repe tidos ataque;; . Logo em segulCla velO 
h a b.Ltar ju,nto a este o coronel José li'ehx-do Canto e. SI•l<va, gue 
tomando posição no l ngar onde é hoJe a ~azenda do Monte Aleg-~~, 
que dis·ta da t•eferida Fot·~aleza t~·es leguas '" estend~nclo. mats 
suas posses para o interior, ambos vmham abnnclo. até a beJra do 
rio 'fiba,gy, em uma extensão de 3· leg~ as desLe pr lll;ten·o f:J<rrancha
mento até o referid'o rio, não ·tendo amda os dous posseu·os docu
men~os legaas que lhes fir~asse~ as_ poss~s ; e como nesse tempo 
0 governo cçmceel_il). sesmartas dtrtg·IO se a ctdade de S. Pau•lo o 
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coron~l José Feli x afim ele ohter do govet•no essa sesmaria . 
Antomo Machado, como não pudesse ir com elle legalisar seus ter
renos pedio !L José F elii que fizesse por elle tudo quanto es tivesse 
ao seu alcance para legalisur a sua posse, o que muito lhe pro
mettera o refenclo José l<'elix, ;. mas, infelizmente, assim não 
aconteceu porque o coronel J osé Felix não teve tempo para tanto. 
Desgotoso por isto, An·tonio Machado deciclio transpor o rio Ti
bagy e vir de novo ha':Jitar os faxinaes e campinas que appa
reciam do lado esc1uet'dO do referido rio, onde hoje es·ta fu ndada 
esta povoação, arr iscando- se aos assaltos dos indí genas que 
oppnnh1m tenaz r esistencia á cessão do terreno. i:Vfas, não ha
vendo outro remedio, o recurso erd. sacrificar-se a ·tudo. Este ter
reno era habi~ado unicamente por indios da t ribu dos Botoo~tdos, 
tl'l bu esta mUI to feroz e que coa tu ma v a fazer suas correrias 
continuas do lado des te rio, onde já existiam alguns moradores. 
Est~ fazenda da Fortaleza foi atacada em seus princípios, por 
var1as vezes, ·tanto que, foi, por ordem do governo, guarnecida 
por um destacamento de mil icias, donde derivou o nome de 
Fortaleza . Nesse tempo, a.ffiuiam famíli as de mui tos Jogares 
a est~belecer-se no logar descoberto, a·ttrahindo-lhes a. at tenção 
especialmente o diaman·te e outros mineraes que já começavam 
a apparecer no rio Tibagy e em ou·tl'os arroios seus confluentes, 
não imaginando ellas que outro melhor futuro es tava -lhes 
1•eservado. Nesses tempos, é que dizem tet· apparecido prata 
em um arroio desses campos ; que seu dono temendo alguma ex
ploração mais séria, occultou os vestígios e conserva-~e a'té ho.ie 
o nome cle_Prata em 1una mvernada desses campos . J <t Antonio 
Machado tmha obtido uma posse judicial nes·te novo terreno 
descoberto, comprehenclenclo da barra do nrroio Pinheiro Seoco 
!'-'tê á bar ra elo a rroio Santa Rosa com ft·en·te§ abertas para o 
m·t~l'l or, conf~rme se verá pelo auto de posse que exist e no car
torlO dest~ v1lla . _Sua primeira habitaç:io foi em um logar mui 
perto do r10 que hoJe é uma chacara contigua á es ta villa . Neste 
novo terreno descoberto por Antonio Machado encontrou um sólo 
muit.o fe rtil, prcstando:_se para todo_ o genero ele c~lltura ; logo 
fizeram uso da plantaçao do algodao, ele que faz tam grandes 
colhei tas todos os annos e teciam o pano o para seu uso. O rio 
era _multo abuudan·te em peixes : o ser·tão povoado ele di versas 
qualtclacles ele caças, as pastag·ens, excellen tes para a criação de 
g~do; em ftm , para ser uma vivenda mais tranquilla, carecia 
so ela completa N ·tir acla dos inclios •... 'l'enclo fa llecido An
·tonio Machado e deixando filhos, um destes de nome Manoel 
das Dores, fo i dono do terreno, onde está hoje fundada a vil! a . 
Além ela. casa do seu fallecido pai, fez doação de 500 braças de 
terreno a N. S. dos Remeclios, com o fim de ser alli ediftcacla 
uma. capella dedicada a esta Imagem, onde hoje existe a 
egreJa da mesma, e para a edificação dessa capella não havia 
a menor mtluencia dos poucos habitantes que aqui existiam 
e a pobreza et:a muita. Uma ir•:nã de Manoel elas Dôres, por 
nome Anna BeJe, senhora de ma1s de 60 annos e viuva zelosa 
pelo bem espiritual e commodidade dos seus visinh~s deli
berou em pessoa dirigir ag uelJe edificio. Por falta ele meios 
montava em um animalslnho e unicame n·te acompanhada ele um 
bus·to de N. S . elos Remedios, ia a Ponta Grossa e Castro es
molar, e logo que gt·angeava, um bocadinho, vinha pressurosa 
oontrac·tar trabalhadol'es par a a edificação do ·templo . Logo 
que findava o dinheiro tornava na 111esma peregrinação e tão re
petidas vezes a·té gue aünal conseguia edificar uma boa capella, 
construída de madeit'a . En·tão a d ifficuldade maior era u m 
pad requP. se sujeitasse a vir morar neste cantinho ,da província, 
que en·tão pel'tencia a S. Paulo, .• . .. » . Foi creada parochia do 
mun. de Cas·tl'o pela Lei P1•ov. n. 15 de 16 de março ele 1846. Ele
vada á categoria ele villa pela de n. 302 ele 18 ele março de 1872, 
installacla em 10 de janeiro ele 1873. O mtm. além da parochia 
da villa, comprebencle mais (1896) as de S . Jeronymo e N. S. 
da Conceição elo Jatahy. Sobt•e suas divisas vide Lei Prov. 
n. 377, ele 24 de março de 187<1; n. 756 de 17 de novembro de 1883. 
Foi desmembrada da com. de Castro e incorporada á ele Pon·ta 
Gt·ossa pela Lei Pro v. n. '?33 de 1.<1 ele setembro de 1888. Com
prehencle os povoados S. Domingos, Povo, Santa Rosa, Agua 
Clara, Amparo, Seuaclr, Coq ueil'Os, Tmbaú, Reserva, Marins, 
Pinheiro Secco . Tem agencia do correio e eschs . publs. de inst. 
prim. Cultura de feijão, al'roz, mi lh o, mandioca, ba·tatas, fumo, 
herva ma·te, canna de assucar; criação ele gado. E' com . ele 
i • entrancia creada por Dec. n. 93 elé 5 de julho de 1890 e 
classificada pelo Dec. n . 558 de 10 elo mesmo mez e anno. 
Foi supprimicla pelo Dec . n. 154 de 9 de maio de 1891 e r es
taurada pela Lei n. 15 de 21 de maio de 1892. O mun. é ba
nhado pelos rios T ibagy, 'Yapó, Imbaú, Imbausinho, Peixe, 
Antas, Barra Grande, Fortaleza, S. Jeronymo, Santa Rosa, 

e divr. rsos outt•os ; comprehende a garra da Pedl'a Brancâ e cr
morro dos Agudos. Dist:J. 70 kil. da cidade de Castro, 
76 de Ponta Grossa, 48 do Pirahy ~ 60 de Ipiranga . 

. TIBAGY. Rio do Estado do P araná. ; nasce ao N. da Ser
rmha e desagua na margem esq. do Paranapanema. Recebe, 
entre ou·tros affs., os denominados: Gual'auna Bello Umbi
\U;va, P apagaios, Biguá, Caniú, Imbaá, Imba~si nho, 'rapó ou,. 
I-ha pó, Con!l'onhas! Alegre, Pinheiro Secco,•Antas, Ban·a Grande, 
Lageado ~1so, Peue, Pitanguy, Taquary, Capivary, Bilumirim, 
D1abo, 'I elemaco Ap ucarana, Mortandade, Tres Boccas, Tres-
Ba~·ras, _Doutor, Jatahy,_Passo Roçado , S. Jet·onymo, Paulo, e 
Fa1squeu·a. Em seu traJec·to apresenta diversos saltos: do Apa
rado, Por~o de Cima e elos Agudos; e as corredeiras S. Fran-· 
c1sco Xav1er, Araras, J3iguâ, Set~ Ilhas, Congoohas, 'rigre ,.. 
Cerne, Aboboras , Tit·a-Fu bá, Pary, TresBarras, Gav iã'o e Sem 
F1m .. «Nasce, escrevem-nos de Tibagy, em um lageaclo de· 
qu;:si um .metl'o de alto, nos fundos ela c::tsa ela fazenda da 
Bo iada, elistan·te da pt·aça desta villa 132 kils. pe la estrada que· 
~egue do !~do desta .margem esq. do rio; caminha de E para 0 1 
1nclo ·tet'minar no no Paranapanema, onde faz barra 66 ki-!s. 
abaixo da séde da freg . do Jat:thy. Sua largura no po1·to desta 
villa é ele 86 metros .>> 

TIBAIA . Log. do Estado de Matto Grosso, á mat·gem dir. 
do rio Cuyabá, no clist. de Santo Atrtonio do Rio Abaixo e mun. 
ela cap ital. 

TIBAU. Pov. elo Estado elo R. G. do Norte, no mun. ele 
Goyaninha, com capella e eschola .. E' marítima. 

TIBAU . Log . do Districto Federal, na fr eg . de Iraj á . 
TIBAU. Grande morro nas di visas dos Estados elo R. G. 

do Norte e clo .Cear á . 
TIBAU. E ' assim denominado o porto do dist. ele S. João 

Bapt1sta de Arez , no Estado do R . G. do No r te. 
TIB~RÊ . Rio do Estado do Pat•aná, trib. da bahia de Pa-

ranagua . . 
TIBIQU~RA. Assim foi d;mominada a la"'Ôa dos Patos 

talvez em v1rtucle de alguns dos indígenas que "por alli não h~ 
mmto se encontravam. O conselheiro Bap·tis·ta de Oliveira ga
rante a exist encia desses selvagens. 

TIBIRIÇA'. Estação ela E . de F. Mogyana , no Estado de 
S. Paulo, en·tre Serra Azul e Cravinhos. 

TIBIRÚ. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. de
Barreiros. 

TIBIRY. Log . do Estado elo Maranhão, no mun. de S. José 
de Penalva. Já dependeu elo dist. de Vianna. 

TIBIR Y. Pov. elo Estado elas Alagôas, á margem do rio 
S. Francisco, no mun, de S . Braz , sobre um pequeno morro 
com perto de 120 fogos e uma capella. 

TIBIRY. Dist. do Estado da Bahia, n a com. de Cachoeira,. 
com uma esch. publ. Orago San·to Antonio. 

TIBIRY. Rio que nasce a pouco mais de seis milhas ao SE 
da capital do Estado elo Maranhão e entt·a na hahia de S . José 
no logar Quebra Po·~es. 

TIBIRY. Riacho elo Estado das Ala<>-ôas no mun. de 
Porto Real do Callegio. " ' 

TIB'IR Y. Vide Bcw?·a elo .tl?-raial . 

TIBOIM. Riacho elo Estado do Maranh ão, P.ff. elo Par-· 
nahyba. 

TIBUNA. Log. do Estado de Minas Geraes, no dist. ·de· 
Trah iras e mun . elo Curvello. 

TIBUNA. Riibeirão do Estado de Min as Geraes aff. do rio· 
Lufa, nue o é do Arass uahy. ('l.' eive e Argollo. Obr, cit.). 

TIBUNA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha o mun . 
elo Curvello e c\esagua na margem clir. do rio das Velhas . 

TIBUPEVA. Arroio doEs·taelo elo R. G. do Sul; alimenta. 
a lagôa Sombria . 

TIBUSSÚ. Rio do Estado Minas Geraes, aff. do Jequitinho
nha, no mun . do do Arassuhy 

TIÇÃO . Morro do Estado das Alngôas, pouco acima elo . 
Traipú. 
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TIÇÃO. Morro bastautante elevado do Estado de Goyaz. 
Diz Saint Hilaire que elo alto desse morro avistou osclous picos 
que coroam os monte Pyreneos e a capella de Santo Antonio 
dos Montes Claros, distante do morro cerca de um quarto ele 
legua. . 

TIÇÃO Ilha do Estado do Pará, no rio Tocantins, em 
S. João do Araguaya e com. ele Baião. 

TIÇÃO DE FOGO. Morro isolado á margem dir. elo rio ele 
Miranda, 12 kils. acima da confluencia elo Aquiclauana ; no 
Estado ele Matto Grosso. 

TICÓ. Rio elo Estado de Minas Geraes, é um elos formadores 
•elo Agua Limpa, afl'. do Arassuahy (Iuf. lo c.) 

TICOATIRA. Rio elo Estado de S. Paulo; com o nome de 
Franquinho nasce no lagar Caçapa v a entre o clist. elo Lageaclo 
e ela Penha, corre entre esses clous clis·ts. até o lagar clenomt
naclo Franquinho, na estrada que da capital vai ·ter a.Santa 
ilsabel; entra no bairro do Canga hyba lléste ultimo clist . onde 
toma o toma o nome ele Ticoatir:t e lança-se no Tieté, clepo1s ele 
um curso ele 20 kils. mais ou menos. 

TICOP AHY. Rio elo Estado da Bahia, banha o mun. ele 
Santa Cruz e desagua no rio João ele Tiba. 

TICORORÓ. Rio do Estado ele Minas Geraes, na estrada 
ele Montes Clat·os a Grão Mogol. Tem uma pon·te no lagar 
'Sacco Ro·to . 

TIETÉ. Cidade e mun. do Estado de S. Paulo. Assim el es~ 
•crevemos essa quando nella estivemos em 1898 : As 10 
horas e meia ela manhã elo dia 26 de maio ele 1898 deixei a cidade 
ele Tatuhy e dirigi-me para a cidade do Tieté . Passei pela estação 
de Boetuva, situada n'uma bella planície, de onde se avistam os 
mais lon ginquos e risonhos panoramas . E' nessa estação que 
tem inicio o ramal de Itararé que termina em Itapetininga, pas
sando por Tatuhy e Mono Alto. Ahi fiz balrl;,ação tomando o 
comboio que vinha ele S . Paulo. Pouco depois ele deixar essa 
estação a estrada ele ferro começa a atravessat· a fazenda do dis-

. tincto engenheiro Dr. Nabor Jordão. Essa fazenda, que fica no 
espigão divisor das ag11as que encaminham-se para o_s rios 
:Sorocaba e Tie~é, está cober-tD. ele lindos cafesaes, que clao u~n 
to_m alegre a quem percorre essa parte da es·trada. Na eslacao 
do Cerquilho, que é a pr~meira depois §e Boetuya, tem começo o 
ramal do 1'ie'té com 8 Jols de extensao, contmuanclo a hnh a
tronco emeli:t·ec~ão a BG>tucatú, Nova baldeação. Tomei o ramal 
•elo 1'ieté que, após uma curta ·travessia,.~on.duziu-me á cidade 
des·te nome, O nmal a·trevessa uma regtao de vastos cafesaes e, 
;pouco antes ele chegar ao seu termo, permitte avista r o Tieté, 
·Q,ne corre em capl'i;:hosa ~urva, e ~unto a elle a bel la cidade de 
1ieté. Chegando a es taçao, tome1 11m carro, que conduzm-me 
ao. ho·tel Nery, onde hospedei-me. Topographia . E' a cidade elo 
Tieté uma elas mais bonitas das que ·tenho visi·tado no Estado ele 
S. Paulo. Situada a O. da capital, em uma eminencia, algum 
·tanto elevada, á margem esq. elo rio Ti eté e elo ribeiro elo 
Gr~tscá,, hoje da Ser'l'a, no primi·tivo bail•ro de Pirapora, nome 
este ele uma cachoeira elo mesmo rio Tieté, de fol'te e impe·tuosa 
corrente, semeiada ele ilho·tas de pedras, que fazem c seu canal 
-ai_nuoso e es·treito, a 4.950 metros da povoação. De qualquer 
ponto da c1clade clescortina -se um horizonte vasto e cheio . 
Atravessando-se a comprida, solicla e bem constt•uic!a ponte ele 
madeira que ha sobre o Tietê, ao N. da cidade, depa.ra-se com 
uma eleveção, especie de península formada por uma curva 
·~uito pronunciada desse rio, ele ou ele se avis·ta por inteiro a 
Ctclade na frente e aos lados varias collinas cobertas ele innu
Illeros cafesaes. Suas ruas são limpas, largas e rec·tas; as que 
·se estendem de N. a S. são compridas e pat·allelas e as per
pendiculares a es tas em declive, indo ·terminar nas barrancas 
·do rio, al O'umas niveladas, outras abahuladas e apeclregulhadas. 
Quasi todas ·teem passeios calçados ele ·tijolos, de pedt·as ele 
ferr.o e lagedos ele Itú. As casas são geralmenle elo estylo pl'i
mi'trvo, terreas, com as beiradas muito salientes. Nota-se, 
porém, um certo renascimento no systema das cons·~rucções, 
possuindo ,j á a cidade muitos preclios boni-tos e de gosto mo 
•derno. E' Hluminada a kerosene, não possuindo nem esgo
tos, nem agna canalisada, se t·vindo-se a pop. da agua de 
woços. · Os edt.ficios d<\ cidade são : a egreja matl'iz ,•elha, a 
egreja ma·triz nova em construcção, a egreja ele S. Benedicto, 
:a capella do Bom Jes us, a Garoara Municipal e Cadêa, o Grupe 
Escholar, a Misericorclia, o hospital de variolosos e o cemi
:terio. Tem a cidade 750 preclios, as ruas do Commercio, a mais 

commercial, Direita, a mais bonita e com preclios modernos 
Aurora , S. Benedicto e Cemiterio. Possue os largos ela Matriz: 
arborisado, do Ja.rdim, com o elegante Jardim municipal e 
Floriano Peixoto, antigo de S. Benedicto; e diversas traves~as, en
tl'e as quaes as denominadas Municipal, dos Costas, F erraria, Dez 
de Abril, Vinte e Cinco de Março, Flores, Alegre, Constituição, 
Marechal Deodoro e Bom Jesus. As casas não são numeradas e 
as ruas não possuem placas com as compe·tentes denominações. 
A população elo Tielé é boa, hospitaleira., muito ordeira e eJ~ces
si vamente amante do trabalho. Não ha indivíduos desoccupaclos. 
As famílias, exel)lplos ele moralidade e virtudes, não são tão 
retrahidas como as de muitas outras cidades ele S. Paulo. A 
colonia italiana, que s6 na cidade attinge a 800 almas, occu
pa•se no commercio e na lavoura, Notei nella um amor exces• 
sivo pela terra, que agasalhou-a, e que ella considera como uma 
segunda patl'ia . Observei ainda em •rieté um fac~o edificante e 
digno de ser imitado·. Os medicos são pobres e, si algum ha 
com fortuna, esta ·tem sido adquirida, não pela c.linica. Ver• 
c!adeiros apostolos da caridade, elles exel'cem a medicina como 
um sacerdocio. Recebem como remuneração elo seu trabalho o 
que lhes quer em dar: e aos pobres não s6 tractam ele graça 
como a:é ío1•necem-lhes os medicamentos. Camara Municipal. 
Funcciona em u m prejio novo, ele gosto moderno e situado no 
lat•go Flol'iano Peixo·to. Tem uns 20 mett·os ele extensão na 
ft·ente. Compõe-se de dous pavimentos. O primeiro tem quatro 
janellas com grades de ferro e a por·ta de entrada; nelle está 
alojada a cadêa. O sen in teriot· compõe·-Be elos compartimentos 
seguintes : vesti bulo, corpo ela guarda, sala elo comrnanclan te, 
sala de aucliencias, quarto elo carcereiro, uma prisão ele isola
mento e quatro em:ovios. O segundo pavimento ·tem quatro 
p.nellas ele frente e uma porta central com balcão (sacada). 
Nelle ficam a sala elo jury e da camara, a sala secreta, secre• 
taria da camara, sala elas testemunhas, sala elo juiz, sala· dos 
officiaes ele justiça e sala dos acl vQgaclos . A sala elo j ul'y e ela 
camara é bem mobiliada; elas paredes pendem os retratos do 
Marechal Floriano e dos Drs. Bernardino ele Campos e Pru· 
dente ele Moraes . Grupo Escholar -Funccioaa em um predio 
recentemente cons·truido, vistoso e o melhor ela cidade, posto 
que apresen ·te alguns defeitos sob o ponto ele vista arcb.ite
ctonico. Tem clous fl'ontespicios, um ligado ao outro e com 
frente pat•a as ruas Alegre e .~m·ora . A parte voltada para 
a rua Aurora tem quatro janellas em cada um dos c!ous pa
vimentos e abaixo elo frontão, desenhada 111. parede, uma 
grande carta geographica da America elo Sul, orientada pelo 
mel'idiano de Greenwich. A parte voltada para a rua Alegre 
tem 10 ja nellas em cada um dos clous pavimentos, o portão do 
entrada, que pareceu-me baixo, e, á esqu erda o Gym uas io, em 
cuja fachada lê-se a inscripção seguinte : Jlilens sa,na,, in corpo?-e 
sano. No interior dispõe ele cinco g-randes salas em cada u:n dous 
dois pavimentos ; além de outras menores. Passa-se do Grupo 
para o Gy mnasio por baixo de dons alpeuclt•es cobet•tes de telhas. 
Sem querermos intervir em mataria de que não entendemos, 
ousamos, todavia declarar, que acharíamos mais bonito o edificio 
se estivessem collocados os dous frontespicios nas ex·tr~midades, 
tendo um corpo central por onde se fizesse a entrada para os 
alumuos ; tudo com a fren·te voltada para a rua Alegre. Alóm 
desses defeitos, que com a devida venia, ousamos apresentar, 
pareceu-nos não ter sido muito feliz a icléa ele construü-se tão 
bello edificio na esquina ele duas ruas; devia ser recuado da 
rua Aurora, ainda que o Gymnasio , como na Eschol<:J. Normal 
ele S. Paulo, ficasse nos fundos. Theatro Ccwlos Gomes .-Está 
em construcção, não se achando coucluiela a sua fachada. Alem 
da gallerla, tem mais duas ordens de camaro·tes e uma platéa 
que comporta 180 cadeiras . No panno de bocca acha-se pintado 
um Pan·theon no centro de urna praça e uma columna com o 
busto ele Carlos Gomes. Na fl'ente fica um salão que occupa 
toda a extensão elo ·theatro, e cles·tinado a conferencias. E sse 
theatro denominava-se anti.gamen·te S. João e fica ao lado da 
matriz nova, tendo a frente voltada para o jardim municipal. 
Cl~tb Ami.:mde.-Funcciona este club em uma ca~a terrea da rua 
elo Commercio. Como seu nome indica esle Club , com 120 socios, 
conta em seu seio a fina f!ôr de Tieté, e torna-se notavel p~Ia 
extrema cordialidade e completa estima c1ue prendem ·os soctos 
eu·tre si, Tem um bilhar, uma sala de jogos lici~os e uma bi
bliotheca. Dá partidas bi-mensaes muito concornclas, e n. ~lias 
afllue o béllo sexo ela cidade. Além deste Club, possue ma1s a 
cidade a Sociedade Beneficente Italiana, a Sociedade ele Soe
carros Mutuos e a Sociedade Dramatica LwJas de Lima. Ja?'
dim JWunicipal. -Fica no largo do General Ozol'io, tendo em 
uma elas frentes a nova matriz, ainda em construcção . E' 
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grande, todo cércaâo de -fios de arame e <rom quatro entradas. Es Lá 
zelosamente tra·tado, t endo a um dos lados um pa-vilhão para a 
musica e no centro uma pyrP.m ide em ·tt·es faces da qual lê-se : 
- "O fardim fica á. g~1arcla du pu'bZioo. - 'E' p?·ohibiclo passear 
nos cantei?·os .- E ' p>·ohi!Jido colhe?" flores . Nas quatro faces da 
baselé-se : - OI'·d~m e Progresso .- 15 deNovembro de 1890. 
-1 5 ele Novembrq ele 1889--i • ann'i·versario ela lle1mblioa. 
Casa -ele Miser-icorelia. Essa casa pia, man.tida por uma <;~sso
ciàção particular, eslá situada na rua Direita. Occu,pa uma ca11a 
ten-ea , nova, com com modos espaçoso~, arejados e muito aceiaclos. 
·custou 14 contos . Hospital ele Variolosos. - Esrá situado á 
ma~·gem direita elo rio Tiet6, em Jogar elevado e apr azível, a 
dous kilometros da cidade, em um preclio que dispõe de élez 
compartimentos, e pertencente á Camat·a Municipal. Cemite?•io 
Além ele um c miterio an tigo, hoje tra ncado, s ituado no centro 
ela cidade e que a camara trata de extinguit·, ha um novo no 
p onto mais elevado e proximo da cidade. 11: ·todo mut'aclo e tem 
uma C\1- pellinha. EoREJAS - J.vlatri;;: - Fica situada no largo 
do seu nome. E' um ·templo baixo e sem archi-trect. ura. Tem 
tres janellas de ft-ente. a porta de en·brada e uma to 1·re ele ma
deira á esque1·da com um r elogio . Seu inberior· é decentemente 
ornado . Tem a cflpella- mór com uma t t·ibuua á esquet·da e 
um a ltar com as imagens ele Detis, ele Jesus CbrisbJ e do Di
vino Espiri'to Saulo, representando as pessoas da San·tissima 
Trindade no centro, e N. S. do Rosario e S . José aos lados. 
No corpo ela eg l'eja h a 6 gallerias do lado esquerdo e 5 do lado 
direito, sustentadas pol' arcadas. Uma elas gallerias do 
lado esquerdo está occupada por um pulpi to. Ficam ahi t t·es 
altares: um de N. S. da P iedade com o Senhor Morto 
ao collo, e um nicho com S. Luiz Gonzaga á direita, oubt'O 
de N. S._ da Conceição e outro do Coração de Jesus. Esparsos 
pela egreJa acham-se 14 quadros da -v ia -sacra . A' direita 
da capella- mór fica a sacbristia. S . 13encclioto l'i'ica ne lat•ge 
do seu nome . 'l'em na ft·<>n·t;e ·tres janellas, a porta de 
en·trada e um mostrador no frontão. Foi cons·Lruida em 1878, 
conohrida pelo Padre Francisco da Costa Araujo e Mello 
e erecta p or P1·ovi são rlo Bispo D . Lino. Na capella mór 
fica um altar com S. Benedicto no centro, S. Seb9stião e N. S . 
do Carmo á dire ita, e S. Mig· uel e S . José á esquerda ; e qua
tro reta.bulos representando a viela ele S . Beneclic·to . No corpo 
ela egreja ha t rcs gall e t·i as, um pul pito, dous altares, ambos do 
lado esq\lerdo , um de N . S. ela Conceição e outt·o ele N . S. do 
Rozar io e cinco retablilos representando os Passos ele Christo. 
A' d ireita da capella-mór flca a sacbristia com um retabulo 
de Cbris·to na pre;;ença ele I·Ierodes.-Bom Jas~ts . -Es·ta pob11e e 
moclestissima capella foi consti'Uicla por D. Escbolas Lica Maria 
de Jesus, ha mais de 25 annoa, tendo tt-aslaclado a imagem elo 
l~gar ~undtacan ga, pertencente ao munici_l,)io de Sorocaba. 
FICa s_1tu ada em um pequeno largo defronte Gla cb.acara ele José 
IVlar o·tl. Tem um altar com o Senhor Bom Jesus e uma serie 
de J!eclaços de papel grudados na parede com diversos milagres 
attr tf)mclos ao S<tnto. Alg Ltns desses milagres são !mriosos .. 
A 6 ele agos to ele todos os annos celebra-se ahi uma festa 
F<?ra el a cidade existem as capellas ele Santa Cruz e S. Roq,ue : 
l~stá em consteucção a no-va Matriz, ql.le, acabada, deverá ser 
um elos pr1me1ros templos ~o Estado . Tem um corpo central, 
que é onde fica a tort·e enCimact·a por uma cupola e dous ou·tros 
lateraes_, todos co 1;1 14 metros de compri~~nto. Todo o corpo 
da egreJa acha-se Já cober·to de telh a e Ja tem cons·truidas 
duas capellas fundas e o logar em que ele-ve ficar a pia baptis
mal . Faltam ai nda assoalhos, fo rros, lribunas, a capella -mór e 
a sachris tia. E ' toda cons·tl'uida ele 'tijolJ·os . Bi'sto?:ia.-Quando 
arraial teve o nome de Cr~tsça, em consequencia ele uma C>'UZ 
aberta, ao que parece, por obra ele arte , em um escarpado ro
~hed_o, esp_ecie de paredão_, á margem cl? rio pelo lado esquerdo., 
a_3 i/2 k1~omeLros de ~1stane1a 1'10 acima ela po-voação . Sup
pq~-~e? po1~, e. com razao que, em e pocas r emo·tas, quando os 
prim_I ttvos .J eSLlltras do Braz i~ sulca1·am o Tiet ê para a ca·techese. 
dos lllcliOs modelassem a chta cruz, pois que, eml)ora es teja 
ella aber·ta. em um r ochedo de granito não muito consis·tente 
e não obstante a acção do ·tem po, conserva en tre·tanto-a escu l_: 
p tura propria do sinzel e não da natureza. Como freo-uezia e 
-villa -vi gorou o nome de Pirapora, sendo substituído b pelo do 
Tieté, desde que teve a catego l'i a de cidade. Diversas sesma
rias de -terras, concecliclas por Cautas Regias em fin s elo seculo 
11_as.sado, cons~ituem a área d@ terreno, ele que se compõe a 
quasi totalidade do mu ni cípio, ha-vendo apenas uma ou oulva 
poss~ em terras que não es tavam dema~cadas pelos. s·esmeiros. 
Faziam esLas terras, en tão, parte do municLpio ele Po.l·,to~I<'elü~, 
assim como as ~ue se estendiam para o O. e NO . a-té ás di-

-visas de Minas 6-eraes, Goyaz e Matto Grosso. 'Ein princDpios 
de seculo presen'te o~ pt'imeiros povoadores ao bairro do lli[am
cly-n~mmg,a , João de Oliveira, 'Vicente Luiz do Amaral, alferes 
José An·tonio F'aes, tenente Mathias Teixeira ela Silva e ma~s· 
alg-uns moradores, p eq1 Ienos lav radores, elo bairro dos Pilões, 
·tendo formado, um pequeno arraial na parte que hoje se estende, 
do pateo ela Egt•eja Ma·triz a ,té a margem de rio "l do ribeiro da 
Serra , impetraram a creação da par ocbia , a qual teve logl!Jr 
por AI vará ele 3 ele agosto de -l8H, que assi-m reza: «Eu , o 
P rin cipe Regen·te de Port llgal e elo Mest,raelo, Ca-va.llaria e Or
dem ele Nosso Senhor J esus Christo . Faço sabe t· que r epresen
tando o Reverencl0 Bispo ele S. Paulo, do Meu Conselho, a ne
cessidade que h a-via ele erigir-se uma no-va Freguezia com a 
in vocação ela Santissima Trindade, no bairro elo Pi rapora 
cl 'aq uelle Bispwdo, desmembrMldo este territorio ela Freguezia 
de Porto lile lil6, 'Ínst t·ui ndo aquell a representação com um 
requerimeil'to que para este fi-m lhe fi.ze·ram es mot•ndores do 
mesmo bait·t•o, em que lhe e:<punham que, úvendo sepal'ados 
ela Jgrej a Mat riz por espaço de cinco leguas pelo caudaloso rilil 
'l'ieM, o que os pt•ivava dos soccorr.os espiritooes •que rnão po
diam obter mui-tas -vezes que lhes eram necessarios, e, -v·ista a 
respos·ta elo p<wocho respec·t ivo e a dos procuradores geral das 
01·clens e da minha Real Cm·ôa e Fazenda, que tudo subiu :í. 
Minha Real pres ~nça em consulta do 'l' l'ibunal ela Nles~ da. 
Consciencia e Orde!ls : I-lei por bem conceder aos sobred1tos 
mol'adores do bairro elo Pirapora a creação de uma no;va f re
guezia n o mesmo bairro com a invocação ela Santi ssima Trin
dade, desmembrando-a ela Freguezia de Porto Feliz . P elo que 
Mando ao reverendo Bispo ele S. Paulo, do Meu conselho, que 
assigne os limites que lhe parecerem mais j u s·tos e proprios á 
no-va fl' eguezia que porá a concurso na fôrma do Al-vará elas 
faculdades. l!:s·te se cumprira , etc .» Nesse mesmo !!In no _de 
!L8H foi nomeado vigario da freg-uezia o pacLr e Manoa~ P aullllO 
Ayres , celebr a,ndo-se então os officios divinos em uma ca'la para 
·tal fim provisoriamente construída na rua Direita , fóra do 
al inh amento, até á conclusão da MaLriz, que até hoje serve, e 
cujas obras, começadas em 1816, só foram concluídas em 18'18. 
O patrimonio da freguezia consta de terras doadas por Pedro 
Vaz de Almeida e o alferes José Antonio Paes em uma e'Xtensão 
ele 22.000 metros quadrados . Atbl•ahidos pela fer tilidade de 
município começaram a aflluir muitos cidadãos . F unda
ram-se então mui los eogenhos para o _ fabrtco ele as
sucar e aguardente, cujo numero, em _184o, por uma re
lação apresen·tada á Camat•a Municipal, attmg1u a 42. A cor
rente dos que busca-vam terr~nos ma~s -vas tos e ele 
mais uberdade para se us esbabele Cllnent~s n~o se ~rrefeceu, 
não obstante ter sobre-vindo nos mezes de Janeno até Junho do 
arw o de !L839uma epidemia ele sesões e otrt1·a.s febres de mau ca
racber que ceifaram centenns éle -vielas.. De preferenda pro
curar~m os morac!Ol'es as margens elos rios Tieté e Sorocaba e 
et•a nesses Iogares onde, nas -vasantes dos rios, grassava.m ·taes 
febres. Essa epidemia que, em u~ ou _ou tro anno, se t e_m re
p l'oduziclo, ainda que com menos w tensirl ade, fo1 clenomlnacla 
«peste grande» . O cidadão Joaquim PJm<!nta . Fen:eu·a da 
Laet flurnil~ense. -velho, homem ele uma ll!lelhgenc1a pouco 
com~um e de notav.el tino medico, dando-se ao exercicio d'a 
medicina nesse municipio desde 1821, época em qne voltoLI de. 
C·,yabá, em companhia do go-vel'naclor Franc isco de PaulaM:a
gesi ele Tavares, prestou en·tão aos doentes os seus esforços, pra.
·bicando os maiores actos ele caridade, tendo r estituído a viela a 
centenares ele pessoas, teve, afinal, de pagar o seu txibuto: fal
leceu da moles·tia :t:einan:te no dia 31 de m<~~io de 1839, deixando 
no Rio ele Janeiro, logar donde ha muit;os anuos se tinha au
sen·tado pelo desgosto ele h a-ve r perdido sua extl'emosa esposa e 
clous ftlhos descendendo ele um des·tes 'l illusLrado Dr. Carlos 
Maximiand Pimen ta ele Laet. _Foi Tieté elevad'a a ca·teg?t'ia de 
vi lla com a cleuominação de Pu·apor a de Curnçá pela Le1 Proy. 
n. ;.4 de 8 de marçe ele 1842 e á de cidade com o nome que ho]e 
t em lJela lei de n. 33 de 19 de julho de _1867; . A sua primei r~ 
Camara Municipal foi empossada a 7 ele Ja nell'O ele 1845. Fo1 
e1·eada comarca pela Lei P1·ov. n. 39 de 2? ele março de 1880. 
Divisas - Confina o mun. ao N.. com o ele Pir acicaba; a NE. 
coro o de Capivary; a E. e SE. com o ele Por·tu Feliz; ao S:• 
SO. e O. com o ele Tatuhy. Vide Leis Prova . de 22 de abnl 
de 1863, ele 1!4 de março ela 1865, de 1:5,de junho de 1869, n. 3\) 
de 6 de alll•i l de1872 , n. 38, de i 6 de abril de ·1874, n. HO 
de 21 de ab~·il ele 1!885, n. 144 de 14 de janeiro de 18()3 e 
n. 324 ele 22 de junho de i 895-. .Aspe~to - O mull:. _é mais ou 
menos accidenlado, apresen·tando cl1ver~os « esp1goes », que 
vertem _pa1·a os rios 'l'ieté, Sorocaba e Capivary. Abundam ·fio~ 
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restas lWincipalmente a O. Sal~tbrümde- O c'lima de mun. é 
temperade, entretanto ~ppa,reciam em um ou eultro anno com 
caracter epidemico, febres intermittentes ea,usruàas pel~s va
santes dos rios 'f.ieLé, Sorocaba e Capivat-y., nos mezes ele feve
reilro, ma,rço e abril ; sendo hoje .muito varas. As estações 
são bem accentuadas, frias no inverno e quentes no verão. 
- llfinenbes. - São abundantes o barro de olaria, pedras de ferro 
lages e pedt·as caicareas, en(re as quaes encontram-se essadas 
de animaes anti-diluvianos do genero sa~t?·ios. Suppõe- se a 
existe'ncia de jMidas de carvão mineral no logat• denominado 
Pede~neiras : nR d?-, porém, de po~üi v o. h a a esse respeito: Com
me•·ow e Incl~b.<tna. O commerc10 é Importan·te . O pnncipal 
genero éte importação .é o c~fé .; a do algodão que, durante algum 
tempo floresceu, é hoJe mstgudlcante. Ha na cidade uma typo
graphia, 21 lojas de fazendas, 88 casas de molhados, um hotel, 
20 restaurantes, duas pharmacias, um bilhar, dous dentistas, 
cinco barbeiros, quatro latoeiros. 1.3 ferreiros, 12 mat·cineiros, 
10 alfaia·tes, cinco tanoeiros, onze padarias, quatro relojoeiros, 
18 sapateiros dous selleiros ·tl'es botequins, clous ourives, seis 
açougues, uma oonfeifiaria, =a ~·afina ção ele !llssucar, gua·tro 
olarias, uma fabdca ele licores, tt·es de cerveja, uma de 
cal, cinco de fubá, cinco de macar1~ão, 15 de vinho nacio
nal e uma machina ele beneficiar café. O commercio é hones
tissimo, não hav.endo noticia de fal[encia alguma. Con,1ersei 
com diversos ·caixeit•os viajantes e tedos me gaxa>ntiram que 
aincla nenh-um prejuízo tiveram com os commerciantes da 
cidade do Tietê. Agricttltwra - Para a la..,oura ofi'erece o 
munic,i:pio as mais favor;a.veis condições, que derivam de sua 
situação tropical e fel'~il solo . A principal cultura é a do 
café, havendo no município 90 fazendas desse proclucto ; seguin
do-se a ela ca na de ass ucar, do algodão, do f:nmo, da vinha, que 
prospel'a mui to, e de todos os cereaes. Cria gado vaccum e sutno 
para c0nSLlmO e expor·tação ; o c a va.llar e muar, poét· m é pela 
mót• parte import:tdo dos estados do Paraná e Rio Grande c1o 
Sul. Diversas são as especies de uv as cultivadas, e entre ellas a 
Black Jule, a Norton's Virgínia e a J'acques, As tet·ras mais 
propr1as para o seu cultivo são as de peclregul'ho, vermelha 
secca, e em gel'aJl a te1•ra orcl inaria; entreta-nto no municipio 
ha plantações em tert·a vermelha apurada de fet·ro o.u peder
nei ra, comc111an·to aquelles ·terrenos hajam provado melhor. O 
solo do municipio não é uniforme na qualidade das ·terras ; é 
composto de manchas, mas presta-se quasi todo á cultura da 
vinha. No terol'ltot·io "ha actua•lmenrte cenca de cem mil pés ~·P'lan
-tados, dos c1uaes mais da ·terça par te já· produz vinho, que é 
parte consumido no mttnicipio e parte exporrtaclo; e tal tem 
sido a vantagem colhida pelos pri:meiros que entregaram-se á 
n0va inchustr\ia que as planta:;ões multiplicam-se dia a dia. A 
v1tictrltura, além da ~<antagem que o:!lerece nos mercados, pois 
que a venda elos pt'0ductoa é ,prompta, possue a de poder ser 
feila com grande facilidade. Um alqueire ele terra comporta 
ele 2. 500 a 3.000 pés ele parreira, que podem ser· tractados por 
um só trabalhador, pt·oduzintio até 2@ pipas de v.inho. A p0cla 
annual da-se de junho a agosto, e o florescimento começa em 
ou,tubre. De 1ianeir0 a fevereiro realisa-se a colheiLa, na Cfual, 
o que constitue mais or~tra vantagem, podem ser empregadas 
mulheres e crianças . Fabl'icam -se duas es pecies de vinho, o 
branco e o tinta, na fabricação do primeiro não entram as 
cascas_ ela uva, qrt~ são a·provei"tadas na segunda. Para a con
sm•v,açao da a parrel!'as fazem-se cercas de pés dir.eitos e linhas 
tra.nsversaes, que começam a ser substituidrus.com vaa·tagem por 
fios de arame galvamsaclo. Como o café, gasta a vinha quatro 
annos para fot·m ar-se. A sa:ft·a do presente anno é cale11lada em 
300 pipas. São principaes cuitivadores ela uva os Srs . Joaquim 
Antonio Got•rêa, Macedo Rosas, Ambrosio BonugH, José Biscaro, 
Zephiro Sena.teguazza, Fioridel Colleto, 'l'heotonio Rodrigues de 
La1~a Campos e Dr. Domingos de .Moraes. Ilhas. Nos rios 'l'!ieté, 
Sorocaba e Capi.va:t':Y extksrt;em pequenas il!has inc:ulbas, que maiO!' 
r ealce clãc. á belleza ·topog-raphica do município. Nas proximi
dades da cidade, o rio Tietê em graci0sa e extensa curva, f~rma 
uma especie de península que se liga á cidade por extrema e sdlida 
ponte à~ madeira. Essa p0rção de ten•a, a que dão o n0me •àe 
Bella- V1sta, acha-se na dil'ecção de N. a S. tendo em alguns 
pon·tos 880 metros de largura e talvez 9 lülome·tros ele ex tensão. 
P.11esta-se ao cul<bivo cl0 ca.fe e call<1l.'a de assucar e ac·tual1mentte 
con~a. cerca de 6.000 ·pes de pa.rveim.- $e.1•1·,as.- Não e<elstem no 
·tel\l·rtorlO serras tm.por:tan·tes, mas d)equenas elevações mais ou 
menos accentuaclas.-lfios. - Tres são 0s rios impor·tantes que 
sulcam o terrJt Ol'l? elo ~unicipio; o 'l'ieté, o Sorocaba e o eapi
Vary. O T teté, n o pauhsh por excellencia, nasce na ser,ra do 
Mar e percor1·e o Estado em toda a sua extensão de S'E. a NO . ; 

tem em seu leiito ilhas mais ou me!lli)s• extensas ; fórma trel!' 
grandes saltos, 0s àe Itú, Avanhandava e ltapura, e nada me:nos 
de 60 e tantas cachoeir'aS a contar Glo sal.to de Itú até sua foz 
no Paraná.. Gl rio Tieté transformou seu ,tumu1o em ber,ço, 
pois nasce onde devia mort•er. Em seu percurso de 9(:) a 120 
kilometros ban•ha este muuicip:o, no qual c;rontém as 10 cacho
ei1·as seguintes: Pirapora Pequeno, Pirapora Grande, Bojui; 
Pilões, Garcia, Mathias Peres, Itapema-a,ssú, Itapema-mirim, 
Pederneiras e Itahy. Destas a mais notavel é a de Pi.r.apora 
Grande, onde as emba•rcações ou cam.ôas, I!J<Ue por eHa passam, 
são forçadas a ter dobrado numet·o de remeiros e serem pucha,- . 
eles á sirga. Os sems affiuen·tes dentro da área do municip~o sãe, 
pelll. margem i!lireita, o rio Capi vary e os ribeüões Piracambuçú, 
Maneio, Praia Grande, 0apivary-mirim, Pedernei1·as, P0nce, 
Pedra Gran:àe e Gi•boia, que serve de divisa com Piracicaba, e 
pela esquerda. 0 rio Sorocaba e os ribeirões Mam.cli-sununga, Ser1•a, 
Onças, Taqual'achim, Pará, Conch·as e Crll.catú. O Sorocaba 
r ecebe o Lar amjal, Bicame e o das Onças . O Capivary recebe o 
rilileü·ã.e Foodo e outros menores.- Disttriotos e Bairros . - O 
municipio comprehende os di~trictos elo La.<'anjal e rilas Conchas. 
O Glo Laranjal em uma pequena elevação, no meio !i1e fazendas 
ele café, com uma estaçâío da Illsoo:acla ele fer•ro S01'ocabana, 180 
casas, uma cap~ma em construcção, duas escholas publ1cas, duas 
pbarmacias e uma importante machina de beneficiar cwfé; Con
chas, com 100 casas, uma capella, dttas escbolas publicas, uma 
macbina de beneficiar café e outra de arroz, duas ser.rarias e 
uma estação da mesma es~racla. Os bait·ros do muni·cipio são : 
Cerquilh0, <Tttru-m>irim, Pere~ras, Rio do Pei;x:e, tocl0s .tres com 
estações da Sorocabana, Pederneil'as, S. Sebastião, com uma 
capella, umas 60 casas e uma eschola, Garcüt, Capivary, Sapo
pemba, Praia Grande, Pira>pora, Mandy-sununga, Ma'tto Dentro, 
Bella Vista, Jaguaquara, ViJla No1·a, Illntre Rios ou ltapema, 
Baguat·y, Bicame, Boa Vista, n'linhocas, Pará, José Alves, Pau 
Cavallo e Aboboras. -Imprensa. - Publica-se na cidade, o 
Tieté, semana>rio imparcial.- População- A população da ci
dade e de 5. 000 habitantes e a ele municipio de 20.000.
Instrucção- E' dada no Gru('lo Esaholar, em 5 escholas prurti
cu'lares e em cliv.ersas publicas esparsas pelo municipio.- Dis
tcvnoia,s - Dista 186 kilometros da, capHal do !Estado, 75 ele So
roca:ba, 50 de Piracicaba, 30 de Tatuh.y, 29 de eapiV'M'Y, 26 de 
Pol'to Feliz e 34 de Botucaitít. - Viaçãa - Da cidade partem 
est t·adas para Capi•vary, Piracicaba, Pol'to Feiiz, 'l'a·tuhy e Bo
tuca•tú. e municipie é servido pela estrada de ferl'O Sor.oca>barua 
tronco principal, e ]>elo ra>mall do 'l'ie:té, que põe em cemmuni~ 
cação a cidade com a estação elo Cet'€fUilho, donde parte o ramaJ. 

TIETÊ. Bail'l'O do Estado de S, Paulo, no mun.. elo J ahú. 
TIETÊ. Districto creado pela Lei Prov. n. 833 de 9 de de

zembro ele 1885 no municip1o de S. José dos Pinhaes elo Estado 
elo Para,ná. Tem uma esch. pub., creacla pela Lei Prov . :n. 847 
ele 20 de novem'ero de 1886, · 

. 'I:IETÊ. Esta.ção l!l:a E. F. So;·ocabana, no Estado de 
S. Paulo. Foi aberta ao trafego em 3l de dezembro cle .1882. 

TIETÊ . Rio do Estado de S. Paurlo·: n rosce nu. encosta occi
clental da Serra Glo Mar, corre na direcção de E. para N0. e 
dep0is para SO . até deslllguar na margem esq. ele rio Paraná. 
Dentre os numeros aJl's. que recebe notam-se os rios Cabussú, 
Tamancl:uatehy (margem esq.) nos su;blwbios da Capiital, Pi1nb.e.iv0s · 
(marg. esq .) JuC!uery tmargem dir.) J·und•iahy, Ca•pi:varif, Sero-· 
ca.ba, Jacat·é-]li]>ira lllssú!.e mi,rim e PiracicaJba . Além-rilestes, que 
sãe os mais impertantes, recebe ainda o Pir<tpora, Peixe\- Onça, 
.Araquan, Jalhú, Lençóes, Patos, Bau•t• ú, Claro, Lamlla>ry, J?a
ratirhú, Taiassupeva, Pirahytinga, •Qni<lombo, S. José, Sucary, 
Banharão, Pas3a Tres, '!'atua pé, Ar iça ndu va, F1ranquinhe, 
Verde, Itaquera, hahim, Varzinha, Ypiranga e outros men0s 
nota v eis. De alveo torbu0sissimo o Tie'té não oil'erece a na:ve-• 
gação q·ue compottam ·sua.s aguas, porque seu [eito é pela ma.i:er 
parte ele fot•tnrução gr!llniltica, com grande numer0 de ~·lhas, 
c0rretieoiras e cacheeil·as ; taes -são, partindo ela foz para a. 
nascente: l!tapura (sa.lto), lita:pur a-mirir.n, 'l'res Irmãos" (3); 
Itupiru, Vaicurrtuba-mirim (ou Guaticurituba·mia:im), Itupe:va; 
Araca·n-guá-assu e mid.m (2) , Arassa1mba, Va1curytuba (ou 
Gna>icuri.tttba), FunH Grande e Pequeno (2), Ondas Pequenas e 
Granàes (2) Mwtto Secco, Ca:chaeint da Hha, l.tni!lanema, ~8-
caramuça, Avan-handil.va (sal-to}, Ava>nhandava-mu·tm,.,Ca,cho~a 
do •Cam,pe, Ca-mlbayneca 0'>1 C<umbaia-v?c.a,_ Ta.m•b~h~·-mwtm e 
assú (2), 'l'ambat il'il'ica ou 'l'ambary-ttnrJca, yaHm~a_nga ou 
Gnaimicanga:, "Gb~goll:~as, Sap'ê, Ba.ruery-·ass.u _e ID<tr~m (?),, 
Baurú, Haptran, dO' Sltw ou Potunduba, Illstitrao, Ela·n'b!llrao, 
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Jataby, Pederneiras, Itupanema (Itapema) assú e m1r1m (2) , 
lVIalhias Peres, Garcia, Pilões, BeJÚ ou Bryury, Pirapora 
Itaguaçaba-mirim e assú (2), Machado, 'firil'ica, Itanhaem, 
Avaremanelava ou Avaremancloava, J urumirim, Acanguera ou 
Canguera, Avaremanduá.- mirim, ·Avacucaia , Itupucu , Atuary, 
Itú (salto) ; e varias outras parn. cima, por c1uanto o rio é 
cheio ele pedras até Baruery-mirim: dah~ corre o Tie té por 
var"'eclos até ás suas cabeceirn.s . A zona que se es tende da 
ma~gem do TieLé ás cabeceiras dos seus affiuentes é toda regada, 
humida e coberta ele mattas, ap1•esenlando ubeJ•rimas tenas 
para cultura da canna, algodão e café. As terras situadas 
nesta zona contém argila vet•melha misturada com silex e em 
abundancia e grande qnanLielade de carbona·to de cal , sub
s·tancias estas que cunstituem as melhot·es terras para o café 
e canna. O engenhei ro B. F . ele Albuquerque Lima d iz, em 
seu Relat . de exploração dos rios Piracicaba e outros, o se
guinte a respeito do 'l'ieté : «Na extensão de 294 kils., desde 
a barrJ. do Piracicaba até o salto de Avanhanclava, tem o 
Tielé 20 pontos obstt·uidos : Baixio após a barra do Piracicaba, 
corredeira do Banharão, corre dei r a abaixo do rio elos Lençóea, 
baixio acima ela corredeira do Bauru, corredeira do Baurú, 
baixio e col'l'edeit-a do Bail•irisinho, corredeira elo Bairil'i
grande, baixio do Garantau, conedeira das Congonhas, baixio 
da Ilha So tnrna, baixio da Boa~ Vista, baixio acima ela corre
dei t·a do Gu aimicanga, cotTecleira elo Guaimicanga , corredeira 
do Tambaú, corredeira elo Tambatiririca, corredeira da Esca
ramuça, corredeira do Esteio-Lacrado, corredeira elo Arranca
r·abos, baixio do Lageado, corredeira elo Avanhanclava-mirim." 
Em '1774, o brigadeiro José Custoclio de Sá e Faria levan·tou 
uma planta do 1'ieté, a qual ainda hoje é reputada exac·ta, a 
não ser a mudança de nome ele algumas corredeiras e ou·tros 
pontos do rio. Em 1778 e 1779 o Dr. Francisco José de La
cerda e Almeida levantou, em vir(ltcle elo tratado de limites 
entre Portugal e Hespanha, outra planta desse rio e de·terminou 
a posição geogl'aphica ele algumas corredeiras. Em 1810, João 
Ferreira ele Oliveira Bueno, partindo dr:> engenho S . Joõ:o, na 
margem elo Capivary, navegvu ·todo o TieLé, e desceu pelo 
Paraná a té á barra do Stlcuriú, deixando uma clescripção elo 
mesmo Tie·té desde Porto Feliz até á corredeirct de Guaimi
canga. Dão noticia do rio Tie té ainda outros viajantes que o 
pet•coneram, en·tre os quaes o cande ele Azambuja, Francisco 
ele Oliveira Barbosa, o cap itão Luiz Soares Viegas, o 1• 
·tenente Antonio Mariano ds Azevedo e o tenente-coronel José 
Antonio Teixeira Cabral além de outros. «As mat•gens elo TieM, 
diz Azevedo Marques, abundam de soberbo arvoredo e ele 
mui·tas e optimas fruc~as silvestres ; cL" ia copiosissimo e 
delicioso peixe... Em seu curso, que é todo na província de 
S. Paulo, percorre o Tietê um a distancia de 200 leguas ou 
1120 kils. Sua foz no Paraná. é aos 19•57' de lat. S. e 326• de 
long. da ilha de Ferro» , O engenheiL·o Jacques Ouriques, em 
um ar·tigo q1te publicou na «Revista do Exerci-to» (janeiro e 
fevereiro 1885), sobre colonias militares, diz a respeito desse 
·rio o seguin te : <<Da barra do Pil'acicaba até a sua foz no 
Paraná tem 552 kils. Sua largura varia entre 80 a 430 metros. 
A profundidade geral ele suas aguas é 1m,i; aLtinginclo, em 
.alguns pouc0s pontos, a 14 e i5 metros, sendo nas cot•reclei ras 
de om,6 e Om,5. A Yelocidade média ele suas aguas é elo Om, 1!25 
1por segundo, al'tinginclo nas corredeiras a 201 ,211. O Tieté, 
:an·tea ele receber o Piracicaba, despe nele na estiagem 100 111 ,
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.de agua . Mas, no salto do Avanhaudava, depois ele receber 
·seus numerosos afl's., este volume chega a 234:n,a 128 por 
13egundo. Nas encben·tes orclinarias este volume cresce de 
79m, a 7 na bana do Piracicaba e ele 329m, 3 431 no salto elo 
Avanhandava. Do Piracicaba ao Avanhandava não tem sal-to 
algum ou cachoeira, entretanto são numerosas as corredeiras, 
·Oiferecendo d1fficuldades sei' ias á na vegaçiio. Suas margens são 
bordadas de ai ta ve~eLação . Este rio, muito conhecido dos 
'Paulistas, el'a, como Já deixamos dito, a via de communicação 
par,\ Matto Gt•osso que segu iam os exploradcres ele ouro claquella 
província e ·tambem o caminho que preferiam as autoridades 
outr'ora. nomeadas pela metropole; e, não ha muito (1858), 
·seguiu por el la um _áos nossos batalhões de art ilharia .co~ esse 
desti no . Na extensao ele 294 lulometros, da barra de P1racJCaba 
ao salto do Avanbanclava , conta 20 corredeiras, podendo o 
1·egimeu elo r io ser cor!·igielo para _a navegação meclin.nte meipa 
economicos. Do salto para baixo nao se deve pensar em melho
ramentos economicos, por serem as quédas muito precipitadas .» 

TIETÉ . Escoante á margem cl ir . do Cuyabá, entre os dous Gua
~ús, que sahem na margem opposta, no Estado de lVIa tto Grosso. 

TIGIPIÓ. Estação ela E. de F. do Recife a Caruarú; no 
Estado ele Per nambuco, 8k,972 distante da estação elo Recife. 
Fica a 11 111 ,00 de altitude . 

TIGIPIÓ. Riacho do Estado ele Pernambuco, tr ib . da margém 
dir . do Capiberibe . E' atr avessado no k il . 8 pela E. de F. do 
Caruaü . 

TIGR E. Log. do Estado de Pernambuco, nos muns . do 
Bonito e ela Gamelleira. 

TIGR E . Um dos quartei rões elo clis t. elo Ails unguy de Cimá, 
no Estado do Parana . 

TI GRE. Log. do Es·tado do Paraná, no mun . do Tibagy. 
TIGRE. Pov. elo Estado ele Minas Geraes, no clist . ele 

Santo An·tonio de Gouvêa, com u ma capélla da invocação de 
S, Sebastião . 

TIGRE. Morro elo Estado de Minas Geraes, na serra elo Ca
bral, mun. ele Jequitahy. 

TIGRE . Morro elo EsLado de Minas Geraes , na cidade de 
Itapecerica . 

TIGRE . Ilha no rio Paranapauema e Estado do Paraná. 
TIGRE . Corrego elo Estado de Pernambuco. banha o mun. 

elo Bom Conselho e clesagua no rio Parahyba . (lnf. loc. ). 
TIGRE. Arroio elo Estado do Paraná ; desagua na J?-1arg~m 

dir . do rio Santo Antonio, ·tl'ib. do Iguassú. Foi ass1m 
denominado pela commissão de limites em 1887_ por haver 
um tigre na noite de 13 de novembro morto um peao. 

TIGRE . Rio do Estado elo 'Paraná, banha o mun. do Castro 
e desagua, na margem esq . do Yapó. 

TIGRE. Rio do Estado do Paraná, aff. da margem elir . do 
T ibagy. 

TI GRE. Ribeirão aiL da margem esq. do rio Negrinho, trib . 
elo Negt·o, que o é do Iguassú e este do Paraná. 

TIGRE . Ribeirão do Estado ele San-ta Calharina, no mun. 
de Blumenau . 

TIGRE. Rio do Es·tado de San·ta Ca·tharina, aff. do Cubatão, 
qne o é do S. Ft·ancisco. (Tnf. loc . ). 

TI GRE. Arroio do Estado elo R. G. do Sul, aff. ela 
margem esq . elo Ferromeco. L1mita as colonias ela Picada 
Feliz e S. Salvador. 

TIGRE . Anoio do Estado do R . G. do Sul, clesagua na 
m;..rgém esq. do rio 'l'aqua1•y ou elas Antas, acima elo Barra 
Mansa . I-Ia um outro arroio elo mesmo nome tamhem aff. ela 
margm esq. do rio Taquary entre o da Estrella e o ela 
Capivara. 

TIGRE . Arroio do Estado do R . G. do Sul, na colonia 
Jaguary . Corre para o rio deste nome . 

TIGR E. Arroio elo Estado do R . G, do Sul, banha o nucleo 
Soturno e desagua no ribeirão deste nome . 

TI GRE. Arroio do E.stado do R. G. do Sul, aff. ela mar
gem clir. elo Camaquan- Chico, que o é elo Camaquan . 

TI GRE . Arroio elo Estado do R. G. do Sul, aff. da mar
gem dir. do rio Candiotn. 

TIGRE . Arroio elo Estaelo do R . G. elo Sul, nasce no 
rinção de Nonohay, banha o aldeamen to cles·te nome e pt·ecipi
ta-se na margem esq. elo rio Passo- Fundo ou Uruguay- mirim 
dos antigos elemarcadores . 

TIGRE. Lageado do Estado do R . G. do Sul, a.fl'. ela 
margem esq. do L"io Pardinbo, tl'ib. do r io Pardo . 

'TIGRE. Sanga no mun . do Taquary e Es·tado elo Rio Grande 
do Sul. 

TIGRE. Corrego do Es·tado de Minas Geraes aff . do ri-
bei rão das Datas pela margem esquerda . ' 

. TIGR~. R i beirã~ do Estado de Goyaz, tr ib . ela margem 
d1r. do no Maranhao. Banha o mun . de Santa Luzia . 

TIG~E . Corredeira situada no rio S. Francisco, proxima ás 
clenomwaclas Itaparica, Bode, Valha-me Deus e Serrote. São 
essas corredeir as como que guardas avançadas ela mag<stosa 
Paulo Alfonso . 
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TÍGRE. Corredeira no rio Tibagy, no Estado elo Pat•aúá. 
Ha uma outra com o mesmo nome no rio Negro, afl'. elo 
Iguassu . 

TIGRE . Cachoeira no rio Uruguay, entre a barr a do rio 
Se\·tão, que desce do Estado do Paraná, e a do Albery 
ou Guarita, que vem do R io Grande do _Sul. «Aco_mpan~a a 
ma.rgem esquerda do Uruguay em sua mawr exteusao , oftere
cendo um canal á direi ta ele clifficil r)assagem pela grande velo
cidade elas aguas. E' de pel'igoso accesso não só pela sua 
natureza e ex tensão como tambem por coroar um dos grandes 
cotoYellos elo rio». 

TIGRE. Lagôa do Estado do Ceará, no mun. ela Indepen
dencia, na fazenda elo seu nome. 

TIGRES. Lago elo Esta.clo ele Goyaz, desagua no rio Vermelho 
por um canal proftmclo. Suas aguas são crystalliuas e potaveis, 
e o fundo arenoso. E' abundante de peixes, bôtos e jacarés. Nas 
mattas que o cercam encon·tmm- se diversas aves e muitos qua
clrupecles si lvestres. Tendo o Governo Imperial por Aviso_ ~e 
27 de setembt•o de 1854 ordenado o restabelecimento elo pres tcl10 
Leopoldina, o illus·traclo presidente ele Goyaz, Cruz Machado, 
de prompto providenciou para que se. pt·eparasse o mater1al 
necessario. «O local desse presídio, dtz o 11lus·tt·e ex-senador, 
em seu RelMorio de 1854 na confiuencia elos rios Vermelhos e 
Araguaya não me pareci'a o mais conveniente; dista da Ca
pi·tal 36 leguas, e comquanto possam $:r r~ duz1clas, fazendo-se 
a estrada em melhor direcção,t er-se-ha Inevttavelmen·te ele passar 
pela chapada proxima a serra elo Lamba_:y, que. se a~aga no 
tempo das aguas ; as mattas de cultura es tõ.Lo na cltstancla de 3 e 
mais leguas , nas margens sttperiores elo Araguaya, e nos arre
dores hil. poucas e carrasquenhas; e finalmen·te o rio Vermelho, 
c1ue no rigor ela sécca, elo Lago dos Tigl'es para cimll, apre
senta clivel'so e insuperaveis ohstaculos á navegação, para baixo 
a ofl"erece franca em todas as estações ... Deparando nos al'chivos 
da presideucia com uma breve e preciosa Memoria elo tene n·te
coronel Ildefonso Luclovico ele .\lmeicla, que em setembro de 
1834 havia examinado o Lago, r esolvi por Acto de 20 de abril 
creat· o presídio ele Santa Leopoldina do Lago elos Tigres na 
margem oriental acima ela bahia maiot·, si-tio, que o autor da 
Memoria, reconheceu azado para. nelle fundar-se uma povoação 
• . • O capi"tão Cae·tano Nunes da Silva (nomeado commandante 
de novo presídio) poz remate ás informações que deu-me sobre 
a belleza do pan01·ama do lago com_ estes ·termos - em fim, 
Sr. presidente, quem do logar elo pres1dto olha e contempl a_ o 
Lago dos Tigt·es esquece-se do resto do mundo !» 1~ respeito 
desse la"'o diz o ·t2nen·te-coronel naquella Memol'la : «Sua 
pe1•spec·ti~a só se póde comparar com a do porto ela cidade ele 
S. Salvador ela Bahia onde es tive ». 

TIJACIOCA. Vide Tatajttba, 

TIJIOCA. Rio elo Estado elo Pará, aff . ela !Uargem esq. elo 
Arumajà, trib . ela bahia elo Caeté . (lof. loc.). 

TIJOCA. Ilha do Esta elo elo Pará, á distancia de 17 milhas e 
por 33° SO. da pon·ta elo Cur uçá. E' baixa, com praias de arêas . 

TIJOCA. Ponta no Estado do Pará, formada pelo extremo E. 
da ilb !~. elo seu nome, a 12 milhas de distancia elos baixos ele 
Tijoca. 

TIJOCA. Rio do Estado do Pará, banha o mun. de Curuçá 
e clesagua no rio Mocaju·ba. 

TIJOCA . Baixo ·situado no Oceano, a 60 milhas da bahia de 
Guajará, no Estado do Pará. Entre elle e o baixo de Bragança 
exis·te um canal pot' onde passam os navios que tem de diri
gir-se áquelle Estado. N•esse canal acha-se fnndeada a barca 
pharol. 

TIJOLLOS. Ilha do Estado do Parí1, no clist. elo lliosquÉ!iro 
e mun. rla capital, ao S. ela bahia do Sol. 

TIJUCA . Dist. do termo de Palmeiras, no Estado da · 
Bahia. 

TIJUCA. Soberbo e aprazível arrabalde que se extende do 
Andarahy Peq ueuo até á barra da 'l'ij uca, por entre elevadas 
serras; no Distl'icto FederaL Do Andarahy Pequeno parte uma 
estraçla de rodàgem que se dirige até o lo gar denominado Ca
choei?'Cú. E 1 essa es trada percorrida por uma Es·trada Ferro que 
parLe elo ponto terminal dos bouds do Andarahy Peq ueno. E' a 
residencia de muitos estrangeiros e possue linclissimas chacaras, 
custosos predio~ e .excellen"tes hoteis . 
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TIJlJCA . Log. do Districto Federal, na fgeg. de Jacarepaguá . 
TIJUCA. Log. no muu. da Barra Mansa elo Estado do Rio 

ele Janeüo . Tambem dizem 'l'ijuco. 
TIJUCA. Serra do Districto Federal, ramiftef\ção da Serra 

do Mar. Seu ponto culminante t~m 1.025m ~le ai tura. Estende-se 
até o mar . Constitue um elos mats apraztve1s arrabaldes elo _Rw 
de Janeiro pela amenidade elo clima, l uxuriosa vegetaçao e 
abtmelancia de aguas crystalinas Possue duas formosas ca~
catas e numerosos sitios pittorascos, entre os quaes os denomi
nados Mesa elo Imperadot•, Vista Chineza1 Rect: eio Moke, Parque 
Cockraue, Furna de Agassiz, Pedra Bomta, Ctrcl:'lo elo Bom l~e· 
tiro, Vistfl. dos Francezes, Parq11e Lengruber, (~hgaute cl? Rw, 
Parque Mesquita e Ponte da B11;roueza. So_b o ·tttulo Vcw~edades 
publ icou o Jornal do Commerow de 26 de JUlho ele 1883 uma no
ticia sobre a Floresta Nacional da Tij~~a, oud~ lê-se o segmnt_e : 
« Situação elas mais dignas de sere_?"~ Vlsltadas e a _flores ta na?10-
na! da Tijuca, tão interessan·te quao pou?o conhectda do pub!Jco. 
Esta antiga matta não haYia stdú ma1s preset•1·ada pela ob):a 
da devastação do que quant:ts Cll'Cumdavam a ctdacle do Rw 
ele Janeiro, Até 186i achvu-se completameu·te . abandonada á 
espon·taueidade da na·tureza, se~_ nenhu_m )'egimeu que res= 
guardass ~ ele incessan·te , clestr mçao a r1q ueza florestal que o 
tempo ali en Lhesourar a . J a por esse tempo a mv,tta mostrava 
numerosos claros que cada dia augmentava:m, _qua;1do o .conse
lheiro Manoel Felizardo de Souza e Mello, pr1metro mHustro . 
da recem-creada repartição ela agricultura, fez baixat·, por Por
·taria ele 11 de dezembro de 1861, instrucções provisorias, ainda 
em viO'Ol' afim ele regular o plantio de a l'vores indi genas na
quelle~ claros e provet• a conservação e desenvolvimento, assim 
ela flores ta ela 'rij ttca como da ele Paineiras, na serra desta 
ultima denominação, onde nasce o límpido rio Carioca. Em
bora. ficasse descle então vedada a impreviclente e até selvaLica 
damnilicação das a t· vot·es, foi sómeute um anuo depois, em 
1862, que, acertando o governo em confiar a superinlendencia 
do incipierl'te regimen floresta~ a um homem apto e ac:t1vo, o 
major .Manoel Gomes Arch:r, e ~mo-mentado o p_essoal mcum
brdo elo plantio e conservaçao ela F'iores~a da 'l'IJuca , começ~u 
es ta a receber melhor·amenLos, cessando 1nteu·amen te, mas nao 
sem "'t"andes esforços, a devas·tação a que recorriam diver.sas 
indu~tl'ias . Com razão cognominado 1Jcr;i da flo?·esta, o mencio
nado Archer poz nos varios serviços dedicação e zelo que só se 
in·terrompel'am pa ra se1· continuados em 1875 poT outro homem 
não menos apto, o Sr. Barão de Escraguolle, que com igual 
actiYielacle administra hoje a floresta. São de facto admiraveis 
os resultados ohtielos, com cl~ speza rela·ti vamen·te e pequena_, nos 
vinte auuos que conta o regtmen flores·tal apphcaclo a antiga e 
descurada mat ta ela 'rij LJca, que cobre agora super fie i e apro 
ximada de 45,000,000m2 • Segundo cons·ta dos compe·tentés re
"' istros, tet'lm sido plantadas 87 .868 arvores de lei, sem con·tar 
~s que ha sido necessar~o replanta1• nem os milheiros das que 
annua.lmente sãó tratadas e limpas, já na área roodernamente 
plantada, já na antiga matta. Além _de :nuitas ou_tras teem sido 
plantadas as seguin·tes arvores ~e le1, t~o notav~ts pela belleza 
quanto pela excellencia da madeira: - p caranda rosa, peroba, 
aroeü'a do Paraná, ·tapiuhoá, c~clt·_o , r~sa, euca,Iyptus,_ cabala~ 
(Paraná), fructa d'anta (Parana), 1pe, Jacaranda ·tau, pcaran_cla 
preto, mate paran:J.ense, ~leo pardo, oleo vennelho e o!eo Ja
taby, pá o brazil, peceguell'o bravo l)arana~nse;. ~ngehm rosa, 
a raribá, ·taroman paranaense, guaraJuba, Jacat trao, téea pa~·a
naense, louro pardo, palmitc, uva ra?a paranaens_e, pmhe1ro 
europeu, arariba, , sobr agy, at:co de p1pa1 cane ll~, 1mbuya pa
ranaense, guarabu, ca·tuca?h~, g~m~anhe , garap1apunha, gua
retá , goiabeira sylvestre, 1ça, J il.C U <~ , Jambo do mato, ct~y , . oleo 
de bicubyba, oleo de copabyba, oleo muçutuahyba, P!LO fe~ro, 
sepeperuna sobreiro, ubapeba, uba-tam, urucurana, vt nb at1co, 
cangeraua, 'cypres·be, herva doce, j ~carandá cabiuma,_j equitibá, 
pequiá, paineira, tabebuia, tamboril, a t•oetra do sertao, ca::tell~ 
preta, canelltt limão, cauel~a batalha, sanhadt;va, taromau, vl
nhabico de espinho, ang-el1m J?eclra! bacurubu, cauell!l- m1;1la
tinha, canella se·tim, cabohy vJ~hatJCo, fedegoso, J_aquerra, Jan
gadeira, louro pau!is·ta, magnolta sylvestre, palmeira de leque , 
palmeira jy~ara, pào pereira, ubapaba cascuda, u~ape ba sapu
caia. Anuo por anno augmenta o numero de arvmes plantadas, 
preparam-se e semeiam-se canteiros, tr:ansplantam-~e mudas 
para os viveiros, e ao mesmo tempo lrmpam-se .mtlhares de 
arvores . Em i882 limparam-se 3L 138 ar!ores de let, plataram-. 
.se 1.159, semearam-se 24 can·teiros _e 2.315 mudas f?ram trans:
plantadas elos canteiros para os VlV<Hros, onde ex1stem agora 
cerca de 13.000 plantas em estado de serem transplantadas nas· 



T>IJ -632- TlJ• 

ma·ttas. O plantio de arvores na floresta ·é feito me·thlildicamente 
exigindo &.euru bada do matto sylves tre, amanho do ·terreno e 
abertUI'a de caminhos, além de outros euictados. Aclualmente 
con ta a floresta 16 kilomeLros de caminhos, que a cor tam em 
diversas direcções, sendo 10 !: ilometros de rodagem e se1s para 
cavaileiros, com pequenos boeiros, escoaelout·os e pontes. O pes
soal empregado ne~tes n umerosos servi ços é liJOuco n umeros0; 
entretanto, embora as chuvas torrenciaes dos primeiros mezes 
deste 8Jnno ho tlvessem causado altguns estragos, a flopesta acha
se limpa e bem conservados os caminhos e obras d'a t··te, ofl'ere
cendo o mais agradavel aspecto . » Na 1·aiz da sel'l'a existem al
gumas nascentes ele agua-fer r ea, destacando-se dentre e11as a 
que foi descoberta por I). Pedro I. Alli lP.vanta-se, no começo 
da es·trada velha da TijtiCa, u:ma pon te de pedr8J e cal, em Eórma 
de torre, tendo na fachada a seguinte insoripçã0 lapidar: 

FONTE DE AGI'IA FERREA 

DESCOBERTA P ELO I MPERADOR 
PEDRO I 

E"'l 2tl DE DEZEMBRO DE 1823 

Nesta serra são nota"lle~s o Pico do Andarahy, cuja apparencia, 
ol~ado da cic!ade, e de um~ pyra!llide triane-ular, e o Pico da 
TiJuca ou Bwo do Papaga~o, ass1m chamacto poa· set· formado 
de dous cabeços pro:ü rnos que, o bservaelos ela passagem elo En
genho Novo,entre os morros do Telegrapho e Gongá,assemelh a-se 
ás duas mandíbulas claqutJlla ave. Do Alto da Boa Vista, re
commendavel pelo golpe de vista que ofierece, elescortina-se a 
cidade ao longe. Nel le acha-se a Cascatinha, que se despenba 
de alta pedra, de um só jacto e de sofl'rivel al-tul'a . ConLornanclo 
a mon~anha, ele onde ella se preci pi·ta, pela estrada ele rodagem 
que nella existe contempla-se esta bella cascata de cima para 
bais:o. Pouco abaixo deste Alto, abt·e-se uma estt·ada ele roda· 
gem que faz communicat· a Tijuca com o Jardim Bo·tanico pela 
rlia de D. Castorina, passando-se pela Jláesa do l?npel"ador , Vista 
Chineza e o logar ch:J.mado ivlacaco, onde existe a caixa d'agua 
deste nome. Por esta bella es·trada avis·ta-se a Pedra ela Gavea. 

TIJUCA. Rio elo l!:st/l.do da Bahia, banha o mun. de Naza
reth e desagua no rio Jag ta ripe pe la ma.rgem esquerda . 

TIJUCA. Rio do Districto Federal, desce el a serra elo seu 
nome e com as aguas ela lagôa de Jacarepaguá vae perder-se no 
mar. 

TIJUCA. Rio do Elstado de S. Paulo, banha o mun. do Apiaby 
e desagua na margem esq. do Ribeira . 

TIJUCAL. Lameiro ; lodaçal. Diz- se tambem Tujucal. 
TIJUCAL. Cor t•ego do TI:s·tado de Minas Geraes, aff. da mar

gem dü· . do rio Pouso Alto, trib. do Parauna. (Int. loc.). 
TIJUCAL. Co1•rego do Estado de Goyaz, ali'. da margem 

esq. do ribei rão Descoberto, ·tt·ib . do rio Corumbá. (Tnf. loc.J 
Do mun. ele Santa Luzia nos informam ainda haver um outro 
corrego de3se nome, aff. da ma1·gem dir. do ribeirão Santa 
Maria. 

TIJUCAMBUÁ, Igarapé do Estado elo Pará, no dist. de Mel
gaço . 

TIJUCAQUARA. Rio do Estado elo Pará; desagua na mar
gem esq. do Xingú ao S . da foz do Chucahy. 

TIJUCAQUARA. I&'arapé do ·Estado elo Par<Í,, ali'. do rio 
Atatá. Banha o m11n. cte l\l!uaná . 

TIJUCAQUARA. Tgarapé elo mun . da ca pital do Es·tado do 
Pani . E' um braço do Castanha!. 

TIJUCAQUARA . Salto no rio Xingú . «Esse salto, diz o 
Sr. lVI. R . Lisboa, tem sua analogia com os r apidos de 
"'?(hirlpool pouco . abaixo do salto de Niagara ; estes porém, 
sao mtuto menos mter essantes pe la deficiencia ele ilhas e ro
chedos com.-o p la falta de magestade elas margens. " Algnus es
crevem Tl.JIICacoara. 

TIJUCAS. Villn. e mun. elo Estado de Santa Catharina, na 
com. ele seu nome, na foz elo rio Tijucas. Orago S. Sebasbião e dio
cese de Curytiba. Foi creada freg. pela Lei Pro v. n. 271 de 4 de 
maio de 1848 e elevada á categoria de villa pela ele n. 464 de 
4 de abril de 1859. Installada em 13 de junho de 1860. Tem 
duas eschs . publs. de in,t . prim. Agencia do correio. Seu 
mun., além da freg . da villa, comprehendia mais a ele Ti
jucas Gt•ande e a ele Porto BeHo. Sobt•e suas di,visas vej a- se , 
entre outras, a _Lei Prov. n. 1.126 Gle 16 ele setembro de .i886. 

Foi Cl'ada com . p,elo Dec . n. 5 ele 20 ele ma1·ço cl,e 1890 e classi
ficada cl!l i • eniltrancia pelo D.e.c,. n,. 1.%.80 de 24 elo mesmo mez e 
anno. 

TIJUCAS. Log . do Estado do Par!).p.á, no disb. elos Am
hr,lilsios e termo de S. José dos Pinhaes. A Lei Prov. n. 247 
de 22 ele abril. de 1870 creou ahi uma esch. publ. ele ius t .• pri
mat•ia. 

TIJUCAS. Sel'ra do Estado ele Santa Cathar~na, ramifica
ção oriental da serra do Mar. EsLende-se em cLit·ecção quas.i 
paralleJa á serra ele Hajahy. Dá evigem a diversos vios . 

TIJUCAS . Enseada no Es·taclo ele Santa Catbarina, a O. 
ela ilha elo Arvol'eclo, formada pelas pontas dos Gancho.s e elos 
Zimbos . Surgidouro de seis e m ais metros de fnml!0. Nella ~les
agua o rio do mesmo nome. 

'!I'ÜT:JCAS. Ilhas situadas ao S. ela ponta ela Gavea, no 1it .. 
tot·al do Distric·t0 Federal. A mais oriental, denominada do 
Meio, es·tá a 1. milha e d./3 a!il S:E 4 ·S <!La ponta; e a üho~a de · 
SO, com cerca de 60 metros de altura, está a 2 milhas ao SO 
1/2 S da ponta. Perto ele ·1f2 milha ao S 57o O da ponta Qes~e 
da ultima il]hota existe um recife á flor clagua, existindo um 
outro. egualmente á flor clagua, a ·1/2 milha a Q . ele3·te ultimo. 
Alli a 28 ele julho de 1.865 quasi pe1·deu-se o v,apot· Impera
t?"Í$ . 

TIJUCAS. Rio do Est•tdo de Santa Catbarina ; nasce na 
serra do Mar . Atravessa à planicie inculta do Governador; 
algumas paragens incultas e visinhas daque lla, e o s.oberbe 
valle do Pai Garcia, em que o rioa·travessa .a es trada elo rr•om
budo no váo denominado - Pas8o do Garma - Logo adeatrte 
dessa paragem torna a .ser navegavel na .extensão ele tl8 a e0 
lüls . até um SaHo que Jaz . Desagtta na lmcla enseada ele seu 
nome. Afflrmam ter sua foz i 30 metros de largura e 3m,80 ele 
.pro!undiclacle . Recebe pela margem clir. os ribeirões ela Dona, 
illngano, Pet·clidas, Ga l@ra, Iiinga, Fernandes e pela esq. o 
Moura, Oliveira, Cobra, joaia, Boa Espel'an~a. Dur!Lnte seu 
curso tem 0s nomes de Lagreclo, Bonito, Garct!L e TI ]ucas. O 
St·. Hendque Boi·teux, des~revenclo-o diz : « T11 ucas Grandes · 
- Origina-se na serra da Boa-Vis ta, r eg!:l. os campos do mesmo 
nome atravessa o valle do P ai Garcia, correndo a rumo de N. 
pot· e; paço de 66 ki ls . , até o salto i e, p ercorrendo ainda uma 
distancia superiot' a 42 ktls., na. ~trecçao ele LO . ,, lan?a~se n,a 
enseada do mesmo nome. Seu prmcJpal affl u~nte e o ~ IJ ucas
mil'im . , Do Estado recebemos a seguinte Inf01·maçao : «O 
rio de Tijucas tem sua nascente na serra da Boa V1sta com o 
nome de t·io Bonito, atravessa a estmda que elo mun. de 
S. José, segue pat•a o de Lages ; a elle se re;<ne, no logar 
denominado Taquaras, o rio das Navalhas, (a esc1. ) perde 
então o nome de Bonito e passa a ·tet· o de àarc ta acompa
nbanclo em seu curso parte ela estl'ada, que da bi l":rrcação 
com á de Lages, segue das Taquaras, para a Coloma Na
cional Angelina ( vulgarmen·te conhecida po1· Mundéos) .; desta 
colonia nasce o rio dos Mundéos, que ~ at:f. do Garma ; re
cebendo depo is o rio do E n"ano, ( á d11·. ) o qual tem sua 
nascente na serra elo Qtlebl·~- clentes, (divisão de a~11as elo 
'l'ijncas com o !Lajahy Assú), ~baixo ficn. o rio do MaJor tam
bern seu ·trib., ftcando proximo a ex-colonia Nova Italia, de 
empt'el.a particular. Na divisão ·te rritorial desta Colonia com 
a freg. ele S. João Bap ti s ta ( ,elo mun. ele Tijucas) n.clquire 
o nome de rio de Tijucas, recebendo o seu aff. r io do Braço, 
pouco aci ma ela séde da pov. de S. João Baptista . O rio elo Braço 
banha a séde •lo clist . colonial Nova Trento pertencente a ex
co lonia !tajahy e Pl'incipe D. P edro. Temos aillCla; abaixo da 
sécle da f reg. de S . João Baptista os seguin-tes aff. : Ct·e~ker, 
Moura, JaraJ.•acá, Oliveira e Joaya, á dü·. e os da Canelhnha, 
Dona e!tynga á esquerda. , 

TIJUCAS GRANDE. Dist. elo Estado ele San-ta Catharina, 
no nmn. el e Tijucas, á margem doTijucas q rancle. Orago S. J oão 
Baptis·ta e diocese de Cul'ytiba. Foi creaclo parochia pela Lei 
Prov. n. 90 ele 19 de abril ele 1838 . Tem duas eschs . publs. de 
instrução primaria . Sobre suas d ivisas vide, en ht'e outras aS' 
Leis Prova . n . 112 ele 3 de abl'i l de 1839, n. 159 ele 30 de abril 
de 1841, n. 208 de 1.8 de março de 1845, n. 259 de 8 ele abril 
de 1848 ; n. 866 ele 20 ele feve t·eiro de 1880. . 

TIJUCO. Lôdo . lama. Diz-se tambem tujuco. Vem MS 
Dicc. De tyy~tg - tyy~te. 

TIJ1JCO. Dist. do Estado de Minas Geraes, no mun. ele Out•o 
Preto, do qual dista 30 kilomebros. Orago .S . Gonçalo e diocese 
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de Mari~nna. Foi essa povoação, a principio um dist. ele ft·ecr, 
{le ItabH'<t elo Campo, á qual foi incorpot·ada pela Lei Pro~. 
n. 2.707 ele 30 ele novembro ele 1880. Foi elevada a cate"'oria 
ue parochia pela Lei Prov . n. 2.898 de 23 ele outubro ele l882. 
Sua capella, segundo escrevem-nos da localidade, foi começada 
em 1758 e acabada em 1759, pintada e adornada em 1.768 a 
esforços de um portuguez ele nome Bartholomeu Alvares da 
Silva, que foi nella sepultado em 1786. Exporta fumo, gado e 
alg:uns cereaes: JuncLo á pevoaçii:o corre e ribeirão Marácuj:i 
affiuente elo rro elas Velhas. Tem duas eschs. publs. de in st. 
prim. uma das quaes creada pela Lei Prov. n. 2.919 de 26 ele 
-aetenabro ele 1882. Agencia elo correio. Passou a denominar-se 
Amaran te pelo Dec. de 26 de novembro ele 1890. 

TIJUCO. Dist . do Estado de Minas Geraes no mun. do 
Prata. Foi esse arraial fundado pela família 'elos Fl'ancos e 
Andrades. Suas ter:ras são de uma fertilidade tal qul a canna 
íplantada e benefi_crada em um mesmo terreno produz mao-ni
ficamell'te por mmtos annos. Duas estradas atravessam o disL 
.com direcção a Goyaz : estas estradas são cortadas pelo rio nos 
Jlortos de S. Jeronymo, Tres Barras e Cachoeira Dourada. 
Orago S. J osé e diocese de Goyaz. Foi creo.clo parochia pela Lei 
Prov. n. 1.360 de 7 ele novembt·o ele 18136. 'l'em duus eschs. 
].'lnbls. de inst prim. uma das quaes creacla pelo art. I§ II da 
Lei Prov. n. 3.038 de 20 de outub1•o de i882 . Agencia elo cot•reio. 
A sua sede está a O. da cidade do Prata, eu·tre os ribeirões de
nominados Sujo e Pirapitinga e á margem esq. elo rio Tij uco . 

TIJUCO. Log. do Estado do. Bahia, no mun. de S. João do 
:Paraguassú. Do mun. de Vil la Bella elas Palmeiras nos fazem 
menção de um outro log. desse nome, com lavoura de cafe. 

TIJUCO. Log. do Estado elo Rio ele Janeiro, no muu . ele 
Barra Mansa, com uma esch. publica de inst . primaria . 
Tambem. dizem Tijuca. 

TIJUCO. Antigo clist. do termo elo Jacuhy, no Estado de 
M~nas _ Geraes, elevado á catego ri a de parochia com a deno
nuuaça0 de S. Francisco de Paula do Monte Santo pela Lei 
}Jr•ov. n. 908 de 8 ele junho de i 858. 

TIJUCO. Pov. do Esbado de Minas Geraes, no dis t. ele 
.Santa Qurteria e mun. de Sabará. 

TIJUCO. Pov. que os antingos mineiros es tabeleceram 
na margem dir. do cor rego Tijuco, no loga t• a que deram o 
nome ele Bur•gn.lhau. Com a noticia das riquezas do novo eles
coberto affiuiram otrtros mineiros, que vieram pelo sul, aban
donando lavt·as j á exploradas e que não o:fiereciam tantas van
tagens ; a povoação fo i- se augmentanclo e disseminando pela 
vertente do morro Santo Antonio. Desde então o povoado 
tomou o nome do c01·rego, levantando-se nelle uma pequena 
capell a dedicada a Santo Antonio. E' hoje a cidade da Dia
mantina. (Yicle Iv1emorias do Districto Diaman·tino por Felicio 
dos Santos.) 

TIJUCO. Um elos quarteirões da cidade ele Ub2raba ; no 
Estado de Minas Geraes. 

T!JUCO. Pov. elo Estado de Minas G3raes, no mun. de La
vras, a ·tres e meio kils . de Ponte Nova, a cujo dist. pertence. 
, ,TIJUCO. Ilh~ do Est,!ldo de Sergipe, no rio S. Francisco. 

E toda constrttucla de at·ea, tendo um ou outro espinheiro. 
TI~UCO. Riacho elo _Estado elas Alagõas, banha o mun. de 

Anadta e desagua no r1o S . Miguel. 

T~JUCO. ~equeno rio do Estado de Sergipe, ba nha o mun. 
de Santa Luzia elo Rw Real e clesagua no rio Guararema. (Inf. 
loc.). 

_T!JUCO . Rio do Estado ela Bahia, banha o mun. de En·tre 
Rtos e des8Jgua na margem esq. do rio da Serra, atf. do 
Inhambupe. 

_, TIJUCO. Rio do Estado de S. Paulo. a ffi. da margem ·esq. 
-uo Ribeira de Iguape. · 

TIJUCO. Corrego do Estado ele S. P aulo, banha o mun. do 
Carmo ela Fra,nca e desagua no ribeirão elo Carmo, affi . do rio 
-Grande. 

TI.J UCO. Rio do Estado ~le Mlnas Geraes, afll. elo Paranahyba. 
~ec~b~ .• entre outros, os r1os Prata, Babylonia, Douradinho e 
rrbeJrao.das ~obras, e correg~s do Bugre, Mantinha, Bom Jat·clim, 
Tambortl, 'Ires Barras, :Santa Rita S. Lourenco Carmo 
Pilões, Bahús, a lem ele outros. ' · ' ' 
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TIJUc·o. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, banha o 
mun. de Caldas e desagua no rio elo Machado (lnf. loc) . 

TIJUCO . Col'l·ego do Estado ele Minas Geraes, no mun. de 
Diamantina. Nasce no flanco orienlal do mo,rro de Santo An
tonio e des:tgua no rio Grande. Esse cm·rego foi riquissimo. 
Foi assim designado por uma bandeira de ave11turei ros que, em 
busca de ouro, para ahi dirigiu-se no secnlo XVII. 

TIJUCO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, a travessa a 
cidade de S. João d'El- Rei, nas immediações dtt E . ele Ferro 
do Oes te . Nasce na sena do Lenheiro e des11gua no ribeirão ela 
Agua Limpa, aff. do rio elas Mortes. 

TIJUCO. Ribeirão do Estado de Minas Geeaes, banha o 
mun. do Pomba e desagua no rio deste nome. Tamlnm dizém 
Tujuco . 

TIJUCO. Corrego do Estado de Minas Geraes, affl. da margem 
esq. do rio Carandahy . 

TIJUCO. Ribeirão do Estado de Ma·tto Grosso, alf. da 
margem esq·. elo rio Cascn., galho elo Manso. 

TIJUCO. Lagôado Estado de Sergipe, no mun. da S. Chris
tovão. 

TIJUCO. Cachoeira no rio P a rdo enlre as de Jupiâ e Tapa
nhoacanga; no Estado ele .Ma·tto Grosso . 

TIJUCOP ABA . Riacho do Es·tado do Amazonas; desagua 
na margem esq . elo Solimões entra Tacoateua e Caquix:au :t, no 
dist. ele Fonte Bôa. 

TIJUCOPAPO. Dist . . elo Estado ele Pernambuco, no mun" 
ele Goyanna, hanhaclo pelos rios deste nome e Grava tá. Orago 
S. Lourenço e diocese ele Olinda. Foi m;eaclo parochia pelo 
.Alvará de 16 ele dezembro de 'L785. Sobre suas divisas vicie 
:J.rt. III da Lei P t'O v. n. 44 ele 12 ele junho ele 1839; at· t. I ·ela ele 
n. 83 ele 4 de maio ele 1840; art. I ela ele n. i 28 ele 30 ele abril 
ele 1814 ; art . V I ela de n. 152 ele 30 de mat;ço elo 18 ~6. Lwoura 
ele café e arroz, tudo em pequena escala. Clima quente a 
beira maL' e temperado para o cen·tro . Ahi ficftm as povs. deno
minadas: Pvnta de Pedras, Carne de Vacca, Ta,batinD·a,Ca tu!llma, 
Barra e Atapú. ~ 

TlJUCOPAPO. Rio elo Est~•clo ele Pernambuco . E' este rio 
egualmen'te tt·ib. ela barra ele Catuama na parte occiclental. 
«Segtlindo a clirecç.ão ele 04NO corre este rio entre a ponta elo 
Oiteiro e elo SeleirQ ao N, e o pontal do Atapús ao S . Tem segu
ramente 150 bt·aças ele la,rgura na sua foz, e a conser va até :i 
clistaucia ele duas leguas, onde principia mais es treito; e depois 
de duas e meia é extremamente estreito e cheio de voltas, 
que quasi o tornam innavegavel até o porto ela. pov. de - ']i. 
jucopapo, el'alli mais meia legua. Pouco depois ele duas leguas 
fica o porto da Ilh ota (logn.r em que carregam as barcaças) 
onde vem o braço, que une este n.o Itapessóca. Distante da 
foz elo rio quasi meia legua na margem elo S, desagüa o pequeno 
r.ibeiro - Si?'i que, logo clepois, se subdivide em dous - Siri e 
Sibat1ma - ; este não tem mais que meja legua ele ex·tensão e 
fundo ele cinco palmos - lama; e aquelle uma legua ele curso 
com 8 e 10 palmos - lama. Duas milhas a ntes ele chegar â 
pov . ele Tijucopapo desagua outro ribeiro - Ba17icú, - na 
marg-em elo S, o qual ·tem tambem menos de um a legua de ex
tensão com muito pouco fundo. O rio Tijucopapo conserva 
sem pro o fundo ele 30 palmos - ar ea no principio e . depois 
lodo; passando pela embocadura do Siri o fundo é ma.ior, dimi
nue porém logo, e vai com 25 palmos até â clis taucia de duas 
leguas, onde elle fica muito est reito e com o ftmdo de tt·es e 
qua·tro palmos - areia fina>>. 

TIJUCO PRETO. Assim denominava-se a actual villa do 
Pirajú, no Estado de S. Paulo. 

TIJUCO PRETO. Log . no mun. ela capital do Estado de 
S. Paulo, n u. estl' ada ela Penha. 

TIJUCO PRET O. Bairro clomun. ele Jundiahy e Estado de 
S. Paulo. 

TIJUCO PRETO . Log. no num . de Itapetininga e .Estado de 
S. P aulo. 

TIJUCO PRETO. Aldeamento fundado em 1864, no mun. 
ele Bot11catú e Estado de S . Paulo. Nunca teve organisação 
regular, nem prosperidade, dispersando-se por• vezes os indios 
que se aldearam . Em 1~85 havia 21 hahLtantes na aldêa, que 
entretanto, encerra elementos naturaes de progresso . 

., 
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TIJUCQ PRETO. Log. no elisL elo Rio Negro, no Estado 
do Paraná ; com uma esch. publ. de iost. prim., creaiila pela 
Lei Pro v. n. 823 de 10 de novembro de 1885. 

TIJUCO PRETO . Mort•o elo Estado de Minas Get•aes, no 
dist. do Campestre, mun. da Caldas. 

TIJUCO PRETO . Ril.ieirão do Estado ele S. Paulo, affl. db 
Val'gem Grande, que o é elo Sorocá-mirim. Recebe o Pereiras. 

TIJUCO PRETO . Ribeirão do Es·tado de S. Paulo, affi. da 
marge m esq. do rio Piracicaba, que é trib. do Tietê. 

TIJUCO PRETO. Corrego do Estado de S. Paulo, affi. do 
ribeirão ela Onça, que o é elo rio i'llogy- guassú. 

TIJUCO PRETO. Con·ego do Estado de S. Paulo, no muo. 
de Ita petininga, 

TIJUCO PRETO. Corrego do Es·taclo de S. Paulo, affi. elo 
Taquarantan, que o é elo Hupeva e este do Mogy-guassú. 

TIJUCO PRETO. Corrego elo Estado ele S. Paulo, banha o 
mun. de Dons Corrego3 e clesag.ua no rio Figueira. 

TIJ UCO PRETO. Rio do Es·tado do Paraná, affi. do Püahy. 
TIJUCO PRETO . Corrego affi. da margem rlir. do ribeirão 

da Ban eira , proximo das di visas elos EsLados de i\iinaes Ge
raes e S. Paulo . 

TIJUCO PRETO. Corrego elo Estado de 1\Hnas Geraes, affi. 
da margem clir. elo ribeirão Congon ha l, que é trib. do rio 
Grande . E tambem denominado ribeü•ão é1a I,agôa . 

TIJUCO PRETO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, 
banha o mun. de Caldas e desagua no do Pardo. (lnf. loc .. ) 

TIJUCQ PRETO. Corrego •do Estado de Minas Geraes, a:fll. 
da ma r gem esq. elo ribeil·ão elas Pitangu·eiras, trib. elo Ayu
l'UOca. 

Tl'JUCe> PRETO. Cor rego elo Estado de Minas Geraes, atn. 
do rio Criminosos, que o é do rio Verde. 

TIJUCO PRETO. Con•ego do Estado de Minas Geraes; v,ai 
para o t·ibeirão elo Corrego Alegre. Go1're proximo ás div-isas 
com o E sLaclo de S. Paulo. 

TIJUCO PRETO. Rihei1•ão que sabe á margem esq. do 
Samambaia, ga1ho do rio das Mor.tes, no Estado de Matto 
Grosso. Córta a est rada para Goyaz, a 12 kils. de sua foz 
en·tre o Col"isco seis kiLs . a Q. e o Samambaia 12 a E. 

TIJUCOSSÚ'. log. elo Es1iaelo do Ceará, no termo de 
Cascavel. 

TIJUCOSSÚ. Rio do E stado de Minas Gera~s, atravessa a 
estrada da Diamantina a Montes Claros. Desagua no JequHi
nhonha. 

TIJUCOSSÚ fBaweta elo). Esta barreta, uma das entradas 
para o t•io Formoso é formada pel0 recife que nasce no pon·tal 
do S. des·te rio, e de ou·tro que surge pouco mais aterrado., 
fazendo uma interrupção NS. com a ponta do Gamella de 
umas 30 braças. Hoje es"b<'t ella obstruida pelos seccos que se 
tem orig.inado dentro, ao passo que a~nda na ba1•ra se eneontra 
40 e 35 palmos-lama. Aquem e proximo do recife, que fórma 
o picã.o do N., existe uma pedra solta com 10 palmos d'agua 
tendo o pequeno canal, depois da entl·ada, 25 e 20 palmos
cascalho e areia g1·ossa . . Por fóra delle continuam algumas 
pedras sollas, prolongamento das barrocas, que :terminam de
morando a ponta Gamella por 40° NO., indo depois apparecer 
quando se marca es ta mesma pon-ta 89> NO., intervallo este 
onde se acha 40, 45 e 50 ralmo s-lama. 0 espaço que Yae da 
foz do rio Formoso a esta barrata es·tá completamente obstruido, 
h avendo mais fundo encostado e pedra (Vital de Olive·iraJ. 
Fica no Est(!.do de P ernambuco. 
TIJUQUAQU~RA . Vide Tijuca-quara. 
TIJUQUINHA. Arraial elo Estado de Santa Ca·tllaluna, no 

mun. de S. Miguel, com uma esch . p111JI; ele ins·t. pl'imaria .. 
TIKIRIA. Iga rapé do Estado do Amazonas, aff. da mar

_gflm dir. do rio Negro. 
TIMANARA. Nação indígen a do Estado do Amazonas, no 

rio Uaupez. (Araujo Amazonas). 
TIMBA U BA. Cidade e mllln . do Estado de I?emambuco, 

termo doa com. de seu nome, a pouca distan cia do Estado elo Pa,
rahyba do Norte, ba nh ada por L'm riacho que vae desaguat• no 

rio Capibel'ihe-mirim, distanté 96 kils. da Capital e 38 da estação · 
de Naza1·eth, elo ramal ferreo elo Limoeiro. Orago N. S . das· 
Dôres e diocese de Olinda . Foi creada paroehia pela a rt. I ela 
Lei Prov. n. 1.103 ele 28 de maio de 1873, elevada á categoria · 
de villa e ele com. pela de n. 1.363 . de 8 de abril ele 1879,. 
ins·tal!ada em 21 ele fevereiro de 1882 . Gidaele pelo art. H da 
de n. 1.81!1. de 27 de junho de 1884 . E' com. de segunda en· 
tranoia, classificada pelos Decs. ns .. 8.192 de 9 de julho ele 1881 
e n. 484 ele 14. junho de 1890. O mun., além da pa rochia da .. 
cidade, comprehende mais a ele N. S. do Rosario do Cruangy e· ~ 
a ele S. Vicente . Tem eschs. publs. de inst. pdm . Agencia do · 
CON'eio. Sobre suas divisas y.ide Lei Prov•. n .. 1.527 de 27 de 
maio de 1879. 

TIMBAUBA. Pov. do Estado do Ceará. 0rago S. Pedro. 
Pelo. Dec. n. 43 de 13 de agosto de 1890 foi tr~nsferid a a séde 
da vllla ela A:montacla para eS'ta pov., e pelo ele n. 14 ele 28 de · 
março de 1892 foi transferida. para a pov . da Amontada a séde 
de mun . de 'l'imbauba. 

TIMBAUBA. Po-v. do t ermo de S. João elo Cariry do Estado 
do Parahyba do N01·te, a 24 ltils. dessa villa, em extensa pia-· 
nicie. 'l'em. uma capella ela invocação cl:e S. Sebastião. 

TIMBAUB.Al. Pov. elo Estado elo R. G. do Sul, no mun. 
de Porto Alegre, com uma esoh . publ. de inst. prlm. creaela . 
pela Lei Prov. n. 1 . 198 de 30 ele abrH de 1:879. 

TIMBAUBA. Morro na cos·ta do Estado do Cear<1 , entre· 
a prmla do Tapagé e a de Jericoacoara . E' de areia e escalvado, 
tendo apenas um ou outro capão d·e matto . E''ainda cücnlado 
de tem·a escut·a e baixa , avistando-se ao cent ro delle, prox·1mo· 
á costa, um p squeno serrote denominado Cotunduba, que fica 111 
O. do i'llucuripe. 

TIMBAUBA. Lagôa do gstado do Ceará, no dist. do 
Grato. 

TIMBA.UBA.. Riacho do Estado do Ceará, banha o mun. 
ele Umary ele desagua pela margem dir. elo rJacho Pendencia. 

TIMBAUBA . Riacho do Estado do C:earD., banha o mun. 
de Santa Quiterla, e desagua na margem esq. elo rio Jacurutú .. 

TIMBAUBA, Riacho do Estado elo Ceará, banha o mun .. 
do Pe1•eiro e desagua no rio do Figueiredo, 

T1MBA1JrBA. Riacho do Estado elo R. G. do Nor te, no mun. 
de Ja rdim. Desagua no rio Curninchauá. 

TIMBAUBA. Riacho uo Estado ele Pernambtwo, banho. a 
oomarco. elo Bom Conselho e desagua no rio das Lages, afl'. elo· 
Garanhnmsinho (In f. loc. ). 

TIN'IBAU!B.A:S, Arroio do Elst.ado elo R. G. do Su'l, aff. da 
mllTgem do rio dos Sinos. EJ' tambam denominado Morro · 
Neg ro. 

'riMBAUBINHA •. Log . elo Estado do R. G. do Norte, no 
mun. de Mar·tins, com um açude. 

TIMBÉ. Garganta de um contraforte da serra elo Mar, que · 
separa as bacias dos rios Tijucas e Inferninho; no Elstado de · 
Sanla Catha1·ina. 

TIMBEB AS. Recife si lua do, seaunclo i'llouchez· na La t. 
de 17° 27' S. a que póde ser conside1~1.clo como pert;ncente ao 
grupo elo~ Abrolhos. E' o ma is ·te.mido ele todo o grupo por ser· 
des ,ituido de pontos de r econhecimen·to. Seu centro e-·t.:i. si'tuado · 
a 12 milhas a ENE. da cidade de Alcobaç,a , a 13 milhas a ESE: 
ela Barra elo Prado e a 35o SE. el o monte Paschoal. E' quas! · 
circular e tem 2 1/2 a 3 milhas ele diame-tt-o . Sua approxima
ção dillicilmen·te poderá Fet· assignalada pela sonda , porquan~o 
a pt•ofund idade é quasi a mesma, não só' a 2 como a 6 ou 8 rol
lhas de di stancia. l\1oucbez descreve-o á pag . 124 do seu Ro· 
teiro. 

.TIMBE'JJ'ÚTBA .. Riacho elo Estado da !Ba:hia, ba.nha e m.un. 
da Matt L clG S. João e clesagua no rio Sauipe. 

. TIMBI. Rliacho do Estado ele Pet•na:m·buoo, air. do Capibe· · 
r1be, en ~re S. Leurenço da Matta e Vat•zea. 

~IMB~RAS. Indios elo Baixo Mearlm, no E•;Lado do Mara· · 
nhao. Sao obJecto Gle um poema de Gonçalves Dias «0> Tim
biras », 

TliMBÓ. Log. do Estado doR. G. do Norte, no mun. de· 
Papar y, com uma capella. 
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T~MBÓ. Log. elo Estado ele Pernambuco, nos muns. ele 
13o!llto, Jaboatão, Nazareth e Correntes. 

'l;'IMBQ. Pov. no .mun. da União do .Es ~ado das Ala"'Ôas. A 
Le1 Frov. n. 91_5 de 25de junho de 1S33 creou a hi um~ esch. 
publ. m1xta de mst. primaria,. 

TIMB<Íl. Al'l•aial elo Es·tado ela Bahia, no mun. do Condé 
~li~ado a Alagoinhas por um ramal ferrao. Ora"o Santo Auto: 
. mo. Tem cluag eschs. publs. de inst . prim. creadas pelas Leis 
Provs. ns. 1.553 de 25 .c~e junho e 1.450 ele 10 de maeço ambas 

·de 1875. Agencia do col'l'eio, ' 

TIMBÓ. Dis·t . elo mun. de S. Fidelis e elist. da Ponte Nova 
·do Estado do Rio de Janeiro, com eschola. 

TIMBÓ. Povoação no mun . de Blumenau do Estado ele 
-Santa Ca·tbarina.. 

TIMBÓ . (Ramal do) De conformidade com a Lei Prov. 
'll. 3.127 de 7 de outubro ele 1882 o Decre·to n . 8 . 925 de 7 de abril 
de 188'3 concedeu á companhia da E. elo F. da Bahia ao 
S. Francisco privilegio por 30 annos para cons·trucção de um 
ramal par·tinclo da mesma estt·acla entre a cidade de Alagoiuhas 
<l a pov. do TimbJ. Os trabalhos foram inaugurados a 14 de 

. JUnho ele 1884. 
TIMBÓ. Igarapé do Elstaclo elo Amazonas, no dist. ele Ja

nauacá e mun. da capital. 
TIMBÓ. Lago e furo elo Estado do Amazonas, no mun. ele 

l\1aués. 
TIMBÓ. Igarapé do Estado elo Pará; é um braço do rio J 

'InhangaP,y . 

. 'l;'IMBÓ .. Igarapé que separa as ilhas elo Cajueiro e Melan
Clelras, na barra ela Tutoya e Estado elo Maranhão. 

TIMEÓ. Riacho d0 Estado elas Alagôas, atf. da margem esq. ' 
do rio Mundahú. t 

TIMBORA'. Serra do Es·tado da Bahia, no mun. tla Ca
choeira, entre a serra do Sincorá e a bahia de Todos os Santos. 
0 rio Paraguassú passa poF ella e d'ella clespenha-se antes de 
regar a cidade da Cachoeira. Affirmam possuir ella minas de 
cobre. 

TIMBORA'. A maior das cachoeiras cl·o rio Paraguassú, no 
Eqtado ela Bahia, oito leguas acima ela cidade da Cachoeira . 
Está situada entre clous morros e apresenta tres sal tos , pelos 
quaes se precipi·ta o rio, primeiro quasi perpendicularmente 
em• um caldeirão e depois em um poço ele 150 me·bros ele com
primento. Tem ele altura 25 metros. 

TIMBORUBA' . Vide Alto elos Passos. 
TIMBÓS. Riacho do Estado do Piauhy, trib. do rio Pa~ 

ra him. · 
TIMBOSINHQ. Riacho do Eshdo ela Bahia, no mun. de 

ltapecurú. -
TINI:BOI'EUA. Pov. elo H:stad·o do Pará, no mun. de San

tarém Novo. Foi installada em 1 ele dezembro de 1895, tendo 
sido elevada á essa categoria pela Lei n. 324 de 6 de julho do 
mesmo a nuo . 

TIM.BOTEUA. Igarapé do Estado do Pará, clesagua no rio 
Capim pela margem esrr., entre os igarapés Cat·auatá·assú e 
Jut·uparyquara. 

TIMBOTEUA. Igarapé do Estado do Pará, r ega o mun . de 
Marapanim e clesagua no rio deste nome (In .. loo.). 

TIMBOTEUA. I O'arapé elo Estado elo Pará, no clist. ele 
Inbangapy e mun. da CapitaL E' um braço do Inhangapy. 

TIMBOTI. Ilha elo Estado do Amazonas, no Solimões, em 
Canariá (Araujo Amazonas), · 

TIMBOTIM. Log, no clis t. do Bacanga do Estado elo Ma
ranhão. 

' I 
TIM~O· _Rio do Estado ele Serg~pe, atf. do Po:x; im, que o é TIMBÓ"TITICA. Igarapé do Estado do Pará, no mun. de 

·do Cotmgmba. I AnaJaz. 
:r"~MBÓ. Pequeno rio elo Estado ela Bahia, atf. do Jequiriçá- ; g TIMB0TUBA .. Ilha do Estado do Amazonas, no rio So-

mrvrm. , limões, entre o Auati-par·aná e o 1'oca:ntins. 
_ ~I:MBÓ. eJorre~o do Es·tado da 'Bahia, atf. do rio Una, que li TIMBOJI'UVA . Lo-g . no mun. de <Vampo Lat'{l'O do Estado 

o e do Paraguassu. d.o Pavaná.. 
TIMBÓ. Riacho do Estado da Bahia., banha o mun, de TI:MBÚ. Log. do Estado do Paraná, no mu-n . ele Campina 

Santa Rita. elo Rio Preto e desagua no rio deste nome pela mar~ Granda. 
gem direita. · I TIM'BÚ. Pequeno t•io elo Eshaclo do E. San>t0, .corre· pr•o-

TIMBÓ.Rio do Estado d·a Bahia, atf. do rio da Serra, q:ne o :xcimo á No.va Alm,eicla e, fazendo uma; grande volta, desagua. 
é do Inha;nbupe . · · 1 JUncto do pollto _cl essa "l'illa, Em tempos chuvosos suas aguas 

TIMBO. Rio do Districto Federal, nasce da serra do <Vatte·ee c1•escem e veclarram a passagem si elle não tivesse, com tem 
-e ele uns brejaes á ella contíguos; clesagua no rio Farias aquem um boa ponte. 
{ie um atalho que communica a estrada Velha da Pavuna com TINl:BÚ. Rio do Estrado do Paraná, banha o mun. de 
.a estrada que vae par•a o Porto de Inhaúma. C_ampina Grande, recebe os correg~s Roseira, Roseirinha, Aga-

TiMBÓ. Rio do Estado ele Santft Crutharina, aff. ela m:ar- plto e Capole e clesagua n"D Curraltnho,, aff. do lguassú. Nasce 
gem dir. do rio Quaúis. Nasce na ·serra elo Espigão ~Inf. lo c.). na fazenda do Imbuia!. ('Inf. loc . ). 

T'IMBÓ . Rio que nasce na serra do Espigão e clesagua TiMBUHY. Um dos tres nucleos da colonia San·ta Leo-
na .!llarg;,m . esq. do rio Jguassú, pouco acima do Porto da , poldina, no Estado elo E. Santo, a 630m acima do nível do 
1J~rao , E navegavel por canôas até 30 kils. mais on menos mar, Goza de temper a. tu11·a suave, mesmo n0s mezea ele maior 
aCJma da sua foz . A Lei elo Paraná n . 422 de 24 de abril calor. Está situado nas mwr.gens do rio Timbuhy e dista 10 
187:5,, estabeleceu-o como limite entre a villa CI:o Rio Negro kilometros do Porto do Oachoeü•o e 62 ela cidade da Vi"ctoria. A 
e a freg. ele Pa;lmas. «E' mais volumoso elo que 0 CJanoinhas, população era de 3.182 ha bitantes italianos, tyrolezes, allemã~s, 
porém, como tlllhft todo seu curso em fortes decli-vidades por polacos e brazilei•ros. Tem duas eschs. de inst. primaria. De 
terrenos accidentados para chegar ao rio Iguassú, é quasi Timbuhy partem as estradas de San·ta Thereza, com 33 kilome-
to.clo elle encachoeirado e,, em muitos pontos, precipita-se em t1·os abevtos., em direcção ao Estado de Minas Geraes; a deno-
sartos, que n âio podem ser vencidos pelos meios ordinar·ios ,» mi.nada Thomaz Qoelho, a que demanda a cidade da Serra e 

, que tem por objeetivo o Porto do Cachoeira . ÜU:tras estão pla-
TI MBQ, Laga.doEstaclo do 'F'ar,á, no muu. de Mazagão. l neadas. iEm Timtbuhy., achava-se em 18f78 a sét!le da colónia 

. '['[M:BÓ. Lagôa cl0 'Estado das A'lagôas, no mun . .ele. Curu- 1 .Santa I.eopoldiua. Em 1888 a Lei Pr·ov. n. 24 de '17 ele setemr 
t·r_pe. E' continuação da lag0a Escura e menor •que ella. Tem •'bro, creou no mnn. elo Cachoeira de San·ta Leop0ldina a paro-
.communic,açâio c~m o ~· io Poxim. ; chia de Satnta Thereza do Timtbwhy. Vide Santa The,-eza. 
_ TI!MBO-ASSU. ILog. elo Estado de Pernambuco, no mun . da TIMBUHY. Serra do Estado do Espírito S:tn'to, n_o cimo 
Escada.; com uma estação da "E. ele F. do Recife ao S. Francisco., da qual existe o nuc'leo colonial de Santa Thereza, Drv~de- s·e 
-entre as .estações de QlHnda e Es.cada, no krl. 51.83!lm. Agancia esta serra em tres bocainas, por onde atravessa_m tr:8 estradas 
.,do c0rre1o. Ma <mtro log . do mesmo nome no mun. de ipojuca. que dão accesso áquelle nucleo, sendo uma em dt.recçao ao 'Porto 

TI:MB0-~ssú. fga•·apé .... 
0 

Estada do Para', desagua do Cachoeira (séde da coloni!li de Santa L-eopol<:Lma) , outra em • "'- no direcção a Minas, passando pelo Guandú, estrada esta que é 
:'Furo elo Infet•no crefronte da ilha da Atalaira. conhecida pelo· nome ªe es tl'ada de San!a There~3:, a outra 

TIMBÓ DO SITIO. Fov, elo Estado da Bahia, no mun, da finalmente em direcçao 110 nucleo co.lomal que fo1. estabele-
Jacobina . ciô:o á margem do Santa Mal'ia, aff. do 1rio Doce. Em con-_ 



'I' IM -636 - TIM 

sequencia ele sua grande elevação, é a serra do 'l'im buhy ele 
elifficil subida por qualquer cl'aquellas estrada~. Nella encon
trase grande quant idade de mica o que faz suppor possuir ella 
metaes. D'ell a nasce o rio Timbuhy . 

TIMBUHY. Rio do Krtado elo E . San-to; nasce no alto da 
sel'l'a do mesmo nome (na serra elos Pr·egos, segundo otttros) 
caminha nor um leito mni to estt•eito e extrem~men te sinuoso; 
fórma enÔrmes e Jinclissimas cachoeiras, entre as qnnes uma 
si luada em ter ras do fazendei ro Alvaranga , cnj <t guecla é de 
ta l altura que for·manclo um extenso lençol não se avista a sua 
extremidade i nfaior; banha a vl lla de Santa 'l'hereza, onde 
na estação chuvosa não dá passagem; e vae desagu ar no Sau
anha ou Reis Magos . Recebe o Sr,nta Lucia, o Preto âlém de 
outros. 

TIMBURÊ. Pov. do Estado de i\linas Ger·aes, no c!is·t. ele 
São João Baptist.1 elas Cachoeira~ e mun . ele S . José elo P araíso. 

TIMBUVA. Rio do Estado do Espírito Santo, banha o mun. 
de Affonso Claudio e clesagua no rio Guanclú. 

TIM BY . Log . do Estado de Pernambuco, no dist. de São 
Lourenço ela Ma·~~a. 

TIMIRIM. Rio elo Estado do R io de Janeit·o. na~ce ele 
form osa cachoeil'a na Serra, banha o mun . el e Mangara liba, e 
desa.gua na enseada em ft· ente da Marambaia depois de nove 
kils . de curso. 

TIMONEIR03 . Ilha no rio Chopim, a fl. do Jguassú, C!UC o 
é elo Paraná . 

TIMONHA. Rio do Estado do Ceará: nasce na serra ela 
Ibiapaba e, após um curso de cer ca de t5:) kils. lança-sa no 
m8.r uns i2J kils. no N. d ~ Camocim . Sua barra serve ele 
abrigo aos ba rcos costei t·os . Sua principal nasc~n ·te é o riacho 
Ubarl. 

TIMONHA (Porto ela) A barra do Timonha gue fica 26 mi
l has ao N. elo porto do Camocim acha-se n a foz do rio do 
mesmo nomE', limitada ao S . pela ponLa Timonha e ao N. pela 
elos Cajue iros, distan-tes .2000 metr r s. No os paço, chamado I•'ra n
Cluia, a 15 metros ao S. da ponta Timonha, podem fundear os 
navios, ficando abr igados elos ventos do quadrante do S. E. a 
espera de maré ou occasião favoravel para seguirem suas der
rotas. O poreo de Timonha otferece seguro ancoradouro e abr igo 
o .melhor possível . Deso.guam na barra os rios Carapiria, Ti
monhaso maiór delles, das Alm as e Ubatuba, servindo es te de 
limite dos Estados do Ceará e Piauhy . Taes rios só . tem agua 
doce no inverno e os Timonha e Ubatuba são navegaveis a se is 
milhas de sua foz, por embarcações de 9 pés de caiado. Dentro 
~o porto notam-se os bajxios elo J!'lamengo, ela Co rôa Grande e ela 
Ilha do Mot~a. SómenLe es-te ulttmo, que parte da ilha elo M0tta 
em direcção do canal da Timonh a, é prejudicial ao porto e pe
rigoso para quem entra. No porto exis tem dons bancos princi
paes, entre os quaes o da Corôa Grande-Pontol}larte do pontal da 
'l.'imonba seguindo para O. e depois para S. E . indo terminar no 
baixo da Corôa Grande. S i bem que os praticos co nsiderem quatro 
canaes para a entrada elo porto só existe realmente um, visto 
como os dons exi~tentes entre o banco do Pon~al e o conti
nente e entre o da Corôa Grande e Pon~al ficam seccos nas baixas 
marés, e o tercei ro que sahe da extremidade do banco O. da 
Urçada ofl'erece grande arrebetrtaçi\o e muito mar an tes de 
chegar a Franquia, o que é perigoso para a navegação . O ca
nal ele N., o verdadeiro, é formado entre os b::tncos Urçacla, 
Pon·t tl e Corôc1 Grande, tem grande fundo e ser ia excellente si 
uão tivesse um pequeno baixo que vem elo banco ela Urçacla para 
o ela Cor ôa Gra nd e com o nome ele Reve.~sa. Toda diffic'uld ade 
do. entrada dn porto consiste em ntravessa r esse b.ti xo que não 
tem mais de 50 metros e que na baixa-mar t3m O,mz de pro
fundid:\de. De,·e-se evitar a approx im ação da P onta dos Ca
jueiros porque ahi existem muitas pedt·as, que se estendem ao 
longe. E' de grande inconveniencia a exislencia dos curt·aes de 
pesca, porquanto formam-se em con sequencin de grandes cor
\'entezas, baixos ou b:tncos onde cons~ roe-se um curra l. Po:Ie
se navegar com os navios de 9 p ~ s de calado pelo rio Timonha -a 
1,5 elo povoado do Chaval e li car onde acham-se as salinas. As 
van-tagens do porto quasi n ão podem ser uWisadas, visto como o 
unico can al ele entrada só oílerece passag,Jm ft•auca na prêa-mat· 
em consequenc ia elo baixo Revessa , que n a baixa-mar tem O, m2 
a navios de 8 pés. Seria impt'ltdencia entt•ar no porto com os 
navios ele maior calado que o ele 8 pés. Para os navios a vap l t' 
com tal ca lado não ha dilliculclacle, n ão só por achar-se 

balisado o canal como por haver fun do sufficiente e não de
penderem elles do s ve ntos reinantes. Para os navios á vel a a 
ent ra da é fací lim a com os ven·tos predominantes, porém, a sa
bida ·tot·na-se difficilima por i sso c1ue depende da mudança: de 
direcç:lo elos ventos r ein antes. Seria barato e muito van·~aJosa 
para o por to a llesobslrncção do baixo Revessa. 

TIMONI. Il ha elo Es·tado do Amazonas, no rio Negro, 
abaixo da foz do Xiuará . N'ella foi o acam pamento dos rebelde~ 
ele Lama-longa em 1757 (Capitão-tenen·te Amazonas) . 

TIMOR ANTE . Log . do Estado de ·Pernamb uco, nos muns . 
ele Amaragy e Itnmbé. 

TIMORES. Selvagens habitantes elo Estado do Amazonas. 

TIMOTHEO. Furo do Estado elo Pttrá, no mun. ele Mon
sarás .~ 

TIMOTHEOS. Serra elo Estado elo Rio ele Janei ro , em Ma• 
xambomba e mun. ele Iguassú, 

TIMQUI-RAUA. Ponta na bahia de S. J osé e E stado do
Maranhão. 

TIMUCUJÊ. Rio do Estado da Bahia, no mun. de Porto· 
Seguro (In f. Joc.). 

TINGA. Igarapé elo Estado do Pará; no dist._. de Barcaren~ •. 
Desagua no rio deste nome . Um furo ltga- o ao 1garapé Gua1•yu. 

TINGA. R iodoEstado do Paran á ; banha omun. de Para
ll<lgu:i e clesngua na bahia deste nome. 

TINGIDOR. Rio do Estado elo Espírito Santo, no rn un. ele 
Nova Alm eida . 

TINGIDOR . Rio do Estado do R io de Janei ro, banha o rnuu. 
de Itaborahy e desagua n o rio d'Aldêa . Tambem escrevem Tin
giclom·o. 

TINGL Y. Morro do Estado do Rio de J anei ro, na cidader 
de Nova I•'rilmrgo. 

TINGUÁ. Dist. do Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 
VasSJtn•as , :i margem esq . do ribeiL·ão ela Sacra Família, aff. 
do Pirahy. Orago N. S. iia Conceiçãe da Sacra Família e dio
cese de Pe·tt·opoli s . Sobre sua fundação l ê-se em Monsenhoe· 
Pizar ro : << ••• á requerimento ele Jo_ac1tüm Ferreira Varella 
dos h abi·tantes do novo paiz, á lem da sobredi ta serra (do Tin-
guá) creou a P rovisão de 18 de julho ele 1750 um à f t•eguezia·. 
sob ~ ·Htulo de Sacra Família elo Caminho Novo de 'ring uá.. 

· Entretanto f[ Ue se escolhia sitio accomoclado á fundação da 
Jg,•eja Matriz, po r faculdade elo Dioces ::tno se fez uso de un11 

Altar portatil, collocado n a casa de vi venda de Varella, sita n.a. 
Roânha que hoJe denomin am Fc~zenclcb elo Provedo?", em CUJO· 
Jogar, p;r determinação do mesmo Bispo, foi benzida cer~a P?r· 
çâo ele ·terra para cemi-terio. Assignalado pelo morado~ea pr m
cipae~ elo districto, e pelo Parocho, o t '3rreno, que entao pare
ceu ma i$ apto :i fundação do novo e?ificio, se levantou , a . 
i " Igreja Par.ochial na Fazenda ~e Dommgos Marques Corr~1. 

·e João Henr1que Barata, seu soc1o, co rrendo o anno de 175o, 
como coneta ela memoria escript.a pelo 1·igario João de Siqueira 
á fi. 7 do Li v . de Capitulas de Vis ita; mas, ar ruinada em pouco 
tempo por não serem cluraveis as madeiras de que se cons
·Lru ira, se edificou a 2a casa no sitio das Palmeiras, sobre gros
sos es~eios com paredes ele páo á pique, para o que doaram 
Corrêa e Barata 42 braças de terra de ·testada, com o fundo cle-
46, pot• escriptura ele 4 de setem bro de 1'157: e demolido o 
'l'empl0 primeiro, ficou o l og<tt' se rvindo ele cemi~erio • .. Ele· 
vado á na·tu reza elas Ig reJas perpetuas pelo Ah•ará ele i2 de 
janei r o de 1755, teve por 1o paroch o proprio o Padt•e J oão de 
S iqueiril Pet·eit'a, que apt·esontado a 17 do mesmo mez e anuo ,. 
e conflt·mado a 5 de maio seguinte , tomou posse do Beneficw no
di a 11 immediato; 2o o padre Francisco ele Paula, apresentado 
a 2 de m a io ele 1800 e confirmado a 16 de dezembro elo mesmo 
anno ; 3o o padre Francisco Salinas de Lima .•• A capella ded·i
cad<\ a N. S. de Belém e Menino Deus, que o guarda-mór Pe
dro Dias P aes Leme fundou em sua fa zenda do Gu andú, com 
provisão de 8 4e janeiro de 1762, subs tituindo a decadencia 
cl'outra cons truída com o titulo ele S. José, em sitio distante 
meia legua, é unica, que se conserva filial á Matriz .•. :o 1'el1).• 
agencia do correio,e dons escs. publs, ele inst. P.t·i.m: O ar ~. I da 
Let Pro ''· n. 108 ele 23 de dezembt•ó de1837, cl1vtdtuessa paro· 
chia em duas. ficando por matriz de uma dellas a egreja re-· 
constricla no loca l da antiga ele Sacra Família , e por matriz da 
out't·a eg reja que tinha esse emprego com o titulo de N. S. ela. 
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Conceição da vi !la de Vassouràs. Sobre suas divisas ·vide Leis 
Prova. n. 154 de 7 de maio de 1839 ; n. 2H de 25 de maio de 
1840; n. 383 ele 12 de maio de 1846. · 

TINGUÁ. Serra do Estado do Rio de Janeiro; dá ori.,.em ao 
rio S. Pedro e a outros. Tem na bocaina da estrada dg Com
merclo 792m acima do nível do mar e no denominado Pico do 
Tinguá 1,650 01 • E' atravessada pela estrada do Gommercio. 

TINGUÁ. Ponta no sacco cb Armação, no littoral do .!!:s-
tado de San·ta Catharina. · 

TINGUÁ. Rio do Estado do Rio ele Janeiro. Váe para o 
rio do Registro, aff. do Cherem, 

TINGUÁ. Rio do Estado de Minas Geraes; banha o dist. 
do Desterro do Mello e desagua no l'io Pomba. 

TINGUÁ. Cachoeira na serr a elo Galleo-o proximidades de 
Santa Bat·bara, no Estado de Minas Gerao~. ' 

T!NGUASSÚ. Rio do li:stado do Rio de Janeir, banha o 
mun. de Mangara"liba e desagua no mar. 

TINGUETÊ. Arroio do Estàdo do Rio Gt•ande do Sul, afl. 
esq. elo rio T aquary. Recebe o Moinho. 

TINGUI. Log. do Estado elo l-tio de Janeiro, no mun. de 
Saquarema. 

TINGUI. Serra do Estado de Pernamb~tco, no mun. de 
Flôres. (Inf.loc.) 

TINGUI. Set·ra do Estado de Sergipe, no mun. de Campos. 
TINGUI. Serra do Estado do Rio de Janeit•o, entre Saqua

rema e Rio Boni-to. E' atravessada pela estrada do Tanguá
á Saquarema 

TINGUI. Rio do Estado do Rio de Janeiro, nasce na serra 
Redonda e desagua na lagôa ele Saquarema. Quando chove 
abundantemente toma-se caudaloso. Recebe pequenos tribu
tarias. 
- TINGUI. Arroio do Estàdo do Rio Grande do Sul, trlb. do 
rio Uruguay. . 

TINGUI. Lagôa do Estado de Pernambuco, no m,un. de 
Flôres. 

TINGUIJADAS. Pov. do Estade das Alagôas, no mun. de 
Atalaia. 

TINGUIS. Log. do Estado do Piauby,"no mun. de S. João 
do Piauhy . 

TINGUITI. Arroio do Estado do Rio Grande elo Sul, no mun. 
de S. José do_ Taquary. 

TINGUSSU . Rio do Estado de S. Paulo, affi. do Una 
d' Aldeia. Tambem o denominam Des1J1'a,ia,clo . 

TINHARÉ. Ilha de Estado da Bahia, en·tre os rios Tinharê• 
Jequi é e o mar. Fica ao S. ela Itaparica. Tem cerca de 30 ki
lometros ele comprido. Foi nella que em 1535, Francisco Ro
mero fundou o primeire estabelecimento da capitania dos Ilhéos, 
doada por D. João UI a Jorge de Figueiredo Corrêa. Tem uma 
capella de N. S. ela Luz, dependente do município de Cayrú, 
Vide . . Morro de S . Paulo, 

TINHINY. Rio elo Estado do Amazonas, no mun. da 
~abrea . 

TININGA. Riach.o _do ~slado elo Amazonas, desagua na 
margem esq. elo Sohmoes, tmmediatamente acima do lao-o de 
Codajaz (Araujo Amazonas). 
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- TININGÚ. Log. nas immecliações da cidade de Santarém, 
no Es·Lado do Pará. As iotermittentes fazem ahi es~ragos horro
rnaos. 
_ TININGÚ. Igarapé do Eslado elo Pará, nas immediações da 
~lclade de Santarém. Forma com outros igarapés o desaguadouro 
ne_ Ay,ayá, que vae ao Amazonas. 

TINOCO. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. de Se
rinh aem. 

TINOCO. Log, do Estado de Minas Garaea, na éidade do 
Caeté. 

TINOCO. Serra do Estado de Minas Geraes nas divisas do 
cliat. do P2.ssa Tempo. ' 
, TINORO. Rio do Estado do Amazonas, desagua no Uraricoera 
entt·e as nascentes deste Tio e a foz do Uraricapará. 

TIN 

TIOABU. Ig.arapé elo Estado do Amazonas, desagua na mar· 
gero .esq. do rw .. Negro, afJl.. do Amazonas, entre a foz do 
'.I.'oar1 e a do Tapura. 

TIO JOÃO. Ribeirão do Estado do S. Pl).ulo, no mun. da 
Franca . 

TIPIM. Log. elo li:stado de P~rnam buco, na comarca ele 
Gravatá. 

TIPIOCAQUARA. Igarapé do Estado do Pará, no dist. de 
Barcarena. 

TIPITY. Ponta na ilha do Gove.rnador, situada na bahia do 
Rio de Janeiro. 

TIPITY . A maior das ilhas Tipitys, situadas na bahia do 
Rio de Janeiro , proxima á ilha do Boqueirão, 

TIPOTÁ. Log. elo Estado do Rio de Janeiro, no districto de 
Santo Antonio de Sá. 

TIPOTI. Riacho que, s9gundo alguns roteiros affiue na 
margem esq . do Paraguay, na Jat. de 2i0 45'fronteiro ao morro 
das Sete Pon"tas, mas de que não teem conhecimento os actuaes 
navegantes. (B. de Melgaço). 

TIPOTI. Ilha do Estado do Amazonas, no rio Solimões 
abaixo de Codajaz e proxima das ilhas denominadas UricuritulJ; 
e Cuxiuara. 

TIPUYÚ. Log. do Estado Ceara, no termo ele Aquiraz. 

. TIPUYÚ. Morro de arêa do. Estado do Ceará, na parte do 
htor~l de~~se Estado comprehenc!1cla ~ntre o morro Jericoacoara 
e o riO 'I tmon~a . Pelo O •. do T1puyu h a uma ensead:t espaçosa, 
em terreno batxo e em CUJO centro clesagua o pequeno rio dos 
Remeclios. 
· TIPY. Riacho do Estado do Ceará, banha o mun. de Aurora 
e desagua no rio Salgado. 

TIPY. Riacho do Estado das Alagôas, banha o mun. de 
Porto Calvo e desagua na margem esq. do rio Mano-uaba 
rDr. An-oxella Galvão). o 

TYPISINHO. Rio do Estado das Alagõas, banha o mun. 
de Pol'tO Calvo e desagua na margém esq. do rio I\IIanguaba 
(Dr. Arro;ella Galvão). 

TIQUIE. Aldéamento deindios da tribu Tucano, nas margens 
do Waupés, trib, do Tio Negro; no Estado do Amazonas. Seu 
orago é o Patriarcha S. José . . 

TIQUIÉ. Rio do Estado do Amazonas; desagua no Waupés 
150 kils. acima dopov. S. Joaquim. Affirma o Sr. J osé Mon
teiro de ~oronha, que em i749, encontraram- se nesse rio ped1·as 
que, depois de fttndidas, reconheceu-se serem de pra ta. ' 

TIQUIÉ. Rio do Estado de Goyaz, aff. da margem esq. do 
Vermelho, depois Araguaya. · 

TIQUINII'O (Riõ). Cabeceira do rio S. Lourenço, no Estado 
de lVIat"to Grosso. E' contravertente com o rio Manso ou · das 
Mortes. 

TIQUIRA. Rio do Estado de lvlatlo Grosso, afl'. da margem 
esq elo S. Loul'enço. Recebe o Peixe ele Couro. Tambem escre
vem Itiqtti?·a. 

TIQUIRIDA Y. Rio do Estado do Amazonas, a!f. da margem 
esq. do rio Marary, que é trib. elo Padauiry, e este rio Negro. 
Sua foz fica proxima da dos igarapés PLtraq~ê e Bacpty. 

TIRA CAMISA. Cachoeira no l'io Trombetas, no Estado 
do Pará. Fica en·tt·e as corredeiras denominadas Franco e 
Cajueiro. 

TIRA COURO. Bairro do dis t. do Carmo da Cachoeira, 
mun. do E. Santo da Varginha; no Estado de Minas Geraes. 
O Almanak Sul Mineiro de 1.884, diz ter esse bairro umas 30 
casas. 

TIRACUÁ .• Serra do Esbado de Pernambuco, entre Espírito 
:santo do Púo d' Albo "' Nazareth, Dá origem ao riacho Tra
cunhrem, que vae para o Tio do mesmo nome. 

TIRADENTES. Cidade e mun. do Estado de Minas Geraes, 
séde da com. do seu nome. Oragos Santo Antonio. e S. Jqsé e 
diocese de Madanna. A cidade é geralmente mats plana que 
montanhosa, principalmente a E., onde está situado o l ogl!-r 
dE'nominado Cuyabá, o mais proximo e o mais populoso 
arrabalcle da cidade. A O. estende-se, na direcção de N. a S. 
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a serra de Santo Antonio (tambem chamada de S. José d'E l
Rei), em cuja fralda, propriamente dita, está situada a parte 
mais importante da cidade. Entre os rios que atravessam o 
mun. notam- se o das Mortes, o Invernada, o Patusco, o Elvas, 
o Ribeirão o Santo Antonic e o Pacú, passando os dous ulümos 
pelo meio 'cta cidade. A lavo ura da c.idade e suas circumvi
-ainhanc;as consiste, em geral, no plan tlo da canna, do mLlho, 
a rroz e feij ão ; comm.eçando tambem a d~senvolver-se com 
grande vantagem a vmha. A mdustr1_a é, hmltada ; com~u~o, 
desenvolve-se sensivelmente, em r ela_çao a pop. e ás c?nd1ço~s 
locaes. Fabricam-se milhares de queiJOS. Ex1stem vaL·ws 11101-
nhos movidos por agua, que preparam o fubá para abasteci
mento ela pop. e para exportação. Ha tambem varias .fabricas 
de tijolos, telhas, e-tc . Exporta em !ar ga e~cala o ooar e o 
kaolim, extrahidos de abundantes mtn as ex1stentes no Jogar 
denominado Cuyabá . Ha outras industriaa exercidas em esca la 
1imitada, como a fabricação elo vinho de uva, agu!llrclente, .etc,, 
Antigamente a industria principal, ou a nnica, consisti a na 
extracção de ouro em pó, que se expor·ta va em grande quan
tidade para o es tL·angeiro.- \São excellentes as condições clima· 
-tedcas des·ta zo na , devido mais á sua posição geograpbica e 
ventos reinantes. Nenhum ponto do Estado possue clima mais 
salubre do que o desta cidade. E' muito sensível a cliflEn1en.ca de 
temperatura comparada com a do li~toral nos parall~los corres
pondentes. Não ha moles tias endemicas ; apenas em certa 
quadra do ann.o des~nvolvem-se,. mas ~m g~áo peq~enissi~o, 
as sezões ou 1ntermlttentes, dev1clo t ao somente as porç?!!S 
d'agua estagnada ou pautanos, que se avolumam por occas1ao 
das !!randes clmvas. - .A cidade é set·vida pela R. de .F. O~s te 
de Mina~ , que a a til avessa a E., na dis~ancia de um kil. lihsta 
de S. João d'El- Rei i2.kils. Os ]íiovs. mais import:om~es depen
dentes do dist . desta cidade são: Mosquito, distante cerca. de 
iO kils., Viotoriano Velloso, antigo Bichinho, distante 6 lula. 
Padre Gaspar, dista nte 6 kil~ . , posstlin.do . . todos suas ~apellas. 
Perto ela ciclade, na dts·taneta de 3 k1ls . e 600m e'lna·te um 
logar denominado Aguas . S(}jntas, notavél pela e'liicelle r~:cia de 
suas aguas thermaes, murto procuraJdas p.ela sua effi.cac1a em 
certas moles tias chronicas . Dos ediflcios publicos o mais im
portante é a egreja matxiz, uma elas mais ricas ,e be~l~s do 
Estado, possuindo quaren~a arrobas de prata; esta ed1licada 
no ponto maia elevado da cidade. Tem mais as egrejas do 
Bom Jesus da Pobreza, S. Francisco de Paula, em uma collina, 
de S. João Evangelista, Trindade, Rosario, Mercês e as capei
las de S . Francisco, Bom Jesus e Santo Antonio do t:angica. 
Possue ainda. a Casa da Camara, de construcção antiga, a 
·Cadeia, e um excelleute chafariz, sol idamente consbruido em 
..1749, encimado pelas at·mas portuguezas, tendo no alto uma 
cruz e que a bastece a pop . de excellente agua potavel. .Dos 
edificios par;ticulares, me1•ece especial menção o vasto predio 
perte11cente outr'ora ao ín.confidente vigario Carlos de Toledo, 
onde se realizavam conferencias secretas, assistidas por Tira
deu tes. No cen·t1·o da praça ela Liberdade e1·gue-se uma col
lumna em honra a Tiradentes: essa columna é de ordem Com
poai ta, assenta sobre o pedest&l de ~edra plastica e este sobre 
tres ou quatro degráos cimentados . Em cima ela columna 1,1ma 
urna funerada . Ladeão o pcdeatal qua·tro pilas"trinhas uu1das 
pol.' correntes, e em uma ele suas faces lé- se breve ínscripção, 
em latim gentilmente fornecido pelo Sr. Dr. Castro Lopes . 
Diz assim; 

JoACniNO Jos a prro A f;rLVA XAVI!lR • 

:BaAZJLEA LxnnnrXTJS PnoroMARTYni ILuus CxvrTNTis INCilLAB 

Hoc Mo~uMRNTUM Su>I PTU P unuco EmuENDU)t CunAVE&UN'I! 
Dm VIQESJMo PRIMO APRILIS 

A. o. MDCCCXCII 
Ff.OS LIBERATIS TANDEM DE SANQUINB GBMMAT 

A matriz é um tE>mpo vasto e riquíssimo, tem duas . torres, 
'<lous l'tllogios, duas ja nellas e um só por1ão de entrada; na 
capella -mór ha duas pintul.'as lateraes dignas de menção: 
uma repre~e ntando as bodas de Canã e a outra a ultima ceia 
do Senhor. Tem sete altares, en tremeiados de retabulos . 
Além elo altar mór, que é riquíssimo e onde se acha a imagem 
de San to Antonio, tem mais os altares ele 'N. S. ela Concei ção, 
Bom J esus, N. S . da Piedade, S. Miguel, Senhor dos Passos 
e N. S. Torço. Na sacbl'iatia ficam os altares de S . José 

-e elo <Ghristo ; e no Consistorio os sete passos . Ha ainda a 
capellinh·a do Sacraménto, com uma enorme lampada de ·prata. 

O orgam é uma peça grandiosa ; por ba ixo delle ha a seguinte 
inseri pção : 

PSALMUS 130 
LAUDt\.TE EUM IN TYI\IPANO & CHORO 

LlUDATE EUM JN CUOB.DIS & ORGANO 

A egrej o. do R osario .·tem tres alta_:es : o do Rozario, S. Be· 
nedicLo e Santo A.ntouw; a de S. Joao Evangel 1sta tem egual
mente tres altares : o de S. João Elvangehsta, de N. S. elas 
Dôres e N. S. dos Remedios. Todas as outras egreja~ tem Ul~ 
só altar. 0 territorio des ta cidade, quasi todo aUI'ifom, fo1 
descoberto por Jo.ão A!Ionso Cargueira no secu.!lo XVlli; a sua 
abundancia de ouro era tanta, que em po.uco t empo a ltrahio 
para ahi a immig1•ação . Denominada primeiramen~e S. Jos~S 
do Rio das Mor tes, foi depois mudada esta denominação para 
a de S. José d 'Et-Rei e ultimame11te, d e,pois da proclamação 
da Republica, p9lo Dec. n. 3 de 6 de dezembro ele :1.8&9, .para 
a cl.e Tiradentes., po1· ter sldo o berço desse martyr da no~sa 
liberdade politica (1). Foi creada freg .. pe1o A lvará de :t6 de 
fevereiro de 1724 . Villa por termo da Jun·ta do governo de 19 
dejanei'l!o de 17!1>8, confirmada po1· A~va1·á de 12 de janeiro de 
1719. Suppl'imicla pelo a r t. I ela Le1 Pl'Ov. n. 36J de 3ID ·de 
setem b1·o cte 18'18, restaurada pelo a rt. I da ele n. 1!52 de .20 
de outubro 1849 . Cidade pela de n. 1.092 de 7 de outubro de 
1860. Foi Cl'eada com . pelo Dec. n . 97 de 7 clejunho de i890, 
e classificada de primeira entr . por AcLo de 22 de fevereiro 
de 1892. 'Vem esch. •municLpal e quatro eschs. pub!Lcas e 
agencia do co1wei1D . Sobre suas di v-isas v,ide., entre outras, as 
Leis Prova. n. 2.938 ele 23 de setembro ele 1882, e n. 
3 .219 de i1 de outubro ele 1884. O mun., além elo dist. da 
cidade, compl'ehencle má is o de Barroso e o de N. S. da 
Penha de .França da Lage e os povs. 'Mosquito, Victo .. 
r·iano Velloso, Padre Gaspa r, Agua> Santas e Cuyabá. 
Em 12 de dezembro de 1897 dil'igiu a '> Jo.rnal do Commer'cio o 
Dr. José R._. l'VIonteiro da Si·lva a seguim!e communicação : Ci
dade de Tiradentes . « Actualmente com uma população dimi
nuta e um commercio paTaLysado, a cidade de 'rü·adentes mos
tra, pelos seus grandes e bem construidos edificios, suas varias 
e ricas .egrejas e seu antigo chafariz, que outr'ora fôra uma 
g1·ande e importante cidade, no tempo em que es~eve em activi
dade a sua mineração. Assim se formá1•am ottlras cidadellM 
miueiras; plllra isso ·ara bastante espalhar-se a noticia da ri
queza aurífera de qualquer terreno, para immediatamente ser 
invadido por milhares de aventureiros, que, verificando esta 
riqueza, tra·tavam de extrah ir o precioso metal, e edificava m, 
como por encanto, grandes cidades e bonitas eg1·ejas, como 
gratidão ao Se1• Supremo, que, cç>m tan~a r,rodigalidade .lhes 
offerecia o ouro, T orn ando-se mais difficil e ex1ginclo maior 
somma de trabalho e conhecimentos praticos a sua extracção, 
elles abandonavam ou vendiam por qualquer pr?ço as suas 
propriedades, sem nenhuma especie de .cul~ur a, e Iam em de
m anda de o11bros pontos descobel'tos, cuJa r1queza logo se pro
palava, e onde se encontrll>Va o ouro como que plantado pelo 
tempo na a.uperficie do sólo, Concluida a mineração facil, 
estas grandes cidades, verdadeiros emporios commerciaes, el).
travam logo em decadencia. Assim aconteceu com a histor.ica. 
cidade de Tiradentes, que ainda conserva a casa, que servia. 
de reuni ão aos inconfidentes mineiros, perfeita com suas pa
redes grossas e resistentes, sm madeiramento conservado, para 
mostra r aos vincloui•os que, dentro daquellas ve rdadeiras mu• 
r alhas, ha tantos aunos passados, já se discutia e pensava-se 
na fraternidade da America Meridional. Quem visita Tira~ 
dentes ainda observa as enollmes escavações g_ue os anti(SO~ .fi
zeram á procura dos ricos filões de ouuo. Po1·. fal-ta de 1UICia
tíva e de capital a celebra cidade .mineira au1~a se acha em 
decaclencia e sem nenhum commet'CIO ; seus habitantes em ge
ral são pobres, sem gl'andes recursos para tratarem ele qual
quer indu~tria, apezat• da boa vontade. A classe mais baixa, 
·inditl'erente ao conforto da vida, vive na maior pobreza, em 
consequencia da indolencia e pouco aferro ao t 1•abalho. Porém, 

1 Tiradentes nasceu na fazenda do Pombal, situada junto á margem 
do rio das Mortes, na divisa actual do.s deus muns. de s. Joiiio "' 
Tiradentes. Hoje é uma tapera, mas em outro tempo teve capella e 
boa casa de vivenda. 
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ainda. v1r a o dia em que recuperará sua antiga grandeza bem 
merec1da, por estar collocada em uma zona r 1quissima de mi
neraes, com terren.o fertil e ubenimo para a polycultura, com 
u m cl im:c :cmeno, secao e pm•o, e a melhor agua potavel. A 
cidade de Tiradentes, <mtiga S. José d'El-Rei, precis~ ser co
nhecida e visitada com vagar, por aquelles c1ue , necessitando 
de um clima, encon ~rem na lavoura ou na mineração condic
ções vantajosa3 para empregar suas actividades com resultados 
certos e prornptos . Sobre a riqueza mineral ninguem ig.nora 
que existem possantes· yejos de quartz aurífero. , nos corregos, 
nas encostas e nas bêtas an ligas, qualq uer mineit·o pratico, 
com auxilio do Carumbé, tira muito á vontade uma oitawa ele 
ouro pot· dia . Depois das grandes chuvas, encontra- se, nas 
ruas , nas es~radas e escavados, folhetas de uma e mais oita 
vas. Tem div .: r sas qualidades de ocres, que ha poucos an nos 
ainda se expor·tavam para as cidades v.isinhas; kaolim,. taba
tinga e um barro especial que fabricam t elhas,.potes, moringues 
e outros objecLos . J~x iste uma pedra molle de côr verde, mar
che·tacla de mica que, r eduzicla a pó, substitue o cimento. C1·ystal 
de rocha puro encontra-se em grandes deposi tes, e são mui te bel
lo> e exq11isi tos. Minerios de ferro, o melhor e-mais rico ha em 
abundanci a. Os antio-os só ti ravam o OUl'O superficial, por ser 
mais simples e facil 

0
a sua extracção, e deixavam os ricos e 

abundan les fil ões e deposi tos mais profundos, que sendo explo
rados pot· uma associação b em organizada,_ com um pessoal 
pratico e zeloso, póde produzir resultados sa·tJs!aotorJos . Os t~J:
renos são os mais adequados para a cultura dos cereaes e da VJ ti
cultura. Para prol a, basta o seguinte: Um alqueire de milho (40 
litros) plantado, produz 16 carros de 20 alqueires cada um, e n.9s 
terrenos peiores 10 canos; uma arroba de batatas produz 14, e sao 
tão boas como as melhores elo mercado. Cultiva- se tambem a vi
nha, marmello, feijão, al'l'OZ a mandioca. (]) Dr. Jo~é Cesario Mon
t eiro de Barros, intelligente e adiantado agricultor, enthusiasta 
·adepto das 1 déas elos Drs. Barreto e Campos da Paz, sobre a ~i
ticultura, iniciou em grande escala a cultura da vm ha , CUJOS 
terrenos, acoidentados e pedre.gosos, silo calcareo> e por isso 
m1tilo proprios a esta cultul'a. Tem plantados mais ele dez mil 
pé> de vide iras americanas e algumas das q ual idades mais .apre
ciadas ela Europa, e t!ndo apena" dois annos, tem um desenvol
vimento tal; c1ue os pl'aticos desta cultura admiram sua pre
cocidade, Cultiva tambem a b:ttata, milho, mandioca e mar
mello. Em sua chacara el!!iste uma l'ica bêta que, analy·sada 
encontrou-se 8 gl'ammas de ouro por cada tonelada do schislo 
e pyrite que compõe a mesma bêta . Em qualquer ponto en,.. 
contra-se agua muito pura e fresca e g~andes cor1'eg~s que tocam 
qualquet• machinismo. O povo é mmtq bondoso, smcero e des
pido de qualquer preconceito; é simples no vive1·, ameno no 
t1·ato e ainda conserva a pureza e smcel'ldade dos bons sén
timentos quo tanto ~ar~cterisam a proverbial bondade e hos 
pitalidade elo povo m!lleJro. Apezar do povo ser pobre a sua 
bolsa está sempre aberta para acudir os clêsgraçado~ e infelizes. 
As mulheres;são muito prendadas, trabalham marav ilhosamente 
em fiôres artificiaes, rendas, clôces, biscoutos, ele., os homens 
·são perit0s ourives, sapateiros, ferreiros e musi·eos . Silo mttito 
religiosos ; em dias ele missa a igreja fica repleta de fieis e todos 
ass).stem a missa con1 mui<ta devoção, r espeito e-acatamento . 
Passa as vezes um auno inteü·o sem ha1•er ju1·y por falta.Lle c1·i
min0sos, e isto prova a índole ordeira elo po;vo que ainda con
serva _pura a vida p<_l:triarchal. @ juiz de direito Dr. José La
moumer é um moço ll)ustr.ado e distinc·tissimo distribue a jus
tiça com toda a r ectidão e bom s(lnso; e es t~s qualidades do 
digno juiz, alliadas ao trato ameno, franco e sincero, (azem-no 
mu1to est imado e consider ado pelo povo. O juiz sttbstituto e. o 
promotor Drs . Pinheiro e Ananias são caval!ei!'os dignos e b.em
CJ:Uistos. Não ha chefes nem mandões políticos; o povo age 
·livremente, e por este mo ti v o não existe a intriga nem a !ler
seguição, instigadas pela política local, qu_as1 sempre:..LUteresseH·a, 
.mu1tas vezes sus·tentada pelas altas autorJ.d<tdes. Nao tem. phar.
·macia ne1u medi co, é pr twa evide n.te ela aal.n~ricl~d~ do seu solo 
e pureza do seu clima. A epiclemta qtte mats v1cbuuus .far. é a 
velhice: a idade ele 80 ao nos é muito commtLU" Os alugueis 
são muito baratos. Em gerel uma boa casa coJn quin•al ctlsta 
20S. por JUez,. e ha muit as de 15$, 10$, 6$ e até 3$000. Uma 
cJ'iada 10$ a 1.2$ por mez e um bom tl'abálhac1oJ.' 1."500 por. dia. 
U;n carro. ele ~enb.a 10$ ; t' litl'O de leite puro, )'á.f.élizmentre não 
ha myst J [tcaç~o, 240 t·éis; 1 repolho, gra 11de 100 réiJl; 1 duzta 
de ovos 500 re1s e iO li tros de fubá 1~000. O Rio das !\fortes 
que pass:1 perlo é muito abtmdante de peixes . Uma cidade que 
tem todos os pl'ecticaclos para at'trabil· o braço e e capi•tal, a ubev
dacle elo seu solo, a riqueza do sub--solo, a pureza e fr.escwt•a de 

sua a tmosphera, com uma altitude de 800 mett•os, com ex 
cellente agua potavel, esLá predes tinada a um d'esenvolvimento 
e prooperidade em um luturo proximo e a ser ainda um grande 
centt•o commercial. Muito perto da cidade tem as «· aguas 
sant as» muito procuradas pelos doe11tes que solfnem ele _der
matoses parasitarias, dyspepsias e convalescentes, ~ todos tuam 
muito proveito, e cada dia augmenta a fama curat1va claque_llas 
ao-uas. Esta simples e des pretenciosa not icia, que fo1 escr1pta 
a~ correr da pen na, tendo sempre como bassola a sinceridad,?, 
não tem ou,\ro fun senão tornar mais conllecido um logar tao 
'bom e apt•as i vel. » E' uma cidade mui·to an tiga., ·tr iste, sem 
movimento e decadente. Seus preclios são de construcção ant iga 
e sem elenoancia. As ruas es treitas, algumas em ladeil·a, mal 
cal.çadas, ~om seis altares d.os Passos e illuminadas a kerozene. 
Tem tres pontes, UlllD. de madeira so.bre o rio das Mortes e duas 
so~re um corrego, affl. daqnelle rio, sendo uma,de ped ,·a e outr_a 
de madeira com gvade de ferro. A pop. e de pouco ma1s 
ele '1.800 habs . F acto nota·•el observámos nesoa cidade . Quando 
nella estivemos em setembro de 1897 encontrámos apenas ahi 
r,esidindo um portuguez e. um. italiano. 

TIRADENTES. Passou assim a denominar-se o dist .• de 
Cebolas, no Estado do Rio de Janoir.o. 

TIRADENTES. Rio do Estado do P <\ raná, aff. do Iguassú. 
TIRA-FUBÁ. Corredeira no rio 'ribagy, no Estado do 

Paraná. 

TIRA-JEJ·UM . Cãchoeira no rio Jequitinhonha, na região 
encachoeirada do rio. 

TIRA O CHAPÉO. Log. elo Estado do Rio de Janeiro, no 
mun . de Saquarema,, com eschola, 

TIIRAPQ)ATh. Serra do . Estado de Pernambuco, ao oriente 
da cidade de Nazareth . 

TIRA-SAIA. Morro no mJm, de Tie.té do f!.;st::~de de S. Paulo . 
TIRA-TEiMA . CIDrrego do Estado de i'lünas Geraes; banha 

o mun. de Ponte No~a. e desagua no ribeirão elo Oculo . 
TIRIPIRUACA. Ilha elo Estado do Amazonas, no rio 

Madeira, entre o fut•o de Tupinambaranas e Borl>a (Dr. La
ce~:da e Almeida). 

TIRJRICA. Log . do Esbado de -Pernambuco, no mun. de 
Garanhuns. 

TIRIRICA. Log . do Estado da, Bahia, no mun. ela Gamel
leira do Assuruá Unf. lo c_.) 

TIR'IRtCA. Log. do EstaLlo do Rio Grande do Sul, no· 
mun. de Viamão. 

TIRIRICA, Dist. da cidade de Q.ueluz, no Estado ele Mi~· 
nas Geraes. 

TIRIRICA. Estação da Estrada de Ferro de Alagoinhas ao· 
Joazeil·o, no Elstado da Bahia, entre Itiuba e Cariacá , a 416m101 
de altura, distante 420k0@! da cidade da Bahia e 297k,640 de· 
Alagoinhas. 

TIRIRICA. Serr.a do Estado ele Sergipe, no mun. de. !ta-. 
baiana. 

TIRIRICA . Morro do Estado da Bahia, no mun. elo Ria-· 
cho de Sant'Anna. 

TIRIRICA.. Serra do Estado ela Bahia, no mun . d'Ar.eia .. 
$eu ponto mais culminante é o morro do Pelladc. 

TIRIRIGA . SeDl'a elo Estado de Minas Ge1·aes, ~a estrada 
que de Sartt:A.nna d iDs Ferres vae a Do~·es de Guanhae~. 

TIRIRICA . Rio elo Estaclo do Amazonas, alf. da margems 
dir. elo rio Padauiry, trib. elo Negro. Sua foz· fica entre as . 
do rios lnambú e Curttrú. 

TIRIRICA.. Igarapé do Estado do Pará, no mun. de O.bid'os~ 

T:rRIRICA. Ri'o do Elstado do Pará, no mun de Oeiras. 
(Inf. loc,) 
· T]R]RielA. Rio do Estado d& Se!'gipe·, no termo de Santo· 

Amaro. 
T]R'!lRrCA. A1•roio do Estado do R. G .. do Sul. E r um dos 

formadores clo. al'roio Do.uradi!lho. · 
T]R]R]<::A. Ar1'0io do Estado do R . G. do Swl; nasce na 

Serra Geral e desagua rraJ marge~n esq. de rio dos Sinos. 
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TIRIRICA. Cachoeira do rio Tieté, no Estado de S. Paulo; 
entre as cachoeiras denominadas Machado e Itanhaen. 

TIRIRICA. Lagôa do E8tado de Sergipe, no mun de Sü·iry. 
TIRIRICA. Lagôa do Estado da Bahia, no mun. do Morro 

do Chapéo . 
'l'IRIRICA. Lagôa do Estado de Minas Gel·aes, no mun. de 

?.fontes Claros. 
TIRIRICA GRANDE. Rio do Estado do Maranhão; nasce 

no logar Araras e desagua no rio Preguiças. A Lei Prov. n. 439 
de 3 de setembro de 1856, estabeleceu-o como limite entre 
S .. José do Periá e N. S . ela Conceição da Tutoya. 

TIRIRIQUINHA. Riacho do Estado do Maranhão; banha 
a com. de Barreirinhas e vae para o Preguiças. 

TIRIR Y. Log. do Estado ele Pernambuco, no mun. do Cabo. 
TIRIRY, Ilh a do Es~ado do Parahyba do Norte, na com. de 

Santa Rita, com uma fabrica de cimen·to. 
TIRIRY. Rio do Estado da Bahia; passa pêlo mun. de 

Jaguaripe e desagua no Jequiriçá. Recebe o Macacos e atravessa 
a lagôa dos Sete Brejos. Fazem-nos menção de um rio de egual 
nome no mun. de Camamú. 

TIRO. Ribeiro do Estado da Bahia, aff. da margem esq. elo 
rio Pardo. Em SL!a cabeceira , na serra do Mar, ficam as minas 
diamantinas do Salôbo . Corre na direcção mais geral de N. S. 

TIROS. Dist. do Eslado de Minas Geraes, no mun. de 
Abaeté. Foi dist. da parocbia de Morada Nova, incorporado á 
de N. S. do Patrocínio da Marmellada (hoje cidade de Abae"té) 
pela Lei Prov. n. 1.186 de 21 de julho ele 1864. Foi creado 
paL·ochia pela Lei Prov. n. 1.416 de 9 de dezembro de i 867, ctne 
no art. H incorporou-o ao mun. de S. Francisco das Chagas 
do Campo Grande. Annexado ao mun. de Dôres do Indaiá pela 
Lei Prov . n. 2.580 de 22 de julho de 1868, e ao de Campo 
Grancle pela de n . 2.032 de 1 de dezembro de 1873. Suppri
mindo a Lei Prov. n. 2.306 de 11 de julho de 1876 o mun. de 
Campo Grande e c.reaudo o do Carmo do Paranahyba, foi o 
dis·t. de Tiros incorporado a esse ultimo. Passou a pertencer 
ao mun. de Abaelé pPlo § XV, art. I, da Lei Prov. n. 2.500 de 
12 de novembro ele 1878. Tem agencia elo correio, 2 escbs. 
publs. ele ins·t. prim. e uma população de pouco mais de 3.000 
babs . Lavo ura de café, canna e cereaes. 

TIROS. Serra do Estado ele Minas Geraes; faz parte de um 
grupo de s2rras que clivide as aguas dos rios Jndaiá, Bort•achudo 
e Abaeté. Figura em algumas ccwtas com o nome de Jacú. 

TIROS. Ribeil'ão do Estado de Minas Geraes, banha o dist. 
do SPU nome e desagua no rio Abaeté. 

TITARA. Log. elo Estado de Pernambuco, no dist, de 
Vicencia . 

TITITICÁ. Serra do Estado do Pará, ao S. ela região com~ 
prehendida entre Alemquer e Santarém. 

TIUBA. Vide Itittbcú. 
TIUCA. Log. do Estado da Bahia, no dist. de Nova Boipeba, 

com uma esch. mixta de inst. prim ., creada pela Lei Prov. 
n. 2.323 de i4 de julho de i882. 

TIUHINY. Dist. do termo de Manáos, no Estado do Ama-
zonas, no rio Purús. . 

TIUMA. Log. no dist. de S. Lourenço do Estado de Per
nambuco, com uma éstação da E. de Ferro do Recife ao Li
moeiro, entre as estações de S. Lourenço e Santa Rita. 

TIUMA. Pequeno rio elo Estado ele Pernambuco, aff. elo Ca-
pibaribe-mirim. . 

TIVO'. Bairro elo mun. de Santa Isabel e Estado de São 
Paulo. 

TOÁ . Rio do Estado de S. Paulo, reune-se ao Itaverava, nas 
di visas de Conceição dos Guarulhos . 

TOALHAS. Ribeirão elo Estado da Bahia, banha o mun. de 
Lençóes e desagua no rio S. José. 

TOARI. Igarapé do Estado do Amazonas; desagua na margem 
-esq. do rio Negro. aJl'. elo Amazonas, abaixo de S. Philippe. 

'rOBATINGA. Riacho do Estado de Sergipe; rega o di~t. de 
Itaporanga e desagua no rio Vasa Barris. 

TOBA YARAS. « São, diz Simão ele Vasconcellos, os índios 
principaes do Brazil e pretendem ser os primeiros povoadores e 
senhores da terra. O nome que tomaram mostra-o, porque ar·a 
quaL' dizer senhores, e to~·a, rosto e vem a dizer que são se
nhores ela terra, que elles teem pela fronteira do marítimo, e,m 
comparação do sertão, e na verdade que elles senhorearam sem· 
pre grande parte da costa do maL·. Outros dizem que aquelle 
tobcb allude á tena da Bahia, porque estes Tohayaras senho
rearam principalmente esta parte, por isto dizem se chamam 
Tobayaras, a saber: senhores da terra da Bahia; e na verdade 
como taas foram sempre reverenciados entre os mais índios po1· 
primeiros de grão senhorio e por valentes e fieis.>> 

TÓCA. Log. do Estado das Alagôas, em S. José da Lage. 
TOCA. Pov. do Estado da Bahia, na margem esq . do rio 

S . Francisco, proximo á fóz do rio Paramirim (Halfeld). Ha ahi, 
nesse 1·io, uma ilha do mesmo nome. 

TOCA. Log. do Estado da Bahia, na pov. de S. Thomé de 
Paripe. 

TOCA. Log. na freg. de Guaratiba do Distl'ic to Federal. 
TOCA. Passo no rio Santa Maria, mun. de S. Leopoldo e 

Estado elo R. G. do Sul. 
TOCA. Corrégo do Estado ele Minas Geraes, affi . - do rio 

Preto, que o é do Arassuaby. (Inf. loc.). 
TOCA DA ONÇA. Log. do Estado das Alagôas, em São 

Miguel elos Campos. 
TOCADAS. Log . do Estado da Bahia, no mun. elo Bom 

Jesus dos Meiras. 
TOCA-FEIA. Gruta situada na fazenda dos Coimbras, dis

tante cerca de 6 kils. da sé de do dist. de Santo Antonio da 
Bôa Vista; no Estado ele S. Paulo; quasi no cimo da Serrin ha. 
Nella vae refugiar-se a caça perseguida. Ainda não foi explo
rada. Di~em que do máo aspecto dessa g ruta lhe vem o nome. 

TOCÁIA. Emboscada em que se occulta alguem, com o 
desígnio de matar a outrem. No Pará dão tambem esse nome ao 
poleiro das gallinhas (B . de Jary). E' vocabulo tupi com a sig· 
nificacão ele choça, e tem por syn. tapyia, (Yoo. B?·M;. ). Em 
guarani, tocai ·tem a dupla significação de curral e de cerca 
que faz o caçador, para não ser sentido da caca, o o andaime 
que faz para laçar aves. Esta segu nda accepção cabe bem á de 
emboscada. 

TOCAIA. Serra do Estado do Espírito Santo, no mun. de 
Piuma . 

TOCAIA. Riacho do Es·tado do Ceará , bawha o mun. de 
Santa Quitaria e desagua no rio Acarahú. 

TOCAIA. Rio do Estado do Rio de Janeiro, alii. do Imbarié, 
c1ue o é do Saracuruna . 

TOCANDEIRA. Ilha na costa elo Estado do Maranhão, na 
parte comprehendida entL'e a ilha deS._Joao Evangelis·tll. e a foz 
do Gurupy, proxima da ilha Iriry-mir1m. 

TOCANTINS. Villa e mun. do Estado ele Goyaz, termo da 
comarca do Rio Tocantins. Orago S. José e diocese de Goyaz. 
Foi elevada á categoria de villa pela Resolução do Conselho do 
Governo de i de abril de i833, e installada em 23 ele julho do 
mesmo anno . Incorporada á com. do Rio Mar anhão pelo § JI, 
art. I, da Lei Pt-ov. n. 19 de 6 de julho de 18;j0. Passou a con
stituir com o termo do Pilar a comarca elo Tocantins pelo 
art. U ela Lei Pt·ov. n. 370 de 10 ele setembro ele 1864. Foi 
reincorporada á com. elo Maranhão pelo ar L r ela Lei Pro v. 
n. 385 de H de agos·to de 1866, que, em seu art. II, deter
minou que a com. elo Tocanins, constituída com os termos do 
Pilar e Jaraguá, passasse a denominar-se Rio das Almas, Res
taurada com o nome ele Rio Tocantins pelo art. I ela Lei Prove 
n. 506 ele 23 de julho de 1873; classificada de f a entrancia pelo 
Dec. n. 5.4'17 de 24 de setembro de 1873. Supprunida como 
com. e incorporada á do Rio Maranão pela Lei 789 ele 25 de 
novembro de 1886. Tornou-se séd~ da com. do Rio 'l'ocan·tinS 
por Dec. de 9 de janeiro de i890. O mun., além elo di~t. de 
S. José, comprehende mais o de N. S. ela Conceição ele 'l'ra~ 
hil'as. E' banhada, além de outros, pelos rios Bagagem e Tra
hil·as. Agencia do correio. 

TOCANTINS. Dist. do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Ub!í .. Orago S . José e diocese de Marianna. Foi creado pa
rochia pela Lei Prov. n. 1.492 de 13 de julho de 1868, quedes-

47 .135 
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membrou-o da freg. da cidade do Pomba. Desmembrado do 
rnun. do Pomba e incorporado ao de Ubá pelo ar t . V da de 
n . 2 .035 de i de dezembro ele 1873 . Denominava-se S. José do 

·Paraopeba, denominação que fo i sub~t ituiila pela actual em vir
tude do art. I § XIV da ele n. 2.500, de 12 de novembro de 
:L878. Tem duas eschs .pubs .de inst.prim., uma das quaes ct•e::t
cla pelo art II el a Lei Pro v. n. 2 .56S de 3 de janeit·o de 1880; 
Agencia elo correio, cr,mda em 1866. Sobre sua~ divisas vide 
art. If da Lei Pro v. n . 2 .085 de 24 de dezembro de 1874; art. I 
da de n . 2.097 ele 4 de janeiro de 1875; n. 2:~42 de 26 de j nnho 
de 1876: art. I § I da de n. 2.686 de 30 de novembro de 1830: 
n . 2.843 de 2-! de 0utubro de 1881. O terreno deste dist. é 
fert i l, pl'Oduzindo, além de generos aliment icios, muito café e 
fumo. A quatro kils . da m:t triz fica a estação de Tocantins do 
·l.'amal ferreo de Campo Limpo. 

TOCANTINS. Disl. do E;ta dv ele Goyaz, no mun. do Porto 
Naciona l, situado na margem dir . do TocanlillS, ao pé da barra 
·do rio do Sonmo. Era a antiga m issão do Peclt·o Aíl'onso que o 
.art. 1° da Lei Pro v. n . 19 de 23 de agosto de 1858 elevou a 
parochio. com a invocação de S . P ed ro do T ocan·t ins. Diocese 
de Goyaz. Sobr e limites, vide art. 2o da Lei P1·0v. n. 19 ele 23 
de agosto ele 1858. 

TOCANTI NS. Dist . do Estado .do Pará, no mun. de Ca
metá. Orago N. S. elo Carmo e diocese de Belém. Foi cre<:do 
parochia pela Lei Prov. n. 2~8 de 20 ele dezembro de 18o3. 
Vide Ca rmo do Tocantms. . 

TOCANTINS . Nome pelo qual em vit•Lude da Resolução de 
10 de maio ele i 833, foi designada a açtual villa de Baião do 

.Es tado elo Pará . Vide Baião. 
TOCANTINS. Ilha elo Es tado elo Pará, no rio de seu nome, 

1)01'. do Areão e com . do Baião; prox ima das ilhas do 
Inglez S . Miguel, Areão, Bandeira, Meio, Fuo, Gorgulh'l e 
IJut ras . 

TOCANTINS. Rio dos Estacios ele Goyaz e do P ará , As 
.suas fontes mais dis·tante3 "ficam no primeiro e sã~ fo rma<:las 
JJelo Uruhú, que to rn a pouco depois o nome de Almas até á jun
ção do Maranhão e Paranan, de onde toma o nome de T0c0;n~ins 
;indo desaguar no oceano com o nome de rio Pará. Recebe em 
Goyaz, pel a ma1·gem dü·., o Manoel Alves Grande, ó Somno e o 
Manoel AlYes Pequeno, e pela es'l . o_ Santa Th~reza e o Ara
g uaya . E' navegavel em uma e:densao de i 40_mtlhas ~e sua foz 
:á ilha elos Santos, pouco abaixo das co1~·ede1ras ~e '!ap~yuna
quara. Os vapores da emp1·eza de navegaçao desse rw vao s9mente 
até a enseada dos Patos, que fica a 130 kils. de Baião e a 17\:l 
de Carnetá, tocando em Carmo de Tocantins, MocaJuba e 

J3aião . E' na opini ão ele James 01·ton (Thc Andes anel thc A.ma
zons) o esplendido rio qne rega a r eg ião do mais delicioso 
clima do Brazil , correndo sobre um leito de d iamantes , rubis, 
.saphiras, t opazios, opalas, ouro, prata e petroleo. Dos gt•andes 
il'ios do Pará é certamente este o mais ex:plórado. l\asce tambem 
no d'ivo?·tútm aqtta?·um nas vestentes dos rios Paraná, Pat·a
guay, Guaporé e 'I'apajoz. E' quesLão, porém, ainda por deci
dir sab~r a _qual dos rios cabe a honra ela nascénte do T ocan
t ins, si ao Uruhú, que nesce na falda meridional da Serra 
Dourada, si ao das Al mas, q.ue tem origam nos montes P yri
neos, ou se ao Maranhão, CL!Ja cabeceira ex iste na lag.)a For
n:osa; o que é c.er to .é que todos ~1·es contribuem para a forma
·çao do grande no, v1ndo o B ruhu confundir- se com o das Almas 
e este, .assim e.ngrossado, reunir-se ao Maranhão, cujo nome 
predomrna. Ma1s adeante, encontra pel:L direita o Paranan, e 
p6de-se dizer que é da juncção destes dous rios que é formad o 
o Tocantins, Dahi pot· cleante, o maior ailluente que recebe o 
Tocantins é o Araguaya, qne limita o Pará com o E~tado de 
Goyaz. Ladisláo Baena dá 26 aftluentes ao Tocantins p :la mar
gem direita e 25 pela esquerda. Abaixo elo Araguaya. porém, a 
n ão se1· o Tacayunas e o Par anámucú ou Ipahú, são todos de 
pequena importancia. O curso ge ra l do Tocantins é em rumo 
e Norte, com 11geiras mecLificações so'bre Oeste . Da •ponta do 
Jupatttuba na foz cl.o Toc!llntins a\é S . João do Araguaya, sito á 
m::'-rgem esquerda da foz deste affi uente, a distancia ê de 258 
m1Ihas, ficando a 133 milhas a primeira cachoeira, Guaribas. 
Entre Alcobaça e a foz do Araguaya contam-se 27 cachoe iras, 
.das quaes a principal é a. da Itaboca. Escrevendo sobre a região 
.do ba ixo Tocantinss, diz Ferrei,ra Penna: «Pal'!li se ter uma 
,idéa exac~a da reg~ão do baixo Tocantins, não basta ver uma 
vez as ma.rgens deste rio; é preciso percol'l'el-as em di versas 
estações, es tudar aa suas fõrmas du1·ante a enchente e du1·an·te 
a secca e procurar conhecer e exam inar as transformações por 
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que pas>a esta região nessas duas quadras. do auno. ~eubum 
rio, com effelto, offerece um aspecto mats divet•so no verao e no 
in ver110; e é essa dupla physionorn ia que ba induzido uns a en
xet·ga r nas margens do 'l'ocantins um pa1•aiso e out1~os urna 
terra inhospHa . .. , « . .. O T ocantms, desde a cachoeu·a das 
Gu1ribas até á bahia de Maraj ó, onde recebe as aguas do Anapú 
e Pacajá , mi&tu radas já com um pequeno con~ingente do im
mundo Amaz1nas tem uma extensão de 150 milhas, correndo o 
rumo gdral de s.'s. O. a N. N. E. A sua largura varia muito 
com a na·tu reza e altura das t·~ rras mal.'ginaes. Assim, quando 
estas são pedt·egosas, ou se elevam como barreiras, o rio con
trahe-se, ganhando em profuncltdade o que perde em largu ra ; 
pelo con·t,·ario, quando eHas são baixas ou formam varzeas, o 
rio dispers ~\ suas aguas dividindo~se em braços mais ou menos 
v0lu mosos. Ab lixo da cidade de Baião, que se ach:t em frente de 
varia~ ilhas formadas assim pelos braços do rio, 1·eune es~e 
todas as suas a"'uas e passa por um estreito entre a ponta da 
marg~m orien!: l e a barrei t·a das Mangabeiras, unica que em 
toda esta secção fluvial apparace na outra margem. Passando o 
est reito , divicliwlo-se de novo em varias bt·aços, ab1>é-se pro
g ressivamen te até entrar na bahia de Maraj6, Lendo em sua em
bocadura ce 1·ca de 10 milhas ele lat·gura. Entre as suas ilhas 
mais notaveis conta- se a do Jutahy, fo rmada pelo fut·o Ca
choeirinha, que communica o Tocantins com o MaLracul'á, seu 
affi nente , e a do Bacury, fo rmada por um braço d1 rio que passa 
ao pé da cidade de Baião, começando defronte da barra de Ma
tracmâ e Lerruinanclo pouco acima do estreito das Mangabeiras; 
a ella ficam anuexas ou tras ilhas entre as quaes figura. a do 
Uayrn i . Depois das ilhas do Jutahy e Bacury, as mais extensas 
Rão as de Sant' Anna, Ingapijó e T auaré. As pequenas ilhas da 
Gual'iba o do Bôto, no centro da cachoeit·a do primEiro destes 
nomes, as do Arapapá, Facas, Arcos e Tauajm•y, abaixo dessa 
c .1choeira, são quasi qu3 exclu~iv,tmente formadas de grandes 
mas~as de ro ~has vulcunicas, co roadas de uma vegetação ra
chitica, que contt·asta com o luxo e opulencia ela que orna as· 
margens altas elo rio . Essa '' ege~ação se reduz ainda apenas a 
certas especies de P.;;idium nos grupos de rochas que se encon-

. Lram Aos lados e abaixo daquella cachoeira, e na linha de pe
dras que acompanha a margem di rei ta desde alli a té á ilha dos 
Arcos, form ando cenLenares de ilhotas á il.or d'agua. A margem. 
du·eita. é em geral, muito mais alta do que a esquerda. Uina 
li nha ele b:u·reiras, cuja maiol' altura não toca senão de 10 a i2 
braças, estende-se desde a ponta do Simão (abaixo de Baião) 
até á cachoeira d0s Guuribas, desa:pJ?arecendo, po1•ém, em um ou 
ou tro ponto da 'margem pa1·a o in tenor. O morro de Arroios, que 
teca a altura de 35 bra.ças, é o ponto mais elevado que se encon
tra em toda esta secção fluvial. O Toca,ntins não tem tributarias 
notaveia : o Ipaú, unico que poderia entrar nessa classe, e que 
tem o s ~u cur~o parallelo ao Pacajá, divide as suas aguas em 
dous braços, vmdo um destes lançar-se no mesmo Tocantins por 
t res bocas crm os nomes de Itacuruá e Capuioca, em frente da 
grande ilha elo Ju tahy, e a do Carará abaixo da barra do Ma
·tracll!•á . O ou ~ro braço vae com varios igat•apés formar o r io 
Jacundá, que t em sua barra no fundo da Bahia dos Bocas». Nas 
margem do Toca ntins ficam a cidade de Cametá, de Mocaj,ub'l. e 
Baião, além elas povoações do 1'ocantins, Limoeiro, Janua Uooli, 
Cametâ, Tapera . Pacajá, Cupij6, Parijós, Carapajó, Caripy, 
S . Joaquim, Peclemeiras, Patos, Alcobaça, Arcâo e S. João 
do Aragttaya. A est"ada ele ferro, em estudos, que deve liga1• 
Alcobaça á praia da Rainha, acima de S. João do Araguaya, 
vencendo a secção encachoeirada do rio, e pondo em cómmunica
ção o Alto A t•ao- uaya com o Baixo Tocantins, será, com a nave
gação a vapor ~os dous rios, a corrente J?Oderosa que ligar.á os 
l!:stados de Goyaz e do Pará, e elemento fecundo de prosp;:ndade 
ha de trazet· á região do Tocantins . 'l-raLando da questao para 
muitos a inrla controver sa:- saber si o Tocantins é ou não tri
butario do Amazmas- disse o muiLo illustl'e Dr. Francisco da 
Silva Castt·o: «Uma simples vista d'olhos sobr e as posições hy
drographicas elo Amazonas e Tocantins, separado um do outro 
por uma zona de t ·, rra de ma is de 40 leguas de largnra, faz re
conhecer que mui errados teem andado os geographos _que s~p
p Jem sel' o Tocan·tins um aftluente do Amaz?nas; e na~ admira 
por que todos elle, , não t endo visitado o patz e at.t,•ah1dos pelo 
entbusiasmo q•Ie lhe> exciya a mageatosa corpulenCJ a do grande 
l'io, não hesi t:• m em rendet·-lhe cultos, emprestan~o-Ihe uma 
boca ele 6J Ieguas de largura, desde a ponta da TlJOc.a até , o 
Cabo do Norte e sacrificando-lhe pot· vassalo o Tocantms, so
mente porque ~ste rio tel'e a audacia de a rroj ll:.r suas aguas na 
mesma ren-.ão a ;sombrada pelo Amazonas. Nao ... as aguas d~ 
Tocantins 

0 
correm separadamen~e pela orla meridional da. 
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gt·ancie ilha de Jo::mnes ou Ma rajó e as do Amazonas banhnm 
a orla ~epte trtl'ionn l ela mesma ilha, se m jama is se confundi -
1'<'111. E, si p:J r aiiluente ele um rio se entende aquel le outr.J 
que com su as ag ttas vae engr'lF>at· as do primeiro, e antes o 
Amaw ttas que se eleve consid ;r Jr a ntuente do 1'oca nt ins , pot· 
que pel os clous cn naes Tajipnrú e Breves, elle envia urna porção 
de S!JaS nguas ás bahia~ ele 111elgaço e cl~ Breves, pt· olongame nto 
da de Mar,1j6 p'J r onde se clesli s:lm as aguas elo T• Jcanl ins .. . 
Si men talme1~te se Ltz abs trncção da i lha ela Marajó, ter - se-ha 
uma la"ga e profunda ens2adn, ct1j a boca ou c0rda tit·arla pela 
ponta da 'l'ijoca e pelo Cabo do Norte tP. t' á pt·ox im amente 60 le
g uas ele extensão . Pelo r amal septe ntrional da cur va cn 1ea ti ca, 
ista é, pela cos ta do Ma.cap:i :i dq CalJo elo ::-lortc, despeja o 
Amazonas suas aguas e rn cli recção a banh nt• es·ta mesma P-os·ta; 
e pelo ramal meri clj oual, isto é, pela co:<la da C<1pita l a lé T i
jaca, despede o Tocnn tins as suas em clirecc;.ão qnas i parallela á 
do Amazonas, pois que o 'l'oca tJ ti ns, correndo ele su l ao not·te, in
clina-se para no rdes te, desde a cidade de Cametti. u té a su a foz, 
em uma ex1emão de 40 milhas , fl cu. nclo os l eitos elos dou~ rics 
distante> um elo ou lro ma is de 40 leguas n;t mais c:u·La clis·tau
c!a . A ilh a ele Marajó, co llocan clo- se pracisameJLte e nt t·e os dons 
r tos nes·te espaço ele -10 l eguas , e pt•olon):!'ando- se a té a corda ou 
boca ela enseada, comp et ou a s~pat•açüo , ve:hn.lo a'té a per
mix tii.o ela~ duas agu <ts m es mo no oceano . » 

T08AQ.UERY. Igarapé elo Est1clo do Amazonas, á mar
gem clit· . do ri o P ttrús . 

T OCARYSAL . Cachoeira no rio 'l'apaJ.Js, n baixo ela serra 
J\lor ena. cerca ele 8 :1. () klls . ac im a da cachoeira el as Fnt•nas . 
Tem roLi amoinhos, ou j opi>í.s. Passa- se a meia ca t·ga, eles cu·
r egando- se túLma lage ú. margem es:J. Nas ch ~ i as ha ca nal tam
hem ú esq. , podendo passa r-se f 1111 descar regar- se as canoas . 
Deram-l he o nome pela abunclat. ci9. ele ca.,tanheiros do Pará; 
ou tocarys, que ahi ha, os exploradot•e3 Cas tro e Ft·ança . 

TOCAS. Bairr o do mun, de Apiaby cb Estado ele S. Paulo, 
com eschol as . 

TOCAS . Hio elo Es t.arlo el a Bahi a. , am. ela ma rgem esq. 
do Des te :' \'0, que é trib. el o Bcndengó . 

TO CO. ln sign i fican te bart·e·ta na costa do Estado el e rernam 
buco. Dem or a por 30o SO elo pontal ele e rinhaem. 'l'em 55 a 
60 metros ele la rgura com 28 e 24 palmos de fund o. «Por ella , 
diz Vital ele Oliveira, j ti. entraram p equenos n av ios, o que h Jje 
Jião adm~lte pelo es tado em que está o a nc·jradouro». 

TOCO. Ilh a no rio S. Francisco, proxima á foz. E' lambem 
deno minada- ilh a ela finada Custoclia . 

TOCO. _Ribeirãn elo Estado de Goyaz, afll. ela mar"'em clir. 
do rio Ribeirão, lrib . do l'io i\Iaranh ão. R ece-be o ribeirilo dos 
Alegres. 

TOCOBIRENQUEN. 1-l.i o elo Eshclo do An~azo nas, a fli. ela 
margem clir. elo rio Uraricapnr á . 

TOCO D E OLEO. L og . do Estado el o Rio ele J aneit·o, no 
dis t . de Mn.cab\1. 

TÓCOS. Dist. elo Eatad:) do Rio de J a neiro, no mun. de Re
zende, á marg ~m dire itn. d•l rh P a rahyba , l,anhacla pelo rio 
San b' Ann a, a 2.5 ki I s. claq uella cidade. l't·oduz especia lm ente 
café, ca nna de ass: tcar e al3·uns cct·e3es para ccmsumo . 01·ago 
S:lnt' ,\ nna e c! ioc ~se de P eko]1oli s . Foi ct·eaclo p~roch i:J pela ' 
Le i Prov . n. 28 l ele 23 ele l\i:u·ço ele ·JS!a. A p ) p. é ava liad a em 
3.500 hab. Um;t estr·acla l iga - r> á es lação de Itatyuia. Com
preh en de os povs. Ribeirão de S! nt;t' Anna c P assa Vinte. Tem 
duas escholas . 

TÓCOS. Ba it·r·o elo ERta• ln elo A mazon:t8, no mun. ela capital. 
Ahi lica o Jorra r tl cnomin arlo Sacco elo Alt'el·es . 

TÓCOS. Log . elo Eala~lo d e Pern ambuco, no municipio de 
Nazat·eth. 

TÓCOS . Rio elo ~~s tado d a Bah ia, banha o mnnicipiD do 
RLacltão do Jacllhipe e desJgua no ri o cles le nome. 

T ÓCOS . R io do Estado da B:J.!ti a, ba nh a o m :micipio elo 
Raso e rle.su gua no ltapecurú. 

TÓCO:S. Ri l1ei rão do E~t aclo ele Goyaz, banha o mun. de 
Sant:t Luzi a e cle ;; ngua n:1 margem esq. elo l'i o ~laranhào . (lnf. 
loc.) 

TODO O ANNO . R iacho elo Estado ele Serg ipe, am. do 
Pox im - mil'im . 

TODOS OS SANTOS . Log . no dis t. ele T1·esi lella d~ 
mun. de Caxias; no Estado elo Maranhão . . 

TODOS OS SANTOS. Log . do Esbdo de P ernambuco, nos
mu ns. de lpojuca e Brejo. 

TODOS OS SANTOS . Log . do Esta do das Alagàas, no 
mun . ele S . Luiz de Qui tande. 

TODOS OS SANTOS. Log . elo Estado do Espirlto Santo, 
no muil . d e Guara pary. 

TO -:lOS OS SANTOS . ~alubre e aprazivel suburbio do Di s
tl'ic'to F cl cleral , na freg. ele lnhaúrna, ligado à Capital pela E. 
de F . Cent l'al elo Brasil e á freg elo l~ngenho Nov o, pe los 
bonds de C •ch amby. Possue bellis simas chacaras. A estação, 
que ahi ficn dista ·101<,237, da Cap ital e es·tá a 28m, i 50 ele altura 
sol.Jr e o n1,·el do mar . Agencia do cort·eio e es tação telegra phica . 

TODOS OS SANTOS. Es·tação ela E. de F. Bah ia e Minas, 
n ·) Estado deste nome , no kil. 260. 

TODOS OS SANTOS. Fabrica cuj a séde é na cidade de' 
Valença, H:slado ela Bahia . E' ·talvez a maior fabl'ica ele tecet·, 
el a Rep,Iblica, 'tem 280 con·tos ele capiLal; consome cel'ca de· 
300. 000 kilogrammas de a lgodão par a nno ; tralnlha com mais 
ele 200 ope1·a rios, ·1.160 fu sos, i76 ·t ~a res , e produz ma ia ele 
l .000.000 ele V<l r as de tecidos e 90.000 libras de fio. E' propr ie
dade elo commenclaclor Antonio P edroso ele Albuquerque. 

TODOS OS S ANTOS . Serra do Estado de Minas GeraeS', 
no mun . ele Gabo Vel'cle . 

T0 ) 08 03 SANTOS. Bahia que deu seu nome ao Estado 
que so l,r e ell a t ~m sua capi ta l. Descoberta. em 1502 por Chris
t rJva m Jaques, é JlD'tavel pela sua extensão e profundidade; 
ala·ange mais ele 7\J kils . de N. a S . desde a ville~ d& 
S . Francisco na foz elo Ser gi- mirim até ÍJ. ilha de Santo Ama ro 
na Barra F alsa, e outros 't<lntos de E. a O. d a foz elo Paraguassú· 
á e nseada elo Piripil'i. Dá a ncoraclout·o aos maiONS navios elo 
mundo . Sobre ella diz E. Mouchez: << l!;sta m a.,.ni tica bahia de 
3·J leguas. ele circumferenci a, é .n'l:'lis l'avorec ida

0
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ele ~ ane!l'O, por c~ usa ela pos1çao do terrelli! q ne a c é rca, e· 
que e ex·tl' <l.O t'cl llla ria men'Le proprto para a agl'lcultunt. , 

TODOS OS SANTOS . Riacho do Estado do Ceará; banha, 
o m 1m . ele Santa Qttiteria e clesa.gua na ma rgem esc1. elo rio· 
Jacurutú. 

TODOS OS SANTQS. Rio elo Estado da Bahia; b:tnha o 
mun. ele Orob6 e elesagua no Capivary, t rib . elo P<~raguassú .. 

TODOS OS SANTOS. Rio afl'. do Mnriahé, que é tt·ib. elo· 
Parahy ba .do Sul, no Estado elo Rio de J aneiro. 

TODOS OS SANTOS. Rio elo Estado ele Minas Geraes :. 
em suas margens es lV. assente a povoação ele Philadelpllia, hoje· 
cidade de Theophilo. Ottoni. Desagua no i\:fucury pela mar:· 
gem dir. Recel.Je o S . Pedro, S . Pa· tlo, S. Roq,ue, Sant'Anna,. 
San'til Maria, Santo Antonio, S . Beuedi~to, Poté, Itamunhec,. 
Cannab rava, Saudade , Ouro, 'Fundo e multas ou·tros . 

TODOS OS SANTOS . Cach oe ira formada pelo rio 'l'apaj6z 
acima ela l'oz do S . Ma noel e abaixo elo sal lo ele S . S imão: 
Compõe -se dos tt·es travessões seguintes : ele Banco da Cam-
pi mt e ele Pau lo Leite. ' 

TOINHO. Morro do Estado ele Sergipe, no mun . de La · 
range iras. 

TOIRÃO. Rio do Estado da Bahi:t ; desagua na margem dir. 
do s. Francisco, abaixo da foz do Salitre. 

TOLDA. Riacho elo Els·taclo da Bahia, no mun . de Carinha
nh a . ([nf. loc .) 

TOLDAS. Lo"'. no mun. de U beraba e Eslaclo ele Minas 
Gerae>, a 7 o:1 8 kils. distante da cidade claqnelle nome . 

TOLEDO . Distl'icto elo Estado de Minas Get·aes, no rnun. 
de Jaguary, em um atr. da margem clir. elo rio Camandocaia 
em um:·~ em in e nci~ • . 01·ago S. José . Foi ct•eaclo clis t. p~l~ 
art. 1° § 9• da Le1 Proy. n. 533 ele 10 de outubro de 1851 
e paroch ia pelo art. 1° § 2• da ele n. 693 de 24 de maio de 
1854 . Cu l·t ll' a rle ca nna e a lgoolão. Criação ele gado princi
p<1 lm ente suino . Tem duas eschs . p tlbls. de inst. prim: CI'eadas 
pe las Leis Pron. ll3. 2.680 de 30 de novembro de 1880 
e 2.0G1 ele i 7 ele dezembro de i874 . Agencia elo correio. Sobre 
suas divisas c.1n snlte-se, entre outras, a Lei Prov. n. 3.387 de 
i O ele julho de i 886 . 
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TOLEDO. Ribeirii:o do Estado do Rio ele Janeil·o, aft'. elo 
rio Maçahé . 

TOLEDO . Rio do Estado ele S. P a ulo, afl'. do Atibaia . 
TOLEDO. Rio do Es tado ele S. P a ulo; banha o mun. de 

·santa Barba ra e desagua no rio Piracicaba . 

TOLEDOS. Baü·ro do mun. da Limeira , no Es tado ele São 
Paulo . · 

TOLEDOS. Log. do Estado de Minas Geraes, no mun . de 
Passos . 

TOI_:.EDOS. Ribeirão elo Esta do de S . Paulo, ban'1a o mun . 
.elo Cap1vary, e deaagua no rio deste nome. 

TOLENTINO. Rio do Est'l.do elo Parana banha o mun. da 
Paranaguá e desagua na bahia deste tÍome,' 

TOLERANCIA. Log. do E s tado de. Pernambuco, no 
m un , de Amaragy . 

TOMACATINGA. Log , do Estado .• do Maranhão. no mun. 
de Cururupú. banhado pelo rio do seu nome . Dizein ser es~a 
})alavra corrupção de Ta.mttatinga . 

TOMA-V ARAS , Cachoeira no rio Paraguassú e Estado da 
Bahia . E' um rapido e, como indica o nome, é tão gran de a 
velocidade de suas ag; tas , qtte an a ncam a s vat·as das mãos elos 
-canoeiros. 

TOMBADOS. Log. do Es tado de P ernamb uco, n o mun. rle 
Palmares . 

TOMBADOR. Bairro elo muu. de Santa R ita do Passa 
'Quatro, no Estado de S . Paulo. 

TOMBADOR. Pov . no dist . de Gouvêa do l~stado ele Minas 
'Geraes : com uma esc h. publ. de i nst. prim. creacla pela Lú 
Pro v. n. 3.162 de 18 de outubro de 1883 . 

TOMBADOR. Log . do Estaclo ele Minas Geraes, no clist . ele 
:S. João Baptista e m un . ele Ba.rbace na. 

TOMBADOR . Ser ra do E stado ela Bahia , no mun. ela 
Jacobina . E' uma r amificação da serra ela Chapada. 

TOMBADOR. Serra elo E~tado de Min as Geraes , no mun. ela 
Conceição . 

TOMBADOR. Chapada no mun. de Santa Luzia e Estado 
·de Goyaz . · 

TOMBADOR. Serra elo Estado de Matto Gt·osso, entre os 
.muns , do l~ozario e Diamantino. O B. de Melgaço diz: « Dão 
o nome de morro do Tombador ao declive da face orienta l do 
·terreno alto que medeia entre os rios Paraguay e Cuyabá, 
Jll.O lo~a t· ele di ffici I transito por onde passa o caminho ele 
Cuyabá ao Diamantino» . 

TOMBADOR. Porto no rio Santo Antonio, no mun, ele 
.Lençóes e Estado da Bahia. 

TOMBADOR. Riacho elo Estado elas Alagôas; afl'. ela mar
-gera clir. do Pedra Branca elo B'errão, que é ·t t•ib. elo rio Mun
dahú. 

TOMBADOR . _Rio do Es tado da Bahia, no prolongamento el a 
•E .. ~e F . ela Bahta ao S. Francisco , na bacia elo Itapecm·ú
mu·Jm, 

. TOMBADOR. Ribeirão do Estado de Minas Garaes afl'. elo 
A' lO Novo . ' 

TOMB;ADOR. Rio elo Estado ele Matto Grosso, unido ao Ser
ragem, forma uma das ca beceiras elo rio dos Nobres t rib. da 
úllargem dir. elo rio Cuyabá . ' 

TOMBADORSINHO . Lo go . do Estado das Alagôas, no dist. 
·do Piquete e mu n. de S. José da Lage . 

TOMBA~L'AS-AGUAS. Canal de 8 a 9 kils . ele ex tensão e 
.talvez um de larg nra , o qual communica a bahia ele Mantible 
com. a de S . Bernardo. F ica ao S. e ao Sill. da ilha elo J a
.buru, no E.itado do Maranhão, 

TOMBA-MORRO . L~g. elo Estado de Minas Geraes, no 
mun. de Ubá. 

TOMB~-MORRO. Carrego do Estado de Minas Geraes afl'. 
·do r1 0 Uba. ' 

' TOMBA PER~A. Ribei rão quasi nas d ivisas elos Estados 
ele S. Paulo e Mmas Geraes, no mun, de S . Sebastião elo Pa-

r a i:;o . Recebe o corrego elos Macha dos e clesagua na marg"m 
dir. elo rio Sapucahy- mirim naquelle Estado. 

TOMBO . Cach oeit·a no rio elo Frade, mun. elo Tt·ancoso e 
Estado da Ba.h ia (In f. loc.). 

TOMBO DO MEIO. Cachoeira elo rio Paran apanema, en tt•e 
a foz deste L'io uo p ,n·aná e a elo Tibagy, prox ima das cachoeiras 
denominadas l:teboujo e Lar angeira . 

TOMBOS DO CARANGOLA. Dist. do Esta do ele lllinas 
Geraes, no mun. elo Carangola, a margem esq . elo rio. deste 
nome, defronte ela foz elo S . João, a 150 metros ac ima do :nvel elo 
mar. Oran·o N. S. ela Conceição e diocese ele Maria nn a . Fo1 creado 
pat•ochia" pe lo § II a rt. [ela Lei P rov . n. 605 ele 21 ele maio ele 
1852; incorporado ao mun. ele S. P aulo ele Muriahé pela ele 
n. 724 de 16 ele maio de '1855; e ao elo Carangola pelo § VU 
art. I ela ele n. 2 .500 ele 12 ele novembro ele 1878 . E ' assim 
denominado por uma cachoeil'a que a bi fót· ma o rio Caran· 
gol ltL. i\ella fica a povoação de ::3. José da Pedra Dourada. 
Tem agenci a cb cot•t•eio e duas eschs. publs . ele inst. p l'im. 
« Tombos elo Carangola - Pov. grande, eellficaclo na mat•gem 
esq . do, rio Carangola; consta, por bem dizer, ele uma só rua 
que dá lon-ar a dous largos, um em frente á. egt·eja princi
pal e o outt·o menor a lém ela estação ela E. F. Leopoldina; tem 
uma pequena capella declica<la a S. Sebas·tião , qn e está em con· 
strucção: atravessado pela linha fet•t•ea ela Leopoldina (Ramal 
elo Alt.o Mudahé) que corta-o em quasi 'toda a sua extensão (perto 
de dous kils.); tem a lgumas casas de negocio e clous boteis. 
O seu commerci o é peqtteno. A cachoeira ou antes Casca ta 
T om b:>s elo Carango la - fica a 300 metros pouco mais ou 
menos da egt·eja principal ; compõe- se ele tres quedas (tombos) 
e após estas uma fo rte inclinação do le ito ele pedra, onde as 
aguas descem. com g ra nde impetuosidade . No extt·emo do po
voado, camin ho para Fari a L emos, ba la nçadas duas pon·tes 
sobre o Cara ngola, uma ele ferro ela E . F . Leopoldina e Olttra 
ele madei r a que já está em ruinas .» 

TOMBOS DO CARANGOLA. Cachoei l'a no rio Caran
gola, afl:'. do Mttriahé, no Estado ele Minas Gerae:>. 

TOMIROP Á. Temível cachoeira no rio Urar icoera ; no 
Es tado elo Amazonas . Fica prox ima das cachoeil'as denominadas 
Nerepá e Inranaiápon. 

TOMIROPÁ . Ig-arapé do Estado do Amazonas , desan·ua na 
margem esq . do rio Uraricoera pt•oximo da fóz do U t•ari
capará. 

TOMIROPAQUEN. Rio elo Estaclo do Amazonas, affi . ela 
margem dit•. do r io Uraricapar;L 

TON ANTINS . Pov. do Estado do Amazonas, no rio Soli
mões e mun. de P ari nt ins . A Lei Pt•ov. n. 149 ele 15 de ;tgos·to 
rle L865 elevou-a á categoria ele parochia sob a in vocação de São 
Pedro clt> Tonantins ; e a s de ns . 28 1 ele 25 ele abr il ele 1874 e 
522 de 14 ele maio ele 1881, crearam nella escholas publicas ele 
primeiras lelt l'as. Ah i tocam os vapores da lin·ha ele .Manáos a 
!qui tos (no Perú). 

TON ANTINS. Rio do Estado do Amazonas, affi . da mar
ge m esq . do Solim ões . Banha a povoação elo seu nome. 

TONGAL . Igarapé elo Estado elo P a t·á , no clist . ele Barca
rena e mun . da capital. 

TONHO . Lagôa no mun. ele Bom Conselho do Estado ele 
P ern ambuco . (Inf. loc. ). 

TONINHA . Ilha pequena, ele ped ra, ao N. de Unn ele Gua
rap <1r y ; no Estado do Espiri to San Lo . 

TONINHAS. Ponta no Estado ele S. Paulo ; marca o cabeça 
meridional ela enseada ele Ubatubn. e adve rte ft approximação 
das i lhas c1ue lh e ficam ao sul. 

TOPADA. Log . elo Estado ele Pel'nambuco, no dis t. de 
Santo Amaro ele Taqua t• at inga, com um a cape: l a. 

TOPA8IO. Cor t·ego elo E•tado d e Goyaz, affi. da margem 
esq. do rio S . Bar·tholomeu . (lnf. loc.). 

TOPE . Pov . elo Estado elo C~ará, n o mun . ela Mulungú. 
TOPE. Log . elo Esta elo do Ceará, no •termo elo Sobr al. 
TOPE . Pov . elo Estado elo Ce:u·á, no mun. de Coité . · 
TOPE . Sena elo EsLaclo da Bahia, á margem elo rio JucLU'ucú. 

Por ella corre um pequeno rio do mesmo nome. 
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TOPE GRANDE . Cachoeira no rio do Sul, uns 12 k ils. 
acima d a cachoeira Grande; no mun. do Prado e E s~ado da 
B::thia. 

TOPENDUBA . Jgat•apé elo Estado elo Amazonas, affi da 
ma1:gem esq. elo rio Solimõ~s . Banha o mun . de S. Paulo de 
Oliven~a. 

TOPO. Cachoei ra n a parte elo S. F ra ncisco, que fiea entre 
Alagôas e Se rgipe, em fren~e ao rio da Fazenda Velha e acim a 
do rio elo Ouro Fino . 

TOPGNTÚ. Serrote do E;tado de :Minn.s Geraes, no muo. 
de Aymuoca. 

TOPORU-QUARA . Vide 'l.'uparú-quara . 

TOPOSSIRICA. R io do Estado ela Bahia, entre S . Felix e 
Maragogipe. 

TOQUE. Log . do Estado ele Perna mbuco, no <!l is·t. da Tot•re. 

TOQUEDÁ. Nação indigenn. do Estado do Amaz)n:\S , nos 
r ios Jm·uá e Jutahi (Ara ujo Amazonas) . 

TOQUE-TOQUE. L eg. elo Es·tado ela Bahia, no mun. ele 
1\tia rahú. 

TOQUE-TOQUE .. Ponta na costa do mun. de Angra dos 
Reis e Estado do R io .d'e JaFteiro, na enseada !ile l\bmbuca
binh a , quasi defronte da ilha de seu nome . 

TOQUE-TOQUE . Ilha do Estado elo R io de J'aneh·o, no 
mu n. de Angra dos Rei3 . Mouchez dá-lhe 40 ·m etros de a ltura 
e designa-a por esse nome e pelo ele Araceib~t . 

T OQUE-TOQ•UE. Ilba do Estado de S . Paul , ao S. da 
peoinsuba onde está assente a povoação de S. Sebas-tião, na, ex- i 

-trem idacle do canal elo seu nome, aes 2505()'19" de Ln.t. e 47005'49" , 
de Long . ücc. Só é noeavel como balisa ~La entva da n:ustra l elo 1 
mesmo canal. 

TOQUE-TOQUE. Ponta na bahia de Todos os Sant•Js , no i 
Estado ela Bahia . ' 

TOQUE-TOQUE. Canal elo Estado de S. Pauto, en.tL•e a I 
ilha ele S . Sebastião e o continente . Tem 12 milhas de compri- ' 
men to, t res el e largura da ponta ela Arm ação á do Arpon:r, uma 
ao S. ela villa de :::; . Sebas·tião. O!ferece optimos s urg idouros . ' 

TOQUE-TOQUE GRANDE. Blliirt•o do Estado de S . . Paulo, 
no. mu~. ele S. Sebas ti ão ; com um a esch. publ. ele ins·tr. ' 
pr1marta. 

TOQUE-T0QUE PEQUEN0. BaiDro doim.un . ·de S. Sebas
ti~o, d? Estado de S . Paulo ; com uma esc h . publ. de ins~r. 
pnmana. 

TORÁ. Morro no mun . de Paranaguã elo Estado· do Pn.raná. 
(Inf. loc.) 

TOR Á. _Rio do Estado 'do Paraná ; nasce no mo·rro IngleZ 
(raru1ficaçao da sena da Prata) e depo is de um cu'r so de seis 
kils. clesagua no Ribe irão, trib, ela bahia ele Pat·anaguá. E n·tre 
o '!.'orá e o Piedade acha- se s iluada a estação Alexandra da 
E. de F. ele Paranaguá a Curyt.iba . E' :Nk avessado pelfl. E. de 
F . do P araná sobre uma pon~e, situada no kil. 17;171 e que 
tem 6m de vão, 

TORÁS. «Nação indigenfl. da i\.lunduruMnia, no rio Madeira 
?a qnal provém a pop. e~e- !tac?abiara. EP~m piratas, ·e pot~ 
1sso se determ tnou o cap!l.ao- mot• elo Para, Joã0 de 'Barros 
. Guerra, a batel -os pessoalrnent9 em 1716: qua ndo submettidos, 
conforn;taram-se a encorpara: á missão de Abacax i, hQje dita 
freguez ta ele llacoattara, entao s ttu acla no 1'10 de que linh a o 
n ome . » (Capitão-tenente Arauj o Amazonas .) 

TORCATO. Log . elo Estado d0 Ceará, no termo cie Ipú. Ass im 
escreve m e pronunciam os habs . clease log. essa palavra . 
TOR~. Log. elo Estado elo Pat·á , no mun. ele Mazngão. 
TORE. Igar a pé elo Estado do Pará, no mu n. de -Soure e 

ilha Marajó. 

TORÉ . Rio do Estado elo Par<\, na com. ele Mazagão. 

TORÉS. Rio do Estado da Bahia. Vide - i\IuLheres . 

:TORMENTA. Ser ra do Estado ele Minas Geraes, n o mun . 
elo Ca rm o do Rio Claro . 
TÓRM~NTA. Rio do Éqtfl.elo do Paraná, aff. elo Tguass(t. 

Recebe pela margem clír. o Archimécles . 

TORO-PASSO. Esta:\'ão ela E. de F. de Bagé á Un1g-uayana r · 
no Estado do R. G. elo Sul, entre as es tações de Ibiroca:y e Pitl
dahy·mirim, a 74m,7 ele altura. 

TORO-PASSO .• Es taça:o ela E. ele F. ele Qua rah im ru l laquy; 
no Est:l.clo do R. G. do Sul, a 27 'kils. de Urtlg uayan a . 

TORO-PASSO. Arroio do EstaElo elo R . ®- .do Sul, banha o · 
mun . de Ul'uguyana e desagua no rio U ruguay. R ecebe o Pin
clahy, Pinclaby-mirim , Giquie1u á e o Cal'llmbd. T ambem es~ 
crevem Tom·o- Passo . . 

TORO-PASSO . Arroio do Estado do R. G. elo Sul, aff'. do 
rio Caven,í,. 

TOROPY. Arroio do Estado do R. G. elo Sul, aff:l. da 
margem clir . do Ibicuhy-mirim. Rec~be, enh·e ou tros, os a l'l'Oios 
'l.'oropysi , ho, 'raq_uat•a n·chy e Guas·supy. 

TORO QUA'. Nucleo colonial do Es·taclo elo rt. Grande elo 
Sul no mun. de S. Fra ncisco de Assis, na serra do mesmo 
nome. ]!]m 1:895 ·tinha na séd-e oito preclios particulares, um elo 
Estado e qua tro crusas ccmmerc•baes .. 

TORORÓ. Log . do Estado da :Bahia, no mun. ele Cayrú. . 

TORORÓ. Auaial elo Estado ela PBahi'a, n·a com . ela Ca
choeil·a, com 11ma eschola. 

TORORÓ. Bairro. no mun. da capital do E otado ela Ba1lia,, 
com uma capella. 

TORORÓ. Nome de uma coroa s itu a da no rio S . F1·ancisco, 
fronte iro ao porto do Pesqueiro e á lngôa elo Pão de Assucar. 

TORORÓ't R io elo Estado de Sergipe, banha o lr,un . de· 
Santa Luzia do Rio Real e clesagua no lritiquiba . 

TOR0RÓ . Ri·o Glo Estado 1da Ba.hia, ua ilha do SS . Sa-· 
cramen~o d a cidade cb r-tapa.rica. 

TOROROCA. Igarapé do Estacl:e elo Pará, no mun. da ca- · 
pita!. 

TOROROMBA. Log. dra. Estado R. G. elo Not•te, no mun. 
ele Papari.. 

T·OROTAMA. Llha d'o Es-tado do R io G . do Sul, sitnada 30 
kih. mais ou menos da cidade elo Rio Grande. E' h~ bitada

,por pescadores. Vide To?·utama. 
TORQU ATO. Ilha do Estado da Bahia, no rio ·s. Francisco, 

no mun. ele Santo Antonio da Glor ia do CUl'ral elos 'Bois. Per~ 
te4lce Ms índios da Missão cl:e Rodelas. 

'li'ORRÃO. L rrgôa: no pov. do Sacco Grande do mun. da 
.vma cle, N. S. das Dol"es, no Estado ele Sergipe . 

· TOR:RE. Log . ulo Estado elo 'R . G. elo Nor ~e , no m un . 
ele Canguneta ma. 

TORRE. Pov. do Estado de Pernambuco, no dist . de
San·to Amaro de Taquaratinga, com uma ermi•la (Inf. loc). 

TORRE. I,og. do Estado de Pel'na mbuco, no dist. da Ma· 
gdalena e termo da capital. A. L•ü Pro v. n . i. 532 de 28 de· 
abril de 18Sl fez a egreja, abi ex: islente, matriz da freg. da . 
Magdalena .. 

TORRE. Sert·ote d_o Estado elo Ceará, enJtre Maranguape e 
Paca ~uba, qu as1 ao pe da sarra ele Ba turité . 

TORRE . Serra do {J;"Jtaelo·cle ?erna mbuco,nó mun . ele Alagõa 
ele Baixo . 

TORRE. i\forro elo Es tado de Pe·rnambuco, no mun. dg, 
.BezeHo's . (lnf. loc.)•. 

TORRE. Mot't'O elo Es tado elas A.lagôas , n o Camaragibe. 
TORRE . Serra do Es tatlo ele Minas Gerae5, no dist . do Bom 

Retiro. 
TORRE. Ribeit·ão do Es•taclo de Minas 'Geraes . E' um clos 

fot·ma:üores elo rio elas Antas , ·t1·ib. tlo •rio do Peixe, affi . do· 
l\1ogy- guasst't. ·E' tambem d~nominaclo M.i?·ins . 

TORRE. Lagôa nas immecliações ela cidade de Jcó no Estado· 
tlo Ceará . Foi assi'm denominada por uma bandeira de 200 
homens c1ue Medrado, intendente da casa da •'l.'one mandou 
so b as ord~n.s t]e . Joã~ Conêa ArnQu cl par:a-o Cal'iry. Chego u 
Corrêa ate a Cachoe tra da iVlisaiir> Velha continuou seu ca
n;inho pelo rio Salgaclo .abaixo .a lé ,perto d~ sua foz n; Jagua
rtbe, e n··s ta derrota es'abeleceu um arraia l perto cle lsa lagôa 
em I6i0 pou o mais ou ·menos. 
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TORRE ALTA. Cachoeira no rio Araguaya, affi. do To· 
cantins. (B. ele Melgaço). 

TORREÃO. Log. elo Es·tado elo R·. G. do Sul, no mun. de 
Itaquy. 

TORREÃO. Sel'l·a do II:sta.do do R. G. do Nol'te ex:trema 
N. do m tu . do Jal'llim de Angicos. E' ex:cellenta par'a a ao-ri-
~~. a 

TORREÃO. Morro do Estado de Mina~ Geraes, no mu.n. da 
cidade do Rio Preto. 

TORRE D'AGUA. Log. do Estado do Rio de Janeiro, em 
Therezopolis. 

TORRE DE PEDRA. Bairro do mun. ele S. João G.e Gua
rehy e l.<::O;;taclo de :::>. Paulo, com escholas, 

TORRE DO BUGIO. Set"L·a elo Est:do ele Minas Geraes nas 
di visas do m un. de Baependy. ' 

TORRES . Yilla e muu. do Estado do R. G . do Sul, na 
com. elo Rio elos Sinos, ao N. elo Esta do, na cos La do Oceano 
e Junto aos m0tTOS "das Torres que lhe dão o nome e d•, mocam 
ao Sul da barra elo rio i\1ampituba, naJa~. S. de 29° e 2\J' e 
na lon g. ele 6o 34' Oest~ do Rio de Janei ro . E' limitada ao N. 
pelo ri o Mampituba, a E. pelo Oceano ~ a O. pela eer~:a· do 
Mat•, Orago S. Domingos e diocese ele S. Pedt·o. Foi c-reacla 
parochia pela Lei Prov. n. i3 ele 20 de dezembra de -18 37, que 
desligou- ~~ da matriz de N. S . ela Conceição elo Arroio; iucor· 
poracla ao mun. ela Conceição do Auoio p elo art. 11 ela ele n. 401 
de 16 ele dezembro ele 1857; elevada á categoria de vil! a pelo 
art. I da ele n. i. ·J52 de 21 de maio ele -1878, que, em eeu at·t.IU 
§ li annexou-a á comarca de Maquiné; incorporada á comarca 
do Rio dos S inos peLo ar t. IH§ LI ela de n. 1.251 de H ele junho 
de -1880. Rebaixada de villa pela Lei Prov. n . LôlO ele 16 de 
dezembro de 1887 e restaurada pot· Dec . n, 6.2 de 22 ele janeit·o 
de 1890. Compl'ehencle o povoado Gloria, com uma esch. publ. 
de inst. prim. Tem agencia do correio e duas eschs. publs., uma 
para cada sexo. . 

TORRES. Insig nificante pov . do mun. de CameLá, no Es~ado 
do Pará. Ftea no rio Cupijo. 

TORRES . Pov. elo Estado de Pernambuco, na com . de 'ra
quarebinga e mun. ele Vertentes, á margem do rio Capibel'ibe. 

TORRES. Log. do Estado do E. Santo, no mun . de Tta
bapoana. 

TORRES. Pov . do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Barbacena, elo qual dista -18 kils. Está situado em uma ele
vação e cons·ta de uma praça e cinco ruas, sem cal·çamen·to, 
onde, além ele uma egrej a, com a in·vocação ele S. Sebas·tião, 
encontram-se umas ci ncoenta e t1ntas casas. Cultura de cereaes. 
Dista 24 kils. do Livramento, 18 de Santa Barbara , 30 elo Mello 
do Desterro e 48 de Remedios. 

TORRES. Sert•a do Es·tadlil ele Pel'tlamhueo, no mu11 , de 
Caruarú. 

TORRES. Sert•a ·e riacho elo EstaGio da Bahia, no ·term') 
d'Arêa. 

TORRES, Mo.rro elo Es~ado do ·Rio de Janeit'.') no Ill.IUn . ele 
Angra elos R:eis, nos limites. com o Estado de S. Pdulo. 

. TORRES. Morros s ituactos na c:ilsta ·do Oceano, ao S. elo 
rto lllamp1tuba e em frentfl do recife clenominaclo- ilhJ. dos 
L
1
obo,s. Sao formados pot• tres penhascos, conhecidos pelos nomes 

c e 'I orre elo Sul, elo Norte e elo Meio. 

TORRES. Monte no extremo N. da serJ:a rle Ricardo Franco, 
aos 19• 3U' S. ; no Estado ele i\Iatto-Grosso. Está quasi isolado e 
representa as ruinas cJ:e uma torre quadrangular. Ao cleJ"redor 
Te~m-s3 espalhacl·o~ muitos blocos, que pat•ecem clella cabidos. 
lhr epadea·as e oubros arbustos ct·escem- l'he nas fendas, encima m
a e os cocurutos, engl'inaldam-llie M falhas ou fendas, ·Nã 
~)lem~s Bt houve mais du · uma ~lessas curiosidade~, com ) a cleno
... tnaçao local indica. 

d TO~Rms. Lagôa do Estado ào R. a.. do Sul.« Na distancia 

5 
e 1 3ê~O bt·aças ela f , z do Mamlpi·tuba, diz Eudoro BerLink, acha.

de na m·argem perl,eneente :to Esta.t:lo do R. O. elo "Sul! o.Sa;n·gra-
ouro ela lat;"ôa elas 'rorre~, que tem 8 braças de la rgul'a. " · 

d 1'0B:R E5l. Enseac!J. no Estado do R. G. do Sul. T~ra sua 
enomtnaçao ele tres pAquenos outeiros d'e pedm e tena, situados 

na pr·aut c quasi a J!ll'tllno, pelo lado âo mar, que se destaca-m 

completamenta dos comoros de araia clara, qua desse l"ogar 
prolono-am-se para o N. e para o S. Esses tres oute.ü·os que com
prehen~lem um e~paço de pouco mais ele milha são chamados: 
•rorre elo N)l't.e, elo Meio e elo Sul, sendo os elous primeiros 
mais extensos e alterosos (o mais elevado está 80 pés acima elo 
nível do mtl.l'), e havendo sobre o do Norte algumas casas e uma 
ermida, o que, por uao ser a costa nessas immediações poyoada, 
bas :a unido á cõr denegrid-a elos barrancos dos tres outetros de 
padrd, para tornar o logar mui couheciclo. «II:stanclo- se, porém, 
diz Vital de Oliveira, com a praia alagada e querendo deman
dar- se a enseada das 'l'orres com segu L"ança, a set·ra oll'erece 
exc: llente marca, aYislando-se dis·tinc·tamen~e na mesma serra 
tres picJs, a qne denominam as Tres Irmana ou Fot·quilhas, 
um pouco mais ao N. dos quaes fica a enseat.la e o abl'ig) cl1.1!s 
l'ot·t·es». Pouco mais de uma m.ilha ela costa, ao rumo 76' N E da 
Torre do Centro s ~e t·gue-se um rec:fe, que descobre na baixa
maL' ate246 metro~ de comprimento (N!!: - 80) e 123 me·tros na. 
sua maior lat·gura, ficando c:> m 4, 5 e 6 palmos de altura 
acima d'agua; a meio, pot·ém, elo recife algumas pecl1·as exis.tem 
qne, mesmo no pt•ea-mar, não são cobet•Las . Além da par·te 
que fica descoberta, lança o reclf<~ rest ingas, onde o mar que
bt·a com grande arrebentaçã~, poclenclo-se consi"clerar a totali
dade do recife c Jm 400 metros de oompt•imento sobre i 80 de· 
largu~a . Como os seu3 e:drem :>s NII: -80 inclinam-se um pouco· 
pat·a a cos·ta, pelo lado de terra elo recife ha pouca fi o reação· 
e com bom tempo di desembarcpte, en.contrando- se .todavia, es
parsa8, não poucas pedras peque.nas e pJn:teagudas. O fundo em 
tomo do recife, pel0 lado do mar, é ele 80 palmos, at·eia, cas-· 
calho e pedras, quasi juncto da art·ebentação; fundo que vae 
successivamente crescendo para fót· a até á distancü ele 4 mi :has 

. ela cos La, onde encontra- se 11.2 a 120 palm0s, arêa e lama . Pelo 
lado ta.r1to do NII: como do SO, o fundo é de 48 a 56 palmos 
proximo á restinga, o qual vae até 72 e 80 palmos, navegandc-s~ 
parallelamente á costa. A terra, porem, do reci.fe é o fundo 
mais variavel. Junto á pedra, pruma-se em -12, i6 e 24 palmos, 
até 66 metros ele distancia e depois vae sucessivamente aug
mentanclo a 72 e 80 palmos ate qaasi meio ela ensMcla, en·tre ' !l. 
pedra e a costa, diminuindo então gradualmente a chegar á 
pr.aia com i2 a i6 palmos, fundo ele casca! ho gt·osso e pedra, 
proxima ao reei! e, e as _mais sondas JDedra e areia fi na_ E' 
neste espaço, mais pvoxtmo do recife que da praia, que se 
deverá ancorar; o vento que reinar indicará o melhor Jogar. Com 
muito b:Jm tempo e ventos bt•andos de NE. para o N . pode-se 
desembarcar pelo N. da Torre mais septemtl'ional, porém o me
lhor desembarque . é na pequena enseada entre as Torres do 
Sul e do Centro. O pequeno cordão de p~d:ras sobre que se -passa 
é impraticavel com ventos de SO. Não devem es ta enseada e an
coradouro ·ser clémanclados com máo tempo, pois, alem do reei fe 
pouco l'esguarclar do grosso mar que se levanta em toda a costa 
accresce que ahi as v.agas tornam-se mais revoltas ·por caus~ 
das ped:ras e restin gas. Quem, entretanto, for forçado a buscar 
esse abrigo, devet•á fundear na distancia de 4 a_ 5 amarras 
do recife. Com ven tros elo SE. ( ft·avessia) devet·-se-ha an-. 
corar mais proximo clel'le. Das continuadas observações feitas 
duraute a commissão de q.ue f i encarregado o vice-:llmiL"ante, 
visconde dé Taman.claré, obteve-s3 para a posição do recife
o seguinte: Lat. S. 29°26'40"; Long. O. do Rio de Janeiro 
6° 4±'41"2; variação ela agu1ha, Go Nl~. Todos os rumos 
ap>ontados siio verclacleiros e as soncl<as expressas em palmos 
brasileiro'!.» Divergem sensivelmen.te a.s cartas ele q•ue se se·r-· 
vem os navegantes quanto á posição das 'l.'orl'es; assim, por 
exemplo: J. 'vV. Nol'ie, em ·sua Carta publicada em 1831, assi
gnala o reei re na Lat. ele 29°29' S. e Long. ele 49°.24' O.. Greenw 
4 milhas dis·tante da foz elo Mampituba na direcção EO, colló
canelo as Torres na Lat. 29°:29' S. e Long. 4!JoJ2' O. Greenw. A 
que publicou J. lnsray em 1·856, cl:i para as Torres: Lat.. 29°29' 
e Long. 42°59'30" O. Greenw. A costa na enseada elas 1'orres. 
oll"et•e.ce doeiS planos bem difl"eren tes: o primeiro, a começar da 
praia, que é baixa, ele pequenos comoros de arêa, elevando-se 
após destes, baixos outeiros cobertos de vegetação; o segundo 
formado pot· uma cadeia de montanhas de agri!-clav~l aspecto e 
uniformidade, que vem elo N. e muito pelo mter10r. Barrai 
afuma que a cadeia da moU>t:~n.has desapparege totalmente nas 
Torres . .Ha eu:gano -nessa asseveração, diz V11al de Ohve1ra, 

.parquwrute canti.!'llúa el•la muri.ho prura o.suJ. 
TORRES. Pequeno rio elo Estado da Bahia, reg.a o muu. 

d'Areia e desagua no Jequ iri~:á. 

TORRES . Corrego elo "Estado de S. P~ulo, aJH. da margem 
dir. elo ribeirão do Jerib.ttubn, que é tr1b, elo rto Parahyba 
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do Sul. E' atravessado pela estrada de ferro de S. Paulo ao 
R io de Janeiro. 

TORRES. Corrego do Estado de Minaq Geraes, aJfl. da mar
gem cl il'. elo ribei l'iio da Conquista, que é trib. do rio das 
Mortes. 

TORRES. R ibeirão do Estado de Minas Geraes: nasce em 
um contra-forte da Mantiqueira e é formado por dous corL•egos 
<J.Ue se reunem cinco kils. acima da pov. de T orres. Seu 
valle conünúa sompre, com a mesma lar gura de kes kils. até 
qu nsi entraL' no rio das Mortes, depois de um parcurso de 
12 kilometros. 

TORRES. Ribeirão do Es tado de Matto Grosso , alf. esq . do 
Sararé, galho do Guaporé . 

TORRESMO. Ribeiro ali'. dir. do ribeirão da Caheça de Boi, 
trib, do rio dos Macacos, cujas aguas vão ter ao rio Manso ou 
.das Mor tes ; no Es tado de Matlo Grosso . 

TORRESMOS. Morro do Estado de Minas Geraes, no mun . 
•da Formiga . 

TORRINHA. Pov. do Estado ela Bahia, na ilha ele Tupiassú 
e mu n, de Cayrú. 

TORRINHA. Riacho elo Estado ela Bahia, desagua na 
margem esq. do rio S. Francisco, abáixo da foz do Paramirim. 

TORRINHAS Pov. no mun. ele Brotas e Estado de S. Paulo. 
Foi elevada á clist. pela Lei n . 468 ele i '! de dezembro ele 1896 . 

TORRINHAS. Quinto dist . de paz, ci·eado pela Lei Pl'ov . 
n. 629 de i6 de outubro de 1867 na parochia da Luz de Ca
cimbi nhas, no Es·tado do R. G . elo Sul. 

TORRINHAS. Estação da E. de F. Paulista, no Estado de 
S. Paulo, entr e Canella e Ventania, a 83 kils . da estação elo 
Visconde do R io Claro, á margem d.o conego no An tunes, aff. 
do P inbeil'inho, que o é do Jacaré, no mun. de Bro·tas . 

TORRINHAS . E' assim tambem denominado o arL·oio Ve
lhaco, atl'. do rio Camaquan; no E s·taclo do R. G . do s ·ul. 

TORRINHAS. Col!ecção de penhascos, formando cinco 
arupos especiaes, que se descobrem proxiruos á estrada de Cuyabá 
~ Goyaz, entre os riachos do Jatobà e do Mutum. São penedos 
supel'poslos uns aos outros por pasmoso capr·icbo da natureza, 
e tão a-ltos que bem mereceram o nome que tem. 

TORRINHAS. Arroio do Estado do R . G . do Sul, aff. da 
margem dir. do Camaquan, QL\e é tl'ib. da lagôa dos Pa tos. 

TORRINHAS. Riacho do Estado de Matto GL·osso, proxirilo 
ás rochas des·te nome, na estrada de Cuyab~\ a Goyaz entre os 
cm·regos do Jatobasinho e o dos l.Vlutuns (Dr. S . da Fonseca. 
Dicc. ci"t . ) 

TORRÕES. Arraial elo Estado das Alagôas, no mun. do Pão 
de Ass ucar . 

TORTA. Log . do Estado das Alagôas, no mtm. da Pa lmeira 
dos lnclios. 

TORTA. Lagôa do Estado de Pernambuco , no mun . elo Li
moeiro. Nunca secca, mas não é na vegavel. Dista 18 kils . 
daque!la cidade . 

TORTAS. Cachoeira no l'io Cuyabá, acima do rio do Bahú, 
entre as cach'lei ras das Almas e das 'l'res Pedras : no Estado de 
Matlo Grosso. · 

TORTAS . Cachoeira no rio Cabaça!, logo acima do rio 
B1·anco; no Est ado ele Ma;tto Gr osso. 

TORTINHO. Salto no rio T ocantins. E' de arriscada e dif· 
fiei! passagem; nelle te m-se perdido muitos barcos da pecruena 
navegação do Tocantins e Araguaya. 

TORTO. Log. do Es tado de Pernambuco, no mun. do Bom 
J n,rdim. 

TORTO. Pequena se rra no tel' mO ele S. Matheus do Es tado 
elo Ceará. E' secca e pouco cultivada (Pompeu) . 

TORTO. Prolon gam ento do igarapé Guerindó para o O. até 
o fim da ilha de Canarias, fen~cenelo entre a barra do Cajü 
e a bahia de Mant.ible, para CUJas formações concorre juncla
mente com os r ios Urui.Jú e Carnahubeiras ; no Estado do 

· Maranh ão. 

TORTO. R iacho do Estado do Ceará, banha o mun. de Umary 
.e desagua na margem dil·. do Varzea da Serra. 

TORTO. Pequeno rio do Estado do R. G. do Norte, :J. fi·. do 
rio Potengy, n a com. da capit:J.l. 

TORTO. Rio do Estado de Goy:J.z, aff. do Parnauá ou P;~ra
naoá. Receb\l o corrego Bana nal. 

TORTO. Rio do Estado de Goyaz, aff. da margem dir. do 
Descoberto ou Montes Claros, trib. elo Corum bá. . 

TORUTAMA. Log. do ·Estado do R . G. elo Sul , no mun. do 
Rio GI'ande , com u ma esch. publ. de inst. prim. , Cl'eada pel<< 
Lei Prov. n.1.04i de 20 ele maio de 1876. Vide TO>"Otc~ma . 

TOSCANO. Corrego do Estado do E. Santo, no espaço peL'· 
corri do pela linha telegraphica ~ntl'e S. Mat heus e Mucury. 
Existe um outro con•ego denominado 'l'oscano. Filho. 

TOSC.ANO DE BRITO. Estação da E. ele F. Oeste ele Minas, 
no Estado deste nome. Foi inattgurada a 12 ele fererei ro 
de·1898 . 

TOSTÃO. Lago do Estado do Pará, nos muns. de Obiclos? 
Alemquer, entre o paranárnirim ele Obidos ao S., la aos Curuu. 
e Bôtos ao N. e furo .Mamaur ú ao NO. E' o mais ~\tenso de 
todos os lagos do mun. ele Alemquer; tres quartas p:1r~es delle 
pertencem ao clis·t. ele Obidos . Fica totalmente secco no verão ; 
no inve1•no communica-se com o Amazonas pelos fu ros da Ar
raia, do Cal'doso e do Suisso. 

TOTÓ. Log. no mun . do Bananal elo Estado ele S. Paula. 
TOTOR6. R io elo Esbaclo do R. G. do Norbe, banha o mun. 

de Cut·raes Novos e desagua no rio desse nome. 
TOUCEIRA. Lagôa do Estado do iVia ra nhão, no dist. de B::· 

rity (Inf. loc.). 
TOUCINHO. E' assim tambem a ilha ela Cotunduba, situ<l.ela 

n:J. entrada da bahia do Rio de Janeiro . 
TOUCINHO. Ribeiro do Esta do de S. Paulo ; nasce na serL' '' 

da Cantareira, no mun. da Capita . 
TOUCINHOS. Serra do Estado de Goyaz, nos limi·tes de 

Porto N acionai. 
TOUINI. Riacho do Estado do Amazonas, aff. elo Corat id• 

mani. 
TOUPEIRAS. Recifes junto ao porto de Imbet iba, no Es· 

·tado do R io de Ja neiro. São prosegttimen·to do morro de 
Imbe tiba. 

TOURÃO. Serra elo mun. do Pa·t(t do Est:J.do do R . G . ciO 
Norte . 

TOURÃO. Rio do Es eado do Cear í•; nasce no termo do 
'l'amboril e desagua no Poly em fren te da vi lia de Cara theús · 

TOURINHO. Pequeno rio dd Estado da Bahia, r ega o muO· 
ela Arêa e desagua. no Je'luil"içá . 

TOURINHO. Lagôa do Estado da Bahia, no mun . do Bortl 
Fim. Abas tece a criação durante a secca . 

TOURINHOS. Ilha do Estado de S. Paulo, pertencente ao 
mun. de Caraguatatuba. E' pequena, coberta de mattas e cortl 
boas madeiras . 

TOURO. Ponta na costa do Es tado elo R . G. ele Nor te aos 
5°10'6'' de La t. Se 7°31:1'3" de Long. !!:. do Rio de Janeir d . 

TOURO. Arroio do Estado do R . G. do Sul, ali!. da margell1 

septemt rional elo rio Jacuhy. 
TOURO-PASSO. Vide Toro-P asso . 
TOUROS. Villa e mun. elo Es tado do R. G. do Norte, 

na com. do Ceará-mirim, defL·onte do mar, a uns 70 JcilS · 
daqnella cidade, a. 60 do Muriú, 90 de S. José de Angicos e gS 
de N. S . da Conceição ele Guamaré . Orago Se nhor 'Bolll Jes ~5 
dos Navegantes. O tel't'itorio dessa villa que, em principio fat1~ 
parte elo rnun. de Extremoz (hoje Ceará-mil'im), foi por .Acto d~ 
extincho conselho Presiclerrcial, de 11 de a bril de 1833 elevado 11 

categoria de villa, sendo esse Acto confi rmado pela 'Lei pro~· 
n. 21 ele 27 de março de -1835. Quanto á denominação que d;tO 
de Por·to de Touros, consta ser isso devido ao fac to da na oc· 
casião ~m que os a n tigos na vegan·tes da cosha approxim ararn·5: 
dessa vdla, terem ap~areciclo uns touros cgte pastavam no curtl 
de _uma ~·ocha, que . extste no por to, onde ainda se vê tres peças~~ 
a rt !lher1a, que all foram collocadas outr'ora por causa doS P1 _ 

ratas. O mun. é regado pelos l'ios Maxaran,.uape Riachão Golan 
dim, Sacco, Cannabl'a va, P nnahú, Ca tolé, "Jequi e alguns' outros· 
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Ne!l~ ficam os morros da Petitinga, Zumby, Vermelho, Coelho, 
Caiçara .e Jacaré ; os lagos e lagôas do Fonseca, Jequi, Baião, 
Vermelha, Grande, MuLuca, Barrenta·, P e·tit inga, Atoleiros 
Cot~a, P r e·ta, Tres-Irmans, Catolé, Fogo, Cravatá e Boqueit•ão: 
o cabo de S. Roque e as pontas de Santa Cruz ou Caconho, Qui~ 
xaba ou C :ll~an h a~· •. Santo Chr1s~o, .Tres Irm ãos; e os portos 
de Mat·acaJau, Pet1tmga , Touros, Catçára, Jacaré e Gallinhos. 
Lavoura de canna de ass ucar, algodão e cereaes. Industria de 
criação de gado e da pesca . Tem a egreja matriz, de r egular 
construcção e si-tuada defronte do ma1·, e a capella de San·to 
An~ão Abbac~.o situada ~o morro da . Caiçára. Tem eschs. publs . 
de metr. pt•Jm . Agenc1a do correio. Sobre suas divisas vide 
art . li da Lei Prov. n. 2'1 de 27 de março de 1835. Foi creada 
com . pelo Dec. n. 63 de 20 de outubro de 1890 . 

TOUROS . Rio elo Estado elo R. G . do Norte, r ega o mun. d.o 
seu nome e clesagua no mar. 

TOUROS . Ri0 do Estado do P araná, affi. do rio Iguassú . E• 
atravessado pela linha telegraphica . 

'l10UROS. Rib~ irão do l:~staclo elo Par aná, n as eM visas do 
mun. de Jagllaryahiva. Nasce na serra da Cinza . 

TOUROS. Rio elo Estadb de Santa Cat harina, affi . do rio 
da Divisa , que o é do Lavatudo. 

TOUROS. Rio na fronteira elos Estados elo R. G. elo Sul e 
Santa Catha l'in a, desag.w. no P elo tas na passo de Santa 
Victorio.. Tem ele extensão 54 kils . Em a lgumas Ca1·tas figura 
desaguando no rio Cerquinhas. 

TOUROS . Porto no mun. de seu nome e Estado elo R. G. 
do Norte. 

TOVUNA. R io do Es tado do Paraná, banha o mun . de 
Çampjna Gra: nde e clesagua. no Capivary Grande, que pP.I"tence 
a bacia do Ri beira . (Inf. loc . ). 

TRABIJÚ. Mort·o do Estado de S. Paulo, na margem esq. 
do rio Parahyba do Sul, entre 'l.' aubaté e Buquira . 

TRAÇADAL . Suburbio ela cidade dtt Januaria, no Estado 
ele Minas Ge1·aes. 

TRAÇADO . Carrego do Estado de Min<ts Cet·aes, aill. da 
margem es q . do rio SantJ Antonio, trib. do rio do Somno, que 
o é de Paracatú. 

TRACAJ Á . Ilha elo Estado do Amazonas, no rio Japurá. 
Fica prox im a elas i lhas Curumatá, Upé e Mauary. 

TRACAJ Á . Lago do Estado do Amazonas, clesagua na mar
:rem esq . tio rio Solimões, acima ela fó'z do rio Neg1·o e clefl'onte 
d a ilha elo iVIa rrecão. O Sr . Araujo Amazonas, n o seu Diccio
nario, esct·eve Tci!I"CbcajcL 

TRACAJ Á. Lago elo Estado d0 Pará, no mun. ele Faro . 

, TRACAJ Á. Igarapé elo Estado do I\,m azonas , no mun . ele 
Coary. 

TRACAJ Á . Igarapé do Estado do AmazontlS, no mun. de 
Man:í.os. 

TRACANÁ . Ilha elo Estudo do Amazonas, no mun . de 
B.orb·a. 

TRACU Á. l\Iorro formado po1· mon·ticulos ele areias e si
tu ado na costa do E-;taclo do Ceará. No cen tro dess ~s montí
culos ou ~unas ~visla-se , do mar, um serrote denomin ado 
- lJ{cb·taquwy -, Jun·to ao qual apparecem outros conhecidos 
pelo no me de- ??10?.l 'OS elo Ca.scaval. 

TRACU Á. Ilha situada no rio Tapajóz; estende-se de N. a 
S. e fica ft·on·teira á ilha do Uarupá, em um dos pontos em que 
!e_ ahtrga o rio. Sua~ proximidades são semeadas ele baixios, 
n~t·e r-s q uaes com pouco fundo pó ele-se navegar . Esta ilha é 

]). eL·ta de matto, i excepção de uma pequena pa r·te cuUivacla. 
f tz .0 Sr. B. Rodrigues que - 'l'racoá - é o nome ele uma 
orm1 ga . 

doTRA;ClJÁ. Ilha situada no rio Ja,pur;í., a ffi . da marg:em esq. 
i]l Soltmoes ; no Estado elo Amazonas. lt'ica logo actma das 

las Auaty e 'l'apiira e aba ixo das Geo ipáua . 
TR{I.CUÁ . In-arapé do Estado do Pará, irfl . da margem 

esq. elo rio TapaJoz. Recebe o Arichi. E' ha bitado pelos Maués . 
.b'l'RACUÁ. Lngôa clo Es tado elo Ceará . uo mun. de Bebe-

!!'! e , . 

TRACUATUBA . Log. do Estado elo Pará, no mun. de 
Portei, á margem elo rio Pacajá. 

TRACUNH AEM. Di st. do Es·taclo Pernambuco, n o mtm. 
de NazareLh. Orago San·to Antonio, e d,iocese de Olinda. 
E' freguez ia antiquissima. Seus li mi"tes foram determi nad os 
pel o 11rt. V da Lei Prov. n . 44 de 12 de junho de 1837; 
art . li ela de n. 75 de 30 de abril de 1839; ar t. I da de n. 8t6, 
ele 11 ele maio de 1868, art. IV da de n. 1.070 ele 13 de j unho 
de 1872; art . 4° da de n. 1.780 de 5 de julho de 1883. Agencia 
do correio e eschs . publs . 

TRACUNHAEM. Rio do Estado de P ern ambuco , <<E' um 
dos tribs . do Goianna, de cuja fóz á sua ha mais de quatro 
leguas e 1reia . CotTe na cli recção de SO 40, e nos quadrantes 
ele SO e SE. Tem es te rio de ex·tensão, até o Jogar denominado 
Bom Jardim , mais de tl'inta leguas, e com quanto Mllliet de 
S . Aclolphe no se ~t Diooio?ulll ·io GeO!J?·aphivo (em 1845) diga ser 
elle navega vel por grandes canoas , p8r espa.ço de 12 leguas, 

r não me foi possível passar além elas t1·es . Sua Jar gut·a sendo 
de mais de 50 bt·aças na fóz, vai com ella a,té qllas i leglla e meia 
nom fundo ele 60- 50 a 49' palmos- lodo, seccand0 ])ara as 
margens onde se acha mangue baixo e ral'afe ito. Depois 
claquella distancia estreita mais e vem a ficar com 10 palmos 
ele fundo-areia fin a e lamn, na extensão de 3 leguas, conti
nuando para cima com 6 e 5 palmos- areia. Tendo visitado 
es te rio, vi q:re com o crescimento ela maré cheia não poderão 
as canôas ou barcaças subir mais que tees leguas ; e me parece 
que a esteeitesa que t oma o rio não permittirá subir jámais as 
12 Ieguas, que aponta o autor acima citado . E' este l'io tambem 
conhecido com os nomes ele Japomin ou B ujari, » Vital de 
Olivei ra) .. Recebe os riachos Gavião, Ginclahy, T apinuassú, 
Pagy, Matary, Matarysinho, Caraú, Camarim e outros. 

TRAFICANTE. Ilha do Estado da Bahia, no rio S . Fran
ci sco, entre Pilão Arcado e Remanso (Halfelcl.) Pela margem clir. 
desse rio clesagua um riacho ·tambem denominado Trafican,te. 

TRAHIRAS. Villa e mun . elo Estado de Goyaz, ex- parochia 
do mun. ele S . José do Tocantins. Orago N. S. ela Conc~ição 
e diocese de Goyaz. Foi creada parochia pelo Ah>ará de 10 
de janeiro de 1755; elevada á villa pelo Dec. de 11 ele no
vembro de i 83i ; incorpor.ada á comarca elo Rio Maranhão pelo 
art. I § Il da Lei P1·ov . n. 19 de 6 de julho de i 850, rebai
xada ele villa pela de n. i de 19 ele agos·to de 1859 ; reataurada 
pelade n . 3:32 de 1.3 de julho ele 1861. Tem duas eschs. publs. 
ele ins trucção prim. Sobre suas divisas vide , entre Ocltras, a 
Lei Pr ov . n . 12 de 1 de se tembt·o ele 1836 . 

TRAHIRAS . Dist. elo Estado ele Mina s Geraes, no mun. 
elo Curvello. Orago Sant'Anna e diocese ele Diamantina. Fbi 
creaclo parochia pelo§ XVI, art. I ela Lei P r ov. n. 471 ele i 
ele junho de 1850. O territodo elo eli st. ê regado pelos rios 
elas Velhas e elo Cipó, e por diversos affls. destes cpmo sejam o 
Riachao, 'l'tbuna, Geraes, Sacco de S. Pedro, Agua Doce, 
Paiol, Bom Successo, Tabocâ, Mello, Maquiné , Ot1ça, Luiz Pe
reira todos affls. elo rio elas Velhas, Pedras, Cachoei1•a de Cim a 
de Cima, Cachoeira ele BaixJ , Pr~to; Queim ado, Pedra 
Branca, F echados, Extr~ma . Pirapetinga ele Cima , Lages 
Tamanduá, Guaribas, Quilombo, Capim- peba, Ba talha, Pira
pe tinga de Baixo. Brejinho, Monjollo, Picada , Cafundó e Agua 
Santa, todos affis. elo Cipó . E' percorrido pela s~rra elo Bal
clim . Lavoura de canna. Criação de gado. Dista ela cidade do 
Curvello, cerca de 72 kils . ; de S. ~ebastião elo Parauna 54a 
ele S. Francisco de Asis do P ar auna 78; ele Congonb.as 66 ; 
do Pau Grosso 48; de J equitibá 38 ; de Santo Anto.nio da Lagô ; 
24 . Comprehencle os seguintes Jogar ejos : Maqumé, Barra da. 
Onça, Luiz Pereira, Sacco Gt·ancle, Vacca .Brava, T,aboquinh_a 
do Muquem Boa Vista , Extrema, Guanrobas, 'I amanclua, 
GuilhermE:' 'varzea ela On ça , 'l' ibuna, Engenho, Curealinho, 
Geraes Ri'acho ela Anta , 'ferra Quebrada e Raiz. Tem duas 
eg t·ej as' : a matriz () Ros:trio , T em duas eschs . e agencia do 
correio. 

TRAHIRAS. Ilh a do Es tado elo Amazonas, no rio Japurá, 
en·tre as ilhas Amauá e Genipau:í.. 

TRAHIRAS . Ilha do Estado da Bahia, no ri? S. Fran
cis~o entre Remanso e Sentú Sé. Descrevendo o rJo S • . Fr.an
cisco' nessa parte (221 leguas), diz HaHelcl: « O cana.! P.rmc~p~l 
80aue sempre encoslado ao bart·anco ela marg~m dtretta. R10 
ab'!üxo deixa as ilhas da Varginha_, elas T r.a.Jw;as .e a do Pau 
a pique á esq.; ou1ro canal desvw.-se do prtmetro antes de 
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ebegat• á ilha elas Trahiras, deixa esta á clireita e a elo Pau 
a vique á esq. Pela marll'em direita entra o sang1·ado~wo das 
Trahinbs, e sobre elle está assente a pov. deste nome, e entre 
esta e o rio está o morro das 'Jirahiras, que se compõe de quar
toze com veias de chlorjt.o e pyrites . Abaixo das Trabiras, no 
fim da legua, fica o pov. do Pau a pique, e atd.z, em direcção 
meridional, o elevado serrote elo Cacucé». 

TRAHIRAS. Morro do Estado das Alagôas, á mat•gem do 
rio S . FranciRco, proximo de Pão de Assucar. 

TRAHIRAS. Riacho do Estado ele Pernambuco, no dist. do 
Exú. 

TRAHIRAS. Riacho do Estado ele Sergipe, afr'l. do rio 
Commanclante, que o é do rio das Pedras e este do Irapiranga 
(In f. loc). 

TRAHIRAS. Rio do Es:taelo do Rio ele Janeiro, afl'l. do 
rio Macabé. 

TRAHIRAS. Anoio rlo Estado do R. G. do Sul, alfl. tlo 
arroio das Palmas, c1ue o é do rio Camaquan. 

TRAHIRAS. Arroio do Estado do R. G. do Sul, na ilha 
fronteira á capi-tal do Estado, 

TRAHIRAS. Rio do Estado de Minas Geraes; desagua na 
margem dir . do rio Doce pouco abaixo ela foz do Suassuhy
Grande . 

TRAHIRAS. Ribeirão elo EsLado de Minas Geraes, affi. da 
margem dir. do Escuro Pequeno, tt·ibulario do Escuro Grànde, 
que o é do Paracatú e este do S. Francisco. 

TRAHIRAS. Rio do Estado de Goyaz, rega o pov. do seu 
nome e junta-se com o Maranhão. Foi esse rio aurífero dêsco
berto em 1735 pelos sertanis·Las Antonio de Souza Bastos e 
Manuel Rodrigues Thomar, os quaes mandaram erigir em suas 
margens urna egreja de N. S. da Conceição. 

TRAHIRAS. Rio do Estado de Goyaz, affi . do Padre 
Souza. 

TRAHIRAS. Conego do Estado ele Matto Grosso, no clist. 
de S. Gonçalo. 

TRAHIRAS. Rio do Es tado de Matto Grosso, affi. esq. do 
Paranatinga. Suppõe- se ser o mesmo Trahiras, que os antigos 
davam eomo affi. do rio Xingú, abaixo do Barub6. 

TRAHIRAS. Ribeirão do Estado de Mat Lo Grosso; corre 
llara o Arinos . 

TRAHIRAS . Lagôa do Estado das Alagôas , no mun, do 
Pão de Assucar. 

TRAHIRAS. Lagôa do Estado do R. G. elo Sul, na costa 
do Oceano (Eleuth. Camargo) . 

TRAHIRAS . Lagôa elo Estado de Minas Geraes, no dist. 
do P equi e mun. do Pará, á mat·gem do rio Paraopeba . 

TRAHIRAS. Lagôa do Estado de Minas Geraes, na fazenda 
Piraquara pertencente ao distl'icto do Bom Despacho .. 

TRAHIRAS . Gruta do Estado dê Goyaz, a 6 kils. do arraial 
do seu nome,. E' muito extensa e profunda. O _padre Silva e 
Souza, diz ter ella capacidade grande, a que ae nao tem ohe,qado. 
"" De sua cupula destilla certo humor, que se petrifica, fórma 
columnas, pias floreadas e outros objectos de ditferentes fórmas: 
.essas pedras, tocadas, teem o som do metal ». 

TRAHIRY. Antigo dis t. do Estado do Ceará, incorporado 
:á freg. do Alto Alegre do Pat·azinho pelo art . I da Lei P1•ov. 
n. i. 020 de 14 de novembro de 1862. Foi elevada á vil! a pela 
Lei Prov. n. 1.068 de 12 de novembro de 1863, e rebaixada 
·dessa categoria pela de n . 1.i10 de 10 de ou·tubro de 1864 . 
Tornou-se séde da villa e freg. do P aracurú pelo art. I da Lei 
Prov. n . 1.604 de 14 de agosto de 1874, que em seu art. II 
denominou-a villa de N. S . do Livramento: Em virtude da 
Lei Prov. n. 1.669 de 19 de agosto de t875, a villa de N. S. elo 
Li vramenlo passou a denominar-se Trahiry. Incorporada á 
·Com. da Impera triz pelo § III, art. I da Lei Prov. n. !.814 de 
22 de janeiro de 1879. Foi, pois, a villa do Trahiry creada pela 
Lei Pro v. n. 1.235 de 27 de novembro de 1868, visto ter-setor
nado séde da villa de Pa;racurú, creada por essa mesma Lei. 
.Sua egreja matriz depende da diocese do Ceará. 0 mun . ·com
prehende os povs. do Mundahú, La'Vagem e Belém. Tem 
duas eschs. publs. de primeiras letras, uma das quaes creada 

pela. Lei Pt•ov. n, 76.4 de S de agosto dd 1856. Agencia,do 
cot·reio. Limita- se com os muns. ele Itapipoca, Pat•acuru e 
Arraial e com o Oceano. T em 5.000 habitantes. 

TRAHIRY. Villa e mun. do EsLado do R . G. do Norte,, 
na com .. do Potengy, banhada pelos rios Trahiry, Potengy e · 
Jacú. Foi em pl'incipio o dist . de Sanba Ct·uz que a Lei Prov. 
n. 777 de U de dezembro de 1876 elevou á 'llilla com o nome, de 
Trahiry. Foi elevada á com. pela Lei Prov. n. 796 ele 15 .de 
dezembt•o de 1876, que constituiu-a com os termos de 'l't·ahil'Y, 
e Nova Cruz ; sendo classilicatla de primeira antr. pelo Dec. 
n. 6.574 de 9 ele maio de 1877. S:1a egreja matriz tem a in• 
vocação d~ Santa Rita ela Cachoeira. (Vide Santa Rita). O 
vigario dessa freg. nos honrou, em 1888, com a seg.rinte i~· 
formação: «Em 1831 Lourenço da Rocba e seu irm ão Joao 
da Rocha e José Rodt•igues da Silva edificaram no local des~a 
viHa uma capella dedicada a Santa ltita da Cassi a , á qualnao. 
só deram o necessario patrimonio, como a respectiva imagen1, 
paramentos e alfnias, obtendo a Provisão para a celebração de . 
missas. Em 18.35 l'oi elevaclà á categol'ia de matriz, erendo seu 
primeiro viga do o B.ev. João Jerl)nymo da Cunha, que, por 
espaço ele 5 annos, administrou-a como vigario encommendado .. 
Em ·1840 o Rev . Ca mello de Mendonça Furtado tirou-a eJil 
concurso e ne lla foi co !lado e e :'1possaclo. Em i85l a ~85.2 o 
mesmo viga rio Camello ·transfel'iu a séde ela ft•eg. para a c!!· 
pella de S. Ben~o, 60 kils: distante ela m3-tL'iz, e não satisfeito 
com a acqu rs·tçao desse dtst. ele paz, entao tJt·acto ela rreg . de 
Vil! a Flor, conseguia tnmbem augmentar a freg . com o dist. 
de Anta Esfolada, hoje Nova Cruz, para onde passou a séde da 
freg . Pouco depois, esse vigario, foi subs·tHuido por permuta que 

, fez, pelo Revm . Jeronymo José Pacheco de Albuquerque JVIara· 
nhão, que, em consequencia do cholera-moL·bus , abandonou-a, sendo 
subst ituido po1· mim (padre Antonio Rapbael Gomes de Mello), 
durante tres mezes, findos 08 quaes, fui a meu pedido exonerado. 
Substituiu-me o padt·e i\1a th ias Fernandes Ribeiro, que a regeu 
até 1858, quando, pela Lei P rov. n. 393 ele 24 de agosto . do 
mesmo anno, foi clJvidiclo o territorio em duas fregs.: a ant1gV. 
de Santa. Rita da Cachoeira, hoje vil! a do Trabiry, e a da 
Anta Esfolada, presentemen·te Nova Cruz . De · 1858 a 8 de 
ou·tubro de 1866 parochiou a freg. em questão o Rev . Antonio 
Dias da Cunha.» 

TRAHIRY. Pequeno rio do Estado do Cea1·á, faz barra no 
Oceano cerca ele 180 kils. ào N. ela Capital. Banha o mun. do 
Arraial. 

TRAHIRY. Rio do Estado do R. G. do Norte, cor1·e peloS 
muns. de T1·ahiry e de S. José de Mipibú, fet•tilisa o valle do 
Capi6, e desagua na Jagôa Papari e d'ahi vai ter ao Oceano 
no logar denominado Pedra do Camoropim. Dizem que pela 
foz originaria desse rio, a qual acha-se hoje obstruida, por um 
morro de arêa e por um cerrado ma nga!, entravam e sahia!U 
livremente, bat·caças cart•eg:hdas com gtJneros. Desviand~ poste· 
ri01•men·te o seu curso, foi o Trahiry buscar nova sah1dl!- no 
Camoropim, onde o arrecife mostra-se sensivelmente :tbatrdo e 
rachado em muitas partes . O Trahu·y atravessa a est rada do 
Papary para Guyaninha. 

TRAHITUBA. Serra do Estado de Minas Oeraes, enLre 
Baependy, S. João d'El-H.ei e LaV!'as. Vide Treituba. 

TRAIÇÃO. Ribeirão do Estado de S. Paulo, atr. do rio 
Pinheiros, entre os muns. ela cidade de S. Paulo e o de Santo 
Amaro . 

'rRAIÇÃO. Bahia no Estado do Parahyha do Norte, seis 
kils. ao N. da foz do rio Mamanguape. E' separada do xna~ 
por duas pequenas ilhas, que formam tres entradas, das quaes 
a do norte é a mais frequentada, por ter 10 metros de fundo 
n'urn espaço de 3 kiiometros de comprimento e outros tantoS 
de largura. E' lambem denominado Acejutibiró . Barleue de
nominou-a Tebiracaj utiba . 

TRAIEPE. Riacho do Estado de Pernambuco; desagua n~~< 
margem septemtrional do rio Capibal'ibe. 

TRAIPÚ. Cidade e mun. do Estado das Alagôas, sécle dll> 
com. do seu nome, assen•te sobt•e uma pequélla colliua, á mar· 
gem do S. Francisco, Jlronteira á grande sert"a da Tabang!L, n~~> 
margam opposta. Tem a cidade diversas ruas regula rmente 
alinhadas, nas quaes se contam para mais ele 450 casas , tod~S 
de telbas, e alguns sobrados; uma boa matriz, sob a invocaçao 
ele N. S. de O, padroeira ela J!reg., e um cemiterio decente . 
O territorio do mun. é geralmente accidentado por sel'l'as, pe--: 

47.40~ 
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"Il'hascos,_ outeiros e collinas, ha.venclo, porém, vas tas planicies 
e taboleiros ?abertos da vegetação propria do sertão, E' o 
~u n. pe1~corr1>lo pela serra Preaca e regado pelos rios S. Fran
Cisco e 'Ira1pu.' além de outl'os. Bem que seja este mun. em i
nentemente cnador, pois nelle se contam numerosas e ricas 
fa~endas de gado, de onde se retiram annualmente grandes 
boiadas para os mercados elo nol'te do Es·taào, não clei:r.a ele 
ser t~mbem de notavel fertilidade agricola; lavra-se alli 0 
a~godao em alta escala, e quando a inconstancia das estações 
nao pert~rba o progresso regular da vege tação. e fl.o rescencia 
do plantw, as colheitas são copiosas e abundantes. O milho 
o f~ijão , o arroz e a mamona, são ou~ros ·tantos producto~ 
agncolas em que abundam os terrenos situados nas visinhanças 
das serras ou nas encostas destas. Além das estradas com
muns, pelas quaes se faz a communicação com as localidades 
~o cenLro,_ ·tocam na cidade uma vez por semana os vapores da 
hnha fluv1al, !endo este e os transportes em canô&s os meios 
de communicação com as localidades de uma e outt·a maro-em 
~lo rio, desde Piranhas até á foz. Pelos annos do ultimo q;ar
tel do seculo xvn era ·possuidor de diversas fazendas ele gado 
~ltuadas á margem do S. Francisco o mestre de campo P edro 
Gomes, que insti·tuiu um morgado para seus descenclen 'es no 
lagar denominado Porto da Folha. No começo do seculo sub
·sequente, estabelecendo residencia n este morgado Alexanclt·e 
Gomes Ferrão Castello Branco, ne·to daque lle Pedro Gomes 
pela linh a paterna, e pela materna elo desembargador ela Bahia 
Pedro Unham Castello Branc.Q, foi provavelmente o dito Ale
xandre, sinão o primeiro, ao menos um dos primeiros [uncla
clores da pov. do Porto da Folha, que depois começou tam
bem a ser conhecida pela denominação de Traipü, em r azão 
de achar-se á barra do rio deste nome no S. Franci~co e poucos 
metros acima da pov. Não está ainda averiguada a época em 
que Pot·to da F olha foi elevado a frPg., mas é muito pt·ovavel 
que o fosse pelos ultimos annos do seculo passado ou nos prin
cípios deste, sendo certo que em 1826 o conselheiro elo governo 
Francisco José Correia, em sessão ele 9 ele fevereiro elo dito 
anno, propunha a c reação da freg. de San t' Anna elo Ipanema, 
desmembrando-a da do Porto da Folha, evidente pt·ova de que 
então já esta se achava insti.tuida. Foi elevada á vil la com a 
~en_ominação ele Porto da Folha pela Lei P rov. n. 19 de 28 ele 
abnl de 1835 e installada a 2 de agosto de 1838. P erclett esta 
ultima denominação, que foi subs·titnida pela ele Traipú, em 
virtude da Lei P1•ov. n. 516, de 30 de abri l de 1870. ffi' com. ele 
ia ent1•. creacla pela Lei Prov. u. 749 de 14 ele junho de ll877, 
e classifi.caela pelo Dec. n. 6. 706 de 19 ele outLtbro elo mesmo 
anuo. A pop. do mun. é calculada em 16.000 habs . Com
prehencle os povs. Canôas, Giráu, Caldeirões , Capivara, 
Riacbão, Jaciobá, Mombaça, Preaca, Rabello , Maneeis e J\'llm· 
guengue. Tem duas eschs . publs. de inst. prim. Agencia do 
correio. Foi e'levada á cidade pela Lei n. 14 ele :L6 de maio 
ele 1892. O Dec. n . 34 de 30 de maio de 1893, supprimiu 
a villa de Bello Monte, incorporundo o seu ·ten'i'torio ao m11n. 
elo Traipú. 

TRAIPÚ. ~erra do Estado das Alagô:ts, nos muns. do seu 
nome e de Anaclia. 

TRAIPÚ. Rio do Estado das Alag-ôas; nasce em Pernam
buco, no Morro Grande ele S. Pedro, 12 kils. ao poente da villa 
do Bom Conselho; banha o m-un. do seu nome e desao-ua no 
S. Francisco, pela '!largem esq . Do Estado das Alagôas'"infor
maram-nos elo segulllte: « Nasce o Tra:ipú em S. Pedro, elo termo 
do Bom_ Conselho (Pel'llamb_uco), entra no dist. elos Olhos d'Agua 
do Ac?wly, 40 ktls. ao ocCidente da pov,; banha o termo ele 
Tt•a1pu e desagua no S. Francisco, depois ele um curso ele 
198 _Iuls. Recebe á direita os riachos Gallinhas, Se1·tão e Ca
puen·as, e á esquerda o Salgado, Imbé, Doce, Marcação, Japão., 
além ele outros.» Do mun. do Bom Conselho nos fazem menção gls affiuentes seguintes: CarnijQ, Leão, Riacho elos Campos, 

1Va1l'a, Olho d'Agua Velho e Salgadinho. 

·d TBRAITUBA. Serra do Estado de Minas Geraes, no· mun. 
e aependy. Vide Treituba. 

TRAJANO DE MORAES. Estação do prolongamento ela 
E • de Ferro Barão de Araruama e inicial da E. de F. ele 
Sauta Maria Magdalena, no Estado do Rio ele Janeiro. 
i' TRALHOTO. Lago ao N. do rio Coanany, no liLtoral elo 
Estado elo Pará. Provém de um igarapé do mesmo nom7. 

. T.RALHUTO. Rio do Estado do Pará, no mun. cl~ Sa
ltnas. E' um braço do A:ündena. 
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TRAMALHETE. Cachoeira, ou antes corredeira, 110 río 
Trombetas, aff. do Amazonas, no Estado · db Pará. · Fica entre 
as cachoeiras denominadas Infel·no e Travá, (Relat. do Sr. B. 
Rodrigues, 1875.) 

TRAMAMBÁ. Pequeno igarapé do Estado do Maranhão. 
Sabe do igt\rapé Ma,racú para o lago Vianna. 

TRAMANDAHY. Log. no mun, da Conceiçiio elo Arroio 
do E stado do R. G . elo Sul; com uma escola mixta, ct·eada pela 
Lei Prov . n. '1.461 ele 30 ele abril de 18SL 

TRAMANDAHY. Praia na cos ta do Estado do R. G. elo 
Sul; estende-se na dil;ecção de SO . desde as T orres até um 
pouco além da foz elo rio Tt·amandahy. E' guarnecida de 
rochas vivas. . 

TRAMANDAHY. Rio do Estado de Sergipe, aJIJ. ela mai•
gem clit·. do Cotinguiba. 

TRAMAN"DAHY. Rio elo Estaclc> do iR. G . do Sul; desagua 
no Oceano aos 29'>56'' de lat. S . e cet·ca de 70 kils. abaixo da foz 
do i.liampitub;t, E' formado por uma successão de lagôas , teJ;m·i
nadas ao N. pela ele Itape,•a e ao S. pela da Porteit•a e commu
nicanclo-se todas por clesaguadouros mais ou menos profundos e 
estreitos. Em i i:l09, o Set:enissimo Senhor Inf.w te Almirante Go
nerat, immediato a Real Pessôa do Principe Regente, por ordem 
de 7 elo novembro, mat·cou a quantia ele '1: 000$000 para 
quem apresntasse um plano admissivel, exacto e vantaJoso para a 
communicação directa e breve da lagôa dos Pato~, com a foz elo 
rio Tramandahy. 

TRAMANDAHY. Lagoa elo H:stado elo R. G. elo Sul, a O. 
da foz elo rio elo seu nome. Tem communicação ao S. com a lagoa 
elo Artll <tz~m. 

TRAMATAIA'. P ov. no tet·mo de Mamaoguape; .no Estado 
do Pan1hyba elo No,· te, na mal'gem elo norte elo rio Mamanguape, 
a 6 kils. do mar. 

.TRAMBIOCA. Ilha do Estado elo Pará, no rio Carnapij6, no 
ch st .. cl~ Barcai·cna e mun. ela capital, na margem esq. do rio 
GuaJara. 

TRANCADO. R io elo Estado elo Paraná, na~ce a O. ela serra 
do Taquary, e clesagna na margem esq. do l'io Gurakesava. 

TRANCOSO. Vi11a e mun. do Estado ela Babia, na com. de 
Porto Seguro, em uma collina proxima do Ocea no. Orago 
S. João Baptista e diocese de S. Salvador. Foi creada villa em 
19 de fevereiro de '-1759. 'l'em duas eschs. pu bis. Cultura de farinha 
de mandioca, milho, feijiio, c.afé, canna de assucar. Conüna com 
Porto Segu ro e Prado. Co I locada á distancia ele 6 k ils. ao S. da 
mat•gem clii·. do rio elo Fntde e sobt·e a esq. elo !pitanga, 18 kils, da 
cidade ele Pol'·to Seguro, insignificant e e decadente villa com
posta de uma unica rua muito larga, com 371 casas communs, 
tendo no fim a matr iz ele S. João Baptista, com os fundos para o 
mat•. Além desta egreja s6 existe em todo o · mun. uma de 
S. Sebastião, no al'!'aial de Caraivamemuan, 24 kils. ao S. Sua 
casa do Conselho, de propriedade particular, está em bom estado. 
Ha um cemiterio sem capella e uma unica escola na vi.ll a . 
Dista 432 kils. da capital. Os habitantes do município lavram 
mandioca., café, e canna e m·iam. Mais importante do que esta 
insignificante villa é o arraial de Itaquena, o verdadeiro centro 
elo commercio e da vida elo mun., porto de mar, com casas de 
neo-ocio, muito maior do que a vi lia, com exportação clirec~a para a 
Bahia, up.ico fuodeadouro para grandes navios, no rio do Frade, 
para onde parecia natural e é até o desejo da população transferir a 
sécle dá vilJa. O terreno é rico em aguas. Assim ao N. de Trancoso 
passa o rio Itahipe, limite Cl'lll Porto Seguro; ao S. em 
distancia ele 2 kils . corre o rio Verde; e mais adiante o Itapo
roroca . O >"io do F>·ade, celebre na historia dessas regiões é o 
maior, t endo a 72 kils. da fóz principio a serie ele oito cachoeiras 
(Gt•ande, Secca, Craveiro, Funil, 'l'omho, Pecll'a de boi, Ait·is e 
Barriguda), acima das quaes encontmm-se estradas e ran0hos 
velhos ele ineligenas ·tapuyos. Abaixo clella.s é e1ue se acham 
as fazendas ele -café, canna e mandioca, e pai' a cima, as ya~tv.s e 
ricas mattas. Outt·o rio pl'incipal é o Caraivamemuan, e~nque
cido pelos aflluentes Jamboeiro, Capueíra, Preto,. Canztl, qa
choeira Amat·o Cemi·terio rlba e Nor·te. No no principal exis
tem a,lg~mas pla,;tações de ;11andio.ca c café, e em sue: barra uma 
povoação com commercio regulal' e soll'ri vel construcç3:o, por o_nde 
entram barcaças, ele pequeno calado a carrega1: madeiras ,e plas
sava. Tt·es kils. mais pal'a o S. desag-ua o rio Corumbao, que 
separa o mun. do Praclo, abundan·te em mattas Gle riquíssimas 
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madeiras, mas, pouco exploradas. Das serras, ramificações ~a 
grap.de serra elos · Aymorés, que ahi tem os . nomes de Joao 
de ·Leão e ~auto André, destaca-se o h•atoriCo MonLe Pas
choal, primeira terra brazileira avis·tada por Pedro Alvares 
Cabral, que fica izoládo ao 3. Todo o ·terreno deste atrazado mun. 
é uberrimo e apto a todas as lavouras, apenas pobre de popu
lação. Seus mares e rios são extrao•·elinariamente piscosos. Alé;n 
da pequena lavoura ele cereaes, café e canna, .ha a e~plor~çao 
e exportação de madeiras, pat'tiCularrr;eute de pau Braztl e ptas
sava. O clima é bom e salubre . Alem da vllla ha os arra1aes 
de Haquena Caraivamemuan, os mais tlorescentes , e Cachoeira. 
S . Simao e' Barra Velha, perto de Caraivamemuan. 'l'eve esta 
villa seu nascimento n'nma antiga aldcia de iudios ele nome 
S . João, fundada em 1586 pelos jesuitas, a c1ual por Ot·d. Reg. 
de 5 ele janeiro ele i 759, foi elevada a villa e installada a 19 de 
feve reiro elo mesmo anuo, pelo capitão-m6r de Porto Seguro, An
tonio da Costa Souza e pelo ouvidor da mesma comarca Ma
noel ela Cruz Freire. Sua f reg. então creada só foi por tal de
clarada por Alvará de 1795. 

TRANCOSO. Pequeno rio do Estado da Bahia, rega o mun. 
de Alcobaça e oorre para o Itanhentin ga. 

TRANGOLA, Log. elo Estado do Rio G. elo Norte, no 
mun. de Curraes Novos. H a abi uma mina de enxof1·e e uma 
fon \e de agua thermal. 

TRANQUEIRA. Log. elo Estado do Paraná, no mun. de 
Tamandaré; com duas eschs. publs. ele inst . prim,, ct·eaclas 
pelo a t•·t. Il ela Lei P rov . n. 141 de 20 ele abril de 1866 e 
ai't . I da de n . ~62 de 23 de mal'CO de 1868 . O ar t. IV da Lei 
Prov . n. 360 de 18 de al.Jdl de 1873 desmembrou-o da freg. ele 
Curyt iba e annexou-a á ele Vo·tuverava . 

TRANQUEIRA. Mon·tanha a 25 kils. ele Curytiba, no Es
tado elo Paraná; cortada pela estr ada que daquella cidade se 
dirige a Assunguy ; a 1060 metros acima do nivel elo mar. 

TRANQUEIRA . Riacho elo Estado do Piauby affi, elo rio 
des·te nome. 

TRANQUEIRA. C01•rego elo Es tado de.lVIinas Geraes; cles
agua na margem di r. elo rio Grande, prox1mo á cachoeira do 
l'VIonte Alto. 

TRANQUEIRAS. Log. do Estado do Piauby, no termo 
de S. João elo Piauhy. · 

TRANQUE:CRAS . Pov. no mun. de P assa -Quatro, nó Es
·tado ele Minas Geraes; com t1ma esch. publ. cle inst. pricn, . 
creada pela Lei Pro v . n. 3 .1:16 de 6 ele ouLub1'o de 1883 . Tam
bem escrevem TJ·onq~teiras. 

TRANQUILLIDADE. Log. do Estado ele Pernambuco, no 
mun. de Amaragy. 

TRAP AGÓ. Rio elo Estado ela Bahia, afiL. ela margem esq. 
do Cal'i a' cá . 

TRAPANDÉ. Bairro do mnn. de Canan0a, no Estado de 
S. Paulo; com duas eschs . publs. ele inst . púm., creadas pela 
Lei Prov. n. 8 de 15 de fevereiro -ele 1884. 

TRAP ANDÉ. Enseada ao occiden te da barra úle Cananéa., 
no Es·taclo de S. Paulo. E' formada pelo mar do medmo nome, 
entre a ponta. horeaJl da ilha elo Gardoso ê a qne na mesma 
i lha fica-lhe ao 80. 

TRAPEZIO . Cachoeira no ri ó elo Sul, tlous ·kils . aci-ma da 
de S . Pedro, no mun. do Prado e Estado ela Bahia . 

TRAPIA'. Log . do Estado elo Ceará, no tnun. de S. M·a· 
theus . Ha um ouu·o log . cl0 mesmo n·ome no mun. de Palma. 

TRAPIA'. Log. elo Estado ele Pel'Dambuco, no mun. d·e 
Bom Conselh1. (In f. loc. ). Do mun . do Brejo da Madre de Deus 
nos fa1.em menÇão de dous logs. ahi exis·tentes com o nome ele 
.Irapic~ . · 

TRAPIA'. Log , elo Estado ele Pernambuco, no dist . ele 
Carapo·t6s e mu11. de Caruarú . 

TRAPIA' . Serra elo Estado elo Ceará, no mun . ele S. ·Ma
-theus . E' fresca e cult ivada . 

TRAPIA'. Log . elo Es·taclo ele Pernambuco, no mun, de 1 a
zareLh. 

TRAPIÁ. filonte 110 ·mun, do Patú ~do Estado elo Rio 
Grande elo Norte . 

TRAPIÁ Riacho do Estado do Rio Grande do Norte, ba-
nha o mun. 'do Triurnpho e une-se ao Adq uin hon. 

TRAPIÁ. R iacho do Estndo ele Pernambuco; une-se ao ri~- · 
<Jho Madre ele Deus e juntos desaguacn na margem dir. do rw 
Capibat'i be. 

TRAPIÁ. Corrego elo Estado de Pernambuco , banha o· 
mu11. elo Bom Conselho e clesagua no Balsa mo, affi. elo rio ~at·a
hyba (Inf. loc.) 

TRAPIÁ. Lagôa d,o Estado do Ceará, no mun. de Cascavel. · 
TRAPICHE . Log. do Estado de Pemambuco, no mún. de 

SeTinhaem. Ha outros logs. elo mesmo nome nos muns. ele Ipo
juca e Cabo. 

TRAPICHE. Log . do Estado das Alagôas, no mun. de·· 
P aulo Affonso. 

TRAPICHE. R iacho elo Estado ele P ern ambuco , aill . do 
rio Se l'inhae.Ih , 

TRAPICHE. Corrego elo Estado do Rio de J a neiro; desagua 
no ma1· a 8 milhas elo rio S. João, Carece de importancla. Perto· 
de sua fo z e á algumas amarras da ·terra fica a ilho\a. ç\eno
minada Ra:za. 

TRAPICHE DA BARRA. Log, do Estado das Alagôas, 
no mun. de Maceió. 

TRAPICHEIRO. Log . tlo Districto Federal, no districto 
do Engenho Velho. E' atrà,'essad.~ pelo pe_queno r10 ~o s~u. 
nome que forma-se na se rra ela )'IJUCa, e cuJaS aguas sao ut1~ 
lisadas para consumo ela popúlaçao . 

TRAPUÁ. Serra do Estado ele Pernambaco, no mu-n. cl.e. 
Naza,reth . · 

TRAQUANDEUA. Igaa·apé do Elàtaªlo elo P ará, no mun •. 
de Bragança. 

TRAQUATEUA. Log, ao Estado elo Pará, no mttn. ~a. Cá
pita!; com uma esc h . publ . Tambem escrevem Traq~tatma 

TRAQUATEUA. Rio do E;stado do Pará, nasse em um 
grande igapó nas gra ndes mattas que ficam en·tre a cidade de 
Bragança e o rio Qua tipurú e cort·e quasi parallelo a este . A 12 
kilms, dessa cidade co1·ta a es trad:;t que vae aos campos ele Qua
t ipurü e clesagua nos campos elo Pery. «Rio affi . da margem 
di r. elo Quatipurú. Antes de sua confluencia clivide-sa em Cacury, 
Ca,beça cl' Anta e Cutias . (Inf. Ioc .) 

TRAQUATEUA. Rio elo Estado do Pad, no mun. ele 
Vizeu. Desagua no Gurupy. (Inf. loc ). 

TRAQUATEUA. Igarapé do Estado elo .Pa rá , no mun. da 
Capilal, ]!;' um braço elo GuaJará-assú. 

TRARIPE. Rio do Estado da Bahia , affi. elo Subahé. Na 
margem clir : deste r io está a es Làção elo Pilat• da E. ele F. 
de :Santo Amaro, distan te da cidade cerca de 2000 mett·os . 
Desse ponto para a sua foz col'l'e em rumo geral de SELem lei to· 
t:oostituido ele lama e at·eia, e descrevendo, com a largura de· 
12 a 25 metros, Clll'vas em S, successivas e apertadas, na e.~· 
tensão ele 2100 metl'Os até o por to das Bannaneiras ; somente· 
d'ahi em cleante apresenta a la rgttra ele 30 a 50 metros e curvas 
mais amplas até lançar•se no 1•io Snbabé . Suas margens po uco 
elevadas e cobertas de ma ngue ficam munclaclas em grande. 
e-xrensão ná prea-mar. Nasce no Jogar chama-elo Tanqt~e de 
Senzala , uma legna a O. ela frcg. de Oliveira elos Campinhos, 
atravessa~a ele O. a E. recebendo nella os rios Secco, Kagados, 
Olhos cl ' Agua e Monteiro e enka na freg . de Santo Amaro,. 
onde re·cebe o ltapi tinguy. 

TRATIU. Log. elo Estado elo Ceara, no m·m. da Granja. 
TRA U ACÁ. Rio do Es-ta:clo elo :Amazonas, affi. elo Juruá. 
TRA UIRA . Igarapé do Estado ~o ~ará; desag_ua no· .rio· 

Capim pela margem esq. ao N . elo 1garapé denonnn'aclo Iga 
rapé- assú . 
T~AUIRAS. Rio do Estado de Sergipe, aff! . do Vasa. 

BarriS, 

TRA UIRITÁ. Porto e igarapé distantes cerca. de 5 kils .. 
da vi lia de Anaja LUba, 110 Estado elo Íllaranhão . 

TRAVA . Cachoei t•a no rio Trombe tas, affi. do Amazonas,. 
no Estado elo Pará, entre as cachoeiras Tramalh e te e Cachorro . 
E' mencionada no Relat. sobt'e b rió 'Trom beta~, de J. B. Ro
drigues. 1875. 
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TRAVANCO. Ilha do Estado da Bahia, no mun. da Casa 
"Nova. 

. . TRA VESSADA .. Morro do Es Lado de Sergipe, á margem do 
rw S. Francisco, proximo dos morros do Cajueiro e elo Riacho 
Grande. 

TRAVESSA GRAND.E. E' assim tambem denominada a 
-corredeira Pira·taraca, no rio Tietê, Estado de S. Paulo. 

TRAVESSÃO. (llifa;ranhão). Banco de areia; q:ue vae ele uma 
a outra margem do rio, e eft'erece vau aos passageiros (Aranha). 
Em Goyaz, dão esse nome ao recife que atravessa os rios e 
s_empre com soluç,ão de continuidade, apresentando d'esta sorte 

:cana e a mais ou menos profundos e navega v eis (Corrêa de 
Moraes) , 

TRAVESSÃO .. Dist. do Estado do R io de Janeiro, no mun. 
de. Campos . Orago N. S. da Conceicão e dioce,s3 cte Petropolis. 
Fot creaclo parochio. pelo art . I da Lei Pro v. n. 1. 937 ele G de 
novembro de i 873. Occupa uma supel'ficie de365,30 kils. quad1·ados ., 
'llem dua~ eschs . publs. de insLr. primaria. 

TRAVESSÃO. Log. ele EMade de R . G-. do Sul, no dist. 
-ds Sarnta Cruz e mun . do R io P<trdo. 

TRAVESSÃO. Pov . do Es.tado de !Vl.inas Get'aes, no dist. de 
Amparo de Braunas e mun,. de S. Miguel de Guanhães. 

TRAVESSÃO. Ilha do Estado do E. Santo, no rio Doce, 
entre Linhares e o Tatú. 

TRAVESSÃO. Ribeirão do Estado de S. Paulo, afl'. do r·io 
Ypiraoga, que o é do Juquiá. 

TRAVESSÃO. Ribeirão cl,o Estado de Minas Geraes, des
agua na margem dir. do rio Manhuassú proximo da foz desta rio 
no Doce. 

TRAVESSÃO . Riacho do Es·tado de Minas Geraes, banha O· 
'territorio elo dist . de Coqueiros, do mun, de S. Miguel de Gua
nhães e desagua no rio Santo Antonio. 

TRAVESSÃO . Cachoeira no rio Jauaxim ou Juanxim, tt'ib. 
do 'l'apajoz, 

TRAVESSÃO. Cachoei ra formada pelo rio Par do, no Estado 
da Bahia. Ahi em 1861, pretendeu-se estabelecer uma colon·ia 
nacional, da qual existem hoje pequenos ranchos, que ás vezes 
sofl'rem aggressões por parte dos selvagens. 

TRAVESSÃO. Cachoeit•anorio Arassuahy, perto de sua foz 
no Jequitinhonha , no Estado de Minas Geraes. E' a mais peri
g osa d'aquelle rio . 

TRAVESSÃO REUNO. Lago do Estado de Goyaz, desagua 
na mal'gem esq . do rio Araguaya, abaixo elo lago ela Montaria. 
'(Carta do R io Araguaya, levantada pelo major R. J. de l\L Jar
dim. i879) . 

TRAVESSIA. Log. do Estado do Parahyba do Norte, no 
'termo de M:amanguape, dist. da subdelegacia de J acaraú.. 

TRAVESSIA .. Log do Estado de Pernambuco, no mun, do 
Limoeir.:>. · 

TRA VIA TA. Log . do Estado do Cead, a um kil . da séde 
-da pa.rochia da Inclependencia, Ha ahi um açude, · 

TRA VIU, Monte no mun. de Jundiahy, no Es·tado de São 
Paulo. Pela sua altura é visto â grande distancia. 

TREITUBA. Serra do E stado de Minas Geraes, nas proximi
dades da serra das Bicas e do rio Ayuruoca. Out ros a deno· 
minam Trah ituba e Itarituba . O engenheiro Carlos N. Rabello 
publicou na Rev . Industrial de lYiinas Geraes (N, 29. Anno V. 
30 de outubro de 18)7) a seguinte noticia á raspei to dessa serra: 
« A serra da 'l'reituba está situada entre 210 34' a 21° 40' de 
lahtude e i" 21', 1•32' de longitude occidental do meridiano do 
Observatorio Astronomi'co do Rio de Janeiro. Tem approximada
mente, uma altura média de 1500 metros acima do nível' do mar 
e é a séde das primeiras nascerrtes do rio Capivary. Seus cor
regos e ribeirões descem ora em formosas cascatas, ora de quéda 
em quéda, pelos g~·andes aparados ver ticaes, que frequente
mente se encontram na se~·ra, offerecendo âo visitante um esp.e
ctacul o verdadeiramente encantador, Além destas termina:çõP.s 
abruptas, existem tel'l'enos com fortes declives, ou ligeiramente 
i nclinados, formando vastas campinas pot• onde serpenteiam. os 
corregos, seguidos numa e nout!'a margem por uma estrei1ia 
fita de capão de matto. A sel't'a é acoessivel por duas direcções 

-qiJasi 0ppostas: uma na extremidade oéste, na Fazenda do Ba· 

nanai; e· outra qu asi na ponta lés te, na Fazenda da Serra das 
Bicas, propriedade do coronel Antonio F r ancisco de Andrade 
Existem , ~ntr~tanto, <?Utt·os caminhos, verdadeiros trilhos, d~ 
transtto d1f!ictl e ar l'lscado. A serra é formada na base de 
micaschisto que tem ;:rm systema de fendas appt·dximadam~nte 
parallelas, na du·ecçao de 40° NO. e com tal ·quantidade ele gra
nada «almaudina» que esta deve se t• considerada como um dos 
elementos que constituem a rocha. O micasohisto mais pro
fu.ndo que pude observar é compac ,o, com elementos "ctuarlzo 
mica e mesmo a granada» r elat ivamente pequenos, Acima as~ 
senta- se um ?nicaschisto folheado, gland ular, oom elementos 
maiores em tama_nho e com granadas, att~ngindo e talvez exce
dendo a propovçao ele um ovo ele pomba. Com egta ultima 
rocha encon tra -se ai nda disthenio e ma.,.neti to . Enlrre o moicas 
chisto e o quartzito que corôa os pont~s mais altos da serra 
existe-uma ?"acha quwrtzosa micacea, não g1·anadifera e muit~ 
fria.vel. Esta rocha, que tem a mica disposta em camadas é o 
typo intermediaria entre o fJUCI/l"tzito e o micasohisto, do qu'al se 
distingue por ter menor proporção de mica. O quartzito occupa 
as partes mais elevadas e tem suas camadas no direcçii.o· E O. 
levan tad&s para o N. e mergulhadas para o S' . A i-nclinação 
não é co nstante; as camadas são onduladas, e este facto veri
fica-se· de um modo il•refutavel a 200 metr os mais. ou menos a 
L. do signal geodesico da 'l'reituba, onde as camadas se inter
rompem e o ·te t·ren o apresenta uma forte depressão, Nesse mesmo 
Joga r verifica-se ainda , nas camadas, dous systemas de fend'as 
verticaes ou quas~ ver~icaes e proximamente perpendiculares 
entre si. As direcçõ3s destas fendas sã0 NS, e EO . , ha.vendo 
entretanto, Pm alguns pontos desvios ate 20o, Os blocos de 
quartzito, que se encontr am na serra, são dev idos a esses sys
tem a~ de fwclas e á erosão , Ore:. esses blocos se reunem for
mando immen sos cl~~raus de escada,. ora se superpõem 'como 
que fm•mando um pllar; ou dous blocos, tendo du.as extremi
dades assentadas no terl'eno e as oppostag aJ.'lo iaclas uma; sobre a. 
outra, formam uma especie de tecLo, onde os animaes .vão das~ 
cançar e abrigar-se do sol, ou então um longo e estrúto bloco 
sustsnta um maior, formando 1rma meza. Emfim muitas outras 
disposi ções. lhe dão um aspecto pHtoresco. As camadas suope
rior·es de quartz ito são mais coberentes que as inferiores, sem 
en.tretanto serem cimentadas. Resulta disto que, na extremi
dade L da Se rra, o quartzito tem tet•minações verticaes fo r
mando verdadei ros paredões que olh!lim para o N; as erosões 
se fazem sentir de preferencia nas camadas inferiores, e a 
sup erior vai-se salientando sob~·e o paredão como uma coberta. 
Con·tinuando o ell'e ito das erosões , o bloco super ior chega a um 
momento de eguilib,rio instavel e cae na base do paredão. Um 
destes blocos cabidos recentemente pesa apl'oximadamente sete to. 
neladas . Os tabolei?·os que se observam nas Chapadas das Per
dizes são resul tados ela erosão. Esses taboleiros são duas ele
vações COJ? secções horizontaes arredondadas e com paredes 
quas t verttc:;tes . Com graQde difliculdade pudemos subir até ao 
a lto d'e um delles, Apezar de nossa excursão, ter sido feita em 
abril, mez em que as flores escas~eiam, o Dr Al varo da Silveira, 
coli;Jeu representantes das seg-uintes famílias: Leguminosa, Um
bellifera, Euphorbiacea, Lauracea, Orchidacea, Labiata , Myr
tacea, Utriculariacea , Composita . Oxalidacea, Musacea, Amari
lidacea, 'l'Uiacea, Gen tiann\tacea, Bromoliacea, Xiridacea, Con
volvulacea, Amar anthacea, Gramínea, Loranthacea, Lycopo
diacea, Polygalacea, Asclepiadacea, Melastomacea, Bul'manacea, 
Filices. Met·ece especial menção o Lyoopodium Treitubense es
pecie nova muito semelhante á eut·opêa, encontrado e classificado 
pelo Dr. A. Silveira "• 

TREM. Ilha do Estado da Bahia, no mun. da Barra do 
Rio de Contas . 

TREME. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. de Gara
nhuns . 
TR~ME . Carrego do Estado de Minas Geraes, no mun. da 

C.onceição. E' uma das cabeçeiras, do rio Para una e tem origem 
n.a Pedra Aguda . Divide o dist. de Dattas do dl! S. Francisco 
de Assis do Parauna. São seus tribs. o Lages, Pontinha, João 
Gonçalves Correa e diversos outros. Atrav.essa uma grande ID;atta 
d_enomtnacla do Treme . 

TREMEDAL. Dist. do Estado de Minas Geraes, no mun. 
da Bo11. Vista, 01·ago N. Senhora da Graça e dioc~se de Diaman• 
tinv,. Foi di$t. do mun. da Formiga, do qual fo1 desmembr,ado 
e incorporado ao mun . do Grão !Vlogol pela Lei Prov. n. 171 
ele 23 de mat•ço de 1840. Annexado .á IJarochia e mun. do Rio 
Par do pelo § ;xr at·t. XXVII da Le1 Prov. n. 4"1'2 de 31 da 
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maio de 1850 . El evado á parochia pela Lei Pro v. n. 1. 593 ele 30 
de julho de 1868, foi sua sécle t ra nsferid a, em vir tude el o art. 
XI ela de n. i . 66:3 de 16 de setembro de 1870, par a o arr·aial el e 
Lençóes, dispo sição essa que foi revogada pelo § II art . Ir el a de 
n. 1 905 de 19 de julho de 1872. Em 1878, pot· força do art. I 
da Lei Prov . n . 2 .487 de 9 tie novembro foi elevado á ca·bhegoria 
de vill a com o nome de Boa VisLa o incorporado á com. elo Rio 
Pardo. T em eschs. e agencia elo correio. 

TREMEDAL. Dist. elo termo ele Concleuba, no Est ado ela 
Bahia. 

TREMEDAL. R io elo Estado elo Ma ranhão, affi. do ltape
curú pela ma l'gem direita . 

TREMEDAL. Carrego do Estado da Bahi a, aill . da margem 
c1 ir . do ri o P araguassú. 

TREMEDAL . R io do Estado de Minas Geraes, a:ffi . da 
mar g-e m esq . do Verde P equeno, que o é elo Verde Grande e 
este 'ao S. Ft·ancisco . 

TREMEDAL. Con ego do Es tado ele Mi nas Geraes, r ega o 
m un. ele S. Sebasti ção do Para íso e desag ua no rio Grande . 

TREMEDAL. R ibeirão do Estado de Goyaz, affi. esquerdo 
do Santa Mari a, qno é trib. elo ri o Corren te e es·te elo Parana n. 
Co rre sobre ·terreno lodoso. 

TREMEDEIRA. Log . do Estado do R io ele Jan ~ iro , no 
m un. ele Petropolis, á margem do rio Preto . 

TREMEDEIRA. Esta ção da E. ele F. Leopoldina (rede Grão
Pará) ; no Estado elo Rio de Janeiro ; ent re as es·tações ela Fi
gueira e do Areal. 

TREMEMBE. Mun. do Estado ele S. P aulo, distante cerca 
de sete kils . da cid ade ele Taubaté, em uma expl:;macla, a 579 
melros acima do nivel elo mar, cercada pelo rio Pa rahyba elo 
Sul e pelos ribeirões elo Una e Corrêa aflls . daque:le rio, com 
450 babs . Seu pl'incipal e unico eclificio impo rt ante é a matriz 
com 21 metros de frente sobre 58 de fundo . Tem d uas torres 
de es tylo mix to, goLhico e rom a no, uma das quaes com sinos . 
O interiot' é decente e elegantemente orn ado . Tem a capella
m ór e um alta t· com a bellissima imagem elo Bom Jes us . No 
corpo da egrej a ha duas c.apellas later aes com S. Francisco ele 
P au la e N. S . ela Glori a e duas pequenas capellas fundas com 
o Coração ele Jesus e o Coração ele Maria . 'J.' em mais um a 
capella elo Sac•·a mento, com uma pequena imagem do Bom J esus. 
Dut·ante a a nim adíssima festa r eligiosa , que se celebra annn
almente a 6 ele agosto, a pec1uena pov . ele T•·emembé r egorgita 
de povo e troca seu habitual silencio pelo bor borinh o fe>tivo 
de sei s a oito mil pesso as, qne alli ~ffiuem ela~ circumvisi
nbanç.as. e se ins tlll am clPscle .o começo ela qninzena cjueprace ~le 
a festtv•dade . Além da maLr•z possue rnn1" a ca pe la de Sao 
Sebasti áo, no largo do mesmo nome . P or cle·traz ela matriz 
fi cam um as fontes ele agua clll'ysta!lin a e puro., que é ca na
lisacla para clous chafari :;as. A anulyse a que se procedeu nessa 
agua clemonskou a eoc istencin cl ~ arsenico e pyrites ele ferro, 
razão por que é muiLo procurada . Esta agua é ele ri vacla das 
camadas de scbisto l;eluminoso, C{lle fo rma o terreno, sobre o 
qual a pov. e, tá assent ada . Essaspzidas ele schisto betuminoso 
a limenta m a fabri ca ele oleos mineraes de Taubate, claodo 
diversos productos como a gmxa, oi e os de lubrificação, para fi na , 
kerusene , acido s:~lphuri co e hyclrogeneo c;,,rbonaclo, que for
nece o comhusLivel pora a illuminação publi ca. Este schis to é 
conduzi !o pormna linha ele boncles :í.vapor , que pa r te clo gazo
met ro, e ê propri edade da fa milia Cin tra . A egrcja cl'o Bom Jesus 
fo i fun dada em 1669, para cuja patrimonio o capitão i\1;lnoel 
ela Cosb<t Cabral, por escripLura publica d·e 3 novembro de 1751, 
deu uma propriedade de casas e 50 braças de terra em quadra. 
Esse logar é muito fl' eq uen tado pelos múrador es elas cit·cum
vieinha nça'l, não s6 pelo aprazível e pitt·1r esco do sitio, como 
pela clavoção do povo, que é para estas bandas excessivamen-te 
religioso. Sobre a fundação daquelb magestosa cn.pella con
seguimos colher as seguintes informações: « Om velho piedoso 
summamente devoto, de nome José Gomes Gra nito, aceroçoacl~ 
pot· outros egualmente devotos, dirigiu-se em pessoa ao bispo de 
então e impeLrou licença para a fund ação de uma oapella e bem 
assim a approvação de um compromisso da irm andade elo 
Senhor Bom Jesus , como sove cb seguinte Provisão: - O exm. 
D . Antoni o de Gun.delupe, bispo de S. Sebasti ão do Rio de 
J aneiro, e-tc . Attendendo nós M qu e por sua petição nos enviou 
a dizer José Gomes Granito e mais devotos elo S ·nhor Bom 
Jesus, collocado na sua capella elo Senhor Bom Jesus de Tre-

membé, districto ela villa ele T aubaté : Havemos por bem ele 
approvar os sete capi"tulos deste compr omissú, com declo.ração· 
porém, que que1·endo aecrescentar para o futuro alguma cousa, 
reco1-rerão a nós para confirmat·mos . Dada nes·ta cidade de 
S. Seuasti ão elo Rio de Janeiro, aos 24 de outubro ele 1736. + Antonio ele Guadelupe, Bispo do R io de Janeiro. Tilm 1795 
foi a ugment ado o corpo ela egreja como se vê elo t ermo ele 
benção lavrado a 8 de junho pelo vigario ela vara Faus·tino
Xa vier ele Novaes. Aos 8 ele junho ele 1795 por ordem que 
teve elo Illm. Sr. Dr. Arciprea te Vigario CapHular, P aulb ele 
Sou ~a Rocha, benzi o corpo ela egreja novamente edificada do· 
Senhor Bom Jesus do Tremembé, filial á matt·iz desta villa 
ele S . Francisco elas Chagas ele T a,hybaté, desde o arco ela ca
pella-m6•· q <te servira á igrej a velha por pequena, assim mais O· 
adro desde a porta principal até o cruzeiro, no espaço de oi'to 
braças e alguns palmos. ma.nda ndo-o limi'tar com clous marcos 
ele cevos alLos ele grau na , e os lados que serviram ele corredores. 
TllCl& o fiz pe~o ritual de Paulo V. Tem esta igreja dous al
·tar es um clechcado a N. S. da Glot·ta. outro a ~- Francisco de· 
Paula, em que logo depois celebúi em presença de variD.S' 
pessoas de um e outro sexo. Os ditus altal'es tem seus retabulos 
de talha e fronLaes de macleil'a pintada». O Sr .Azevedo Marques 
diz «que essa capella foi co meçada a fundar em 166\J pelo 
paulista BaJ.lhazar ela Cos·ta da Veiga e sua mulher D . Maria 
ele Mendonça, neta de Amador Bueno da Ribeira ,o Acclamado ». 
Foi creada paroch ia pela Lei Pro v. n. 1 ele 20 de fevereiro 
de 1866 e rebaixada dessa categoria pela de n. 21 de 14 de 
março de 1868. Tem eschs. publs. de instr. prim, uma elas 
qnaes creada pela Lei Prov . n. 13 ele 10 ele março de 1.866. 
Agencia elo correio. Foi elevada a clist. pelo Dec . n. 132, de· 
3 de março ele 1891. Comprehende o ba irro do Berigt1. Fui 
creado mun, pela Lei n. 458 de 26 de novembt•o ele 1896. 

TREMEMBÉ. Estação do tramw_ay da Cantarei r a, no
Estado de S. Paulo, entre Mundaqui e Ca ntareira. 

TREMEMBÉ. Rio elo Estado ele S. Paulo, banha o mun. 
de Tauba·té e clesagua na margem dir. do Parahyba . 

TREMEMBÉ. Corrego elo Estado de S. P aulo, na com . da. 
capital. 

TREME-TERRA. Cachoeira no rio Aripecurú, trib. da. 
margem esc1, elo Trombe·tas . Tem tres quedas . • 

TREMIRIM. Log . elo Estado do Rio ele Janeiro, no mun .. 
de l\1acacú . 

TREMPES. Log . do Es·tado elo Piauhy, no mun. de SãG. 
· João elo Piauhy . 

':I;'REPA-E-DESCE . Serra elo ill stado ela Bahia, no mun. 
de Jagual'ipe. 

TREPIQUEIRA. Igarapé do Estado elo Pará, no dist . de 
Bemf.ica e mun. ela capital. 

TRES AGUAS. Log. no mun. ele Mogymirirn do Estado 
ele S. Paulo E' mui procurada para banhos . 

TRES BARRAS. Pov. do Estado elo E. Sa nto a 2ô 
kih. da vi!la ele Santa Thereza, a cujo mtm. pertence. ' 

TRES BARRAS. Log. no dist. da Lage e mun. de Ita
peruna, no Estado do Rio de Janeiro, com eschola. 

TRES BARRAS . (Santa Anna elas). Log. elo Estado do Rio. 
de Janeiro, no mun. das Duas Barras. 

TRES BARRAS. 'Log. do Estaclode S. Paulo, no mun. de 
Caco nele e dist. do Rio elo Peixe . 

TRES BARRAS. Bairro clomnn . da Serra Negt·a, no Estado· 
de S. Paulo; com uma esch . publ. creacla pl>la Lei n. 101 
ele 24 de set~mbro ele 1892. 

TRES BARRAS. Log. ~lo Es:ado ele S. Paulo, no mun. d'e 
Avuré. 

TRES BARRAS. Bairro no mun. de Limeira e Estado de 
S . Paulo. 

TRES BARRAS. Log. e serra do Estado de S. P,tulo, a 
12 kil. da cidade ela Bocaina, a cujo mun. pertence. 

TRES BARRAS . Log. do Estado do Paraná , no disl. de 
S. Jeronymo. . 

TRES BARRAS. LoJ . elo Estado do Paraná, na com. e mun. 
do Riu Negro. 

• 
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TRES BARRAS. Pov. elo Estado ele Minas Geraes, no 
mun . elo Serro; com uma esch. publ. ele inster. prim, creaela 
pelo art. I § III ela Lei Pro v. n, 2. 680 ele 30 novembro ele 1880. 

TRES BARRAS. Pov. do Estado de Miuae Geraes, a 15. 
kiJs. ela cidade ele Lavras, ·com 150 habs. e ums 20 casas·. 

TRES BARRAS. Log. distante 6 kils, de Nova Lorena e á 
m argem do rio ·Abaté ; no Estado de Minas Geraes. Abi o Abaeté 
tem a largura de 50 metros com um metro de proftmdiclade na 
média. 

TRES BARRAS. O l0cal elo Alto P araguay· onde se entron
cam nelle os ribeirões do Brumado e de Sant' Anna. 

TRES BARRAS. Log. do Estadode Matto Grosso, 12 kils. 
da cidade de Cuyabá. 

TRES BARRAS. Estação da E. de F. Banaualense no 
mun. do Bananal e Est ado ele S. Pau·lo . E' assim denominada 
porque ahi fazem barra no Bana nal os ribeirões Agua Com
nrida, Turv~ e Pirapetinga. 

TRES BARRAS. Serra do Estado de Minas Geraes, nas 
divisas do dist . do Cajurú do mun. da cidade do Pará. 

TRES BARRAS. Ilha no mun. ·da Imperat1·iz e Estado do 
Maranhão, no rio Tocantins. · 

TRES BARRAS. Rio do Estado de S. Paulo, affi. da 
margem dir. do Parahyba. Rega o mun. do Bananal. 

TRES BARRAS. Corrego do Estado de S. Paulo, banha o 
mun. do Jahú e desagua no rio Jacaré. 

TRES BAR!RAS. Rio do Estado do Paraná, affi. da 
margem c1ir. do Tibagy. Recebe o Agua Suja. 

TRE3 BARRAS. Ribeirão do Estado do Paraná. Pertence 
á bacia do rio ela Varzea, trib. do Negro, que o é elo Iguassú. 
Corre entre Lapa e S, José elos Pinhaes. 

TRES BARRAS, Rio do Estado de Santa Catharina; eles· 
agua na bahia de S. Francisco. 

TRES BARRAS. Rio do Estado de Santa Catharina, affi. 
da margem esq. do Tijucas. E' assim chamado em razão de 
tFes enormes penhascos que se erguem na sua foz. E' tambem 
denominado Tres Irmãos. 

TRES BARRAS. Corrego do Estado de Minas Geraes, ba
nha. o mun. de Minas No~as e desagua na rnarge~ _esq. do rio 
Surubim um kil, acima da confluencia do r1be1rao de Agua
Boa. · 

TRES BARRAS . Ribeirão do Estado de Minas Geraes,_aill. 
elo rio Caratinga. 

TRES BARRAS. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, affi. 
do rio Pr·eto, que o é do Parabybuna. 

TRES BARRAS. Corrego do Estado de Minas Gerctes, affi. 
do rio Borrachudo. 

TRES J?ARRAS. Cort·~go do Estado de iVlinas Geraes, des
agua na margem esq. do rio Abaeté, affi. elo S. Francisco. 

TRES BARRAS . Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, reu
ne- se ao S. João e jttntos vão desaguar na margem esq. do rio 
Grande. 

TRES BARRAS. Corrego elo Estado ele Minas Geraes, affi• 
do rio Jequitinhonha. 

TRES BARRAS. Corrego do Estado de Minas Geraes; 
nasce no morro dos Corcovados, banha o mun. de S. Sebastião 
do Paraíso e apoz um cm·so de 15 kils. faz barra no ribeirão do 
Ouro. 

TRES BARRAS. Pequeno rio do Estado de Minas Geraes. 
affi. da margem dir. do rio Gloria, trib. elo Muriabé. 

TRES BARRAS. Ribeirão do Estado de. Goyaz, desagua na · 
margem eoq. do rio Crixá-mil'im (Cunha Mattos. Itine1•ario). 

TRES BARRAS (Rio). Vide Paranatinga. 
TRES BARRAS. E' assim ·tambem denominado o rio S. Ma

noel, affi. do Tapajoz; 
TRES BARRAS. Corredeira no rio Tibagy, no Estado do 

Paraná. 
TRES BOCAS. Log. do Estado de Pará, nos limites de 

Pórto do i\foz . 

TRES BOCAS. Logat• do rio Paragttay, 12 kils. abaixo do
Passo de Taruman, formado por duas ilhas parallelas e ·tres 
bons canaes de dous a tres kils. de extensão. 

TRE.S BOCAS.Ilha do Estado do R. G. do Sul, no delta 
do rio Camaquan, contígua á do Quebra Mastro. 

TRES BOCAS. Ilha elo Estado de Matto Grosso, no ricv 
Guaporé, entre as elo Angical e de Gibraltar. 

TRES BOCAS. Grandes r apidos situados no rio Araguaya. 
e formados por um banco, no Estado de Goyaz. 

TRES BOCAS. Igarapé do Estado do Amazonas, affi. elo rio 
Juruá. 

TRES BOCAS. Furo do Estado do Pará, no mun. de Bt·eves. 
TRES BOCAS. Igarapé do Estado do Pará, desagua no 

Oceano entre a foz do Cassipo1·é e a do Coanany. 
TRES BOCAS. Rio do Estado elo Paraná affi. da margem 

esq . do Tibagy . 
TRES CABEÇOS. Serra nas divisas do mun . do Catolé do

Rocha, pertencente ao Estado do Parabyba, com o elo Rio· 
Grande do Norte. 

TRES CAMPOS. Rio do Estado da Bahia, passa nas Ma
mona.s e desagua no rio da Caixa, affi. do Paramirim. 

TRES CAPÕES. Log. no mun. de Cruz Alta do Estado do 
R. G. do Sul, com uma esch. publ. de intr. primaria. 

TRES CAPÕES. Arroio do Estado do R. G. do Sul affi. 
dir. elo Couto, ·trib. do rio Jacuhy. ' 

TRES CASAS. pist. do ·termo de Manicoré, no Estado do· 
Amazonas, sobre o tgarapé do seu nome. E' um dos pontos de· 
escala dos vapores da linha de Manáos a Santo Antonio (no
Madeira). 

TRES CORAÇÕES. Cidade emun. ex- parochia elo mun. da:. 
Campanha, no Es·tado dé Minas Geraes. Possue tres templos: a 
capella dos Tres Coraçõ~s, que tem por orago N. S. das Doret:t, 
a egreJa de N. S .. elo Rosario e a Matriz. Foi cread a paro chia pelo 
Decreto de -14 de .Julho de 1832. Elevada á categoria de vil! a pela 
de n. 3.197 ele 23 de setembro de 1884, que consti·tuiu seu mun. 
com a parochia da 'villa e da de Cambuquira. Cidade pela Ler 
P1·ov. n. 3.387, de 10 de julho de 1886. Tem duas escbs. publs. 
de instr. prim. Agencia do correio. Uma es'rada liga-a á La
vras. A Lei Prov. n. 2.263 ele 30 de junho de 1876, autorisou o 
pre~iden~e da Provincia a designar a povoação dos 1't·es Co-· 
rações do Rio Verde, para o ponto tet·minal da estrade de 
ferro do Rio Verde, caso o capital garantido não seja sut!iciente · 
para leval-a á Burra do Pontal, ou a garantir nos mesm0s· 
t·n·mos elo capital originaria uma som ma que não excedà de 
cinco mil contos de r éis, para levar a estrada a'té á Barra 
Pontal, e si houver sobra seeá applicacla em ramaes de estr-ada· 
para as aguas do Caxambú e Laniba:vy, muns . de Baepe'ndy e 
Campanha . Sob~:e suas dLvisas vide art. VIll da de n. 6.23 de 
30 de maio de 1853, n. 1.138 de 24 de setembro de 1862; arb. IX. 
e X ela de n. 1.190 ele 23 de julho, e art. I ela de n. 1.213 de 22" 
de agost o, ambas de 18134; n. 1.528 de 20 de julho de 1868 • 
art. I da def n. 1.665 de 16 de setembro de 1870, art. I da d~ 
n . 1.998 de ;!4cle noyembro de 1873; art . I§ XI da de n. 2.405· 
de 5 de novembro de 1877; n. 2.556 de 3 de ja neiro de i880. 
O mun·. foi inst :11l1laclo a 16 ele agosto ele 1888. Foi cj ass i
ficada com de :lia en·Lr ·. por Acto 'de 22 de fevereiro ·de 1892. 
Eis a descripção qne fiz dessa . ci·daele quando nella estive.
em 1897. Da Soledade a Estrada ele Ferro Minas e Rio di-' 
rige-se a Tres Coraç0es, seu ponto terminal, passando pelas 
estações de Freitas e Contendas e paradas de S. Thomê e Cotta. 
Na e~tação de Freitas tem seu ponto inicial o ramal da Cam-· 
panha ,da Estrada ele Ferro Muzambinho, que passa por Santa 
Catharina, Bias Fortes, Aguas Virtuosas e Cambuquira, indo 
termit~ar na decadente cidade de Campanha. A estaçãq de Con· 
tendas fica a 12 kilomett·os das aguas mineraes, hoje aban
donadas, e a um kilometro da povoação da Conceição do Riô
Verde, que está situada em um alto á margem esquerda do rio 
elo seu nome. A parada de S. Thomé fica a 24 kilometros do 
arraial de S . Thome das Lettras e á esquerda do rio Verde. A 
parada do Cotta fica proxima á fez do rio Lambary com o 
Verde. Na confluencia cles>es deus rios a Estrada atravessa 
o primeiro sobre uma ponte de ferro. Em ~res Corações co
meça o tvonco principa-l da linha do Muzambmho, que vai até 
Areado, passando pelas estações Flora, ' "arginha, Fluvial, 
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Espe11a, Pontale·~e, FaD)a., Alfenas e Harmonia. Quem appro
xima-se pela Estrada de Ferro Minas e Rio, acompanhando a · 
margem esquerda elo rio Verde, começa a avistar, logo que 
passa a cachoeira do Suruby, ao longe , em uma elas quebradas 
do valle, a se is kil'om ert t· @s ele distancia, o alto do Cruzeiro, que 
é o ponto ma is elevado da 0i.iade ele Tres C0ra,ções. Con
tinfumdo, ass im CJLle o trem começa a descrever a longa curva 
de tres kilom 0tros que acompanha larga e dilatada sinuosidade 
d@ rio, enfrenta- se direetamente com a cidade, em f6rma de 
vasto ampbilheatro, á margem direita do rio, "J.Ue tem sobre si 
uma ponte de madeira. Quem está collocaclo :qo alto do Ro
.sario ou do Cruzeiro clescorlina em frente extensos horisontes. 
A' esquerda , muito ao longe, a 3@ kilOJ;ne·tros ele distancia, está 
a povoação de S. Thomé elas Lettras, aninhada na elevada e 
a.Icantilacla serra, ele onde se ex·trahem beiJas pedras, que se 
prestam ao calçamento dos passeios elas ruas. Em rr.m te está 
a serra do Pai mi tal, a tres leguas que eS.conde em. sua parte 
posterior a poetica povoação de Cambaquira, com as suas tão 
celebre> aguas mineraes. Mais além, ao fundo de tão bello 
qüad~·o, a serra elo Lambary ou ela Campanha, possuiuclo em 
um vaNe a povoação elas Aguas Vil'itttosas, afamada pela sua 
esplendida fonte gaioza. Tambem longe o morro Coroado, pro
ximo á cidade da Campanha, que está. a N kilometros. A' di
rei la e afa~tanclo-se quasi nos ex.tremos elo horiz.onte, a serra 
ele S. Gonçalo, a 48 kilometros, ao rumo ela cidade ele S. Gon
çalo elo Sapucahy. F in almente, · ainda á esquerda, rio Verde 
acima, 180 kilometros distante, de um azul celeste, do qual se 
des;taca apenas pelo leve e tenue rendilbaclo, atravez do qual 
sobresahem numerosos picos e agulhas, vê-se em dias claros, 
a soberba e gigantesca Mantiqueira, nos limites dos JJ:stados de 
Minas , Rio de Janeiro e S. Paulo. Causou- me a mais cruel 
decepção e a mais profunda t t·isteza pene·trar no amago de tão 
decadente cidade. Com uma rua principal denom-inaàa Di
reita , apezar ela sua tortuosidacle, larga, com passeios de pedra 
muito irregular<es; 2i ruas e seis beccos, estreitos, sujos, im
mundos, sem cal~tamento, qnasi toclos em Jaieira, de um barro 
pegajoso, cheios de depressões e atoleir0s, e c@bertos de mat·t@; 
easas t0clas antigas, velhas e na sua quasi totalidade clam· 
ni!ficaclas pelo tempo; egrejas, ele Jugubre aspecto, e ameaçando 
proximo desabamento; ed·ilicios publicas, verdadeiros pat•dieil·os; 
sem illuminação, sem agua potavel, nem esgotos; com com-· 
mercio pouco animado, sem uma unica industria, com urna po• 
pulação ociosa e de pouca moralidade, é Tres Corações uma 
.cidade profundamente decadente, correndo pat•elhas com Bae
pendy e Christina. Entretanto, a natureza foi excessivamente 
prodiga com ella. Collocacla em feliz e aprazivel situação, em 
luga1~ elevado, banhadacs pelo rio V.&l'd:e, e por diversos tri
butarias desse rio, no meio ele uma natureza luxuriante, dis
pondo à e um s6lo fe;racissimo, mas ~1Jandonado, offerecenclo os 
mais bellos e seductores paneramas, com um clima ame• 
ni'ssimo, servida por duas estradas de ferro, a Minas e Rio e 
a Muzambinho, Tres Coraç@es, podja apresentar um aspecto 
mucto OULro se não fosse a incuria tlas municipaHdacles, con· 
fiadas a indivíduos incapazes, deleixaclos, ineptos, que gastam 
a minguada renda das camaras com um pessoal preparado á 
feição para fins politicos. E' preciso muda!.' ele rumo. Ha 
-em todas as cidades elo nosso vasto tn terior, pessoal habilitado, 
mas esse ou é indifl'erente ou é adrede excluído das funcções 
publicas pelos chefes politicos. Um tal systema não pôde con
tinuar, salvo se as povoações quizerem . continuar a arrastar a . 
vida ingloria e ingrata que levam. O unioo edificio regalar que 
apresenta a cidade é a matriz, que fh·a na praça ·Tiradentes, 
praça grande, muito mal tratada, coperta ele capim e cheia de 
atoleiros . · T~m na frente e á peque·na ·distancia um enorme· 
cruzeiro. E' um templo ele granàeza regtJ>lar, cJm cinco ja
nellas, a porta da entrada, e um r&logio ; não tem torres . O 
seu interior é singelo e muito decente. No altar-mÓ!.' vê-se 
Jesus, Maria e José e aos lados S. Benedi<lto e Santo Antonio. 
No presbyterio fica um doce! com a imagem de N. S. das Dôres. 
No col'po da egreja h a quatro altares : de S. Francisco, de 
N. S. elo Carmv, de S. Sebastião e do Senhor dos Passos. A' 
direita do altar-m6r e elo presbyterio fica a capella do Sacra
ment0 com um rico. sacrari0. A matriz não tem rendimento 
algum ; o guizamento Elo culto é feito a expensas de esmolas 
adquiridas pelo parocho. Entretanto, possue, ella um opu
leDito patri.!lilonio, que está em poder de particulares, alguns dos 
quaes teem enriquecido á cusr.a delle. E' urgente que o vigario àa 
fregueZ>ia reivindique os· direitos incontestave·is da egreja, não 
conse.ntind0. nas extorsões que se h'ão feito. A c<o.pella do Ro
sario fica na praça General Deodoro; éstá em ruinas. Por traz 

derla fica o cemiterio e na frent9 um grande cruzeiro cercad(). 
por um gradil de ferro. A cape !la elas Dôres é um ·templo in
decente e completamente arruinado. Por• hem· a elos se o ti
me o tos catholi_cos ela pop~laçã0, set'i& pr eferível demoli-la, do 
qu e deix:al-a de pé como um "ivo a·tLestacto ela impiedade e-da 
indifferenç4 elo povo por uma religião que elle professa 
até com fanatismo. E' a mais antiga egreja da cidade. 
Exi~te mais a capella ele Santa Cruz, em cruel abandono, no 
lugar Cotias, a margem esquet·da elo rio Verde. A casa ela Ca· 
mara e a que tem o it·risorio e pomposo titttlo ele F'oJ•ttm são 
dons sobrados particulares, sem architeetura nem gos·bo e de 
construcção antiga. A cadê a é uma baiuca in_forme, pesbilen ta 
é asquet•osa.. O in.feliz que nella é enca.rce,rado, mo,t,re dentro 
de pouco tempo. Quando visitei-a, fiz-me acompanhar de um 
lenço embebido em agua ela Colonia, para não respirar o fetido 
que clella se desprendia . A agencia do cor1·eío funcciona em 
um preó'lio velth0, todo esbuuacado e por onde a hygi2ne nunca 
passou. O theaLro é ridículo e funcciona em um preclio im
possi..-el de ser b abilado. A cidade possue uns 500 predios, 
sete praças clenomin.aclas: . Tiradentes, Liberdade, General 
Deodoro, Sete ele Abnl, BenJarnln Gon.stant, Municipal e Sete· 
de. Se·tembro ; 2'1 ruas com os nomes de FJot'iano Peixoto, 
Quinze de Novembro, Vinte e Oito de Se tembro, Tt·eze de Maio, 
Quintino Bocayuva, Cesario Alvim, Soledade, Wandenkolk, 
Aristides Lobo, Bias F.ortes. Ruy Barb~sa, !Jemetl'io Ribeiro, 
João Pinheiro, Francisc-:J Glicerio, Aristides Maia , Safclanha 
Marinho, Campos Salles, H.epublica , Commercio, Rio Bt·anco, e 
Tres de Maio ; seis ueccos denominados : elo Prado, lntenclencia, 
Solon, Tenente Peüa, Amarante e S1cramento. .Possue a ci· 
clacle dous meclicos, quatro advogados provisionados, clous 
açougues, quatro alfaiatarias, tres boteis, 19 negocivs. ele fa
zendas, 38 negocias de molhados, uma pharmacia, duas olarias, 
um ouri"es, clous relojoeiros, ·tres sapateiros, tres selleiros, 
trea barbeiros, uma fabrica de macat•rão, uma ele aguas mi
neraes, uma typographia, onde se imprime o Rio Verde, e as 
importantes officinas da estrada de ferro Muzambinho. Tem 
duas ' escolas publicas e o colle~o Mello Franco. A estação 
fic:a a 839m,op de a!Lura, 34k,38o distante ela Varginha, i9 
kilometrcs de Ca,mbuquira e 42.2k,063 elo Rio ele Janeiro. Dão. 
entrada e sabida á cidade os morms da Cot;a, ele Can~agallo e 
do Aquen·ta Sol.. Tem a cidade uma p<~p~l~ç~o ele 2~000 ha
bitantes e o d1str1Cto de 7 a 8,000 . O mumctpLO cornpoe-se ele 
campos, cerrados e mattas. A lavoura é de cereaes , canna e 
café. I-Ia grande criação de gado. E' o ponto em que param 
as boiadas que se destinam a S. Paulo e a Capital Fede1•al. Ha 
gado de todas as esp1cies e é o que dá vida a cidade. O muni
cipio é percorrido pelas se t•ras e serrotes dos Cottas, Patrimonio, 
Telhas, Santa Emiliana, Abelhas, Branquinhp, Tachos, Ser· 
riuhas, Cobiça, Maria Victoria e Nymphas, que divide Tres
Corações com S . Thomé. Regam-no os rios e corregos Verde, 
Palmella, Lambary, S. Bento, Peixe, Cantagallo, Serri_nha, 
Santa Fé, Aquenta Sol, Cotia, Abbadia, Tachos e Tranqueiras. 
Comprehende os povoados Maft•as e 'felhas e o districto de Cam
buquira com 1.979 habitantes e 438 casas. Confina coa: os 
municípios da Varginha, da Campanha e de Baependy. D1zem 
que o nome de Tres Cot·asões, I?rovém ~a capella mandada 
eri"gir em :1.760 pelo capltao Dommgos Dms ele Bat·ros, e de
dicada aos T1•es Corações de Jesus, Maria e José . Dizem outros 
que o nome provém do rio Verde, formar em suas sinuosidades 
prox:imo á cidade, tres corações ; e, ainda outros, por existirem 
no lugar Santa Fé tres lagôas com a fót·ma de tres corações. 
O clima é o mais ameno, as estações são bem accentuaclas, 
quentes no verão e fl·ias no inverno. A temperatura maxima. 
no verão é de 30o e a mini ma no invet·no de 0°. Os casos 
de longevidade são muito com mn ns. Notei, pet•correndo a. 
cidade, uns 10 velhos, que, pelo arruinado das faces, calculei 
terem mais de 90 annos. No fim da rua Quintino Bocayuva, 
antiga do Pretorio, rua recta, limpa, abahulacla e em ladeira. 
fica o alto ào .Cruzeiro. E' o pon·to mais elevado da cidade. 
sendo lindíssimo o panorama que dahi se deslructa. para qua.l
quer lado que a vista se vo lte . Ha na cidade, além da ponte 
de madeira sobre rio Verde, a qual carece de concerto, mais 
duas de ferro, uma sobre o mesmo rio Verde e outra sobre () 
rio do Peixe, ambas atravessada~ ·pela estrada ele fervo Muzam
binho. A renda da municipalidade é de 40 contos a nnual
meote . O commercio da cidade, que ê insignificante, está in
felizmente, entregt1e em grande parte aos turcos, que ultima
men~e teem invadido o Brazil, ·e q]le são uma raça de pouco 
asseio, inassimilavel, de fr:.ca cultura intellectual,··que sómen'te 
se entrega ao commercio de bugigangas . Na época da fundação 
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da actual cidade era acLi vo o serviço de mineração de ouro nas 
margens do rio _Verde, e ainda ~oje ~ncontram -se vesti~ios e~essa 
anitga mineraçao , mesmo proXImo a ct~ade A povoaçao fot ele
vada á freguezw pelo Decreto de 14 de JUlho ele 1832; villa, pela 
Lei Provincial n. 3.197 ele 23 de se tembt·o <!le 1884, e cidade 
pela de n. 3.387 ele iú de julho de 1886. E' comarca de pri
meira en'trancio., cr~ada e classificada por Acto ele 22 de fe
vereiro de 1892. Err.. 18 de outubro ele 1883 chegou a essa 
cidade a primeira locomotivn. cln. Estrada de Ferr0 Minas e Rio, 
que estabelece u ahi o selll ponto terminaL . Nessa ciGJ.acle C0-
meça a l inba ·tron co ela Estrada ele Fet'l'O Mu.zambinho, que 
prolono-a -se actuatmente com 130 ki'lometros de extensão, até 
o Are"aclo. Publ icamos em segu ida um clo·cnme11to ele alta 
valia, até hoje a inda não pu,blicado, pelo ·qual se vê qual o 
patl'imonio d·a cidade, outr'ora denomin'adb Porto Real do Rio 
Verde. Vai elle com orthographia é :t redacção do ol'iginal : 
«Saibam q•1.an·tos es~e publico instrumento de Escriptura de 
ccmpra e venda, paga, e quitação, ou como em direito melhor 
nome tenha, e lugar haja·; virem, que sendo no a nno do nas
cimento ele N. S. J. C. de 11809, aos 16 di·as d0 mez, C!l'e se
·tembro do dito anuo nesta pat'agern clenomJ.nada Fazenda dr> 
Porto Real do Rio Verde, e ermida elos Santissim0s Corações 
ele Jesus Maria e José te!'mo da Vtlla ele Campanha da Prin· 
ceza; Minas e Comarc~ do Rio das Mortes, onde u T~_b!lliam 
e o diante nomeaek·, fu.i vindo e sendo ahy, compat,ecel'ao pre
nsetes partes e ntt·e si hav_idas, e contra_ctadas, a.sab,er: de ullia 
como vendedores o Captta;o lgnacHJ iXuneno elo i t•ado e sua 
mulhor Donna Anna Luzia de Jesus, o Capitão José Bernard,es 
da Costa e sua mulher Donna Maria Jos~pba de Jesus, e ela 
outra como outorgado comprador, João Corr~a Ximenes, na 
qualidade de pt·ocurador bastante <los ,povos ela eli la Ermida, 
que mostrou ser pelos poderes ele sua procm·ação bastan~e ·que 
nesta Escriptura vai incerta, t0clos, moradores neste mesmo 
termo, e pessoas ele mim Ta belliam reconhecidas pelos proprios 
aqui nomeada~ ele que trat0, e doa fé, e pelos obtorgantes ven
dedores me foi dito em presença das testem unhas adia-ale ne
meac}as e a~signadas e G1e mim iíambem reconheoidrus, que eHes 
vendecl@res sendo sen,hot,es e po'ssuidores de v!llrios bens liv,t·es , 
e clesem bargaclos, entre estes, e ele mais ben'S e os seguintes : 
Duas moradas ele casas citas na estt·ada real da passagem Glo 
Rio V~rcle, estr ada esta que segue ela villa da Campanha, para 
a villa ele São João d'El-H.ei, e mais gm.·aes, cuias duas ID?L'Il:das 
se compõem de trastes para de·spej'o, como Barc·oens, Pt•att1etras 
e mais despejos, digo e mais pertenças: e occupaclas em n_e
gocio do Paiz, co m seus q<uimtaes e fttudos respecttvos. Asstm 
mais um Rancho grande de tres lanc~s com seus quartos res
pectivos, para com modo dvs passageu·oli, com seu . pa-teo, tudo 
coberto de ·telhas e feitos de mad~ 1ra lavrada, CUJaS casas e 
rancho, ou ve rão 0s ob~organte3, não só por leg.it i•ma de seu pai 
e sogt·o o capibão Domingos Dias de Barros, como lambem por 
compra que fizerão a viuva e cabeça ele casal) D. Brigtda 
M·aria de Jestts. Assim mais, outra morada ele casas cobertas 
de telhas, immediata as assima c~ecl.aradas, !;JUe tambem se 
compõem de varias pertences '' ella's, como o0zinba, quin't~l e 
fun·do respec tivo, q~1e na mesma fórma as possujão, como as 
que ji assim declara, 1!: asoim, mais erão sen'hores e pos
suiclo\•es de um teneno que principia na frente das di•tas casa. 
e ranc ho, compriendendo este terreno ele campo que vai eoa•finar 
té o ácl t·o da di ta Ermida, e pela beira de uma capoeira assim a 
'té o vall'o que atravessã a estl':rda, e pelo vallo a'baixo te um 
corrigo que a sua agoa hia ao Lambiq11e, e por elle abaixo té 
um rego que vai para a Lavra clelles vendedores e -pela es·t:ràda 
que vém do Rio do Peixe e faz urna incruz iltbada na estrada, 
e casas que vai para S. João cl'El-rei, cun!'J terven0 em toàa ,a 
circumferencia Lerá meio quarto de legua pouco mais ou menos. 
Cujos bens ass ima declarael'os e súas confronta-çõens, m·ui~o de 
suas livt·es von·t~~. dea, e sem constran·gttfienlo de pessôa algutna, 
vendam como de facb@ vendido tinbão de ho'Je 'para trodô o 
sempre ao obtoro-aclo ctW11Jra~lor, dite João Co t-rêa Ximenés, 
como zela.clor ~la di ta E rmida elos San•Liss·i·mos Cet·n:çõéns de 
Jesus, Maria e José, e proeuraclOl' bastant~ do povo concorrente 
pela r eferida procnração ba>tante, que mata vai i1tC'er ta e ao 
diante copiada, pela quantia certa de qnatrocentos m i~ ré'i,, 
qne receberão á '' ista em moeda cot·renilie de G!Ue cl0u fê., ·e por 
.iiso dez de já davào plena e geral quitação para nunca mais lhe 
ser pedida em juizo e nem f61·a clelle por si , seu,~ borclekos, 
1iest~menteiros e sucessores, clemittindo ele si toda a posse, do
'rninio, juz e ac~ão, que tinhão nos refel'idos b~ns, transferinclo-o 

t na pes~ôa delle com_pradm·, que como bal zelador, procui·ador .e 
,' bem[aitot• du dita Ermida, poderão possu~r e servil' r~te •['latrl, 

monio ela refet·id~ lli.ri?i!ila P,assanclo a capella como pretendem, 
a tomar posse JUdJctal. E logo no mesm0 ac·to compareceo 
perante o dito obtorgado compradol' e pr0curadot• cio povo, ~ 
como tal aceitava a presente compra e venda das referidas mo
radas ele casas e tert·eno para o patrimonio .da referida Et·mida 
de·pois capeJtia, que tudo pagou com dinheiro de esmollas, ~ 
otl'ertas dos po\'os, e outras quantias com que os referidos povos 
applicados della tem concorrido; e igun.lmente aceitav.a a qoui
tação dada da quantia rrcebicla, com as clausulas e concliçõens 
es tipuladas na [Dl'eseJ'rbe Escriptura. E ]JOl' tBelos 1111i fot•metnen te 
foi dito que, se na presente escriptura f.a•lta•r alguma clausula 
ou cla usulas em direito necessa.rias, para sua 'inteira vallidacle, 
ac~ni as havíão por •ex.prllssas, e declaradas como se cle cada uma 
dellas fi-zessem especi·al menção . ffirn fê e testemunho de ver
da~e, assim o disserão, o-bt_orgárão e estipula~rão, e me reque
rer<VO Jthes lavrasse este t'nsif;rumen•~o •em nnnha n0ta, em ob
servanci1. do bilhete de distribuição conferido pelo guarda ·mó1• 
e juiz pela Lei, Man06l da Co> ta Ferreira Nunes, -a qual é do 
teôr seguinte : « Escriptura ele compra e ve nda, e quitaçã•> 
que fazem os herdeiros elo capitão Domi.n-gos Di as de Barres 
em a fazenda d'O Porto Real do Rio Vead~, -ao procurader !i!Ó 
povo ela Ermid'a elos Snntissimus Coraçõens de Jesus, Ma.ria e 
José. A. Fonseca, em 15 de Setembre de 1809 - que de.pois de 
lid·a aceitarão e assignarào, e eu Tabelliam como pessoa pu
bJ.ica es~iputanve e aceitantre, tambem aceito em nome d·os 
mesmos pt:esentes. e a-usenbes, e tle quem mais tocar possa a 
aJean·te a ciJ'l'e1tto <fte~i!l:, sendo a tudo tes~emunhas presentes 2\.n
ton to Gonçalves Valhm e Franc1sco Botel'ho Rezende depois 
de lida por mim Anto1:1io Teixeir-a da Si.lva, Tabellião' pub1ico 
do Judicial e Nu tas, que ·a escrevi. - Ignacio Xitnenes do Prado. 
-Anna Lu.iza de J1esus .- José 1J3ern'wrdes da Costa. ~ Nbria 
Josepha e!'e J'esus. -- João Corrêa Ximenes. ·- Antronio Gon
çalves Va\lim.-[1)1rancisco 'B0belho Rezende.• Este documen'to 
acha-se no Livro :13 do ·cartorio elo segu'lldo officio, .folhas '113 
e H4, da cie1'acle €lia Campan·ha, 

TR!ES CORAÇÕES. Estaçãotermimvl ela E. de F. TlwMi
nas Mul Rio Railway Company, Limited. Fic:a <t 839m acima. 
do nível do mar. Della começa a E. de F. Muzambinho. 

TRES CORAÇÕES. 10orrego elo Estado de Minas Gel'aes,. 
no mum. do seu nome. V'll.i p:tra o rio Verde. Recebe o Barreiro. 

TRES CORREGOS. LElg . do Estado do Rio de Jan ei.ro, no· 
mun. de 'l'herezopolis. 

TRES CORR'EGOS. L0g. no .mun. de Campo Largo do 
Estado elo P<traná; com uma esch. prim., cread~'l pela .Lei 
Prov. n. 766 de 30 de novembr0 Ele 1883 . 

TRES CORREGOS. Rio do Es tado Río de J aneiro, banha 
o mun. ele The-rezopolis e clesagua no Paquequer. E' constiluido 
)lot· tres pequenos corregos. 

TRES CRUZES. Log. do Estado ele Minas Geraes, no 
dist. !il.e T aqua rassü e mun. <!le Cae'té . 

'TRES CRUZES . Nome ele um a fazenda si.tuada á beira 
ela E. de F. Central do Brazil, perto da antiga parada do 
mesmo nome e distante ela estação do Tripuhy qua tro kila. 
approximaclamente; no Estado de Minas Geraes. Ex-iste ne11a 
uma tmporlante j azida de cinabrio . 

TRES CRUZES Mor\'o elo Es!iac\0 ele Minas Geraes, mo 
· rn·tm. do F'ira.nga. · 

TRES DE MAIO . Arroio elo Est'aclo do R. G. elo Sul, aff. 
elo rio Cahy ( ~~'leuth. Camargo.- A. VMeqla). 

TRES ENCRUZILHADAS.. Ri:beirão alo EstMlo ·dê •São 
Pa'u!o; banha o mwn. ~e Nan;a-~·e~h ·e desagua rro ri@ ALibaià . 

TRES FERROS. Log, ~ elo Estado c1e wHnas Get•aes, no clist. 
.cJas Sete 'Posses e ·mun. de Tteo:phi-lo Oltoni. 

TRES'iFJGUEIRAS. Log. ·cl0 !Estado do R. G. 'do S.u!l, no 
mu.n. de <:lr.av'â·tahy, co.m esch0là. 

TRES FOGUETES. Log . . do Estado ® Pernambu·co, no 
m;un. elo. Bom /Jarditn. 

TRES FORQUI-LH-AS. O.ist. 1110 n:iun. Gla Ooncei"Çiiie do 
Arro•io elo ·Es·ta~ào elo R. Q . elo Su•J., cem uma esc h. publ. ele i.ns'b. 
prim., creacla pala Lei Pc0\'. n . 1.>461. de 30 de a:bt·i~ de 1884. 
Agencia ào correio. Foi creaclo '[DOl' Le1 Prev. Ih 1. 70;J de 1>3 de 
clezem bi'o de 1888 elevamo á categoria de parochia pela ·Lei 
u. il7'11 dê 24 de dezembro tle 1888, 'Supprtmida pelo Dec. n. 164 
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de 31 de março de 1890, !'es tan.rado o dist. por Acto de 17 de 
iunho ele {890. Orago Santa Maria Magdalena. 

TRES FORQUILHAS. Colonia allemã do Es·~ado do R. G. 
elo Sul, fundada em 1826 no mun. de Santo Antonio ela Pa
trulha, perto da estrada .'1ue ~es~e Es~aclo dirige-se para o 
ele Santa Catharina , e 60 k1ls. d1stante das Torres. Seus habs., 
hoje quasi todos brazileiros, entre-gam-se á cultura da canna, 
ela qual fabricam aguarden·~e, melado e rapadura. 

TRES FORQUILHAS. Arroio do Estado do R. G. do Sul; 
clesa..,.ua na margem occidental da lagôa.do Tgnacio, que se com
munlca com a de Itapeva. Permitta n:.l.\'egação até mais ele seis 
kils. acima de sua foz. Em suas margens acha-se estabelecida a 
colonia do mesmo nome. Tem ele sua origem á foz 30 kils. mais 
.ou menos e atravessa em quasi toda a sua extensão grande nu
mero ele lageados. Recebe como ·tdbs. pela margem clir. os a1-roios 
das Pedras e ela Encan·tacla e pela esq. o rio elas Laranjeiras , 

TRES FUROS. Pov. do Estado elo Maranhão, no mun. ele 
San~o Ignacio do Pinheiro, perto do ri? Tury. E' logar pi~gue; 
tem boas tel'l'as e é mui to farto ele pen:e e de toda a cr uah dade 
de caça, mas é algum tanto sezonatico, principalmente no fim 
das chuvas. 

TRESIDELLA. Dist. do Estado do Maranhão, no mun. ele 
Caxias. Orago N. S. ele Nazare~h e dioc.ese do Maranh~o_. ~on
çalves Dias, em um offic io que, a iO ele JUlho de 1~5~, dll'lglU da 
cidade de S. Luiz ao visconde de Monte Alegre, mmistro do Jm
pel'io, diz o seguinte, que muito importa saber: « Cons~a 
que o logar em que hoje se acha fundado Ca.xias, tinha sido de
marcado a um fazendeiro, que a li estabelecera uma fazenda de 
criação, em t orno da qual se fôra agglomera ndo a pop., e com 
o tempo se crem·a um <~Jrraial, que passou a ser villa e logo de
pois a cidade. Este processo (refere-se a um entr·e os j esuítas ele 
Caxias e um ct•iaelor ele gado, sobre ques·tões de limites de pro
pried~.de de terras), que deverá eln.-tar de fins elo seculo XVI, será 
importan te pelas circumstancias que necessariamen·te deve espe
cificar da época do estabelecimento das pessoas ali resiclenLs, 
elos primeiros jesuítas que ali entraram e elos trabalhos relati
vos á catechese. E' certo que a pov. começou pela freg. de T?·e
siclela, onde ainda hoje se vêm as ruinas da egreja elos padres ; 
todas as patentes de indios conferidas pelos governadores, re
cahiam em pessoas que habitavam aque lle lado, onde ·~ambem 
se achava o des·tacamento militar. T?-·esiclela querem alguns que 
seja corrupção ele TresAldêa,s , e _semelhante etymologia parece 
compadecer·se com a denom1naçao de Aldêa,s Al'tas, que depo1s 
teve Caxias.» O Alman~h do 1\llcbra,nhfio ele 1860 publicou a se
&uinte noticia a respeito dessa ft·eg.: «A Treside.la est6. situada 
a margem esq_. do l'tapecurú, fronteira ao Porto Gt•ande ela 
cidade ele Cauas e é banhada por clous regatc·s -o das Lages 
á d:ir. e o Sanharó á BSCJ.. Ha tres morros perto da pov., sendo 
um ao lado esq. da egt·eJa matriz. Sobre o Lagos e distante do 
rio umas 10 braças, foi lançada á custa elo mun. uma ponte ele 
madeira, de onde nasce a estrada que vae ter ao tão afamado 
riacho da Pon·te. Os pt•edios existen·tes dentro ela pov. não vas
sam ele um as nove casinhas terreas , de taipa e cober·~as ele 
telhas e ele mais algumas cobertas de palha . Tem tres ruas não 
calçadas. A primeira começa no po~to, vae ter ao la1:go d!l- Ma
·triz e dá sahida para o Codó e diversos pontos do mte1'10r1 a 
segunda sabe do riacho Lages, e a terceira, ao longo elo r1o, 
,une as duas outras ... Cei·ca ele 500 braças acima da 'rresiclella 
está o celebre riacho ela Ponte, famoso e conhecido pelas suas 
.ag uas ·~ão cryst<~ llinas, l~mpidas e leves. Não ~a quem tenh.a 
·passado por Cax1as que nao venha pagar o seu ·tr1 buto da aclmt
ração, banhando-se nas fr~scas aguas .do Pon·~e. E' g ponto de 
u•eunião de todas as lavade1ras de Caxtas, e na estaçao calmosa 
as familias caxienses para aqui acodem ã procura da a menidade 
e fresquidão do sitio. t\as suas margens ha muitas casinhas dis
persas. Sete leguas l'io acima está a serra Redonda, mui con?~
cida por sua altura e por frequentes phenomenos de electnct
daele, a que é sujeita. Ouve-~e ás ' vezes ~ estampido até .em 
Caxias e quando tem logar ti. noite v~·se a brtlhante luz electriCa. 
Rio abaixo em distancia de tres leguas, e na margem do r1acho 
Capim, exi~tem grandes pedreiras de calcareo, optimo P.ara a 
fabricação de cal, e nas mesmas terras, entre os clous riachos 
Roncão e Bizarro, distante um do ou·~ro umas 500 braças, no 
logar denominado Burityrana, ha outra . Não são exploradas 
apezar das vantagen!) que offerecem. » A pop. é avaliad:_L em 
pouco mais de 200 habs. Tem duas eschs. publs. de mst. 
prim. Sobre suas divisas vide, entre out1·as, as Leis Provs .. 
n. 506 de 27 ele julho de 1858 e n. 554 de 31 ele maio de 1860. 

'lHE 

TRESIDELLA. Log. elo Es~ado dÓ Maranhão, na com. ele 
Cocl6, com uma esc h. publica. 

TRES ILHAS. Log. do Estado do E. Santo, no mun. ele 
Linbares, á margem N. do rio Doce. · 

TRES ILHAS. Estação da E. de F. Comme1·cio e R io das 
Flôres, no Estado elo Rio de Janeiro, sobre o rio Preto. Nella 
liga-se a estr ada a uma linha ferrea de tt•acção a nimada que, 
em correspondencia com ella, faz o serviço entre a mesma es
·~ação e a do Parahybuna, na E. de F. Central do Bra.zil , 

TRES ILHAS . Grupo ele tt-es ilhas do Estado do E. Santo, 
cerca de 18 milhas distante do porto da Victoria. De Guara
pary nos informaram o seguinte : « São assim ch amadas tres 
ilhas que se acham juntas, cobertas de mat·~o, em frente á 
praia ela Ponta ela Fructa, e ao N. da pov. de Una de Guara
pary . . Tambem são conhecidas pelos seguinles nomes : Aoahy-
?"a, Cambaião e G~tararema. » . 

TRES ILHAS. Ilhas do Estado. do E. Santo, no rio Doce 
e mun. ele Linhares, entre a barra e aquella povoação. 

TRES ILHAS . Lago do Estaclo elo E. Santo, entre os rio.;; 
do Norle e do Sul que, junct~"s, formam o ~. Matheus. E' 
assim denominado por possuir em si lres ilhas . 

T8ES ILHAS. Ribeirão Estado ele Minas Geraes, all'. do 
rio Preto, que o é do Parahybuna. 

TRES ILHAS. Cachoeira no P a ranatinga, 40 kil>. acima 
elo rio Parado, no Es'taclo de Matto G1·osso. Passa- se á meia 
carga, descan·eganclo-se as canôas num grande lagettclo. 

TR.ES IRMANS. Ilha elo Estado elo Rio ele Janeiro, no 
mun. de Angra dos Reis. 

TRES IRMANS. Cachoeira formada pelo rio Itapecurú, 
pouco depois ele sua juncção com o Alpercatas, no Estado do 
Maranhão. " E' form ada ,· diz o capitão Francisco ele Paula R~
beiro, por outros tantos pened s que sobrgsahindo á snperficie 
das fl,guas, se perfilam na largura de· iodo o rio, deixando, 
porém, entre si canaes sufficientes .(Roteiro da viagem que 
fez. em 1815, ás fronteiras da capitania do Maranh ão e ele 
Goyaz ». 

TRES IRMANS Cachoeira formada pelo rio Parnahyha 
entre as cachoeiras denominadas Si-me-apanhas e Costeados. 

TRES IRMANS. Vide To?"l"es. 
TRES IRMANS. Lagôa do Estado do Rio Grande do Norte, 

no mun. de Touros. Sü.o assim elenomiuaclas por se communi-
carem. 

TRES IRMÃOS. Log. do Estado do Ceará, no mun. ele 
Cara·theus. 

TRES IRMÃOS . P ov. e mo1·ros do Estado de Sergipe, na 
margem clir. do rio. S. Francisco, c'?m uma capellinha _(Hal
felel) O Sr. Valle Cabral (cit.) denomma o pov . .Dous I-nnaos. 

TRES IRMÃOS. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no 
mun. de Itaocara, com duas escholas. 

TRES IRMÃOS. Log. do Dis~ricto Federal, no disL ele 
J aca!·épaguá. 

TRES IRMÃOS. Log. do Estado do R. G. do Sul, nomun. 
de Taqua1·y. 

TRES IRMÃOS. Estação da E. de F. de San'to Antonio de 
Padua, no Estado do Rio de Janeiro, •entre Cambucy e Vieira 
Braga, 3601<189 distante Nyterõi. 

TRES IRMÃOS. Serrotes nos limites do mun. ele Coité, no 
Estado. do Ceará. (Dec. n. 69 de 13 de setembro de 1890). 

TRES IRMÃOS. São assim denominados ·~res morros do 
Es·tado de Sergipe, situados entre a barra do rio Vasa Bants e 
a do rio Real. Servem de ba lisa aos navios costeiros. 

TRES IRMÃOS. Serra do Estado do E. Santo, no mun. elo 
Riacho. 

TRES IRMÃOS. Morro do Es~ado do Rio de Jàneiro, no 
mun. de Magé. 

TRES IRMÃOS. Serra do Es·tado de S. Paulo, no mun . . ele 
Santa Rita do Passa Quatra (Inf. loc.) \ 

TRES IRMÃOS. Morro no mun. de Araranguá do Eslaclf 
de Santa Catharina. 

47,e03 
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T RES IRMÃ03. Serra elo Estado ele Minas Get·aes, no mu o. 
·de Campo Bello. 

TRE 3 IRMÃOS. Serra do Estado de i\Iinas Gel'aes, entre 
Car mo elo Bet im e Piedade . 

TR E 3 IRMÃOS . Mort·o do Es tado ele Minas Geraes , no 
clist . ela Conceição da Estiva e mun . de Pomo Alegre . 

TRES IRMÃOS. Morro do Estado de Minas Ge raes, no 
1nun . elo Pat t·oci nio (In f. loc .) 

TRES IRM ÃOS . Ponta na costa elo ills'tado elo R . G. elo 
Nor te, por 7So NO ela ilha ele Cima , n!JJ distancia de 15 milhas . 
A ele E . fi ca na Lfrt. S . de 5° 2'17" e Long. de 7o 9'lW' E. do 
Rio ele Janeiro , 'l' em 3 pequenos morros da a. reia , proximos á 
praia, os quaes sã0 den om i nados frmão ele~ .• do Meio e ele O. 

··-e for mam 3 po n tas com cabeços ele pedra, onde vão quebrar-se 
c as ondas nas marés cheias . 

TRES IRMÃOS. Il ha elo Estado ele Malto Gl'osso, e n"tre o 
i'io Cuyabi e os braços Tres !•·mãos e Capivara . 

TRES I RMÃ OS . Ilha n~ rio fiiadei l'a, logo abaixo ela ca 
· choeira elo seu nome. T em 5 a 6 kils . de comprimento . 

TRES IRMÃOS. Nome pot• que é conhecida a ex trem idade 
in fet·ior da il ha de Ariacuné no rio Cuyabá e Es·taclo ele Matto 

. Grosso. (Barão ele Melgaço) . Vide 11{atança. «]3RAço o.os _'rREs 
1IRMÃOS . Assim se chamJ. o loca l elo rJO Cuyaba, onde a cl1r. se 
finda 0 cana l ele Ar iacuné H sahe á esq. uma escoante, tendo 
todos qnasi a mesma l argura. F ica. 6 kils . acima ela foz do 

··Cuyabá., (Dr. S. da Fonseca . Df.cc. clt . ) 
TRES IRMÃOS . Rio do Estado de Santt\ Catharina. Vide 

Ttes Ba?"ras . 
TRES I RMÃOS . At·roio elo Estado do R. G. elo S11l ; banba 

·o te rr ito t·io ela colonia elo Mundo Novo e clesJgua na margem 
dit•. do rio da Ilha , tl'ib . elo rio elos Sinos. 

TRES I RMÃ OS . Rio do Estado ele lVIizws Geraes, aff . da 
·margem d ir. elo Jeq ui tahy . 

TRES IRMÃ OS. R ibeirão elo Estado ele Minas Geraes; passa 
a i kil. elo clist . ela EsliYa e clesagua na marg'm eJq. elo r io 
Hahim , aff . elo Sapucahy-mil'im. Desce ela ser •·a elo R io do 

"Peixe, contrafo r te da dos Campos, e espraiando-se na >ar zea 
>fo.rma u ma lag-ôa. 

TRES IRMÃOS . R ibeü·ão aft'. do l'io Sapuc:tby, que o é do 
Verde, es·te do Grande, mais ·tar de Paraná. (Relat . elo E ng . 
'Euler .) 

TRES I R MÃOS. Ribei •·ão do Estado de Matlo Gr osso, aff, 
--do rio dos Peixes, tri b. elo Arinos . 

TRES I RMÃOS (Riachos) . Passam na es trada v~lha ele 
·Cuyabá a Goyaz, entre os elas Lavr iuha s e elo Sucurysinho, n :> 
Estado ele M~.tto Gz•osso. 

T R E .S IRMÃOS . R iacho elo Es tado ele lviatlo Gt•o>so. afl'. ela 
margem escr . elo r io c ~~yabú, no cl ist. de· San to Antonio elo 

.'R io Abaixo . 
T R E S I RMÃOS. São tres aff. do Tapajoz, que enl t•a m-l he 

pl'la marg·em di r. l tnS 60 kils. abaixo elo Ar ino ; , com ·tão pe
·quena sepal'ação uns elos outros que ficat'am. conhecidos sob 
u ma só denom inação . Ent t•eta nto são ri os, seg undo Cbanclless, 
-de 2.2 a 26 met ros ele b~cca cada um. 

TRES IRMÃ0 3 . Cachoeira no r io S . F rancisco, entré 
'Paulo Affonso e Püanhas . 

TRES IRMÃO S. São assim denominadas tt·es cachoeiras 
·existe.nte> no rio 'l'i eM, e1lt 1· e as cachoeit·as Hap ura- mirim e 
ltupir lt ; no Estado ele S. Paulo . 

TRE 3 IRMÃOS . Cachoeiras no ri o Paracatú, affi. do São 
Franciseo, no Esta ·to de Minas Geraes, cet·ca de se le kils. dis 
•tan·te ela ele Sant'An na Velha, e seis ela elo Buri tizi nho. T em, 
•segu ndo Halfe ld, dous palmos de altura e cinco palmos e seis 
po llegaclas de correnteza. 

TRES IRMÃOS. Cachoeira no ri o Pardo e Estado de 
lVIatto Grosso , 16 k il s. abaixo da do T amanduá e acima da elo 

· ~r ~quaral. Varadouro ele 50 111
• 

.~RES IRMÃOS . Cachoeü·a no Arinos . VUe ReboJinho . 
T R ES IRMÃOS . Cachoeüa no r io Co-tim, t •·es kils . dis• 

.ante da das Furn as e outro tanto acima d:.t elo Alvaro, no 
Estado elo Matto Grosso . 
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TRES I R MÃOS . Cachoeira no rio Madei ra , 40 kils , aba i x~ 
ela elo Paredão e 45 kils. da do Girau. E' s6 tem íve l no t empo 
elas enchentes . O gentio chamava-a Arapacoá . Em frente fica 
lhe o ri o i\Iutum-Paraná . 

TRES IRMÃOS . B:\ixio situado no t•io, Jacuby, na par Le 
camprehenclicla ent z· e Santo Amaro e H io Pardo , no Es·taclo 
elo R. G. do Sul. 

TRES L ADEJ RAS . Pov . elo Estado ele Pel'nambuco, n o 
LP.t·mo ele Iguarasstt. 

TRES L AGÔAS. L~g . do Estado de Pernambuco, no mun. 
do Bom J ardim. 

TRES L AGÓAS. Log . elo Estado ela Bahia, no tet'mo ele 
Ar eia ; com uma esch , pnbl. ele inst. prim . , crt>ada pela Lei 
Prov. n. 2.357 de 3'1 ele julho de 188.2 . 

TRES LAGÔAS L g. elo Es tado ele Matta Grosso , no mun, 
elo Diomanti no. 

TR ES L AGÓAS. Pequeno rio do Estado ela Bahia, rega o 
mun. ele Arêa e desagua nu Jecruir içá . 

TRE8 LAGÓAS . Col'l'~go elo Estado ele S . Paulo; clesagua 
na ma rgem esq. do rio Tietê proximo ao porto do Tiet ê no 
salto do Avanhandava. Tem uns 2m ele l argo , 

TRES L AGÓAS . Lagôas do Estado do R . G . do Norte, no 
mun . do Canguare"tama (lnf. loc . ) 

TRES MARCOS . Arroio elo Estado elo R. G . elo Sul, aff. 
d,~ margem esq . do r io Cahy . 

TRE S MARES. Art·oio elo Estado elo R . G. elo Sul, aff. 
esq . elo r io Cahy . 

TRES MOITAS . Log. do Estado das Alagôas, em Pia.ssa
bussú . 

TRE S M ORROS . Log . elo Estado do R io de Janeiro, no 
mun. ela Rtr ra elo S . João. 

TRES MORROS . Set·t·a elo Estado ele Minas Geraes, no 
mun . ele S. Miguel de Guanhães . Prende-se á serra do Can
don:;a . 

T R ES M ORR OS. Corrego do Estado do Rio de Jane i1·o; 
bn.n I:: a o mu n. de Rezeuclo e elesagua na margem esq. elo rio 
Par ahyba. 
· TR ES ORELHAS. Mor t·o do Estado do Rio ele Janeiro no 
m·m . de Mangaratiba . ]j;' assim denominado pot• que, vist~ de 
longe, tem a configuração ele 3 orelhas reunidas. 

TRES ORELHAS. Serra do Estado ele Minas Geraes , no 
mun. ele Jaguary . 

T RES P AL M EIRAS . Log. no alto Uruguay , no mun. do 
Passo Fundo elo ills·taclo elo R. G. elo Sul. 

T RES P ASSAGENS . i-i.ibeirão do Est!l.do do Paraná, na 
com . ele S. José ela Boa Vis tl • 

TRES P ASSOS . Log . elo .!1:stado elo R . G . elo Sul, no mun, 
de Pelotas. 

TR E S PASSOS . Arroio elo Estado elo U . G. do Sul, afl'. 
clir . elo rio Vaccacahy . 

TRES P AT ACAS . Col'l'ego do Estado ele Minas Geraes. 
Banha o ter ritorio elo clist . de S. Migtzel do Jequitinhonha e 
desagua no r io deste nome . 

TRES PAUS . Log . do Estado elas Alagoas, em Mundahü · 
mirim . 

TRE S PEDRAS. Il hotas ao S. da ciclaele ele Guarapary 
e ao N. ela pov. ele Mia hype, no EsLado do E . Santo. Ficam na 
ponta ele Goyabma . 

TRES PEDR AS. Cot•t·edeira do l' iO Mir anda, por ent re 
pedras, 8 leguas ac ima ela sua cont1 uencia com o Aqui da uana, 
no Estado de Matto Grosso (Barão ele Melgaço). 

TRES PEDRAS . Cachoeira no rio Cuyabá, abaixo d;J. con
fl uencia do rio l3ahú, no Estado de MMto Gl'Osso. 

TRES PEDRAS. Cachoe ira no rio Coxim, t'.'i b, ela margem 
esq. do Taquary, no Estado ele Mat to Gro>so. Fica ponco 
adean te da barra elo ribei rão da Figue1ra. 

TRES PINHEIROS. Log. do Estado ele Minas Geraes, no 
mun . da Ch risti na , com uma esch , publ. ele ins·t. pri m. para 
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o sexo masculino,cl'eada pelo art. II ela Lei Prov. n. 2.568$ ele 
3 ele janeiro de 1880. 

TRES POÇOS. Ribeirão elo Estado do Rio ele Janeiro, alL 
elo rio Parahyba pela margem dir. Banha o mtln. ela Barra 
Mansa. 

TRES POÇOS. Lagôa elo Estado· da Bah ia, no mun . de Jagua
l'ipe, proxima elo oceano . E' de ag11a ~oce, 1~otavel e povoada 
de grande quan bidacle ele_ aves aq';a tteas. 'I em profuncltclade 
sufficiente para a na vegaçao de canoM. 

TRES PONTAS. Cidade e mun . elo Estado ele Minas Geraes, 
séde da com . do seu nome , ligada a Campanha por uma es trada 
cortada pelo l' io Verde. Ot·ago N. S. ela Ajuda e d i oces~ ele 
Marianna. Foi creada parochia pela Resolução ele H de julho 
de 1832. Elevada á ca·tegoria de villa pela Lei Prov. n. 202 
de 1 de abril de 1841, installacla em 10 ele íevereüo de 1842. 
Cidade pela Lei Prov. n. 801 de 3 de julho 1857 . Pela Lei 
n. 202 fui incorporada a com . elo Rio Ve1·ele, então composta 
dos ·termos da Campanha Baepencly, Ayuruoca. e 'l' res P an'tas. 
Pelo art. I, § XVI ela ele' n. 464 ele .22 ele abril ele 185~, ficaram 
os t~rmos de Tres Pon tas, J acuhy e Cabo Verde formando a 
com. ele Tres Pon·tas . O art. I, §XII da de n, 719 de i6 de 
maio de 1855, dando nova orgauisação á com. elo Rio Verd<~, 
coustilulo-a com os muns. -de Tres Pontas, Campanha <~ 
Lavras . O al't. IH ela de n. 1.566 de 22 de julho de 1863 pre• 
cei Luo" que a com . ele Sapucaby fic.ass · composta elos termos cl~ 
Tt·es Pon·Lus e Dôres da Boa Esperança . A de n. 2.00.2 de b 
de novembro de '1873 creou novamen·te a com. ele Tres Pontas, 
que então ficou consLiLuida com os termos de Tres Pontas e 
Alfenas. Finalmente, o a rt. li, § XIX da ele n . 2 .273 ele 8 de 
julbo ele 1876, reorganisando as ~coms. do Estado conslit lio 
com os termos de Tr~s Pontas e" Dõres ela Boa Esperança a 
com. de Tres Pontas , que mais ·tarde adquiriu o termo do 
E spirito Santo d.t Varginha. E' com. de primeira entra~cia, 
classificada pelos D~ cs. ns. 819 ele 4 de se·tem bro de 1Su1 e 
5.475 de 26 de nove mbro ele 1873 e A c to ele 22 de fevereiro de 
1892. Do Almanack Sul Mineil•u ('1884) extrahimos o seguinte : 
<<Ao finado e r espeitado cidadão Bento Fe:Teira ele Brito, vene
rando troncJ da distincta família Fel'l'eil'a de Bri ·to, ainda hoje 
dign amente representada no logar, deve Tres Pontas o terreno 
de seu patr imonio, que mede a snperficie ele me1a legoa em 
quadra, não estando ainda toda occnpada, o que facilita o 
augmen to do Jogar. Prosperando vagarosamente, como todas as 
povoações' do interior, a cidade de Tres Pontas, que ali ás tem. 
boa. collocação e lindos pontos ele vista, co11ta hoJ e, entre seus 
edi!lcios mais disbincLos, a igrej a Matriz, a ele N. S. do :Rosario, 
as capellas de N. S. das Dôres, de S . Miguel e Alm as (no 
cemiterio da freguezia), a de N. S . dos P assos e ainda em 
construcção a de S. Sebas tião.. . O primeiro orgão de publi
cidade que Tt·es Pontas possuiu foi a Estrella lVlíneÍ?"a ». São 
em maior quariLiclacle, no clis t. as tel'ras ele cul·tura do 
que os campos de criar; cult ivando-se na~ primeiras canoa, 
cereaes, café, fumo e algodão . Todo o t erritorio do clisc. é 
notavelmente saudave l. O mun., além ela pat·ochia da cidade, 
comprehe ode mais as de Sant'An na da Val'gem, ele N S . do 
Carmo do Campo Grande e de N. S. do Rosario do Cor rego do 
Ouro, o dist. do Quilombo e diversos povoados, entre os 
quaes o denominado Palmeirinhas. E' banhado pelos rios Verde, 
'1'1·es PÕntas, Espera, l\1asca·tinbo, Araras e di versos cot•regos. 
Sob!·ç suas divisas vide: art. Vlll ela Lei Prov . u. 720 de 16 
de maio de 1855, art. XXVII, §XIV, da de n. 47.2 ele 31 ele 
maio de 1850 : n. 1,138 de 24 ele setembro de 1862; 'tl't. II ela de 
n. 1.655 ele 1'4 de setembro ele 1870; art. I ela de n. 1.853 de 12 
de outubro ele 1871; ns. 1.992 de 13 e 1.999 de 14, ambos de no
vembro ele 1873; art. II, § II, da rle n. 2. 785 de 22 de setembro 
de 1881; n. 3.050 ele 28 de outub1·o de 1882; ar t. V ela de n. 3387 
de 10 de julho de 1886 . Tem 4 eschs. publs. de i ns t. pr im. e 
uma nnc'turna, Agencia do coneio. Dessa localidade escre
vem-nos : << A cidade ele Tres Pontas, cujo nome é devido á serra 
assim conhecida, que passa a poucos kils. ela pov . que 
começa per'to da Cachoeira, contendo cerca ele 4 leguas de 
ex~ensão, possuindo tres picos ou ~o n los distinctos,. pelo . que 
ficou assim denominada, - tem, a E e a 7leguas de d1s·tanma a 
pov de S. João Nepomuceno; a 11 leguas na mesma clit·e
cção a cidade ele Lavras; aS E . e a 6 leguas, o Carmo da 
Cachoeira; a S a Varginha a 4 1/2 leguas e a Campanha a i1; 
aoS O a Mutuca, a 6 leguas e Alfenas a 9; a S S O, e a 6 
leguas o Corrego do Ouro, a N. e a 6 leguas, o Cllirmo do Campo 
Grande; a N O, e tambem a 6 leguas, a cidade de Dôres de 
Boa Esperança, passando pela fregLlezia de Sant' Anna da Var~ea, 

que fica ao N, e que dista 2 '1/4 leguas da cidade; e ao N E, 
e a 41J2 leguas de distancia, eslá a freguezia do Espí ri to Santo 
elos Coqueiros . Dista 'l'res Pontas, de Ouro Preto, 52 leguas, e 
9 de Tres Corações do H. i o Verde. A 3 leguas ele distancia 
e no O da cidade exista um povoado algum tanto fbrescente, 
denominado - Palmeirinhas, contendo cerca de 80 casas ha
bitadas por p.:quenos la"Vt•aclot·es, e uma escb. j)Ltbl. pl'im. 
elo sexo masculino; e Ml mesma direcção a 2 legnas ela 
cidade exis te um t outra povoação denominada Quilom b:> , que 
foi elevada a dist. de paz pela Lei n . 3. 086 ele 6 ele de~ 
zembro de 1882, contando cerca de 60 casas e unut pequena 
egreja sob a invocação de N. S. elo Rosario. O vastiss imo 
mnnicipio de Tres P ontas, pela magnificencia de sua pos1çao 
topographica , circumd" do por um h orisonte francamente im
mensuravel, pela re g~tla.l'idade da esimcltll'a de seu solo 
uberrimo e opulento, apropriado ú cultura do caf'é, que dentro 
em breve ·tempo far-3e ·ha em grande escala, da canna, da vinha , 
do rumo de superior qualidade, do algodão, dos cereaes de con
sum o mais geral ; regado em grande parte pelas aguas elo rio 
Verde, que em gt·ande parte elo seu curao permibte o ·transito de 
pequenos vapores e barcas que podem conduzir centenas ele ar• 
robas, do Jacutinga, Riacho, Mascutinbo, ribeirão elas /u·a.ras e 
outros ; pela excellencia da sua vege tação fconclosa e l uxuriante, 
em cujas maLLas se encontra com a buncl1ncia a peroba , o cedro, 
o jaca ra,11dá, o oleo, pet·eira , ar vores fructifet·as e plantas me
dicinaes; j uncado ele immensos camp s desLinacloq á engorda 
elo gado que se exporta em profttsão ; com um a renda annual de 
35 contos; o municí pio ele 'l'res Pontaq repito, pela exuberancia 
de suas riquezas na turaes, e impulsion!ldo pela futut·osa es
·tracla ele fen·o Mur.ambinho, que já o atravessa em l?;rancle 
parte , es tá destinado a ser um elos ma is prosperos deste Estado, 
e a imprimir á cidade elo mesmo nome-um futuro sem duv ida 
immenso e incalculavel talvez . Colhe-se t1mbem dos documentos 
bisLoricos, que ao Jln ~•do e respeitado cidadã0 13ento Fen·eira 
ele Brito, venerando tronco da .il!LlStre família Fet·t·eira ele 
Brito, ainda hoje dig-namente reprasen tacla no lo gar, deve 
a cidade ele Tres Pontas o seu patrimonio, que mede a superficie 
ele mei:J. legua quadrada, não estando ainda toda occ.upada, 
o que facilita grandemente o augmento da cidade . A cidade 
tem boa collocação e excellentes pontos de vis ta ; possue cet·ca 
de 500 casas e conta entre seus edillcios mais no\aveis: a eg1·eja 
matriz e var ias capellas , o eclific io da m•tnicipalidade, o col fegio 
ele meninas, excellente instituição ele que foram funclado t·es o 
Dr. Josino de Paula Bri·to, illuslre deputado ao Congresso 
Mineüo, e o não menos illu~·tre ci ladão pharmaceutico Antonio 
Vieit·a Campos, actualmente estabelecido na cidade e um dos 
professores da .l!:scola Normal. >> 

TRES PONTAS. Forte erguido em uma ilha qne havia ao 
SO. do fur be do Brum, no Estado ele P ernambuco . Era tambem 
denominado Scqwj, (Fausto de Souza). 

TRES PONrAS. Morro do Estado do E . Santo, no mun. 
de Guarapary. · 

TRES PONTAS . Sena elo Estado de Minas Geraes, no mun. 
do seu nome . E' assim denominada po•· tet• Lres picos bastante 
elevados. Tem cerca de 20 ki!s. ele ex·tensão. 

TRES PONTAS. Igarapé do Estado do Maranhão, afl'. elo 
rio Grajabú. 

TRES PONTAS. Rio elo Estado ele Minas Geraes, aff. do 
rio Grande. Recebe o ribeirão elo Cascalho, que banha o dist. 
do E . San to dos Coqueiros. 

TRES PONTES. Bail'l'O do mun. do Amparo, no Estado ele 
S. Paulo, com importan·te lavoura de café . Do mu":'. de Santa 
Branca nos fazem menção de uma serra e de um batrvo, ambos 
com o mesmo nome . 

TRES PONTES. Estação ela E. de F . Mogyana, no Es
tado de S . Paulo, no ramal do Amparo, a 38 ki!s. da estação 
do Jaguary, a 8 elo Amparo e a 28 de Pedreiras, entre as. 
estações do Amparo e Monte Alegre. 

TRES PONTES. Rio elo Estado ele S, Paulo ; nasce no 
Jogar denominado Morro elo Albano, entre o districto de S~o 
Mtguel e o ele Itaquaquecetuba e lança-se na. margem dü· . do 
'l'ieté depois de um curso de 12 kils., pouco mais ou meno,, . 
Recebe o Tanquinho. 

TRES PONTES. Rio do Eqtaclo ele Santa Catharinn, na ilh ;,t 
deste nome. 

l 

I 

' I 
{ 
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TRES PONTES. Carrego do Esta.clo de Minas Geraes, aff. 
·da mat·gem esc1uercla do ribeirão da Conquista, que é trib, do 
rio das Mortes . 

TRES PONTES. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, ali. 
da mar,.em clir. elo Ressaquinha. Recebe as cot·regos Ressaca 
Velha~ Cbacara. 

TRES PONTES. Porto na ilha de Santa Calharina e 
Estado deste nome, no dist, ela SS. Trindade. 

TRES PORTAS. Travessão no rio Araguaya, aff . do To
cant ins, no Estado ele Goyaz . F ica pouco abaixo ela cachoeira 
Sanla Maria . 

TRES PORTEIRAS. Log. do Es·tado de Minas Geraes, 
no mun. de Ubá. 

TRES P ORTOS. Log. elo Estado do R. G. do Sul. no mun. 
ele S . Leopoldo . O ar·t. I da Lei Prov. n. 398 ele i 2 ele Dez
embro de 1857 auto1· isou ahi a cclincação de uma capella com 
a in vocação de S. Ohrislovão ele Itapuhy. 

TRES PRAIA,S . Ribeirão do l~staelo ele Minas Geraes, 
lJanha o mun. ele S . João cl'J];ll'ei e clesagua na margem e~C[ . do 
rio das i'tiortes. E' atl'avessado pela E . de F. Oeste de 1\Imas . 

TRES QUEDAS . V ide E·ia (Santo.) . 
TRES RANCHOS . Log . do Estado de S. Paulo, no d ist . 

de Avaré. 
TRES RANCHOS. Log . do Estado de lVIinas Geraes, no 

mun . ele S . José cl'AiémParabyba . 
TRES RANCHOS. R ibeirão do Estado de S. Paulo: banha 

o mun. ele Avaré e clesagua no l'io Novo. Recebe o Desiclerio 
Pires ( Inf. loc .) 

TRES REIS MAGOS. Fo rtaleza elo Estado elo R . G. ele 
Norte. Teve principio em uma torre circular ele madeira, 
construída pelo capi •ão Manoel ele Ma, carenhas em i598, c1uando 
ell e tt\ve ordem ele, com 30U colonos e muitos inclio.;; e escravos 
africanos, fundar uma povoação nas mal'gens elo rio Potengy, 
cerca ele me ia legua ela foz . A torre, sibuad<t sobre o rectfe ela 
barra elo lado meridional, teve o nome de T1·es .Reis 11lagos, e 
es·tava· em loaat· que Jicanclo ilhado no pream::>.r , na vasante 
permi tUa coi'r.tmunic~r com a terra. firme. Foi seu '1° com
mandante o bravo J erony-mo de Albuquerque, o qual nesteyosto 
teve ele suslentat· muitos combates contra os selvagens, ate que, 
conse,.uindo attrahir a amizade elo chefe Sorobabé, pode-se mais 
clesafggadamente tra tat· ela povoação. No .. sec•llo segu\nle os 
jesuítas, reconhecendo a excellenct,a elo stno, encarregaram .a 
um dos seus engenheit·o e at·chitec to, ele traçar e construu· 
uma forta leza 'e logo que catechisáram os indios, davam-lhes o 
exémplo carregando ás cos·tas os materiaes para es.;;a consLrucção, 
e aos im em pouco tempo essa obra, cavada no rochedo, lot·
nou-se uma elas mais notaveis forLalezas elo Brazi l, tanto pela 
solidez e per feição, como pela vantagem clD. pos ição, ch :l.Ve ele 
toda a capit(lni a. Em dezembro ele i631 \Varrclembourg ta 
atacal- a, mas retirou-se po t· saber que su a guarnição _fora re
for çada dias an tes com 300 soldados e outros tantos Jncltos da 
Parahyba. Dons annos depois melhor fi rmados em Pe rnambuco 
e com o poderoso auxilio elo sagaz Calabar , o a lmirante Keu len 
com 16 na vios e 2.000 homens apparecera diante clella, e oc
cupanclo um enorme co moro ele areia na vizinh ança, clispóz suas 
baterias e abria o fogo, respondido sempr e pelo capitão Pedro 
de Gouvêa, que , com 85 soldados e i 3 canhões, defenclia-o he
roicamente apezar ele fer ido gravemente ele sele os primeiros tiros. 
Desanimados ele vencei-o pelo fogo , o che fe inimigo recone á 
traição, compra o sargento immecl iato do com mandante,_ o qual, 
abrindo as portas á noite aos hollandezes , estes degolao o va
lente Gouvêa, parte ela guarnição, e aprisionão o resto, poucas 
hor as antes de chegat· um importante reforço, que vmha, soe
corr er a praça e que teve de re tn·ar-se . Cabe aqm rela ~a1: um 
bello episoclio' : logo que occupáram a fortaleza, ~Ceulen .da h ber
dade ao ve lho inclio Simão oares Jaguarat·y, t10 do Jmmortal 
Camarão e que injustam en te jazia preso ha 8 annos. Enganou-se 
o hollanclez no seu calculo, porque o ve lho chefe indigena mal se 
acha livre, con e á s ua po,•oação, e, juntando toda tribu, diz-lhe : 
VBde nos meus p~~lsos os ?"0,1;0S signaes das cadêas, mas só
mente o crüme é infame e não o ca1Jti1:ei1"0. Q~tanto mais in}~tstos 
(arem oomnosco os ~>osso compat?•iota.s, ·maior se?"Ú. o no~so ,qa
larcléio sendo-lhes fieis: e muito mais agora, q~te elles sao des
graçaclos. Os indios, espantados ele tanta magnanimidade, o se
,guiram, prestando depois assignalados serviços aos portuguezeJl , 

Em 1637 o principe Mauricio mo.nclou reparar essa for·taleza e 
deu-lhe o nome de Keulen, apeza r ele saber que fô t·a a traição 
e não a bravura des te chefe que a cnnquisiara . Cinco annos 
depois, em 1 de fevereil'o, fallecia ah i o ex-governador do 
Par§, e do Maranhão, Bento Maciel Parente, a prisLOtlMlo contra 
as leis da guel'i'a, depois da cap itulação de S . Luiz do Ma
l'anhão . Em i 654, depois da capitulação dos holland·ezes no 
Rec ife, quando Francisco ele Figue irôa foi po1• ordem do general 
B!l.l'reto occupar es ta forta leza, já os in v as ores a haviam aban
donado, f'ngiuclo para a Europa nos navi os que esta vão no porto. 
Actualmente suas muralhas derrocadas e suas '14 boccas de 
fogo ent l'l'adas na areia ou jazendo no chão sem reparo, 
ser vem apenas para clat· tes~emunho ele seu glorioso passado. 

TRES REIS MAGOS. Ponta na costa elo Estado do R . G. 
do Norte, aos 5• 45 1 6" de Lnt. S. e 7° 52' 36" de Lonn-. E. do 
Rio ele Jaueit·o . o 

TRES RIACHOS. Log . do Estado elas Alagôas, no mun. 
da Viçosa . 

TRES RIACHOS. Log. do E:stado ela. B(lhia, na E. de 
Fert·o Centt·a l. Ha ahi um viaclucto ele 56 metl'OS de e:<:tensão. 

TRES RIACHOS . Log . do Estado ele Santa Catharina, 
no mun. d~ S. Mignel; com uma es0h. publ. ele inst. 
pt•im. pat·a o sexo mascu lino, creacla pel a Lei Prov . n. 859 de 
•! ele fevereiro de 1880 . 

TRES RIACHOS. Rio do Estado da Bahia, a!l:'. elo Sal~ 
gado , que o é elo Cariacá. 

TRES RIACHOS. Regato elo Estado da Bahia, na cidade 
cl1 Cachoe ira. 

TRES RIACHOS. Rio elo Estado de Santa Cathal'iua ; nasce 
nos Amaraes, reune- se com o r io do Quilombo e juntos vão 
desaguar 110 Biguasslt. 

TRES RIBEIRAS . Log. elo Estado do R io de Janeiro, no 
clist . ele i\facabú e mun. de Campos, comesch. 

TRES RIBEIRÕES. Pequeno r io aff. ela mal'gem esq . do 
Paraguay, abaixo ela foz d:> Jaucoat·a, no Eataclo ele Matto 
Grosso . 

TRES RIOS. Log . nas clivisas elos dists. ele Miri ty (Estado 
do R io de Janeiro) e ft·ajá (Distl'icto Federal). E' assim deno~ 
minado porque ahi fazem jt10ção os rios Mi l' ity, elo Porto elo 
Bento e Acal'y, Abi lambem vae ter o ca nal da Pavuna e fica 
um importante trapich e. 

TRES R I OS. Log . do Districto Feclet•al, na freg· . de Jacn
repaguá . 

TRES R I OS. Rio do Distr icto Federal; verte da serra da Ti
juca pal'a a lrtgôa de Jacal'épaguá . As aguas cles·te rio veem reu
nit·-se por um encanamento de 0011,25 ele cliameiro e tendo mais de 
8m ,000 de e:üensão, com as aguas elo l'io ela Cov:anca, perto elo 
Jogar em q ne a estt·ada ele Jacarepaguá bifttrca-se paras. fa• 
zencla ela T aquara. 

TRES SALTOS. Log. elo Estado de S. Paulo, no mun. do 
Bananal. 

TRES SERROS. Serro do Estndo do R. G. elo Sul, no mun. 
ele Pel o tas . · 

TRES TIROS. Cor rego do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
da Ponte Nova . 

TRES TOCOS. Log . do Estado de S. Paulo, no mun. do 
Rio Novo, á margem do rio .P aranapanema. 

TRES UNIDOS. Log. do Estado do Amazonas, na margem 
dir. do rio Jul'ltà, pro:<:imo do lago Boa União. 

TRES UNIDOS. Igarapé elo Es tado elo Amazonas, nomun. 
ele T effé . Vae para o rio Juruá. , 

TRE S VENDAS. Log . do Estado elo R. G . do Sul, no mun. 
ele Pelo tas. 

TRES VISTAS. Lago do Estado do P ará , no mun. ele Ma
capa, na bacia do rio Macuacury (Inf. loc . ) 

TRES VOLTAS . Log. do Estado ele Pernambuco, no 
mun. do Bom Conselho. 

TRES VOLTAS. Rio do Estado de Pernambuco; banha o 
mun. de Bom Conselho e desagua no Arabary Novo, aff. do 
Balsarno, que o é elo rio Parahyba (Inf. loc,) 
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TREZE DE MAIO. Bairro da cidade ele PiLanguy, no Es
tado ele Minas Geraes . Denomina v a- se Baiacú. 

TRIBOBÓ. Log. elo Estado elo Rio de Janeiro, uo tlist. el e 
Corcleüos. 

TRICY. Rio do Estado do Cearú, no mtm. de S. João de 
Inhamu ns ( 'rauá) Nasce ela lagôa Santiago, uma ·das ca
beceiras do Jagttaribe, e une-se .ao rio deale nome ( Pompêo ). 
Não est6. bem verificado qual se.1 a o ramo prinCipal que forma 
a 01•in-em do J aguat•ibe : se o 1·io Garapatcira, que rega a villa 
de s:" João de lnhamuns e ofTerece maior ,.oJume cl'agtt:l, ou 
'>e o Tricy, que vem de Caratheús e se reune ao primeiro uma 
legua abaixo elo Tauá e é mais extenso ( i\1. A . de Macedo. 
Obse?"'vações sobre as seccas elo Gea1·á) . • E' esta villa (S . João 
do Príncipe ) plan·tada na margem elo Tio 'l'ricy, um dos 
maiores aJiluentes das cabeceiras elo rio Jaguaribe. De:>centlo
se o rio, fica ella {t esquerda e a serra á direita, afastada do 
rio um quarto ele lcgua. Daqu i, em cam1nho para o N ., passa
se pela risonha povoação de Flores, na margem esq. elo mesmo 
rio Tricy, e passando- se depois nas suas cabeceiras , que esLão 
na lagôa de S . Tbiago, em cima da serra elo mesmo nome, 
vae- se a i\Iarvão ( Jacome Avelino. As Sete Oidacles, 8" parte. 
Constit~dção de 7 de fevereiro de 1886 ). 

TRIGO. Pequeno monte do Estado de Santa Catllarina, na 
estrada que da Corôa Grande vae á cidade de S. Francisco . 

TRIGO. Rio do Estado de Santa Catharina; lança-se no rio 
S. Francisco, no sacco chamado da Peroba . 

TR:::GUEIRO. Log. do gstado de Pernambuco, no dist. de 
Vicencia. 

TRILHA. Rincão formado por uma curva do a rroio des te 
nome, no passo das Cannas, no Es·tado do R. G . elo Sul. Nelle 
sustentou-se heroicamente o cort•nel Arruda, hoje marecb ~ l de 
campo, contra uma divisão for te de 5.000 homens, ao m ando 
do general dissidente Antonio de Souza Netto, a-té que sahiu 
d~ sua elifficil posição, por acadir em sua defesa a divi~ão ao 
mando do barão ele C:txias ( Dr. Araujo Silva. Dicc. Iiist. c 
Geogr. do R . G. elo s~.z, 1865 ). 

TRILHA. Arroio do Estado do Rio Grande do Sul; desagua 
na margem esq . du rio Jacuhy, abaixo da cidade do Rio Pardo. 

TRILHA. Arroio elo E~taclo do R. G. elo Sul: nasce na 
coxilha do Haedo e lança -se no a rroio i\lourões, na JatiLucle 
austral ele 30° 52' 30" e longitude oeste elo meridiano elo Rio de 
Janeiro ele 12053'29" ( Dr. A1;aujo Silva). 

TRILHO. Arroio elo Estado elo R. G. do Sttl, ·trib. do rio 
~Jaguat·ão, com barra acima da cidade deste ncm e, na la t. S. ele 
:32"30' e Jong . O . ele 10023'.29" do Rio ele Janeiro ( Dr. Araujo 
Silva) . 

TRIMONTE. Cot·rego do Estado de Minas Get·aes, aff. da 
margem diT. do rio Pirape tinga Pequeno, uma das cabeceiras 
do Pirape·tinga, trib. do Parahyba do Sul (In f. loc .) 

TRINCHEIRA. Forte no Es·tado ele S . Paulo, situado na 
praia frontei r a á fortalezv. ela Barra Grande ele Santos . Foi 
iniciado em 1734 po1· João ele Cas·ti'O e Oliveira o reparado du
rante o governo ele D. Luiz Antonio ele Souza, que, em oillcio 
de 30 ele junho de 1770, dirigido ao governo da m e·bropole., r e
i ere que es·te forte ficava guarnecido com ·tros peças de calibre 8 , 
cinco de 6 e uma de 4. Existe em ruínas. l~' tambel)l denominado 
Estc~cadcb. 

TRINCHEIRAS. Log . proximo ao disL de Crunngy, I;o 
E stado ele Pernambuco, onde em 1848 deu- se renhido combate 
entre as tropas revolucionarias sob o commanclo elo distincto 
patriota Manoel Pereira de Moraes e o general José Joaquim 

- Coelho, pelo lado elo governo ; e só depois ele esgotadas as 
munições bfi4llicas ele ambos os lados, tocaram a retirar, tendo 
fwado en-tret~n·to no campo da baLalha muitos mortos e feridos 
Ainda hoje alli se Yê o antigo sobrado, em Cruangy Velho , 
onde se aquartelou o mesmo general José Joaquim Coelho com a~ 
suas tropas, e o logat' Trincheiras conserva a sua immorreclotu·a 
tradição. 

TRINCHEIRAS. Log. do Estado ele Pernambuco, nos muns. 
de Alagôa ele Baixo e Cimbres. 

TRINCHEIRAS. Rio do EsLaclo elo Espírito S anto, nas eli
vims do dist. de Cvriacica com o de N. S, ela Conceição elo 
Vianna. 

TRINCO. Riach'o do Estado elas Alagôas, ali. elo Tatuamu-· 
nha, que desagua no oceano. 

TRINDADE. Log. do Estado elo Amazonas, á margem dü', 
do igarapé Jauary, dis·t. de Baetas e mun. de Manicoré. 

TRINDADE . Log . do Estado elo Cear;i, á pequena d istancia· 
da Capital. 

TRINDADE . Log. elo Estado elo Rio de Janeiro, no mun. de 
S. Gonçalo. 

TRINDADE . Log . elo Estado do Rio ele Janeiro, no mun. de· 
Ararua.ma, com uma esch . publica. 

TRINDADE. Log. elo Estado elo Rio ele Janeiro, no mun. cl'e· 
Para·ty, com uma escola . 

TRINDADE. Po" . do Estado de Minas Gemes, no mun. de 
Pon-tl) Nova, com uma esch . publica. 

TRINDADE. Pov . do Estado ele Minas Geraes, no dist. ele 
Dôres elo Turvo e mun. do Alto Rio Doce . 

TRINDADE. Serro elo Estado do R . G . elo Sul, ramificação 
ela coxilha do Haeclo, no mun . ele Sani'Anna elo Livramento. 

' TRINDÁDE. Ilha situada a 20° 31' de lat. sul e 13°· 
47' 5i" de long . és·te elo observatorio elo Rio de Janeiro: Mede 
no comprimento maximo cerca ele cinco kils. e a sua largura 
é ele 1,8 kils. E' excessivamente montanhosa, As suas montanhas 
mais ·elevadas são: o Piío ele .'l!:Sttca?', ao sul, de 390 metros, 
ele a[titucle; o 1\l[onttmento, ao occidente , de 26± metl'Os ele al 
titude; ao oriente, outra de 66 metros e uo centro ela ilha~ 
uma outra C[ue é mais elevada. O littoral, com excepção_ de 
raros pontos, é de penhascos ponteagudos ; ao sttl ha uma 
enseada chamada Po•·to cl .J P1·incipe. E' vulcanico o solo cl':l.'· 
ilha, CJne em tempo se suppoz i ntlammavel, conjectura que ne
nhuma pesquiza scien Li ficn veio corroboi·ar. João ela Nova, 
navegante portugttez, seguia para a Inclia commmandando quatro 
náos, qu ando clesco br;u a ilha da Ascenção, no anuo ele 1501. 
Dous ann?s depois Afi'onso ele Al buq tterque, que levav a uma . 
esquadra a Incha, a_portou ó. mesm a ilh a íJUe veiu a ter o 
nome ele 1lha da Tr10dade. A ilha ela Trindade era portugueza 
ele accordo com o cltre1 to da época que r econhecia a posse da& 
terras descoberta s. Em 1700, em nome do governo in glez, o capitão 
Edmundo I~Ialley occupou a Trindade. l!:m 178i, esçreve e SL·. 
Pedro Torquato Xavie r de Brito, achando-se o governo da 
Grã-Bre tv.n ba em guena com o da Hespanha, mandou occupar·a 
ilha ela Trindade, afim ele es Labelecer üm en·tt·eposto para O· 
contrabando que se fazia, á sombra elo seu commcrcio, com as 
províncias h espanhol as elo Rio ela Prata, depois que o governo de· 
Port· gal cedeu ao ela Hespanha a colonia elo San tissimo Sacra
mento, pelo tratado preliminar de 1° de outubro ele 1777. Elm ~con
sequencia cl'este pacto e das reiteii·adas reclamações do governo 
da Hespanh:t ao ele Pc>L·tugal, ordenou-se ao vice-rei do Brazi l 
gne mandasse urna expedição, An:>t D E E><PELUR os 1 NGLEr-E s 

D1ESSA ILI1A, que inqueltionavelmente pertencia aos clomioios 
portugaezes era Ame rica mel'ielional,. No an no el e i780 o v ice
r ei Luiz ele Vasconcellos e Souza esct•eve ao Conde el e Rezencle 
que ~ô ra seu stwcessot·, um officio, do qual resalta, a par de um~. 
estrelteza de vJstas chocante, e de uma i o- norancia em p:wle· 
clesculpavel, a concln são de que a ilha foi ~cc · tpada em com 
prim~ntp _ das ordens d\ meL!"opole, por i50 pi'aças , dumero que 
clepots fot reduzl(]o a 8::; . 'Vasconcellos e Souza entendia que· 
«ac1uelle estabeleCJmento era inutil», fazia «grançle pe.;o e
embarJ çO» ao governo da colon ia, «po t· ser indispensavel expedir· 
de seis em seis mez~s uma embarcação com mantimentos.» Não 
comprehenclia a tüilidade rlaquelle posto, talvez por desco nhecer· 
as r eclamações ele Hespanha; mas parece mais vel'Osimil que 
assim pensasse, pot· simples conven iencia e para se clesculpaJ• ela 
respon;abilidade que pudesse caber á sua admi nis tração. F osse· 
como f'osse, porém, o certo é, que a guarnição portllgueza a lli 
se conset·vou e o go ve rno de Lisboa pecli tL a clescripção minuciosa 
ela ilha, ao mesmo tempo que Ol'denava o estabelecimento de
commmu.nicacões mais !'requente~, por meio de barcos pec1uenos, 
e determt.nava ~1ue partissem os LDglezes que estu.vam na ilha . 
Reco nhecm, pois, o governo de Portugal, a utilidade da i:ha dn. 
Trindade. Certo , não podia ver, como hoje se vê , a importancia. 
que el.la tem ;,mas, basta qne tenha ·tbrnaclo bom o seu direito, 
expell tndo os m glezes, sem qne protesto al crum houvesse. A 
occupação po t•tu3ueza. foi já encontrada pelo S~·. Galaup ele Lapé
rouse, em 178;:>, avista ndo a Tt·indade e excitacln. a sua 
cllriosiclade, como digna Relação ele Viagc!n , po r uma bandeira 
pol"tugtteza içada no meio de um pequeno forte. da ponta ela. 
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&udoeªte, desembarcou em uma enseada foyrnada por essa ponb, 
que, sem duvida é o Porto elo Pn?W!lJC. No trabalho de 
Lapêrouse, cp1e é um precioso subsidio, es'tá claramente clescripto 
o fo•·te clch Rainha, onde tremulava a bandeira. Ve-se que o 
commanclan·te ela colonia e elo destacamento ·tinha tanto 1·eceio 
d~ seu goYerno que não permiUiu que os estrangeiros se 
afastassem ela praia, do que é ltcllo conclu ll' que o governo 
tinha empenho em impeclir que qualqu~r ~o~sa clesperta~se a 
outra potencia o deseJo ele sa apossar ela 'I nnclacle. Laperouse 
registt·a, corno affirmação elo commancla!lte, CJ'!e na ilha havia 
agua « qno era preciso ir longe buscar». Este facto, confi rmado 
por tes temunhos repetidos, é assás importante pa ra o fu·turo éla 
ilna. Reconhecido, pelo silencio ela Grã-Bretanh~, o bom clirüto 
de Portugal, a ilha ela Trindade cont.inu')u occupacla pelos 
P·Jrtuguezes a 'bé 1797, . anno em que o "'O ver no ela met.ropole, 
~uggestionado pelo então vice- rei, Conde de Rezende, mandou 
1·etirar o destacamento e o armamento, os quaes chegaram ao 
R io ele Ja11 eiro a 11. ele outubro do mesmo a nno. Abanclonocla, 
é certo, não deixava, comtudo, el e ser portDgueza e estar sob a 
aclmin istraçãc do gorerno elo Yice-re i. E ·ta nto persistia no mesmo 
eslaclo r1ue n enhuma potencia protestou ou pretendeu apossar-se 
cl'ella ou occupal-a pelo facto elo abandono. De en·tão até á 
indepenelencia só cons·ta que aportassem á ilha abandonada os 
naurragos elo bergantirn Lc~ Jeune Sophie, que no dia 10 de 

·aaosLo ele 1817 com fogo no porão, entrou no Porto do 
i'r incip3. Consti'tuido o imperio,_a Ilb!l- ele Trir:dade, como tudo 
quanto dependia do gov~rno elo v1ce,-re1 cb Brazd, passou a fazer 
p~ rte ela nova nacwnaltdade. A 1lha ela Trtndacle pa~sou a 1 pedenaer ao imperio elo Brazil l A importancia que esta ilhã: 
assumiria, a med·ida que a navegação augmentasse, maior seria. 
Desde os primeiros annos depois da inclependencia se começoU! 
a compreh encler que a Trinda de estava destina da a, n'um Ül
turo proximo, rapresen·tar um papel imp JJ··tante nas commu

·nicações ent re o velho continente e o sul ela America . Pl'imeiro 
appat·ecell a icléa ele tomar ag-ua na ilh:t da Trindade e depois 
cum o estabelc cim e ~to ela navegação a vapor, Yeiu o projeét~ 
do cleposilo de carrão . As vantagens que a na vegação traria . • 
l'eali zação dest a icléa são manit'es·tas. Diversas visitas filitas 
dura nte o imperio pro vam que, ainda que ~· agamente , se prin 
cipiava a sent ir a n ecessidade de es·tuclar aqnella ilha e ele ve1· 1 
que apt•oyeitamento se lhe pode da dar,.:/ Em 1825 a corve ta I tch- · 
1xwiaa., commandada pelo capitão de mar e guerra Dwgo Jorge 
ele Brito em via n-em ele instrucção dos a spü·antes a gual'Cla s
marinba' rae á 'l~l'i nclacle · em 1846 é a corveta Sete de Alwil , sob 

·· o comm;nclo elo capilão c1'e ·ft•agata l\Ia noel iVI~l'ia ele B1~~hões 
Ribeiro. m como outros navws que aporta ram a !lha ela l rJn
dade verifica·ram a clifficuldacle elo desembarque e a escassez cl~ 
agua' no> pontos observados. Não se tlzua, no emtanto, uma 
unica expl oração séria capaz ele orienta t' n'ttm sentido pratico 
o governÇJ . O St· . almirante Jaceguay, em 187'1, comrnanclanclo a 
Nic:her·oy, no posto de capitã ele mar e guena, deu, n'nm officio 
dir ig ido ao mi11istro ela marinha de então , algumas n otas sobre 
a c!Jfficulcln.cle elo desembarque e sobre a escassez de agua; o que 
em 1873 , foi ronflrmaclo pelo capitão ele fr ;.tgata, commandante 
ela cor\·e·ta 1JalvicD7U6, João An ·tonio Alves Nogueira. Ainda 
as~im, em 1855, os officiaes ela corv eta D . Isc6bcl tinh a m apre -
8eMado um tra ba lbo rPgnla1·, em que haYia a analyse elos Ler
r·enos e as p!'imeiras icléas praticas. Já não era inutil a ilha : o 
seu terreno ca l..:a reo, de que se p6de fazo)l' ca l, o barro, tornaram 
p~s li re is a s edificações. Apontaram a impor·tancia es tra tegi ca 
da ilh a e, !em brara,m a inclustria elas pescarias , que seria lu- '\ 
Cra'tiva / A ilha da 'l'l'indade, a qua a navPgação havia de 'tl'v.Zé'ij' 
ai nela maiores con lri buições para o seu cles~ino, já não era i nu t il : 
ap r eciaveis uliliclacleo possuia j~í . Hoje, estabe_leciclas tl.S linb as 
regulares ele vapo res enbre a Europa e uma parte importante 
ela America do Sul; havendo um movimento marítimo enorme 
que pecúc6 ser fai to pela Tl'inclade; conhecidas as inclustrias 
que alli se podem insiallar, como a do sal e a da pesca, 
es ta ilha adq11irin uma importancia superior á que era de 
prevêr. A posição geegr aphica assegura o seu futuro. Esta 
ordem ele ieléas define-se claramente, desde que se começo:t 
a fa lt ar na possibilidade de fazer, com urna despPza relati
''amen·te .pectuena , um porto ele a brigo na enseada ela pont.w 
suclueste_,) 

TRINDADE. Ilha 110 rio Amazonas, immecliatamente abtvixo 
ela fop elo Madeira, no ,l!;stado claquelle nome. 

TRIND ADE. Furo que clesagua na margem esq. do Ama
zonas <:~baixo ela foz elo Madeira, O Sr. Costa Azevedo diz que 
esse 'curo t ambem denomina-se Ay9ú. No mappa dos Srs. 

Pt~.rahybunn. e Pimenta Bueno figura esse furo simplesmente 
com o nome de 1'rinclacle. 

TRINDADE. Rio elo Estado ela Bah ia, aff. do Una, que o é 
elo Paraguassú. 

TRINDADE. Ponta nas divisas elo Estado do Rio ele J aneiro 
com o ele S . Paulo, no oceano. 

TRINDADE. Rio elo Estado ele S. Paulo; nasce no morro do 
Cabussú e clesagu't no bra ço elo ma1: da Bertioga . Tem um. 
curso ele 5 kilometros. 

TRINDADE. Rio elo Estado ele Min <:~ s Geraes; cone pelas 
di vis, elo dist, ele Santa IUta ele Malacacheta e clesagua na 
margem esq. elo rio Urupuca . 

TRINDADE. Corr•'go elo l!lstado ele i'viin.as Geraes , affi . da 
m a l'gem dir. _do rio da s V elhas . Tem 9 leguas ele extensão e é 
naveg avel durante 3 por pequenns ca nôas . 

TRLNDADE. Ribeirão do Esta do de Goyar.; contorn a o 
t enitol"io do clist. ele Santa Rita , proximo ao rio Para nab;yba. 

TRINO. Log. do E st tt do de i\linas Geraes, n o r a mal ele Our o 
Pl'eto, que ahi tem um ponto de parado. 

TRINTA. B:\irro elo mun. elo Ba nanal e Esta do de S. Paulo, 
com eschola. 

TRINTA. Ignra pé elo Estado elo Pará, no mun. ele l\lonte 
Alegl'e . 

TRINTA PALMOS. Log. elo Est c1do do R . G . elo Sul sobre 
o arroio Ferromeco, no mun. eleS . Leopoldo. ' 

TRINTA RÉIS. Pov. elo Estado ele Minas Geraes. no clist. ele 
Da tas. E' assim de nominado por C1Ue um elos sens primeir os. 
moradores, Antonio Gonçahes ele Carvalho, pt•opt•ietal'io d e
um engenho, Jamaia consegtüu quantia superior a trinta réis 
p elas rapaduras que fabricam. O ~ .l'l'aial está s i tuado n a s. 
cabeceiras elo carrego da Itaiz e tem um a cluzia de casas. Gs 
h abs. são agricultores e criadot·es (Inf. loc..) · · 

TRINTA RÉIS. Ponta n a costa elo Eshdo ele Santa 
Catharina . 

TRINTA RÉIS. Ilho·ta no mun. da Barra elo S. Joã0, no Es· 
·tado do R io de Janeü,o. 

TRINTA RÉIS. Ribeit·ão do Es~ado de S:tnt:t Ca that·ina 
a ff. elo rio elo Bntço, ·trii.J. elo Tijucas. R ecebe o rib ei r ão do~ 
B "gres. 

TRIPA. Ri acho do Estado ele Ceará ; banha o muiL de 
Santa Q.uiteria e clesag11a na rnat·ge m esq. elo rio Groahyras . 

TRIPAS. Arroio elo Estado elo R. G. elo Sul, atr. clir . . do 
rio elas Antas depois T aquary. 

T RIPUHY (Tuunel elo). Na E. ele F. Ramc6l ele Ouro . p .,·elo 
elo Es ~aclo ele Minas Get·aes. . 

TRIPtJHY, Serra do Estado ele Minas GeJ· aea, entt·e o clist. 
elo Caspestre e o ele Santa Rita ele Caldas . 

TRIPUHY. Rio elo Estado ele Minas Geraes, aff'. elo 
Funil.. E ' mui lo sim10so. O ramal ele Ouro Pt·e to o transpõe 
pot• m eio ele 7 pontes ele feno e 5 viacluctos. 

TRISTÃO. Con·eg·o do Estado ele S. Paulo , banha o mun. 
de S . Manoel e clesagua no rio Paranapanema . 

. TRISTÃO. Log. elo Estado elo R . G. do Sul, á ma~·gem elo 
no Cahy, no mu11. ele S . Leopoldo. Houve ahi um passo que 
a Lei Prov. n. 611 ele 2 de ou·tubro ele 1867 suppl'imiu. 

TRIS T ÃO. R ibeirão elo Estado de Minas Geraes, aff. ela 
mat·gem esq . elo l'io Grande . 

TRIST ÃO DE MELLO. Corrego elo Estado ele S. Paulo, 
aff. do Taquarantan, que o é elo Itupeva e esle do i\Iogy
guasslt. 

TRISTE. Praia no littoral elo Estado de Santa Catharina, 
entre a Praia Vermelha e a elo João Porfirio. 

TRISTE. Arroio do Estado do R. G . do Sul, aí!". esq. elo 
braço meridiona-l que forma o arroio do Duro, trib. ela lagõa 
dos Pabos. 

TRISTE. Ri o elo Es·tado ele Matto Grosso, confl·uente ela 
m :u·gem esq. elo rio Crryabá. 

TRISTE. lho Lr ;b, da margem dir. elo Javary, proximo á 
nos% fron teira. 
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TRISTE. Lagôa no mun. do Bom Conselho do Estado de 
Pernambuco (In f loc). 

TRISTE FÉ. Cachoei ra no Parnahyba, rio que separa os 
Es·tados do Maranh ão e Piauhy. Fica nn parte desse rio com
prebendicla en tre o Empa1·ecado e Santa Philomcna, a menos 
de 3 kilometros acima elo Rios inho. 

T R ISTEZA. Log. no mun . da capital elo Es tado do R. G. do 
S ul, com uma esc , publ. mixta ele in sb. pl'im. creada pela Lei 
Prov. n. L 461 de 30 de abr il ele 18S L 

TRIUMPHANTE, Log . elo Es tado ele Pernambuco, no 
mun . de Iguarassú. 

TRIUMPHO. Cidade e m·m . do Estado de Pernambuco , 
na com . de seu nome, na chapada da serra ela Baixa Verde, em 
1erreno i1·regul ar, a 1.027 m. de altul'a so bre o nível do mar, 
;V. 550 k ilome·tros da Cap ital, a 35 ele Villa Bella e a 175 da 
~s tação t erminal d11. esLrada de ferro de Paulo Affonso. "Tem 
(188·1) dez ruas e algumas travessas ; Jll'aça elo commercio com 
60 m. de la1·go sobre 70 de extensão , fol'lnacla de bons preclios 
e clous ecl i fic ios pub l ico~ , irezenLas casas, inclusive dez sobrados, 
algumas de boa constt'ucção e elegancia; ·tl'iuta estabelecim• nlos 
commerc iaes bem providos, e ou tros de impo rtancia s cunclaria ; 

oe.greja matriz, enTeja elo Rozario, cem i ~ e r io, paco ela ca1uara 
mnnicip·ll, casa de caridade, optimo açude, escholas publi cas , 
etc. Cli ma fr io e salu bre ; leneno fert iliss imo, agua potavel 
boa e ab mdante; cinco engenhos de assucar, umas 150 enge 
nh ocas ele rapadura ; agua rdente; farinba e culmra de ·todo 
genero .. ·"'· Orago N . S . elas Dores e d iocese ele Olíncla. A 
Lei Prov. n. 930 ele 2 de junho ele Hl70, em seu art . 1 creou 
na po1•oação da Bai.xa Ve1·de, termo e freguezia de F lores , a 
freg . ele N . S. elas Dores, e no a t"t . li elevou á vil la com a 
denominação ele Tri~tmpho a mesma po.-oação da Baixa Verde. 
Foi ann exacla á co marca ele Villa Be lla pelo art. 1 § li da Lei 
Prov. n. 1.057 cl , 7 ele junho de 1S72; e elevada ã cidade e 
.comarca pelo art . l[I ela ele n. 1. Sú5 ele 13 ele junho ele 18S L 
Tem agencia do cot'l'eio. 

TRIUMPHO. Cidade e mun. do Estado das Alagôas, na 
com. elo Penedo, situada juncto á extrema occiden tal da lagQa 
formada pelo riacho Boasica, a 5 Jeguas ao NO. de Penerlo, 
sobre um t al'l'eno que se eleva da margem da mesmot lagôa . 
O mun , não é banhado poe nenhum do, e sóm nte por elive t· sos 
riachos, que SPccam duranie o verão , sendo o principal clelles 
o Boasica . Lagos, é rt ne possue diversos , se ndo a gt•ancle lagôa 
formada pelo riacho Boasica o mais ex·tenso dell es e abunclan 
·temente piscoso. EsLá encravaria no te~ritorio elo mun. a 
:grande serra ela lYiaraba. Ha na cidade animado eles nvolvimen to 
commerci3.l, urr,a feira concorridissima e diversas casas de 
·commercio ele regular mov imento. Contam se tan1bem clivet·scs 
ro achinismos e prensas pa ra o déscaroçamento e enfar clamento do 
algodão. Lavra-se o algodão em grande escah e delle se fazem 
vas·tas plantações nos terrenos para isso apropriados . Cultiva-se 
tambem a mandioca, feijão, milho, mamona, e quanto ao aeroz, 
é de um a producção abunclantiss im a, consLi tuinclo meio ren
clo.w de viela para o proletario. Existem egualme11te dive rsas 
fazendas de criação ele gado. A população do mun. é orçada 
em 8 a 9lJOil habs . - l:ila extremidade cccidental da gra nde 
1agôa formada pelas aguas do rio S. Francisco, que para ella 
·entram nas enchent~s des·te rio por diversas embocaduras, 
·sendo a principal a do riacho Br asi ca , cerca de duas milhas 
.acima de Penedo havia uma situação vulgarme'nte conh ecida 
por Oitisei1·o, povo'Lcla por pequeno numero de hab itantes, 
quasi ·todo • ligar! os entre si por parentesco ele consangui nielade 
ou affinielacle. Nesse Jogar havia uma pequenacapella ou ermida, 
sob o 1 aclroaclo ele S. João . Anui o ando-se essacapella, resol
veram os habitao tes ela localidade a consLrucção de uma out·ra 
maior, o Cl\'e levat•am a e1l'eito com o auülio de esmolas. Chama
vam•na todos l[j?"e.;'a Nova, para assim clistinguil-a ela antiga 
oapella, e com o crescimento da pov. foi esta tambem ficando 
.conhecida peJo tiLulo de pov . ela Igre}a, Nova, abandonando-se 
.pouco a ponco o antigo nome de Oitiseir'o . P ela Lei Prov . n. 849 
de 17 de junho ele iSSO foi creada nes·ta pov. a f1•eg . da lgreja 
Nova sendo erecLa em mat riz a respectiva capell a ele S. João 
e o Dec. n. 39 de H ele setembro ele 1890 elevou-a á villa com 
o nome ele Tdurnpho. Foi insLallada em 12 ele jane it•o de 1891. 
Comprehende o pov. Salomé . Tem agencia do correio e duas 
eschs . ·publs. ele instr. prim. Foi ele vada á cidade pela Lei 
n.15 ele i6 de maio de i 892 . Foi supprimiclo o mun . , sendo seu 
.territorio annexaelo ao mun. elo Penedo pela Lei n, 82 de ;!O 

de j tllho ele 1895: restaurado pela Lei n. 16.2 ele 2S ele maio 
de i 897 . 

TRIUMPHO. Villa e mun. elo Estaclo do R. G. elo Norte, 
na com. elo Apocly, á margem dü. do rio Upanema, cerca ele 
36<1 lei!. da Capita l, 42 ele Cat·aubas, 103 ele Mosso ró, S4 elo Assú 
e tOS elo PI'incipe . O mun. é montanhoso ao S . e a!]; . ; ao N. e 
O. encotlLram- se extensos campos. E' percorl'ido pelas serras 
ele S. J oão elo Valle, Colonia e regado p los rios Upanema, Pa· 
t•ahú, a lém ele muitos sulcos torrenciaes, que só teem agna clu· 
r ante o inverno . Lavoura ele canna, manelioca,va lgodão, tabaco, 
milho, feijão e a rt·oz. Criação ele gado . Sua população é de 400 
habi ta ntes e a do mun , de 6000 . Orago San t'Anna e diocese 
ele Olincla . Foi primitivamente uma povoação creada em 1755 
pelo capi tão João elo Va lle Bezeera , q ne edHi cou uma capella 
com a in vocação ele Sant'Ann a . Pe la Lei P l'Ov . n . 17 rl e 31 
ele outubro '1837 teve o pt· clicamenlo ele paroch ia com a deno
m in ação de Sant' Anna do Campo Grande de Upanema, desmem
brada ela freguezia de S . João BaptisLa do Assü . Foi elevada 
á v illa com a denomi nação de Campo Grande e como ·ta l sepa
rada do mun . do As ·ü pela Lei Prov . n. 41'1 ele 4 ele Setem
bro ele 1S5S . Em vit"tude ela Lei Pt·ov . n. 60 l de 5 ele março ele 
1S68 foi reduzida a s im ples ft·eg. do mun . de Caraubas até, 
que foi res tat1rada com a clenom inação ele Triumpho pela ele 
n . 613 de 30 de maio ele 1870. Tem duas eschs . publ ~ . de instr. 
prim.: Agencia elo col'l'eio. O munici pio é banhado pelo rio 
:\iaxar a.nguape, Nelle fica o povoado Conce ição do Upanema. 
Sobre suas divisas vi de Lei p ,· ov . u. H9 de 9 ele novembro 
de i8'14, Foi cre:tcla eom. pela Lei P1·ov . u. 992 de 26 de 
mD r ço ele 1887 e classificada de '1" etltrancia pelo Dec. n . 146 
de 13 ele janeiro de 1890 . Al ém da villa, contém o pov . de 
Conceição elo Upanema, á margem t~sq. do rio Upanema. O 
mun. tem pouco mais de 7 .000 habs . 

TRIUMPHO. Assim denomin ava-se a aclual vi li a elo Picu• 
hy, no Estado do Pa rahyba elo Norte . 

TRIUMPHO. Villa e muu. elo Esnaelo do Paraná, ex-paro
chia elo mun. ela Palmeira; com sécle no povo <tclo H. io ela 
Varzea . 01·ago S. João e diocese de Cnrytiba. Foi et·eada a 
parochia pelo art. '1 ela Lei Prov . n. 254 ele 16 ele mar ço de 
1tl71 e elevada á villa por Dec . ele 8 elo ja neiro ele 1S90. Por 
suas divisas correm os rios IguassCt, Lageaclo Lizo e Guarauna . 
Tem duas eschs. pnb'icas ele instrncção primar ia, creadas 
pela Lei Pt·ov. n. 2S6 ele 15 de abr il de 1871. Sobre suas di vi· 
sas vide, en'tt•e outras, a Lei Prov . n. 912 de 23 ele agosto 
de i888 . 

• TRIUMPHO. Villa e mun. do Estado elo R. . G. do Sul, 
na com. do seu nome, na margem esq . do rio Taquary, 
pel'lo ele sua confluencia. com o Jacuhy , em uma elevada colll
na, que lhe dá. magestosa vista , na La t. S. de 29° 56' 55" e 
Long. de 8• 37' 11" do Rio de Janeiro, distante cet·ca de 72 
kils. de P or to Al~gre , que lhe fica a E . , 36cle Taquary, que 
lhe fica a O., e um de S. Jeron ymo, que lhe fica defronte. Ao 
N . e E . 6 o mun. em geral compos to ele campos ondulados. 
E' circumclaclo pelos rios Taquary, Jacuhy, e Cahy . O rio 
Jacuhy fórm a um grupo de pequenas ilhas : a da Ponta Rasa, 
Cabeçuda, Araujo, Fanfa. Leão e Paciencia; e o Taquary 
fórma as do Pai José e Capivaea. E' percorrido pelos rios 
Tac]uary, Ja cuby, Cahy, arroio D. Bernarda, Ferromeco, 
além ele muitos outros . A lavoura consiste em mandioca, 
canna e cereaes. Grande criação de gado. Tem uma bonita 
egreja com duas ·torres, e uma va~ta, praça onde se veem 
restos de um thea tro . Omgo Senhor Bom Jesus e diocese 
elo Rio Grande. Foi essa. pov. ftmclada. peJos moradores de 
ambas as margen3 do Jacuhy em 1757 e por Alvará ele 20 de 
outubro ele 1795 foi elevada á ft·eg. com a denominação de 
Freg. Nova do Senhor Bom Jesus elo Triumpho. Villa por 
Dec. de 25 ele ou tubro de 1.831, set1clo insta llada em · 28 
ele outubro ele 183.2. Com. pelo ar·L 3• § 5 da Lei Prov. n. 
1.152 ele 21 de maio de '1S78 e inaugm·acla a 16 de dezembro 
do mesmo anno. Tem eschs. publs., agencia do co1•reio e 
estação ·telegraphica. A pop. é calculada em 6. 000 habs. 
Sobre suas di visas vide: Leis Provs. n. 14 ele 15 ele a.bril 
de 1846, n. 142 de 1S de julho ele 184S, n. 241 de 22 de nóvem
bro de 1S52, n. 264 de 30 de novembro de 1852, n. '198 de 
9 de outubro ele 1S62, n. 534 de 16 de abril de 1863, e n· 
1.090 ele 2 ele maio de 1S77. Dut·ante a guerra civi l elo R. G. 
do Sul, foi essa villa tbeatro de uma importante acção no dio. 
12 de agosto ele 1837, na qual as forças legaes perderam, 
além do commandante Gabriel Gomes Lisboa, 14'! homens, doi> 
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quaes 14 mortas , 30 prisioneil'os e 100 ex~ravi ados, ficando os 
liravos r evolLtcionta t·ios, en tão comma t1cl ados por Anbonio 
de Souza Ne tto, incol~tmes. 

TRIUMPHO. Log. do Estado elo Amazonas , no mun. de 
S . Paulo dE) Olivença, á marg"m dir . do rio Ituhy . 

TRIUMPHO . Log. do E stado ele P e1•nambuco, no mun. 
do Bom Jardim. Ha outro log . do mesmo nome no mun. de 
Serinhaem. · · 

TRIUMPHO. Arra ial elo Es tado ela Bahia, · no mun . ele 
JLtsseape, á ma t·gem elo S incorá. Cons tituio- se pela affiuenc ia 
de pessoas que alli fora m minet•ar diamante e ouro. Es tá 
decadente. . 

TRIUMPHO. Log . do Estado do Rio ele J aneiro, no mun. 
de Itaperuna. 

TRIUMPHO (S. José elo). Log . do [i;sta,do de i\I ioas 
Geraes, na cidad e de Viçosa. 

TRIUMPHO. U ma elas estações da E. de F. "Barão ele 
.Ara rua ma », no mun . el e San·ta i\b ria Mf1gdalena e Es tado elo 
R10 de Jane iro, ent1·e Conceição e Macabú, 26 1 k il. 642, cl ist . 
de Nyterõi. Dessa es tação pa r te uma estrada que va i a 
Sa n ta JYlnri a Magcla lena e u ma outra que vai á Ventania. Tem 
duas eschs. publicas . ' 

TRIUMPHO. Ilha elo JiJ s tado elo Am azonas, no rio Jau apery, 
affi . cl0 NegPo Foi assim denominada pelo SL'. B. Rocll'ignes 
]lor t er -se dado nella o banquete ela paz com O> Chd chaná~ . 
E' o ponto de r ecmi ão desses indios , que Leem perto suas malo 
cas e occupam as Jiorestas elo ba ixo Jauapery. 

T R IUMPHO . lVlort'o cl1 DisLric to Feclet·a l no cUt•ato de 
Santa Cru z, ao lado da linha elos boncls ele s'epiti ba. 

TRIUMPHO. R io elo Es tado do E. San to n o nucleo An-
t onio Pracl:o. Na.sce na se1•ra el o Oleo. ' 

. TRIUMPHO . Correg elo Estado ele Minas Geraes , aíf. elo 
r10 S . .Matheu.>, que o é do rio Carang la, trib. elo iVluriahé, 
que o é c[,, ParabybJ. elo Sul. 

· T ROC.ANO (ins trum ento el e gtterTa, especie de tambot·). 
Nome qLte teve At·a relam a, quando a ldeia . 

TROCARA'. Sel'I'Ote do · ills~aclo elo P ará , no 'l'ocan tins. 
Velloso Barre·t3 esct•eve 1?•1tacwá . 

TRQCA.RA' . Rio do Estado do Pará ; desM da serra elo seu 
nome e c1esagua na ma rgem esq. el o T ocan tins, n a enseada elo 
Urubú e pouco acima ela enseada elos P a tos. 

TROCARY. Dist. do m un. ele Coary e Es tado do Ama-
zonas. 

TROCARY. Ilha e lagn do Estado elo Amazonas , entre 
Coclajaz e Coary, n o rio Solimões. O lago desagna pela mar 
gem esq. e a llha fica entre as denominadas Caçana, Camará e 
Botija. 

TRO~ARY-MIRY. Paraná elo Estado. elo Amazonas, no 
d1st. elo Trocary e mun. de Coary . 

.TRÕES. L og. do Estado de Minas Get•aes no mun. do Bom 
Fim. ' 

TRO~.AHT Serra u o mun. de Tury- assú elo Estado do 
Maranbao. AJilrma .Accwly exis·tirem n ell a famosas minas de 
D1WO. 

T ROMAHY. R io elo Es tado do Maranhão ; entre elle e o 
Gurupy fica a villa de Canüapera . 

. TROMBA. Seri'a elo Estado da Bahia, nas cabsceit•as do 

S
l:lo de Contas, proxima da sena da Furna. Do mun. elo Monte 

auto n os fazem menção ele uma serr a desse nome. 

TROMBA. Serra do Estado de San~a Catharina; destaca-se 
da ~ert•a do Mar e estend~-se em direcção de S. E., margeando 
0• rro Cuba tão do Norte pela direita, no mun . ele S. Fran-
Clsco. · 

TROMBA. :Ponta do lado do S. da bar t'a do rio ele Contas, 
ll.o Estado ela Bahia. 

TROMBA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes banha o 
:tnun. cle'Grão-MogoJ e desagua no rio Itacambyrassú: 

TROMBA D'ANTA. Serr11, do Estado do R. G. do Sul, 
no di~t. da Canclelaria, 

TROMBA D'ANTA. Uma das denominações l ocaes da serra 
do Itam bé, no Es·~aclo ele Minas Geraes . Fica no m un. de 
S. J oão Bap~ista. 

TROMBETAS. Pov, na com . ele P almares elo Estado ele 
P ernambuco, com uma esch. publ. ele inst. prim., c!'eacla pela 
L ei Prov . n. 6\!4 ele 16 cl " maio ele 1855. 

TROMBETAS. R io el o Es baclo elo Pará , um elos impOl·tan tes 
afls. d J Amazonas e not.avél por su a extensão e sinuos iclade na 
par le inf, r ior elo seti curso Parece descer ela serra elo Tumuc
Hum ·\c, e ser fo r mado pela confiu encia dos clous rios i\labii. e 
Capú ; cor t·e no ru mo E . S. E . recebe numerosos tt·ib utarios 
(qu~s i ·t·JClos igarapés) por amba~ as mar gens e vae clesagnar n o 
Am az0n as, 4 milhas aO . N . 0. ela cidade de Obidos. 1'em um 
curso ele ma is de 240 milhas navegaveis durante a choia, por 
qualquer canôa e ainda por vapores, que não demandem gt•ande 
ca lado. Suas margens, notaveis pela extensão , volume de aguas 
limpiclas, fertilidade ele Lel'l'ase imp w tanci a geogr·aphica, couteem 
grande :1 bundancia ele pedra calcarea e sulphureto ele ferro. 
«ill s be r io, esrpevla um engenheiro el o Estado elo P ará em 
1853, é nimia men te r ico, tanto em prod ucções de su as vas1as fio
restas . com o em procluct::Js minemes <1 metallurgicos que só 
esperam peb. visi-ta. elo geologo , que os vá r econh ecer .» 
O Sl'. Badnsa R 0d!'ignes, que o ex plorou, dá , no sen Relato d o 
apresentado ao govern0 im pe rial em 1875, as seguin tes cacheei
ras exis ten tes n~ Trombetas : Fuma.;a, Canal, Bacab:t , Ma
ui va, do Mina, Caspac uro, Big,Jde. Caing t·o , I<' r anco, '!' i ra - Ca
misa , Caj ue iro; .Tascnry, I nferno . T ra.malhete, Travá , Cachono, 
Qneb r ~ - Po tes, Vi l'a<li uuclo, B Jt1 e S. Migttel ou Por teil'o. 
Entre o~ lagos qtw se encon·tr·a m n a > mal'gans deste ri 1, cita 
aquello illus tre explorador os s~guin Les : á direita : Pad1, !l'n
ri á, Sacl\l'y . Achipicá, B:1lata, Mma, Pa lh al, Ag na F ri a , T a 
pagem, Ua buhy; á esquer da : Iripichy, Caypu d t, Mucul' a , At·i-

llecú , Ca beçudo, Juqn it·y, Macue, J amu·é, Cabeça de Pre to. «Tri
lU tarios do 'l'rom betas , diz o con ego Bem arclino ele Sonza, são 
muitos igal'apés e lagns, n•Js quaes a bunda o peixe . Em suas 
mat t.M é pt•oclig ios'l. a quantidade ele caça; a sua fi ot· a é super-. 
abund ~ n te.» No genet'O ele madeiras, d iz o Sr. Fe rreira Penna , o 
Trombe ta~ por si só p6de f JJ•necer toda quanLa precise o Est ado 
para as stias constl'ucçõos dut·ante longos annns .» TraLu n clo 
desse rio, diz o S t· . Francisco J osé ele Freitas: «lil s·te t·i o, deno
min ado Or·i:vimina na l ingua lndigen a, é o m ail.o1• e mai s cau
clahso afrluent• septemtl'ional do Am aZ"Jnas, n a provínc ia do 
P ará . Em outubro elo anuo passado o profess0r Del'by, ela com
missáo geologica, tendo a mim p or auxiliar , conseguia, vencendo 
innnm et•as clitll.c iü clacles, explora]- () aLé á confl n enci ~\ elo rio 
C111chol"I'O, levando a explor ,lção neo t~ ultim o até á se1·ra cha 
mada Outeit·o do Cachorro. Não 1Joclenclo nesbas poucas linhas 
t rat a r minuciosamente dessas exploi·ações, li mdat· -me -hei a pe:. 
nas a mencionai' o que julgat• mais impo l't ante . Desagua o 
Trombet~. algum as milh as acima ela cidade ele O bielas , por duas. 
bocas de~eguaes e pouco dis tantes, el as quaes a occiclen·ta.l é a 
sua verd adeira entt'ad a . A boca or iental é formada pelo bl'aço 
Mari!L Thereza, que pn.rte cinco milhas prox imamente ac im a da 
occiclental. Não longe des te braço lan ça elle um outt·o braço menor 
que reuninclo·s~ ao iga rapé Cu rum ú, proceden·be ela serra e lago 
deste nome, se incorpot•a mnis acleante com · o primeiro . Recebe 
á direita dous gl'ancl es paranamil'ins do .Amazonas, o Cachu iry 
e o Sapucuá, Jançanclo-se o primeiro 20 milhas mais ou menos 
acim a ele sua foz e o segunclo que recebe o rio Jamunclá cerca de 
duas milhas acima do prime Lt·o. A 17 milh a s proximamen te do 
Sapncuá está :í. boca elo Cum iuá, que Ye m do nol'te lançar -se na 
margem esquerda . O rio de Faro, vindo ele oeste, la-nça-se á dii'. 
na cachoeil•a Por·teil'as , a prim eira acim a da foz e dis tante deste 
140 milhas ma is ou menos. F·inalmente a umas 6 milhas acima 
do Faro e com a mesma dil'ecção lan ça-se o rio Cachon o. Na 
margem direita deste a seis ou sete milh as ela sua confiuencias 
demora o outeiro do Cachorro. Passa pela boca de diversos lagos, 
communicanclo outros com elle, por meio ele pequenos igampés. 
Alguns destes igarapés, seccando no ve rão, deixam os l agos in
teiramente desLacaclos do rio . A região explorada, pelo seu ca
r ac·ter physico e sua estructura geologica, pó de ser divicli.da .em 
tl'es secç0es bem elistinctas : A prim eira secção é consttbmda 
pela varzea, terreno coberto por uma vegetação baixa,. ou for
mando campos, e sujeito a inundações nas enchentes. Aba1xo 
da boca do Sapucuá estende-se esta formando na margem 
di r. elo 'l'rombetas, entre e.ll e e o Amazonas, uma Ia1·ga área 
cortada por furos e IJd•ranamirins; na margem esquerda entr~ os 
mesmos limites elo rio forma um a z'Jn a considera vel , ainda que 
mais estreita elo que a prilneira; de Sapucuá ás cachoeiras. 
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apparecê ella formando orla s estreitas ; geologicamentll a var
_zNL consiste ele camadas hol'izont:tes de argila e restos vegetaes 
·de ol'igem muilo moderna, depositados em parte pelas aguas do 
''l'rombetas e em parte pela;; do Amazonas . A seg unda secção 
é cons·ti luicla de tet•t•a 1i.rme, geralmente de ponca altura, ainda 
que um ou outro ponto, como a set•t•a do Cm·umú e a elos Cumu
ryd, se eleve consideravelmente acima elo nível gar.:tl. A sua 
superllcie é ondulada e revest ida na maiot• part ~ pot• uma densa 
floresta em que abunda o castanheiro, encon·tl'anclo- se ·todavia 
porções ele campo arenosJ na visinhança ele Obidos . O limite 
m eridional desta secção é uma linha tirada de Obicloa para 
oeste e cortando o Trombetas pet•t:J da boca elo Sapucuá. A 
margem é comtudo irregular, sendo recortada por numeros.Js 
lagos e prolvng-amentos ela varz,,a:. Esta secção estende- se ao 
norte ate a cachoeira Vil'a-Mundo, que fica umas oinco milhas 
acima de Porteiras, e inclt1e o Outeiro elo Cachor:·o c pr va
velmente outras sereas da visinbançn. Geologica men·te e :la 
consiste em rochas pal eosoicas cobertas n i.l. parte meridional por 
estratos do Tet•ciario. As r oclns paleosoic::Ls são identificadas 
pelos seus fosseis que pertencem a o Siluriano superior, Davoniano 
e Carhonifero,apparecendo es tas diíleren tes formações em la rg·as 
<Jxposições que se estendem proxi mamen·te na clirecção ês t3 e 
oeste. A ultima das formações menc ionad~s é a pl'imeil'a que 
·se encontra subindo o rio e occnpa uma Ct.rea mais larga, pare
-cendo com·tuclo ser inferior a q ualquet· das outr:> s na espessura 
·ele suas co ma elas . A t erceira. secção foi n penas exum i nad a na 
~ua mat·gem meridional, porém é prova vel que se estenda rio 
a cim a numu dista ncia consideravel. E' ni <J. is alta e mais i rre
gular do q ue a segunda , tendo os monos um caracter topogt·a
phico cliffeTente, de vide. ~sua dift'et>enle estntctura geologica. A 
r ucha nesta secção é metamorpbica, consis tindo de immensas ca
madas ele syeniio e quartzitos porphyricos e sendo notavel que 
a sua inclinação seja muito mais for te do que a elos es tt·atos 
paleosoicos e quasi na clirecção opposta para o nort~ . A explo
raçãr:J na cachoeira foi extremamen te difficaltosa e a rriscada. 
Os moca mhistas all i refugia dos, r eceiosos oppuzeram-se a prin
cipio ao nosso ingresso . Mais ·tarde, porém, convencendo- os de 
que nenhum mal lhes provit·i:i. franquen ndo-nos a p:tssagem, ce
deram, pres·tanclo-nos mesmo valiosos serviços. Delles obtivemos 
uma pequena c:>nôa tl'ipol ada. por dous homens, v isto ter sido 
n eces38.rio deixar no. primeira cachJeira aquella em que a té a lli 
vieramos . Além clisso,nii'l comportando a canôa dos mocambistas 
mais ele qu atro pessoas, fomos obl'igados a separa r-nos dos 
nossos tra balhaclore.~, expondo - nos assim a qualquer tra ição. O 
acolhimento, pot•ém, que entre elles tivemos fez bem depressa 
clesapparecer o uoss:> receio. A extincção des te moca mlJo é uma · 
necessidade, pois com elle per.:le o.nnua lmente a lavoura muitos 
brar,os. A' força, '!!'o logar em c1ue ellcs se acham, sel'ia isso im
possível sem gt·ancle sacrificio ele vicl•'s e dinheiro. Estando 
elles , porém, pl'Omptos a abandona r aquellas regiões se lhes tot· 
ga.ran ticlo. o Jiberclo.cle no fim ele certo tempo ele ·trabalho, ser ia 
de g rande utilidade acloptar-S(l essa medida, que além de tudo, 
é summam ente humanitariB ". 

TROMBETAS. Assim denomina va-se an·tigamente a ac~ual 
cidade ele Palmares, no Es·taclo ele Pernambuco . 

TROMBINHA . Ponta. si tuach ao lado N . dn. barra elo rio 
de Contas , no Estaclo dn. Bahia. Entre essa ponta e a deno
minada Tromba ha um banco que eslencle-so ela Tl'Ombinha 
r.m direccão á Tromba , proximo da qual e ao longo elas terras 
d esse lado h a um canal para a etltracltt elo rio, sendo muiLo es
treito e muito fundo. Sobre o banco ha muita arrebentação. 

TROMBUDO. Rio elo Estado ele Santa Ca·tharina . no mun. 
de Blumenau . Vae para o Itajahy. · 

TROMBUDO. A rroio elo Estado elo R . G. elo Sul, afl'. ela 
margem dit·. elo rio Jacuhy . 

TROMOMÓ. Morro do Estado do Paraná, no ruun. ele 
Guarak~ssava (In f. loc . ). O Sr. Demetrio Acacio Fe r nan ~les 
da Cruz, nos seus Apontamentos da oidad~ de Paranaguá 
(Bibl. Bt·as . , 1883), escreveu T1·emomó. O Sr . Dr. Luiz Ramos 
Fi n-ueira e o Sr . Manoel Leandro da Costa, em uma informa
çã~ com que nos obsequiat·am sobre o mun. de Guarakessavn. , 
escrevem Tromomó. 

TRONCO. Bairro elo mun. ele Castro, no Estado elo Paraná, 
com uma esch. publ. mixtft ct•eacla pela Lei Pro v. n 85 1 de 
27 de novembro de 1886. Tem uns 220 baba. e 32casas. Dista 
da séde elo mun. e d:t pov. ele Catanduva cer;;acle 9 kils . 

TRONCO. Serrote no mun. ele Ipú, no Estado do Ceará. 

TRONJO. Serra elo Es tado das Alagoa s, no mnn. de 
At:J.laia. 

TRONCO. Arroio elo Es tado elo R . G . elo Sul, no mun da 
Lagôa Vermelha. 

T R ONCO. Cachoeira do Estado elo Pará, no rio Cuminár 

TRONCO. Cachoeira no rio Parnahyba, etl'tt'd a ilha do 
Papa e a foz do t•iacho Pecll'as de Fogo . 

TRONCO. Cachoeira uo rio P aracatú, aff. elo S. Francis o, 
no Estado de Minas Geraes, entre as cacho eiras denominadas 
Itaipava e Sabãosinho. 

TRONCOS. Log. elo Estn.elo ele Minas Get•aes, no mun. ela 
Bagngem. 

TRONCOS. Ribeirão elo Es ~ a. elo ele Minas Genaes · nasce 
na ~e.rra da Maravilha e desagua na margem dir. elo l'i'o Para
catu, 18 ktls. abaiXo do rio Verde. 

TRONCOS . Ribeirão do Estado de i\linas Geraes; banha o 
mun. elo Canno ela BJgagem e des:tg lla no rio da> Pet'dizes 
(Inf. Joc.) 

TRONCO. CotTego elo Estado d e Minas Geraes; banha o 
mnn . elo Cur vello e desagua n o rio S. F r ancisco, após 15 kil s . 
de curso. 

TRONCOS (Rio) . Vide Beni. 
TRONQUEIRA. 'l'ribu indígena estabelecida no a ldeamento 

da Imm aculacla Conceição elo Rio Doce; no l!:staclo ele Minas 
Geraes. 

TRONQUEIRA. Pov. do Estado elo R. G . do Sul, no muo. 
da Bocca do Monte; com uma esch. publ. de ins·tt·. prim., 
c reada p~ la Lei Pt·ov. n. L 17.2 ele 8 ele Abril ele 1879 . 

TRONQUEIRA . Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, 
alf. do S u1ssuh y-Pequeno. Em su as mat•gens existe 1Jil1 deposito 
ele alluvi:io notavcl pela su :t. extensão e bn.sLaute aurífero. 

TRONG~-UEIRAS. Pov. elo Estado· ele Minas Geraes, a Nm . 
e a tres ktls . do cltst. de S. Sebastião d 'J Passa Quatro· com 
um a capel liuha dedicada á Santa Ct·nz e um~" esch. 'l'~mbem 
escrevem 'l'ranqueiras. 

TROPAS. Rio do Estado cl•J Pnrá, art·. do 'l'a pajo::. Seus 
habitantes colhem borracha . Pócle-se subir pot· elle durante. 
m~1itos dias sem que se enco ntrem cachoeiras. Creveau dá- lhe 
clous a fls. o Cabroá e o Cubury. 

TROVÃO. Log . do Estado elo Pará, no muo. de BL'eve>. 
TROVÃO . Cachoei ra no rio 'l'apajoz. Apezat· elo seu nome. 

nii:o é sinão uma cachoeira ele ·ter ceira ordem, nã o muito 
peri gosa. 

TROVOADAS . Morro elo Estado ele i'llinas Geraes, enti·e 
Santo Antonio do SeLubinha e N. Senhora el<t. Graça . 

TRU ARÚ. Rio elo Estado do Amazonas, afT. ela margem 
di r. elo rio Negro. 

TRUBARIO. Vide Xingú . 
TRUCANÁ. Ilha s it uada no r•io Madeira afl'. do Amazonas . 

'l'em200 bt·aças ele ex tensão. (RelaL elo De. 's. Coutinho, 1861). 

TRUCARÁ. Igampé elo Estado elo Pará; nasce na serra do 
s~u nome e clesagua nu. margem esq. elo rio 'l'ocan·tins. 

TRUMAIHY-MIÇÚ. E' ass im denominado pelos Chuyús o 
rio Colysêo, um elos formadoras elo Xingú . 

'l'RUMÃIHYS . Selvagens que habitam o.> afl's. elo Xingú, 
pouco acima da foz elo Ron ltt'O; no Estado ele ivlatto Gt·osso . 
(Paula Castro. Relc~ t . elo Xingú). 

TRUSSÚ. Sena elo Esta.elo elo Ceará, nos termos ele Jnha
muns e Saboeiro . E ' continuação ela cordilheir:a .ba ixa, que 
nasce cb platô que divide as ag uas elo Ceará clu.s elo Piauhy e 
cet•c J. pelo nascen t ~ a comarca elo Inhamuns (Pom pêo) . 

TRUSSÚ. Riachão elo E$taclo do Ceará, aill. elo Jaguaribe. 
Recebe pela esq, o Quinqué, o Sabooeta e o Logeadouro, e pela 
dir. o Quincolé e o Sv.bii1 . O Sr . senador Pompeu considera os 
clous rios desagua ndo isoladamente no Jaguaribe, á pag . SG elo 
seu Dtc~iot;ario, e ~ 'l' russú desaguando no Qui~qué (Ounq.ué ou 
Qutncule) <:L pag . 6<:>. Banha o mun . ele fga tu. 'l'ambem en
contra-se escripto Ttt?"·twú (Almanacl' elo Ceat·á , 1897, a rt . 

Iguabú). 
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TUANUNI. Ilh a do E s baclo elo Amazonas , no rio Solimões, 
·de l"ronte ela foz do Caia ri, junto ela povoação de Fon ·e Bôa. No 
R otci?'O de Vellozo Barre·to es tá essa ilha mencionada co m o 
nome ele T oanomcb. 

TUBACA . Bair t'O e mort•o elo E s tado ele S. Paulo, nv mun. 
de ·s. José elo Rio Pardo . 

TUBARANA. Carrego do JTis taclo ele S . P a ulo, alfi . elo rio 
õSan·L' A: .una , que o é elo J ag uar y. 

TUBARANAS. Bait•ro do mun . da Serra Negr a, no E sta do 
de S. Paul o ; com uma esch . publ. c t·eacla pela Lei n. tO l ele 
24 ele set erL. br o de 1892 . 

TUBARA NAS. R ibeit·ão elo Estado el e S. P a ulo, ba nh a 
·o mun . de San ta Cruz das P a lmeiras e desagua no S :m ta 
Anna. 

TUBARAi "' AS. Rio do Estado ele S . P aulo: (\ um a cl>t s nas 
·Cen tes elo rio ITurvo, a ffi . elo Ot•a nde , ma is tar de P a ra ná. 

TUBARANAS . Carrego elo Estado ele S . P a ulo, a ffi. do rio 
Camanclocai'h , no mun. elo Ampar o . 

TUB AF·ANAS. Cachoeira no rio S. Francisco, entre P a ulo 
Alfo nso e· Piranhas . 

TUBARÃO . Cidade e município elo Es·taclo ele Sa nta Ca th a
r in a t sede ela com . elo seu n ·•me, á mar gem dir . elo rio Tu
barã~ . Orago N. S . da P iedade, e dioces e ele Cut·y tiba . 

"Foi ) creacla par ochi a pela Lei Prov . n . 32 ele 7 ele maio ele 
i S?J? . Elevada á cat egori a ele villa pela ele n. 635 ele 27 de 
uu::tio ele 1870; in slallacla ~m 7 ele ]Unho ele i 87i. Cidade pelo 
Dec. n . 33 ele 7 de novembro ele 1890 . E ' co m. el e p ri m . enL 
-creacla pela Lei Prov. n . 745 ele 19 de abril de 1875 e class i
!icada pelo Dec. n . 6.327, ele 20 ele setembro ele 1876. Te m d uas 
esch s. publ s. ele in s t . prim . Agencia elo corr eio, c reacla em 
1874. Es tação ·teleg-ntph ica . E' nesse m unicípio que exist e m as 
a bundantes e excellentes j u iclas el e ca rvão mi ner al. A-tt-avessa-a 
a E. de F. D . Th er eza Chris t ina . Omun ., a lém da pa rochi a 
-da cid~ de , com prehende ma is a ele Santa 0Lhili a de Ol'leans elo 
.Sul, a de S . Sebastião do Gt·ava tá e a de S . Gabriel elas Pe
dras Grandes . Sobre as su as div isas vide, e nt t·e ou'Lras , e Lei 
Prov . n . 856 de 27 de j a neiro de 1880 . Cultivam- se m ilho, 
m andioca, feij ã o e fava, e em po::ruen a escal a ca nna, ca l'é e 
·fumo, não po t· não ser o te rreno ap L' opdaelo, mas, po t• causa el o 
·espirito r otineiro elos h abita ntes , que preferem a c ultura elos 
prim e iros . Os t erreno'S dest e mun. p res ta m -se em qm1s1 toda 
-sua total idade á cttlLura elo trigo, vi nha , amoreil'a e ma mo nas , 
se ndo tam bem rico ele m adeiras e fib ras tex ti s . A fe r til idade 
elos te rt·enos el o Tubarão provoca ra m ao Dr 'Iaunay a deno
m inação de E gyptosin ho b?'a.zi leiro. P ossuem tambe m min as tl e 
pt•a ta , chumbo, ferro, cobre e ca r vão . Sendo propri os pa r a 
·Cr iação, são com t udo pou co aprove it ados par a esse fi m. E' r e 
gado o mun , pelos rios 'l'ubal'ii.o , U r ussanga , Cor~j a , Cint ea, 

"Cong onhas e clivenos outros . 

T U BARÃO . LC~g . elo Est a do elo Maranhão, no el i stl'i cto de 
• Santo An tonio e Alm ~ts. 

TUBARÃO. Pov . elo Es taclo elo Cea r á , a 12 ki ls . de Viçosa . 
"T em apenas algumas casa s ele um e outro laclo ela es tt·acla , 
qu e formam ahi uma especie de pt·aça , em cu jo centr o acha -se 
uma capellinha mal cons truída . Assentado enúe montes em um 

•terre no mais ou menos acc identaclo, a presença das ca rnahubas 
·da·lhe cer to ar alegre. Cerca de ·tres kil s . clistan·te el.iste a l'ica 
.1nina de Ubary. 

T UBARÃO. Serra elo Estado de Santa Catharina : eleva- se 
a rumo elo SO . no mun . elo mesmo nome . E ' ram ificação da 

•Cade ia Marítima e est ende -se po t· entre braços elo rio que dá-lhe 
o nome . 

TUBAR ÃO . Ponta na costa elo E s·tado elo R . G . elo Nor te, 
na L a t. de 5° 2' 24." S . e Long . de 6° 38' 42" E . elo Rio ele Ja
.neir o (Vital ele Oli veira), a pouco m ais ele se te milhas ela cam
'bôa denomin ada Barra da Ilha e a 24 ela povoação do Ca issara . 
Por de·traz dessa ponta passa um riacho , denomin ado elo Tu
·harão , e que se entranha pela terra pet•to ele 5 mi lhas ao SE . 
l!:ssa ponta e a elo Mel ou Mello forma m a g ra nde enseada elo 
Assú. Recommend a Vital ele Oliveil•a que, « du ra nt e a n o i t e, 
n avegando proximo, não cotll' ém passat· da ponta elo Tuba t·ão 
para barlavent o. » A ENE. dessa ponta , a'té á d ista nci a ele 

·Cerca de quatt·o milhas, avança par a o mar nm g l'ancle numer o 
·ele corôas , com fundos ele uma a duas braças d'agua . 
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TU B ARÃO . Po n ta elo lado d~ N. el a en t:.,.c!rt da ba hi a el o 
[J; sp i: iw !Sa nto, nn E s tado de>t3 no me . E' guamec ida ele t•oche
cl os. E' t:tm bem denomin ada Pirak~e . 

TUBARÃO . Ri o elo Es·taclo elo Pa r a hyb1. elo No l'te, a li'. elo 
ri o des te nom ' , pert J da foz, deft·oute ela i lh :c R os t inga . 

TUBARÃO . Rio elo Es tado de San h Ca tharin a ; na >ce na 
Serr a Gel'al, sendo form ado pelos t•i os Passa Dom e L·l.l'anje i
os . Desag ua na ba hi tt da Laga na. E ' c;mcla lo ;o e fundo, 
mui :o sinuoso e com muitas cachoeiras. Re bebe cl ivet·sos tl'ibu
tar ios , entre os quaes o Bon ito , Barro Preto, Pal meira s , 
Ar mazem pela ma r gem direi ta e o Capiva r y pela e.sqnet·-h 
Leo nce Aubé , desct·ave ndo esse rio, di z : «O 'l'·ubcw c/,o , cuj ,<s 
a:; uas pnuco L'a pirl t s a·travessam u m ter l'e no el e a lluviiio, al
g um ta :~to panbano~o e muitas vezes inuncl a clo , pode ser pe r
cort'ido no es paça ele 8 a 10 leg uas por pe~ ue tuts em barcações, 
e um pouco mais ac im a , pr r p it·ogas a té perto el a cu nfl ne ncia 
elo r i a L cw a.nj!ú·as , que se lh e reu ne pela ma t·gem esclllet·ela . 
Acima desse rio, o 'l'nbarão muda ele nome, e to ma o ele P assa 
Do tt$ a te á Sen a Gera l , o ocleelle nas~e, a tr avesõan do u ma r e
g ião a lg um ta nto mon ta nh os a, ma> cuj o solo pa rece elos nn is 
fel'teis, e admira velm ent0 banhado pot' t!llla mnl1 iclão ele peq ne
nos r i os . Att-avessa exce llemes t erre nos carboniferJs " . [i; ·' mar
geaclo e atravess :>.clo pe la es Lracla ele ferro D. 'l' Lt eceza Chei st ina . 
l<'o l'ma pequenas cachoeiras , lão p t·oximas nmas tl · s outr·nR 
qtte " em um só d ia , d iz Carlos V a n Le .le, desce mos ele 
ca noa 33, co m a lg ttm risco, tendo a lgum a> m tü~ ele 6 me
t t· os el e queda» . O S t·. Henrique Boiteu " diz: « Tubarão .-~ste 
im por ta n te r i o tom tt es te nome na j uncção elo Lal'[tnje ims com 
o Passa-Dous . Cor l'e alé a con fluencia elo Cap ivéu·y a r umo ele 
lés te, t oma n do da h i o rumo de sul até o s itio dos Morrinhos. 
D3pois ele pe l'co r re t• uma exte nsão ele 112 ki lometros, segu indo 
a r nmo ele les te, cl ese mboctt na l agôa ele San t:> Antonio dos 
Anjos , pt•t·to ela barra ela Lagtwa. E' muito tortuoso e cauda
l oso e otferece f ra nca n ave~ação a Lé 10 kilom etr os ele sua foz. 
E ' atr ave.lsaclo pela es t raCla de fe rro D . Th~ reza Christina . 
Suas mál'gens são de u ma fertilidade inc E~.lculavel. O seu p l'in
c ipal affi uen te é o Capivar y . » 

TUBARÃOSIN HO . P on·ta na costa do Es tado clú R . G. do 
Norte, pL'oxima ela ponta do Tttbar ão . 

T UBATÃO . Se1•r a elo Estado elo R io ele Janeiro : cle ll a 
nascem os corregJs Sujo , aJI. elo ri o Preto , e Agua F 1·ia, aff . 
do Calçado. E' u ma elas denominações ela Serra Ge ra l . 

T U BATINGAHY. Ar t·oio elo Es tado elo Rio Gt·ancte elo 
S ul, a Jl'. el a m ar gem d ireita elo 1'io J acuhy . T a m be m escr evem 
Ta batin[lcbh!J . 

TqB ATUBA . Dist. elo termo ele Granj a, n o Estado elo 
Cear a . 

TUBI ACANGA . Log. na ilh::t do Gover naclol·, s ituada na 
k .h ia elo Ri o ele J a neil'o e pe l' te ncen te ao Dis tt·_ic to F e:lera l . 

TUBIBA. Se L'!' a el o Es tado el o Cea rá, n as d i ri;as elo cli>t. 
ele Sant 'A nna da Inelepe nclencüt . 

T U BIBA. Ri acho elo E stad o elo Ceará ; b:t nba o mu n . ele 
Sa nba. Q ti te ri a e clesagua no r io Aca r ah ú . 

T U B UNAS Carrego do E s tado ele S. Paulo, ufl'. clu ri b, it·ão 
Sant'Anna , t r i b. elo J aguary . 

T UCANO. Villa e mun. do E >tado ela Bahia , u::t com . de 
Mon·te Santo, a seis ki ls . do rio l tapecurú. Orago Sa nt 'An na, 
e diocese a rchie piscopa l ele S. Sálvaclor . Fo i ele vada á ca·te
o-o ria el e vi lla pela Le i Pt•ov. n . 51 ele 21 ele mar ço ele 1 ~3 7 . 
O mun., par a o lado N., e compo; to ele cati n g·a s ; ao n ascel'l te 
e poente é monta nhoso . P er cor re m- no a s serras cle nomin::td tts 
Co vas, Salgado, B isamum, Mãe-Ig nac ia , a le m ele outr as, e é 
r eg ado pelos rios Itapecurú, Maceté, P eixe, Qui ging ue. Cu lbu l' a 
ele cereaes, ca nn a de assucar, fumo e a lgodão . T em casa ela 
ca mara , qua1·tel , ca clêa, casa elo mercado, cemiterio, um In 
ab eiro denominado Preguiça e uma fo nte, denom inada Cae-Cae, 
ele agua potavel. O m un . d is ta 264 kils . m:1.is ou menos ela 
capital , 42 do P omba l , 103 ele Mon te Sa nto , 120 de Queimadas, 
78 ela Ser l'in h a e 96 de It apecurú . 'J.'em um a est rada q ne Yae 
pa r a a cidade ela Feir a ele Sa nt 'Anna e que é cortada em pa rte 
por uma outra que vae de Alago inhas pa r a ~l o nte Sa nto . 
O mun . comprahenele o elis t. el a Capell a. A vJll a le m duaB 
esch~ . publs . ele ins tt'. pl'im. e agenct a do cor re to. Per ten
ce u á com. de Itapecurú pelas L eis Pro v. n . 51 de 21 de 
Março :ele 1837 e n. 395 ele 28 de junho de 1850 ; sendo in cor-
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porada á com. de Monte Santo pela de n. 1.311 de 28 <le maio 
de 1873, e Acto de 3 de agosto de 189.2. E' um termo composto 
da freguezia d:1 villa e do Raso, di3bante 7 leg,1as com uma 
população de c~rca ele oito inil habitantes espalhados sobre uma 
área ele umas 10 leguas quadradas. A lavom·a é insignificantis
sima, e mal produz o nor.essario, sendo o gado annualmente 
muito disimado pela secca; por cujo motivo mais prospera 
a criação dos lanigeros, por mais resisLirem á falta de pas• 
tos, que ficã:o tão limpos de hervas como si fossem vat·
ridos á vassoura. O commercio é nullo. A indus·ttoia é a elo 
cortimento de couros. A villa é pequena; ~enclo s·ua soffl'ivel 
matriz no centro e na frente um a. casa para quartel e cadeia. 
.Distanoias.-Fazem do Tucano a Monle-Santo 20 leguas, a Gere
moabo 29, ao Bom Conselho 24, ao Raso 7, ao Pom boJ '1, ao 
Inhambupe 25, ao Soure 10, ao I tapecurú 17, a Serrinha d3, :.í. 
Feirn ele Sant'Anna 25, a Purificação 2;), a AbbD.dia 35, a Ca
choeira 37, a Alagoinhas 27. Vae-se até a Serrinh'l. por es
trada de ferro. 

TUCANO. Aldeiamento de índios da tdbu Tucano, situado 
nas margens do Waupés, trib do rio Negro, no Estado do 
Amazonas . Seu orago era S. Miguel .Archanjo. 

TUCANO. Cabilda de sylvicolas que ha. bi~ava o rio Negro, 
aff. do Amazonas. Vide 'l'c~ricmos . 

TUCANO. Serra do Estado do Amazonas; esbende-se parllll
lelamen·te a set·ra ·cto Cuano- Cuano e ao ri o Tacutú. !IDá aJ•i
gem a diveros igat•apés que vão ·tet· a esse rio. Nella ex istem 
OS picos denominados C~~n~im, Ch6M•tba,, Jc~oaré e OULl'OS me
nos importantes. 

TUCANO. Ilha de Estado do Amazonas, no rio J apurá, wff. d a 
margem esq. do Solimões. Fica proxima da ilha de Maripiassú. 

TUCANO, Ilha no r.io Ta.paiós, 01baix0 da grande ilha Ouruvú, 
e proxima das ilhas Jwna~izal, Sumahuma, H.ed<!.md ~JJ e Praia 
Grande. 

TUCANO. Conego do Estado de Matto C3riJB3o, aft'. do ri
beirão Papagaio, que o é do rio Verde. 

TUCANO. Cachoeiva no ri o Uaupés e Estado d0 Amazonas· 

TUCANO-QUARA. Ri 11 do Estado do P ará, desagua no 
Xingú perto do dish. do Pombal. (l.nf. loc . ). 

TUCANOS. Arroi0 do Estado do R . G. do Su•l, banha a 
colonia do Mundo Novo e desagua na margem clir~ ti!o rio des 
Sinos. 

TUCÚ-ASSÚ. Pov. elo Es·tado do E. Santo, ne mun. da · 
Serra. 

TUCUBÁ. Pen·ta na margem dir. do rio Negro, al!f'. do 
Amazonas, no Es·tado desle nome; entre Ayrão e Moura. (Soulla 
Coelho. Relat. cit.). 

TUCUM, Ilha no rio lilalsas, aff. elo Parnahy1Ja; no Es~ado 
do Maranhão. 

TUCUM. Ilha elo Estado do Rio ele Janeiro, no mun. ele 
Angra dos Reis. 

TUCUM. Riacho d0 Estada do Mara•nhão, banha o muB. de 
Miri tiba e desagua no rio do Espigão. 

TUCUM. R io do Estado de S. Paul,., , banha o rnun. de 
Iguape e desagua no rio Pil·oupa~a (Dr. Carlos RaLb). 

TUCUM. Cor rego ele Estacb de Goyaz, aff. da margem diu. 
elo ribeirão Descoberto, tl'ib . elo rio Cerumb:.í. . (InC. ioc .) 

TUCUM. Cachoeira no rio C.1yabá, all:'. do S. Lourenço; no 
Estado ele Ma tto Gt·osqo. Fica entre a elas Tres Pedras e a do 
Bueno. 

TUCUM. Cachoeira no P ar runatinga, en~De a !!la Pel'dição e 
da P orheir a .. 

TUCUMÁ. No~e antigo do lago de Villa Franca, no Estado 
do Pará. 

TUCUMACACHY. Lago do Estado do Fará; desugua na 
margem dir. Jo rio Curu:.í. (ele Alemquer).. 

TUCUMAN. Ilha do Esta~lo do Ama7lonas, no rio SoHmões, 
acima ele Coary, proxima das ilhas clenominadag OumaTh\. e 
Surubim. 

TUCUMAN. Ilh:1 situada no Alto Jatapú, aff. do Atum á ou 
Uatumá. Fica pouco acim:1 da cachoeira clenominacla Batat.a. 

TUCUMAN. Igarapé elo Estado do Amazonas, alf. da mat•gem 
esq. do rio Paclauiry, trib. do Negro. Sua foz fira entre a 
elos igarap.és Umassali e Mocura. 

TUCUMAN. Riacho repl'esantado no mappa do Es tado de 
Matto Grosso como galho de SE. do rio Giparaná (Barão ele; 
Melgaço). 

TUCUMANDEUA. Ilha no rio Tocawtins, junto á párte 
oriental, defronte ela praia denominada Praia Grande. E' assim 
chamada por nel la h:wer m ttitas frt tctas sylve,>t.res chamacli).S " 
·~ucumans. 

'rUCUMANDEUA. Rio elo Estado do Pará; banha o mun . 
de Viseu e desagua no Gurupy (Inf. loc .) 

T~CUMANDUBA. Log. no distl'. ele Abaeté do Estado elo 
P a n1 . T em um:1 esch. publ. de instt•. pt·im., creatla pela Por
tarif.l. de 20 de abril de 1874. E' banhado ,pelo furo do se :t nome. 
Ha dous ouuros legaves de mesmo nome, um no mun. ela Curuçá 
e outro no de Cintra, ambos com eschs. publica.s. 

TUCUMANDUBA: Un.1a das ' sub-prefeitnras ela com. de 
Chaves, no Estado elo Para. Comprehende a ilha C_v[·i aca. 

Tl!JCUMANDUBA. Ilha elo Estaalo ào l"ará, no d·istt•. ele· 
A·tatá, e com. de .LVluaná. 

TUCUMAN!DUBA. Igarapé elo Estado do Pará, no di.st, de· 
Barca,uena. 

Tl§CUMANDUBA. Cachoei ra no rio Tocan•tins; no ]J$\ lrudo· 
do l"ará. «A mesma causa. d0 levan tamenb0 ela car,hoeira1 de 
T apaiuna-cuara se deve tambem a exisbencia elas cachoeirtD.S· 
cta c~rreit·a ~umprida do Tucu'l!land,uba e Herapepoaquim(J;, 
que sao um aJ untamenb0 ele montwulos formados pelas a rgilas· 
schistosas, que jazem pot· toda a extensãr, do rio de uma a 
owtra margem d'eixando por entr~ si canaes d ifferen :es, que 
serve~ .c0nforme as aguas ao tt·aJecto das canôas. Além destes: 
multtphcados canae,s, parmiLte a clis·tri'buição destas rochas 
um. 0utro .canal assas largo e profunalo, que se ach a quasi no 
me10 do r1o i J?O rém que a ferte COl'l'ente das agna~ ·torna cliffi
culboso cle· Sll!'bJr e J1l.er1go~o de de;cer por cauoa das pedras que· 
nelle se a~ham aqut e a.h . O estado tle decomposição destas 
rochas esta bastante avançad•o, o que muit) facilitará o melho-· 
ramenito desle cana'l para o futut•o {Bibl. G·t~anaba,·ense). 

TUCUMARI. Grande cachoeira elo rio Atumá ou Uátumá,. 
trib,! ela margem e3q. do Amazonas, 

TUCUiMD!Ei[RA. Bat•reira á margem cil ir. elo rio Negt·o, aff. 
elo Amazonas, no Estudo deste nome, entre a foz do rio Branco. 
~ Brurcellos (Souza Ceelho. Rel. oit) . 

TUCUMDUBA. Log . alo Estado elo Pará, pouco além cla3' 
raias ela capital. Ahi :tl.ca o Asylo eles Lazaros. 

TUCU!MDUBA. A!lJtigo i!lisbr. CJ'el!Júlo n e mun. de Maran-· 
guape alo EsLado do Ceavá pela Lei Pr0v. n. 1..25@ de 2.2 de 
dezembro ele '1868. lacorpora.do ao mwn. de Soura pelo art. II 
da de n. i. 772 de 23 ele n0vem bro de ~878. 

TUCUMDUBA. Pov. do Estado elo Ceará, no moun . de 
Sant'Anna. Elevada a clist. pela Lei ,Prov, n. 83@ de 29 de 
s?tembr.o de 1857. Tem uma esch. publ. ele instr. prim, creada. 
pe1a Le1 Prov. n, 917 de 13 de se·Lembro de 1859. Foi desmem
brada do mun . ele Acarahú e incorporada ao de Sant' Anna 
pele art. I § V ela ele n. 1.814 de 22 de janeiro de 1879; reb<1i· 
xacla ele distr. pelo Decr, ·n. 88 de 21 de outubro de 1890. 
TUCUMDUB~. S~rro do Es tad~ do Pará, na margem esq. 

do rto Nha munda. E coberto de v1gorosa vegetação e fórma 
com outros, que lhe ficam proximos, vat~ias enseada~ . 

TUCUMDUBA. Szrra do E:;t:J.uo de Ceará, no mun . de· 
Sant'Anna. 

'I'UCTJMDUBA. !Ria,che elo Es•tad0 de Oeará, affi. do rio desle· 
nome. 

TUCUMSAL. C0rrego dq Estado do Rio lle J aneiril , affi, do 
rio Pirahy. 

'fUGUMSEIR.AS. Itlhas (2~ no mun. àe S. Benlo do Esbado 
cl0 tllara 11hão. Siie vulgarmente denominadas Ilhas de Fóm, 

TUCUNAPEUA . Em 1859, em consequencia do appareci· 
mento de uma grande porção de indies ela tribu Tucunapeua, 
estabeleceu •. se no rio Xiogú, logo acima da )ilr imeirn. cachoeira, 
uma missão inca.mbicla de civilis.ar aquelles incligenus . 1 ão 
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important9 tnrefa foi commettida ao religioso Fr. Marc~llo de 
Santa Catharina ele Senna, a quem fomm dadas as instl'Ucções 
necessarias e r ecur3os incl ispensaveis . Estabeleceu-se fl'e i i\Jar
cello jun·to ao rio Tucnr.uhy, um dos affiueotes da margem esq . 
&q Xingú, mas, pouco tempo depois teve ele abandona l' a inci
pte'qte missão. 

TqCUNAPEUAS . Selvagens elo Estado do Pará. «Não ha 
muito ~> annos, dizia o couselhei t· o Bl' usque (Relat. 1833), q~e esta 
t1:ibu se compunha de um grande numero elé illdividuos, e ha
bttavam em um pitloresco valle existallte nas cabeceiras elo rio 
irh•y, a/l'l. do grallde Xingít. Mas , perseguidos freq uentelllente 
em se u pac'ifi co domicilio por o:1tras tribus inimigas, emigraram 
em nnmero de 500 in di viduo3 para um a das grandes ilb as 
naquelle l'io, onde fundaram as suas novas habitações. Outros 
porém, deixaram-se ficar nos seus la res já co nhec idos e la con
ttnuam expostos á luta frat ricida que os disima. Aquelles não 
fora~ felizes na escr>lha da nova localidade em que residem. 
Vtcltmas elas febres intermittentes paludosa~, ·tem decrescido a 
l)Onto de se .ucharem reduzidos ao numero ele 150 incli viduos de 
ambos os se xos . Cultiyam as s uas roças ele mandioca e algodão 
·em uma e • ou~ra mat·gem elo rio, á. imitação do que pt·aticam 
os Jm•unara seuR Yi~inhos, mas de quem são inimigos impla
caveis. s:ã~ muito laLoriosos e honestos nos seus habitas, e pelo 
't~ato cor-h que recebem os que o procut·am denotam coneervar 
alUda rpstos de edtlcação, .q:re receberan~ :talvez em passadas 
éras . Wa ilha em que r es1dem ha vesttgws de uma pequena 
·capeJ,1a que indica ter a !li o homem culto procut•ado planta r o 
gen.omen de uma civilisação, que se perdera em prejLtizo daqu elles 
'.'clfelizes. Quem elle fosse não sabemos ao certo ." 

TUCUNARÉ. Log. elo Estado do Amazonas, a margem esq. 
.elo rio Aripuaná, no mun. de Bot·ba, 

TUCUN ARÉ. Ilha do r i o Madei ra, defronte d..1. foz do rio 
do seu nome. 

TUCUN ARÉ. I lha do Estado elo Pará, n::> mun . de Ma
-zagão . 

TUCUNARÉ . Rio elo Es~ado do Amazonas, desagua na 
margem oriental elo rio Madeira ao S. ela foz elo Gi-Paran:i e 
ao N. da do Jamary. 

TUCUN ARÉ . Igarapé do Estado do Amazonas; desagua na 
'ffiar g<m esq. elo rio Ul'llhú, entre a foz do Tucunaré-assú e a 
extincta missão ele S . 'Pedro Nolasco. (B. Rodrigues. ). 

TUCUNARÉ. Ri o do Estado do Para, na . ilha Marajó; 
banha o m u n. da Cachoeira e desagua no rio AraPy . 

TUCUNARÉ. Igarapé do Es~ado do Par~, no mun. de 
:S. Miguel de Guarná. 

TUCUN ARÉ, Lago elo Estado do Amazonas, no mun. ele 
Coary, á margem dir. do rio Purús. 

TUCUNARÉ . Lago do Estado do Amazonas, no mun. de 
Teff'é, proximo ao t•io J uru:i. . 

TUCUN ARE . Lagôa do Est·1clo de Ma l to Gro.sso, no dist. da 
Chapada, en t•·e a serra elos Patos e o Araguaya. 

TUCUNARÉ. Cachoe ira no rio Ua upés e Estado do Ama
:zonas. 

TUCUNARÉ-ASSÚ. Igarapé do Estado elo Am azonas· 
ilesagua na marg~m esq . do rio Urubú entre a foz do Tuctm arJ 
e a do igarapé Copahyba (B. Rodrigues) . 

P ITUCANARÉ-QUARA. (T~teuna?·é, peixe; quara, buraco.) 
Ilha do Estado elo Pal'a, no 'l'apa joz . Fica fronteira e parallela 
á ilha do Bom fim. Defronte della desagua o canal do mesmo 
.nome com seis br:aças de b lcca e de pequeno curso. 

TUCUNARÉ-QUARA. R io elo Estado do Pará, banha 'o 
'lllun. de Viseu e desagua no Gnt'upy. 
• TDCUNARÉS. L ago no mun. de Ouren e Estado do P.ará, 
a margem dir. do rio Guarná . (!nf. loc .). 

TUCUNDUV A. Bairro do mun . de Itape·tininga e Estado 
-üe S. Pauln. 

TUCUNS. Se1'rote do Estaelr do Ceará, no mun. ele Santa 
Anna (lnf. Joc .). 

TtJCUNS. Riacho do Eskldo do Piamhy, aff. do rio Par
nabyba, ab:lixo da foz elo rio das Balsas (Relat. ci't.) 

TUCUNS . Riacho aft'. do rio Poty, que o é do Parna-hyba . 

TUCUNS. Rio do Estado de Goyar;, alf. da margem elit·. elo 
Santa Therdza, tl'ib. do Tocantins. 

TUCUNS. Pequeno porto no mun. da Parnahyba do Estado 
do Piauhy. 

TUCUPI. Igarapé elo Estado elo Parâ, na ilha Marajó e 
mun, de Bt·eves; desagua no rio Jaburú. 

TUCUR A. (gafunhoto). Os indigenas davam aos padres de 
Santo An t)nio esse nome' pela semelhança do capuz destes 
padres com o g3.fa nhoto.Vide G . Dias, Dicc. Tupy, verbo Tay. 
(P. Nogueira. Obr. cit.) 

TUCURA . Bail'ro a menos de um kil. da cidade de Mogy
mil'i m, no Estado ele S. Paulo. E' lagar m ui to frequentado 
por boi aele i r os. 

TUCUR A. Ilha elo Estado do Amazonas, no t•io Japurá . 
Ficam- lhe prox imas as ilhas Mirity e Guariba. 

TU CURA. Cacboeit•a elo rio Marary, alf . elo Padauiry, e este 
do Negl'D, no f!:stado do Amazonas. 

TUCURIZAL . Cachoeira fo rmada pelo rio Tapajoz, no es
paço comprdhendido entt· e o Salto Grande e o de S. Simão (B . 
Rodrig,;e'õ). O S1·. Fet·reira Penna escreve Tooa••izal e o i 0 te
nente R. Tavares Tuca?"! zal. 

TUCURUÂ . Iga rap ~ eln Esta.do elo Pará , no mun. de 
Baião . 

TUCURUBÂ . Riacho elo Estado de Pernambuco, na com. 
de Cabrobó. 

TU·JURUHY . Rio do Estado elo Parii; desagua na margem 
esq . elo Xingú, ao N . da foz de Joà. Entrando- se p Ot' esse rio 
encontt·a-se a estrada ·ou picada que communica o Baixo com o 
Alto Xingú, salvando as cachoeiras. Banha o mun . de 
Souzel. 

TUCUXI. Furo do Eslaclo do Amaz )nas, no mun. da ca
capita l. 

TUGURIO. Dist. do mun. de Barbacena, no Estado de 
Minas Geraes. Orago Sanla Barba ra . Na z0na em que está si
tuado, cabeceiras dos rios Pomba, Doce e Novo , os terrenos 
são fertilissimos; produzem mililo, feijão, arroz, fumo, canna 
a lg,)dào e t ambem café. Banhado pelo 1·io Pomba, que corre 
junto á pov ., est á o arraial situ~do no meio de terrenos em sua 
maior parle cob erto~ de matto. Tem, a lém ela egt'eJa consagrada 
á Santa Bar bara , mais urn a capella de N. S . elo R osario. 
Dis :a 30 kils . de Barbacena, 30 dos Remedios, 42 do Alto Rio 
Doce e 12 do Mello do Desterro . 

TUIM . Rio elo Es tado elo Rio de JaneiL·o, afl'. do Macacú. 
TUIN ANHY. Igar a pé do E~tado do Amazonas, alf. da mar

gem clir. do rio P adauiry, trib. do Negro. 
TUINO. Ilha no r io NegL·o, alf. do Amazonas; no Estado 

deste nome, entre a bocca do Caua):mry e Castanheiro. 
TUIUA. Ilha n" rio Urubú, aff'. no Amazonas; no Estado 

deste nome. F icc\ n:t La t. de 2° 38' 36" e na Long. de i6° 16' 
27" (tl. Madei·ra, Shaw). 

TUJ AL . Igarapé do Estado do Pará, ao S. da cidade d a 
Vigia. 

TUJUCO. Rio do Estado ele Minas Geraes, banha o ·mun. 
elo Pomba e desagua no rio deste nome, Tambem escrevem 
Tijuco. 

TUJUCO-ASSÚ. Ilha elo Estado elo Pará, no rio Tocan
tins, defronte da il ha Jutahy. 

TU JUCOQU ARA. Canal do rio Xingú. P~rtence, diz Baena, 
ao numero dos qtte dão na ilha. ele Santa Maria. 

TUJUCUAQUARA. Igarapé no mun. da Capital do Estado 
do Par~ . 

TUJUCUNA. Ilha do Estado elo Pará, no rio Tocantins e 
com. ele Baião . 

TUJUJU-MAITI. Pov. fundada em 1839 com a nação selva
gem Oyapi. Está hoje em ruinas. Vide Oyapi. 

TUMACAHY. Igrurapé do Estad~ do Par~, banha o mun. 
de Muann e desagua na margem dtr. do r10 Atuá, alf. da. 
bah ia de Marajó. 

TUMARIÁ . Vide Tam~wia . 
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TUMBA . Ilha no littoral elo Ea·taelo ele S. Paulo, no mun. 
de Canané.t . 

TUMBIRA. L ng . do Estado elo Amazonas, á marem clir. 
elo rio Negro, na parochia de N . S. ela Conceição elo mun. 
ele Manáos. 

TUMBlTUBAS. Log. do Estado do P iauhy, no mun. ele 
S . J oão elo P iuuhy. 

TUMIAN. R io do Estado do Amazona"!. no mun. da La
bt•ea, desagua na margem di r. elo P urús . 

TUMO. Riacho do Estado elo Amazonas ; desagua nn mor
gem cli t· . elo rio Negro enke o hi é e Ako•, no elis·t. ele Mar a
l.Jitanas, (Ara ujo Amazo nas) . 

TUMUC-HUMAC. Sena ww separa o Estado elo Pará cla3 
Guya nas . · 

TUMUCIM . Log . d o Estoclo elas Abgôas, em Piassabussú. 

TUN AHI. Sen·a do l!:~ ·tflrln r!n Ama7.onas, entre os rios 
I ç.a na e Jxi é . Tam ~em esc revem T ltnuhi . 

T UN A.HU . Tg at•:J pe do Est:;.clo rlo Am:t z1n as, ali'. cl.:> rio 
J :•uapet·y , 

TUNAIA)l'AS . Sy lvicolas qne habitavam Hs marg•·ns tio r io 
T!lt' '""ú , a 1i'. da margem rlit·. elo Tr.>mb-ta~: no EsLad o elo 
Pa~. · 

TUNAS . Log. no mun. de S . Bn·jn. elo Estado elo R. G. elo 
Su l, com nm t e ;;ch . publ. de inst. p:·imal'in . 

TUNAS. Pnsso no do Vaéca rahy, mnn . rla Cacboe ' ra e 
E s ta.d•J do R . G. rto Sul. Fo i crea·.l o por .L ·t1 Presidencin l ele 
21 ele julho Ll e 186! . 

TUNEHUIN A. P..iacho q t:e o m~1ppa elo E ., tncto ele i\lal.to
Gros;;o rl ;\. com e~ >tfl' . elo Jurttena, nm pouco acima ela confiu~ncin 
com o Al'i1 os (Barã1 ele i\felgaço) . 

T UN tFEL . Serra d 'J Estarlo do Rio de J .tne it·o , no mun. 
ele Va le n .a . J•:' eontint t:tçli:n ela S<H't'n <las i\liniY>ens e sen·e ele 
di Yi sor ela" agua~ q tt '\ vã '• para os I' i os 13m i to e Pal'a hyba <lo Su l . 

T UN'TUN3 . Pov . cb EsLa-lo dns _\:a ~jas . no mnn . üo Pe
netl·J . 

TUPÃ . Log . elo 8stad•1 ele Pernambuco, no mun. ele Naza
r e\h. 

TUPACERETAN. Um elos dis tl'i ct c. s e m que a L ei Pt·.w. 
n. 552 ele 2 1 t.l·• abt·il ele 1863 div icl io o mun. Lia Ct·uz ,\.!la , 
no Estacl:J clJ R. G . elo Sul. 

'I'UPACERETAN. Estação cln lTI. dt! F. ele Santa Maria 
a Ct•uz Al'ta, no 'Estado elo H •• G. elo Sul. 

TUP ADELUTES. Selvagens que h abitam a região r<~~arla 
pelo rio Tapajó.s e seus afl:l uen·tes . São mencionados pelo Sr~ R . 
'l'a var ei! no seu t rabalho « O Rio Ta11c~joz . » 

TUPAQUARA. Igar apé elo Eslaclo elo Pará, no dist . de Bal'
cat•cna e mun da capit aL 

TUPARAHY. L"g. elo Estado elo R. G . do Sul, nQ mun. 
ele Itaqny, 

TUP ARURÚ3. Selv agens q·:e h ab.it:lm a t•eg iã o regada pelo 
J• irJ Tap~jós. Vi"e m errantes pelM flot·estas elo i ntel'io t·. São 
m enci nJa cLJs pelo 8!'. B . RtJcll'ignes, na sna expbmçã'J dar1uelle 
ri ··, 

TUPAYÚPARANÁ. Em lin g- 1a gvral o :t Lnp ico:J. ass im 
cl::un a- se o rio 'l'apajoz. 

TUPÊ. Tlha elo l•:st!nlo do :\ mazonas, n o do Solimões, pouco 
ah: ix. ~, el a pn'. de l~~o nle Boa . 

TUPÊ. Lrg ' elo l ~st. n rl o d'' .-\nt azon~:.:, no di~L da 1\n·umi
C1~ry , iÍ ill i.trg .: nl e;;; q. elo ri o Neg 1· , , 

TOPENDU:Br'l.. 11 ! a L!o fi::'<l~.'lo tio Am:tzonaR. no t·io Soli
n. ões . puuco nr·ima ele S . Pnulo r!e Olii'P-'lça t' proximo. da ilh :.t 
do A l g-ot lo ~l . l•:n:t'd e:b o esta ult inn ilha r! P.,ngna na ma1·g-e:n 
clir. t l >i~o l'm ões o igampé CtlllLtti ú (Co•ta Atevedn. Car/.a, do 
,·ia An>.,, oo lla.s) r: o se u flo tei;·o. diz Vellosn l' nl'l'··to: "Q; te
renJ o a pot·t'll' ptide funde:u· em frente :t S Pa ulo rle Oliven•;a, 
proxim o ao baix:.o da pon ta tlit ilha tl o Itttp~ndub, •. » 

T UPI AS 3Ú. E' nsq im t:tmbem rl enomi nacb a il ha C:tyrü, 
uo mu .,_ des te n0m1 e 8'\taclo rla Bah i:1. 

·TUPINAMBÁ. Log. do JI;sta clo elo P ará , no mun . da Vigia, 
com uma e;;ch. pu bl. 

TUPINAMBÁ. P od o onde fazem escala o~ vapores qu e
navegam para o rio Gmtmú, no mun. de Ou rem e Estado do , 
Pnrú. « 8' nma elas povs. mais an tigas; apr esenta actua lme nJ;,ê 
m!: it a a n imação e é um elos pon tos pot• onde passa a est:·a ela 
qu e elo Out·em vae á vill a ele S . Migt1el ele Guamú . , 

TUPINAMBÁ. R io elo Estado elo Pará, no mun. do Vigia . 

TUPINAMBARANA. Nome pot· que t ambern é designada. 
a i lha de Maracá., ·ta lvez a maiot· elas ilhas do Amazenas, ele-
pois d:.t de Marajó. . 

TUPINAMBARANA. Rio que nasce nos campos c\o Ma
cleil'a , corre no rumo el e S. a N. e vae desaguar na margern 
cli l'. elo Amazonas. 

TUPINAMBÁS. Nação de abo rigenes ; ele ·t~tpim-abá, n ação 
ou povo ele Deus. Os ~rim eiros povoaclot·es da Bah ia ele Todos 
os San·tos foram os « 'I apuyas » , que com o andhr elo tem po 
'tive r .tm ele r es isti t· a um outro gentio, o T ·tt.pino,l que, eles~ 
cenclo o ser tão onde habitava, lh e fez cruel g uet•ra e t·echaçou- os 
elo ferti l !erre no em que se achavam estabeleciclo3. Dut•ante 
mu i t::> s a unos pe t·m a necernm os Tupinaes no terri't()rio con· 
qnistaclo apezar elas con~tantes investidas que lhe fr>.z iam os 
'l'ap11yas, Iembmclos da violencia e do roubo qnehav ia m ~wffr i do; 
até que os 'l'upinamb:is. tendo noticia ela ferlillclacle do t.-rreno, 
desceram o rio S. Franci <;co e chegaram (t Bahia, onde os 'ru
pinaes, depois ele ft·aca resis·tenci a , abandonara m tudo qnr.t r.to 
h tviam nsurpado aos Tapuyas e fugiram com es tes para o se~·
tão, onde se es·tabeleceram . «São os 'l'upiuambás , homens ele 
es ta·tnt·a mediana, côt· baça, bem figurados, com bons dentes, 
pés pequenos, caballos curtos, dotados de força herculea, e gt·an
cles cultivaclor es ela terra, caçadores e pescadol'•1S, Vivem a r
ra nchaclos em a lclei as, em com pl e t.a inclepenclencia e só respei-· 
tanclo uma au to ridade nas occasiões ele guerra . Para suas 
ha bitações escolhem Jogares varridos pelo vento e que tenham 
ftJ n tes e o mais qu e é n "cessario pat•a alim enta r as pl antações 
que f~zem com subido esmer o . A mulher verdadeira do Tu~ 
pinambá é a prim eira q ue e!le conhecer . Em ~eu casamento· 
não h:t cere monia l : o pai entrega a filha ao genro, que póde
conlra b it· novas a li ian ças matrimoniaes , t orna nclo-~e mais res
peitado quanto mais muJi,eres possuit·. A primeirn mulher, 
pot•ém, é o centro el 'oncle irradia a autoridade e o objecto elas 
mais puras affeições elo marido pol ygamo . A vi rgindade é· 
a :·testacta na mulher pur um cot·dão ele a lgodão que traz en volto 
na cintura; logo que el la une-se ao hom em rompe o cordão· 
p · r a que ninguem a tome por clonzella . Si o 'l'11pinambC< 
e3colhe para esposa urna mulher aill'ia em ten ra edacle , espel'D~ 
que- ella cresça e chegue a ·época e m que a cohabitação é per
mitticla. Anelam os '.t:upinambás nús, tendo ape nas cobertaS· 
as par:es ge nitaes com pelle.> ele passaro; pintam o corpc;> com
lavor es pretos, sel'vindo-se para isso da tinta; do gemJj:bpo . 
Cin o-e m a cabeça com pennas de qualidades cltl'lerentes; fura m
as OJ•elhns, e n os bu!'acos intro t11zem ossos al'Lificiosamente 
lavrados em l o~ar ele brincos ; e t r azem ao pescoço g randes 
collares de buz10s . O facto da co ncepção é sin gular no S3lva·· 
gem 'l'upinambá. Quando a mulher sente as dores do parto, 
deixa a casa e vae p:u·a o campo, onrle, lança na tet'l'a o filho· 
como q uaiquer outro a nimal · depois d o que l eva o recem-nas~ 
ciclo ao rio ou ú fonte, lava-o' e lava- se retirando- se em seguida 
pa t·a casn, onde o marido, deitado na r êcle, r ecebe as fe lic i·ta~ 
ções elos amigos que o procuram. Logo que mot'L'tl qualquer 
'l'upinambú, é envolto n a r êde em que dormia e levado ao cemi~ 
·ter i o no meio de g t·ancle alarido q tle fazem os fi lhos e mulheres, 
profundamente sent idos. Ahi chegado, o parente mais proximO 
faz uma cova profunda e nella deixa o corpo do fallecido. 
Si foi a ·mu lh er que morreu, o mal'ido (caso o tenha) leva-a ao 
ee mi ' el'io, abre-lhe a cova e com os filhos sepulta-a i si não é 
casada, pel'tence es•.a o brigação ao pai ou parente mais pt·o:ximO· 
A viunt do 'rupinam bá desposa o cunhado i e na falta deste o 
p:>rente m a is chegado elo f'allecido marido. No·te-se, porátn, 
<]U e üto se clú com a primeira mnlh er, que é considerada a ver• 
üaclei ra. O irmão da viuva casa com a filha mals velha, que.· 
e sua sobrinha, e na f:t lta desta, com a suu immecl iata ; e se 
niio quer. cas~t· , tem por obrig-ação procurat·-lhe um marido ele_ 
su:t prelldecçao (ele lia) , Costumam as vi uvas cortar os cabe !loS 
('m sig na l el e sen tim eoto e tingir todo o corpo com a tinta ele 
!Jenipapo ; r ecebem pezarnes dos parentes e amigos, r ememo-· 
ran•1o· se por essa occas ião os feitos q ue illust ra r am o m01·to. 
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A lagrima, por~m. cessa desde que a viuva conlt•ate novas 
nupcias , fazendo-se então grandes festas em que é prohibicla 
qualquer manifestação ele pezar . Os v iuvos tambern em signal 
de dor deixam crescer os cabellos e tingem o corpo com a mesma 

'"-tinta .de genipapo, e quando querem tirar o luto convidam os 
arentes e a.migos para um esplendido banquete, no qual apre

s ntarn-se em ·trajes festivos. As molestias dos Tupinambás 
. sã cuidadas com pouco desvello, e si se prolongam são aban

don das, até que o paciente expire á mingua ele recursos. Mui
tos 'f fermos são sepultados ainda com vida e, se a quantidade 
de tel'l·a que os cobre é pequena, elles erguem-se elo tumulo e 
vão nJ.-seio elas florestas buscar o restabelecimento que em vão 
proc:m}Íra m em casa . Teem os .Tupinambás conhecimen to dos 
as tros, p~los quaes governam-se .::aminhancjo por inculto sertão, 
e indo parar á t erra que procnrarn sem perder pasw. Conhe
cem pelo dllfato quando ha h abitação proxima, e pwa isso dei
tam-se nv.. lert·a e chei1·am o a1·. Os portL1guezes quando que
riam fazer incursões, levavam-nos sempre na ft·ente para que 
elles lhes. indicassem a proximidade ele qualquer povoação. 
Sao essencialmente bellicosos. Quando o principal de qualquer 
aldeia eti tende que lhe é necessario declarar g11erra, convoca 
os velho.!; de sua aldeia para o terreiro, apresenta- lhes a causa 
que det;l!rmina a peleja, discute- a, e, si é approvada, communi
ca-se ;,J. resolução aos demais selvagens para que se preparem. 
Divu~rrarll.a a noLicia, os homens t•eunem seus arcos e J:lexas e ns 
mui t~res preparam a mandioca para a jat·nacla. Ao amanhe
cer . o dia da peleja todos poem-se em marcha pom armas, man
tirciíentos, tamboras, businas e redes, em que hão de do1·mir pelo 

;/'Caminho. Empenhada a peleja, elles batem-se com a ferocid ade 
" el a hyena, não respei·tando nem edade, nem sexo. Os prisio

neiros são mettidos em prisões de a~godão, a que chamam ma
.::-araca, e depois de engordados convenientemente, devorados. 
No dia do supplicio, vem o prisioneiro para o terreil•o, trazendo 
enfeites de penna e tendo o corpo untado com mel de abelha . 
Collocaclo entre doas páos e suspenso pelo pescoço, fica o infeliz 
por muito t ~ mpo atl'\ que seus inimigos tenham esvasiado uma 
vasilha de vinho que elle support3. na cabeça. No mome11to da 
execu.;ão o algoz põe-se em fl'enLe elo infel!z, a quem se afl't·ou
xam as cm·clas que prendem-lhe o pescoço. Uma l11ta se trava 
entre o car rasco e a victima, até que esta, guindada de novo, 
expn·a no meio ele infet·nal algazarr.L l~ecolbiclo o caclaver á 
Iogar proprio, é dividido em muitas porções, que, depois de um 
ligeiro prepar o, são devoradas. 

T U P I QUEN . Rio elo Estado do Amazonas, affi. da margem 
dit·. elo Uraricapará , 

TUPI VÁ. Nação indígena de que provém a pop. ele Tef!e. 
no Estado do Amazonas. (Araujo Amazonas). · 

T UPUREN. Formidavel cachoeü·a no rio Uraricoera, no 
E ,·ta do do Amazonas. Fica proxima das cachoeit•as denomi
nadas· CD.J'inanaesapon e Paparú. 
. T U PURÚ. lUo do Estado do Amazonas, alrt. da margem 
esq. do ~lahú, Lrib. elo Tacutú. 

TUP URÚ- QUARA.. Furo no dist. de Atatâ,mun. de Muaná 
,e Estado do Pará.. 
- TUQUANDUB A. Log . do Estado das Alagôas, no mun . 
deste nome . 

TURARÁ . Lago do Estado do Pará, desarrua na mara~m 
dir. elo rio Maecurú. (H . Smith). o 

0 

TURÁS . . ~ação indigma do Es~ado do Amazonas. O ~apitão
tenente Arau.1o Amazonas, menciOna-a corno habttando o rio 
Madeira e de !la provir a pop. de Itacoatiara. « l~ram pi ratas, 
diz o Sr. Amazonas, e por isso se determinou o eapitão-mót• 
do Pat·á., João de Bat•t•os Guerra, a batel-os pessoalmente, em 
171.6 : quando ~nbmettidos conformaram-se a encorporar á 
Missão elo Abacaxi, hoje (185.2) dita ft·eguezia ele Itacoa~iara, 
então s ituada no rio de que Hnha o nome.» Informam-nos 
que essa nação, muito perseguida e dizimada pe los ParintinLins, 
reti rara- se para o l'io Preto, trib. do l\Iach'l.do . 

T URCO . Morro no mun . de Qui papá elo Estado ele Pernambuco. 
T URÉ. Vide Toré. 
T URIHAN. Rio do Estado elo Amazonas, aill . da marge•h 

cl i,r. elo Itnxi, lrib. elo Purús . 
TTJRIMARIS. Selvagens habitoa.ntes elas rnar~ens do rio 

lçana1 atf, do Negro, que o é do Amazonas (Dr. Alexandre R. 
l<'errei t,a, Dicwio i786), . 

TURINANA. Pequeno l'io elo Estado do Maranhão; desa"' ua 
no oce!l.no entre a foz do C.ururupú e a elo Tury-assú. Em "'sen 
trabalho- Breve Noticia sobre a Proy. elo Marànhão (1875) o 
Sr . F. H . ele Moraes Rego escreve a pag. 10 ora Tarin~na 
ora Tt11"inancL O pratico Philipe no seu Rotei,-o diz: << l'u•·i-
1'C~nc~ . Bahia sit·1acla na cosla ela prov, do Maranhão, na par·te 
comprehe ndicla en·tre a ilha Mangunsa e a ilha de S. João 
Evangelista. » Do Estado nos informam ser Turincma o nome 
do rio. 

TURIPIAN. Rio elo Estado do Amazonas, aff . ela margem 
dir. do ltuxi, trib. do Purús. 

TURI RA. Lago do Estado elo Maranhão, nas cahecei.t•as elo 
rio Pericuman . Tem communicação com o lago do Pinheit•o. 

TURIRA-PECUMA. Siio assim denominadas umas pedras 
situadas no meio do rio Negro, pt•oximas da cachoeira .i\!Iaçal'aby, 
no Estado do Amazona~. 

TURIRA- QUI N A. Lago elo Estado do Maranhão, à margem 
do rio Tury-assú, ac ima ela contl . do rio Paràuá (Pere ira do 
Lago, Rcv. elo lnst. cit., p. 395). 

TU RISAPAN.A. Igat·apé do Estado elo Amazonas, aff. ela 
ma1·gem di!' . do rio Paclauiry, entl'e os igarapés Bacury e 
'l'uinanhy. 

TURÔS . Rio do Estado de llialto \h·osso, trib. elo Juruena. 
Desce elos flancos da T apirapuam para o N. (S ~veriano da 
Fonseca.) 

T URÚ . Rio elo Estado elo Pará, ail'. da margem dir. do 
Xingü. Desag ua acima da praia Taua-Potera , ]lOUco antes 
daquelle rio desaguar no Am:tzonas . 

T URU ARÚ. Rio do Elstado do Amazonas, aff. da mar,. em 
dir. elo U raricoera. " 

. TUR UMAN-MIRI M. Rio do Estado elo Amazonas, aff. do 
r10 :iegro. Em suas margens ficava um nucleo colonial ele 
immigrantes dos Estados tlagellados pela secca. Não será Ta
ruman- mirim 1 

T'f!RUNU . Rio do. Estado' do Pará, trib . da margem clir. 
elo rw Trombetas , alf . do Am<l.zonas. Na parte encacb.oeirada 
é um dos poucos affs . que possue o rio Trombetas . 

TURURI. Nação incligena ela Munclurucania, no rio Ma
deira, da qual provém a pop ele Itacoatiat·a . (Araujo Ama
zonas.) 

T URURÚ . Log . elo Estado do Ceará, no mun . elo Arrajal. 
TUR US3Ú. Igar;J.pé do Estado do Pad, no mun. ele Ca

metá, proximo aos igarapés R osJ rio e Pesqueiro. 

TU RUY. Igarapé do Estado elo Pará, no dist. de Barca
rena e muu. ela capiLal. 

TURVÃO. Ribeil·iio Llo Estado de Minas Geraes: desaaua na 
margem esq. elo rio Casca, abaixo da foz elo S. Doming;s. 

TU RVI NHO. Bairro do muu . elo Pihw, no Estado de 
S . Paulo. 

TU RVINHO. Bairro do Estado ele S. Paulo, no mun. de 
Tatuhy. 

TURVINHO. Bai r ro do mun . ele Itapetininga, no Estado 
de S . Paulo . 

T URVINHO. Bairro do mun. de Una, no -Estado de 
S. Pau lo. 

TURVINHO. Carrego do Es·tado ele S . Paulo; banha o 
mun. de Tatuhy e clesagua no rio Guarapó pela margem esq. 

TURVIN HO. Rio do Estado ele S . Paulo, aff. do rio 
Pardo, que o é elo Paranapanema. Recebe o Pulador. 

TU R VINHO. Rio do Estado de S . Paulo; banha o mun. 
ela Piedade e clesagua no rio Turvo (Inf. loc . ) 

TURVIN HO. Arroio do Estado do R. G. elo Sul, afl:: dir. 
elo rio Turvo, tl'ib. do rio da Varze::t. 

TURVIN HO. Arroio do Est:l.clo do R. G. do Sul, atf. clit·. 
do rio 1'urvo, trib. do Uruguay. 

TURVO. Cidade e mun. do Estado de Min·aS Get•aes, na 
com. ele feu nome, assente na encost>L de uma co lina ele suave 
declive, hanhn.da pelo rio Turvo P~qneno, distante 228 kils. do 
Out•o Preto, 84 ele S. João cl'El- Rei, 96 de Barbacena e 54 de 
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Ayuruoca. Orago N. S. da Conceição. Os fundadores de~s::t 
cidade foram André de Silveira, sua mulher Maria do Li
v .. amento e Manoel Caetano da Costa, que em 1749 requereram 
licença para construir uma capella no log.u denominado 
Turvo Grande e Pequeno. Construída a capella, foi elevada á 
parochia pelo Dec. de i4 de julho de itl32. A Lei P1·ov . 
n . 1.191 de 27 de julho de 186! ·transferiu a sécle da villa 1o 
Senhor elos Passo~ do Rio Pt·eto para a pov. do Porto elo Turvo, 
que p:tsso11 a denominar-se Villa Bella do Turvo: a de n. 1.518 
de 2lJ de j 1lho de 1868 elevou á cidade a villa Bella do Turvo ; 
a d~ n. 1.644 de 13 ele setembro de :!.870, no ar·t. I, transferiu 
a séde do mun. do Turvo para a pov. de N. S . dos Passos do 
Rio P1·eto, e no art. lli creou o mun. do Porto do Turvo, cuja 
i!éde foi a cidade do Ttu·vo. O mun . é regado pelos rios 
Grande, Ayur11oca, Turvo Grande e Pequeno, Tendas, Bicas, 
Pet•eiras, Tapera, Criminoso, Lagôa, Capiva1•y Gt·ande, Chaves, 
Beriboca, Bom Jat•dim, Imbutaias, Pitang11eira, etc. Nelle 
ficam as serras do Turvo, Garça, Santo Antonio, Bom Jardim, 
Caodonga, Carrancas e algumas outras. Cultura de fumo, 
canna ele assucar e cer?aes. C:·iação de gado vaccum e suino . 
Exportação de queijos, toucinho e caté. 'l'em duas eschs . 
publs. de inst. prim. O mun. é constituido pelos elists, de 
N. S. da Conceição, S. Vicente Ferrer, Senhor Bom Jesus elo 
Bom Jardim, N. S. da Conceição de Carrancas e N. S. da 
Madre de D~us . Comprehende o pov, de Santo Antonio do 
Porto. Tem agenciado cot·re:o. Foi classificada com. ele 1a entr. 
por Acto de 22 de fevereiro ele i892 . 

TURVO. Villa e mun. do Estado de S . Paulo. Orago São 
Pedro. Vide Gampo;; Novos do Turvo . 

TURVO. Villa e mun. do Estado de S. Paulo, na com . de 
Santa Cmz do Rio Pardo. Orago Divino Espírito Santo e clio
ces3de S . Paulo. Foi creada parochiapela Lei Prov. n. 8 de23 
de março de i878 e elevada á categoria de villa pela de n. 20 
de 10 de março de 1885. Tem duas eschs . publs . de inst. pl'im., 
uma elas quaes (a do SJX:O feminino) creada pela Lei Prov. 
n. 3 de 5 de l'evereil'o de 1884. Agencia elo correio. A villa 
fica em uma a!Lura de 573 metros sobre o ni ve l do mar, na 
iat. S. de 22° 32' 30'' e Long. Occ. do Rio de Janeiro ele 
5o 28' 38",18. O sólo do mun. é accidentado e coberto de abun
dante vegetação, que substit.1e á região das campinas desde 
uma exte ::. são de 12 kils. antes de chegar- se á villa. Foi des
membrada da com . de Lençóea e annex:tda ~de Santa Cruz do 
Rio Pardo pela Lei n. i11 de i de outubro de 1892. 

TURVO. Dist. do Estado do Rio de Janeiro, no mun . da 
Barra do Pirahy, á margem dir . do l'io que deu-lhe o nome, 
ligado á estação da Vargem Alegre por uma estrada . Orago 
S. José e diocese de Nyterõi. Foi C<·eado parochia pela Lei 
Prov. n. 802 de 28 de setembro de 1855. Tem duas eschs. 
publs. de inst. prim. Agencia do correio. Lavoura de café e 
cereaes. Dista 15 kils. da Conservatoria, 18 de Dôres de Pi· 
rahy e 12 de Santa Isabel do Rio P1•eto. · 

TURVO. Dist . do Estado de Minas Geraes, no mun. do 
Al"to Rio Doce. Orago N. S. das Dôres e diocese de Ma
rianna. Foí creado pnt·ochia pelo art. X da Lei Prov, n, 1.999 
de i4 de novembro de 1873, que constituiu-a com o d ist. do 
mesmo nome. desmembrado da freg. da Conceição do Turvo, 
do termo de Piranga. Foi incorporado ao mun. ele Pomba 
pelo nrt. V ela Lei Prov. n. 2.035 de i de dezembt·o elo mesmo 
anno, e ao elo Alto Rio Doce pelo Dec, n. 26 ele 7 de março 
de 1890. Tem duas escbs . publs. de inst. prim., uma das 
-quaes, a do sexo feminino, creada pela Lei Pro v. 11:. 2 . 909 de 25 
de setembro de 1883. Sobre suas divisas, vide a Lei Prov. 
n . 2.i44 de 29 de outubro de 1875. Dista da cidade do Alto 
Rio Doce 30 kils. e da cidade da Pomba36. 

TURVO. Dist. elo Estado de Minas Get•aes no mun . do 
Piranga . O t·ago N. S . da Conceição e cliocese de Marianna . 
A Lei Pro v. n. 471 de 1 de junho ele i850 elevou á freg . o 
curato das Dôres do Turvo; a de n. 1.262 de 19 de dezembro 
de 1865 transferiu a sécle da freg. das Dôres do Turvo para o 
dist. da Conceição a de n. 1.8l5 de 30 de seLembro de 1871 
transferiu a séde da ft·eg. da Conceição elo Turvo para o 
·dist. de Dôres; a ele n. 1.891 de i5 de julho ele i872 re vogou 
-a de n. 1.815. Tem duas eschs publs. de inst . prim., uma 
das quaes creada pela Lei Prov. n. 2.324 de 12 de julho ele 
1876 . Agencia do correio. A freg ., além da egreja matriz, 
iern uma outra em construcção e consagrada a N. S. elo Ro
sario, Lavou1'a de café, fumo, algodão, canna de assucar, 
milho, feijão, ar~oz e mandioca. Criação de gado suíno. 

TURVO . Dist. do Estado de Minas Geraes, no mun. do 
Serro. Orago N. S. Mãe dos Homens. Foi creaclo parochia pela 
Lei Prov. n. 1.691 de 3 de outubro de 1870. 'l'em duas 
eschs. publs . de inst. prim. Agencia elo correio. 

TURVO. Log. do Estado ele S. Paulo, no mun. eleIta- / 
petininga. 

TURVO. Bairro no mun . de S. Luiz do Pa:rahytinga,· e 
Estado de S. Paulo. 

TURVO. Bairro incorporado á f reg. do Pilar pela Lei ~ 
Prov. n. 70 de 2 de abril de i887, no Estado de S . .f'aulo . 

TURVO (S. Sebastião do). Bairro do mun. de Jabl\ticabal, 
Estado de S . Paulo. 

TURVO . Log. do Estado elo Paraná, no mun. do Serro 
Azul. 

TURVO . Nucleo colonial do Estado do Paraná, no valle 
do rio Cachoeira, á distancia de 4 kils. ela marg;em esq. 
d~sse rio. 

T URVO. Log . do Estado do R . G. do Sul, no dist. !ela Lagôa 
Ve1•melha, cJm uma csch . publ. creacla pela Lei Prov.' n.1 . 1.03 
de 8 ele maio de 1817. 

TURVO. Pov. no dis·t. ele Santa Catharina e mu'.'l. de 
Santa Rit1. elo Sapucahy elo Estado de Minas Geraes, corri. uma 
esch. publ. de inst. prim,, creacla pelo art . II da Lei P~rov. 
n. 2.568 do 3 ele janeiro ele iSSO. , 

TURVO. Log. do Estado de Minas Geraes, no clist. dÓ\. 
Carmo elo termo ele Itabira, com uma esch. publ. de inst. "' 
prim, para o sexo m>J.culino, creada pelo lM't. I § I da Lei 
Prov. n. 3.038 de 20 de outubro de 1832. 

TURVO. Estação da E. de Ferro da Companhia Leopolclina. 
E' a segunda do prolongamento até Ponte Nova e dista 37 
kilometros de S. Geraldo . Foi inaugUl'ada em 5 de Outubro 
ele 1885. Agencia do correio, creada pela Portaria ele 31 ele 
março de 1886. Estação tele4raphica. 

TURVO. Serra do Estado de Minn.s Geraes, no mun. do seu 
nome. Estende- se pouco mais ou menos na clirecção SO. a NE., 
recebendo o nome de Garça na extremidade S. Salientam-se 
nesta serra tres picos denominados : morro de Santo Antonio, 
que fica proximo á cidade do T11rvo, morro do Sert·a-mão e Alto 
da Garça, Ioga r por onde pas;;a a linha divisol'ia dos dous muna. 
de Ayuruoca e Turvo. 

TURVO. Rio do Estado do Rio de Jane~ro, no mun. de 
Paraty . 

TURVO. Rio do Estado do Rio de Janeiro, banha o dist. do 
seu nome e os muns. do Pirahy e Barra Mansa e elesagua na 
margem esq. do Parahyba do Sul. Re ~ebe o rio das Pedras. 

T U RVO. Rio do Estado de S. Paulo·, aff. da margem esq. 
do Grand9, depois Paraná, pouco abaixo de S. Ft·ancisco de 
Sal!es. E' engrossado palo rio Pt·eto e tem como nascentes os 
ribeirões S. Domingos, Onça e Tubarana. 

TURVO. Rio do Estado de S. Paulo, banha o mun. de 
S. José dos Campos e deeagua no rio do Peixe, aff . do Jaguary 
(Inf. loc.) 

TURVO. Rio do Estado de S. Paulo; banha os muns. da 
Lagoinha e S. Luiz do Parahytinga e vae lançar-se no rio 
ParahyHnga seis kils. abaixo da cidade deste nome. 

TURVO. Ribeirão do Estado de S. Paulo, ali", ela margem 
d.ir. dà rio Pardo, trib. do Ribeira de Iguape. 

TURVO . Ribeirão do Estado ele S. Paulo; banha o mun. do 
Parahybuna e de3agua na margem esq. elo rio Lourenço Velho. 

TURVO. Rio elo Elstado de S . Paulo; corre entre Sorocaba; e 
Ta·tuhy e desagua no rio Sorocaba. Recebe o Bonito, Turvinho, 
Claro e outros. 

TU RVO . Ribeirão do Estado de S. Paulo, aff. da margem 
esq. do r io Jacupiranga, no mun , de Iguape. 

TURVO. Rio do Estado de S. Paulo, no mun . do Bananal; 
desagua no rio deste nome. 

TURVO . Rio do Estado de S. Paulo, aff. do rio Pardo 
que o é do Paranapanema. Tem mais de 20 metros de larO'ur~ 
e é navegavel em canôas uns 20 kils. Recebe o Alamba{:'y o 
San-ta Clara e o S. João. Rega excellentes terrenos de cultu~a. 
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Desce por um valle apertado elos campos visinhos da pov. de 
S. Domingos. 

TURVO. Rio do Estado de S. Paulo, banha o mun. do Para· 
napanema e desa ,.ua na margem dir. do rio deste nome 
(Inf. Ioc.) 

0 

'XURVO. Rio af1'. ela margem esq. do Neg1•o, tnib. elo Iguassú, 
que \o é elo Pat·ana. 

TURVO. Rio do Estado do Paraná, aff. do .eachoeira, , ltt·ih. 
da babia de Paranaguá. 

TURiVO. Rio do Estado do Pat·an{l, aff. da margem esq. do 
Ribeira e Iguape. 

TU~v~. Rio do Es~aclo do Paraná, aa·. da mat·gem dir. do 
Igttassu. T em 801 de brgo e fica a 90,700 metros da Palmeira. 

TURVO· Ribeit·o do Estado do Paraná, aff. do rio da 
Varzea. 

TURvo. Rio do Estar.l'o do Pat•aná, aff. do Guarauna, que o 
é do 1'ibagy. 

TURVÇ:). Rio elo Estado de Santa Catharina, ali'. da margem 
esq. do ri,v Negro. 

TUin:l"o . Rio du Estado do R . G. do Sul, trib. da margem 
esq. clo •rio Uruguay. Tem sua principal vertente na Lat. S. de 
27o 59' 13"9 e Lon g . O. de i0°22' 30'' dó Rio de Janeiro. Sua 
foz (i.ca o 24 kils. abaixo da do rio Guarita e tem 66 metros de 
lar'l)'ura. R ecebe peta e3q. o Mortandade e á clir. o Tuninho, 
C<l!.rnpina e Dons Irmãos. E' o anbigo CebolaLy. 

TURVO. Rio do Estado elo R . G. do Sul; banha o dist. da 
Vaccaria e desagua no rio Santa Rita. 'l'em ele extensão 
48 kilometros. 

.TURvo,. H.io elo Estado do R. G. d? Sul, aff. da margem 
du· .. do l'lO das Antas ou Taq uary. E formado pelos arroios 
Sall1nho e Santa Rita. R ecebe á esq. os al'roios Faxina!, 
Segredo e Segradinho. 

TURVO. Rio do Eslado do R. G. do Sul, afl'. dir. do rio 
da Varzea, trlb. elo "tJruguay. Recebe o Turvinho. 

TURVO. Rio do Estado de Minas Geraes : banha o arraial 
da Conceição elo Turvo e desag,ta no Chopotó · (Inf. loc.) 

TURVO. Ribeirão elo EstJ.do de Minas Geraes; rega o termo 
ele Mari a nna. Tem uma ponte no Jogar denominado Cc~sa de 
Pedra, dlst. do Inficcionado. 

TU'RVO. Corre,go elo Estado de iV1inas Geraes, aff. do rio 
Cervo, entre Ouro 1•·ino e Borda da Matta. 

TURVO. Rio do Estado de Minas Geraes; nasce nJ dist. 
de Santa Cathari na e desag:ua no rJo Sapucahy Gran da•. 
Recebe o Santa Isabel. 

TURVO. Ribeit·ão elo Eslado Minas Geraes; nasce na serra 
dos Canteiros, banha o município de Piumhy e desag ua no rio 
G.rande. -

.TURVO. Rio do E s tado de Goyaz, aff. da margem dir. do 
r10 dos Bois, tl'ib. elo Para·1ahyba. 

_TURVO. R~o do Estado de Malto Grosso, aff. da margem 
dn· . elo Guapol'e. O Dr. S. da Fonseca diz ser esse ró.o tambem 
elenomi.naclo Pa,reclão ou Piolho. E.m sua Descl'ipção Geographica 
cl~ Ca_p1tan1a de Matto Grosso, 1mpressa no Pat?'Íota ele 1813, 
dtz Rtca rdo Franco que muitos con(undem. esse 1•io com o Pio
lho. Vide Qua1·iterJ e CoaJ·ite·J·é. O B . de ;)1elgaço diz que alguns 
mappas desig nam impl'Opriament3 esse rio com o nome de Pio
lho, que pertence ao Gear iterá . 

Tl]'RVO GRANDE. Rio do Estado de Minas Geraes; é formado 
por dous Tamaes, um c1ue vem do pico do Parrecicla, e outro que 
origina-se na serra elo Bom Jardim, a E. das magens 6LQ rio 
Grande. Des~gua na margem dir. do Aifuruoca, perto elo dist. 
do Turvo. O ramo desse rio qne desce elo PArrecida apresenta 
na fralda desla montanha uma casca la de cerca de 40 01 ele al
tura (Inf. Ioc. ) «O Tul'\-o Graacle Jla8ce na v·erlente E. da serra 
dos Cut•t•aleit·o,; e é engrossado pelas aguas que descem ela ver
len·te O. ela serra da Garça;· col'l'e ele S. a N. em direcção 
quaai p :cra llela :i. set·1·a elo 'l'urvo, recebendo diver-Sos riachos 
e. reune-se ao 'l'urvo Pequeno, cerca de seis kils. ao N. ela 
Ctclacle do Turvo, no Jogar Fundo da Pedra, e unidos v.ão des
ag.uar na marqem dir. do A·yUJ'UOca (Res1'ostc~ ao O.ttest. da 
Etbl, Nc~c.), 'fem este rio como braços pr.incipaes os c01•regos-

ela Cachoe:irinha , que nasee nas imm~di a<;,.ões de> Livramento,. 
e o do Barulho, que nasce na serra do mesmo nome ; depois da 
juncção destes dous corregos no Jogar denominado Paraca!ú, é
que o rio toma o nome d~ '1'urvo G.rande. 'Pem como prin
cipaes affs. á mangam dir. o Turv.o Pequeno, Duas Portei1·as, 
Vassoural, Invernada, Morro dos Mo1nhos, Passagem, MorrO' 
do Paiol, Cachoeira, Bananal, Serra e Paracatú, e á margem 
esq. o Pachecos , P erdizes, ~lacacos , Olaria e P ontinha» (i<::r
nesto Ca•rvalho. Relat de Nlinas 1896). 

TURVO GRANDE. Rio do Estado de Minas Geraes; banha: 
o município o de San t:J. Barbara e desngua no rio Piracicaba, 
aff. do Doce . 

TURVO PEQUENO. Rio do lllstado cl·e Minas Gerae-s, 
aff., da margem db·. do Ttu·vo Grande. Desagtta no Ioga·r 
Fundo ela Pedva. E ' formado por dons bvaços principaes : o 
primeiro nasce em. um contraforta da serra do Tut•vo,, um 
pouco distante do ata:aial do Livrame11to, dirigindo-se pa1·a o 
N. r?cebe pela margem esq. n'l Jogar denominado Tapanhú o 
ribeirão deste no.me, que repvesenta o segundo braço. Recebe ál 
mat·gem di r. os corregos elos Carvalhos, do Si tio, Páo Barbado 
e Pintagueiras. Recebe mais o Bart•inhas, Serrinha e Chico 
1\Ja,.ria n no. 

TURVGJSINH<D. Rio do Estado de Minas G~raes; banha· o 
mun. de Santa Barb::~o~·a e faz barra na margem du·. do Pira· 
cicaba, trib. elo Doce. 

TUR:VO SUJO. Rio elo Estado de Minas Geraes banho. o 
mun. ele Viçosa e de>agua no Pimnga. B.tnha as e~tações de 
Coimbra, Turvo e Viçosa e serve ;i. fabrica de ·t9cidos S. Sil
vestre. 

, TURY-ASSÚ. Cidade e mun. do Estado do Maranhão séde· 
ela comarca. do seu nome, na margem esc1. do Tut•y-ae;ú. O 
mun. está em 'terreno accidenJado ; é banhado a E. pelo oceano,. 
t~m algumas serras, como as do Perocana, Tromahy Iviry 
Curi.'upir~ e Glca, e e regado· por diversos llÍOS,. entre os quaes ; 
'l'u.ry-assu, <ifurupy e Maracassumé. Cultura de algodão milho , 
a.rroz café, mandioca e feijão. C1·iação de gado vaccum e c~vallaD: 

I A. industria fab.ril consiste em. assucar, aguardente, fumo, 
objectos de olaria, redes de dormu•, etc. Orago S. Francisco 
Xavier e diocese do 1\'faranhão. Foi elevada á categoria de villa 
pe1a Carta. Regia ele 16 de fevereiro de 1818, e á de cidade
pela Le1 Prov.. n., 897 de H. de julho de 1870. Pertenceu alé 
1852 ao Estado 4? Pará, sendo nesse anno, em virtude do, 
Dec. .de . 12 de JUnho, anne:x;ada á. elo .Maranhão. E' com. 
de pr1melra en trancia, m·eada pela Lei Prov. n. 370 cle-
26 de maio de 185S e classificada pelos Decs. ns. 1. 640 de 22 de
setembro de 1855 e 4.993 de 3 de julho ele 1872. Comprehende 
o~ termo.s de s~u .n~me e de Santa Helena. Consta que essa 
ctdade foL ~m ~rtnc1p10 uma fazenda. de lav:oul'a pertencente a 
Jo;;é Antomo li ernandes, onde ma1s tarde estabeleceram-se 
muitos indivíduos, foragidos ás aggres.>ões dos selvaaens. 
T em 4•.000 habitantes . Nessa cidade nasceu, a !9 de° Fe
fet·eiro de 1814, .o arcebispo ela Bahia, D. Joaquim Gonçalve3 qe 

1 Azevedo, fallectdo a 6 de novembro de 1879 em Itaparica. o . 
Almanak elo filaranhão (1860) dá as seguintes informações a 
resp~ i~o . dete municipio : <<Existem minas ele ouro por todo o 
muntctpto, sendo as mats conhecidas as de Pit·uucana anti-·. 
gamente do fallecido José Gonçalv~s Teixeira, no Pra t~ onde· 

1 existe a Compa nhia Mineração Maranhense, as da Re.;irada 
no rio Toromahy, e as elos centros entre os rios Maracas;;umé 
o Gut•upy. Dizem os moradores de Gurupy que para cima do· 
Prata exista a celebre se~ra CaLhariha, que é como .um segundo· 
Eldorado, e como tal ninguem a:inda a descebriu, nem o seu 

, ouro, que é tanto como areia! . . . Existem índios selva.,.ens nas 
cabeceira3 do rio Gurupy, muito distante da villa ; as fazenda:s 
não soffrem correrias dos mesmos. O principal sustento desta 
vi lia e carne e peixe, de que abundam os rios. O solo elo Tury-· 
assú é muito productivo e cemo a mão do homem não lem feito 
grandes estragos a camada vege tal é muito profunda, sendo 
entre ellas mai~ afamadas as terras que demoram entre Maca· 
cassumé e o Gurupy. As immensas matta~, ricas em maddiras de 
censtrucçã"o, marceneria. e tin tltraria, abundam em produc Los• 
de especb ria e outr.:>s, que constituem a colheita dos indJOs que 
Legociam com os r ega tõe> que sobem ás suas aldeias. D<Jnire 
estes productos são o.s princip.1es- o cumarú, baunilha, cravo, 
canella, cacáo, salsaparrilha, urucú, oleos de copabyba e de
met·im, abutua, and,yroba, etc. Os habj\antes são laboriosos, 
pacificos a hos pitaleiros . _Não se póde dar_ informação exacia. 
ácerco. da colheita por na o· ter s1do po.lstvel atá o presente-
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obtel-as dos lavradores, nem tão pouco o numero dos habi-tantes 
com ·ta l ou qual certeza, por isso que não exis tem mappa~ do 
censo nos archivos da secretaria de policia claque lle munictpio, 
m'ls póde calcular-se o numero de almas em cerca ele 5. 000 
des ·ribuiclas do seguinto in.odo : 1• e 2• elistrictos, 3.000; _?0 

districto de Maracassumé, i. 262 ; Colonia do Gurupy, 13v; 
4o dis·tt·icto , 900. A villa , dentro ~os limites marcados para 
a dec ima m·bana, contém 97 predws, sendo 91 cobertos de 
telha - eeis de palha, com 466 habitantes, sendo livres 307 e 
esct·a vos 159. >> 

TURY-ASSÚ. Igarape do Estado do Pará, no dist. de Cara• 
parú e mun. ela capitnl. 

TURY-ASSÚ. Rio do Estado do Maranhão; nasce n~ serra 
ela Desordem e desemboca na bahia elo seu nome. Banha os 
muns. de T ury-assú e Santa Helena. Dizem ofl'erecer livre na 
vegação até cerca da 120 kils. d e sua foz. Separa va ant iga
mente esse B;stado elo Pará . «O rio Tury-assú, diz o cot'?nel 
Perei ra do Lago, é formado ao S. pela ponta do norte da !lha 
Jaburoca, e ao N. pela ponta Tury-assú; sua l argura é de 3 
leguas e o fundo ele 45 palm os varia v is." 

TUR Y -ASSÚ. Bahia elo Estado do Maranhão, onde des-
ao-ua o rio do mesmo nome, ex·tensa , abl'igada ; ancoradouro 
c~m 10 a 12 metros de fundo, a 135 milhas do pbarol elas Sa
linas, ao poente da ilha S . João. 

TURY-RANA. Pov . no mun . de Cunlt'upú, no Es·tado do 
Ma rauhão. 

TUrrs. Rio -trib . da margem esq. elo Cuyabá, aff. da 
mesma mat•gem do I'araguay . 

TUTOYA. Villa e mun. do Estado do Maranhão, na com. 
de Barreirinhas. Orago N. S. ela_ Conce~ção e d ioces t; do Ma
r a uhão . F ci creada pela R esoluçao Reg ta de 18 de JUnho de 
1757. Elevada á categol'ia de vJlla a 1 de agosto de 1758, sup
primicla pela Lei Prov. n. 951 de 1'1 de junho ele 1871 e r es·tau
rada pelo Dec . n. 53 de 29 de dezembro de 1890 . 'l'em eschs . 
e D.gencia do col' reio . 

TUTOYA (Barra da). Nome elo braço mais occiclen·tal do 
rio Parnahyba, no Es·ta do elo Mat·anhão . Tem cerca de 40 kils. 
de cornprimen to desde a bahia de S. Berllarclo a-té ao mar e 
seis na sua roa iot· l argura, que é entre a ilha Melancieiras e a 
terra firme. Recebe entre outt·os os igarapés Genipapeiro, Fro 
cheiras. Le il'as, Barro Duro e Estiva. Apezar de ser circulada 
de bancos, é incontestavelmeute a melhor ele todas do l'io Parna
hyba. 

TUVÚ. Rio do Estaclo de S. Paulo; ba nha o mun. de S. José 
dos Campos e clesagua. na margem esq. do Parahyba . 

TUY UCÁ . Lago do Estado do Amazonas , na margem esq . 
elo r·io Jaua pery, ali'. do Negro, en·tt•e as ilhas de Uirabiana e 
o lago Arauichá. 

TUYUYÚ. Ilha s ituada no me io elo rio Par anapanema e 
.iun·to á corredeira do mesmo nome, proxima da corredeira 
da Serra do Diabo, não lon ge da foz daquelle rio no Pa
l'aná. 

TUYUYÚ. Bahia do Estado de Matto Grosso, á margem 
dir. do Par aguay e em distancia de 37,5 kils . de Co
rumbá . 

TUYUYU. Igarapé do Estado do P ar á ; desagua no rio 
Capim pela margem esq. entre os igarapés Mamourana e Sa nta 
Cruz. 

TUYUYÚ. Lagôa do Estado do R. G. do Norte, no mun. 
do Jardim. (Irrf. 1oc.) 

TY ANGUÁ. Passou ass im a denominar-se a villa do Bar
r acão , no Estado do Ceará. Vide Bar?·ocão. 

TYMBIRA. Lago do Estado do P ará, a O. do rio Capim 
no Jogar em que este rio fórma uma curva que tem a semelhanç~ 
de um S. (B. Rodrigues). 

TYRO (S. José do) . Nucleo colonial do Estado elo E. San-to, 
no va lle dos ribeirões Quatinga e Corindi ba. Produz excellen·te 
cal'é e cereaes . 

TYROL, Ribeirão do Estado de Santa Catharina, afl'. da 
margem dir. de Kreker, que é trib . do Tijucâs. 
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U . Rio elo E stado de Minas Geraes, aff. da margem esq. 
do Mucury. 

U A. Igarapé do Estado do Par<~, no mun. de Curralinho. 
Vae para o rio Mutuacá. 

UABOHY. Lago do Estado do Pará, na margem cl ir. do riq, 
Trombetas. Deve seu nome ao gentio que nelle outr'ora habi
·tava. 

U ABOR Y. Lago do E~taclo do A mazonus, na ma1·g em clir. 
do rio Nhamundá , proximo do denominado das Sete Ilhas e 
defronte da foz do r ío Plracuara (8. Rodrigues). 

UACACHAHAN . Rio çlo Estado do Amazona ; , afl'. da 
marg-em el ir. do Ituxi, que é trib. do Purús . 

UACABURU' (derivado de Hu-caburú, bebedout·o dos ca
vallos) . H. i acho do Estado do Amazonas ; desagua n a margem 
esq. do rio Negro, ac ima de Maracabi, entre a ald~üa de São 
Pedro e o riacho Marueni. No mesmo rio h'l. uma i lha desse 
nome, na margem esq., defronte da foz cl,o rio i\1a rü; . 

U.A.CAPU'-P.A.RANÁ. Rio elo Estado do Amazoh as, no 
rio Japurá, acima do Amatliú- P araná (Arauj o Amazonas}. 

U ACARÁ. Aldeamento do .Estado do Pará , no a lto Ta
pajoz; habitado pdos Maués . 

UACARA (peixe). Cad10eit'a no alt0 Jatapú, entre a s cl'b 
Itá e Arara (8. Rodrigues). 

U ACARAHY. Vide Maiti. 

UACARAPI. Rio do Estado do P:l.l'á; ba nha o mnn . de 
Almeirim, e desagua na margem dir. do rio Parú, af1'. elo 
Amazonas. Vide Acarapi. 

UACARAUÁ. Nação indi"'e U<t elo Solimões, nos rios Juruá 
e Jutahy (Araujo Amazonas~ 

U AÇARI. Serra do Estado do Amazonas, no rio Bram:o, 
240 ki ls. distante de sua margem esq ., acima das cachoeit·as 
(Ara uj o Amazonas). 

U AÇARI. Cachoeira no rio Crepury, afl'. do 1'apajoz (C•·e
veau). 

UACHÚ: Vide Ichú . 
U ACOGO. Rio do Estado de Matto Grosso, v.ft'. da margp m 

esc1 . do Ac1ui clauana. O B. ele Melgaço diz que dá-se o nome de 
Uacogo a clous ribeirões, cujas . cabeceiras, na lat . ele 20040', 
estão proximas e conLraverteutes; um vae a S. entrar no Nioac, 
abaixo ela Forquilha, outro a N·. desagua no Aquidauna. 

UACRIAU. Rio do Estado do Amazonas na mnrgern esq. 
do rio Neg ro, em ft·eote de Jahú (At·a ·,jo Amazoo.as). Ayres 
de Casal faz menção desse rio, mas escreve Uao·rmatt e dtz 
desaguar qua~i defron te de Ayrã_o. ~aena e o Dr . Alexandre Ro
drigues Ferretra escrevem Ua1trL~ta~t . 

U ACÚ. Cachoeiras (duas) no rio Uanpés, no Eotaclo do Ama
zonas (\Vall ace) . 

UACUPI. Nação selvagem que habitava as margens su
per íores elo rio Jary, ·trib. do Amazonas. 

UACUQUAY. Igarapé do Estado do Amazonas, aff. da mar· 
gem esq. elo t•io Padauiry, trib. do Negro. Sua foz fica entre a 
elos igarapés ·Paraná-Pixuoa e Marajatyua. 

U ACURISAL. Rio do Estado de J.\ILa·tto Grosso, affi . do 
Jaurú: corta o caminho de Cuyabá a Matto Gt·osso (B. de 
Melgaço). Tambem escrevem Aoo?"Ísal. 

UACURISAL . Rio atn . ela margem esq. elo Cuyabá, no 
Estado de Mat to Grosso . No Dioo . do B. ele Melgaço lê-se 
Uaucurizal. 

UADAUAU . Lago do Estado do Amazonas, na margem 
esc1 . do rio Branco, no qual clesagua pelo rio Macuaré (Ara uj o 
Amaz_onas). Ay res de Casal tambem faz menção desse lago, 
cujo desaguadouro é o rio Macoary. Accioli c ita-o em sua Cho
rogr. pag. 28.2 . 

UADÊ-BERÔ . E' assim conhecido pelos Carajás o rio das 
Mortes, affi . do Araguaya. Esta palavra significa ?"Ío ele cleclos, 
por causa elos dous canaes pelos quaes desemboca no Araguaya. 

~S.iOO 
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U AGAXE. Aldeia ele indios, seis leguas a SE. da villa de 
M1randa; no Est adJ ele Malto Grosso. (B. ele i\ie lgaço) . 

UAGAXE. Ribeirão que nasce perto da a ldeia do mesmo 
·nome e vai a NO. perder-se nos pantanaes; no Estado ele 
.1\'fatto Grosoo. 

, , U.A,HIBAS. Inclios do Estado de Matto Grosso, na bttcia do 
1apaJoz, abaixo elos Sarumas, (B. de Melgaço). 

UAIBY. Rio do Estado do Pará; desagul). no Nhamuncl~. 
pela margem esq. Tem suas cabeceit·as em terras a lagadas , 
que fi_cam proximas ao J amary, que por a lli passa. Na Geog?·. 
Physwa ~e \Vappoe~ts acha-se escripto J.11c~iby ; no RelatO?'·io 
~obre o r1o J am11nda do Sr. Barbosa Rodri gaes é mencionado 
esse rio com o nome ele U aiby. 

UAICURUPA' . Lágo da Munclurucania, na margem cl ir . 
do r10 Tup1nambarana, onde es teve a maloca ele Tupin am bás, 
<rue se trasladou para Boim, no rio Tapaj ós (Araujo Ama
zonas) ; Ayres cl~ Casal e o co nego F. B. de Souza escrev em 
Uayctwapá. Vide es~e ultimo nome. 

UAIJUANA. R iacho elo EsLado do Amazona.s; desagua na 
Inargem meridional do rio Negro, pro:dmo a Thoma t•, 'faro
bem escrevem Uaútana, UaÍ'ltnana e Aj-ttana. 

U AIMI. Ilha no rio Branco, ?.Jll. do Negro , no Estado do 
Amazonas, proxima das ilhas Carapanatuba e Umbaubal. Na 
Carta da Fronteira do Brazil com a Republica de Venezuela 
lê-se ·uamy. 

UAINAMBY . .tga1·apé do Es tado elo Amazonas; de3agua 
na margem clir. elo rio Negro, affi . do Amazonas, entt·e o Mas· 
sabo e o Tapiira-Cuuhã . 

UAINCHA'. Rio affi. ela margem esc1. elo Jamunelá ou 
Nb amundá , que o é do Amazo nas . (Vide Planta elo rio J a
muncl.á, por B. Rodeigues, 1875, e RâatoTio sobre o mesmo rio, 
pag. 27). O Sr. B. Rodrigues, na Planta d.o rio e no Relatorio 
á p,ag_. 27, escreve Uc~ú~chd e na pag . S3 .'htmc7ui·. Na Geogr. 
Physzact de \Vappoeus acha-se escripLO Aninchâ . 

U4IPARÚ. Igarapé elo Es~ado elo Amazonas, affi. elo r io 
U rar1ea pará. Em sua~ margens ha1Jitam os índios Aoaquis. 

UAIUMARA' , Nação incligena 'do Estado do Amazonas , no 
z:io Branco. 

UAIUNANA. Nação indígena do Estado do Amazo nas , no 
Tio do seu nome . Della provém a população de Bararoá. (Araujo 
Amazonas). 

UAIUNANA. Rio elo Estado do Amaz~nas, na margem 
dir. elo rio Negro, abaixo de Maracabi , entre os ribeiL·os U ru
haxi e Inne:d . Vide Aiuana . 

UAIUPI. Nação incli gena do Est ado elo Amazonas , no rio 
;Japurá, ela qual provém a população ele Teffé, Coari e Pa raua ri. 
·(Araujo Amazonas) . 

DAIPIUA' .. Canal que com munica o Manh ána com o Ana
l i-paraná ; no Esta.do do Amazonas. (Araujo Amazonas) . 

UAJAHY. !Iha do Estado elo Amazonas, no rio J apurá. 
·E' separada por um fu ro da ilha Temára, que lhe fica ao N. 

. U A~ AN AN Á, O dr . Alexandre R. Ferreira, diz ser o rio 
Ajuana, a!ll . ela margem austral do rio Ne5ro, Estado do Ama
zonas, ·tambem denominado Uajananá . 

UAJANARY. Log . elo Estado elo Am<Lzonas, á margem do 
l'io Negro. Tem apen.as duas casas. Fica a 29'40",0"30 de Lat. 
S. e2I 0 38'35'' , 25 de Long. O. do Rio de Ja neiro ou 1h26m 
il4• , 35 . 

U AJ ARAHAN. Lago do Estado elo Amazonas, na m·n ge m 
~mq. do rio Purús, onde clesagua entre os rios Mamoriá Gr a nde 
.e l"auiny. 

UAJ ARA TUBA . Ilha elo Esiaclo do Amazonas, no rio 
:Solimões, defronte ela primeira boca elo lago P aratary, que 
fica na margem direi ta daquelle rio, e ela elo lago Uajaratuba 
.que fica na m argem esquerda. Alguns escrevem G·uaJaratttba: 

UAJARÁ-UACÁ. Ilha elo Estado do Amazonas, no rio 
Uatumá , acima da foz do J atapú. (B. U,ocldgnes). 

UAJUAN Á. Rio do E stado do Amazonas, affi . da margem 
meridion al do rio Negro. E' tam bem denominado Ajuaná, 
-V ayttaná, e Uajananã. 
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UAJURÁ. Lago do Estado do Amazon~s, desagua na margem 
dir. do rio Solimões, logo acima ela boca do furo Aruparaná. 
(Costa Azevedo). 

UALACA. Ilha no rio Negro, affi. do Amazonas , no Estado 
des te nome; en~re as ilhas denominadas Cuyanary e Bm·ita. 

U.i\.LALÓ . Serro elo Estado do Pará , na margem esq . do 
rio Nhamundá, proximo a vill;J. de Faro (13. Rodrigues). E' co
berto de vigorJs:t vegetação e fórma com outros, que lhe fica!J;l 
proximos, var ias enseadas. 

UAMANYS, Nação incligen.a do Estado elo Amazonas, no 
r io Içá, ela qual provém a população de Coari (Arauj o Amazonas 
e Ayres de Cazal). 

UAMBÉ. Ilha do Estado do Amazonas, na margem dir. elo 
Japurá, nas proximidades elas ilhas Matiry e Juby. 

UAMY. Ilba e costa elo rio Bt•anco, affl. elo Negro, no Es
tado do Amazonas ( Ca:· ta ela Fr·onteüa do Brazi I em V enezuela), 
Vide Uaimí. 

UANABI. Vide Danibá. 
U AN ACÁ. Ilh a do Es·tado do Amazonas, no rio Solimões, 

logo acima de T etfé e abaixo da foz do rio J apurá. Tambem se 
escr~ve Anacá. 

UANAIUBA. Riach o do Estado do Amazonas i desagua na 
margem esq. elo rio Negro, acima do Cat·votliro, en·tre es·ta 
pov . e a de Barcellos (Souza Coelho, Relat. cit.). 

UANAKIRIS. Triblt selvagem do Estado ele Matto-Grosso : 
habita os affis. do rio X ingú, acima ela foz elo H.onuro. (Paulá 
Castro . R elat. elo Xingú.) 

U AN AMÃ-MIRIM Cachoeira no alto J atapú, affi . elo 
Uatumá. Fica entre a ele Uanamã-uassú e Sapucaia. (B, 
Rodrigues), 

UANAMÃ-UASSÚ. (Cas tanha Grande). Cachoeira no alto 
J titapu, affi. cl0 rio Uatumá. Fica en~re a de Uclieli e a Uanamã· 
mirim. ( B. Rodrigues ). 

UANA:NÁ. · Nação indígena do Estado do Amazonas,· no rio 
Uaupez (Araujo Amazonas) Ayres ele Cazal escreve Dnaná. 

UANAN Á. Canal na margem esq . do Solimões, abaixo do r io 
Jttruá, em fr·ante elo ribeiro Gitica-Paraná, no clistr. de Tefl'é . 
Foi supposto qua: ~a boca elo rio Japurá (Araujo Amazonas). 

UANANDI (rio). Cabeceira do Piranema , no Estado ele 
Mal to Grosso (B. de Me lgaço). 

UANANDI. P.ibeiro que corta o caminho ele Cnyab\i a 
Goyaz , a E. do P ar edão, no Estado ele i'l'latto Grosso. 

UANAPIXI. Ribeiro do Estado elo Amazonag ; clesagua na 
margem esq. elo rio Negro acima da pov. de Aracari , enLre 
os ribeit·os Uaracá e Uauabi ou Uanibá. O conego André, em 
suas Noticia~ Geographicas ela Capitania elo R io Negro, es
creve Uampuxi i Ayt·es ele Casal e Baeua, em suas Chorogra
ph ias, Uanapixi; Aractjo Amazonas, em seu Dicc,, Uana1Jixi i 
o Sr. Souza Coelho (Relat. cit .) J1tanapix2 . 

U AN ARI. Rio do Estado do Amazonas, a ff. ela margem 
di r. ou meridion al elo r io Negro (Baena), Vide Uctná . 

UANARI. Lago elo Estado do Amazona,·, na margem esq. 
elo rio Madeira, acima do das Arr a ias (Araujo Amazonas). 

UANAUÁ. Rio elo Estado do Amazonas, aff. ela margem 
esq . do rio Branco (Accioli. Chorogr. pag. ·282). Na Ca1··ta de~ 
F'ron-tei?·a elo B?·c~zil com Venezuela lê-se Anc~~tá. 

UANAUAU. Rio elo Estado do Amazonas, na margem esq·. 
do Branco, acima ela freguezia elo Carmo (Araujo Amazonas ). 
Ayres ele Casal diz se t• esse rio mais commummente denominado 
Guana~thatt . Accioli escreve Uc~na1um. Vide A nc~oa,ú , 

UANAXI. Ex:lensa ilha si~uacla na margem clir. elo Japurá, 
trib. elo Solimões. Começa pouco a dian te do rio ·Hyuam iny e 
t ermina perto ela foz elo Poré . 

UANGUASSÚ. Rib:liro db Estado de MaLtJ Grosso, na 
com. de Miranda. Suas aguas, aflhma d'Alincourt, são crys
tallinas e saborosas. 

UANIÁ. Rio elo Estado do Amazonas, na mar gem esq. do 
Japur á , acima elas cachoeiras e do rio Muruti-paraná, habi
tado pela nação .que lhe deu o sen nome (AraUJO Amazonas). 
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0ANIBÁ. Riacho do E s tado do Amazonas; desag ua na 
margem do not·te do ri o Negl'o. E' citado pelo corrego André 
em sua s Noticias Geogl'aphicas da Capitania do B.io Negl'o. G 
majot• Hilario Maximi a no Antunes G ur.Jão , em sua Descdpção 
da viagem feita desde a dJade da Barm do Rio NPgro pelo 
rio do mesmo nome, faz menção el e um rio U ananibá , ctue não 
l)Óde se r muro sinão aquell e mencionado pelo con~go André. O 
capitão -tenente Ar·aujo Amazonas menciona o rio UatlilJá des
aguando na margem e,q , do t>ie Negro, entre o Uauapixi e o 
Cua rú. no clist . de Aracari. Ay res de Casa l faz menção do rio 
Uauibá desaguando na margem septe n trwna l elo rio Negro. 
Baena cita o riacho Ua.nabi. O Sr. Souza Coelho, em seu Relat. 
cit., escreve Uanaiuúá. 

UANIM. Braço elo rio Meriá, que commuuica com o Ja
purâ, vencido um pequeno trajecto pot· tena (Araujo Ama
zonas) . 

UANINDEUA . Iga rapé elo Estado elo P ará, no mun. ela 
capital. 

UANOPIXI. Riacho do Estado do Amazonas ; clesagua no 
ri o ~egro pela margem sep-tentrional entre Car voeit·o e Bar
cellos. 

UANUPÉ. Ilh :1 do Estado do Amazonas, no rio J ap urá 
afl:'. ela margem esq. do SoJ im ões . Fica ao lado da ilha 
'l'ayá-assú ou elos Porcose logo ac ima ela ilh 1 doMutum. 

UANURY. Lago elo Estado do Amazonas; elesagua no So
lim ões, proximo ela foz. do rio Ptuús. T em alguns mol'aelores 
que plantam mandioca e pescam, e no tempo p ropr io empre
gam-se na mnnipulação ela ma nteiga de ovos ele t a rtar ugas. 
Affirma o 81·. João \ ;v ilkens de Mattos, em se u Ro·teiro, se r essa 
a pa rte mais estreita do !:lolimões, tendo a pe uas mi lh a e meia 
de largura . 

UANURY. Ilb a do Estado do Amazonas. no rio Solimões 
proxima e lPgo ac im a da fo2; do Purús. O Sr. Costa 1\zevedo' 
na sua Gar·ta, elo 1-!.io Amazonas, faz menção não só dessa ilb ~ 
como de urn a ponta e ele 'lm lago, ambos do mesmo n ome. A 
ponta fica na ulat·gem elir. do Solimões e a bocca dq lago n a 
marc1em esq. O !:lr. \Vilkens ele Mattos, no se u Roteiro, faz 
sóme.ate menção elo lago. 

UAPÁ. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun. de T effé' 

UAPETEUA (Uapé, plan ta ela fa milia Cabombaceoo e tettc~ 
corruptell a ele tybc~, mu iio). Lago do Es·t.tdo do Pará; fica ele~ 
f r onte ela fuz clu Cu miná n o Trombetas. 

U API. I! h a do E~·tado do Amazonas, na margem esq. elo So~ 
lim ões , proximo da foz do rio J apnrá . 

UAPIRI. Riacho do Estado do Amazonas; clesagua na 
margem es l· do rio Japu.r á , entre os riac hos Mauina e ltué 
a baixo das cachoeiras. ' 

UAPIXANAS. Indios do E stado elo Amazonas; habitam as 
margens elo rio Ura ricoera . 

UAPUHY. Uma das cachoeir as elo rio T apajoz , no Estado 
do Pará (O Rio 1àpafoz, . i 876, pelo 1o tenente R . Tavares.) 
Ferreira Penoa escreve Apuhy. O 81·. B . Roli.rigues menc iona 
a ca ch oeira ./lpuhy no do 'l'apajoz e a d Ua1n~hy no rio 
Juanxim . Na Geogr. Physica de vVa ppoou s l ê- se .Ap·ué . Co n
clrea u, ·tanbu no l'io Ta-pajoz como no Jauamaxim, escreve 
Apuhy . 

UAQUJRY. E' assim denominado pelo s inclios o rio que 
por corl·up·tda hoje denomina m Acre, Uacr e e Aquiry. 

UARACÁ . Rio do Estado do Am azonas, trib. elo rio Negl'o, 
·em cuja margem septemtl'ion al d esagu a acima d·a pov. de 
Azacar i, entre os rios Uat·anacoá e Uauap ixana. Em suas mar
gens abunda a piassava. E' de agua. branca, e a bundante em 
peixe •. Foi, seg.tndo ~llh·ma Ayres de Casal, clenominaclo pelos 
conq lllstaclo t'<•s Araça . Recebe pe la margem esq . o rio Deme
u ene, por corrupção Dimene, sobre cujas mar gens babità vam 
antigamen·te os inclios Guyannas. << UaPacá,, di z Baeoa , rio el e 
agua escu t·a e abuncloso el e touo. a qualidade el e IJe ixe , e as 
soas terras ferteis pam Lodo o ga nero ele cul·tura: nel!e despe 
ja-se peJa ma rgem oriental o rio Demeuene, ele agua branca . 
Neste r io Uat·acá moraram antigamente os Caraiais, e nas 
s uas cabeceiras assistem os Guar ibas , » << Uaracá ou Ucwuá
Na m argem do nor.te do rio Negro, 86 leguas acima da sua 

· foa, desagua este não menos importaule rio que os demais confls., 
ele que j á nos temos occupado neste ca•pitulo. Seu leito é eles· 

impedido de cachoeiras desde a s •1a foz até á confiuencia elo 
Jattal"!J, até onde p6cle sem risco neniJ. um navegar o vago t' du
r a nte os mez~s ela ench en·te elo rio; porqu anto as praias que 
ficam descobertas com a vasn nte, durante este ouko per iodo, . 
obstruem-lhe a passagem até mesmo por pequenas igari;tés . 
Segue nn mesma clirecçào do rio Branco, Ren do SlutS nguas es
curas, a pezar ~las do D~mewne, seu afl'., se t·em brauc" s como as 
claquel le . Es·te phenomeno clett m o Livo pot· algn m tPmpo a que 
se suppuzesse ser o Ua,·ac:J, uma elas boccas que f01·mam o g1•a nele 
del ta do di to ri o Branco. » 'l' ratanclo do Uwmcá o arctpreste• 
r\Ot·onha no seu roteim de viagem nos rios lllncbZO?Ul·S e Neg1·o 
com muita cleficiencia, todav ia não deixou de cont e:; tar a con
j ectu r a , que mais tarde h<>uve, de qnc por ell e ha commu.ni
cação J'ac t! com o r io Branco. Ainda que não ~aja dados 'bas
tante seg ura, á vista da completa ca rencia de e<;·tuclos ai li fe i tOS ' 
pol! proJiss iunaes, enu qqe passa mos firma r opinião c ~ n·trari a á 
elo r eferido arcipres te Noronha, somos propensos a ct·e r q •te a 
communicaçiio existe pe lo Demeqme, perquanlo os indios Ba,
fucvnc~s e Xiricma,s, es tes habitantes do dito Demeune e acJUt lles 
elo Uaracá, que t am bem se comzntwicam áquem elas suas ea-· 
ch t',eiras pelo Cuieiras , dizem que en bra beem r el ações com cs 
iuclios que pevoam as mat·gens e os centros das l:l ur eslas e 
f1•a lel as das mo ntan h as elo rio ' ranco por u m braço do Demeone, 
que vae tet' ao Cara l·i rimany . Alem elis·to, a propria configtt
r ação elo só lo nenhuma du vida deixa ficar de que o rio Br ;tnco 
·teuba por ahi via facil de communicação . As m argens do Ua· 
racá, come as de todos os seus conl:ls . conhec idcJs, á excepção 
elo Demeuue, são ol'ladas de va&ios e inter minareis campos, 
pelos c1uaes a vista se pu de na sua immensidão . Suas ·terr·as. 
são uberrim as para a la voura, alli npenas ensaiada pela mão do· 
selva gem e que dell a já tem colhido o milh o, a lgodão, man· 
clioca e t abaco . O café, a t·t·oz, f~ij iio e canoa elevem produzir 
nessas terras, apenas pi sadas pelo regatão, que em busca ela 
píassava, borracha, oleo ele copahy ba , suma uma , ut•e t~, l fa. l'i nha de 
mandioca, tecidos ele algo dão, ele cot·auá e ele rnirtty, algtms 
produc tos agric <> las e peixe secco estreitou relàções commet·
ciaes com os i nd.ios, cuja índole, por demais pacifica e humilde 
os tem subm et t 1do ao servtço do hom em civilisado . Além d os 
se lvagens Bafuanas e Xirianas, suppõe-se qt~e existem outraS• 
denominados Uaicás, que S<lo anLh t·opophagos. Sã , coril:ls . elo 
Uaracá os rios Dem e une, Marary, Tueparan á , Cuieiras e 
J auary, que nelle desemiJocam pel a margem esq. (João Ri
beit·o el a S ilvn Junior, obl'. cit . )- Rio Uaracá.- << Desagua 
na margem sep·temtl'ional do rio Negr o, na d istancia de um dia 
de v iage m, acima dessa villa elo Bat•cellos. Entender-se- ha 
talvez, que pe l ~t foz, que se apresen·ta, desagua o unico rio 
deste nome, mas não é assim, porque na dt sta ncia de um dia 
até dia e meio, pela foz ac ima, confluem equiclistantes della , 
pelo nascente, o rio Branco, por outt•o nollle Demeneuini, e 
pelo poente o l'Ío Pre to, que é o que propri·amente se chama 
Ua r acá . Ao en·tt·ar na sua foz, algum tanto hesi-tei, em quar 
dell es dev ia eu en trat·, porque, co nforme escrevo, a mb os se· 
tomam pelo mesmo rio: conformei-me ao sentido li tt eral ela 
ordem de V . Ex, c1ue me mandava entrar n o Uaracá , e deixei 
o Demeneui., i, supposto que o mais frequentado drJ<; moradores 
ele Barce llos e ele Mo!'eira : a bocca geral el e ambos é muito mais 
larga do que a de qua lquer dos ouLros rios du no,··t ..: , em que 
en·trei; pouco ma1s para cima della aind a mais se alar·ga o rio, 
adquirindo e perde ndo la rgul'as de mais de um quarto, e de 
rnen r;s que um quarto ele legua . O Demeneu ini, que eu cleixei, 
é rio ele agua branca, e pol' isso mai s vulgarmente se chama rio 
Branco; r. sua velocidade é g rande ; a sua foz não ·tem a lar
gura qu e aCiq •1 ire a sua co ntinuaçã o até á cachoeira, na va· · 
sa n·te ·tem m nHos baixos ele at·êa; t.lis ~in guem-se nelle muitas 
ilhas e l agos . Da boca ao lago chamado de El-vei é meio dia ele 
viagem ; ticou-lhe es te nome por nelle haver c·m pescado os Al· 
ganios em pregaelc.s no ser v.iço da pesca, p·Ha s us tento d9s en
tre tidos peta faze:1da rea l na cl tlige nci!l: da c~emarcação pas
sada ; elo cl i1 o lago t irava m bastantes pe1xes- bots; fica no. ma t'• 
gem oriental do l'io, e tem á entJ·acla suas terras fir·m es . A ntes · 
d o . iago de !];l-rei. est~o situadas ~res roças na sua margem 
occ1clental: a prtme1ra e do moraclo l' branco Antonio F1 a ncisco; 
cun s'ta ele m aniba , cacáo, ca fé e algum ta baco, a lo-odiio, m ilho 
e feij ~o; 'tamb.em ·tinha a curiosidade de cU spÔl' alguma canna ; 
o cacao, q ne Linha pegado bem, pt·incipi ava a rese nbir-se; é 
lavrador acttvo. Pouco clis·tan·te fica a roça do oubro mol'aclor, 
Joaquim Pedro: consta ele café e manibt e nada mai s; não tem 
a actividade el o pt,im eiro. A terceira , que ê de um índio, já se 
sabe que em t er man i ba simplesmente não tem pouco. N!l · 
distancia de 4 dias ele v iagem, rio acima, pl'incipiam as t erras 
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-a~ tas, são capazes de toda a plantação, navegando-se mais dous 
d.t as chega-se á ca r.hoeira, que nã o é grande, e tem canal de 
l'JO che io . O mot·ador João G0mes de Andr ade subiu acima 
clell a pelo espaço ele :tres dias com o proj ecto de clascoli r ir a l
gum a sa lsa obricraram-n'o por ém a t·eti'C•ce•ler os frequentis
simos s i gna~s de" gentio, que foi descobrind o, não tendo elle 
comsigo m ús do que os cinco indios < ~ e sua esquipação . Com 
munica - sa com o rio Car a·tirimani , o qual clesag ua na margem 
occiuental elo verdade iro rio Branco, tres leguas ac im a. da pc v. 
elo Ca,·mo s ituada na mesma ma gem . Quanlo á sua fa rtu ra . 
aLunda cl~ caça e ele toda a qualidade ele peixe, e nis :o difteré 
do Ua racá , que é faminto. Tiram-se anoualmenLe b~sta n tes 
pH·a.rucús e pei xes-bois, e nelle fazem os morad ot·es ele Bar
cellos as salgas precisas de peixe pa ra as suas provisões do
mesticas. E ' rio muito abundante de ub1m, e clelle o reco lh em 
os indios pal'a as coberturas das casas ela villa e d as t•oças. 
O.rtt·o tan to se n ão pôde esc renl t' do Uaracá; é rio de agua 
preta, po·Qco frec1uen·t , elo pe!os m " rador es, e na vasan te mu i 
cheio el e baixos de area, q tte d i fficnltam a nnveg.1ção das nuus 
peqnen as canôas . 0: a marge m occidenLal ela sua foz es·tá si 
•t uada a roça elo cap itão Fr·a ncisoo Xav ier ele Andrade, que 
·tem ~<m a boa casa, com seu moüneLe ele moer can na , e um 
ca fesa l e vari as a n ores de J't·uct o, mais para cul'iosid ade elo 
que para pt'OI'ei"to, cre io que bem pouco ·tira ela di ta r oça, os 
•Coqueiros e as andirobeir·.•s , que elle ha••ia clispos10, tinham 
pegado bem, ·todav ia, não dei xa•·a ele cul tivar .a man1ba e a lgu ns 
])és de a lgodão, c rcao e canna. Na clJstanc1a de dnas hor a s 
esLa•a ~eu fi lho Joseph Thom az, r OI(an cl o o matto da margem 
oriental pai' a n ella s i tua r !'oça propria, independente ela ele 
seu t)ae. As i lhas e la gos do Ual'acú são tan·tos, que mu ito 
])oueo se navega pe las m ar gens da te rra fi rme, saem fól'a dellas 
dil atados a lagadiços , que são outros ta ntos baixos , que impor
tunam a nare ~· açã.o. Accrescem extensas pra ia s na vasante, 
das quaes comt11do senão extr a he o p t· ovei to qne dils elos outt·os 
Tios. Aineh que t·a r as, ·todavia appar ecem algllm as terras 
ftrmes, cnm ped ··al'ia continu ada e intel'r ompicla, t "cla a sna 
p edra é lioz, e lle g ra t·nece as gargant as, que em algumas 
partes e<treitam o rio, depois que todo el le se entra lt coan
gustar · No qual' to cli <t ele viagam por elle aci mn dei fé ele uma 
grande sen·a, que ao long se atrav~ssava pela prôa, o rumo 
.ge ral, em que eu subia, era elo sul para o norte , mas por todo 
o decurso desta lla•·egação deu a can<ia mil voltas, ora. par a o 
nascen-te ora par a o poente. Dos bl'aoos. qne eu v1 lntel'na-
1'em- se p~la margem orienta! não cluv'ido !=["e a lguns declin em 
para o rio B1·anco: fui a nttga mente ha lntaclo por gan·t tos Ca
rajás . Sahi d a sOJa 'foz pelas 2 hol'as da tal'de e pelas 6 entr~i 
n essa vi ll a de Barcellos .- F or taleza de S . J oaqtum do no 
Branco, 18 de junho de 1786.- Alex andre Rocki,g~tes Fe?' l'eircb . » 

U ARACÚ (peixe). Cachoeil'a no rio Capucapú, ali. do J a
tapú, qtte é trib . do Atum á ou Uatumú. 

UAR AIÁ. E' assim tambem denominado o rio Al'aiá, aff. 
ela margem sept em trion a l do rio Negro, no Estado elo Ama
zonas. 

U ARAICÚ . Nação incligena elo Solimões, nos rios Jutahy e 
-Javari (Araujo Amazonas). 

DARANAÃ. Ilha el o Estado do Amazonas, n o ri o Solimões, 
acima da foz elo t•i o Negro, prox im a da ilb a dos Periqui_tos . O 
Sr . Costa Azevedo escreve Uaranaã ; J. V. Baneto, no seu 
Roteiro, pag. 22, A ·J"Cb?U(·ham . 

UARANACU Á. R io elo )f,stRclo do \.ma zonas, aff . ela 
.margem esq. elo rio Negt·o, defronte da pov . ele Araca ry . E' 
habitado por Uar ' nacoacenas (Arauj o Amazonas) . Pouco arriba 
da bocca occiden·ta l elo rio B ra nco es·tá a do rio Uaranaouá, 
por outt•o n ome Hyubary, em frente ele Carvo~ iro (Ayl'es de 
Casal). O Ua>'MUbcttá , por outro n ome Y·u~uwy. clesag ua na 
m arge m sep LenLriona l elo rio Negro, front eiro a o loga t' elo Car
''Oú ro (Dr. Alexandre H.odr tgues Fe rre lt'a). Entre os .logares 
Moura e Carvoei l'O e na m:u·gem esq. deoagua no rio Negro o 
!fa?'CI.1UbC Lbá (Souza Coelho. R~la t. cit.) No anuo ele 1776 j á 
não e-x ist ia a pov. que neste rio (Ucb?"Cb1Ubcuá ) se fot'mou elos 
syl vico las Daranacuace nas, os q uaes na or dem ela domesticação 
fo ram os tet·ceiros (Ba en a) . 

UARANACUACENAS. Sehagens elas marge ns do rio Ne
gro . afT'. elo Amazonas . lTim 1637 o Ci!pilão·mór Pedro Teixeira, 
em sua Rubida a QuiLo, descobriu a foz elo r io Neg t·o e pra~icou 
com esses se lvagens . Em 1695 en\r "r a m os religio sos carm e
il~a s o Rio 01~g t•o e começaram a sua nüssão pelos Uaranac(·a -

cenas, co m o_s quaes fund :t r:tm o t erceiro es~abelecimento do 
Rio Negro. 

UARANACUARA. Ilh a e paranamil·jm elo Estado do Ama
zonas, no t· io Soli mões, logo ac inut da foz do rio Put·ús . O SL'. 
Cos·ta Azevedo escreve Ua?"anacocwa; J. V. Bal'reto, no seu 
R otei?"O, 1 ag . 23, escreve tll"a>?tá- qtba?"a ; \Vilkens de Matto~, 
no seu Roteiro, e o capitão-"tenenle Amazonaq, no seu Diccio
nario, escrevem A nwnacoara . 

UARANÁ-E-PÁ. Lago do Es~ado do Pará, entre Aveiros e 
Itaituba. 

UARANAPI. I lh a elo Estado elo Amazonas, no rio Soli
mões, em frente da costa el e Tocantins e proxima da ilh a T a
peuá (Costa Azevedo) . 

U ARAN APÚ. llh a do Estado elo Amazo nas, n o r io Soli-· 
mões, entre a foz elo rio Japurá e a elo Juruá, pr ox ima das 
ilhas denomi nadas Pil'anhas , Mai accoapani e Coanapiti (Costa 
Az~veclo - J . V . Barreto). 

UARANAPÚ. Um elos canaes por onde o rio Hyapurá 
e ntra no So li mões (A.vres ele Casal) . Canal na margem esq . elo 
Soli mões, em frente ele Maicoapani, no clist . de Fon·te Boa . Foi 
supposbu nona bocca do rio Japurá, qua ndo, pelo cont1·ar io, é 
por elle que o ~o limões in vade o Japurá . t ingindo-lhe as aguas 
claras com as suas tu1·vas (c\.raujo Amazonas) . 

URAP AQUEN. Tgarapé do Estado do Amazonas; desagua 
na margem clit· . do rio Uraricoera, proximo á foz elos igar apés 
Mar i pae1 ueu e i\I u r aq uen . 

UARAPETÓ (penna cl , gu ará). R io do Estado elo Pará, na 
ilha g t· a ncle ele Gul'Upá. Vae ao Amazonas. 

UARAPIÁ. Ribeit·o elo Es tado elo Amazonas, na margem 
esq . do rio Jap ul.' á, ac ima da povoação ele Mat· ipi, entre os ri
beiros Cauina e Itauarana (Arauj o Amazonas\ . 

UARAPIRANGA. Selvagens que h ab i tavnm o rio Tap ajoz. 
São mencionados no Rotetro, e~cr i 1Jto ~m '1768 pelo padre Dt·. 
Josê Mrmteit'o de No t·onha, vigario ger al do Rio Negl'O. 

DARÁ -TAPERA . Barreira n otavel, na margem clir. do 
Solim.Ses, aci ma do rio Coat·y, a qual toma o nem e d a extincta 
maloca ele Uar ú, no Estacl rlo Amazonas (Araujo Amazonas). 

U AREBO. Rio elo Estado elo Amazonas, a ff. da margem 
esq. , do Demiti, ·t t·ib. do rio Negro. 

U AREG UY .· Rio elo Estado elo Pará ; clesagua na margem 
esc1· elo ~bamundá . 

UARIAÚ. Tgarapé do E stado do Amazonas, no dist. de 
As~utuba, disto ele N. S. da Conceição e mun. ela capital. 

U ARIA Ú. Furo que commun ica o rio Negt·o com o Soli
mões, no Estalo do Amazonas . Vide Arúta•i'b . 

UARIAÚ. Ribei ro elo E stado do Amazonas. n.a margem clir. 
do S0limões, acima do Coary, eotL·e a costa d e 'rabatinga e ::r. 
enseada ele Mutumcoara (Araujo Amazonas) . . 

U ARIA Ú. Lago elo Estado elo Amazonas, no mun. ela Capital. 
Limi·ta a E . o muu. ele Moura . 

UARICURI. Lago elo Estado do Amazonas, na margem 
esq. elo rio Branco, entre o lago Cul'iucú e o rio Uanauau, no 
(ll s L. el o Car mo ( Arau.j fl Amazonas), Ayres ele Casal escr eve 
Ua?"Ícory; Accioll, Ucbrtetwy . 

UARINY. Log . do Es tado elo Amazonas, n o mun. ele Teffé, 
com eschola. 

UARIRÁ. Rio elo Estado elo Amazonas; clesagua na margem 
clir. elo r io Neg ro, entre as povoações ele Cab0qnenru e Bararo á . 
Nasce proxi mo ao rio Jupurá e atravessa os l ago~, que lhe dão 
o nome. A yres de Casal escreve U?'a?·ir·á e d iz ter sido esse rio 
clominaelo n'ou tt·o ·tempo pelos valorosos mcli.os Manáos, que 
se es tend iam até o r io Chinará. O LJr . Alexandre R oclt·igues 
Ferre ira, em sell Dicwio da Vtagern Phi losophioo• pela Gap~tania 
ele S . José do Rio Nervo ( 1785 ), di z : (( o que aeh~ ~SCl'lplo a 
r espe iLo elo rio Ua riní. (em ou tro lagar escreve Urartra ) e o que 
se mos tt•a pelo mappa da capHania, é que tem .os Sttas fontes 
muito proxim as ao Japurá, qne se compoe de mUJtos_ e extensos 
lagos, que foi alf!um dia habitado dos indi oa .Manaos! que oc
cupavam uma e outra ma,.gens do ri o ~71sro .e dos rtos· ~e~s 
colla teraes até a ponta. inferior da 1lha I !U10U t ... O UtcWt?'a . 
qne ta ntbem desce pela rectaguarda ela vill a de Thomar, que 
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1be fica superior, e desagna na distanci~ de q~a·tro leguas, acima 
do logar elo Moreil·a, entre elle e a di ta VIl la " . Baena diz : 
Ua·rirá rio que nasce proximo ao rio Jupurá e é composto de 
muitos~ amplos lagos . Foi antigamente habitado pelos Ma.náos, 
que dali se es tendi am até á ilha de Timoni; estes sylv1colas 
eram os mais valentes ele todos os do Rio Negr o. Numerosos e 
clistinctos pela linguagem e costumes , um elos quaes era a an
tropophagia., 

UARIRÁS . Lagos elo Estado do Amazonas, entre o rio 
Japurá, perto do qual prtncipião, e o rio Negro, e que d~saguam 
pelo rio a que deram seu nome (Araujo Amazonas). 

UARIUÁ. Nação indígena do Estado do Amazonas, nos 
dos Branco e Uereré (Araujo Amazonas). Ayres ele Casal escreve 
Uarylmá . 

URI UAHÚ . Vide Uaruahú. 
UARIUHY. Lag·o elo Estado do Ama7.onas ; clesagua na 

mar gem cl ir. do r io Solimões, proximo ele Caiçara e na foz do 
Japurá ( Inf. Joc.) Em uma elas Ca?'tas do Sr. C. Azevedo 
não figura esse lago, mas uma ilha com o nome ele 11![ rwúthy. 

UARIUITIS. Triba indígena elo Estado ele Matto Grosso, 
habita as m argens ele alguns affiuentes elo Xingú, ucima da foz 
elo Ronuro . ( Paula Cas lro Rela t. elo X ingú ). 

UARONGAREM. Serro elo Es·taclo elo Amazonas, na serra 
Pacaraima . Del! e nasce o rio Virná, att'. elo T acutú . 

UARUÁ. Vide Uamoá . 
UARUAHÚ. Ilha elo Estado elo Amazonas, no rio Jau

pery . A pag. 41 do seu Relatorio solH·e a pacifi.cação dos Cbri• 
c hanás, o St•. B. Rodri gues escreve U cwuah~• ; ll'l plano geo· 
g raphico do rio Jauapery, que acompanha esse t rabalho, lê-se 
Uw·iuahú. 

UARUBE . NJrne por que os gentios conhecem o rio Urubú , 
trib. elo Amazonas. 

UARUCUCHY. Rio do Estado elo Pará; clesagua no Nha
mutldá pela margem esq. abai xo ela serra do Emé. 

UARUECOCA. Nação incUgena do Estado elo Amazo nas, 
no rio J apurá, da qual provém a população de Caiçara (Araujo 
Amazonas ) . Ayr 2s ele Casal faz egualmente menção della. 

UARUHI. Rio do Estado do Amazonas, afl'. da margem 
dir . do rio Dem iti, trib . el o rio Negro . 

UARUMÃ. Lago do Estado do Amazonas, á margem dir . . 
elo ri o P urús . E ' regula r e cercado de fer ti lisimas terras. 
«Aqui, diz o Dr. S. Cou·tinho, estabeleceu uma missão Fr. Pedro 
de Giriana, onde reuni ram-se os Muras das malocas vizinhas. 
O missionario, zeloso como er a, conquistou a boa vo n·tade dos 
indios, e o estabelecimento progredia saLlsfactoriamente . Le
Yantou-se uma capella, cujas ruinas ainda hoje ( 1865 ) es tão 
pabentes . Parece, no enrtanto , qne o espírito maligno meLtera-se 
de permeio, sendo os serv iços do m issional'io apreciados por 
uma face completamente di versa, a ponto ele ser alie demilticlo a 
bem do serviço publ ico ., Pouco além do Uartuná entra no Put·ús 
e paraná- midm do Jary. 

UARUMÃ-DUBA. Ilha do Estado elo Pará, n:t. mat•gem 
esq. do rio 'l'rombetas, proxima el a ilha dos Encan·tados e um 
pouco acima elo lag0s Cabeçudo e Ynk!ry. 

UARUMÃ-DUBA. Enseada na margem di !'. do Solimões, 
acima de Fonte Bca, na qual desaguam os ribeiros Gurumati 
e Puruin i (Araujo Amazonas ). 

UARUP A. Ilha do Estado do Par:J. , no rio T a.pajoz. E' 
divid ida por um baixio ele areia e foi outr'ora habita da pelos 
indios do mesmo nome. Desagna em frente a essa ilha o rio 
Jacaré, que é o caminho mais seguido para as terras do Maués. 

UARUPÁ . In dios que habitam o rio Ta pa jós . São mencio
nados no RoteiJ•o, escl'ipto em 1768 pelo padre Dr. José Monteiro 
ele Noronha, vigario ger al do Rio Negro. 

UASSAHY. Rio do E s·tado do Amazonas; fórma com o 
Carimany o J a tapú. «A não Eer assim, diz o Sr. B. Roelrigue~, 
ser á o Cal'imany o lJraço principal pela circu m sta nci a ele, pela 
enchente, suas ; aguas dom in arem as do Uassahy, a pon·to do 
.Jatapú ter até a l'oz as aguas barrentas". As aguas do Uassahy 
são negras e as elo Carlmany ba1·ren·tas. Foi esse ri o denomi
nado Uassab y pelo Sr . B. Rodrigues, por habitarem nelle os 
ind 1os Uassa hys . 
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UATANARI. Riacho do Estado elo Amazonas, desagua n a; 
margem di r . do rio Negro, cerca de 12 kils . abaixo de Barcellos. 
Ayres de Casal escreve Ua.tahancwy; AraUJO Amazonas, Ua
tanat'i. 

UATANARIS. Selvagens que habitam o alto Huxi . Vivem· 
em grandes aldeas . São plantadores e pacíficos. 

U A T Á- P OCÚ. (Andar comprido). Serra do Estado ela Ama
zonas, na margem esq. elo Urubú, entre os rios Atabany e · 
Sanabany . (8. Rodrigues) . ~ 

UATIÇARA . Igarnpé do Estado do Amazonas, no mun. de 
Borba. 

U ATUCURÁ. Lago do Estado elo Amazonas, na margem 
esq. elo Jauapery, com quem tem communicação por meio ele 
u.m furo. F ica defron·t~ do igar apé Chichiuabú. No Plano 
Geogr·aphioo do Rio Jauapery, levantado pelo Sl'. B. Rodrigu es, 
em 1884 , além desse lago são mencionados um igarapé e uma. 
ilha com o mefmo nome ele Uatucurá . 

U ATUM Á. Ex·tincta missão que exis·tiu cerca de 6 kils .. 
acima do Ja-tapú ou a 93 da foz elo Ua tumá , n a m argem esq .. 
deste rio, pouco abaixo ela ilh a Uaj aL'á-uacá. E' h oje denomi
nada T auaquera . Sobre e !la cbz o Sr. B Rodr igues : «E' mar-· 
ginacla por um pequeno ig-ampé e ainda apresenta os vestígios 
da antiga, povoação . Os alicerces da igreja, que distam da pt·aia 
80 metros pouco ma is ou menos, mostram ainda hoje, que ella 
t inha ele 6,m6 de frente e i3, m2 ele fu ndo, com a face para o 
rio. Duas ruas correndo la ter almente a igreja e uma pelos' 
fu ndos mostram o espaço occupaclo pela referida missão. Cobre 
todo esse Jogar uma ai-tu capoe ira, apenas t endo um pequeno 
roçado na frente da igreja, que serve ele cemiterio para os que· 
por ahi fallecem. No h um us elo solo ela igreja encontrei uma. 
soberb(l. OEoeola[les mac!olatco. Fragamentos de louça appare
cem em abuuclanci a no chão e na areia da pra ia. Não se sabe
a que t empo s~ exti nguiu a missão; mais o que certo é que· 
em 1768, quando o padre Dr. Monteiro de Noronhrt escr eveu 
o seu Rot.eiro, ella não existi a , e s6 habitavam espalhados pelo 
rio os inclios Arau:~ qnis , T er ecumã e Sedeuy. Foi uma missão · 
elos ft·acles mercenarios e que as tt•aclições escripta e fallada não 
es tão de accordo. O que se sabe, por Baena, no seu Ensaio. 
Cc?·o,q·rcophico; é, que os índios desceram p :ua a alclea de Saracá. 
abandonando o lugar damissão , fugindo d:L praga que os pen:e· 
guia. J ulgo não ser exa-cto esse motivo, por c1ue semelhante 
praga não existe. Ao q11e vulgarmente se cbama praga no 
Amazonas e Pará, é a p:·ocligiosa quantidade de . mosquitO$ 
carapanans , que assola m algu ns Jogares· principal·mente o. 
Amazonas e os rios d'agna branca ; semelhante praga . porém, 
como disse, não existe senão na foz cb rio. onde predominam 
as aauas amazonicas, e ás vezes apparecem em pequena qnan.-· 
tidaàe, snportavel, q uando a vazante é demorada, chegando 
só a uma ou duas legu as acima. Ot1tro motivo, pois h uuve 
para o abandono, e a tradição fallada se encarrega dê expol-o. 
Velhos clescenclen·tes dos Aruaq uis, da missão, en tre outros a cega. 
cen·te naria Ju1ia, habitante de Ualumá; referem o seguinte : 
opprimidos pelo jugo de ferro dos lJOJhy 1tnCós , cançados ele tra
balhat· sem proveito para os mesmos; vendo que elo fi·uto ele 
seu trabalho, que descia para o Pará annualmente em grandes 
batelões, não tiravam nenh um proveito, r esolveram assasinar 
o missiona l'io que os diri gia . Par a es>e fim occultamente come
<;nram a fazer os preparativos de retirarem-se, depoi-s elo
assassina to . Com e!l:'ei-to , desce ndo o missionaria, cujo nome 
infelizmen·te cahiu no olvido, para o P ar á, com clous batelões 
ao chegar á V illa Nova da Rainh a , segundo uns, pu ao Pa ra
ná- mil'im, onde a:ffiue o Uatumá, segundo outr os , uma manhã,. 
sah inclo elle ele sob a tolcla, oncl~ tinh a dormido, fo i derru
bado com um golpe de cuidarú na cabeça , dado por um dos 
incli oa da tripolação. Morto o missionario, a tiraram os pro
cluctos que leYavam ao rio, metteram a piq ue 11111 )Ja·telão e. 
Tolta ram para a missão. Quando ahi chega ran, j á os outros 
es-tavam com ludo }Jre pnra do e esperavam a \'Olta dos compa
nheiros, para saber si com efi'eito, tinha sido morto o missio
nari.o, ?onfo~·rne se ·tinha combinado. A' chegada dos índios, sem 
o rmsswnarJO, proromperam em gritos , os que esperaTam, e-. 
co~eçaram a la nçar fogo :\s casas e á igreja ; c!' onde tinham 
retirado as 1magens, que fora m depois lançadas ao ri o. Incen
cliacla a aldeia, concluzirnm o sino, para o interior e subiram 
rio acima levando comsigo os paramentos ela igrej a. Asssim 
explicam o fim da misaão, os i nclios do Uatum á e a velha Juli a. 
que então era menina e filha da missão. Diz ell a que se lembra 
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deste facto , que muito a impressionou, como se fos5e um facto 
de pouco tempo. Ju lia deve ter seus 110 annos». 

UATUMÁ. Rio afl:l. do Amazona8, pela margem esq. ; 
de~agua entre o lago Saracá e o ribe iro Cararauçú, 32 kilometros; 
actma de sua foz recebe pela, margem esquerda o Jatapú. 
Corre ele N. par::t S, geralmente em leito clesegual e pedregos:>. 
Tem dift'erentes cachoeiras que mais ou m~nos lhe embaraçam 
a navegação. São apenas conhecidas as se~uintes: Maxirniana, 
a maior das conhecidas, Caparú, Uauassu, Munüy, Balbina, 
Tucumari, Itapiranga, Tabocas. Desta ultima· cachoeira para 
cima é ainda desconhecido o curo. do rio. As ag-uas elo Uatumá 
são escuras e pi scosas, abundando em suas margens o breu, 
o c t• avo e a copahyba. Nas mattas encontram-se clifferentes 
madeiras, sendo mais 1:o·tayeis as seguiutes : angelim, acapu
rana, carap~nauba, captlart, castanhe iro, itau ba, itauba-jtüai
rana, itauba-pre·ta, jacarandá, jutahy-assú, ju·tahy-mil'irn, 
louros pre·to, amarello e verde, maçaranduba, macacauba, paus 
rosa e amarello, tatajuba, etc, Régam esse rio e seus confluentes 
um extenso terri torio ainda não bem conhecido, no qual presa
me-se ter<lm-se r efugiado muitas nações incligen as, para se 
subtrahirem á perseguição dos exploradores. Dellas a mais 
notavel era a dos Bonaris, Immedia·tamente abaixo da entrada 
do Atumá, no Amazonas, onde toma o nome ele Paraná-mirim 
daCapella, principi a a corrente do Cararauçu. Tambem o deno
nam At·wnâ. 

UATUMÁ-MIRY. Lago. elo Estgdo do Pará, na margem esq. 
do rio Amazonas, no mun. ele Alémquer. 

UAUÁ. Pov. elo Estado ela BahiH, no mun. ele Monte Santo, 
com um a capella e urna esch. pub1. de inst. primaria. 

UAUÁ. Rio do Estado do Amazonas, trib. do rio Negro, em 
cuja m ar gem merid ion::tl desagua pouco acima ele Thomar . 

UAUSSÚ. Igar3pé elo Estado do Amazonas, no clist. do 
'!'a bocal, dist. ele N. S. dos Remedios e mun. da capital. 

UAUASSÚ. Lag·o no clist. ele Ayapuá, mun. de Manaca
purú e Estado elo Amazonas . 

UAUASSU (Cachoeira). Pequena cachoeira do rio Atnmá, 
ou Uatumá, trib. da margem esq. do Amaz0nas. 

UAUA YA-MIÇÚ (Rio ; elos Uauayás). · Rio aff. da margem 
esq. elo Xing(t. (H.e Jat. do capitão Paula Castro). 

U A UCÚ . Rio do Estado do Amazonas, aff. da margem esq. 
elo J atapú e, tl'ib. do Uatumá. 

UAUCURISAL. Rio do Es·tacto ele Matto Grosso, atr. ela 
margem esq. do Cttyabá. Vide Aco>"Ízal. 

UAUCURITUBA. Ilha do Estado ele Matto Grosso, no rio 
Cuyabá, estreita e a lagadiça. Tem oito milhas ele ci rcumferencia, 
segundo as vol tas elo rio. Da extremidade elo Uaucurituba á 
bocca inferior elo Pirahy .contam--se 26 milhas. 

UAUPÉS. Indios que hahitam as .margens elo Uaupés c,u 
~uapés. Disting-uem-se por t erem furados as orelhas e o labia 
Inferior. Recommendam-se por aclmittir entre si varias gráos 
de nobreza, a que serve de distinctivo, como ordem militar, uma 
l)edra branca, mui~o lisa e de fórma cylindrica , furaàa para lhe 
pass;;trem um.corclao com que a trazem pendurada. O eamanho 
exprtme o grao ele. nobreza.; os principaes usam de meio palmo 
de comprtdo. «VIvem, cltz o capitão-tenente Amazonas em 
estado selnttico, porém são muito doceis e brataveis a~sim 
Pelas relações que entreteem con). as povoações do Coané', S. Je
ronymo e Santa Isabel , que deiTes proveem, como pelo trato 
com os brafiiivS. Lastima, se não enoja, a estupidez que occa
Slonon a indiJferença e abandono des ta nação, não obstante sua 
tendencia e anhe:o pela civilisação. Além elas drogas que 
extt·ahem, apressntam á permu·tação uns pequenos bancos la
vrados de um só páo, que em tod a u Província doParú se aprecia 
para assento á cos·tura; ralos que fazem de pequeníssimas 
pedras engastadas em uma taboa e sal vegetal extrahido da 
herva Cururé ». Em um trabalho que consuJ-támos, e que não 
traz indicação ele seu seu o.utor, lê-se: «Esses inclig·enas (Uaupés) 
usam de distincções ele dig1liclade nobiliaria por meio de uma 
pedra cylinclrica, aha e lisa., permeiacla de um cordão de 
tucum e pendente ~lo collo, cnja grandeza decresce do pl"incipal 
para os seus su bd•·tos, segundo os que en·tre elles realçam mais 
ou menos por nobreza. São habeis em trabalhos ele pennas, 
como sceptros, carapuças, cangatas ou atavios para cabeças, 
bra~os e pernas e destros em fazer empennar as araras e 
;papagaios ele vistosas pennas, desprezando as que teem, » 
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U A UPÉS, O maior atr. no rio Negro, acima das cachoeiras. 
Desagua cerca de 21 kils. acima elo forte de S. Gabriel. Pretende-se 
que tenha origem em umas serras entre o~ rios C~rni~ri e Negro. 
reunindo-se-lhe pela esq. um braço do r10 Guavtan, confluente 
do Orenoco. Asseveram os indígenas ser o _Uaupês o braço de 
um rio mais consideravel que se dirige para E., o que parece 
combinar com a S'Ipposta affiuenc ia de um consideravel braço 
do Guaviari. Na obra A Terl'Cú e o Homem de \Vappceus lê-se 
so.bre esse rio o seguinte: «E' talvez maior que o alto rio Neg1:o 
e póde ser considerado como o rio principal, visto como, depoiS 
de reunidos, o Negro toma-lhe a direcção. A partir da embo
cadura até 130 milhas acima elle tem u m lüto desimpedido; 
mais adeante ela aldeia de S. Jeronymo começa o primeiro 
grupo de cachc eiras, composto ele tres saltos muito mais con
siclerav_s que os do rio Negro, pois o rio, que trazia antes uma 
milha ele largura na média, ahi restringe- se a um canal ~uito 
estreito, precipitando-se no tcmP..O das chuvas com uma vwlen
cia extraordinaria. Acima desses ~altos o leito elo rio fica outra 
vez clesimpediclo por 50 milhas, depois elas quaes começa uma. 
out1·a serie de cachoeiras, que se estendem por 180 milhas. 
Dividem-se ellas em quatro grupos principaes: 50 dellas teem 
nomes indígenas. Algumas não passam de rapidos, mas _outras 
são verdadeiros saltos ele 10 a 15 pés de a ltura perpendicular. 
Acima desta r egião o rio é pouco conhecido. Sabe-se apenas 
que 100 milhas adeante existe a grande .cachoeira Jurupary, 
acima da qual o rio é ainda navegavel em uma grande extensão, 
caudaloso, de agua clara, corrente fraca, e que arvores, peixes 
e passat·os assemelhi,m-se ao!l elo Amazonas» . O capitão-tenente 
Araujo Amazonas diz: «E' esse rio ele longo curso, porém, 
obstruido por impraticaveis cachoeiras, que interrompem sua 
navegação logo ao quin-to dia de viagem acima da sua foz, que 
consta de duas boccas, de terminadas pela disposição ele uma 
ilha ele figura triangnlar, e 20 leguas ele circumferencia. Suas 
aguas são esbranquiçadas, correm a p1·incipio a!!.:., depois a S. 
até á confl.uencia do rio Tiquié, de onde tornam para E. Recebe · 
pela clir. o Unhunhan e T enari, ata onde em 178-1 foi explo
rado pelo coronel Manoel ela Gama Lobo da Almada, e pela 
esq. o Iviari, que banha bellas campinas. Passa-sa clelle ao rio 
J apurá, vencido todavia breve ·tt·ajecto por terra, pelos rio 
Unhunhan e Ussa-Paran:í., affis. do Apaporis. Suas mar
gens, pt·oprias para a c:tltura elo arroz, produ1-em em abun
clancia a~ m >smas drogas preciosas que o Amazonas e o rio 
Negro. Habitam-no, entre outras, as na~o,ões Coeuana, Macú, 
Macucuena, Uanan:í., Tariana, Deçana, U riuan á, Timanara , 
Boanari, i'ilamengá, Panenuá e Uaupéz. Existem neste rio as 
povs. de Coané, uma legua acima da sua foz, S. Jeronymo 
e S. Cali;,:to, acima das cachoeira·s. ». O padre Dr. José Mon
teiro ele Noronha dá a esse rio o nome de A·uyia1·i ou Uaya1·i. 
Ayres ele Casal diz: «O ri o Uaupé, que é caudaloso, e o 'seu 
vet•dadeiro nome Ucctycwy, recolhe pela margem meridional o 
consicleravel Tiquié. Tomou o nome elos inclios Uaupés, que 
furam o beiço inferior e as orelhas e trazem ao pescoço uma 
pedra branca lapidada em cylindro . Na foz elo Ucayary findam 
as penedias elo alves do rio Negro.» O Dr. Alexandre Rodrigues 
Ferreira diz : <<0 Ucajary ou Uau pés desagua na margem meri
dional elo rio Negro na distancia de quatro leguas acima da 
fortaieza ele S. Gabriel; rio de agua bra nca, desce elo O. para E., 
parallelo ao rio Negro, e pela sua margem austral recebe as 
aguas elos rios 'l'iquié, Capurys, Yeucary e Unbiuan.1> <<Wattpés. 
Este confluente é mui-to importante nos nossos limites com a 
Republica de Nova Granada e desemboca na secçáo encachoei
rada do rio Ne,.ro, H milhas acima do nosõo forte e pov. de 
S. Gabriel e 49 leguas ela linha da fronteira com Venezu~la. Se
gundo as jus~as pretenções do governo impet·ial, a nossa llll~ a de 
limites pela banda occidental com Nova Granada, clepo1s ele 
acompanhar o curso do Ta?"CI>Í?"a, deverá seguir uma direcção 
que cubra as vel'lentes do \Vaupés. Elias, poi•ém, ainda são 
desconhecidas, de fórma que problematica é a base elo ajus te 
que temos promovido. Em 178! o coronel Manoel da Gam'l Lobo 
de Alm ada ellplorou este I'io até o seu tributaria Tencwi; e des
cobl'iu duas communicações entre elle e o Ja1mrá por meio dos 
rios Tequié e Unhttha11, e outros affiuen·te; claq uelles . Em nossa 
viagem procurámos colher info rmações exactas dessas commu
nicações; as do Teqttié se fazem pela clivO?"tÍa aqwcwum des~e 
rio e elo Tarct·ira , sobre as outras parece-me haver confusao 
no nome elo a:ff, Unhttha11, pois ti ve mos not icia de que o 
transito alludido se estabelece pelo rio Capur'i, Do \.Vaupés 
parte uma estt·ada que communica com a cachoeira Ara>"y elo 
Iça na, aberta pelos indios, e em cujo transito gastam elles 
dous dias . Do \Vaupés e por intermedio do canal Inebú ·t.tmbem 
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.se passa ao Curicuriary , pequeno con flu ente que se la nça 110 rio 
Negro, abaixo do for·& e de S. Gabriel. Todo o CLll'SO do grande 
trib. é obstrui<lo por cachoeit·as, de fót•tna que sua navegação 
e ncon tra a i acla os mesmos em ba L" açcs que no Xié e no Içana ; 
m1.o ob :;t ante é t•·ans i taclo c.>nsta nte me n te pot• cn :nmerc ia utes 
qiie manteem t•elações ele per·m tta com iu cl ios q ne nhi habiwm. 
A s suas pl'inc ipaes \.rib s são os 1aria??6~s . Toacbnos , Ga,;iões, 
Ananà.s C~<.beos e 11/ aaú;. 1·.J las em ge 1·a l residem em a dea 
mentos 'pec1uenos nucleos ele popula<ão q~1e muito poderiam 
prog<'erLr :w benelico intlu:.:o elo go ver no , si lhes envi assem a l
f:tUI1S bons miss.ionarios e se l.h es de:'t ina>se "rn." peq u ·na vel'i.m 
<l.<J Ol'çamen to , ensa1a nclo a fun claçao de col omas sub uma dL
r ecção intelli gente, cle>interes ;ada e activa . Estes in d iosfabri cam 
r a loq. bala ios , r edes, flam tuc11m, pla ntaru mandioc<l. e milho, 
e ao seu tra bal ho se eleve a mó •· pa1·te da fa rinha que se con
som e u>·ssa l'egião, e a r1ue a'té é ex por taria pnra \lenuzue la . 
Ent1·etanto em to lo o longo curso elo Waupés , nes>as JUarg·e ns 
habi taclas p:l r mi .lluu·es de indios que con hecem os usos •ociaes, 
que cumprem r eli g iosam ente os compt·o:n issos que c.mb t·a hem 
com os comm el'c ia ntes , 11 penfls se faz se ntit· n. sombt·:t da auto
ridade elo sub- delegado de S . Gab t•1 el; não h <1 uma cruz, nào 
s ou ve o dobr•' ele um sino q11 P- a onuncio a o viajante que está 
e m lliD po.iz Cbrls ião (João R JIJe it•o el a Sil va Jurri or , otn·. ci·t.) 

UAUPÉ3 (Paraná- mir im elo). Br aço do rio Ua upés, afr. elo 
Negt·o, 1w li:stado elo Amazona"!. E' po ttco largo e as aguas 
nelle co•·rem pnuco . 

U AUTÁS. Vide Autás . 
UAYANARI. Enorme e pel'igosn. cach oeira no rin Pa

<l.a u iry, 1rih. elo Neg t•o, no Es~aclo elo Amawnas . 

U A YCURAP Á. Ri" no mun. ela Villa Bella, muito al.m n
dante e m madeiras reaes . Na sna foz e em u ma bella praia 
está o logar denomi.n ad.n Ta·uaquet·a, oncle os ,j esu, las come
ça ra m a edificação ele um co':'-vento, C11jas pa l'..:des alli exis1em, 
admil·aveis, sobretudo pela sohdez da conslrucçao . Cnnst<tndo q ·te 
no circuito que abrange aque ll as paredes h a via g-mndes l'i
quezas entel'radas, ma is de um i nd rvid11o tem alli iuo fazer 
excavações , que nenh tuu res ultado Leem dado. O Uayo zwct)JCt e 
o mysLeri oso El - dorado do m •1n. ele Vil! a Bell a (Conego F. H.. 
de ::iouz<t . L emb. e Ott?". elo Yalle elo A m azoncbs) . 

U A YMI. I lha elo Es·tado elo Pará, no baixo Tocant ins e 
Jlroxim::t das ilhas Jutahy e Bacury. 

UAYMI. L ago elo Estado elo Amazonw; une- se com o J a 
~aptt d urante as cheias deste rio . 

UBÁ. Cidade e mun . do Estarlo ele Minas Geraes, séde da 
com. ele seu nome, li gad~~ra P1r~<nga por un1 a estrada corlacla 
pelo r io deste nome . q.vago S. J'n.nmt rio e diocese de Mari anmt. 
Não. ha muito a ssimJxpress·•va- se um hahitante des'a cidade: 
« !];' Uuá uma elas . a is esperauçosas povs. da rna.t·ta . Como 
quasi todasas fl'egs . que l he fol'mam o tet:mo, descança em um:< 
eno1·me bacJ;,t formada por uma cord tlheu·a enLrauçacla ele di 
ver sas montanhas . O viajar, que ele qualquer pon·to descer em 
sua direcção, gosa de um des se~ panor amas riqnissimos, que 
sóe m de conL inuo encan·t;' r as v1stas de quem percol'l'e a p ro
vincia de Min as Geraes . E' um quaclt·o enca ntador. Oll'er ece ao 
olhar c ul'ioso ele quem 1 h e pede delic i a~ , ora o sombreado es
<:uro ele lllgumas leguas ele terrenos virgens. era a cô1• es bra u
quiçada ele verdes past:•gens enta ,hadas no fecundo sólo pela 
fo 11 ce pote t"te elo l avrador. Fot·ml\m-lbe a moldiu·a os mont.es, 
qu e lhe estt·Pi·tam em roda, c! e onde se e leva.m ?'raoitos ele di 
versos e capl'ICitosus fm·mat"S.>> A cultura pnnctpal elo muu . é 
;a do cnfé . Villc com adenomin·ação de S. João Baptista cl 1 
Prestelio pela Lei I'rov. n. 13± ele 16 de mar~'o de 1.839. '1\·ans
fericla pa1·a S. Jamtevrio de UM pela de n . 65<1 ele 17 ele 
junho ele 1853 . Cidade com a den omi nação do [],,á l?el'a ele 3 
.de julho ele 1857. N .. vameule ·transfe rtda para o P•··estdto pela ele 
n. '1.573 de 22 ele julh'> de 1868, e outra vez p ar a Ub ét pela ele 
n. 1. 755 de 30 ele IDarço de 1871. E' com . de segunda en ~r., 
CI·eacla pela Lei Pt·nv . n. 2.2 12 cl" 2 de junbn ele rl.876 e classifi 
cada pelo Dec. n . 6.347 ele 4 ele nutu bt·o do mesmo anuo, e 
Ac·to de 22 ele fevereil·o de 1892. Se u mun . er a em 1882, const i
tuido pe la parocb ia da cidade de Sa n t' Anna do Sapé E' S . J osé 
ele 'l'oc ntins. Sobre s uas r!tvJsas v1de: Let Prov. n. '1.574 el e 22 
de julho de 1868; n. 1.800 ele 5 de s •tornbro ele H:i71 , art . II e 
§ IÍ! da de n . '1.809 de 19 de julho de 1872 ; ns . 2.097 de 4 de ja
neiro e 2. 18J de 25 de no vembr o de •1875 ; ns . 2.242 ele 26 de ju nho 
e 2.267 de 1 ele julho, ambas de 1876; n. 2.405 de 5 ele novembro 

de 1877 ; n. 2.5~6 de 6 de dezembro de 1879; n . 2.713 de 30 de 
novemb ro ele 1880 ; n . 2.785 de 22 de se tembro de 1881; n. 3.442 
de 28 ele novembm de 1.887. Agencia do correio, creada em 1854. 
Tem chtas eschs. publ s . ele ins t. primaria. S ua paro~ hi a foi 
CI'eacla pelos al't . I§ III da Lei P1·ov. n. 209 de 7 ele abril ele 
184 1. 

UBÁ. Dist. cl() lfl s tadn ele M.inas Garaes, no mun . e di ocese 
de Marianna, ba nh1clo pelo ri be irão do Carmo. Orago S . Go n
çal >. El'a e m pdncipio o clist. cl" Ubá do Fm·qu im , cr aaclo pela 
Lei Pt· .. v. n. 1.900 ele 19 de julhn el e 1872 e que o ar t. I da Lei 
Pl'ov . n. 2.085 .de 2·1 el e clezemb •·o ele 187·1 ele1•ou á pat'ochia 
com a invocação actual. T em duas eschs. pub ls . el e primeiras 
ie Lt <'as e uma pop . ele 1.500 babit<tntes. So bt·e suas div isas vide : 
arts. I, TI e IIl ela Le i P l' OI' . n. 2. 0S5; § I e n. 3.303 de 27 ele 
agos·to de 1885. 

UBÁ . L ··g . elo Est:tdo do Pará, no m tln . de Mojú, com uma 
esch publi ca . 

UBÁ. Dist. do Estado elo Rio ele J aneiro, no mun. de Cam
bucy. Or·ago S . José . E ' banhado pelos vallões S . Domingos, 
Ub:i e Pt·e·to. Lavoul'a ele ca fé, cauna: e cereaes . 

U BÁ . A<~sim denom inava-se a estação elo Pa ly ela 1~ . ele F . 
Central elo Bmzil, n o Estado do Rio rle Janei r o. Vide PcLty . 

UBÁ. Igarapé do E s tado elo Pará ; nasce no lag-o do seu 
nome, ban ha o mun. de Mojü e clesag ua na ma •·gem elit· . elo rio 
deste nome. 

UBA. Rio do Estado elo R io ele J ane iro ; n asce no plann.lto 
d ,L serra elo. Viuva, dis t. ele Fen·eiros e mu n. ele Va~ snuras, 
a 1ravessa em geande extensão o clist. elo Paty elo A lfel'es e vae 
desaguar no Parahyha . ::>eu curso é ma is ou menos de 6~ kilo
meti·os. Recebe pela mal'gem cli r . o Manga Lal'ga, Maravi lha , 
Japão, Gu <-;( e e Pindobas; e pela esq. o Clli na, Ccc ntagallo, Boa 
União, Secreta1•io e Paca . 

UBÁ. R ibeirão elo Estado dn H.in ele Jane iro ; desagua no rio 
P re·to, a l"f. elo Parahybnna, cle fi·onte da cidad e do Rio Preto . 

U BÀ. Rio do Estado ele Minas Geraes ; banha o mun . de seu 
n nme e clesagu.1. no Ch polri , trib. dn Pomba, qu<~ o é elo Pal'a
h yba. Recebe o Ub:í. Peque no . 

UBÁ. Corrego do Es tado de Minas Gemes, 110 dist. ele 
S. Pedro elos F erros. 

UBÁ . C l'l'ego elo Estado de Goyaz; banha o mun. do Palma 
e desagua no carrego Ul' ubú, atr. do rio Maranhão . 

UBÁ. Rio elo Estado ele Goyaz , aff. da ma l."gem esq . elo rio 
Vet·melbo, mais tarde Araguaya. 

UBÁ. Embar cação u sada pel as t l'ibus selvagens e ribei l'i
nhas do valle do Amazonas. Em geral são fei tas da casC<\ ele 
var ios jutahys (Hymenrea) , cortadas longi tuclinalm.ente sobre os 
troncos, e depn is a bel'tas po1· travessas de páo e fechll;,das n~s 
extremidades po t· meio ele. cipós p<u~a fo,rma t· prôa e popa . Sao 
muito l igeiras, msas e allroll'tam nao su o mar nl üae das aguas, 
como a quéda elas cachoetras Conforme o t amanho, chegam a 
admi ~tir ·50 homens, que anelam nellas em pé , mesmn nos gran
des saltos . 

UBACA. Log . elo Estado de P ernambuco,. no mun . ele Se
rinhaem . 

UBÁ DO FORQUIM. Pov. elo Es·tado ele Minas Geraes , 
elevada a disL. pela L ei P l.'ov .a n . 1.90019 de julho de 1872 e á 
paroc•hia com a in vocação ele S, Gonçalo de Ubá pela ele 
n. 2.0::<5 ele 24 ele dezembro de 1874 . Vide Ubá . 

UBAHY . Vicle IvCIIhy. 
UBAIA. Log . elo Es tado ele Pernambuco, no dist . do 

Art•aial. 
UBAIBÁS . Se lvagens hab i tan·tes , da bacia do rio Juruena, 

no IJ;staclo de Matto Grosso. (J. A . Caldas, (1\llem oit . ) 

UBAJARRA. Monte ao pé da Se t'I'a Grande, ent re Viçosa 
e Gr anj a , no Es tado elo Cea rá . E notavel pela celebre caverna 
que tem e po rque ahi existe um a mina de cobre e prata, que 
foi H.nt tgarnente explorada. Um inte lligente cidadão escreveu, em 
1886, sob n pseuno11ym n de Ct:lll·nt'olz, na Constit~Lição do Ceará 
umas inter essantes Notas ele Via!Jern, elas quaes ex trahirnos o 
q 11e se r efere a Ubajarra: « Pozemo-1.10s a caminho; a traves
samos te t•J·enos mais nu menos accidem ados e tivemos ele trans
pôt· dous r ega·tos, que r olava m suas aguas crys talinas C<'!Il 
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ruidosu mu rmurio. Tendo a ndado pouco mais cld i l<i l., mos
~rou-me o meu guia os restos de ant igos fornos, qu~ em tempos 
1dos serviram a explo •·adores empenhacl~s no serv1ço de m ne
neração. Ainda sa vern por a lli ve8tigios de profundas exc:~va 
ções. Pouco adiante , onde o terreno se aba te em conseq~: encia 
ela passagem ele um l a rgo ri ach o, descobre- se o sem icí rcu lo 
qlle descreve a monta nha cortadit a prumo com excepção ele 
uma parte á esq . que no emtanto, é ele difficil ascenção . 
E' nesta encos~a que se acha a gr uta. Com eç:in•os a sub ir e 
ao cabo de quin ze minutos tinh amos venc ido dezenas de metros. 
A entrada fica a mais ele meia altura, quasi escondida por traz 
de g •·andes a1·vores. Com algum esforço, agarrando-nos as a r es
·tas das pedra.s, a lcançámos o pl'imeiro plano. especie de ves
tibulo abobadado de peq uenas dim ensões. cuj a~ paredes se 
acham r~ vest 1 elas de centenares ele nomes ele vis ita ntes, en tt•e 
outt•os alguns ele estnmgeiros. Não ·tem fórma el e porta, mas 
de uma fe nda d e elous e me!o metros de a ltura co m largura 
il'l'egnl:1.1· . An•.es de penekar no rnysterioRo recinto consultei 
meu r e! ogio qne marcava 7 horas; LOmei na carteira os apnnta
m~nto s oecess 1rios, e notei qu" a abertul'a na rocha faz ia !'rente 
pm·a o nol'te . A' d i•· . a longa-sa estreito correclot•, que se depl'ime 
no centro pa ra elevar-se no extremo, direcção leste , sobre 
grossas camadas de nitro 011 azo·ta to ele potassa , qne os naLu
raes extráem o sal crystalisado pPla clecoada d •s terras em
pregnaclas e pela conce ntl'ação das lhivias. l~m f1·ente forma a 
1·ocha nma P.specie de j a nella, que accla r a a massa sa l i trosa e 
todo o i vt~rva llo até encontntr com a fenda ela e~trada, em 
ni ve l mais baixo. Encontra-se ainda alli jnnto ao orific1o um:t 
o-rande pedra de conformação conica deitada sobre ou·tras, e com 
~ vl'l'tice pende nte, qne, vibracl:~ por qualc1uet· instt·umento, 
produz snns metalicns mais ou menos fortes, como os ele um sino. 
T endo ele prosog uit•mos a Pxcursào nas profundezas ela rocha, 
accendemo~ os archot·s . Passamos adiante, obset·vando eu n a 
face ela pedra, que nos fi ca v a á d i r. na passage m elo pe
queno compartimen to para outro maior, a fi gura de umn. ancot·a 
feita de tinta verde, que, S011be , fôra com ou ~ras traça·la em 
i $61 pelo Dr. Ga bagl•a para servir ele balisa aos visitantes. 
Subito se nos apresento u um largo espaço, a sa.!a da rosa, onde 
os extensos correelllres, as som ln·as profundas fazem pode•·oso 
contraste com a belleza regular, a harmonia suave da• conct·e
ções brancas e transpareiHes, que o luz dos archotes li á lhes 
continua ag itação ... As staladites reve;; tem M ll'Ullis estranhas 
fôl'm as. Aqui r.olumnas .esbei·tas, rwas de ornatos, ~c uma 
tenuidade e ele um a deltcacleza que narla t em gue InveJar 
os mais fi nos madins cb ine2les, e que f11riam o desespero 
ele Froment Maurice, Henri d'Aré, w·echte e do propl'io 
íJ3eneYent rto Celi ni; ~ lém tapeçarias estendidas em longas 
011dulações que si mulam li ge iras nuvens , fr anjas capricho · 
sas tluctuanclo como se fossem c rtadas em marmore branco 
m assas indeci sas, isoladas, aggrupadas, que nas paredes lem
bram cascatas subitamente conge lada"; no tecto um a im
mansa rosa n esp lender a belleza ele stms petalM, sobre as 
qLlaes d ir-se-i<JJ derramavam o orvalho rutila 11 tes perolas, e 
con·tinnamente a luz. ~enetranelo nos espaços que medei!l!m 
estas 1'01·m acôes B3cl i mentar ias, augllleuta a transparencia elo~ 
finos rend llha•.los, elos nHi rios l avares, d us fi lig ranas mimos"s. 
D1a nte claquellas maravilhas sent ia-me amesqu-inhado; para 
qualquer part9 que volvesse os oi h os, como q ue su•·giam elos 
mur us pi la l'e3, volutas, nervu,•as, balaustre.s, tlorões t •,clos os en
feites emfim da architectura med ieva l. Eu pen,ava ne,·te mo
mento com Victor Hugo, reco nh ecendo q~:e h a occasiões em 
q,ue, seja qual for a 1~os i ção elo homem, a alma está de joelhos. 
Ao sahi.r desta sal" a gru•ta prolonga-se, elecli na" elo cada vez 
mais o tel'l'eno para o ~uterio 1'. e vae semp1·e ap •·esenta uelo as 
mesmas bellezas, os mesmos fulgores, outras con fi g ur:.çõe~ não 
menos caprichosas, não menos pittorescas não menos v~ riaclas, 
qu~ nos su t•pt•ehendem a c:.da pa~so . A' proporç~o gne o sol<> 
lia1xa de nivel. o tec to se eleva abe perder- -e ele v1sta nas a,l tu
l'aS insr ndaveis . A luz que elos fachos se derrama pelo espaço 
a cles taca!l' os fa,n•tas ti cos relevos, é ele uma suaviclacte ínclizi
vel, cl ill-se- hi a lige irame nte azuliacla. Uma p e•ra ele chuva, 
que ma l so pt'rse nte , dá ao r ec in to agradav<'l temperatura, e 
como que faz augmenta r a irradiação da~ arestas ele uma i mfi 
nitlade ele diamantes er•gastados nas pa•·ecl es, P'•redes que . se 
alternalll: elo br!l!nco puro á côr de café com lei•te. A' dtre1ta 
em nm wterrallo de~pido ele incrustações reem -s . -non)eS de 
clivet'sos visHantes, uo meio dos c~uaes o do padre Manoel elt~ 
Meclei!·os, G!epois bispo de iPet·nam l> ll eo, que alt i o escreven ~m 
1885 , e que se conserva 1ão .f!resco, bão vivo, tão pevfeHo 
como se fô ra deixado na vespera.. . Depois de mais ele 

2 h oras ele marcha, chegámos á ma rgem ele u m pequeno 
reo·ato, cujas ag-uas pura.s e crystallinas appa •·ecem e desap
pa~·ecem nil. rocha fl'o nt~ ira . Oo outro lado dC) l'iacho ab3 -
te-se a abobarla e quasi beiJa o so lo, não se poclPnclo passar 
além sinão cul'\'aelo. em co nsequenci a ela estre ite za ela f nela . 
Tocl os os visitan tes chegam até esse ponto, qne no em 
tanto dista da en t •·ada mil qua trocentr:R e qua t·enta e qua
tro metros, seo-undo medição esc•·up ·1losa que fez o Sr. Norbarto. 
Referiu - me e~te sonhar ue~sa occasião que o unico hometn que 
~e atreve ra a enLrom e~ter-se na renda, e que por lá se demo
r a ra. h ,.vi<t sido o D t·. Justino Domingues ela Silva, actual 
ll1e"te rli •·ector ela ins·trucç:io puh!ica. O que viu, o que encon
trou. ne' se r ec into não soube in fo r mar-m e . Até p rox imo ao 
r i:10h o é imposs íve l med ir a a l tura dll tec 'o, de C) nele a agua 
cáe Pm chuva fina e sub•il como ttnl neroei ro . Ex ,. minei com 
aL"tenção as a!"n~s do riacho e mesmo os pontos adjacentes e 
nada encontrei qne denuncias -e a existencia de nnimaes como 
os da caverna de Aelelsbe •·g, na Gorintbia, que os natUI·ali stas. 
clesign"m cpm o nome de Proteus, e q ue o ch i mico Humphry
D!!ivy tomou por lagart <> , tendo no emtan to os movil\tentos do· 
pe ixe e os olhos ·tão peqL1en , s como os da tonpe il·a ; o;; Cypri
nesclons, peix s cegos das grutas ele Mamm " rth, ~1o Kentuky, 
onde vi rem ' ambem os r a·tos de un>a espec •e s1nguw.•· elo tama
nho de coeibos. g ri llu< enormeo amat·ellos, que náo saltam, não 
cantam, mas se aiTnstam c,nuo sapos, lag >tr tos m>~ nchaclos de 
preto que teem grandes o rhos t'óra ela tes•.a Nada ab oluLamente 
nada, e as ag.uas sempre limpida'l, sempre puras a se escoarem 
com ()!·a nelo e snH ve arruido! Em todo tempo quea lli me d« mor~i, 
nunc:L senti falta ele !lr, e nté as vezes como q>le me afl'agav a 
as faces ligei •·a bu fagem . Attrib Lle o Sr. Norberto a con~tant~ 
venti lação á um g•· , n·le or ific 'o que exis te na m<>ntaoha, no 
Jugat• S-e minarlo, doze ki lo111etros mais ou manos da entrada 
ela gruta e que couesponde pe rfeitamente ao prolongamento 
da mesma ... Sendo quasi 1'2 horas, tivemos de Yolt?lr, visto 
como exLingLt iam-se as luzes elos archotes .. . Ao chega r á sala 
ela rosa tomámC';; out ro corredor á esquerda, no l:im elo qual 
com snrpresa m inh a vi a uresenLa r- .;e unu~ espec ie ele pul piLo, 
recortado de lindas columna tas brancas, pollidas, scintHlantes, 
miraculosamen-te c inze la las o c rca tas ele bordaduras leves e 
caprichosas qu e semelh<~.m os arabescos de Alharnb •·a , de onde 
se desprediam fa iscas ph osp ll orescentes. P at·ece que a na-tureza 
tem emp regado ext•·emo zelo n a forma,:ão destas joias mimosas. 
Aqui debuxa-se phantas~ico r ele••o, al i i a i Ilusão é per f ita de 
que o céo r eRplenele sob um di luvio de fogos, e por toda a 
pa•·te a ou t· o tre!'neluz em palhetas, em· filigm oas, em flores, em 
estrell as, em f ,s ratbas, ele u m modo im possível de descrever. 
Surgim·•s alinal elo larlo ele l'órfl., e apezat· elo pr a zer que eu 
sen t ia em contPmplat· tfl.nta magnincencia, tanta belleza, jne
briou-me sobrr moelo tomar a ver a luz de sol, a immensidade
elo céu li mpiclo e ~;~zu l ! >> 

UBAJARRA. Monte ao pé da Serra Grande, ent re Viçosa e 
Gra nja. E' not:tvel pela ce le. bt·e caverna que t eui e por que ahi 
ex is~e >~ma lll•in a de cob1·e e pr·,. ta, que foi a n Ligame nte explo
rada E?ompêo). 

U BÁ-PEQUENO. R io elo l~stado de Minas Geraes ; desngua. 
no r io Ub:i clous kils. abaixo ela fazenda do Dr. Cesa1·io Al vim .. 

ú BAQUINHA. Log. elo Estado ele Pernambuco, 110 mun._ 
ele Seri1Jhaem . 

U B ARI. Ria<:ilt) do Est ad o do Cear á : forma a pr_inCipal nas- · 
cente ào i'ibeko 'l'im0nha. 

UBAR I. Lagôa elo Estado elo Cea•·á, no m un. de Viçosa . 
Tem Ulll diametro de 200 .me~ros e e m tôto funda e pi-scosa . 

UBÁS. Pov . do Estado do Rio ele Janeiro, no clist. ele 
Mat to Gro?.so e mun . de Saqu arema. 

UBÁS. R io do Estado rito E. Santo, no Alto Bergamo, 

UBÂS. R io elo Estado elo Rio de J·ane iro, 110 mun. ele Sa- · 
qu , r ema. E' o rio iVlatto Grosso no principio . Desagua n•o porto 
ele Ueussanga. 

UBASiE[RO. Carr ego do Elsbado ele ii!Jnas Gera~s , no mun. 
de Mturi·ahé. i!Jesagua no rio Prevenção. 

UBATUBA . (.;tclacle e mun . do Estado ele S . Pnu 'o, na 
com . do seu nom~ , a EN I~ . el a. de S. Sebastião, á beira da 
babia do seu no111 e, á m!llrg-em clir. elo rio ch,J mado Granclà e 
á esq. do Lagô;t ou Abgôa. em t 3l' t'e no M'enoso , enocuto e · 
plano •. As r uas são r ectas e bem Uraçadas e as casas gera l--
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mente tcrren.s, existindo, porém, algttmas assobradadas e lindos 
sobrados. ,Seus pr incipaes idificios são ; a egreja matl'iz, tem
plo bello, simples. espaçoso, construido solidamente pelos je
suítas ; a capella de N. S. do Rosario; a casa da camnra, vasto 
e bem cons·tnüdo edificio : a casa de misericordia, e~lificada a 
esforços do vigario Manoel Felix de Oliveira, major João Gon
çalves Perei1•a e outros ; um theatro e finalmente um elegan·ta 
reservatorio de agc~a potavel. Dentre as p1·aças salien·ta-se a 
da Matri~, toda cercada de palmeiras, tendo, nos tres lados elo 
quadrado symetrico que a contorna, e:iificios alinhados, de 
solida conslrucção e agradavel aspecto. No ultimo lado do 
quadrado é a praça embellezada pelo frontespicio da egrej:t 
matriz. Possue a cidade ·tres cemiterios, um pertencente á ir
mandade do SS. Sacra mento, outro publico para catholicos e 
outro para acatholicos. Fóra da pov. ha os seguintes templos: 
capella de Santa Cruz, no Jogar denominado Jillatto Dent1·o ; a 
capella do Senhor Bom Jesus, na ilha dos Porcos e a cape lla 
de N. S. elas Dôt•es, na praia do Itagwí,. - Mun. maritimo, 
com uma larga faixa de terreno beirando o o~eano, desde o rio 
Cachoeira da Esaada, a NE., até ao Tabatinga, a SO., o territo
rio é geralmente plano, accidentaclo, com tudo, por espigões origi
nados na orla da serrania que ao N. e a O. atravessa o rnun., 
circundando-o por esses lados em toda a sua extensão . C01Tegos 
e rios só navega veia á canõa , desprendem- se ela Serra do Mar 
e sul~ando o territorio por entre lll:l:uriante vegetação, desviam• 
B~ das ondulaçÕ~S montanhosas do algLtllS Jogares da cos·ta, 
indo levar suas aguas ao oceano . - Toda a parte ot•iantal e 
meridional elo mun. é banhada pelo oceano e toda a costa tem as 
seguintes denominações, a partit· do Nm. p:tra SO . : Cambury, 
Prainha ela Picingunba, Picinguaba (porto), Bt•ava, Enge
nho, Almada, Ubatttmirim ( vorto ), Prainha elo Pagão, Po
ruba Mig•tel, Léo, Promirim, Felix, Itamunbuca, Prainha do 
Alto 'vermelha, Periquê -assú, Prainha, Praia da cidade (porto), 
Itag~á, Popta Grossa , Regal~do,. ~raia Grande, Toninh~s, ~la· 
pecericussu, E~>seada, P ereque-mtrlm (porto), Sacco da Rtben•n, 
.Ril>eira Flamengo, Sele Fontes, L;tzat•o, Praia da Barra, Barra 
da Fortaleza, Fortaler.a, Cedt•o Grande, Bonito, Lagoinha, 
Pontal Sapê, i\farancluba ( por~o ), Pulso, Cassandoca, Prainha 
da Cas~andoca, P?nt~ Aguda, Figu~it·a e par~e da praia de 'l'aba
tinga. -Seus prtnClpaes portos sao: o da llha das Couves, em 
frente á cidade, na entrada da vas·ta bahia de Ubatuba ; o da 
Picinguaba ; o de Ubaturnirim, porto do levante; o da ilha 
dos Porcos seguro; os de Pereqnê- mirim e Marancluba, ambos 
do levante'. A bahia de U batuba, abrigada dos ventos do S . 
e SO . , mede i i /2 milhas ele largura e 3 ele comprimento, com 
J.O a 20 metros de fundo. Do lado da Ponta Grossa, penín
sula que fecha em par te a bacia, dá a bahia ancoradouro a 
navios de alto bordo. - Ha as seguin·tes ilhas : das Couves, 
dos Cocos, Rapada , dos P orcos (pequena), elo Promirim, elos 
Porcos ( grande), do Mar Virado, elas Cabras e a ilho·ta de 
Maranduba. As 3 primeiras e as duas ultima3 são deshabitaclas 
e servem apenas de abrigo a pescacloree; a elos Porcos ( pe
quena) e a elo Promirim são poucos habitadas ; a dos Porcos 
(grande) constitue hoje urna freg., possue uma P.eq uena ca
pella do Senhor Bom Jesus . - O systema orographtco elo mun. 
prende-s3 á cordilheir.1 marítima, que atravessa o ·territorio 
ao norte e ao occidente. Tem diversos morros, entre os quaes 
o ela Pedreira e d(L Prainha. -Com sinuosidades mais ou 
menos pronunciadas em seu curso e desvios em sua clirecção 1 

corr&m paio mun., demandando o oceano, muitos rios, ribei
rões e cor regos. São elles os seguintes : Cachoei~a da Escada, 
Picin.,.uaba Comprido, Ipiranguinha, Quirit•y, Poruba, Premi
rim, 

0ltam~mbuca, Perequê- assú, da :{:larra, Lagôa, Acarahy, 
Brajaymirinduba, Ubat umirim, Ubatuba, Claro, das Ostras e .Ta
batinga. - A estructura geral do logar pertence geologica
mente ao syst.ema Iaurenciano, em parte apresentando, em al
guns pontos, formações de gres, schistos argilosos e calcareos, 
que provavelmente l?ertencem ao systema Piluriano. Encontt·am
se vestígios de mltlerio ferruginos;) e crosta de marmore, e 
suspeita-se a eüst~ ncia de ouro, chumbo e outros rnine1·aes 
valiosos. - O clima do mun. é salttberrimo; sua temperatura, 
branda ainda no intensJ verão, cujos calores são mitigados pela 
viraçã~ marítima. Frequ.entes trovoad~s purificam-lhe a atmo
sphera. As moles~ias ma1s communs sao as de funclo palustre, 
predominando, nas poucas vezes qu_e revestem caracter. eptde
mico as fôrmas a nomalas e chromcas . Outt·as molesl1as c1ue, 
levadn.s de fóra · manifestam- se no mun., desapparecem, por 
não encontrarem' francos elementos de vitalidade. - As terras 
do mun. são muitos ferteis é prestam-se principalmente á cul· 
tura da canna de assucar. O café já constituiu a sua principal 

lavoura; hoje, porém, já não ha para esse genero a mesm:L 
força productiva do solo. - A palavra Ubat·uba, segundo al· 
guns, provém de dom vocabulos da lingua tupy ou guarany : 
~tbá , canôJ. e t~tba, muitas ; e, segundo outros : ~tbá, arco ( páo 
~e arco de tlexa ), tttba, muitos. A razão com que procu1·am 
JUSttíicar es3a elymologia é haverem os indígenas, nas lutas 
contra os portuguezes, nos governos ele Duarte da Costa e M:en 
de Sá, escolhido esse logar ela costa para ponto ele reunião a 
qtte corriam pressurosos em innum~ras ubás ( canôas ), ele que 
coalhavam a bahia de Uba·tuba . Na primitiva divisão doBra
z•! e~1 capitanias, o actual mun. ficava comprehendido na de 
S. V1eente, concedida por D. João UI a Martins Affonso ele 
Souza. Habitada até i600 por indígenas, hordas indomitas de 
Tamoyos, que haviam fundado em differentes localidadeR al
deias mai_s ou menos pop•llosas ; depois da expulsão de taes 
hordas f<:' a po,·. fundada, em nome da condessa de Vimieiro, 
por .Tordao Homem ela Costa, que, com sua fiunilia e adhe
ren tes, ahi eshbeleceu-se, dando ao log~r em que erigiu uma 
capeUa o nome de Exa.ltação da Santa C1:uz elo Salvado1· de 
Uba_tuba, em memoria ele haver a Cruz empunhada pelos missio
nanos José Anclueta, Nobrega e outros, operado a salvação ela 
capitania, ameaçada de total ruína pelos indígenas. Foi creada 
villa por provisão de 2:l ele outubro de 1637 pelo guremador 
Salvador Corrêa de Sá e Benevides e elevada á categoria de 
cidade pela Lei Pro v. n . 5 de 13 de mar~o de 1855 . Foi creada 
com. pela Lei Prov . n. 16 ele 30 ele marco ele 1858, suppri· 
mida pela de n. 61 de 20 de abril de i866, res ta belecicl t~ pela 
de n. 46 di! 6 de abril ele 1872 e classificada de primeira entr. 
pelo Dec. n. 4. 939 de 30 de abril de 1872. No mun. ficam 03 
bairros denominados : Fortaleza, Pra ia Grande, Ponta do 
Morro, Sapê, Prainha, Ubatumirim, Sacco da Ribeira, Poruba, 
Acarahú, Ponta Gt·ossa, Maranduba, Praia dn. Alagoinba, 
Sacco do Alferes, Prainha do Tenorio, Perequê-assú, Ilaguá, 
e as sel'l·as do Papagaio, Forquilha, Corisco, Porul)a, BairrJ 
Alto e Corcovado. O vigario Manoel Macedo Vieira Rosa nos 
escre~ett em 1888: «Habitada primitivamente pelos Tamoyos, 
suppoe-se, que ~ local o~cupaclo aclualmen·ta pela: cidade cor
responde a aldElla. Ipero1g, onde, a 4 de maio de 1563, Nobrega 
e .~nchteta ?Ombmaram [azer com us . Tamoyos, conjurando 
asstm os per1gos que corr1am as colomas por·tuguezas. Foi nas 
suas praias que Anchieta escreveu os vet•sos ele seu celebre 
poema á Vit•gem ». Azevedo Marques dá a seguinte descripçf o 
dessa cidade : « Povoação do li ttoral, a ENE. da de S. Sebas
tião, á margem clir . do rio chamnclo Grande ele Ub:rtuba e á 
esq. do rio Alagôa . O seu 'territot•io foi primitivamente aldeia 
de indios Tamoyos e a pov ., depoi> que estes tinham sido 
desalojados ele toda a costa, foi fundada por Jordão Homem 
da Costa, natural da ilha Terceira, que com sua fami\ia e al
guns adherentes alli primeit·o eatabaleceram-se pelos annos de 
1600, segundo affirma o genealogista Pedro Taques, levantando 
uma capella sob a invocação ela Exaltação ele Santa C1•u.z. Os 
primeiros que obtiveram sesmarias neste logar fo1•am o capi
tão Gonçalo Correia de Sá e seu irmão Martins de Sá e os 
filhos deste Salvador Corrêa de Sá e seu irmão Arlhur de Sá. 
Belchiot· Couqueiro, Manoel Pires de Isasa , Antonio de Lucena 
e outros, pelos annos de 1610 e 161i. No livro 3o do registro de 
sesmarias exis·tente no cadorio ela thesouraria de fazenda desco
brimos essas sesmarias e clen~re ellas transcrevemJs a petição 
com despacho, que serviu de base para unHt das concessões : 
-Senhor capitão-mó r. - Innocencio de U nha te e Miguel Gon
çalves que elles são moradores na Villa do Porto de San·tos e 
haviam ajudado a defender a ter :·a de rebelcles francezes hol
landezes e inglezes que a ella vieram e em todas essas g,;.el'l'as 
e rebates sempt•e acudirn.m com suas pessoas, fazendas armas 
e escravos e nunca foram premiados por Sua Magestade nem 
pelo Sr. Lobo ele Souza os seus serviços, e por não terem 
terras, e porque todas as ·terras elo Bt·azil desde o rio Ju
q~1cryq·!1eré até á Ilha G-l·ande, estão clevolut~s, pediam se lhes 
cléssem tres leguaa de terras tanto ele compl'ldo como de largo 
na terra firme, na costa elo mar, indo para o Rio de Ja
neiL·o, e começaram a partir desde um rio que se chama ],1{ a
raJaimirindiba e irá correndo para a costa e cortando di
reito pelo rumo claquella até chegar a outro rio que se chama 
Hubatyba, que está na dita costa para a banda elo Rio de 
Janeiro defl·onte ela ilha dos Porcos, sendo as tres leg-uas 
de tel'raS em quadra com todas as suas entradas e sabidas. 
Despacho.- Dou aos supplicantes as tert·as que pedem. Santos 
9 d9 dezembro de 1610. Gaspar Couqueiro. » o Ecrro UIJ.\TUBENSE 
de 2! de janeiro de 1897 publicou a seguinte noticia a res
peito dessa cidade ; A esnordeste da de S. Sebastião, e 

43.267 



UBA - 6S1- UBE 

m a r"'em dir. do rio Grande e á esq. elo L ag.Ja, aeha -sa a 
cidaâe em ·tet•reno plano, á beira do mar. As ruas , qnasi 
todas, sã.o r ec tas, bem traçadas e as casas geralmente ~et'l'eas, 
exisLindu, porém, algumas assobra:dacT:'ls_ e bonitos sobrados. 
Possue ·trezentas e seis casas : a ort en taçao das ruas que sobem 
-do mar é ele rr:. ·pa ra O. com ligeira inclin ação pa m o node; 
e as quo cl'Uzam parall~l amen\e á pt•aia, dirigem-se ele. nor_,:leste 
para sudoeste. As pt·imeiras r ecebem francamen~e a v traçao elo 
mar e as ontras são areiaclas pela viração cb sul. Conta pouco 
n1ais de quatorze :·uas' e qua tro pt•aças_. As principaes cleno
·minam-se : Boa V1sta, cost>anclo a prata em fre nt~ ela ba l11a, 
com uma orla ele arvoredos; des·ta partem, cortando-a e to
·m an clo clirecção para o interior ela cidade, as seguintes : ru a 
do Rio Grande, do Dr. Esteves, Direi"t:l , Conceição, Municipa l, 
S . Mig uel e Li herdade . Parallel;~mente á 1 ua ela Boa Vi sta 
·correm as ruas Benevides, Salvaclot·, Espera nça, Formosa, In 
·dayá. I-Ia no cor ação da cidade um a r ua impor·tante pelo 
. gr ande numero ele casas de commet·cio, derivando clahi o seu 
·nome de rua elo Commercio, e onde se depat·a a casa do Mer
·cado Publico, per ·tencente 6. municipalidade . A Jarg·ura das 
ruas é ele de~ a Clluüorze metros, pouco mai s ou ~e n os . ? ossue 
as segLiintes praças : Quinze ele Novelllbt·n, :wbonsacl a , beirand o 
o ma r e o rio Grande, ahi h a a r am pa e o merca.clo ele pe1xe; 
'l'1•eze cld Maio o-ncnde e v<ts·to Jn.rg•), quas1 todo r odeado 
d e pequenas e si'ng~las ch acar as ; a praça cl·) Prog_t·a mnJ<1, 1~
.cal tam bem arborisado, occupa nclo o centro o nuu~r chafariz 
ela cidade; e o brgo ela Matriz, circumd aclo p~r !melas pa l
meira s ·tendo nos tres l acl~s do C[ll<tclra.do symet .. ICO qne o 
.confio·u'ra eclifi cios al inhados, de solicla construcção e ag m cla 
vel ~spe~to, entre os quaes nota- se o pt·eclit:J OI~ de funccic.na _o 
Athene1~ U batubense, e a eschola nocturna pni.J!Lca., ass ctaçao 
p:uticular es·tn que é proprietRria cl~ ecll rtcio e ':..i_ve. c·1m os 
.a uxilios ele seus SQci os , cle:;d (J 4 el e .Julho el e 1810, epocn. de 
sua funclaçã.o . No uHimo lado elo quaclrfl.ch é a pr 11.ça em
bellezacht pelo frontespicio di1 eg- r ej n m 11 tri z. A cidade é 
a.bas l•ecicla ele ng 11:t pottwel ; estn. é coneluziua pot· e nca na
Jllento ele ferr o, já um tanto usado . Possue a ciclacl~ u.m grande 
·chafariz na praç~1. d o Progt·ammtt e espalhad os ])OI' cl1 ver sas ruas 
outros pequenos. Sobre o rio Gea 11de que va t ·te t· a em boca
·dura n o extremo da pt•aça Quinze ele Novembeo, chnm aclo ahi rio 
da Bana e o loan,r clenom inn.do Pot•to, h tt duas pontes de ma
deira, q u'e estab;Iecem a communicação ela cidade com_ a Pnu
_nha, pon·to ele desembarque, e com a parte septentl'lon.a l do 
mun. Seus ecl ificios publicas sii'> os seguintes : Paço Munlc_J-pa l 
situado a beiea- mar, á rua da Boa Vista,_ onde ~e acha o Jlll'J 
e t odas as au·t~ eicl a eles j ucliciarias e po!tctaes , t em ~ ua sala ele 
a uclienci as ; um elegante chalei, g eand~ reserva tori~ de agua 
p otavel, e outro '!lenor ao l ado; o ed1fic1? ela ci1dent. e cl:la r 
·tel policial; a egrep. matnz, bello ·templo, Simples, porem e,p<:
çoso, com estyl o archi tectonico muito usado nas egt• e.t as e t'I (\' l
d as pelos Jesuitas no Braztl; a capella ele N . S . elo R osano, 
na rua elo Dr . .E s teves : uma outra menot·, a ele Santa Cruz, 
no loca l des.ignaclo por ·Mat·to Dentt·o ; um pequeno th eat t·o 
proprio para ~al a d e espectaculo do campo, com capacidade para 
.mil e cluzen tas pessoas, e .com duas oeclens ele varandas ; um 
hospital ou Casa de Caridade, ma n·tido pel a irmandade do Se
nhor dos Passos. Da cidade partem duas estrachts, uma re
g ular para S . Luiz elo P a r a hytio ga e outea soffrtvelpa ra o 
Bail'ro AI to. O embarque e desemlm t·que d os paRsage t ros elo 
vapor que serve de communicaçã" com a Capital F 0clet·al, é no 
l ogar conhecido pelo o nome de Pt·ainha, a um kil ome:ro da 
cidade. Ha tres cemiterios : um pni.Jlico, um chl. Irmand aéle 
do Santíssimo SacrJ.mento e um acn.tholico. A est<tção tele
gt·apbica occupa eclificio particular, igualmente. a caclei.a e 
quar tel policial. Aqui não h a casa ele saúde. Existe hos~Lt~\l 
mantido pela Irma nclacle do Senhor clns Passos e un1 ~0 r e ug to 
P<tra os indigentes, felizmente, <tpezar ele nos,os sernços g t·a-
1nitos ofl'ereciclos espontaneamente, e ele _custar qmtst. sem1;r e 
·sua manutenção a pequen <t quantia ele 300,.; n1ensa?s, SLl pet'!O
clicamen·te sa abrem as enfermarias qua ndo wm elo G .vet·no 
a lgum auxilio pecaniario, pois se\1 patl'imonio é r ~ present~~clo 
pelo edificio e por algum<ts a pohces ge raes ele cont· ele re ts . 
Está ac tualmente funccionanclo e contimi:l. presta ndo rele
vantes serviços ele carid a de publica . Está. bem coll ocaclo, fóra 
·cht cidade, em lo"'ar arbot•isado ; possue boa char.arn, <) Olllmocl:_J.; 
'vastos, limpos ~ bem arejado;, Tendo soll'ddo restauraçao 
e pintara h a bem poucos dias, apresenta o aspec to de um 
p equeno hospital ~om dua s enfe1~marias para os dons s_exoa e 
.alguns quarto.; par·tteul ar~ s onde sao separados os cloen te, cups 
.condições mor bielas exigem isolamen·to, como os tuberculosos, os 
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operados, etc. ; a lém ele quartos para contt·ibuintes. P ossue 
peqttena e bonita capella no cen ~r o elo ecl ificio, onc~e se ve u ma 
imagem bem ac<tbacla elo Senhor elos Pass0s, esculpida em P or
tugal . >> 

UBATUBA . Pov. elo Estado elo Cea1•;l, no tel' ll10 da Granja, 
com uma esc h. pabl . de inst. prim., ct·eacla pela Let P1·ov . 
n . 2.005 ele 6 ele setembro ele 1882 . Dista 100 ki ls . ela Gt·anja 
e 40 da Viçosa., a 60m sobre o nivel elo mar. E' banhada 
pe lo ribeiro do mesmo n ome . 

UBATUBA . Ribeiro do Estado elo Cea rá; clesagua no 
oceano e recebe o ri ach o elos Patos. Seu ,·alle es·tencle -se ent t·e 
os contrafortes denominados uruoca e Arcos, se rvi ndo este 
ultimo, em su!, linh a cl~ cumiá.da, como clidsor limitt·ophe 
e a tre o Cea,r á e o Piauhy . 

UBATUBA . R io ~o Estado ele S . Paulo; nasce na Serra elo 
Mar banha o mttn. elo seu nome e clesagmt no oceano . 
E' t~mbem denominado Rio G?·ande . 

UBA'l'UBA. Bahi a no mun. ele sett nome e Estado ele 
S. P a •Ilo, com 3 milhas ele comyriment'J e "l 1/ , n a maioe la r 
<>u ra . Entrada fa cll: 20 a 30 m cl ag·ua; al\e tgo commoclo cuntm 
"s ventos elo S. e so·. 'l'em maí·g~ n s aprazi1•e is . o 

UBATUBA . E nseada ela ilha el e S. F runci sco, no Estado 
ele Santa Cathari na. E' fo1·macla pelas pontas ele J oão Dias e 
ela Enseada. 

UBATUMIRIM . Ba it-ro Llo mun. de Ub é!-t uba , no Estado 
ele S . Paulo . T e m umaesch. publ. ele in st . pri m . , c reacla pela 
Lei P r ov . n. 9 ele -L O ele março ele 1870. 

UBATUMIRIM. Rio elo Estado ele S . P aulo; nasce na 
co rtlilb ei r tt marilima, rega a pov . elo se ttnome o clesag-ua no 
mar. 

UBÁ VELHA. llha no rio Araguaya, aff. elo 'l' cc1nLins . 
E' m enc ion ada no R oteiro el a Viagem ele Goyaz ao Pa r;i feita 
pelo Dr. Rullno 'l'heotonio Seg ttrado. 

UBERABA. Cidade e mun. do U::staclo rle Minas Ger-aes , 
na com. do sett nome, ligada á Bagagem pot• uma estrada 
atravessada pelo t·jo Claro . Oragos Santo Antonio e S. Sebas·tiiio. 
F oi creacla parochia pelo Dec . ele 12 ele m a r ço ele :1 8.20. V1lla 
por L ei P1•ov. n. 28 de 22. ele f.;vereu·o ele 1836 ; _mstallada 
em 7 ele janeiro ele 1837 . Cidade por L et Pro v. n . 7o9 ele 2 ele 
maio ele 1856. E' com . ele terceira entt·. creacla e c lassificada 
pelas Le.is Pt·ovs. n. 171. ele 23 ele março ele 1840, com a de
nominação ele Pcwunéb; n. 464 ele 22 ele abril ele 1850; n. 719 
ele 16 ele maio ele 1855; n . 2 .2H ele 2 ele junho de 1876, e n. 2 .500 
de 12 ele novembro de 1.878, que deu-lhe o nome ele Ub e?·c&'Ja, ; e 
Decs. n. 687 ele 26 ele julh o ele 1.853 e 6.347 de 4 de o utubro ele 
1876 e Acto ele 22 ele i·ever ,! it·o de 1892. T em cinco esch s . publs. 
ele inst. p:·ilnaria, sendo uma nocturna. O mun., a lém ela pa t·ochia 
el o. cidade com pt·ehencl ia em 1889, mai s a s seguintes : N. S. ela 
Co nceicã~ das Ala"'Ôas e N. S. ela s Dot·es elo Campo Formoso. 
Sobre suas clivisas"vide. entre outl'as, as L eis Provs. n. 773 
ele 21 ele maio d" 1856 ;. n . 1.66-t de 16 ele set embt·o ele 1870 
(a rt. III); n. 1. 893 de '17 ele julho ele 1872 (ar t. 11!) ; n. 1.999 
ele 14 de n'Jvembt·o ele 1873 (a t· t . IX); n. 2 .137 ele 27 ele out ubro 
ele 1875 (art. IV); n. 2.540de6eleelezembt·ode1879; n . 3 .325 
ele 5 de out ubro de 1885 ; n. 3.643 ele 31 de agosto ele 1888. 
«A ft·eg. el a cidade começou a ser povoada em _1804; mas antes 
(e m -1722) um bandeirante paulista. ele .nome J oao Leu e ela S1I va 
8t·ites tinha a Lravessaclo eote t- t'l'ltOt'lO, e aber to uma est1·ada 
ou picada, conb•cicla por mui tos a!1nos com o nome à e Goyaz. 
Dapois (não se pócle determin a r a época) .um cleserto1· elos regi
mentos ela S. P>tulo es tabe leceu-se all1 no logar que poste
riOI·menLe d enom i nou-se, por corrupção ele se u nome , Porto ela 
E sp inh a. Dahi o começo elo pov. , que tomou mawr tnct·em ento 
com a vinda elo c:1pitiio ffiu s t:-~quio e mnitos ou·tros seus compa
nheiros , que se a p,;ssat•am de terr enos n o se.rtã? então .deno
minaclo-li'at inlu& Pôcb•e .- Seu t erreno é fertü e quas1 todo 
cliamall"tino, e apezar ele quen·te produz bem e-1·ancle par~ ' de 
fructas da l!:uropa . São tres as sun.s capellas: Th!latn z, S. lfügu_el 
e Roso.t•io. Possue um bom cerniterio e tem e:11 .construcçao 
um hospi·tal. A sua cult ura limita-se á plant~çao dos generos 
alimentícios, e á cl'iação de gado vaccum, sntno e cavallat•." 
Possue um Ins tituto Zooteclinico. JJ:' servida 1n !o E . ele F. 
Mogyana . 

UBERABA. Log . no mun. ele Bragança da cidade ele 
S. Paulo . 
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UBERABA. Bairro elo mun. da Capital d;o Estado do 
P!).raná. 

UBERABA. Estação ela :&:. de F. 1\iogyana, no Estado de 
Minas Geraes, entre P a ineiras e Mangabeira . 

UBERABA. Ribeirão elo Eslado de S. Paulo, banha o 
mun. ele BL"agança e clesagua no Jaguary. E' formado pelo 
L a va-pés e pelo Tanque elo Moinho. 

UBERABA. Rio elo Estado de Minas Geraes; rega o mun. 
do seu nome e desa gua na margem dir. elo rio G.rande. 'l'em 
uma ponte no loga1· denominado Dins, D!t estrada de Dôt•es do 
Campo F'ol'!noso. Recebe o ribeirão Maria Rosa e corrego 
Perobas. 

UBERABA. Rio d0 Estado de Minas Geraes, a li' . do rio 
das Velhas , trib. do Para nabyba. Teu uma ponte no logat• 
denominado Vau. 

UBERABINHA. Cidade e mun. elo Estado ele Minas 
Geraes, cerca ele 99 kils. clis·tante ele Ubet·aba, a cu:jo mun. 
per·tenceu , situada entre o rJo Claro e o das Velhas, confinando 
por este ultimo com a freg. do Bt·ejo Aleg t•e. São ferte is em 
excesso seus terrenos. Orago S. Pedro e diocese de Goyaz. Foi 
creada parochia pela Lei Prov. n. 831 ele i1 de julho de 1857. 
Tem 2 esch1. piliJ!s. ele inst. prim., uma das quaes creacla pela 
L ei Prov. n. 1.876 ele 15 de julho ele !872. Tem 8 a 10 mil 
a lmas. Uma estl'ada liga-a a Moole Alegre. Agencia do cor
reio, ct·eada em 1883. A Lei Pro1·. n. 3.643 de 31 de agosto 
qe 1888, elevou- a á categoria de mun . , fazendo parte clelle a 
f reg. de Santa Maria : e a ele n. 23 ele 24 ele maio ele 1892 
elevou-a a cidade . E' com. de primeil'a enk. c lassillca,'la por 
Acto de 22 de fevereiro ele 1892. 

UBERABINHA. Estação da E. de F. Mogyana, no Estado 
de Minas Geraes, entre Sucupira e Sobradinho. 

UB"ERABINHA, Conego do Estado de 'S. Paulo, no mu<11 . 
da Franca. 

UBERABINHA. Rio elo. Eslaclo de. Minas Geraes, na es
trada que do 'd ist. do seu nome se di-rige a Mon·te-Alegre . Vae 
para o rio elas Velhas. Rec~be o rio elas Pedras. 

UBERRIMO, Log. do Estado ele Pernambuco, no mun. 
da Gamelleira. 

UBIM. JgaJ·apé elo Estacl~ elo Pará, no mun. d e Mara
panim. 

UBIM. Lag.J. elo Estado do Amazonas, á ·margem dir. do · 
Pur.ús. «E' grande e fica para o interior 500 braças.» 

UBIM. La o-o elo Estado elo Pará, na margem esq . elo rio 
Nhamundá, a~aho da villa ele Faro (B. Rodl'igues). -

UBINA-TUBA. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun. 
de 'Coary. 

UBINZAL. Rio do Estaclo elo Pará, no mun. de Sal inas. 

UBIPITANGA. Rio do Estado de Santa Catbarina, nasce 
11a serra de Jaraguá e desagua na margem elir. elo l'tapocú 
(In f. lo c.). 

UBITEUA. Rio do Es Laclo elo Fará, no muu. de Cintra . 
UBÜ. Log. do Estado da P~rnambuc~, no mun . de Goyanna. 
UBÚ. Pov. do Estado elo Espirilo Santo, n o mun. de Be-

nevente; com uma esch. publ. el e insL prim. crea da pela 
Lei Prov. n. 31 de 16 d.e novemlJro de 1874. 

UBÚ. Ilha do Estado da Bahia, no mun. ele Belmonte . 
UBÚS. Gt'Upo ele pedras situado a SE. ela ilha elo Gover

nador, e perto elas pedras da Passagem ; na baiJia do Rio cl" 
J.aneiro. 

UCAIARI. Ili'Ia de fórm a triangu lae e de 20 l eguas de cir
cumferencia, na foz do rio Uaupez, que o faz desaguar pJe 
duas boccas: no Estado elo Amazonas. (Ara ujo Amazonas). 

UC:l.IARI. Ribe.iro do Es~aclo elo Amazon as, na margem 
di r . do rio Branco ;acima Glo rio ·oanamé. (Araujo Amazonas 
Bicc. pag. 355). Tra ta ndo do rio Ca uamé (Dicc. pag 9J) A. 
Amazonas eaceeve Uaaiahi. Ayres de Cazal (Chorogr. Tomo II 
pag. 305), e3creve Uaayay . 

UCAIARI. E' Msim tam hem denominado o rio Uaupez elo 
iEs·tado do Amazonas. No idiom a elos inclios Barés e Manáos 
essa palavra significn · rio el e n.g ua branca . 

tJNE 

'UCANAM. Serra elo Es ~aclo de P ernambuco, n o mun. de · 
Flores, 20 leguas d istante desta villa. Tem tres leguas de· 
•extensão e meia ele largura . 

UCARI. Iga:rapé do !Esta do ele> Amazonas, affi. da margem 
dir. elo rio Padauiry, trib . do Negro. Sua foz fica en'tre a dcs·
igarapés Taribyra e S(l;rapú. 

UCA YALE. Log. e l ago do Estado elo Amazonas, na mar
gem esq. do Solimões, mun. ele S . P a.ulo ele Olivença . 

't!JCA YALE. Grande ilha e ·extenso P ar aná no rio Solimões, 
pouco aLaixo tia foz do Javary, no Estado Gio Amazonas. 
O P<1raná fica para a margem esquerda do grande rio e a ilha 
proxima das ilhas clenuminaclas Aramaçá At:aria e Javary. 
Entre o Paraná Uca yale e o Paraná Aramaçá , clesagua o iga
rapé deste ultimo nome. (Cosla Azevedo. Ccb!·~a do rio .'lma-· 
ZOUfbS . ) 

UCAYAY. Vide UaaiMi. 
UCHARIA. Morro do Estado do Espirito Sa.nbo, no mun. 

cles·be nome, defronte da fortaleza de Piratininga . 
UCHGA. Cachoeira no rio Mear.im e Estado elo Maranhão ... 

Descendo-se da villa ela Barra elo Corda, no espaçu de i.S kils.
entre ella e a cachoeira elo Uchôa, encontt·am-se as da CMtna
bravcb, dos Ciganos, Proviso?"ÍCb e da Gcb?nelleira, de nenhuma 
importa:ncia, pois não causam embaraço algum á navegação., e 
occupam ::vpenas parte ela largura do rio Mear im. São formadas. 
de pechas separadas e dispersas, crua podem ser tiradas sem 
grande esforço e despeza. A cachoeira elo Uchôa , pot·em, com
quanto lambem componha-se QJe pedras, que não se adherem 
umas as outras, ofiferece cl iflclllclade e mesm·J perigo aos barcos
que so~em e descem por um estreito canal: toda via é facll o 
desapparecimen·to d este obstaculo pa,ra que barcos a vapor, ele
força ele 25 e 30 cavallos , possam passar em todo tempo neste 
lDonto. 

TJCUQUL Igarap'é elo Estado elo Amazonas, ttffi . ela mar- 
gem esq. do rio Pad:miry, affi. do Negt·o. Sua foz fica entre a 
elos igarapés Ambayú e Aaraná. 

UCUQUI. Igarapé elo E stado elo Amazonas, affi. da mar-· 
gem clir. do rio P aclauil'y,. trib. elo Negro: entre Surtlbim. 
e o Quatié. 

UCURINAÁ. Riacho elo Esbado elo Amazonas, trib. elo 
rio Negro, em cuja margem septemtrional clesagua qtmsi cle
fron te ele Ayrão. Vide Uouritbaú. . 

U CURIUAU. Riacho elo Estado do Amazonas, clesagna na 
margem esq. ou septemtriona l elo rio Negro, quasi d efr0nte ele 
Ayrão (Baena- Dr. A. R. Ferreira). Arauj o Amazonas des
creve-o nas palavras l.Jaoriatt e Uouria~L Ayres Cazal escreve . 
Uaorútcb~t; Souza Coelho (Relc~t. oit .) Urnwi~bá. 

UCUYPIRANGA. Aba ixo ela foz elo l ago grande da vill[t 
Fra nca ou elas Campinas, e quasi defronte ela ilha Ma t•im ari-
tuba, á margem direita do Amazonas, vê ·se o lo gar denomi
nado Ucuypiranga, situado em umu bella eminencia, conbecicl<t 
tambem pela clenominaçã,o ele barreiras elo Ucuypiranga . Foi 
abi, nesse Joga r, que na revolução de 1835 estabeleceram os. 
cabanns um . fo t•:rticlavel J?Onlo, command;do pelo caudilho 
M1 guel Apolmar10 MaparaJuba, e de tal modo fortillcado, que 
por muito ·tempo foi o tel'l'or•c!a comarca de Baixo Amazonas. 
Não obstante, porém, o bellico apparato ele que cercava- se· 
aqtwlle reducto, rendeu -se pot• :fim, devendo-se es te serviço a 
en ergia do padre Antonio Manoel S:wches de Brito, que então 
exerccia o Jogar ele juiz de paz, em Obi.dos. 

UDIDY. Cachoeira no alto Jata pú, aff. do rio Ua·tumú,. 
entre as cachoeiras cle r1ominoclas Batata e Uanamã-uassú (B. 
Rodrigues). 

UECHIETAPIRI. Igal'ap é aff. do 'l'apajoz; clesDgua ele
fronte da ilha elas Pombas (Coucl t•eau). 

UENNEUIXI. E ' as8im tambem de. nominaclo o rio Em ix i ow 
In~tlwi.xi, trib. elo rio Neg' l'O pel a mat·gem rtir . , no 
Estado do Amazon as. Vide Inu ix i e Ueni!JI·ix~. 

UENERIXI. Diz o Dt· . Alexandre Rodri gues Fe1•r.eil'a 
~ e r por es•e nome, e pelo ele Ueneuixi, tam bem desi gnado o rio 
I nuixy, af!'. elo r io Negeo, n" Estado do Amazonas . O capitio-
tenenle Arauj o Amazonas escreve Uenenex i. 

UENEY Á. Denomin~ção dada pelos seha g~ns :J. pe1 rte supe
rioe d~ rio f\'egro, aff. da mar·gem esq. do ,'\.ma zonas . 
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. UENINI. Riacho do Estado do Amazonas, aff. da. mal'gem 
·dtr. do rio Branco ( Accioly, Chorogr, pa.g. 282 ). Vide En
. c~~ini • . 

UENUICHY. Rio do Estado do Amazonas, afi. dir. do rio 
N t:gro, no mun. de S. Gabriel (inf. loc.]. O Sr. Barão de Ma
raJá escreve Imtirixi; Alexa ndra Roclt·igues Ferreira Inuixi Oll 
Uene~~ixi; o capitão-·tenente Araujo Amazonas Uenettcxi. Vide 
Innixi . 

UERAPEPOAQUIMA . Cachoeira no rio Tocontins, no Es
tado do Para. Vide T~wumancluba. 

UERAPON. Formidavel cachoeira no rio Uracuera: no Es
titdo do Amazonas. Fica pro:tima das cachoeiras denominadas 
llfucumucú e At·ucaiman. 

UEREQUENA. Nação indíge na do Estado elo Amazonas, no 
<rios Ixié e Içana. Recommenda-se por exprimir seus pmsa
mentos por meio de qui pós, como os Peruvianos, e chamaram-se 
por ~:w,mes ele eLhymologia hebraica, como . Thoruequi Marianá, 
Davtdu. e-tc . Dalla provem a pop . de Marllla ( Artt.JO Amazonas) 
Ayres ele Casal faz clella menção. O naturalista Dr. Alexandre 
RoclrigLu?.s Feneit·a, em seLt Diario (±786), diz: « No Uerequena 
é constante o fazerem um largo fuco entre a carttlagem e a 
e:•üremidade inferior das orelhas para nelle introduzirem mo
lhos de palha.» Tt•atanclo desses indígenas e de outt·os, que h~
hitavam o Içana, diz ainda o citado naturalista : «Ao conhecl
mento e communicação, que antecedenLemente todos elles tinham 
com os b t·ancos, attribuem os diaristas a novidade dos uomes 
hebraicos, que nelles acharam, m ais e menC's viciados, ·como são 

·os de Joab, Jaub, Jacobi T omi, Tomequi, Davidio, Joauan, Ma
J:ianau, etc,» 

UERERÊ. Rio do Es~ado do Amazonas, na margem 
'6sq. elo Negro, entre Caboquena e Bat'aroá, habi~ado por 
Carahiahis e Uariuás (Araujo Amazonas). O U~tre1·é desagua na 
margem Eeptentrional elo rio Negro, pouco inferior á villa de 
Thomar, que fica na margem opposta (O r. Alexanch·e Rodri
gues Fere ira). 

UEXIÉ. E' assim tambem denominado e rio Ixié, no 
Estado elo Amazonas. Vide Ixié. 

UEXIÉ-MIRI. Rio que desagua na margem oriental do 
Padauiri, trib. elo Negro, que o é do Amazonas, no Estado 

·<leste nome. 
UGINA. Nação indigana do Solimões, no Juruá. Appel- · 

lida-se ainda Coatá-tapztia pela fama de haverem nelle indi
viduas cauclados . 

UGUABOY. Arroio do Estado do R . G. do Sul, aft'. da 
-margem esq. do rio Butuhy, trib. do Uruguay. 

UGUY. Furo no mun . de Porto de M6z do Estado do 
Pará . 

UHIRINAHY. Bat•t·anca na mat·gem dir. d'o ~·io Içá, no 
Estado do Amazonas, a cerca ele 360 kilometros da foz. Ahi 
foi assentado o pos·to militar a 11 de setembro de 1874, sendo 
seu primeit•o commandante o c~pitão Antonio Olympio da 
Silveira. Fica a alguns kilome·tros da nossa fronteira, tendo 
sido escolhida essa posição por ser a terra firme mais proxima 

,da linha de limites. 

UHYCA DA MANGA (N . S. da). Dist. do mun. da Manga, 
no Estado do Piauhy. Vide Manga. 

UHY-UHY. Rio elo Estado do Pará, aff, do Aquiqui; no 
.município de Almeirim. 

UIACURUPÁ. Lago do Estadp do Pará, á margem dir. 
·do Amazonas . 

UIAIRA. Igarapé do Est~do do Amaz?nas, aff. ela margem 
esq. do rio Marary, que é trtb. do P adamry, e este do ~egro. 
Fica entre os igat·apés Bacaty e Puraq uê. 

UIAPÉS. Indios do Estado ele Matto Gt•osso, a O. de 
·Tapajoz, a-baixo ela confluancia do Arinos. (B . de Melgaço). 

UIBARÁ. Riacho do Estado do Amazonas; desagua na 
margem esq . do rio Negro, entre os ribeil•os Marueni e Caçaba, 
acima de Maracabi, em frente elo R. Meriá, entre as povs . de 
Camánaú e Castanheiro . (Araujo Amazonas) . Souza Coelho 
(Relat. cit.) escreve Ui~tbará e J~tiba1·á e situa-o proximo da 
pov. de S. Pedro. Baena escreve Uuibará . Ayres de Casal 

-escreve Uh~~hybará. 

UINIÇAPÊ. Lago do Estado elo Amazonas, na margem dir • 
do rio Purtís. E' grande e communica cum o Purús por um 
canal ele 10 braças ele largura. (Dr . S. Coutinho). 

UIRABIAN A. Ilha elo Estado do Amazonas, no rio Jaua
pery, atr. do Negt·o. 

UIRAHY . Igarapé CJ.Ue detlue no meio do furo Cujuba; 
com. ele Gurupá, Estado do Pará. Uiraby significa a.gua elo 
pa,ssCl/1"0, 

UIRAMY. Igarapé do Estado do Amazonas, desagua na 
margem esq. do rio Negro, entre o Kicé- mirim e o Umary. 

UIRAUARA. Igarapê do Estado do Amazonas, at1'. do 
l\llanaquiry, no mun. de Manacapurú. 

UIRAUAÚ. Riacho do Estado do Amazonas; desagua na 
margem esq. do rio Negro, aff. elo Amazonas. E' citado nas 
Noticias Geographicas da. Capitania do Rio Negt·o, pelo conego 
André Fernandes de Souza. (Vide Rev. do InsL H ist. T0mo iO, 
pag . 460], pelo major Antunes Gurjão, pelo capitão-tenente 
Arau~o Amazonas, que diz deaaguat• esse rio immediatamente 
acima do Cumat•ú Velho, entre os ribeiros Cuarú e Hiumm·auá, 
e pelo Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira. 

UlRAUASSÚ (gavião). C~choeira no rio Mat·ary, trib. do 
Padauiry, que o é do Negro; no EsLado do Amazonas. 

UITUQUARA. Tratando do rio Janundá , dá o Sr. B. Ro
drigues, noticia de uma funda enseada situada na margem 
dir, elo rio, proxima á de Acat•equiça,ua. «Esta palavra, 
diz o Sr. B. Rodrigues, é derivada de Uitu vento e C~tatl'a 
buraco "· 

UIUBARÁ. Vide Uiba1•rJ,_ 
UIXITEUA. Igarapé do Estado elo Pará; elest gua no rio 

Capim, entre os igarapés Siriry e J acundá-y IB. Rodrigues]. 

UIXITUBA. Igarapé do Es tado do Amazonas, desagua na 
margem esq. do rio deste nome . 

UIXI-UACÁ. Lago na margem esq. do rio Jamundá. 
O St·. B. Rodrigues que delle faz menção escreve Chiac;á, á 
pag . 15 do seu Relatorio sobre o rio Jamundá e Uixútaoá na 
Planta do ri0 que acompanha o me~mo Relataria. 

ULTRAMAR. Log. do Estado do Paraná, no mun. de 
Deodoro. 

UMAN. Tribi.t ele indios que viviam no centro do Es tado 
de Pernambuco entre os rios Moxol6 e Pajeú, nas adjacencias 
do Araripe. Andavam nús com arcos e settas e viviam da caça. 
No principio deste aeculo foram subjugados e aldeiados e co
meçaram a planta1·, mas não de!>prezaram o cos·tume de caçar 
( Co nego Hooot·a to ). · 

UMAN. Serra do Ewtado do Pernambuco, no .mun. da Flo
resta. 

UMANAPIÁ. Riacho do Estado do Amazonas, a.fl. da 
margem c1 irei ta do do Solimões. Tambem escrevem A:ma
napiá. 

UMANS . Riacho do Estado de Pernambuco ; corre ao occi
dente do dist. do Salgueiro, entre este e o do Ouricury. 

UMAPUHY-MIRIM. Igarapé no mun. da capital elo Es
tado do P<trá. 

UMAURINAUHY. Rio do Estado do Amazonas. «O rio 
Cauaburi, diz Ayres de Casal, communica com o Cassiquiari 
pelo rio I'Jmarynauhy, que se lho une pela margem occidental, e 
de cuja parte superior se passa por pantanaes, e mais facilmente 
no inverno, ao Bacymony, ou Bacymonary, que desagua na 
mar"'em oriental do mencionado Cassiquiari. » O capitão
tene~te Araujo ·Amazonas, no seu Diooionario, diz : «Uma
ritwni. R. da Guian, confluente do Maturacá, ou talvez antes 
c 'lnal, pelo qual communica o Cauabu_ri com o Caciquiar~ pelos 
Bariá e Baximoni. Em sua confluencta com o Maturaca drs
partem-se as aguas correndo as deste para o Rio Negro pelo 
Cauaburi e as daq~elle para o Caciquiari pelos ditos Bat•rá e 
Baximoni >>. No Relataria do Maturacá, apresentado pela com
missão de limites entre o Brazil e Venezt~ela, a i9 de JUlho de 
·1880, nenhum desses dous rios, Umarinhauhy e Umariuani, 
é mencionado, 

UMARISAL. Log. do Estado do Pará, no dist. de Beja e 
mun. de Abaeté. 
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UMA RISEIRAS. La gôa elo Estado elo R. G . do Norte, no 
m un. d e Apody . 

UMARITUBA. Vide M cM·itttbcb . 
UMARITUBA . Log . do Es tado elo Para , no mun. ele São 

Sebastiã o da Boa Vista, com escb ola . 
UMARITUBA. R io afr. da margem esq . elo X ing ú . Fica 

q uas i el e f"r o•rte do Tuca no- coara , a fl'. ela mar gem clit·. da
quelle rio . 

UM.ARIUANI . Vide Uma•·in a tohy. 
UMARY. Villa e mun . el o E stado elo Cear ii. , ex-pa r ocb ia 

do mu n. de Lavras , ecl i ficacla em um so lo ba ixo, ci rcumd ado 
de colli na~ e mon tes, a iO leg nas ele lcó e 8 ele Lavras . Segundo 
rev.a a t rad ição, perclenclr. - se u ma cr·i ança, fil ha el e A ntoni o 
Soares c!~ Bl'ito, depois cl~ ,lons di as ele g t·an cl c ·tr a ba lho foi 
encont •·aàa no Gaclo - B ,·a ,·o (h oj e Umary) ad ormecida iÍ. s :~m bra 
de u ma g ra nde u marizeira , que foi cortada pa •·a e m seu Jogar 
se r erec La a capell a , hoje maLri z c!e'rta Yilia, Jla t·a cum pri n·.cnto 
d:t promessa que l1avia L·i :o o tenen te- c.)l'one l Ma noel Ribeiro 
Ca mros, sogro de An·ton io Soares B l'ito. F oi crea cl a pa rochi a 
pelo a rt . I da Le i P 1•ov. n. 1.686 ele 2 ele setembr.J el e -1875 e 
elevada á categor ia el e vi ll a pela el e n . 2.0 -16 ele 12 ele no
vembro de 1883. O mu n . é atra vessado pelO" ri ach o ela Pen
clencia e ·re.!!aclo pelos ri achos elas AlmõlS, Cae le tú, Lagôa Nova , 
Se n ote R edondo . Ba nanei•·a, Ingá, 'l' i ml •a huba, Bezer ro i\forto , 
Umat·y, Olho cl ' Agua, Boi, Cachoeit•inh a , Bande ira, Cupim, 
V i\ l'zea ela Se n ·a e d i versos ou Lr Js. Além das d uas sarras . 
V elha e elos Pombos, te m ma is a serra ela A rêa , CJU e ve m do 
Estado elo P <A rahy ba, e a serl'a elo S . J osé, que pl'encle- se á 
sen·a do i\Ia ia . Ha tl ') m un . as segui ntes l agoa~: Umar y, R e
do nda, 'J.'apacla. do R i<tc ho, V a leria, de Den tro , L og radouro e 
N r;va. CuHu ra ele cet•eacs, a lgoclão , fumo e canna el e a osuca r . 
Inclus tria p ·.ll·toril. T em dnas esch s . pu bl s. de ins t . pri m . , e 
agenci:t. do COl'l'eio. Comp t·eh encle as povs. A la!!oinh a , Faze nda 
da Serra e Sa nt.a Maria. T em 5.000 ha bHan tes. 

UMARY . Log . elo E s tado do R . G. elo Nort e, n o mun. elo 
Mossor ó ( i nf . loc. ) 

U MARY. Log. do Es tado do R. G . elo No rte , no mun. elo 
Ma t· tins , com um açude. Ha outro log . elo mes mo nome no 
m u n . ele Santa Cr11Z. 

UMARY. Pov . do Es tado elo P a rabyba elo Norte, no mun. 
de S. João do R io do Peixe, distante 3 leguas. 

UMARY. Log . el o Estado de Pem a mbuco, n os m ttns . do 
Bom Jardim e ela Gamelleira . 

UMARY. Serra do E stado do R. G, do Norte, no mun. do 
Patú. 

UMARY. Iga t·apé do Estado do Amazonas; desag ua na 
marge m esq. elo rio Negro, t rib . elo Amazonas , proximo á foz 
d o Uir a my . 

UMARY. Riacho do Estado do Ceará., ba nha o mun. elo seu 
nome e cl esagua n a marge m dir , elo ri acho Pendencia. R ecebe 
o riach o elo Can·to. 

UM ARY. R io elo Estado do R . G . do No1•te, affi. do Apody. 
Nasce n a so r ra ele S . M ig uel e ba nha o mun. do P a tú . 

UMARY. Lag-ôa elo Estado do Ceat·á , no mun . . ele seu nome. 

UMARY. Lagoa elo Es tado do Ceará, no mun. de Casca ve l. 

UMASSALI. Igarapé do Es tarlo el o Amazona~ , affi. d :J. 
m a r gem esq. elo l'io P acl a ••iry. trtb. elo Negr o . Sua foz lica 
])l'Oxtma da elos ig ara pés àlirJty e 'l' ttcu m:\11. 

UMAUÁS. Vide Ca m beua .. 
UMAU ÁS . Nação in dígena do Snlimõe.<, no d o Jutahi, uas 

camp in as superior es ás cachoe iras clest~ ri ' · ]!;' a ntropophaooa , 
( Arauj :J Amazon as ). "' 

UMBARÁ . L ogo . do E stado do P a ran á, no mun. de Curytiba ; 
com u ma esch. pa bl. ele jns·t . prim. crea cl a pela Lei Prov. n. 795 
ele i7 de outubro ele 188!. 

UMBAÚ . R ibe irão el o E sLa clo el e S . P a ulo, a lfl . da margem 
esq . el o R i be ira elo Igua pe . Corre e nlre os mun s , ele Xiril'ica 
e Api a hy. 

UMB AÚBA. Po v. elo Estado ele Sergipe , n ::J mun . eleI ta 
llai a ni nlul. 

UMB AUBA. Log. do Es tado da Bah ia , na m un . d a Ga mel 
leira do Assuru ã . (In f. loc. ) . 

UMBAUB AL. llh a n o rio Br a nco, aiii. do Negro , crue o é 
elo .r\. maw;nas. F ica prox ima el a s ilhas Uaimi e Onofre. 

UMBA UBA L . R essaca situada no r io T ocantins, no Es lo.do 
elo Par á . « T em el la , di z; o cap i tão tenen te Par<\h ybun a, toda 
a se melh ança d6 uma ca m b(>a , t endo as pa r edes externas for
madas por l o n go~ e est rei·tos ·t t•avessões ele pP-dt·a , que vão 
ter min a r com a terra Hrme que Córma a mar gem d ireita elo rio, 
se,ndo aquelles cortados de di s t a ncia em d is tanc ia , por cujos 
i n tenallos se prec ipita a agua com g ra nde velocicla dP, e em 
a lg uns em sentidos cont•·a.t·ios» . 

U M BELINO . Co n ego do Es tado do R io ele J aneir o , no 
m 11 n. de R ezende . 

UMBEV A . R ibeirão do Esta elo ele S . P a t~lo, a ffl. elo Una 
cl' AI•Jêa . 

UMBIGUDO. Morro do Estado elo Ceará , no m u n . ele: 
Ipueiras . 

UMBITUV A. Vide Bit1t1Xb . 
UMBÚ. Estação ela E. ele F. ele P or to Alegre, no E stado do 

R . G. do Sul, en·t re S . L ucas e Caceqy, com a alt i tude. 
el e 100m,946 . 

UMBÚ. Passo no rio Ibicuhy e Estado d o R. G . elo Sul. 

UMBÚ .. Arroi o elo Es tado elo H.. G . do S ul , clesa g 11a na 
m:~rgem esq. elo t•io lb icuby, ah:üxo ela foz rio T ol'opy . Recebe 
o At•ea l Ve t•melho . E' tra nsposto pela E . de F. ele P or to Ale
gre a Uruguayana. 

UMBURAN AS. Villa e mu n, elo Es tado da Bahia , cerca de 48 
k il s . cl is ta :1 te desta cidade, ex-parochia "do mun. ele Cae te té.Orago
S. Sebastiã o e diocese archiepiscopal de S. Salvado r . F oi ct·eada 
frt:g . pe la Lei Prov . n . 1.800 de ô ele julho de 1877 e el evada á 
villa pela c)e n, 2.26 L de 8 de junho de 1889 . T e m duas eschs . 
publs . de m s f,r. pr1m . , cr eaclas pelas Leis Provs . ns . z .045. el e· 
26 de julh o de 1880 e 2285cle 6 de abril de 1873 . Clima salubre : . 
1?~1?: la 1Jod osa1 dedic~ndo-se ~lavoura de _algodão , fumo, milho; 
fe tJ aO e ma nch oca. Expot·t açao cl tJ algoclao , borracha ele man
gabeira , couros seccos e gado . T em poucos negociantes e mui
tos fazendeiros. P e t•tence á com. elo Cae te té por Act o el e 3 de
agosto el e 189.2. Compr ehende os clis-ts. ele Furados, Gent io e 
Du as Bat•ras . 

UMBURANAS. Di str . elo Estado da Bahia , no mun~ 
ele S. Gonçalo dos Campos , 18 kils . distant e da es tação ela 
Concei ção ela Feira . Orago N. S. elo R esgate e diocese a rchie
piscopa l de Sal vador . F oi creaclo pa r ochi a pelo art . I! da Lef. 
P r o v . n. 183 de 10 ele abril ele 1.8!3, de~membrado do mun . ela 
Cachoeira e incor porado ao ela F ei ra de Sa nt'.Anna pela cle
n. 1. 66·1 de 28 de jul ho de 1876, t•ei •Jcorpora clo ao da C:tchoeira 
pela de n. 1.838 de 28 ele agos to de 1878, a nnexada a o de S. Gon
çal o dos Campos pela de n·. 2.460 de 28 de julho ele 18~4. T em 
duas escbs . puuls . de instr. pri m . 1'em 5. 0 ~0 habs. A ffir- · 
roam -nos que a velha ca.pe lla que ser ve de matriz f0i levant ada . 
pelo ca pitão i\1athias el a Costa e Almeida. Lavo11ra ele fumo .. 
feijão, milho e mandioca. Criação ele gado . · 

UMBURANAS. Pov. do Es tado elo Cea rá , 1;1 0 mun. ele Mi
Jagras , com uma ca pella da Senhora Sant'Ann a e umas 80-
casa~ . 

UMBURAN AS . Pov. a seis kils. da cidade elo Bom F i m ;. 
no E s tado da Bahia . 

UMBURANAS. Ri11cho do E s tado da Bahi a, no mun . de 
SOlu·e . Vai pa ra o Itapecurú. 

UMBURANAS. R iacho do Es·tado ela Bahia , afr. elo Vasa. 
Bm·ds . 

UMBÚS. Corrego do E s tado da Bah ia, no mun. do Morro 
dlJ Cha péo . 

U MBUSEIR O. P ov. elo Estado elo P a rahyba elo Nort e, na 
com . do Natuba , situada na encosta de uma collina que di vide, 
ngua> pendentes, o Estado do Par abyba do de Pernam buco, de
sorte que um a pequena parte do pov. está collocada em t erri
tnr io deste ul Limo Est ado, e pertence á com. do Bom Jardim, de· 
cuja sécle dista cerca de 24 kils . No sopé da collina , lado de 
P ernambuco, n 3sce o rio Tracunhaem, qu~ at ra vessa g ra nde 
pnr te claquelle E stado . A dons kils . cles>a nasce nte h a urn a. 
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abundante fonte de excel!ente agua potavel, Dorondongo, que 
resisLe ás mais rigorosas seccas e abastece d'agua a pop. da 
'' l~la, quando acontece seccarem os dons açudes que nella 
extstem. A pov. se divide em duas zonas dis~inc·tas, uma des
·tinada á cri ação, e outra á ngricultura . O seu ·terreno é muito 
fertil, presMndo-se principalmente á cultura do algodão. E' 
atravessada de O. par ::; E. pelo rio Parahyba, o principal do 
Estado. O clima é frio, secco e saudavel. O ten·itorio é em 
gera l, mon·tanhoso . Foi elevada á categoria ele villa pelo Dec. 
n. 15 de 2 ele maio de 1890, e com. por ac tu de 9 de julho de 
1890, e classi ficada de 1 a entr. pelo Dec. n. 567 de 12 de julho de 
1890. F oi rebaixada de villa e de com. pdo Dec. u . 25 de 19 
de maio de 189.2. 

_UMBUSEIRO. P equena pov. da com. de Al agôa do Mon
teJro no Estado do P a t·ahyba do Norte . Orago S. Sebastião . 

UMBUSEIRO . Pov. do Estado de Pemambuco, no termo 
do Bom Jardim. 

UMBUSEIRO. Serra do Estado elo Cearft, no termo do Sa
boeiro. EJ ' uma ramificacão da Jbiapaba. Corre do Poznte ao 
Nascente. · 

UMBUSEIRO. Ilha do Es·tado ela Bahia , no mu·n. ela Casa 
Nova. 

UMBUSEIRO. Riacho do Estado elo Cear á, nasce na serra 
Grande, cor re pelo mun. elo Arneiroz, entra no elo Saboeit·o, 
nas P ort eiras, ond e cor la a serra elo Rozilh o, e clesagua na ma r
gem di r, do ri o Jaguaribe, reunido ao rio Conceição. E' ·tambem 
denominado Espirit') Santo. Na ccw tcb de Sabreira é mencio
nado com o nome de Imbtbzei1"0, 

UMBUSEIRO. Rio do Estado do R. G. elo Norte, nasce da 
Baixa elo Feijão, rega o mun. do Assú e desagua n 'um dos 
braços elo rio cles~.e nome, no logar Salincbs elo Pontcbl. 

UMBUSEIRO. Riacho elo Estado elas Alagôas, regJ. a com . 
elo S. Francisco e cles ~1gua no rio S. Francisco. )!;' atra vessado 
·pela E. ele F . ele Paulo Affons::> . 

. U~BUSEIRO . Carrego elo Estado ele Minas Geraes, aff. elo 
r1beu·ao Sitio NoYo, crue o é do Mosquito. Banha o mun. elo 
Grão Mogol. • 

UMIRY, Igarapé do Estado elo Amazonas; clesagua na 
margem esq. do rio Urubü, abaixo ela foz elo igat•apé Copahyha 
(.'\. M. Shaw). 

UMIRY -TUBA. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun. 
da capital, na margem direita do l'io Negro. 

UMONEM. Riacho do Es·taclo do Maranh ão, affi. ela 
margem esq. elo rio ela Flores, que o é da clir. da Mearim (Cruz 
Machado. R elat. elo 1\ti cww~hão 1856 ) . 

UMPUTY. La15õ::t. elo Estado do Ceará, no mun, ele LaYras, 
T em mais de 3 kils. de comprimento. 

UMUCUHY. Rio do Eshdo elo Pará, affi. da margem esq. 
do Caeté ( lnf. loe .}, · 

UMY. Igarapé do Estado do Amazonas; clesagua na 
margem esquercht elo rio Negro, affi. do Amazonas, entre os 
igarapés 'J'apiira e Kicé-mirim. 

UMYRITUBA. Quarteirão no dist. de Janauary e mun. 
ela capital do Estado elo Amaz Jnas. . 

UMYRITUBA. Ilha do Estado do Amazonas, na margem 
dir. do rio Negro, proxima de Ayrão (Souza Coelho. Relat. 
cit.) Otth·os escrevem Umcwituba, Marituba e Umerituba. 

UMYRITUBA. Igara pé do Estado do Amazonas, no dist. 
ele Janauary e mun da capital. 

UNA. Voe. ·tupi significando preto, escul'o. E' só usado 
ele comlJinação com s :Ibst·,t ntivos daquella Jingtla : Itaúmcb, 
pedra preta ; Pú·ctúna, peixe preto ; CcbÚ?Ub, 'herva preta ou 
escura. Os Indios diziam inclifferen temeu te 1bna ou pix una. 

UNA. Villa e mun. do Estado elo Bahia, na com. -:!e Ilheos. 
Deixou de fazer parte do lermo ele Cannavieiras, em virtude da 
Lei P rov. n. 2.104de 19de eleagoslode 1880. Temcluaseschs, 
Agencia do correio. creacla em janeiro de 1885. Foi incot']~oracla 
á com. de Ilhéos, por Acto de 3 de agosto de 1892 e creacla vi !la 
por De c. do .2 ele 3 gosto ele 1890 . 

UNA. Villa e mun. do Estado de S. P aulo, na com. ele seu 
nome, á margem dir. do rio Una e á esq. do Sorocalmçú 

atravessada pela es tt"ada de S. Paulo a Sot• ocaha e Ipanema. 
<<Começou nos fins elo seculo 18, o.u no começo elo acbual, pela 
edificação de uma cape.lla sob a invocação ela Se nhora elas 
Dôres, pelo capitão Manoel ele Oliveira Carvalho, em s ~ a fa
zenda, que depois passou ao capitão Sal vaclór Leonardo R olim 
de O!iveil'a .» (Azevedo Marques). Foi c-eada parochia. pelo 
AI vat·ú. ele 29 ele agosto de 1811 e elevada á categoria de villa 
pela Lei Pt'ov. n. 10 de 24 ele março de 1857. O mun . possue 
mui boas t 3l't'as e pt'od uz com faciliclacle ·toda especie de cereaes. 
Além da matriz, existem as capellas de Sa nta CL"uz e Campo 
Vevde. A pop . é ele 6.000 ha bits . Comprehencle os ba ir ros 
denominados : Salto, P irapot'a, Feita!, Ful'nas , Ca pim, Po
cinho , i\Iurundum e di versos ou •.ros. Tem ·tr ?s eschs. publs. de 
in s·t. pt·im. ~genci a do coneio. Dis ta 72,2 kils. da ca pital. 
36 da Cotia, 33 ,3 ele Sorocaba, 22,2 ele P irapora e 16,6 ele 
S. Ruq ne . Sobl'e suas divisas vide: Leis Provs. n. 37 de 2il de 
abril ele 1858 ; n. 39 ele 1 de a brll ele 1865 ; arb. VI da de n. 51 
de 10 cl <3 a bl'il de 1872. Foi creacla com pela Lei n. 80 ele 
25 de agosto de 189.2. 

UNA. Dist. elo Estado de Pernambuco , á margem esq. do 
rio elo seu nome, a pouca distanci a ele sua foz no oceano, no 
mun. elo Rio Formoso. Oragos N. S. da Put·ilicação e S. Gon· 
çalo e dioc~ se de Olinda. E' parochi ::t a ntiquissim a . Tem 
agenci.t elo correi ·', creada em t854 e eschs. publs . deinst. 
prim. Suas di vi sas te em sido alteradas pelas Leis Provs. ns 85 
ele 4 de ma io ele 1840 (a l't . li); 139 de 6 ele maio de 1845 (art. III)· 
151 ele 30 ele mar.;o de 1846 (ar t. I); 238 ele 26 ele mai o ele 1849 
(art. IV) ; e 308 de 12 de maio ele 1853. Dista 89 kils. da capital 
e 20 da cidade do Rio Formo>o. 

UNA. Log. elo Estado ele Pernambtlco, no dist. ela Luz e 
mun. de S. Lourenço da Ma·tta. 

UNA. P ov, elo Estado elo E. Santo, no mun. de Guarapary, 
cerca de 12 kils. a N E. eles ta cidade e situada na marg-em N. 
do rio do seu nome. ~ 

UNA. BairL'O no mutl, de Taubaté elo Estado ele S. Paulo 
com uma esch. publ. de primeiras le ttl.'as, creada pel a Lei 
Pro v. n. 47 de 20 de ma1·ço ele 1885. 

UNA. Uma das estações ela E. de F. do Recife ao S. Fl'an
cisco, no Estado de Pernambuco. Fica no kil. 124, 739"'. 

UNA. Morro p1·oxirno da pov. do seu nome, no mun. de Gua
rapary e Estado qo E. S:J.nto. 

UNA. Morro do Estado ele S. P a ulo, no mun. de Itanbaen. 
UN _!1.· ~· , assim denomin ada a pt·aia que vae da pov. do 

Perocao :ü e a ponte no Una ele Guarapl\ry, elo Estado do E. 
Santo. 

UNA. Rio do Estado do Pará, no mun. de Santarêm. Vid e 
Cur uá do S nl. 

UNA. Igarapé elo Es'aelo do Pará; banha o m{m. ele Porte! 
e desagua na margem dit·. elo rio Anapú, Tem communícação 
com o Pacajá pelo fu1·o Pacajahy (Inf. loc.) 

UNA. P equeno rio do .Estado do Pará , no mun. da Ca
pital. 

UNA. H.io elo Estada do Pará; banha o mun. de Bragança 
e desagua na margem dir. do Cae té (lnf. loc,) 

UNA. Rio do Estado do Maranhão; banha a villa de Icatü e 
desagua no Monim. 

UNA. Rio do Estado de Pernambuco; tem origem nas 
yarzeas ela fazenda do Agreste, ao pé dt~ uma pequena serra, 
denominada elo Agreste, em Garanhuns; banha os muns. de 
S. Ben·to, Bonito, Pa lmares, Altinho, Agua Preta e Una e 
desagua no oceano, quasi no limite meridional do Estado, de
pois de cerca de 360 kils. de curso. Recebe os riachos da 
Chata, Pirangy, Pirangy- Pequeno, Jatobá e Jacupé, ao sul;. e 
Mentirosos, Prata, Taquara, Gra,vatá, Gama, Oarrilho, Verde. 
Preto, Jundiá, P almeira, Quandú, Timbó, gstiva, Roncadeira 
e Barro Branco, ao norte. Seu curso é r a pido, não tem váos, 
nunca secc::t. e tem cheias perioclicas ; não é navega.vel além do 
engenho Una senão por meio ele balsas, que descem o rio com 
perigo, em consequencia de 75 cachoeiras que se contam em seu 
curso. Seu alveo é de 20 braças, pouco mais ou menos, e 
sua~ costas cobertas de mattas e catinga s. «A barra do rio 
Una, t a mbem pela falta de algumas obra~ e segundo as esta
ções e monções dos ventos, apresenta ma1s ou menos profun
clade, e é mais ou menos embaraçada a sua pass<tgem, sem 
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todavia privar a entrada de embarcações, que eJdj a m até 8 pés 
d'ao-ua. O rio desde a sua foz a-té á povoação de J3arreiros, na 
ezt~nsão de 2leguas, é bastante navegava!, _apresentan_do apenas 
aJo-umas tor·tuosidades e alguns Jogares baiXos, que sao ft·ancos 
á ~avegação na enchente o as marés . No Jogar da pov. de 
Bart·eit·os está constif;uido um pot•to de algum commerc10, onde 
se conservam regularmente occupadas em t1·ansportes umas 
25 a 30 barcaças.» (Relat. da Direct. de Obras Publs., de 30 de 
janeiro de i854). Além dos tribs_. ac~ma cita;~os, recebe o S. Do
mingoB, o Quebra Machado, o R1achao e o Ca-me-vou. 

UNA. Riacho do Estado de Pet•nambuco, ali". do rio Ja
hoatão. 

UNA. Riacho do Estado de Pernambuco, aff. elo rio Ca
piberibe. 

UNA. Riacho do Estado da Bahia, banha o mu1l. de Inham
hupe e desagua no rio des te nome. 

UNA. Rio do Estado da Bahia, nasce na Bolandeira do 
Capim e faz barra no Catú, aff. çlo Poj1,1ca. E' engrossado pelo 
rio Bt•anco. 

UNA. Rio do Estado da Bahia, desagua no Oceano, for
mando um pequeno porto que communica-se pela praia com o 
porto de Commandat,ba. Depois de um curso náo pequeno 
bifurca-se em clous braços, c do N .. e o do S., que são como elle 
navegaveis em alguns kils. para o in_terior, aq~ell~ ~té o Jogar 
Cacboeirinba, e este em maior extensao. Em 1813 d1z1a o conse
lheiro Bernardo Augusto Nascentes Pinto. «As mar:gens elo 
rio Una e do Braço do Sul, exceptuadas as mas proxunas ao 
litloral, segundo observei, são em q uasi toda a sua extensão 
barra11cosas e livr·es de innundações e de brejaes. As terras 
de um e outro lado, são de excellente qualidade, e as maltas 
em morros pouco elevados ostentam vigorosa vegetação, possuem 
madeit,as d"' lei, e devem prestar-se a todos os generos de cultura, 
por que assim indicam algumas plantações que observei de 
espaço a espaço, descendo os ditos rios on caminhando por 
terra. » 

UNA. Rio do Estado da Bahia, nasce na serra do Mucugê 
em clistl'icto muito cobel'to de mattos e quasi deshabitado. 
Corre de O. a E . pal'allelamente com o Jequiriçá , banha a 
cidade de Valença, onde presta suas aguas como mo·tor á fa
brica de Todos os Santos, e desagua n:a bahia de Tinharé com
municanclo-se com o Océano ao S. pelo canal ou estreito, que 
separa a terra firme das ilhas que compõem o archipelago de 
Tinharé. Neste canal desemboca o J1qUJé, Dos aff. do Una 
é o mais n·otavel o Una-mirim. «O rio Una, esc t·evem-nos de 
Valeuça, nasce na sel'ra do Mucugê e desagua na bahia for
mada pela ilha Tinharé, depois de um curso de 120 kils., 
recebendo como· tdbs. na margem esq. os rios do Braço, Una
mirim a Gereba, e na dir. o Pitanga. No centro da cidade 
serve elle ele ancoradburo ele embarcações de pequeno calado e 
para os pequenos vapores ela companhia Bahiana. Na bahia 
formada pela ilha Tinharé, a 9 kils. da cidade, podem ancorar 
embarcações de alto bordo, apesar dessa bahia estar ficando 
hoje raZJ. . Foi nessa babia que est.eve fundeada a esquadra 
commandada por Lord Cokr,.ne, durante o cerco da Bahia, no 
tempo ela guerra da Independencia. » 

UNA. Rio do Estado ela Bahia, nasce da reunião do rio 
Giboia, que vem da sert•ania do Sincorá, com o rio Jiquié, e 
.cl.epois de um curso de 15 leguas, desagua no Pftraguassú, no 
Jogar chamado Morro das Araras, acima da cachoeira de Al
meecga, recebendo nesso trajecto o Timbó, o Mucugll, o Ando
rinha, o Pau Secco, o Trindade, o Barriguda e outros. Suas 
.margens são sujeitas á febres malignas, mas são diamantinas. 

UNA. Canal no mun.. da Serra, no Estado do Espírito Santo. 
Parte elo Lameirão, atravessa todo o brejal do Una até á ponte 
elo mesmo nome junto a Guaranhum . Foi emprehenclido para 
evitar os perigos rla navegação pelo Lameirão, onde o vento 
.Sul faz virar as ·canôas. (Rubim). 

UNA. Rio do Estado do E. Santo, aff. da margem clir. do 
Tio Santa Maria. 

UNA. Ribeirão do Estado elo E. Santo, nasce pouco acima 
da 'villa da Serra e desde esse Jogar até a sua foz, na extensão 
de áuas leguas, presta-se á naveg!Lção de canôas, recebendo o 
-nome de Tangui na sua parte inferior. 

UNA. Rio do Es~ado do E. Sa n·to, banha o mun. de Guara
.pary. Nasce das senas de Campo Grande, margêa a pov. de 

Una pelo lado S. e desagua na p•·aia junto ao mon•o elo 
mesmo nome. 

UNA. Rio do Estado elo Rio de Janeiro, desagua no mar, 
a 6 milhas ao S. elo rio S. João, na Lat. S. de 22°43', se
gundo Mouchez. Sua barra é de facil accesso. As embarcações 
de c~botagem ah i vão buscar madeiras e café, que transportam 
para o Rio de Janeiro. Os grandes navios só podem approximar
se a distancia de uma milha dessa costa, em fundos de 12 a 13 
metros de arêa. Entre es·te rio e o S~ João ex istem algumas • 
pedras á uma milha da terra. Duas milhas ao S. desse rio clesagua 
o rio Trapiche. 

UNA. Rio do Estado de S. Paulo, nasce das vertentes aus
traes da serra de Paranapiacaba . Corre no mun. de San·tos 
de N. aS. e faz barra no mar. Tem Om,5 na baixa-mar e im,5 
no p~ea-mar. (Azevedo Marques). 

UNA. Rio do Estado de S. Paulo, desagua no Oceano. Corre 
entl'e lguape e ltanhaem. «Sua barra, diz Aze1·edo Marques, 
é mudavel e apezar de set· a foz de um rio extenso e fundo, é 
só navegavel por meio de canôas. , « Embarc1uei, escrevia o 
sabio .Mat·tim Francisco, em 1805, no rio Una, que eu chamara 
antes rio da Paciencia, pela sua l!!rgura, e depois fui por um 
braço até o porto do Prelado, do qual vae dar-se por terra á 
praia da Juréa. » 

UNA. Rio do Estado de S. Paulo, aff. do Sorocaba . Rég-a o 
mun. do seu nome. 

UNA. Rio do Estado de S. Paub, nasce na parte O. da 
s ~rra Quebra Cangalhas, banha os bairros do Ribeirão das Almas 
e do Quilombo e des rtgua no rio Para hyba, entre Tremembé e 
Pindamonhagaqa. ,'l' em o nome de rio elas Almas Dté o ponto 
de sua confluencia com o ribeirão do Entrudo. 

UNA. Rio do Estado do Paraná, aff .• do rio da Varsea, que 
o é do Negro, e este elo Iguassú. 

UNA. Rio elo Estado de Santa Catharina tem sua origem 
na ve L·tente austral da serra do Tabuleiro, lança- se na margem 
septentrional da lagôa de Villa Nova por uma larga emboca
dura. Percorre uma. ex·tensão de 42 kils., banhando terrenos 
uberrimos. Tem mmta profundidade e pouca correnteza. Corta 
es·te rio a grande planic ie chamada Campos do Una, que se 
estende desde a raiz da serra do Taboleiro. 

UNA. Rio do Estado de Santa Catharina, aff. ela margem 
esq . elo Pirahy-Piranga, trib . do rio Itapocú . 

UNA. Rio do Estado de Minas Geraes, aff. elo Santa Bar
bara. Atravessa a estrada de San ta Barbara para ltabira,: 
Nasce na serra d., Cocaes. 

UNA. Lagôa do Estado ela Bahia, no mun. de Alagoinhas. 
UNA DA ·ALDÊA. Rio do Ests.do de S. Paulo. aff. da 

mat•gem esq. do RibeiJ•a de Iguape. Desce da serra ltatins e 
recolhe as aguas dos rios Branco, Serrado pela esquerda, Preto, 
ltimirim, Itinguassú, Cahoby, pela direrta, além de outros. 
E' t ambem denominado Una de Igua1'e. 

UNA DE SANTA MARIA. Pov. do Estado do Espírit o 
Santo, no dist. de Mangarahy ; com uma escb. pub!. de inst. 
prim. creada pela Lei Prov. n. 3 de 3 de julho ele i8(j:l. 
UNA GRANDE. Pov. do Estado do Espírito Santo, no 

dtst. de S. José do Queimado; com uma esch. publ. de inst. 
prim. creada pela Resolução Pr·ovincial de 13 de agosto 
de 1880. 

UNAMARÁ. Rio do Estado do Amazonas, atl'. ela margem 
dir. elo Mithú, trib . elo Tacu'tú. 

UNA-MIRIM. Pequeno rio do Estado da Bahia, aff. do 
Una de Va\ença . Desagua. quatro leguas acima da ddade' de 
Valen.ça. 

,UNA-MIRIM. Ribeirãe do Estado de S. Paulo, aff. do 
Una d'Ald~a. 

UNANÁ. Vide Uananó,. 

UNDERVALD. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. 
de Serinhaem. 

UNGUÁ. Pequeno rio do Estado da Bahia , no mun . de 
Itapecurú ([nf. loc. ). 

UNHA DE GATO. Riacho do Estado do Ceará, aíf. da 
margem dir. do rio Salgado. 
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UNHÃO. Morro do Estado da Bahia, na cidade de 
llhéos. 

UNHAS DE GATO. Lagôa do Estado da Bahia, no mun. 
do Hemanso . (In f. loc.). 

UNHATE. Rio do EsJado do Paraná, aJJ. da ma~Cgem 
esq. elo Gnarakes3ava. Tambem escrevem Inhc~te. 

UNHIUAN. Rio Estado elo Amazonas, aff. úa m17rgem austral 
do Uaupés ou Ucaiary. O capitão-tenente AraUJO Amazonas 
escreve Unhunham e o Dr . Alexandre Roclr 1gues Fet•relra, 
Unh!~UJJn . 

UNIÃO. Cidade e mun. do Estado .do Piaul1y, séde 
da com . do Campo Maior, á pequena distancia ela margem 
dit·. elo rio Pal'nahyba, cerca ele 90 kilometros distante da 
capital 50 do Livramento. 110 do Campo Maiol'. Orago N. S. dos 
Remeclio~ e diocese do Maranhão. Foi e!'ll pl'incipio o povoado 
elo &tanhaclo. ereto em freguezia pela Lei Prov. n. 348 ele 27 ele 
agosto ele 185:3 e em v illa pela de n. 362 ele 17 d~ set,\lm bro elo 
mesmo anno. Inslallalla em 23 de outubt·o ele 18.:>4 . U:levada á 
cidade por Dec . ele 28 ele dezembro de ·J889. O rnun. é ge1·al
mente plano e cobel'to ele ma·ttas ; nas pt·oximicladcs da cidade, 
a SO. ha o mot•ro elas Pedreiras, de onde se descovtma toda 
a cidade. Tem algumas lagôas, entre as quaes as denomt
nadas: Vela, Vicente, Poss~ e Bex1g~. Lavoura de man
dioca, arroz, milho e algoclao. Cl'laç~o de g~do vaccum. 
A industria conüst~ ecn aguardente, fumo, farinha. e obras 
de ol!Hia. 'l'em 8.000 habs. e duas es~hs. publs. de 
instr. prim. Agencia elo correio. O S t·. !J'rancJsco ~\ugusto Pe
r eit·a ela Costa diz o Sdguinte a respe t~o desta, ctdade : « A 
villa ela União, séde da com . esta Gltuada a rna1·gem d:
reit[l. elo rio Parnahyba, em ·tet'l'eno irregular . As r uas sao 
laraas bem dispostas e alinhadas, e a sua edLftcação mais ou 
me~os' re()'ulat• · tem uma praça magnifica e espaçosa onde se 
acha edili~acla ~ eg.·eja matriz. Pela sua posição topographi~a, 
pelos seus recursos e [)ela facilidade de su!-s com.municaçoes 
com a capital e com, o ltltoral, pela nav.egaçao fluvial. a ~·apor 
no rio Parnahyba, e uma elas mats pt·osperas d!7 provmcm, ele 
commercio florescen·te, e de um grande futuro. D1spondo de um 
selo uberl'imo, de bôas matta.s e de outros recursos, cult1va o 
algodão em grande escala e diversos cereaes e legumes, que 
abstecem os mercados locaes ; e mantem em p~quena escala 
criaçõ3s de gado vaccum, cavallar e muar; ele c~.JOS p1·o.ductos 
apenas expor·ta o alg·odão em rama e sola COl'tida. D1sta da 
capi tal16 Jeguas pelo t•io Parnahyba e 14 por terra,.~ do llttoral 
76 leguas pelo \'io e 65 por ·terra .. A v1Ha da Um~o tev e sua 
origem em uma fazenda de gado s1tuacla no propr1~ local e::n 
que se acha, conhecida por faz enda do Estanha?o. Em pt·mcl
pios do seculo presente fundou o seu pt·oprJetano uma modes·ta 
capa li a sob a invocação de N. S. dos Remedios, ao lado da ca~a 
ele Yivencla, para o tlXercicio espiritual ele sua fumilia e isto deu 
mo·tivo a i'ormo.r-se um pequ.eno nucleo de população, que com o 
anelar do tempo se foi desenvolvendo e progred indo." · Em '1826 
já era um povoado soffr ivel, e o prestcle.nte ela provmc1o. _pl·oponclo 
ao governo. a crea~ão ele uma freguez1a e _a sua elevaçao a cate~ 
goria ela nlla, dtsse o segumle em offic10 d~ 27 de setembro . 
« Esta pov. dista 20 leguas do Campo i\Ia1or; banhada pelo 
rio Pnrnabyba, circulada de mat·tas sufficientes para Loda e 
qualqaet· la;·o•a·a, contém muitas feitoriao, é muito fertil e pro-

- mette !·ar a o futuro ser uma das meJhot·es da província, pelo 
se u commeJ·cio, pop numet•nsa e mesmo riqueza., Pela Lei 
n. 393 ele '14 ele dezembro ele '1 855 passou a fazer parte ela com. de 
Tereziua e pela de n. 695 ele iô ele agosto ele 1870 foi de novo 
incorporada a elo Campo l\1ai0r. Sobre suas divisas vide, et;,tre 
ou·tt·as as Leis Prc;vs. : n . 387 de 4 de se t~mbt·o ele 18o4 ; 
n. 4'H de 5 de agoslo ele '1857; n . 524 de 21 de agosto de ·1861 
n. 546 de 2J ele julho dP '1864 ; n. 695 de 16 ele agosto ele 1870 ; 
n. 742 de 19 ele agosto do i87l ; n. 8-14 ele 7 de agost::> de 
·1.873; n. -1009 ele i1 de junho ele 1880. 

UNIÃO. Cidade e mun. do Estado do Ceará, na com. de 
Aracaty, banhada pelo Jagual'ibe. Orago Sant: Anna e diocese 
do Ceará. Foi creada pat·ochia, no lo3'at· denominado Cat1nga elo 
Góes, pela Lei Pt·ov. n . i.083 de '! de dezembro de 1.. 863; ele
n <cla á \'i li a, com a denominação da União, pela ele u. H83 ele 
de A de Betemb 1·o de 1865 e á cidade pelo Dec. 11. 66 da 11 de 
S<'tembro de ·J8go. Sobre suas divisas vide art. li da Lei Prov. 
n. rl. '1 83 ; n. 'l.667 de 11 ele agosto ele 1875; n. 1.5'15 el e ~I, ele 
àezem bro ele 1872 . Agencia do Correio, creu da em 1871. I em 
11.COJ Labs. Lavom·a de algodão . Limita-se com os muns. 
de Ru,sas, ,\racaLy e Mossoró, este elo R. G. elo No1·te. 

UNIÃO. Cidade e mun. do Estado das Alagõas, na com. do 
seu nome no dorso de uma collina, a poucos met,•os distante da 
margem ~sq. do rio Mundahú. [•'.arma clous IJairl'OS distincto~, 
o da antiga pov. nncle está o maMn, cade1a: etc. e o ele JMobf!-, 
ele formação moderna, ligados por uma lade~t·a ao NO . do pn
meiro estendendo-se es te ultimo por um terreno plano e b'L1xo 
á mo~·tante do rio, cuja corre nte banha os fundos das casa~ por 
um dos lados.- O pov., que pelos ultimos an nos do seculo X VIII 
e os primeiros do actnal começou a levantar-se .~a local 1dade em 
qne actua lmenle floresce o mu~. e ~tdade da Untao, .era naqnelles 
tempos conhecido pela clen~mtnaçao vttlgar ele. pov. do lYlcfOf!'OO. 
Para satisfação das necess1clades elo culto relt g10so, desobrigillr 
quaresmae3 e celebração ele missas, quando as podiam t"r, pelo 
Natal Anno Bom e outt·as fes tas elo rito cutholicr , bem como 
pava ~ enterramento de cadarer~s elas pess0as falleciclas alli ou 
nas circumvisinhanças, os pr1mea·os halntadores do Jogar 
fizeram construit• uma tosca e· pequena capella, a que deram 
por padroeira San ta Maria Ylagdalena, passando clabi em diante 
a set· o lo n-a r tambem vulgarmente conhecido p •la pov. ele 
Santa Maria~ Sua proximidade do ce ntro do visioho l~ stado de 
Pernambuco, ele cujo extremo clis.ta poucas le~uas, e a famosa 
tradição que, muitos annos depots de amqutlaelos os neg:ros 
dos Palmares sempre houve a reSJ)eJto ela serra da Barr1ga, 
como excellen;e e seguro valbacouto dE> assa{;sin.os e malfeitores, 
constituiu o dist. da pov. elo Macaco ou Santa Maria ponto 
attrahente elos criminosos daquelles centres ele Pernambuco, que 
pJra ahi convergiam em busca de r ef11gio quando por lá os 
pet·seguia a acção da justiça ou a repr,esalia e a ' 'ingança elos 
parentes e amigos de suas victimo.s . hto deu logar a que os 
poderes publico~ ele Alagôas muito cedo reconh ecessem a ne
cessidade de elevar a dita pov. á categ<lria ele villa, não lanto 
pela importancia e desenvolvimento matada) do pov. quanto 
pela ttrgencia ele eollocar nella ~utoridades ,indici arias e ~oli 
ciaes que detivessem as depredaçoes dos malfe ttores. E1fecllva
mente por deliberações elo Conselho G~ral ela prov. appro,·ada 
por Dec. de i3 ele outubro ele 1831, foi creada TTilla Noya ela lin
jJe?·c~t?·iz, tendo por cabeça a menci~nacla pov. e S<lndo msla.ll~da 
pelo ouvidor ela com. ele Alagoas, Manoel Mess1as eleLeao. 
Em 1835 pelaRes. Prov. n. S ele 10 de abril foi erecta em ft·eg. 
sob o mesmo paclroado da antiga capella de Santa Maria Ma
gdalena; e por Lei n. 233 de 3 de março de .18~4 ~oi ~reada a 
com. ela Imperatriz, tendo por termos ele sua JUrJsdJCçao a v1lla 
elo mesmo nome e o ela Assemb!P.a (hoje Villa Viçosa), o qual 
elella fõi desmembrado em 1870 para pertencer á com. de 
Atalaia e elevando- se por Lei n. 626 de 16 de março de 1872 a 
pov. ele Muricy á graduação ele villa, mun. e ·termo daquella 
primeira com. a que sempre per·tencera. Durante alguns annos 
subsequentes á creação da vil! a, freg. e com . , tomou a locali
dade certo incremento, desenvolvendo- se o seu com mercio e 
pop. ; pot•ém mais tarde as discussões particlarias, as des
avenças locaes e intrigas de famílias pela posse do mando e pre
clominio fizeram-na retrogracla r, r estabelecendo-se alli o cleminio 
do bacamat•te e prevalecendo somente o direito elo mais astuto. 
ou elo mais forte. Os assassinatos se reproduziram, a es·tatis~ica 
do crime cresceu, a acção da autoridade afrouxou pela domora 
e lentidão com que P.lll virt~de da dista~cia e. pessiroos. cami
nhos chegaxam a li ela caplt[tl as proV1denc1as requ1sitadas. 
Assim foi aqu!'l la villa decahinclo a empobrecendo ele modo 
tal que em 1872 ~ pelos annos seguinies, . até o ini~io da 
constr ucção da v1a-ferrea, que hoJ e tem ah sua est~çao t er
minal não havia nella mais que 43 casas velhas e arruinadas; 
um a l)eque na feira aos saiJbaclos; tres ou qu!llro pequen~s 
tavernas · paralisada e arruinando-se a grande obra da matr1z 
a rrue e~ melhor!'s tempos se havia dado começo, e um pe
queno cemitcrio mal cercado, com uma ern01cla consagrada 
ao marlyr S. Sebastião. Notavel transformação, porém, se
t em oper:. do nesta loralidacl e, quer na ordem material, quer na 
ordem moral e social, cl~pois que teve a fel!ciclacl e de ser o 
ponto extremo ela E . de F. conslruicla pela compahia ingleza 
Alcfgàas Railwcby. O sibilo ela locom.otiva ~ez _despertar da 
indolencia e marasme em que n·tropluadas Jaz1 am as for<;as 
vitaes claquella pop . ; o trato quotidiano com os passage1ros, 
qu e a lli vão a neaocio ou em visita ao local, bem depressa vae 
des~rraiganelo-se dos habi tos e costumes ele seus h a bs. aq uell es 
modos rudes e simi -ba•·bat·os de outr'ora e ~ubsLLtuwclo-os por 
maneit·as cloceis brandas e respei ·tosas do homem ctv1ltsacl0. 
A ed ificação tem' progredido coro rapidez; bôas casas tet·reas e ~le 
sobrado de sol ida cons1rucção te~m-se levantado allt. O commerc1o 
avivento :1- se animado e activo; impor·tantes cnsas de negocio a 
r eta lho e compra ele generos para exportação foram ai li estabe-
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lécidas ; a obra da m atriz, por ta ntos annos ao desamparo, 
proseg11e ; em uma palavra, a tri stonha e pauperrima villa da 
Impera·triz de ou tt·os te mpos acha- se hoje tra nsformada em 
1·isonha cidade . A Lei Prov. n. 1.107 de 20 ele agosto ele 1889 
oconce cleu-lhe os fót·os ele c:dacle, a c1ual passo tt a donomiaa r- se 
cidade ela União, ln m como a res pecti va com . e ·termo, po t• 
disposiçã'> do Dec . n. 46 ele 25 de novembro de 1890. - O 
mun. é percorrido pelas se rras da Ban·iga, elo Fl'io, ela Imbira, 
el o Bolão , da Sueca, ela Caaastra , elo Ca fuchy, do Macaco, alé m 
de u11 tras ; é regado pelos rios Mtmcla hú, Cabeça ele P or co, 
Mun dahú -mit•im, Sueca e Caracol. C~mprehe ncle os povs. 
Jussara, S. José elo Bolão e Munclahú-m irim . Lavonr a ele a l
godão e cereaes. T em duas eschs . pttbls . de i ns t. pl'im. e 
agencia do co t·reio . 

UNIÃO. Dist. do Est ado ele iVlioas Gel'aes, no mun . de 
Bat'bacena . 0l'ago S. José e d iocese ele Mal'ianna . Fo i creaclo 
parochia pela Lei P rov. n . 2.U9 de 30 de outubr o ele 1875 . 
T em uma esch. publ. ele in st. pr im . par a o sexo feminino, 
creaela pela Lei Pro v. n . 3.038 de 20 de outubro de 1882, a lém 
de um a o,;ht·a para o sexo masculino . A lavout·a é ele cel'eaes; 
a ind ustria pas tor i l. Sobre o cli ma escrevem- nos : «Não 
de ix:a de S'! l' in sa lubre pe las inhumações de caclave t·es, não s6 
no inte r io t· do ·templo, que ser ve de matri z, como no a tr io do 
mes mo, q ue sempre serviu ele cemi lerio e serve ainda . No
ta ndo-se q1te a ma tri 7. es tft situada no centro d povoado.» As 
eshações ma is pt•oxim as do povoado são: João Ay res , João 
Gomes e Ma ntiqueir a , t odas pertencentes á l~ . de F. Centr al 
d o Brazil. Denominava-se Qttilombo , por ter sido a ntiga mente 
asylo ele escravos fugidos . Alguns ainda a denomi nam Qtâ
lombo ele João Braz, n? me de u m ca pitão-mó r que ahi r es idiu . 
S obre snas cl tv1sas vtde, en-tre outros , o Dec . n . 25 ele 4 ele 
março de 1890. Passou a denominar-se U nião por Acto elo 
Conselho Mu nicipal. 

UNIÃO. Dist . elo E> tado ele Min as Gerae> , no mun. de 
J acuhy . Orago S . Peclt·o . Foi areado di stricto pelo art. I da 
Lei P rov. n . 1734 , ele 5 ele outubro cle 1870 e pa rochi a pela ele 
n. 2.603 ele 30 de novembro de 1880. Desmembrado elo mun. 
de Cabo Verde e a nne xa clo ao ele J acuhy pelo art . I ela ele 
n. 2.784 ele 22 ele sete mbro de 1881. 'l'em. cltras eschs . publs . 
de i nstt·. pt•ima ria . 

UNIÃO. Log . elo Es tado do Maranh ão , nas di visas ela villa 
de F lores , ao poente . 

UNIÃO. Log . elo Estado ele Pet·natl1buco, nos muns . de 
Goitá e Goyanna, Ipojuca e P almas . 

UNI ÃO . Log. do Es tado elas Alagôas, nos mun s . ele Viçosa 
e S . Luiz de Qlli-Luncle . 

UNIÃO. Dist. creaclo na pov . ela Vi uva elo di ss . ele Roças 
No vas , mun. de Cabo Ve t·cle e l!:staclo ele 'Min as Geraes, pelo 
Dec . n . 113 de 20 de JUnho de 1890. 

UNIÃO . Estação ela E. de F. Sul ele P ernambuco; no Es
tado das Alagàas .. 

UNIÃO. Rio elo Estado do T:t io de Janeil'o. n as divisas do. 
mun. ela Ba rra d ') S . J oão . Reune-se com o r:io Bernardo . 

UNIÃO . Ribeit•ão elo Estado d~ Minas Ger aes, a ffi , elo rio 
P reto, que o é do Pat·a hybuna. 

UNIÃO DA VICTORIA . Vill a e mun. elo Estado elo Pa
r a ná, na coro. ele Palm as , á marg~m esq . elo Iguassú, aos 26° 
de lat . S . e 7o 53' ele long . O. do Rio ele Janeiro . Orago N. S. ela 
Victori a e dioces ~ de Cut·y.tiba . Fo i cl' eadl1. par Qchi a pela Lei 
Pro v. n. 615 ele 22 de a lll'll ele 1880, c1ue deu-lhe por lim ites 
ao N. o rio Ig uassú , ao S. o r io J a ngada, compt·ehenden clo os 
cam pos de S. João, a E . o r io Negro e Sa nta Catharina , a O. 
·os mesm os r ios Ja ngada e Iguass(t. '!'em 400 habs . e dua.s 
-eschs. pabls . ele inst. prim. Agenci.a do correio. Foi eleva da 
á villa por Dec . ele 27 ele mat•ço ele 1890 . Essa pro v. foi fun
-dada, ha cerca de 40 an nos , tendo sido se ~ ts primeiros mo
l'adores Joaquim Rodrigu>s da Silva, Antonio i\1ot·eit·a de Cas
tilho, S:dvaclor Jorge cl Moraes e Porlirio i\iot·eira ele Castilho. 
Deve o pr imeiro claquelles nomes (União ) ao facto ele ter sido o 
ponto ele casual encont ro de duas turma9 ele engenheit•os q ne 
es tudavam as divisas do Es tado do P a ra ná e San ta Cath a
'l'ina, no a nuo de 1858 . Em 1887 t inh a 65 fogos., senrl o oito casas 
de paredes de tijolo e as demais ele madeira , havendo algumas 
to~ca rn e n te construídas . Possuia clous pequenos edi fi cios, pt·o
pnos nacionaes, em que funccionavam a secre·tar ia e a enfer-

"maria ela commissão mili tar da es trada de Palm as · um ce
mi tcrio pequeno, cinco lojas ele fazendas e comes ti ~eis , duas 
5 rraria~ , uma sapata ria, um a marcenel'Í a e uma padaria . 
D1stn. de Pa lm as ce t·ca de 126 kils., elos campos ele S . João 36, 
cl e Guarapuava 108 , ela P almeira 126, e ela cap ita] elo Es Lado 
2ttl . Es tó. si tt1acla a 700 metros ac ima do ni vel elo mar, e r odeada 
ele altas serras que, c:iri giclas seg undo o rumo N. , Lermina m no 
v~ lle de Ig~t assú , que corre na direcção E . O. Estas serras 
fo t•mam denso sertão, onde vaguei am hordas de selva.,.e ns . As 
commun icações pa ra os clifferentes pontos elo Es ta ·lo ~ão nYás, ' 
em geral es·trei tas p icadas rasg adas no dorso ma i:> íngr eme ele 
ele l' ada.s serms . E ntretanto, ha communi cação por v ia fitt vial , 
por mew de um peque110 vapor ele reduzido cahclo, até o por to 
de Caia-ca nga, 18 k ils . ac im a da vill a ela P almeira . O 
governo gera l tra ta cl<.' construir uma boa estrada ele roda
gem pa ra Palm as. O sólo é excelle1rte e a pto para produzir 
todo- ge nero ele cultura dos clim as fdos ; os ha bs . , porém, 
apena~ , c ult1vam m tlho , mandioca , feijão, fumo, canna de as
sucar e legumes par a consumo local. Nas mat tas encontram- se 
r;1acleiras ele construcçã~ , predomin ando o pinheiro,q ue seria uma 
fonte de rtqueza se as Vlas ele communicação permit·tissem ex
por tal- o . Iüt t ambem canella, cedro, t al'um an , sassafl'az aro
eira , pau ele bu gre, ipé e diversas outras . E nco ntt·a-se po~· tocl.a 
par te he rva-mat te , ver dadeira. riqueza inexgoLavel, que, além 
de ser ex por tada em gra nde quanLtcla cle, tom ece a bebida mais 
usun. l da pop . pobre , Os principaes g·eneros ele expor tação con
sis tem em gado em pé, couros seccos e her va - matte. A inclus
tri a pas to r il é explorada por a lguns fazenclei l'os, que possuem 
r ?gulur numero ele bons typos ele gado vaccum e cava llar. A 
inclu~ki a fa bril é clesconhec icla, se bem q ue para o consumo 
local fabl'ique- se pot• processos at razados e rotineiros farinha ele 
milho e fumo em rolo . O clima é excellente, embora um pouco 
humiclo . Chove na médi a uma vez em cada tt·es di as. Não h a mo
les tias enclemicas . O gt·áo médio da temper a Lura regula 18° centi
grados, descendo ::t. 13o a média elo mez mais frio, que é o de 
J ttlho. 

UNrf\..0 MINEIRa. Estracla de ferro elo Es tado ele Mina~. 
Ger aes. T em HO kil s . de desenvol vimento com um ra mal 
ele 7 kila . da es ' ação ele F ur tado de Campo~ pat·a Rio No vo. 
Foi de 2.990 :612$615 o ca pit:tl despendido na ccnstrucção do 
t ronco , sendo de ·122 :838$910 o clispencliclo no r a mal elo lUa 
Novo. Este , por ém, não goza comoaque.lla ela gara nt ia ele Juros 
ele 1 •{ 0 • Sun. rece i·ta de ·i879 a 1883 foi -1.590:896:•fJ05 , e a 
clespeza de 1.311:032$535 . A so mma pa ga pelo Estado por 
conba ela gar a n tia elo juros a té 1883mOI)tou a 633:4-16:,;377 . Essa 
es tr ada pe r·t~ nce hoj e á Compa nh ia Leopolclina. . Possue as se
guintes es tações: Serrari a , onde se entronca com a E . F . C. do 
Bt·azil, Silveim Lobo, Socega , S. P edro, San ta Helena , Bicas, 
R ochedo, Roça G1·ancle, S . João Nepomuceno, F urtado ele Cam
pos e ~uarany . Sobre ella informam- nos o segui nte : R cmu.l de& 
Se,·ra?'la - Parte da Serraria , estação da es trada ele fen ·o 
C. do B rar.il, e vae até ao Guara ny, a 3[15 metros acima elo ní
vel elo mar, com o cl ese nvolvimen·to de 109 kils . e 800 metros, 
entroncando na el e Furtado de Campos o ra ma l do 
R io Novo com 6 kils . e 630 met t•os . Conta o ramal cl<L Set•ra
ria 11. estações, e uma o elo R io Novo, pa rte dellas é de con
st rucção de t ij olo e par te de madeira ele lei apparelhael a , mas, 
todas com co.bertLlra de t.elha. Tem o ra mal ela Serraria qua
tro po ntes s tngelas de fe rro sendo um a sobre o rio Nu vo no 
kil. 93, e medindo 24 metros' ; e as r es·ta ntes nos kils . 13, 16 
e 39, tendo a mais ext ensa 26"',80. Exist em nessas linhas 28 
pontilhões , t endo um delles vi gas de f2rro ; qua tro ·triangu los, 
medindo o maiot· 336 met ros e o menor 122; um gira
dor ; 243 boeiros capea dos e 210 a bertos ; cinco ca ixas d 'agua, 
sendo du as ele fert·o, e as re~ta n tes ele a i venaria ele pedra , 
somrn a ndo 125m 2 ,'lO ele capacidade ; tres abrigos para trens 
com 125m ,10 . O ramal ele Serra ri:t. margea o r io Kágado e .em 
part3 o r io Pomba, transpõe diversos t•ibeirões importa ntes e 
corregos de pequeno volume. São çlua tt·o as se rras mais acci
dentadas: do Macuco, elo Li ma, elas Bicas e elo Descoberto; 
as mais accessiveis: a de San ta Helena, a ele S . João e a do 
R ibeirão do Ká gado. A decli vidade nas primeiras é d~ 2 l f 2 a 
3 % ; na c!e Sa?-ta 

1 
Helena e do Ri beirão do K ágado até 2 % ; na 

ele S. Joao ate 2 / 2 %. As es tações elos t•efericlos ra maes servem 
aos municípios de Juiz ele Fóra , Mar de I-Iespanba, S . João, 
Rio No vo e outros . 

UNLÃO VA LENCIANA. Estrada de Ferro elo Es tado do 
Rio ele J a neiro ; parte ela estação do Desen"'ano ela E. F . C. 
do Brazil, e te l'mina com o clesenvolvim~nto c!~ 63 kils . 920 
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1Uetros na mlngem dir, do rio P reto , em fren te da cidade 
dest l nome , no Estado de .Minas Ger aes, a travessando a cidade 
ele Va lença. no kil. 2 ·L8 10 . E' a primeira estrada elo Bl'azil 
constnticla ele bitola estreita. Divide-se em duas s~cções : elo 
Desengano a Va lença (25 kils. ), e ele Valença ao R io P1·eto 
(38 kils . 9.2\l metros). A 1_a secção tem as es·tações do 
Deseng•tno, Q.uirino, Esteves, Souza Barros e Valença; a 2", as 
denominadas Osorio, San\a Ignac1a, lho Bonito, Guimarães, 
SanLa Delfina, Souza Lima, Ventut·a e Rio Preto . O pri vilegio 
para construcçil:o dessa estrada foi concedido pelo Dec . n. 3.6H 
~e 27 ele abril ele 1866; a construcção teve começo a 4 ele 
Janeiro de 1868 ; chegando o tl'afego até Valença em 10 ele 
m~io ele 187i. Em 1tl77 a companhia deu começo ao pro
longame nto para o R io Preto ; a 1 ele ja neiro ele i SSO inaugu
rou- se a linha a te o kil. 36, e em 188 1 até o ponto ele p(t
:rada. A bitola é ele 1m,1 ; a mai or decli vidade é de 3,5% e o 
n1enor raio das cur vas de 71m,85. Segundo affirma o enge
nheit•o Pican ço, o custo da est t·ada elo Desengano ao Rio 
.Preto fo i 1. 728: .25 1,"'0 13. 

UNIBONI. Lago do Estado do Am~zonas, na margem clit" 
·do rio Iça na , 

UNICORÉ, Rio confluente ela margem oriental elo i\Iacleira, 
trib . do Amazonas, pela margem di l'eita . E ' citado nas Noticias 
Geographicas da Capita nia do Rio Negro, pelo conego Andt'é 
Fet·nandes ele Souza e pelo capitão-tenente Araujo Amazonas . 

UNINHA. . Loq . elo Estado ele Pernambuco, no clist . ela Luz 
e muu. ele S . Lourenço da i\Iatt~. 

UNINI. R io elo Estado do Amazonas ; affiue na margem an
··tra l elo rio Ne~ro, pouco aba ixo da pov. de ·Moura, (312 kits. 
talvez, d a foz elo r io Negt·o). O l ago Codajaz na est~ção da rheia 
t~m commun icação com esse rio. Ayt·es de Cazal, diz clenomi 
nat·-se esse rio tam hem Anany. Araujo Amazonas e Souza Coe
lho escrevem Unini. Baena diz: Unini, rio farto ele ta rtarugas 
·e cupaúba ; r ebe11't1 p~ rto do sobredito lago (Cuclayá). O Dt· . 
A . R . Ferreit· a , cliz : «Unini, por outro nome Anany, o qual 
desce pela rec tag· uarda ela villa ele i\Ioura, sttperiot• ao r ef'et-ido 
Jogar cl'e Airão, e clesag ua entre o Jahú e a sobrediba villa . » 
Recebe o igarápé Anamary. 

UNIÚ. Rio elo Estado do Amazonas, a(f. ela margem esq . 
·do rio Negr o, acima elo Demit t , no dist . ele i\:CarahHanas . 

UNIVERSO . Log. do Estado de Pernambuco, nos muns. ele 
.Agu<lJ Preta e Cabo . 

UNURI . I"'arapé do Kltaelo elo Amazonas, na margem 
sep tentrional elo l'JO Solimões, proximo á foz elo riacho Gua
namá e pouco aci ma ela corren teza denominada Jurnpary 
pincl:í. (anzol elo diabo). 

UP ACARAHY. Arroio elo Es tado elo R. G, elo Sul. 
l?o t·ma c,om o Upamarot im e o Itaquatiá o Ibi cuy ela Armada . 
i'i'asce na coxilha ela Linha e recebe o Vaccaiquá. 

UPAMAROTIM. Arroio elo Estado elo R . G. do S ttl; fo r mo. 
com o Itaquati:í. e o Upacarahy o Ibicuhy ela Armada. Nasce 
na Coxilha ela Linha e recBbe o lnn hado das Goiabeiras . En
~ontra-se escripto ·tambem Upamoraty. E' fot•mado pelo Res
t in ga , m•morave l pela cl2rwta elos federalistas em '1893 , em 
fuga depois elo des astre ele In h anel uy . 

UPANEMA (Riachiio do). E' um br aço de mar ou ala
gado como outl'OS mui tos que e xistem em toda a cos·ta elo 
l!]stado elo R. G. elo Norte. 1'em , porém, a lguma extensão, e 
logo na barra se ramifica com o rio i\Iossoró. O vet•dadeiro 
t•iacho do Upane.ma é um dos tribs. do Mossor6 e que nelle 
clesagua 3,5 leguas ac ima da foz na marg? m dir . :::iua foz é 
.funda e "'Uam ecida ele pedregulhos; dentro, porém, é pot· demais 
secco. ( ViLa! ele Oliveira , Roteit•o, pag . 4 .) <<O rlo Upanema 
nasce na serra do P a tú e desemb·tca no rio Apody, 25 kils. 
abaixo da cidade de Mossoró. Recebe o Aclquinhon. » (In[. ela 

·Camara Muuicipal elo Tl'iumpho. ) Tem a cachoeira de José 
Gabriel. 

UPANEMA. Pontal na cos ta do Estado do R. G. do Norte, a 
pouco menos ele uma milha do logar Chiqueiro das Cabt·as, e a 2,5 
111ilhas para ba rl avento ao rumo 64° NB;, da barra elo rio 
:tviossol'Ó. (Vital de Oliveira.) Encostado a elle COL'l'e o riacho 

. .elo mesm o rrome . <<No Upanema, diz o pratico Philippe, no 
tam-se a lguns grupos ele coqueiros; aqui despej a urna grande 
cantbôa que communica-se com o rio MossoJ'Ó. » F oi ahi 
iuaugu~aelo a 3 de julho de 1897 um pbarol qne exhibe luz 
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lixa vr~r iada com lampejos de 15 segundos, visível a 13 milhas 
em tempo clat·o. O apparelho é dioptrico de '1a ordem. O plano 
foca l e·leva-se a 12 metros e 6 centimetros ac im a do solo e 'l2 
metros e 50 cent ímetros acima ela preamar. O appa relho é 
:t;;s~ntaclo so bre columnas ele fen·o pintadas rle branco. Fica 
aos 40 55' 30" ele Lat. S . e 37° 4' 55" de Long . O. de Green
w ich. 

UPÊ. Ilh a elo Estado elo Amazonas , n o rio J a purá, proxi
ma das ilhas Sopa ri, Nova Upê e i\la uary . 

UPÊ . Igarap<i elo Estado elo Amazonas ; clesagua no Japurú 
pela mat·gem fj[ir. 

U P E TINGA. Ribeit·ão do Est ado de S . P aul o, aff. elo rio 
Pardo. (Azevedo i\larques, ). 

U P I. Rio elo Estado elo Amazonas, na margem esq . elo l'io 
Içá , entl'e os rios i\Iauy e Icoté , (Araújo Amazonas.). 

UPIÁ . Rio do Estado do Amazonas, aff. ela mnrgem oriea
tal elo Jtttahy . << Ü Upiá, diz B, Brown, que une- se ao Jutahy 
pelo lado SSE . , a pouco mais ou menos 'l50 milhas ela sua foz ; 
é o p•·im 2iro afl:'. q 11e merece importanci a . E' ele ig ual lar
gu t·a ao Jutahy, tendo um tet·ço de milha ; pot·ém sua profun 
didade junto á foz é de 4 i /2 b1·aças sómeute . Pessoa alguma 
lem subido esse rio senão a a lgum as milhas a lém . As suas 
aguas são pre tas e li mp lclas, con·•endo pouco sedimento em 
suspensão . » 

UQUIRIP Á. Rio elo Estado elo Amazonas , aff. ela mat·gem 
esq. do Mahú, tt•ib. elo Tacutú. 

'Q'QUITAQUE RA. Ilha elo Estado elo Pará, nas d ivisas ele 
Porte L 

URAÇATUBA. Vide Araçatuba. 

URACUG A. Igat·apé elo Estado elo Para, no clist. ele S. ·João 
Baptista do C(mde e mun, da capital. 

URARI Á ( F uro ele ). Braço que o tüo i\lacleira, leguas 
a ntes de sua foz no Amazonas, lança para o ori ~n te e que va i 
desaguar no rio Amazonas. O furo do Urariá, recebe <LS aguas 
dos r ios Canumi1, ~l..b acaxis,. Apiuquil'i b6 , Apoquitiba ou Apu
cutaua, iliaué- assu, J\Iauémtrtm, Maçanary, And irâ., Mamurú 
e uaicurapy , ·tambem as dos l agos Maximo, J osé- miri e J osé
assú . Deve o seu nome á abundaucia que ha em suas mar
gens elo cipó ttil'a?'Y. · 

URA.RICAPARÁ . Rio do E stado elo Amazonas; nasce no 
ser ro. Pac~l'tüm~ (Pacaraimé, na linguagem elos índios) ; corre 
na dtrecçao mats gera l ele NO. paraS~!: . , e desagua no rio Ura· 
ricoera, recebe~do em seu traj.ecto, pela margem clit·e ita, o 
Jl!{ ~tquta?·y , Q!tt?HtttlJCtquen, Ctwwuquen, POl"O?"ÓI'ai, Tupíquen, 
Mwa.puqnen, O·ratwaquen, Nap1,tpctque>t, Rapícaque1t, Tocobi
?"enqtten , Tomitopaque», AimCIJl·a.p&1tten, Caripmut1Ja1mqtwn, 
Aia:rapaquen; e pela esquerda o Araicuquen, . M ... wyquen, 
Ui•wototquen, Aw:waqtten, Rapupctqtte n e Sn1Jl?"iaquen . E' 
muito encachoeit'aelo, sendo mais notaveis as cachoeiras deno
minadas Cctpio , l!tcwinai e Pa?"ictpú, e o g t·ande sa lto ele Am1).· 
huá, com 15 metros de altura . Em su as margens, cobertas ele 
florestas, abundam excellentes madeiras; nellas encontram-se 
g ra nde quantidade de baunilha. E' habitado pelos Aoaquis, 
Muracanans e Maucús. Por esse rio ha um caminho que, atra
vessando a sen·a Pacaraima vai t er ao rio Anapirá, a fT:l . elo 
Parauamnxi, já em territorio venezuelano . · 

URARICOE RA. R io do Estado elo Amazonas : nasce na 
encosta oriental da serra Parimá e vai com o Tacu tti formar o 
l'io Branco, tr ibutado do Negt·o, que o é elo Amawnas . T oma 
o nome ele Uraricoer a desde a confluencia do Tacutú até á foz 
do Auarys, e d'ahi por cleante o de Paruimé até ás su as cabe
ceiras. Recebe dive t·sos tributa~ io s por ambas ás ma rgens, 
se ndo notave is os seguintes pela margem direita: C.tricul'i, 
Avit•opô, Coutaêbo, Alcaméa, Paruainá, Maracayabo, Aimà.
ralP., Barinaba, P aripá, Crequiripá, Maripaquon, Uarapaquen , 
Muraquen, Nunguequen e Turuaru ; e pela esquet·da, o Are
catsá, Cauan:l., 'l'iuoro, Anará, Oruve, Uraricapará. Tomiropá, 
Manarupá, Iuremé ou Idum é, Auaraparú, Marauá, Caya-Caya, 
Mapaquen, Tauaq uen, Binaqueu, Araçaiman. Maj ary, P a 
rim é ou Maruá e Xiriry. Pouco acima ela foz elo UParicapará, 
existe no UL"aricoera a gra!lcle cachoeira Urumany. Dahi pal,'a 
baixo segue -se uma zona encachoeiracla, sendo notaveis as ca
choeiras denominadas: Comichim, Okiripan, Nerepá, Tomiro· 
pá, Iuranaiapon, Mucú- mucú, Uerapon, Arucaiman, Mona-
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rupá, Nereiman, Iaranapon, Pararaitapon, Maripacarapon, 
Cariunaesapon, Paparú e Tupuren. E' habitado por numerosas 
tribus de selvagens entre os quaes notam-se os Kurrchanas 
(ferozes), Macús, Ayumarâs, Porocotós, Macuc.his, U~pecha~as, 
Arecunas e Saparás. A0ima da boca do Urar1capara, 14 krlo
metros, bifurca-se, formando a grande ilha de Maracá, nome 
que tambem tem o canal meridional, ao passo que o sep·tem
trional tem o de Uraricoera. Sua largura da ilha Maracá 
para baixo é de cerca de 350 metros ; da ponta oriental desta 
ilha para cima é de cerca de 150 melros, no grande salto do 
U1•umamy, seis kilomtros, acima da foz do Uraricapa1·á, passa 
comprimido entre dons altos serros e não tem mais de 20 
metros; daqui para cima, porém, torna a ficar mais largo. No 
t empo das gr·andes enchentes é navegavel por lanchas a vapor 
até á ilha de Maracá; d'ahi pat·a cima só pôde ser utilisado 
pelas ubás elos índios que a cada passo é preciso transportar 
pelas pedras e pelo matto . 

URARICÚ. Nação indígena do Solimões, no rio Aucruki 
(capitão-·tenente Amazonas). 

URARIRA. Rio .do Estado do Amazonas. Vide Uarrird. 

URARY. Ilha do Estado do Amazonas, no rio Solimões, 
acima de S. Paulo de Olivença e proxima das ilhas Jauará, 
Tupenduba e Maracanatuba. 

URA U Á. Igarapé do Estado do Amazonas, affi. da ma,rgem 
esq. do rio Coary. (Ara.ujo Amazonas). 

URAUÁ. Igarapé do Estado do Amazonas; desagua na 
mar'l'em dir. do l'io Solimões, pouco acima de Tefl'é e entre a 
foz dos igarapês Marajãhy e Jabuti. A,yres deCazal diz: ,. O rio 
Coary deaagna n'uma enseada do Solimoes,de quasi duas leguas 
de largura e junto delle o Urucuparaná e o Urauá, aliás 
Cuanú, ambos de curta navegação.» O capitão-tenente Araujo 
Amãzonãs, faz do Urauá. e do Cuanú dous rios differentes; 
ãssim, tratando do rio Cua.nú, diz: «Ribeiro do Solimões em 
sua margem direita, acima do Coary entre os ribeiros Uariau 
e Catuá " . O co nego André, em suas Notíaias Geographiaas da 
Capitania do Rio Neql·o, diz que o Urauá, o Coary e o Urucu
paraná desaguam no Solimões por uma só barra. 

URBANO. Massiço entt•a Formosa e os Pyreneus, no Es
tado de Goyaz. E' assim denominado de um portuguez que 
durante muito tempo ahi extrahiu ouro com abundancia. Er
radamen·te o denominam Albano. 

URBANO (Rio do). Um dos confluentes do rio Purús, ·de 
cuja foz dista 1.745 milhas inglezas . O viajante geog~apho W. 
Chandless, deu a este rio o nome de Urbano, em honra do pra
tico Manuel Urbano da Conceição. 

URBANO. Rio do Estado de Goyaz, affi. da margem es
querda do Salinas, que o é do Maranhão. 

URCA. Morro na freg. da Lagôa, pertencente ao Districto 
Federal, vai da Praia Vermelha á praia da Saudade e pren
de-se ao Pão da Aasucar. Entt-e elle e o morro da Babylonia 
fica o edilicio da Escola Militar·, na fortaleza da Praia Ve1·
melha. 

URCA DA CONCEIQÃO. Cabeço de pedra situado por 45o 
NO. da corôa das Lavadeiras, na cos·ta do Estado do R. G. do 
Not•te. Entre o cabeça e a corôa existe um canal com fundo ele 
22 a 24 metros, distante da ponta da Caiçara. 11. milhas. 

URCA. DA COTIA. Cabaço da pedra situado a 12 milhas de 
distancia do arraial dos Marcos, na costa do Estado do R. 
G. do Norte. Entre esse cabeça e a corôa da.s Lavadeiras ha 
um canal de 7 milhas de largo e fundo ue 13 a 17 metros. 
E' esse cabeço tambem denominado -das Caboclas . 

URCA DO MINHOTO . Cabaço bastante secco existente na 
costa do Estado do R . G. do Norte, por 45° NO. da ponta 
occidental da restinga denominada- Risca das Bicudas. Vide 
Oliveira,. 

URCA DO TUBARÃO . Cabaço situado na costa do Estado 
do R. G. do Norte, dez milhas ao rumo ele N. da ponta do 
Tubarão e a H milhas da Urca do Minhoto. 

URIBOCA-MIRIM. Rio do Estado do Pará, no mun. da 
capital. 
. URICOTOTQUEN. Rio elo Estado do Amazonas, affi . da 

margem esq . clo do Ural'icapará. 

URICURICAIA. Igarapé dolEstado do Pará, banha o dist•' 
de Almeirim e desagua no rio Guajará. 
~URITUBA. Vide U?"ttcuritttba. 
U"RlcURITUBA. Ilha do Estado elo Amazonas, no t:io 
Solimõe8, proxima de Codajaz. Defronte della pela margem drr. 
do Solimões desagua o lago Uricurituba. O Sr. Costa Azevedo 
esc r e v e Uricuritu ba. 

URICURITU>BA. Ilha no Estado do Amazonas, em 
fren·te da foz ,do igarapé do seu nome, que desagua na margem 
esq. daquelle rio, na lat. S. appr(lximada de 2°40a e long. de 
14° 31° . 

URICURITUBA. Lago do Estado do Amazonas, no mun. 
de Codajaz; desaguano Solimões. 

URIMAMÃ. Rio do Estado de Pernambuco, affi. do Ca• 
rãhyba, que o é do S. Francisco. Recebe o Salustiano e o do 
Meio, 

URIMONDUBA • Rio do Estado do Pará, a O. do dist. de 
Salinas. · 

URINDEUA . Rio do Estado do Pará, banha o mun. de 
Salinas e desagna na bahia do seu nome, onde tambem dêsagua 
o Muramuipy. Tem 14 kils. de extensão mais ou menos . 

URINDUBA. Rio do EsLado do P ará, na ilha Marajó; banha 
o mun . de Ponta de Pedras. 

URIUNA . Rio do Estado do R. G. do Norte, banha o muu. 
de Canguaretama e clesagua no rio Curimatahú. 

URIXIACÁ, Log. do Estado do Pará, no mun. de San• 
tarém. 

URSULA. Serra do Estado de Pernambuco, no clislrido de 
Carapot6s do tel')no do Brejo da Madre de Deus. 

URSULA (Santa). Dia·t. do ·termo de Sant'Anna, no Estado 
do Ceará. Denominava-se outr'ora Maasapê. Foi m·eado pelo 
De c. n. 88 ele 21 de outubro cl~ 1890. 

URSULA (D.) Ribei11ão do Estado de Minas Geraes ; nasce. a 
1.200 metros de altitude, no pov. dos Barbosaa, e entra na margem 
dit•. do rio das Mortes, tres ki!s. acima do Registro Velho, 
depois de formar a bella cachoeira do Uruhú. A' margem dil·· 
r ecebe dous aflls. que nascem no Alto da Cruz das Almas, um 
elos quaes tem sua confiuencia logo abaixo ela cachoeira, 

URSULA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, no dist. de 
Congonbas e mun . ela Conceição. 

URSULA (Santa). Carrego do Estado de Minas Geraes, afl'. 
da margem dir. do rio Pirapitinga Pequeno, que é uma das ca· 
beceiras do Pirapitinga, trib, do P arahyba do Sul. (Inf. loc.) 

URSULA (Santa) . Cachoeira elo Estado de Matto Grosso. 
Vide Canal do Inferno. 

URÚ. Igarapé do E Jtado do Amazonas, aff. da margem esq. 
do rio Urubú, pouco acima da Pedra Assentada (1° tenente· 
Shaw). O Sr . B. Rodrigues não faz menção desse igarapé. 

URÚ. Rio do Estado do Maranhão, nasce no Páu elo Rato, 
banha o mun. de Guimarães e lança-se no Oceano . Recebe O• 
Urú-mirim, o Desiderio e ou-tros. 

URÚ. Bart•a na cos·ta do Estado .do Maranhão, entre as pontas 
do Bacanga. e da Caoca. Em consequencia da direcção opposta 
pelos ventos d\3 E. e de ESF.., que ahi são muito frequentes e 
pela estt·eHeza do canal, presta-se esta bart•a s6mente a em bar· 
cações de oito pés de calado, não obstante ter profundidad& 
para mais. 

URUÁ. Dist. do mun. de Manicoré, no Eat'l.do do Amazonas, 
á margem do rio Made.ira. 

URUÁ. Antiga pov. do Estado do R. G. do Norte. A Lei 
Pr·ov. n. 3&7 de"~i9 de julho de 1858, elevou á villa essa pov. coiJl. 
a denominação de villa ele Canguaretama, sendo para ella trans· 
ferida a séde da villa Flor. A de n. 351 de 26 de setembro de 
1856 creou ahi uma eecl1. publ. de int. primaria. 

UROÁ. Ilha no rio "Wfadeira, aba ixo da fõz do MataUl'á, no 
Estado do Amazonas. 

URUÁ. Ilha do E~tado do Amazonas, no mun. de S. Ga
briel . 

URUÁ. Ilha no mun. de Muaná e Estado do Pará. 
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URUÁ. Igarapé d1 Estado do Amazonas, no dist. de 
-Janauacá e mun. da capital. 

URUA. Pa1•aná do Estado do Amazonas, no rio Madeira e 
illlun. de Manicoré. 

URUÁ. Cachoeira no rio Tapajós, acima da cachoeira 
A~uhy e da foz do igarapé Pimenta!. « E' antes uma corre
deira do que uma cachoeira, diz o Sr. Barbosa Rodl'igues 
porque não constitue ella mais do que grandes massas d'agu~ 
que, apertadas entre os recifes que se atravessam irregular
mente .d~ uma a outra margem, mais ou menos parallelos, 
se prec1~1tam impetuoaamen·te, sem formarem quedas. » 

URUA. Lago elo Estado do Amazonas, no mun. de Mani
coré. 

G
URUAHÉ. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. de 
oyaJ?na. 

URUAHÉ. Pequeno rio do Estado de Pernambuco afl'. 
do Capibaribe-mirim, Tem cerca de 18 kils . de curso. ' 

URUAHU. Mort•o do Estado do Ceará, no caminho de 
Sucatmga para Beberibe . Delle avista-se o mar. 

. URUAHÚ. Lagôa do Estado elo Ceará, no dis·t. ele Suca
tplnga, com mais de dous kila. de extensão. E' muito piscosa. 

ompeu escreve Urttaha,ú, 
URUAIM. Rio do Estado do Pará; banha o mun. de Viseu 

e desagua no Gurupy (Inf. loc .) 
URUAMBY. Igarapé do Estado do Pará, pertencente á bacia 

do Xingú. Vide Itactwuhy. 

URUANÁ. Lago elo Estado do Pará, nas margens do rio 
Jamundá. 

URUANDEUA. Bahia na costa do Estado elo Pará, entre 
Salinas e a ponta de Curuçá. 

URUAPIAR~. « E' um rio que desagua no lago deste 
~orne, que pt·o~riamente é que defiue no Madeira, a 521 kils. 

e sua foz, O no, ele aguas pretas, é de longo percurso, rumo 
ESE · Vagam-lhe nas margens os ferozes Parintintins, que 
teem_,Jhe impedido a navegação. O lago e:rpande-se cerca de 
10 klls. para o interior, prolonga-se, parallelamente á mar
gem do rio, a SO, na distancia de .24 kils., na Lat. 6°13'0". 
Pelo inverno, de junho a dezembro, communica com outros 
menores quo ficam adeante. Todos esses terrenos são ricos de 
seringueiras (A. Amazonia) . » « O rio Uruapiara é de agua 
p1•eta e de curso longo . Propriamente não é elle, e sim o lago 
do mesmo nome, que se lança no Madeira. Nos terrenos ba
nhados por este rio abundam as seringueiras. Em suas mar
gens vaga uma parte da ·tribu dos Parintintins (Conego F. B. 
de Souza).» Ha ainda no Madeira uma ilha denominada Urua
piara. Fica no mun. ele Manicoré, á margem di r. do Madeira. 

· . URUARÁ. Ilha bastante grande do Estado do Pará, no 
r1o Amazonas, defronte ela villa da Prainha, que fica na mat·
gem esq . do rio. Amazonas) e da foz elo rio Uruará, que cles
agua naquelle r1o pela margem direita. 

URUARÁ. Ilha situada no rio Tapajoz, quasi defronte da 
foz do Cupary, no Estado do Pará . 

URU~RÁ. Rio do Estado do Pará, nos limites d·o mun. 
de Mont Alegre com o de Gurupá . E' bastante extenso e per
corr~ terras firmes e fertilissima~ ; deixa á esq. o lago Ca
ma pu, segue para E., passa pela beira do lago •.ramatahy, toma 
o rumo N. E., deixa á dir. a entrada do lago Arurú e, ernfim, 
~ecebendo á esq. um paranamirim do Amazonas, ramifica-se, 
lndo seu braço oriental sahir no mesmo Amazonas, quasi de
fronte elo serro ela Velha Pobre . Em suas margens ha muito 
cravo, castanhas, cumarú e outros generos (Ferreira Penna e 
Costa Azevedo). Ayres de Casal faz egualmente menção 
desse rio, que diz desaguar po1• duas boccas abaixo do rio 
Curuá. 

URUASSÚ . Lagôa do Estado do R. G. do Norte, no muno 
de S. Gonçalo. 

. URUÁ-TAPERA. Pov. do Estado elo Pará, na confiuencia do 
rto Trombetas com o Nhamundá entre a ilha Jacitara a OSO. 
e o Paraná-Mirim do Caxuiry . ' Os seus moradores em sua 
quasi t otalid3de dedicam-se á cultura do ·cacáo e á ind•tstl'ia 
pastoril. Orago Santo Antonio de Padua. Foi creada freg. 
pela Lei Prov. n. 1.278 de H de dezembro de 1886. Sua eg'reJa 

matriz foi construída pelo padre José Nicolino Pereira de 
Souza, que se acha nella sepultado . Dão-lhe tambem o nome 
de Mura-Tapera . Foi elevada á categoria de villa com o nome 
de Oriximina pela Lei n . 174 de 9 de j unho de 1894. 

URUÁ-TAPERA. Ponta de terra que se prolonga pela 
margem esq. do rio Trombetas, aff. do Am azonas, no Estado 
do Pará. Fica-lhe fronteira a foz do igaJ•apé Sapucuá. Dessa 
ponta começam as terras da companhia da navegação do Ama
zonas. 

UEUA Y. Rio do Estado elo Pará, na ilha Maraj6; pro
cede ele um pequeno lago, corre ao orient!' da cidade de Mon
sarás e desagua no rio Pará. (Inf. loc.) Na carta de Velloe~ 
Barreto não é mencionado esse rio, mas o Arucwú. 

URUBA. Rio do Estado das Alagôas, aff. do rio Co
ruripe. 

URUBA. Rio do Estado da Bahia, aff. do Grongogi. 
Nasce 6 leguas distante da vi!la de Poções, na Serra Geral , do 
lado doS ., e que tem o mesmo nome . Desag!Ja com o nome ele 
rio dos Morrnhos. 

URUBAXI. Rio do Estado do Amazonas , aff . da margem 
clir, do Negro. E' de agua pt·eta e muito abundante em peixes 
e tartarugas. Em suas margens colhe-se grande quan·tidade 
de puxiri. «Quanto ao Urubaxi, diz o Dr . Alexandré R . "'er
r eira, baRtará t1•anscrever o que a respeito delle nos dett a ler 
o autor do Roteiro ele viagem des ta capitania e é do theor se
g-uinte: «Foi em outro temp'> povoado ele Manáos, elos quaes , 
diz Frit~, citado por Mr. ele .Lacondamine, pag . 70, que tinham 
neste rto uma grande aldeta chamada Ienefiti, que o mes mo 
Lacondamin~ suppõe cabeça de província dos Manáos, e set· 1. 
que deu mottvo para se fingir a cidade Manôa. E' ve•·clade que 
havia a aldeia na bocca da margem oriental, cujo nome er a Irana
nauoca e não Ienefiti. Como os índios costumavam dar ás al 
deias os nomes elos principaes que as dominavam, pôde ser 
que em tempo mais atrazado fosse denominada Ienefiti por ser 
do mesmo nome o principal, éntão existente, ou que, ·tendo 
dantes aquelle nome, voluntariamente o mudassem em Irana
nauoca . Tambem não disputo a conjectura ele lYir. ele Laconda
mine, posto que a referida aldeia nem tinha as qualidades e 
grandezas com que se fingia a cidade de Manôa, nem era a ca
pital da província dos Mauá,.os, pois não obstante serem estes 
todos confederados, eram com tudo as suas aldeias independentes 
uma das outt·aa, e muitas dellas tão populosas corno a It·ana
nauoca.» Affirma o Dr. A. R. Ferreira que o Urubaxi, o Inuixi 
e o Xin.ará communicam-se com o Japurá. 

URUBAXI. Lago da Guyanna, entre os rios Neg t•o e Japurá, 
com os quaes communica. E' habitado po1• Macús (Araujo 
Amazonas). 

URUBÚ. Nação indígena do Solimões, nos rios Juruá e Ju
tahy (Araujo Amazonas). 

URUBU. Cidade e mun. do Estado da Bahia, na com. da 
seu nome, a dons kils. da mar.,.em dit•. do rio S. Francisco, 
252 acima da cidade da Barra do Rio Grande e 2i6 !!.baixo da 
villa ·de Carinbanha, defronte de uma ilha muito fertil. As 
inundações perioclicas fizeram com que não fosse fun
dada na margem do rio e s im um pouco mais longe em um alto 
que a resguarda deltas. E' uma cidade decadente. Orago Santo 
Antonio e diocese archiepiscopal ele S. Salvador. -Foi creadà 
parochia em 1718 pelo arcebispo D. Sebastião Montei ro da Vide; 
villa em 1746 pelo Conde das Galveas; cidade pela Lei n. i77 de 
25 de junho de 1897; com. pelo art . VI ela Lei ~rov . n. 6 de 
maio ele i835, que desmembrou-a da com. do Rw de Contas e 
constituiu-a com os termos de Urubú e Carinhanha. O art . Vr 
daLei Prov. n, 124 de 19 de maio de 1840 ai:mexou á com. ele 
Urubu aos muna. ele Macahubas e Monte AI-to; o art. I! § V 
da éle n.. 809 de H de junho de i860 constituiu a com, 
do Urubu com os tet·mos deste nome e do de Macabubas, 
pet·dendo o de Monte Alto, que pelo art. II § IV da mesma 
Lei passou a formar uma com . Em 1880, em virtude elo 
art . [ § Ir ela Lei Proviu . n. 1.997 de 9 de julho perdeu o 
termo de Macahubas, que passou a constituir uma com . O Acto 
de 3 de a"osto de 1.89.2 constituiu a com. do Urubú com os ter
mos de U~ubu, Brejinho e Macahubas. No municiJ?iO ficam c·~ 
povs . denominados Senhor Bom Jesus da La~a e Smo ~o Matto. 
A popul. do mun. é estunada em. iS . OOO .habtts. Agenct.a do. cor
reio e eschs. publs. Sobre suas dtvtsas Vlde c D_eo. ele 6 rle JUlho 
de 1832 e a Lei ProTincial n. 61 de 25 de abrü de 1837. 
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URUBÚ. Assim denomi na va-se a actual Yi ll a do Codó; no 
Esta do do Ma ra nhão 

URUBÚ . P ov. do Estado do Maranhão, no mun. do Codó, 
á ma rgem d it· . do t•io l tapecurú. 

URUBU. Log. do E s tado elo Piauhy, no mun. do Parna
byba , n a ilh a g ra nde de Santa b;abel. 

URUBU. Lo"'. elo Estado elo R. G. do Norte, na par·te ela 
coata ent re a b~·l'a do Guajü e a ponta ela Pipa . 

URUBU. Nome dado antigamente á vil! a de P t·opr iú do Es
tado de Serg ipe . 

URUBÚ. Log , do Es tado de Pernambuco, no mun. de Na-
7. ~ reth. 

URUBÚ. Oi s t. ela freguezia de Mattosinhos, termo de Santa 
Luzia e Estado de Minas Geraes . 

URUBÚ. Log. do l~s ta clo de Matt o Grosso, a 36 kils. ela 
capital. 

URUBÚ. i\Iorro á margem esq. do ri o Pamahyba, Es tado 
elo Mar a nhão . Jaz um kil. ao SO. el o morro dos lY!oJ·cego; 
ou dos iVIüag1·es. 

URUBU . Sert•a n o mun . ele Casca ve l e E st ado do Ceará . 
UR UBÚ. Serra do Estado de P ernambuco, no mun. da Es

cada (I·nf. l oc . ) . Do mu n . do Limoeiro fazem -nos menção de 
uma se n a ele egual nome . 

URUBÚ. Serra do Estado das Alagôas , no rnun : do P asso 
do Cam aragibe. 

URUBÚ. Serra do Estado de Se1·g ipe, no mun. elo La-
garto . 

URUBÚ. i\Iorro do Estado de Se L"g ipe, no mun . ela capita l. 
URUBÚ. Stlrra elo Es·taelo ela Bahia, n o mun. el e seu nome. 
URUBÚ. [11onte elo Es tado do Espil'ito Santo, enLre Gu ara-

pary e A nchie·ta. 
URUBÚ. Morro no m ttn, de iVIagé e E s tado do Ri o de J a -

neit·o . 

UR UBÚ. Serra do E s ta do de i\Iin as G eraes ; di vide junta
mente com a serra da Saudade as aguas elos ri os Perdição e São 
Francisco elas do Inclaiá . 

URUBÚ. Serra do Es·tado de Minas Geraes, á ma1·gern dir. 
do rio Gra nde , cerca de seis kils. do arraial da Ponte Nova . 

URUBÚ. Morro do Estado ele Min a~ Geraes , no mun. de 
L avras, n~s proximida des do rio Cel'Yo. 

URUBÚ. Morro do Estado ele Matto Gt•osso, no mun. da 
capital. 

URUBÚ. Ilha el o Es tado do Pará, no mun. de Faro . 

U RUBÚ.Ilh a·clo ms tado elo Maranhão : situada no sul elas ilha 
elos G~ta?"ds , na embocadut·a elo rio de seu nome, bem corno na 
do rio das Carnahubeiras,em frente da bahia de ManLible. Con
tígua, elo lado ele SE ., fica-lhe a ilh a de Barracôa. 

URUBU. Ilh a do rio P a1·ah)•ba, mun. de S. J.oão da Barra 
e Es·tado elo Rio ele J an eiro. Er<J. denominada antigam en'ta do 
Defunto . Vide Dt!-(an to. 

URUBÚ. Igarapé do Es tado do Amazon as, a.fl'. da margem 
dil'. el o rin P adauiL·y, t rib. do Negro. S11a foll lica poxima a 
d os igarapés 'r arihyra e Carvão . 

URUBÚ Rio do Estado do Amazon as; nasce nas vertente3 
das serr as da Guyana Ingleza, começando por um estreito des
aguadôuro das mes rnas te t·ras, que para elle correm por nume·· 
rúsos riachos, que secca m no verão. E' formado pelos rios 
.!Yfb ietra, Qa,,·ancó-y c U?· ubntinga. Segue a direcção méclin. d~ 
SSE. a té o J'Ul'o Arauató, e c\ 'ahi por deante até á foz a direc
ção rnéda de N~E . A.té á Foz do Urnbutinga atravessa um 
tel'reno alagadiço, a presentando em diversos Jogares a !gurnas 
eminencias . D'ahi por deant• o tet•ren o tarna~s e mai~ ::teci
dentado, a corrente mai s rapicla, e começam as cacho~iras e 
corredeiras, a ultima elas quaes fi ca cerca de 78 kilometros em 
linha recta de Manáos. Depois ela região encachoeirada, a velo
cidade diminu e, a larg ura augmenta, appar ecem ilh·•s. Adeante 
do furo Am~tató recebe os seus clous ma iores affluentes: o Cat~·ú, 
con lraverten te elo Anibá, no lado esqufl rdo, o Anibti., mai or ele 
·todos, q1te vem elo mesmo lado, e ex pandindo-se na vfl.s ta bacia 

ele Saracá, vae afinal desaguar no A mazon1s, que en I' Ü\-l_?·ê 
elifl'e t·e ntes furos . (Ext . do R elctt . ele Barbosa R odrigues. -! 87v). 
Os indi..,.enas o de nomina vam B ·tt?"U?' U!I" Ú ; da ndo-lhe os portu
n· uezes ~ nome de Urubú, pelo qu a l é hoje gel' almente conbe
~ iclo. O to tenent<? Antonio Madeit•a Sbaw no seu l.ra baJho 
sobre o rio Urubu, diz : «Quantia as ·terras do Cr11 zeiro er a m 
a in da conhecidas por - Brazis, tinh a este rio a denominação
de Bnrururú, ela ·tribu de índios d'es te nome q11 e a!Ji habitava, 
sendo ma is ·tarde subsli tu ido pelo actual, pouco t empo ele po is da., 
invasão dos descobridores. A não serem os acontecimentoS · 
occorridos em pt·incipios de -1663 e meia elos elo seguinte, nada 
ma is sa encontt•a esc t•ipto de apro ve il avel áce t•ca elo rio Ur ubú ,. 
pelo meno~, que me conste , Es·ta ca rancia ele n o ti cias ácerca 
ele um rio tão proximo á flore scent ~ capi·ta l, c\ eu lagar a for
mar-se sobt·e elles opiniões hypel'boli cas, havendo algumas tão· 
arrçjadas que consicleravam-n'o co t:Uo o el dor·aclo do Estado . 
D'vet·sos aclminist t·aclores elo Amazonas manifes·ta l'arn el e -· 
se ja vehem ente de mandai-o explorar, entre outros o Dt·. Do
m'ingos Monteiro P eixoto, não t ea cl o levado a ell'eiLo por cir
ctum tancias de occasiiio . O cidadão Heleodoro P er eira Martins , 
tendo subido o Urubu, movido pot· iutet'tlBBas commet·ci aes, em 
maiO de 1872. ao 'tra nspô1· a primeira cachoeira sossobrou a 
i o-a ri Lé em que· ia, e a não sar um indio que fazia pa l'te ele sua 
t~ipul a çiio, que o guiou c!Ul'an~e 9 dias pelo ma tto, morreda i 
mingua, p~gancl o co m a viela a irnprev iden·te a foutesa. Mes mo. 
assim só loa1'0U alca nçar a maloca elo Caua , em c·)m ple to es tado 
ele nudez, ~xtenu ado de fadiga . Em começo elo a nno de 1874, 
o SL". Dt· . 'J oão Barbosn Rod1·igues conse..,. uio ir até pouco acima 
des te ponto, de onde r< gressott pt·ovaveYme nte, por fal tar-lhe 
t empo ou recursos para proseguil'. No anno seguinte, em julho,. 
nelle penelt·ou o Sr. conde de Roch~v ille com o fim de scien
t ifica mente estudai-o; mas, teve a infeli cidade de sua embarca· 
çiio a fund ar-se prox imo ao Aibú. T endo pe t·dido n 'l n a nft·a-· 
gio t odos os instrumentos , ma·t3rial a mantim en·os, fui obri gado 
a r eg t·essat·, de mc.clo q ne continuou o Urubú a consava t·- se· 
mys t ~ ric so, t.ra ncado aos explomclo1·es , e os seus h a bitantes ele 
então par;.. cú enL"iquecera m o seu r epertorio ele lenda s, consi
derando-o um outt·o cabo - Não . Rasgámos o v é3 elo mys tel'io, 
e pelo successo feliz ela vi úgem que n 'elle empreh end9mos, c t·eio· 
nã o r es tará a menor duvida ácerca do que de m ais interessante· 
possa ahi haver. Desfel'l'ando-se de Man:ios, desce ndo- se pelo· 
Amazona .~ , com escala pot· Silves , a dis tancia a vencer-se a·té a 
fóz elo Ut·ubít, confluente ela margem esquerda cl'aquelle rio, é ele· 
305 kilometros e 9l0 metros; sendo 166 kilomol i'OS e 860 metros 
de Manáos a ltacoati a ra, 9.2 kilometros e 700 metros desta 
cidade a Silves, e cl'ahi á fóz do !Jrubú (lat . S= .2°- 55'-38"' 
long . O. elo Ri o ele Jan eiro=15o24'-26"), 46 kilometros ~ 350· 
metros. Subio-b até á la t. S=2°-'12'-'10". Long. O. elo Rio de 
J aneiro= l6°- 54'-42", sendo ahi a variação magne·tica de 4° 
=10' E, tendo percorrido uma distancia de 330 ki!ometros e 76 4.' 
rnetL"os, contadas as curva~ do ri o, ou de 176 kilome ~:os e 130· 
melros em linha t•ec ta. No meu fmco conceilo, s • ·t tvessemos 
avançado mais dez a quinze milh as tería mos chegado ás nas
centes, que me parece demoram em planura~ de seJ•ra, cl'oncle 
se devem originaL' tambem os l'IOS iYia tn:t·y, Pur~cpê-cuara , Ana-. 
vi!h ana e J a uapery, t aclns desco nhec1d0s e m expl orac\os . Ü 
rumo geral el o f]rubú é de SE . 4 E. Suas ag uas sã 'l pr~ tas, 
mas, no período da ' 'asante, a partir ela se~unda cocheirct tem 
a côt· preJornin ante ele melaç,,, A qualidade' de Reu leito divergrt 
em cle·terminaclos loga res : assim, desde a f6z até á ent rada do 
lago ela Gloria, é geralm énte ele vasa ou lod o at1l:tcliço, d'ahi 
a cachoeira Iracema, pt·eclornina o pégo de areia, e para cima o 
fundo é inval'iavelmen·te ele pecl1·a . Ti ve oc,;as i õ·~ s çle medir a 
dilferençft elo nível das aguas na maxirna ench .· nt2 e Y<1 Sante e 
achei ser egual D. SmSO, na par·te e lll que o Amazon!J.s está em 
contncto com elle por m •> io ele diJ1'e t~e ntes eanaes de .communi-: 
cação ; mas conLinuanclo-se a subll· o rw esta c\JilerGnça .vat 
dimin ~lindo' tã ·J rapidamente que já na primeira cachoeira é 
ell a apenas de 2m, to. No alto Urubú nih ha enchentes nem 
vasc..ntes , e sómente as aguas se a volumam quando cãem chu- · 
vas prolongadas e abundantes. Na lat. S= 2••-51'- 21'', !oug. 0.. 
do Rio ele Janeiro-16°-0·l'- 26" e ncontm-se a cachoeira Lin
cloya, mas. não se deve consideJ'al' pt•opriam ente d'abi a secçã o 
encach oeirada, pnis o rio cursa cles )bstt•uiclo ainda umn. dis
ta ncia ele 93 ki!ometros e 3:12 meLrus, s6 merecendo tal class ifi
cação a partir da seg"llllcla cac\loeira , a qual succe'ctem-se cnt'l'e· 
c\ei ras ele podra e alterosas cachúeit·as . Su as ilhas pela cheia 
fi cam quasi t odts su-bme1·sas... Os ca naes deste rio, que com
muhicn-m-o com o Amazonas, são: Caua, S . Antunio, Ca inarná e 
Aibú (Uixi'tuba); todo> entt•~tm acima da cidade de Serpa, ~e-
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guindo- se depois os do Carão, Canaçary- grande e Curucá, no 
lago Canaçary, e finalmente o Piramirin: estes entram abaixo 
da mencionacla cidade. O ri o so é navegaYel de março a julho 
}Jqr embat'C"çõe> de pouco calado, e isto até á Jlrimeira cachoeira. 
Se esta, em vil·tttde de ext r aordinaria enchente pudesse ser 
transpos ta, subsistiriam ainda as clifficuldacles, pois, comquan to 
houvesse fttndo bastante pura a navegação, fa ltari am os neces
sarios r aies de curva·tum pat·a as evoluções ele manobra. E' 
portan·to, somente o rio Uruhú navegavel n'uma distancia de 15'2 
kilometros e 4.22 metros, no período da maior cheia. As diffi
culclacles maiores a superar no pet• iodo da vusante são perfeita
mente .de t!lclo~ conhec idas. De .feitl), é _sa.birlo que ness3 ·temp1 
os nav10s qne fazem escala po r Silves, nao obstant e sua constnlC· 
çã? ~gp~cia l, adequada n; navegar .em po:1ca ag ua, não podem it· 
~te a ~· !li a, por ficar mmto ob>trutdo o n o claquelle nome; ora, 
e prec1sa~ente es·ta a r o·ta a seguir-se para penetmr no Urubú , 
No Saraca, falta bambem agua neste tempo, e os baixos ele al·eia 
q.ne tem na bocca do rio, tom am improficuas q11aesquer tenta
tt;vas que se possa fazer para subi l-o na vasante., 

URUBÚ. Igar apé elo Es·taclo .do Para; desagua na ma rgem 
esq. e j 1m: o a foz do rio lVl~wacá. . 

URUBÚ. R io ou antes canal, cnja bocca acha-sa a n:SE. da 
babia de i\Iantible ; Estado do Maranhão. Communica com o 
rio do 'J.'o?"to por meio de um igarapé que separa a ilha. do 
Ca,rdoso da Desgt•aça ; tambem commu ni ca com o rio Car
nalmbei?·as por um canal, situado entre as ilhn,s B<lrracôa e 
Sobradinho. Tem sua i"oz bifurcada pela ilha elos G1t.aras . 

UAUBÚ. R io do Estado d Maranhão, affi . dir . da Jtapecm•ú. 
URUBV . Rio do E ;tado do Parahyba do Norte, affi. do 

CurJmatau. 

URUBÚ. R iacho do Estado ele Pernambuco ; desa"ua na 
margem es_q. do _rio Capibal'ibe , . N::~ l~em: sob1·e o pr~jeot? ele 
um cemal ew cleww elc~s agttas do no Cap!banóe, pelo direct'l!' elas 
Obras Publicas, Dr. J osé 1'ibut·cio Pereira de Ma"alhães faz ·se 
menção não só desse ri acho , como o de um outro c~' mesn{onome 
affi . c!~. margem dir. do rio Gapibat·ibe . 

URUBÚ. Riach::> do Estado de Pernambuco, aftl. do riacho 
1'abocas. 

URUBÚ. R iacho do Es t,ado elas Alagôas, no mun. do 
Pilar . Recebe o Biquinha. (O r. Espindola. Geogr . Alagoana) . 

URUBÚ. Rio do Estado de Sergipe, banha o mun. elo 
Lagarto e clesagua no rio l\.fachaclo, a ffl. do Pianhy. (lnf. loc.). 

URUBÚ. _R iacho cto;Eslado de Sergipe, no mun . de Propriá. 
URUBÚ. Riacho elo Estado de Sergipe, banha o num . de 

Campos e desagua no rio Real. (lnf, loc.) . 
URUBÚ. P equeno rio do Estado da Bahia, aff. do S. Fran

cisco pela margem oriPntal, ac im a da villa do Rem:mso. 
URUBÚ . Corrego do Estado ela Bahia, atravessado pela E. 

ele F. ele Caravellas . 
URUBÚ. Rio do l~staclo do R io de J anei!•o; desagua na la

gôa de Cima. 

URUBÚ . Ribeit·ão do Estado do Rio de Jane iro ali da 
ma:gem qir. do rio Pia banha. E' atravessado pala E.' de E. do 
Grao-Para sobre uma pon te de nove metros de vão. 

URUBÚ . Arroio do Estado do R. G. do Sul s!l'. da mat·gem 
dit•. do \'io ljuhy-mirim. ' 

URUBÚ. Ribeirão elo Estado de Mi:tas Ger aes, atr. do Mat
tinho, que o é elo rio dus Velhas. 

URUBÚ. Carrego do E~tado de Goyaz; banha o mun. da 
Pa lma e cleoagua no rio Maranhão. Recebe o Ubá. 

UR UBÚ \'\ i o elo). Cot•rego que desce a engrossa , .. o ribeirão 
Bento Gomes, no Es t cdv de Matto Grosso. 

URUBÚ. Cachoeira no r io Jmuá, no Estado do Amazonas. 
URUBÚ. Corredei ra no rio Pa rn ahyba., na 2° s .~ cção, entre 

a bnrt·a elo rio cJas Balsas e a conedeira ele Santo. Estevão. 
URUBÚ. Cachoeira no rio Ipojuca, no Estado de Pernam 

buco, na com. da Escada. Em um dos jornaes des'le Estado 
encontr ámos, em -1888, a seguinte descripçâo dessa cachoei•·a: 
"E' conhecida por Caiehoei>·a elo U>·n~IÍ- uma extraordinaria 
pedr:J., uma massa enorme que está collocada no rio Jpoju;a 
entre os t errenos dos eng-enhos P ilões e S . Caetano, u!Jl•angendo 

um a e o:.rtra margem, co:n extensão de i 1~ metros, e com a ltura 
de 50, sem contar a extensão ela grande rampa ou clecli v e ao 
co rrer elo rio, onde a agtta de3ce com violencia ancas mesmo de 
ehegar á g t· a nde crueda , cuj a altura é a que já mencionámos. 
Pelo invet·no toma- se a mais linda cachoeira que temos v iqto, 
pl'incipalmente quando chega a ser toda banhada pelas aguas elo 
r io, que StiCcessivamente vão mudando as côres; principia pela 
côr escm-a, mndando para ha ~·renta, amarelbda, vermelha e 
pot' titn muito esbranq ui çada pOl' já te r passado as i mpurezas 
da chúa, sempre esp um osa em ·tocla a extensão da superfície 
da pedra ou !age, pat·ecendo ao longe um immenso lençol. 
Tanto na ver·tig inosa correnteza por sobre . a grande exte .1são 
de um plano mttito inclinado, ou rampa, onda se cos·tuma pas
sear pelo verão, como na grande queda, cuja agua precipita-se 
ele enorme altm·a na immensa bacia, é lucia ttm espectacu lo 
m1ravilhoso! Poe cima do. lage o impttlso ela corrantna faz 
chocar a agua, com feenetica agita ~ão, já elevando-se , já salpi
cando em locla a d it· ~cção, já sacud indo punba:los de espuma 
sem conta, arremeçando gt·ancle quantidade de jactos em seu 
e.s:t raordin ario clespenhacleit·o co:-n toda a agua que banha 
aq uella mons·tmosa massa, qu e é uma só peclra, produzindo 
um ror.co estronrloso mistueado de estampidos semelhantes ao 
t r Jvão ou ás bravias ondas do mat·, mais ou menos ruid osas, 
de conformidade com o volume el'agna qne leva na sua cheia o 
c m claloso Ipojuca, e ·toda s ~ peec ipita na gt·ande bacia . Assi m 
é q1w fórma o mais agt·~ davel panorama qne nesle genei'O se 
pócle imagi na r, mas só é permitticlo vêr-se a cerltt distancia; 
lá é impossivel ch ' ga t·-se nessas occaüõ~.s, nem mesmo perto, 
por causa_ da constanb e nattn al chuva que espalha-s.e nas 
1mmedw.çoes ela bac1a, causada pela evnpocação, formando 
denso nevoeiro, principalmente pela manhã, que eleva-se da 
queda da agua até perder-se de vista. As aguas elo immenso 
poço, sempre er..1 abolição e cada vez mais agitadas, faz em 
reunit· e ao mesmo tempo dispersar pequenos, nns abundantes 
flócos e rodinhas de espuma em sua vasla superficie, qne vistas 
ao longe representam a linda paizagem ele um campo esmal
(ado de fl óres, parecendo umas vezes sepa t•adas, ontrils agru
padas, sempt•e em constante movime1lto pelo sopro ela viração, 
de modo que as pequ2nas vagas fo rmadas pelo balanço das 
aguas, expostas aos lumino~os ra ios elo sol , brilham aarada
velroen te aos olhos do cul'ioso e.;pectador. Pelo varão, poré,i;, póde 
ser percorrido em cli vet·sos p ?nt•JS, cada um de mais ag<"adavel 
perspectiva. Ao pôr do sol apparece então exteaordinario bando 
ele ancloriobas, que rompendo rapidame nte a conenteza mais 
frac a, vão agasalhat•-se nas dobras ela pedt·a onde fazem pou
sada. Ha um Jogar onde o in .o-reõso é desconhecido da maior 
pat·te dos visitantes; alli só c~ega c1ue~1 soub :J r ou ·t i vet· quem 
lhe mos tre a entrada inteiramente impet•cepLiv3l, tal é o clis
fa rce com que a na·bureza soube collocar immensidade de pedras 
de divet•sos ·tamanhos e fót·mas, deixando sómente passagem 
para uma pessoa, a qual curvando- se bastan t~ pôde ·transpor a 
denominada Ga?·ganta do Urubú , para chegJr mais p~ rto da 
q,neda da agua, Jogar muito aprecia,·el por s;1a exquisitice . Na 
pa~sagem observam-se as fendas da pedra e nella3 muitos morce
go3 esvoaçando·por causa da presença elo importuno visitante, 
para duas grutas que ficam aos lados da entrada . Da borda do 
mesmo poço., no ·tempo de verão, vemol em nossa frente aquella 
enorme pedra, de cujo cimo jorram duas alvas correntezas, dei
xando quasi toda a lage núa e b ~m exposta á nossa cu riosa 
vista. Ao nos>o lado vemos, formando meio cit•culo, at·vores 
frondosas e viçosa r elvn, ornando aquelle tão snberbo, quanto 
extenso e prof.,nclo lago. E' assim que p~cle•se no yerão analy
sat· e aclmimr tão es tupenda obra com que a natm•eza noq pre
senteou. Lá em cima tam bem tudo é clitferente pelo verão, por
qua nto em vez elo bellc ao longe, como é pelo inverno, apenas 
notam- se duas estreitas correntes em cada lado ela ex tensa pedra, 
figurando duas listas brancas, mal desenhadas, sem se poder 
faY.et· idéa, ctuar.to de perto, o que lá tem de bello . Sim, alli n o 
cume do Gi_qcmte ele Pedra pemamuuca no é que se póde g.>zar 
um lindo panorama; é dali que se desco rtina uma hella e riso
nha planície e tambem montanhas na exte nsão de a lgumas 
leguas em c~irecção ao curso do mesmo rio, cuja vista perde-~e 
através da lmha ferrea S. Franc isco, na altura da estaçao Frei
xeiras ; é a lli ao mesmo tempo que receLemos o benefico bafeJO 
da aragem qLie ness e Jogar não se cança de agita.r seu leque ora 
mais a pressado, ot·a mais vaga!'oso, fazend o suavtsar o ardor do 
astro vivifica nt.e para hem gozarmos, nessa hom em que o nosso 
espirito experime nta nd:J uma .estranha sensação, par~ce ficar 
em completo extase ! .. , A este Jogar é que se dá o nome de 
Cachoeira do Ur11bú.» Do Estado recebemos a seguinte nolicia. 
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URUBÚ (Cachoeira do). A' margem elo rio Ipojuca, 
na florescente com. ela Escada, existe actualmen·te um novo 
e aprazível pov. denominado Primavera, a um quaFto ele Jegua 
da estação Freixeiras, o qual, apezar ele só ter oito mezes de 
existencia, já conta quatro Mpaçosas ruas, uma praça, boas 
casas commerciaes de molhados , ferragens e fazendas, duas 
aulas particulares, com regular frequencia, onde gratu~tamenle 
são admittidos alumnos de ambos os sexos . Aos dom10gos ha 
feira alli, muito concorrida, onde com abundancia se encon
tram todos os generos da pequena lavoura . E' a um quarto 
de legua deste povoado, como acim a dizemos, que fica a ca
choeira do Urubú, da qual vamos tentar fazer uma descripção 
rapida, E' o que ha de mais importao te, -tudo quanto a na
tureza póde formar para engrandece1· o seu magestoso ~mperio, 
em cuja sublimidade é impossível penetrar a imaginação do 
mais ousado mortnl. A sciencia, na sua progressiva marcha, 
prestes a penetrar no infinito, capaz de revolver todo o globo 
terrestre, a sciencia esbat•t·a de encontro á grandiosa obra que 
só a natureza pbde executar! tão singela quanto soberba, ·tão 
facil quanto ditlicil de comprehsnsão; faci l para o homem que 
ingenuamen·te admirando-a, conll'mta-se em dizer : quão 
grandes são os poderes do Omnipotente! limitando s6mente a 
isto suas investigações; difficil para o homem de vasta. ima
ginação. O philosopho contemplando-a exclama: tudo isto 
que vemos é o grande segredo da natureza l O que faremos nós 
sem os recursos scientificos para descrever um objecto ele 
tanta importancia e que demanda grandes conhecimen·tos1 Só 
a força ele vontade nos conduz por um caminho tã•> espinhoso, 
qual é a descripcão que vamos emprehender de o·bra tão mara
vilhosa, quão superior ás .nossas fo1·ças, visto que ainda não 
houve quem se lembrasse de melhor desempenhar esta missão. 
Que sirva ao menos a nossa narração de estimulo, e tambem 
de apontamentos a quem melhor _quizer fazer este trabalho. 
E' conhecidtt por cachoeira do U1•ubú uma extraordinaria 
pedra, uma massa enorme que está colloeada no rio Ipojuca, 
entre os terrenos dos engenhos Pilões e S. Caetano, abt·an
gendo de uma a outra margem, a extensão da i14 metros e 
com altura de 50 metros, sem contar a extensão da grande 
rampa ou declive ao corret· do rio, por onde a agua desce com 
violencia, antes de chegat• á grande q uécla, cuja altura mencio
námos. Pelo inverno torna-se a mais linda cachoeira que 
temos visto, principalmente quando chega a ser toda banhada 
pelas aguaa do rio, que successivamente vão mudando de côres, 
principiando pela côr escura, mudando para barrenta, amarel
lada, vermelha, e por :fim muito esbranquiçada, por já terem 
passado as impurezas da cheia; sempre espumosa em toda a 
extensão da superficie da pedra, ou !age, parecendo ao longe 
um immenso lençol. 'l'anto na vertiginosa conenteza, por 
sobre a grande extensãode de um plano muli.bo inclinado, oode 
se costuma passeiar pelo verão, como na grande quéda , cuia 
agua precipita-se de enorme altura na immenaa bacia, é ·tuao 
um espectaculo maravilhoso I Por cima da lage o impulso da 
correnteza faz chocar a agua com frenetica agHação, já ele
vando-se, já espadanando em todas as direccões, sacudindo pu~ 
nhaclos ele espumas sem conta, arremessando grandes quanti
dades de jactos ein seu extraordinario clespenhadeire com toda 
a agua que banha aquella monstruosa massa, que é uma só 
pedra, produzindo um ronco estrondoso, misturado com um es
tampido semelhante ao trovão, ou ás bravias ondas do .mar, 
mais ou menos ruidosas, de conformidade com o volume d ·agua 
que leva na sua cheia o caudaloso lpojuca. Assim é; que. fó1·~a 
o mais agradavel panorama que neste genero se pode 1mag1-
nar, mas, que só é permit-tido ver-se em certa clis·tancia . Lá 
é impossível chegar nessas occasiões, nem mesmo per to, por 
causa da constante e natural chuva que espalha-se nas imme
diações da bacia, causada pela evaporação, e formando, princi
palmente pela manhã, denso nevoeiro, que eleva-se da quéda 
dn agua até perder-se de vista. As aguas do immenso poço 
sempre em abolição, e cada vez mais agitadas, fazem reunir e ao 
mesmo tempo dispersar pequeuos mas ab11ndantes flocos e rodi
nhas de espumas, em sua vasta superficie , que vista de longe 
representa uma linda paisagem de campo esmaltado de flores, 
parecendo umas vezes separadas, sempre em constante movi
mento pelo sopro da viração . De modo que, as pequenas vagas 
formadas pelo balanço das aguas, expostas aos luminosos raios 
do sol, brilham agradavelmente aos olhos do curioso especta
dor. Ao pôr do sol apparece extraordinario bando ·ele andori
nhas, que, rompendo rapidamente a correnteza mais fraca, vão 
agasalhar-se nas dobras da pedra, onde fazem pousada. Ha um 
fgar cujo accesso é desconhecido á maior parte dos visitantes. 

Alli só chega quem sabe, ou tiver quem lhe mostre a entrada, 
inteiramente imperceptível, tal é o disfarce com que a naturez11. 
soube collocar immensidade de pedras, de diversos ·tamanhos e 
fôrmas, deixando sómente passagem para uma pessoa, a qual, 
curvando-se bastante, póde transpôr a denominada Garganta 
do Urubú, para chegar mais perto da quéda d'agua, Iogar 
muito apreciavel por sua exquisilice. Na passagm observam-se 
entre as fendas da pedra muitos morcegos esvoaçando para 
duas grutas que ficam aoe lados da entrada . Da bord11. do 
mesmo poço, no tempo do verão vê-se pllla frente aquella enor
me pedra de cujo cimo jorram as duas alvas corretezaa, dei
xando qua!li toda a !age nua e bem exposta á curiosidade. 
Ao lado vêem-se, formando meio circulo, arvores ft·ondosas e 
luxuriante relva, ot·nnndo aquell e tão soberbo quanto extenso e 
profundo lago. E' assim que p6de-se no verão analysar e 
ac!mirar _tão estupenda obra con:t g.ue a natureza n_9s presenteou. 
La em Cima, talllJbem tudo é diflerente pelo verao, porque em 
vez do bello ao longe, como é pelo inverno, apenas notam-se 
duas es·treitas correntes em cada lado ela extensa pedra, figu
rando duas listas brancas mal desenhadas, sem se poder fazer 
idéa, quando de perto, do que visto d.e lá tem de bello. Alli, no 
cume do gigante de pedra p~rnambucano, é que se póde gozar 
um lindo panorama : é dalli que se descortina uma risonha 
planície e tambem montanhas na extensão de algumas leguas, 
em direcção ao curso do mesmo rio, sendo que a vista vai per
der-se através da linha ferrea S . Francisco, na a ltur a dv. es~ 
tação Freixeiras. E' alli, ao mesmo tempo, que se recebe o 
benefico bafejo da aragem, que nesse logar não se cansa de 
agitar seu leque, ora mais apressada, ora mais vagar osa, fa
zendo suav isar o ardor do as·tro vivificante para bem gozar ela 
vida, nessa h ora em que o nosso espírito, experimentando uma 
estranha sensação, parece ficar em completo extase, contem
plando tanta maravilha I A esse logar é que se dá o nome de 
Cachoeira do Urubú. E já que estamos ahi, não devemos deixar 
ele ir visitar o assás tradicional e legendario convento, o qual 
faz parte integrante da nossa narração. Em traços largos e 
ligeiros vou fazer sua deacripção. Existe alli um semi-circulo, 
composto de uma só pedra, a grande distancia, entre as dúas 
margens do mesmo rio Ipojuca, mais acima ela cachoeira do 
Urubú, em fórma de muro bastante alto , e em cujo centro e na 
parte mais baixa passa forte correnteza, além de muitas e finas 
correntes da mais límpida e crystalina agua, que igualmente 
lançam-se do cimo claquella especie de muralha em outro poço 
mais pequeno ,do que o primeiro, mas, muito elegante, por sua 
fórma bem desenhada com apparencia. de uma bacia. Ha no 
semi-circulo de que fallamos uma saliencia ela mesma pedra 
formando como que um alpendre, porém todo desigual, tendo 
su-fftciente largura em alguns lagares para abrigo de muitas 
pessoas, sem receio de incommoclarem-se com á chuva. E' isto 
que se chama o Convento . Ahi m ttitos pescadores costumam 
passar noites bem alegres pelo verão, sabot·eando ceias ele ca
marões apimen_taelos, acompanhadas de ~spirituosa . canna, 
sabida elas fabrtcas da localidade; e depo1s, · ao ar hvre, de 
poeticas noites de luar, deitados sobre o amplo lagedo, con~ 
tam-se historias divertidas e ditos ch1stosos, emquanto niio 
chega o somno, porque só costumam volta1· para a casa no dia 
se&ninte. Pelo i0;verno é i~poasivel chegar-se lá, pois que 
touo o ap~sento fica •mmet•gtdo na agua. Ainda temos um 
pouco ma1s longe e abaixo d'o engenho Pilões, um logar vul
garmente conhecido por este nome derivado sem duvida elas 
muitas cacimbas formadas no laged~ com tamanhos e modelos 
different{\S, sendo que algumas assemelham-se u caldeiras, 
mas com P\'Ofundidades extraordinarias, e outras muito i•azas 
assemelhando-se a enot·mes bacias. O maior numero existe em 
uma lage que atravessa o rio no mesmo logar, conhecido pelo 
l'eferiElo nome de Pilões, nome que se dá ao engenho e a mais . 
alguns sítios das proximidades. Tudo isto, que é bastante 
curioso, além de outras particularidades que só com a vista se 
p6de apreciar, taes como a ft·ondosa vegetação que assombrêa 
a maior parte do l'io, com poeta de arvores colossaes ele envolta 
com exquisitas parasttas e pequena relva matizada de flores; 
tudo isso offerece ao vjsitante um passeio agl.'adavel e delicioso. 

URUBÚ. Cachoeira formada peló rio Doce, Faz parte da. 
seria denominada Escadinhas. 

tJRUBU. Cachoeira formada por um aff. do t•io elas Mortes, 
um pouco acima do Registro Velho, no Estado de Minas Geraes. 

URUBÚ. Lago do Estádo do Amazonas, na margem esq. do 
rio Purús. E pequeno e dista da ma,rgem 200 braças (Dr. S. 
Coutinho.) 
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URUBÚ. Lagôa dõ Estado do R. G. do Norte, a 10 kils. da 
-villa de Papary (In f. lo c.) 

URUBUAM, Log. do Estfl.do do Amazonas, á margem dir. 
do rio Purús. 

URUBUCOÁ. Vide Bocod. 
URUBUENA. Log. no dist. de Abaeté do Estado do P ar á . Tem 

uma esch. pt1bl. de instr. prim . m·eada pela Portaria de 30 de 
abril de 1874. E' banhado peló furo do seu .nome. 

URUBUEN A. Igarapé do Estado elo Pará , atf. elo rio Ma· 
zagão, no mun. deste nome. 

URUBUPUNGA. Salto no rio Paraná , 12 kils. acima da 
foz do rio Tie.té, a altura da quéda é de '10 metros. 

URUBUPUTAUA. Igarapé do Estado de Pará, no mun. 
de Mcjü. 

, U~UBUQ~ARA (Aldeia de) .. Antiga pov. do Estado. do 
I ara, Situada a margem du·. elo no U rubuquara, muito acima 
de sua f t)Z . Et·a missionada pelos padres de Santo Antonio. 
Em i 75S foi elevada a categoria de lagar, oom o nome de 
Outeiro, nome apropriado ao lagar em cxue estava situada. 
Hoje não existe e>ta po-v., mas a da PrtHnha. 

URUBUQUARA. Ilha do Estado elo Pará, no rio Xingú 
e mun. ele Souza! (Inf. loc.) 

URUBUQUARA. Rio do Estado do Pará, na ilha Marajó ; 
banha o mun. de i\'lonsarâs e desagua no rio Pará (!nf. loc. ) 

URUBUQUARA. Rio do Estado elo Maranhão aff. do 
l'IIaracassurrié. ' 

URUBUQUARA. Arroio do Estado do R. G. do Sul· des
agu?- na margem esq . do rio Ijuhy-Grande abaixo do pa;so da 
Capllha. Recebe o Resmlador e o Iriguaty. 

URUBUQUARA. Cachoeira no rio Jauaxim ou Juanxim, 
trib . elo Tapajoz. 

URUBUQUESSABA. Ilha do Estado ele S. Paulo, no 
mun. de Santos, eleli·onte da praia do Embaré, E' tambem de
nominada José Menino. 

URUBURETAMA . Log. elo Estado do Amazonas, no 
mun. ele S. Pauloele Olivença , ámargam esq. do rio Itecuaby. 

URUBURETAMA (Casa ele urubús). Antiga villa e freg. 
do Estado do Ceará. Orago Santa Cruz. A Lei Prov, n. 8S6 
de 20 de julho ele 1859, transferiu a séde da -vil! a para a pov. de 
S. Francisco, e a de n. 1.131 de 21 de novembro ele 1864 a séde 
da parochia para a mesma pov. E' hoje 11m clist. do mun. de 
S. F1·ancisco. Tem uma esch. publ. de inst. prim., creada 
pela Lei Prov . n. 606 de 8 de novembro de 1852. 

URUBURETAMA. Ser1·a do Estado elo Ceara, cerca de 
108 kils. ao NO. ela Capital e a 36 elo oceano, correndo parai
leia a este ele L. a O. na extensão de 96 kils. com largura 
desegual de 24 a 60. E' baslante alta, sua rocha ele gne1ss a 
granito. .Manam della alguns riachos, sendo mais notavel o 
Mundahú. E' bastante fertil e nella se cultiva muito algodão, 
mandioca, legumes, canoa e café. Ahi estão a -villa de Itapi· 
poca, a extincta de Santa Cruz e aos subpés as povs . de São 
Francisco e Arraial. 

URUBÚS. Ilha na babia do E. Santo e Estado deste 
nome, á entrada do sacco de Jucutuquara. 

UR UBÚS. Morro do !Districto Federal, no logar denominado 
-Pilares e freg. de Inha·uma. 

URUBUTINGA (Rio) . Um dos formadores do rio Urubú, no 
Estado do Amazonas. 

URUBUTINGA. Pov. do Estado de Sergipe, no mun. do 
Lagarto . 

URUCARÁ . Vil:la e muu. do Estado do Amazonas. Orago 
Sant' Anna·e diocese de Manaos. Foi creada freg. com a denomi
nação de Sant'Anna da Capella pela Lei Prov. n. 462 de 3 de 
maio de 1880 e eleYada á calegoria de vüla com a denominação 
de Ul'llCará pela de n. 744 de 12 de maio de 1880, que inaor
porou ao seu mun. a freg. de S. José de Ur<~curituba . Foí 
installaclo o mun. a 7 de setemhl'O ele :L886, tendo ·tido Jogar a 
eleição para vereadores .a 5 de julho. 

URUCARÁ. l..og. do Esbado do Ci:'eará, no termo de Ma
ranguape. 

URUCARÁ. Umas das denominações locaes da ·serra do 
Maranguape, no Estado do Ceará. 

URUCARÀ. Rio do Estado elo R. G. do Norte; banha o 
mun. de Arez e desagua na lagôa Papary (Inf. loc.) 

UR UCAXY. Ilha do Estado do Amazonas, no mun. de 
S . Gabri~l. 

URUCÉ. Log . do Estado da Bahia, no mun. da Casa Nova. 
URUCÉ. !poeira no mun. do Remanso do Estado ela Bahia. 
URUCÚ. Log. do Estado ele Pernambuco, no mun. ele Bom 

Conselho. 
URUCÚ. Pov . no mun. de Muricy e Estado da.s Alagôas, á 

·margem esq. elo rio Mundahú, com uma capella. 
URUCÚ. Po-v. do Estado da Bahia. distante 6 kile . da villa 

do Brejinho, com algumas casas de telha e lavoura ele arroz e 
fumo, 

URUCÚ. Colouia militar fundada á maTgem elo ribeiro do 
mesmo nome, no lagar em que atravessa a estrada de Santa 
Clara, no Estado ele Minas Geraes. Suas terras são ferteis e 
produzem, em grande abundancia, milho, feijão, aL'l'OZ, café e 
fumo, e com especialidade a canna e o algodão. Entretanto a 
falta de communicações, principalmente para a cidade de 
S. Malheus, no Estado do Espi~·ito Santo, impede de algum modo 
o seu desanvolvimento. Tem duas eschs. de primeiras lettras 
creadas pela Lei Prov. n. 2721 de 18 de dezembro de 1880. 
Foi elevada a dist. pela Lei Prov. n. 2.418 de 5 ele novembro 
de 1.877. Pertenceu ao mun. de Minas Novas, do qual foi des
membrada e incorporada ao de Philadelphia (Theophilo Ottoni) 
p,elo art. I ela Lú Pro v. n. 2.486 de 9 de uovembr0 ele 1878. 
l'em agencia elo correio, Cl'eada em 1880. 

URUCÚ. Dist. elo Estado ele Minas Geraes, no mun. de 
Ponte Nova, com uma esch. publ. de iost. prim. para o sexo 
mascwlino, creada pela Lei Prov. n. 2.730 de i8 de dezembro 
de f880. Foi elevado á parocbia pela Lei Prov. n . 3.4.42 de 28 
de setembro de 1887. Orago N. S. do Bom Successo. 

URUCÚ. Estação da E. ele F. Bahia e .Minas, no Estado 
deste nome, no kil. 234. 

UR UÇÚ. Serra no mun. elo Ingá do Estado do Parabyb'a (!(o 
Norte. 

URUCÚ, Serra do Estadede P ernambuco, na~ divisas da 
pov. de Santo Antonio do Bebedomo, proxima do riacho Prata, 
aff. do Una. 

URUCÚ. Morrono Estado de Matto Grosso, a clil•. qo rio 
Paraguay, entre Corumbá e Paraguay-mirim. 

URUCÚ. Rio do Estado do Amazonas, no dist,' ele Coary. 
URUCÚ. Igarapé do Estado elo Para, no mun. de Breves. 
URUCÚ. Riacho do Estado do Ceará, aff, do rio Bastiões. 
URUCÚ. Riacho aff. elo rio Parnahyba; desagua abaixo da 

foz do rio Balsas (Relat. cit.) · 

URUCÚ. Rio do Estado do Parahyba do Norte; rega o mun. 
de Alagôa Grande e desagua no rio Mamanguape. 

URUCÚ. Rio do Estado das Alagôas, aff. do Mundabü pela 
margem direita. · 

URUCÚ. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aif. do rio 
Mucury. 

URUCÚ. Carrego nascido na serra de Albuquerque e que 
vae tet• á lagôa Jacacligo; no Estado de Matto Gl'osso. 

URUCUBA. Lo~. do Estado das Alagôas, no mnn. de São 
José da L age. 

URUCUBA. Serra do Estado das Alagôas, a 120 ki!s. da 
capital e a 18 ao S. da Lage elo Canh0to, 

URUCÚ-GRANDE. Igarapé do Estade do Pará, no elist. 
de Santat·em Novo. 

URUCUIA. Dist. creado no ·termo de S. Francisco do Es
tado ele Minas Geraes, pelo Dec . n. 393 ele 24 ele fevereiro de 
:1891. 

URUCUIA. Rio do Estado de Minas Ge1·aes; é um dos mais 
abundantes affs. ~a marg~m esq. do rio S. Francisco. Segundo 
Halfeld, é este rio navegll!vel por barcas e ajoujos na extensão 
de 133 kils. 73 00 pouco mais eu menos acima de sua foz. Os tal'-
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renas àe ~ suas margens são de grande fertilidade, havendo 
nel!es madeiras de constl'ucção, das quaes os habs. fazem um 
dos seus ramos de ·commel'cio ele exportação. Entre mui tos afl's. 
que r ecebe no.tam- se os rios Mandacarú, Claro, que teem cerca 
ele 222 ki'ls.cle curso, S. Do.uingos, E xtrema, Pedras, Veados, 
Verde, S. José, J aboticabas, S. Miguel, Vargem Grande, Con
ceição. ribeil'ão do lvfa tto, das Lages, Areia e diversos outros. 
Diz~m nascel' ele um as elas r am ificações da serra do.s Pyreneus, 
tem um cu.rso de 456 kils . e dar para o rio S. Fran cisco 15.600 
palmos cubicos rl'agJa por segundo . O engenheiro 'l'eiv., e Ar
o-ollo em sua memoria clescriptiva sobre a :rr:. de F . Bahia e 
K-Iina's (1883), diz: '' A 195 kils. ab ~tixo de Pirapora, recebe o 
S. Francisco pela sua margem esq . o rio Urucuia, de 501 kils. 
de extensão , que entra com 157 me tros por segundo ele agua 
tão clara e put•a q·.1e se p6cle ver a~ pedras e a reia no fundo, 
sendo a 1 argtll'a cl~sse ri o ahi ele 100 metros . Esse rio é nave
ga vel por barcas e aj ouj os até 140 kils . acima ela sua barra, 
passando muitas cac!Joeiras, porém, não obstante, a inda seguem 
as canôas ;1té Mutuca, que fica 190 ldls acima ela embocadura.» 
Recebe a inda proximo ás suas cabeceiras os rios Taqual'il, Pa
ciencia, Raisama, 1'aboca e B ,nito, qué ·em algumas cartas 
figuram oort'endo em territorio goyano. 

URUCUMACUAM (Minas do) . Descoberbo aurifero fei~o 
em meiaclos do secai o 18o (175<11) pelos jes ·ritas mi ssional'ios elo 
rio Madeira, que subiram p~lo J amary e Cnmaiguhyna até os 
campos dos Parecys. Foi tradição , e ainda é, ·que eram muito 
ricas ; mas nun ca os se.rta nistas matto~grossenses p'uc\eram en
contral~as . Luiz de Albnquerqne fel- as busca r em 1775 ,fazendo 
partirem 5 de j unh<:> 'elo a rraial ele Sant'Anna a mais bem11re
p cwada e (O?"neoicla bandeú·a q·ue tem vis to estes s~rtões, diz o 
autor elas Memoria s Chronologicas da Capitania de Ma·tto 
Grosso. Ficavam mais ou menos entre as nasce ntes do Corum
biaJ;a, J amary e Camat•a ré, no araxá elas cor.lilheiras elo Nor·te e 
dos Parec,Ys . 

URUÇU-MIRIM. Pov. no mun. de Gravatá do Estado ele 
P ernamb ttco, com urna capella ela inYocação do Divino E. Santo 
e um cemiterio. O pov. trambem se denomina E . Scmto . 

URUÇÚ-MIRIM . Serr u. do Estado ele Pern~mbuco, no 
mun. ele Grava·tá (Inf. loc. ). 

URUÇU-MIRIM. Riacho elo Estudo de Pernambuco, afl'. 
do rio Amaragy. 

URUCÚ- PARANÁ. Rio do Jilll~ado elo Amazonas. O co
.nego André, em suas N otieicM Geog,•aphicas da Ca.pi·c,~nia elo Rio 
N eg·ro, diz que esse rio, o Coary e o Urauá desaguam na mar
gem ~ dit•. elo Solimões por uma só bocca. Ayres de Casal, em 
sua Ghoro_q,•aphic&,cl iz que o Urucu-parauá eo Ur auádesaguam 
junto da foz elo Coary. O capitão-·te nente ArauJo Amazonas, no 
seu Diccionario, faz menção de um rio com esse nome, que 
desagua no Apaporis. · . 

URUCURÁ . Log . elo Es ~aclo do Amazonas, na Barrei
rinha; com uma 'esch. pub\. ele ins t. . prim. , cread;~. pela Lei 
Pr·ov. n. 746 de 12 ele maio ele 1887. 

URUCURANA. Ilha elo Estado do Pará, no dist . de Villa 
Franca. 

URUCURIANA. Rio do Estado elo P ara, aff. do Cuminã. 
URUCURICAIA (ut·ucmy-c1ueimado).Furo que liga o Xingú 

ao Amazonas, Sahe dn quelle l' io pouco abaixo de Boa Vis·ta 
e desagua no Amazonas clefl' onte da ilha Comanclaby. E' na 
veo-avel tanto no inverno como no verão : e os vapores e barcos 
de"vela, que subem o Amazonas, se~·uem · ·de preferencia o Upu
curi-caia, para evi"tarem a força ela cot•t•enteza elo Amaz0nas. 
No Mappá elo Rio Amazonas, feito por José Velloso Barre to, vem 
figurado esse furo ~tambem com o nome de Aq.uiqni, não ob
stante h a ver um outro fnro Aqui qui, que ta mbem communica o 
Xin15ú com o ,Amazo nas. O espaço c~mprehendiqo entre os dons 
furos, o Xtngu e o Amazonas,clenomma-se Campos do Aquiqui. 

URUCURITEUA. Porto no rio Guamá e I~stado elo Pará. 
.i\.hi toca o vapor q tte navega esse rio. ~ 

URUCURITEUA. Igarapé elo Estado elo P ar á, no clist. de 
BarcaL"ena e mun. da capital. 

URUCURITUBA. Antigo dist. elo termo de Sihes, no 
Estado elo Amazonas, á margem elir. do rio deste nome. Nelle 
fiqam os lagos Mundurucú, Bahiano e elo M:atto. Seu nome pro
·vém de uma g t:ancle ilha que &hi exis·tiu no meio elo rio .que, co
m eçando a immergir pelos a,nnqs de 1839 e 1840, clesappareceu 

em 1850. Esse phenomeno não é raro : repete-se frequente
men·te , segundo a/fu·mam os pra ticas daquelle rio, os c1uaes 
dizem contar todos os annos novas ilh as qu e su rge m elas ag:uas 
amazonica.s, e ontras que se submergem para jámais reapparecer. 
T em duas eschs. publs. ele inst. prim., et·eaclas pelas Leis Provs. 
n. 643 ele 2 de junho de 1884 e n. 746 de 12 de maio de 1887. 
F oi elevada á categoria de ft•eg. e incorporada ao mun. de 
Ur•tcará pela Lei Prov. n . 744 de :1 2 de mu.io de 1887. Mais 
tarde ct·eado mun . , foi rebaixado dessa ultima categoria, pela ~ 
lei n. 16-1 de 14 de maio ele 1897, que annexou o se u territoL"io 
aos ele Silves e Umcará. · · 

URUCURITUBA. Log. no Estado do Amazonas, na mar-
gem di r . rlo rio Madeira. . 

URUCURITUBA . Um elos quarteirões elo clist. ele San tar~m, 
no Es.~ado do P ar á. · 

URUCURITUBA. Um elos quarteirões em que se divide o 
mutf . ele Alemqu er, no Estado el o Pai-V. . Em :1892 ti nha 2.20 
habitan·~es. 

URUCURITUBASINHO. Paru.n á, do Estado do Amazonas, 
n o ex-mun. ele Ut·ucurituba. 

U RUCURY. Log. no m un. de Monte Alegre elo Est ado do 
Pat·á. 

URUCURY. Log. e igar apé do Estado elo Pará, no mun. 
ele S . Miguel do Gnamá. 

URUCUTAHY. Arroio do Estado elo R. G. do Su l. aff. do 
Urn guay. Dei v a pa ra O. desde a nascente e clesagua acima do 
Passo das Mercês (All'recl<:> Va rella) . Eleutherio Camargo faz 
tambem menção delle . 

URUCUTUBA. Riacho, banha o mun. elo Pora ngaba e eles
agua no rio Maranguapinho, no Estado elo Cea l'á. 

URUCUTUBA . Lagôa nos limi·te> elo elist. ele Porangaba, 
no Estado elo Ceará. 

URUCUTUCA. Pov. elo Estado ela Bahia, no mun , . ele 
Ilhéos, á ma;rgem do rio Ita hipe . 

URUGUATÁS . Rio a Jil.. ela margem esq. do T apajoz. Separa 
os Estados ele Matto Grosso e Amazonas. 

URUGU.A.Y . (Rio). Nasce na Serra elo Mar. no Estado 
ele Santa Ca~ha~·ina, correndo com a denominação ele rio 
Pelotas, até a foz elo rio Canôas , onde toma nome ele Uruguay, 
com . que vai desaguar n o Paraná . Com a denominação de 

· Pelotas, separa o Es·taclo elo R io Gr a,ncle do Sul elo de San~a 
Catbarina, e com o de Ur llguay o Estado do Paraná (?) e .do 
Rio Gt·anele elo Sul, da Repub!icn. At·gen ·~ina. Seus tribs. prin· 
cipaes, contados da ol'ige m são, pela margem direi-ta, o Xa
peoó e o Pepiry- guassú, es~e ultimo linha divisaria com 
aqtJella r ef! :tb li<,:a, e _pela ma rgem esqnercla os t~ l'reio~ S il
veira, Drvtsa, Forqtnlha, Lageado, rios Ur·uguay -mnuu ou 
Passo Fundo, Uruguay-P uyt&n ou da Var·zea, Par rlo, Cebo!
laty, Turvo ou Albery, Nhumcorá, Santa Rosa, P in~ah:( ou 
Santo Cb~·isto, Albu~uhy ou Commanday, Iuhy, P rratmy, 
Camaquan, Butuhy, Ibicuhy, 'l.'ol'Opasso , Quarahym, es\e linha 
divisaria com o Estado Ot·iental, e o Negro, que vai desa g uar 
-n~ sta ultima republica. Banha S. Borja, Itaquy e Urtt
guayana e outras povoações brazileiras. ·«O seu curso , diz o 
engenheiro Camargo, é çalcuJaelg cp:1 250 legúas, elas qua.es 
'150 em tet·ritorio brazileiro, t endo sua fóz em frente á ilha 
do Martim Garcia, e forma.ndo com as aguas elo Paraná o rio 
ela Prata. Cor re no rumo geral O. aLé o Salto Grande, que 
fi ca a uma legua e 300 braças a baixo ela barra de P epiry-guassu . 
Deste pon to em dean te corre no rumo SO. até o an~igo povo. de 
São Marcos, onde ·toma o rumo S. até s:ta fóz. Em diversos 
pontos de seu cmso apresenta o Uru guay as larguras seguinte~: 
No passo de Goyo-en, por onde se communica es~a província 
com a do Paraná - H 3 braças ; em frente á barra do Xapecó 
200 braças; em ft·ente do Pepit-y-guassít - 2i9 I /2 braças. 
Existem no Uruguay dons pontos notaveis que o dividem em 
duas partes muito distinctas, em relação á geogl'aphia e ás 
suas condições de na vegacãp: o Salto G'tancle, 1 legmt e 300 
braças abaixo da fóz elo Pepiry-guassú, e o Salto 01·iental 
abaixo de Uruguayana. A primeira 1ica comprebenclida entre 
os parallelos de 27 a 28 gt•áos e a latitude observada de 
27°8'18"5 e longitude de H,m1 s7 a oeste do meridiano de Porto 
Alegre ; a segunda entre o referido Salto Grande e o Orienbl 
que demora aos 31°12' de la titude Sul. Do Salto Orient:r,l p8Jra 
baixo o nivel elas aguas elo Uruguay é r eferido ao do mar , • 

48.695 
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<< 0 CUrSO do rio u~·ugttay I de cerca d~ 250 leguaS 2 e bas
tao te sinuoso, e contém muitas ilhas ; - até o salto Oriental 
chegam grandes navios, e não obstante as cachoeiras de São 
Gregorio, do Butuhy, elas Mercês e dos Garruchos, nas enchentes 
ordinarias sobem lan chas carregadas ate a bana elo Pira
tinii'n, perto do Passo de S. Nicoláo, e só quando o TJruguay 
tem mais agua, embarcações menores podem vencer as 
cachoeiras ele S. Isicloro e San ta Maria, que ficam entt•e o Pira
tiuim e o Yjuhy, e chegam então a S. Xavier, e mesmo até o 
Salto Grande de M.ocuna n, pouco abaixo da barra do Pepiry
guassú ; dahi para cima a navegação de canôas se Faz com 
mui tos tropeços " . Da J1if e-;no,·ia :iustificcttiva ela Feuo via ele 
Q1ta>·ahim a Itaq1ti, extractamos a parte que se refere ao rio de 
que nos occupamos : << A largura do rio Uruguay é pouco 
uniforme. Na barra do Chapecó mede 113 bt·aças e na do 
.Pepit·y-guassú 2•19 i /2 A sua largura média pouco excede 
·de uma legua do Salto para cima, si bem que na occasião das 
{)heias eleva-se ao duplo, toma ndo entio gt·ancle profundidade, 
{)Obrinclo as cachoeiras e Sal tos com dous e tt·es met,ros ele 
agna. O Urugu<J.y especialisa-se pelas cachoeiras e Saltos de 
pedra , Na parte superior do rio, el!es auccedem-se quasi ~em 
interrupção, porém, na parte navegavel do tel'l'itorio bt·azileiro, 
a unica notavel e a cachoeira elo B~~tuhy, na confluencia do rio 
.deste nome, e quasi á meia distancia ele !ta~ ui a S . BorJa. O 
Salto G1·ancle, que demora 31 leguas abaixo da fo z' do Quara;nhim, 
e cuja discripção já foi fei~a, é o que divide o rio em Alto e 
Baixo Uruguay. Na dtstancia approxrmada de 100 leguas, que 
se contam da barra elo QLmrahim á elo Pepiry-guassú, em que 

.o Ur·uguay divide os territorios brazileiro e argentino, ha nu· 
merosas ilhas, mas poucas tem extensão notavel ou algum 
aprovei tamento . 1\a parte em que ha navegação regular, 
isto é, elo Quarahim a S. Borja, o domínio da& ilhas é assim 
.descriminado : Pertencem a H.epu blica : uma das tres ilhas ela 
fóz do Quarahim, a elo Pacú a Ilha Grande e a de Japejú, duas 
ilhas da Cl'ttz, a dos Palombos, a Ilha Quaclmcla. a de Butuhy 
Chico. a de Sant'Anna e uma das de Santa Lu cia. Pertencem 
a Confederação; uma das ela fóz elo Quarahim, a da Chc~p!J/I'l"lL , 
a do Agttapeh?[. a dos 11ifo,·cegos, a das Taq·tta•·as , a ele Bt~t~~h?f 
G?··ancle, a do Quahi G1·ancle e Quahi Chico, nma de Santa 
L1wia e a de VM·gas . A navegabilidacle do Uruguay apre
senta nas duas grandes secções do rio, caracteres assaz diffe
xeutes. No baixo Uruguay eHa é regular·, franca, e ? porto 
do Salto é ordinariamente accessivel a todos os navros que· 
podem transpor a barra elo Rio Grande, sem nenhum_ dos 
perigos que ella encerra. No altc Uruguay, a n~~:vegaçao é 
periodica e contingente. Quando o r1o esta chew, o que 
acontece em duas ou tres épocas elo anuo, podem navegar 
navios ele 6 e 8 pés de callado, mas, além de que as cheias raro 

.. se conservam mais de um a clous mezes, ~. forte corrent~za 
muito clilficulta a navegação, aguas acima. Logo, porém, 
que a ' 'asan te se pronuncia , a profundidade geral do rio fica 
reduzida a 6 ou ·s palmos, e, em muitos baixios e restingas, 
não passariam barcos callando mais de 3 a 4 palmos. 
Na actualiclacle navegam no rio Uruguay seis vapores de 
mínima tonelagem, e 70 a 80 pequenos navios de vela, 
taes como escunas, saveiros, lanchas e baleeiras. De ·tudo 
isto provém que o trafego commercial pelo rio Uruguay 
supor~a enormes fretes, t ropeços e delongas, o que todavia 
não obsta a que elle seja muito cousideravel, pois ainda 
assim os recargos e contigencias são menores, que os que apre
senta o commercio directo co1u as cidades de Porto Alegre, 
Pelotas e Rio Grande. Si a navegabilidade do rio Uruguay 
não fosse tãc precaria, uma estra,da de ferro pa.rallela a esse 
rio não teria razão de ser: mas, dadas aquel!as ci.rcumstancias, 
era o meio necessario e unico de dar animação á industria, 
actividade ao commercio ·legitimo, e valor !Í. propriedade terri
torial, pela aJRuencia da colonisação estrangeira. Para verificar 
ilm que proporções isso interessa ao paiz, convém delinhar a 
largos traços o que póde considerar-se a rregião Urltguaya, ou, 
no nome geralmente adoptado, a bacia elo ?'io U?''ltguay. Esta 
região desenvolve-se en~re os 27o 6' e 31" 20' de lat. austral e 
·entre 7o e i4' 3" de long . O. do meridiano do Rio de Janeiro . 
Ds seus limites são: a N. e O. os rios Uruguay e Pelotas em 
um curso de quasi 1.000 kilometros, a E. a serra do Mar, ao 

(1) J, E. WappceusA. bacia do Prata . CapHulo IX refundido pelo 
Dr . l!'. A. Pimenta Bueno •. 

(2) Leguos de 20 graus ou de 5,555ms,5 . 
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S. a · ele S. MaFtinho e o dorso da Coxilh!J, Grande até penetrar 
no Estado Oriental. A area superficial ela bacia do Uruguay é 
computada em 4.420 leguas quadradas, isto é, mais de metade 
da de todo o Estado do Rio Grande; que é de 8,570. Bastaria 
este facto para <J.Ssigualar ·a impor·ta ncia daquella região, mas, 
o esplendido futuro, a que está destinada, só pode calcular-se 
tomando em conta as suas condições do solo e de cltma. A 
zona septentrional da bacia comprehende os campos ela Vaccaria, 
Palmeira e Campos Novos, etc., cuja riqueza florestal é tão 
profu:Sa como variada, sendo tambem o centro de g11andes 
hervaes, que abastecem os mercados do Prata, de mate, que, com 
o nome de herva Missionei·rat e faz concurrencia :i do Paraguay. 
A zona mel'idional da bacia Uruguaya é geralmente formada 
de bellas campinas e outeiros (coxilhas), cujos caracteres muito 
se assemelhão aos preconisados campos orientaes. A diversidade 
nas altitudes ela região Uruguaya torna-a azada para os pro
duetos de duas zonas, e a fertilidade assombrosa da terra, JUncto 
á bel!eza e sanidade d0 clima, bem justificam o enthusiasmo 
com que o celebre naturalista Bompland, qualificou-a de no·va 
te?·ra da p1·omissão 1 Tomando em conta a extensão e riqueza 
da ragião Uruguaya, acha-se escassa a sua população, pois fixa 
em 200.000 al mas, qne é umterço da de todo o Estado. E' certp 
que alli existem as cidades de Alegrete , Uruguayana, e as villes 
de S. Borja, Itaqui e Sant'Anna do Livramento, e varias outras, 
além de numerosas freguezias, mas, são todas pouco populosas 
e o seu crescimento apenas notavel. Este facto anormal tem 
dupla explicação. A primeira, é a imigração para os depar~a
mentos mais visinhos do Estado Oriental, onde a colonia bra
zileil·a não baixa de 25.000 a lmas, com grande somma de pro
p~iedade t erritorial, gados, etc. A segunda é cp1e a falta de boas 
v1as de communicação, e a incerta navegabilidade elo Uruguay, 
·~iraram á agricultura e á industria toda esperança ele pros
peridade. Faltavam tambem braços, porque o t t·anspor-te de 
um operario desde Montevidéo a Uruguayana custa mais que a 
sua passagem da Europa á America . Agora com as estradas de 
ferro, que devem por o littoral e a capital do Estado em facil 
c? ntac·~a com aquella zona elo seu territorio; sobre·tudo, appro 
xtmando-se a ella os grandes portos commet·ciaes de Montevidéo 
e Bllenos Ayres, é fora de duvida qtte o rio Urugury verá 
ao longo de suas margens cresce!' a população, desenvolver-se 
a industria, robustecer-se o commercio, e essa região Un~
g1taya que apena,s se assignala hoje pelas determinações 
geographicas, se erguera como um novo paiz, que talvez 
seja um dia o baluarte inexpugnavel da defesa territorial 
do Estado. O engenheiro A. E. Camargo escrevea o seguinte 
trabalho a respeito do Alto Uruguay: << Encetarão-se os 
urabalhos relativos ás explorações deste rio e dos seus 
numerosos affluentes. na barra do rio do Passo-Ftmdo, que 
fôra denominado Uruguay-mirim pelo engenheiro O.yar
v~de, quando em 1790 verificava os limites entre as antigas 
possessões hespanholas e portuguezas. Construirão-se as pe
quenas embarcações destinadas aos trabalhos na margem 
esquerda do Uruguay, porém 2 leguas abaixo da foz do rio do 
Passo-Fundo. Começarão-se os trabalhos no mez de Novembro, 
exactamente na estação em que o rio deveria achar-se nas 
suas mínimas aguas. E' claro que os estudos relativos á nave
gação interior só podem ser vantaJosamente realizados durante 
o período da étiage de verão. Multiplicão-se as difficuldades e 
fadigas nos trabalhos, porém estes sacrificios são compensados 
pela exactidão e perfeição das obse rvações. Como conseqnencia, 
porém, de uma forte enchente qne elevou o nivel méd·io das 
aguas do rio á a ltura consicleravel de 120 palmos, que foi 
consenada durante o mez de Se·tembro e dias de Outubro, 
ainda o rio achava-se nas aguas médias. Segundo tradiéções 
historicas, erão passados 14 annos que o volume das aguas elo 
Uruguay não recebera um tão consideravel augmento. Duran·~e 
os ~rabalhos, muitas vezes verific :'tmos as alturas correspon
dentes ás maximas a:guas, e elas étiages de invemo e estio. 
Nã.o permanece constante o nível das aguas do Uruguay nas 
diversas estações do anuo. Indaguemos as causas physicas e 
meteorologicas que produzem este phenomeno. Tendo sua 
origem na serra de Lages, desce o Uruguay na extensão talvez 
ele 1.00 leguas, sempre comprehendido entre as duas se~ras 
immensas ':ue !Lmitão <J.s províncias ele Santa Cathanna, 

(') Na. obra do Sr. E wbank sobre caminhos de ferro rio- gcnndenses 
(1875) acha-se a pa.g . 45 o artigo do St·. Bompla.nd, que é um appello 
ao imperador em bem das :Missões Brazileiras. · 
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Pat·aná, Rio Gt•ande e a ConfedePação Avgenlina. E é condição 
dos rios, cujas origens são muito elevadas, o augmenio de 
volume e velocidade das aguas, ~empre que a chu.-a tornar-se 
abundante nas suas ol'igens . A -i nfluencia das flo restas nos 
pbenomenos meleorologi~cs, já tivemos occasião de o demonstrõlr, 
augmenta a chu,·a l0cal. Acreditamos sepem estas as duas 
razões princi paes pelas quaes as étiages do in Yerno e estio 
não descem todo; os annos ao mesmo ponto. Este rio teria o 
seu curso mais regularmente est:>.belecido, se em certos lugares 
as margens muito baixas não o obrigassem a perder em pro
fundidade o que augmenta em supet•fi.cie. O leito do Urnguay tem 
uma e:xlraot·dinaria inclinação para sua foz. Além disto a ele
vação de sua origem , a clirecção e natureza ·do seu lei'to 
são as causas principae.s que concorrem pal'a que as aguas do 
Uruguay apresentem uma velocidade espantosa. O seu leito 
é essencialmente formado de rochas, de peclras solhas e outros 
mineraes formados pelas duplas acções chimicas e mecanicas 
da ag-ua. Na extensão ele 37 leguas comprehendidas entre as 
ban·as elo Uruguay-mirim e Pepiry- guassú deve ser conside
rado o leito do Uruguay como dividido em g rande llUmeTo de 
partes essencialmente inclinadas e escabrosas, separadas entre 
si por pequenas ext~nsões regulares. Além de sua forte incli
nação no sentido longitudinal, inclina-se ora á direita, ora á 
esquerda, tendo em sua maior extensão sua inclinação pua a 
direita. :::li nos th·esse sido possiTel e!fectua1· operações ele 
nivelamento, os resultados confh·mariam o que a simples 
observação faz comprehencler . As suas margens são formadas, 
ora ele terreno vegetal, ora de roehas basaltica;s quese ·estenclem 
em grandes distancias. Nas approximações aos gr!llndes ob
staculos que descreveremos, as margens são rochosas. Na 
extensão já explorada apresenta o rio uma largura que varia 
entre 100 a 200 braças. O .Uruguay póde ser considerado como 
tendo seu curso regular estabelecido, por isso que a natureza 
do seu leito e margens impossibilita o efteito erosivo das aguas. 
Os seus numerosos tributarias correm tambem por leitos for
mados de tenenos pdmitivos e plutonioos , como tambem os 
arroios, vet>tentes e valles profundos que concot·rem com suas 

caguas, circumstancia esta que lhe permiúte receber a maior 
parte, si não a totalidade das aguas recebidas em seu bassin, e 
que devem augmentar o seu volume. A natureza do seu leito 
não per.mitte a forma.vão de bancos e outros obstaculos origi
nados pelas alludões e outr~s materias arrastadas pela força 
de transpor te das aguas. Essencialmente tortuoso, apresenóa 
grande 1mmero ele cotovellos, cujos gt·aves inconvenientes tanto 
prejuclicão a navegação . Fôra impossível ten1ar trabalhos d~ 
qualquer ordem no rio Uruguay, sem auxiliares energicos 
capazes de vencer a velocidade das aguas. Os seus numerosos 
tributarias apresentão pouca velocidade, confoPme as theot'ias 
da hydrodynamica. Para tomar como base para a velocidade 
das aguas um resultado médio, escolhêmos um ponto .em que 
,as aguas achavão-se tranquillas, e conseguimos pelas formulas 
de Prony, velocidade pov segtwdo, na superficie 20 palmos, 
média 13,79 palrr10s. Examinada a foz do rio elo Passo Fundo, 
reconhecêmos ser este rio o Uruguay-mirim, mencionado pelas 
com missões de 1759 e 1787. Pela compa1·ação dos rnappas e 
pelas difl'erenças ele longitudes, verificámos os Pesultados 
obtidos pelas antigas commissões. Assim, verificámos que o rio 
do Pa~so-Fundo é o Uruguay-mirim, o Xapecó é o novo 
Pepiry-guassú elos hespanhóes, o rio da Varzea é o Uruguay
Puytan, o Guarita é o Albery, como são designadas nos mappas 
e relailorios elas referidas commissõ?s . Ao mesmo tempo que 
faziam -se as operações relativas ao levantamento da planta do 
rio, examinavâo-se as suas condições de na<Vegação. O rio do 
Passo-Fundo, cuja barra tem 37 braças, segue o rumo de N. E., 
com a profundidade minima de 2 braças. E' por esta razão 
denominado Passo de Goyoen, c1ue em sua etymologia indigena 
significa - muita agua -. Este rio passa pela villa do Passo 
Fundo. Em nenhuma das estações do anno elle é de posaivel 
navegação. O Uruguay neste mesmo ponto tem a lM·gura ele 
113 1)raças, com a p~·ofundidade de 5 braças no seu maior 
fundo. e corre no rumo ele NO . E' um dos pontos importantes 
do rio. Uruguay. E' talvez um dos passos mais frequentados ela 
província, basta dizer- se que as t ropas de mulas que de Cima 
da Serra se dirigem ~S . Paulo, passam o Uruguay neste ponto 
para seguirem pela provincia do Paraná. Na actualidade, 
quando a crise commerciaJ parece ameaçar to,dos os ramos do 
commercio, e que o commercio, outr'ora o.ctivissimo, das mnlas, 
acha- se paralysado, admira vex- se a actividacle e movimento 
neste passo que communica as províncias do Rio Grande e 
Paraná. Na elistanci~ de uma legua deste lugar, e na margem 

do rio, existem engenhos de fabric.ar herva-mate, aguardente, 
melado, etc ., etc. Em suas lH'Oximrdacles existem cerca de 12 
moradores· que entreg~m-se á cultu-ra da canna e do café, cuja 
cultura em maior ~ scala seria a fonte abundante ela nossa 
riqueza. Do passo de Goyoen para cima são completam,ente 
clespovoadas as m:trgens fe1·tilissimas c]r, grande Uruguay, até 
o lugat· denominado passo do Pontão ; e para baixo até 
S . Borja, extensão talvez de 100 leguas, que se conserva na 
mais completa esterilidade . Dis·tan le .1078 braças do passo d~ 
Goyoen, descen-do pelo rio, encontra-se a cachoeira do Cerne, 
que consiste em uma elevação do leito elo rio, formand0-se de 
um grande baixi ci que atravessa ele .uma a outra margem com 
a extensão ele 1.05 braças· que corresponde á largma do rio. 
Nas aguás mínimas fica este bai:xio completamente descoberto, 
correndo as aguas por um pequeno canal ela margem direita. 
Nas médias e maximas aguas a cachoeira do Cerne não impos
sibilita a descida dos pequenos barcos. No rumo SO., e 1759 
braças desta cachoeira, encontra-se a do Pinheiro, que é da 
mesma natureza, fórma e ex tensão que a precedente. Conserva 
sua superficie ccberta_ ele pedras sohas, se ixos !'olaclos, silex e 
outros mi.neraes. Offerece um pequeno canal á margem esquerda. 
Na direcção NO. e distante 2090 braças desta cachoeira en
contra-se outra elevada no meio do rio e molinando-se ás 
margens . E' da mesma nabureza, direcção, ext,msão que as 
j á de:scriptas. Ainda. no mesmo rumo N . O. e na distancia de 
1425 braças, encontra- se a cachoeira do Mulato, um dos mais 
serias obsbacnlos que encontrámos na extensão explorada. Esta 
cachoeira, formada pot• uma cordilheira de pedras, att•avessa em 
diagonal da margem esquerda á direita, tendo 4ô8 braças no 
sentido longitudinal do leito elo rio. Ella póde ser dividida 
em 3 partes distinctas : a superior, a métlia e a inferior. 
A superior tem a altura de 4 braças, algarismo que dimin1le 
a té o extremo inferior, que se eleva lambem de 4 braças· ; 
formando-se UI"Íl:J. bacia em que as aguas precipitam-se com 
grande velocidade. 'Nas médias e mínimas aguas a parte supe
rior conserva- se descoberta, excepto na margem esquerda, que 
offerece um canal de arriscada passagem. Vê-se, pois, que 
na pequena extensão ele 3 leguas encontram-se 4 obstaculos á 
sua navegação, que impossibilita nas aguas médias e rninimas 
qualquer transpol'te pelo l'io. Na extensão as margens variam 
de composição, ora formadas de serras altas e rachosas, 
ora baixas e areno&as. A 1 Iegua da Cachoeir a do Mulato 
segue- se a da Capivara, no princip io da qual apreseE-ta o 
rio 127 braças ele largura. .Com 15 palmos ele elevaçao lllo 
leito do rio , esta. cachoeira, mesmo nas aguas médias, offe~ 
rece passagem pela margem direita. A extensão de 9· 
leguas comprehendiclas na Cachoeira da Capivara até a han·a 
do rio Xapecó apresenta condições favoraveis á navegação. 
E lie corre nos rumos de S O e N O quando se approxima a 
grande volta do Xapecó. Em toda esta extensão possuem as· 
aguas uma velocidade regular, o e rio conserva uma largura 
que excede a· 200 braças . <llra'lldes e formosas ilhas encontrão-se 
n'esta parte do rio, bordadas pela mais bell::t e florescente 
vegetação. Todas ellas são inundadas, como _se reconhece, nas 
grandes enchentes. Distante 600 braças da foz do Xapecó, en
contra-se um grande paredão de pedras soltas que atravessam 
em diagonal de uma a outra margem, inclinanao- se sensivel
mente para a esquerda. Em todo o des.envolvimento esta obliqua 
apresenta pouca lar·gura, uma altura ele 8 palmos . O rio Xapec6 
ac'ha-se en·tranhaclo pelos ~ertões da província elo Paraná, corre 
no rumo S E, apresentando- se como o mais bello dos ailluéntes 
do Uruguay. As formosas serras que o aeompanhão ostentão 
toda a grancle~a de uma natureza gigante. Passa este rio por 
campos povoados ela província elo Faraná. Até á distancia de 
8 leguas de sua fóz, sa.bemos que elle permitte facil e com moda 
navegação. A com missão hespa nhola encarregada de verificar os 
limites do 5eu paiz com as possessões portuguezas, julgou· ser o 
Xapecó o limite d'estas possessões, confundindo-o com o verda
deiro Pery'-Guassú, cuja fóz encon'liva-se a 25 leguas abll!ho da 
fóz daquelJe rio. PePsuadides como estavam que este ~erritodo 
era possessão hespanhola, denominaram o Xapecó-Novo Pepiry
Guassú d9s hespanhoes. Os trabalhos realisado's na fóz d'este 
rio, acham-se em pel."felta concordaucia com os obtidos pelas 
commissões dh·igiclas pelos engenheiros Roscio e Alvear, Alpoim 
e Arguedas. A barra do Xapecó apresenta 96 braças de largure., 
tendo a profundidade ele 3. A grande e formo sa ilha do Xapecó· 
segue o rumo de N E com 1000 braças de extensão conforme os 
mappas elos antigos clema.radores, e a posição astronomicll. com~ 
prehendicla nos parallelos referidos. ·Da barra do Xapecó para 
b!lixo apresenta o Uruguay maior largura e menor profun-
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diela;àe, o que deve sel' attri:buido á pouca· elevaçiiío de suas 
margens. Ao deixar a barra tlo Xapecó entra-se na cn.cheira~ clo 
mesmo nome, que, com as pt•eceden•tes abravessa ele uma a outra 
margem, e com a consideravel · exbensão de 1500 braças. Esta 
cachoeira e de diflicil passagem, porq n~ toda a sua extensão é 
coberta ele granàe numero de baü:i0s, e grandes pedras 
destacadas, além da grande velocidade das a9uas. Na cachoeit·a. 
encontra- se a fóz de um rio denom~naao- Negro, - que 
penetra: pela província do Paraná. Uma outra cachoeira encan
tra-se antes de ·chegar1..se a b:ura do rio da Varzea ou Uru
guay-Pll!itã. que dista 9 leguas da do Xapecó. O r to d<ai Varzea 
ou Uruguay-Puitã corre no rumo sul, tendo na sua bar,1·a 30 
braças ele largura. O seu leito cone por um val deso bst11uilllo , 
de cachoeiras, e de outt•os obstaculos natlwaes, e suas agurus 
apre_3enta~?_ um,a velocidade 'lue não pócle prej•tclic::w a nave
gaçaoo. Nao so por esta razao, como pela fertilíclade·de suas 
margens bordadas por uma bzHa e florescen·te veo-etaçãe pe1la 
suavidade dos terrenos que se desenvolv.em á o clireit~ e á 
esquerda, pelas comm unicações que pócle tet• com os povos de 
Non0hay, Passo-Fu-ndo, Palmeira etc., é o pon'lil' que 
mais se presta ·ao es·tabelecimento de uma colonia ag,·icola. 
No desenvohimento de 4 1/2 leguas corre o Uruguay pelos 
rumos de NO e S O, encontt-anclo-se n'esba pequena extensão as 
cachoeieas do Cascalho, elos Biguás, ela Ilha Redonda, que, como 
as praceclentes peejudicam a navegação. Nas aguas maxin:as 
-estas cachoeiras ficam cobertas. illnc0ntt·ámos as barras dos n os 
que correm pe•Jo ~erritorio do Paraná, as quaes apl'esentam a 
largura de 15 a 20 bra,ça'i . Um outro rio, denominado-:Sertão,
com a largura de 70 braças na sua bavra, penetra tarnbem pelos 
sertões do Paraná nesta mesma extensão. Mudam completa
mente de aspecto as margens do Uruguay a partir ela barra 
elo rio Sertão. Este. rio apresen ba grande velocidade, o que se 
cl~ve_ attribuir á elevação e inclinaçã•o elo seu leito. A margem 
clH'elta do U1· ugú-ay, a partir da barra d'este rio. torna-se alta, 
es-sencialme nte formada de grandes· rochas phitonicas qne se 
extenclem até as proximidades elo rio Albery ou Guarita. 
Margene wltas e escabrosas, bordadas pelas linhas elos rocbeclos, 
CUJas. ram1ficações formam as• perigosas cachoeiras elo Tigre, 
S. José e Flortaleza. A cac·hoeiea do Tigre acolllpanhaJ a mar
~em esquerda. em sua maior extensão, offerecetrdo um canal 
a direita ele diffici l passagem J~ela !l'rande velocidade elas ag11àS, 
Ella é ele· peng-oso a:-ccesso, nao so pela sua natut'eZa' e exten
são, como tanibem pot• coroar um dos grandes cotovellos elo 
rio. No rumo SE, e poucas braças abaixo encontri.i-se a ca
choeira e baixos de S, José. A cacheira prende-se pelo sau 
extremo superior á margem esquerda, J)elo seu. extremo inferior 
á margem direita, pt'olonganclo- se quasi no sentido longitudinal 
ao Jeit 11> elo rio . A sua altul'a na margem esquerda, a agitação 

· e precipitação das aguas, impossibilitam a passagem por esta 
margem. Pouco ·abais:o desta cachoeira encontra-se a barra do 
l'io Pardo, que corre pelo tet'l'itorio desta prtlvincia, apre
semtanclo 27 ·bra~as de largtna•. Continuando no rum'o' S([), en
contra-se a caohoeira e Sal'to clru F'orta:leza . Em toda a extensão 
explorallla, é quando se .maJnifesta o mn:ior declive· no leito do 
rro, e maior velocidade . . Corrent as ag·uas com um ruído admt - · 
rave'l., e precipi·tam-se sobt•e o SaQ<to da Fortale7ia, que e uma 
mm·alha formada ele. •uma mesma rocha, que prende-se ' por suas 
e:d.t•em1dades ás margens ào rio, com a eJ:tensão ele 750 braças, 
e CltvJclmclo em duas partes disünctas o leito e volume das 
aguas. As duas partes do rio• sepa1'adas, são obstruidas por 
grandes pecl·ras, e por um grani!le numero ele baixios, cobert0s 
de uma desenvolvicl·a vegebação. Quando sobe-se o rio, encon
tra-se log{J no pri:ncipio rio Sa.Jto, um L'Ocheclo, que se levanta 
quasi Yerticalmente do leito do rio. A sua fórma o seu aspecto 
e a sua posição, assemelham-se a uma fortalez<t. Pouca-s braças 
abaixo encon·bra-se a barra elo rio Guarita: ou Albery dos anti
gos clemarcadores. Este foi tomado pelo Uruguay-'Puitã. elas 
antigas commissões. A sua b:trt•a tem a-largura de 4{ bra-· 
ças, resui.tado igual ao elos ·ant'igos clemat·ca;ctores. Fica a: barra 
deste rio 2 1/2 leguas distante da barra do Pepiry-Çl-uassú, 
conforme os re5ul-taclcs das commissões ele 1.759 e :1787 . Poucas 
braças aba-ixo começ·a a cachoeira cleapminacla- Vibora. As 
suas disposições, fól'ma e nature~a são -idént icas ás já descriptas. 
Pela sua g'l'ande incl ináção •as ao-ufl.'S recebem ut11!L agitação e 
Ye'lo·ci~lacle superiores á todas qu~ temos Clescri'j)to. Nesta: ca'
choeJra desagua o t•io• Avethet•ehy, mencionado pelos an~igos 
clemarcad·ores que tem 2G braças ele lar crura em sua barra. en 
·tranhanclo-si ,pelo territorio ela provin";;ia do Paraná. O rio 
Urnguay tern em ft·ente á barra elo Pepiry-Cbassú 21§ 1./2 bra
-ças, o este 50 ele 1 trgura' ·na sua baJ:!ra, é pouco prdfunclo, pois 

achein at ms.~Xima pr0FuudtCila'de de f.S palmos .. A fóz elo Pepir:f"
GuasstÍ" é enCO'berta por uma ilha;, que eomo notaTam os at~tigos 
de marcadores; corre pelos seus potrtos extremo~ de N. a S, ter
minando es3e extremo em uma fot,te cachoeira, que obstlrue, 
nesse pon~o o le~to do rio . Na ··distancia de 2/3 ele legua cl 'esta 
cachoei,ra, encontra .. se uma outra gue se estende da margem 
direita- á es·quercla. A' 1 legu-a ela barra de Pepiry-C!l-uassú 
existe a barra do arroio Itajoá, assignalado nos diarios dos 
antigos de marcadores, e a 300 braças !li baixo o e:dremo - N
do1 Salto-Grande qwe passamos a descrever: Estie grandioso 
Sal&o nu·nca fo i clescripto nem examinado por homens da 
sclenci!ll,·apenas os commissarios Jiesp::mhóes e portuguezes, em 
1759, fizeram delle menção, antes pela sun, importn,ncia geo
grapica em relação a fóz do rio Pepiry-Guassú, elo que pela 
irnrpertancia q1:1e merece pela sua grandeza, fórma e natureza. 
Em 1862 tive occasião de es:aminal-o e levantar a planta 
desta admira'VelJ obra ela natu'teza, e confesso que jámais viu-se 
minha imaginaçã0 táo maravilhada, e meu espírito tão conven
cido ela verdade desses factos que a tbeoria indica como pheno
meuos plutonicos, que comprova-m a acçào elo calor central, ou 
os seus effeiftos, em relação á crosba; terrestre, e as medificRções 
que tem soffl'ido a supedicie elo globo. Ao conteario ela clirecção 
de t0dos os saltos, cachoeiras e cascatas, qne obstruem o leito 
elos ríos, segund0 dit•ecção ~rans versa], o Salto G'l'ande do U,·u-
91tay, que demora na la~itucle sul 27°,8'1:3",-!5, . lonf>itude 
10°,42,5/o a oeste elo observatorio elo Rio de Janeiro, se cleseh
vol ve no sentido longitudinal segundo n, exte nsão de 1.182 
bl'aças que é o seu c0mprim~nto real. A sua altura medida ela 
super.ficie elas a.gu1s min imas, é ele 53 palmos. A fôrma elo 
Salbo Grande apt•esenrta as disposições seguintes : em todo 
o seu desenvolvimento fica o rio d,ivicliclo em duas partes muito 
clistinctas; a rocha ele 1,182 braças de comprimento, rebai
xando- se nos seus ex·trrem os su•]i>eri'or e inferior, une-se pelos 
mesmos extremos á margem clireita elo rio, cujo leito, em todo , 
o clesem~olvimento ele Salto, tem um nivel superiot· a 25 
pal!U'os ao terreno ela margem esquércla, que é baixo e intei
ramente rochGso. O pat•eclão que fórma o Salto, dista da 
mal'gem esquerda 18 bra·ças que corresponele á largura do 
estrei'to canal fol'maclo por e lle. A Jargui·a do rio Urug>uay, 
logo ' acima. do Salto, é ele 303 br~J:ças; CjUJ.nclo as aguas o 
encon·tram no aetr erlt·emo superior, tomam as clirecções 
seguinres': correm entre a rocha do Salto e a margem esquerda; 
entre o pa:redão do mesmo Salto e uma grande rocha 
situada no cen,t:t'o elo · rio; entre esta rocha e a margem 
esquerda; fiua:lmeute pelos canaletas e partes baixas desat 
mesma margem. Pouco abwixQ do extremo supei.-ior do Salto 
toda:s as aguas c0nve1·gem para o canal, e as qne corr,em etl\re 
a rocha do Sarto e a n1'argem direita préeipi t::tm-se lattet•al
ment.e sobre o mesmo canal no seu desenvo~Yimento de 
L 182 braças. E' aqui que se os teri.ta toda a grandes a e 
magestacle elo Salt0 Grande; as aguas ele um rio de ·3UO brat;as de 
lat·gura repenltinamente precipiltam-se em canal ele 'iS ele brgo. 
E' g randioso o espectaculo que offerece a. p\>eçipitação da:s agua!l 
de um grande rio em uma rocha ele 1:182 braças de comprimento, 
sem gue haja um só ponto n'ã'o coberto pelas aguas que se 
preci'pitíio. A parte SUj:)error• do Salto é co bel' ta por um 
espesso nevoeit•o formado pelos vapol'es das aguas. A força 
com que estás se precipltam no canal e a reacção que se 
pl'oduz em consequencia ela força com que' caem, faz qom que 
toda a mat•geln esque~·cla no seu longo clesenvolvimen·to, con
serve-se• inteiramente molhada como se houvesse ali uma 
chuva perenne e eterna. O ruide elas aguas é ·tal que impede 
que se oução as vozes ele pessoas que se achão J:>OUéo distante, 
embora e~evein o som ·e augmentem sua. intensidade. A veloci
dade no canal é fldl comprehenclet•-se, quando pensa,r-se que 
as ag.uas de um rio ele 300 braças fica·m obrigadas a cor11erem 
em um ca.n:al de 18, cujas margehS são de rocha e aprumadas. 
Pl'ccu.rei meelit• approximadamente esta · Yelocidade, não o 
consegui o cl'0, poJ!que os corpos leves que lancei sobre o canal, 
sumião-se na escuma e impet uosidade ela corrente, assim como 
procurando medir a profundidade, os corpos mais pezaclos de q•~e 
me servi e ele que podia- dispo'r na occasião, vinbão :5, supedi.cte 
das aguas ! Quando no cump-rimento do meu dever par~ exa
minar e leyantar a p'lanta d'est!l. parte elo Uruguay, t1ve ele 
transportar as caneas e chalanas, prucure'i conduzi'l--as pela 
margem direita do· ri0, ate o extremo elo Salbo em c1ue elle se 
une ·á esta margem : escol'hi o ponto de menor altura para 
precipitai-aS'; com fortes cabos dobrados. e en~t·elaçados 1 em 
cordas res-istentés, mand'e'i. a: rua:rrar a: ma1s ·peza_cla d'ellas q,ue. 
ficou p're~a e segu1·a: por 20 honren5 resolutos e Ylgorosos, cnJaS 
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forças eram multiplicaclas pelo gro_sso tronco de uma al'Vore, 
no qual havião dado v0lta .aos cabos e cordas: ao descer a 
chalana encostada ;), rocha e vagarosamente, partirão-se ;todos 
o,s cabos e cor:das, e apenas havia ella tocado a superficie das 
aguas, foi arrebatada com incrível impetuosidadll, perdendo-se 
á vista de. todos que a segura vão no momento da quéda.! Parece 
fóra de duvida que a formação do Salto Grande do Urugua:r. é 
devido a um ~ lphenomeno talvez elos mais recentes na his·toria 
da sciencia, dos que comprovão a ac_ção dos agentes plutonicos , 
nas transformações da crosta terl'estre. A origem plu·tonica da 
rocha, sua fôrma, n~J.tureza, disposições, grupos , abertm·as e 
fendas que se observão e que parecem ruinas de um incendio 
ou de um tremor de terra, e sobretudo os indicias das partes 
que parecem perfeitamente calsinacjas. o desapparecimento 
completo da veget ação em todo o desenvolvimento da margem, 
tudo emfim ali n os annuncia que houve um phenomeno geolo
gico· plutonico que transformou aquella parte do leito do rio . 
E' esta a mais profLmda convicção elo meu espírito. Observa-se 
n a margem esquerda que é toda de pedras de differentes fórmas 
e dimensões, um phenomeno interessante que produz a a cção 
dos agentes erosivqs . Na interessan~e obra de Lyell, notavel 
•geologo inglez, encontro o es tudo do phenomeno que vou 
descrever, que julgo devido ás acções chimicas e mechanicas 
da. agua em movimento. Em algumas rochas examinei umas 
cavidades perf~ itamen~e cylindricas, com as parecles polidas 
e_ com in crustações no fundo, denunciando essas incrustações 
ctue o trabalho chimico e rnechanico da agua, depois de haver 
dado a forma cylindrica e o diametvo, continuava no seu tra
balho no sentido da profundidade. O exame d'essas cavida des 
é o mesmo. que se observassemos um cylindro feito em madei·ra, 
em gesso, ou em outra qualquer materia,, e em que o artista 
n o seu trabalho désse o cliametro, e avaliasse a superficie 
interna do cylindro á medida que fosse escavando no sentido 
d a profundidade. No fundo dos poços ou cavidades cylindricas 
CJ!Ue obsenei nas rochas do Salto-Grande, encol).trei seixos 
rolados. e peçlra s redondas, semelhantes a botões de vidro pelo 
seu polido, brilho e imensa variedade de c&r es. Encontrei d'essaa 
cav1dades de different.es dimensões, desde aquellas que apenas 
se achavão em formação, at é a-l gumas de 4 a 5 palmos de 
:Qrofundidade e de .um a dois de diarnetro. Na obra cle . ~.yell, á 
g,'ue me referi, e:dste a seguinte descripção e estudo que 
parece explicar convenientemen·te a formação e natureza d'essas 
cavidades e poços : Diz Lyell que encontro11 na Inglaterra e 
França com os nomes de sancl-pipes (tubos de areia) ou sancl
galls, na Inglaterra, e 1n tits na~~trels em França certas olliiYi· · 
dades profundas e cylinckicas já observadas pol,' elle em 1839, 
perto de Norwich. As mais largas que encontrou diz terem 
3.m,50 de diametro, alcançando algumas até 18m, ele profundi· 
dade, variando as menores de alguns centimetros a um deci
m etro de diametro e raramente com a maior profundidade de 
4 metros. Notava este · homem eminente que todas as cavidades 
diri{l'ião-se verticalmente, terminavão-se em ponta, e tinhão o 
f unao coberto de areia e seixos rolados. M. Trimemer havia 
o.bservado o mesmo phenomeno. Lyell diz que podem se.r expli· 
cados ~ da maneira seguinte : attribuindo 9 alargamento e 
profundidade dos tubos á acção chimica da agua car,egada de 
acido carbonico extrahido do sólo vegetal ou d.as raizes das 
arvores em decomposição. Este acido conóe indefinidamente 
os buracos já formp.dos, sem pocle1· dissolver o sile.-x: e o movi
mento rotatorio segundo, Trimemer, produz a forma cylindrica. 
Lyel'l diz a inda que observou tubos destes de 0"',30 a fm,50 de 
diametro. A existencia do pbenomeno é uma verdade e com
pete aos homens eminentes da sciencia o seu estudo, cum
prindo-,me apenas denunci ai- o á investigação dos geologos. As 
pedras e rochas, em que existem estas cavidades, não se con
s~rvão cober tas pelas aguas do rio, ao contra.rio, isto só acon· 
tece nas cheias, durante grandes chuvas. As cavidac!es _e 
buracos, de que me tenho occupaclo, contém agua, ordina·ria
lJ!ente em pequerra quantidade, e n o fundo dos cylindros. Na 
distancia de. 5 leguas abaixo do Salto Grande encontra-se a 
barra do rio 'l'urvo ou A.lbery dos ant igos demarcadores, que 
nasce na lat. de 27059'13"9 e na · long. de 9m,Os,9 a O. de 
Porto Alegre. Na extensão comprehendida. do Salto . Grande ~a 
barra do rio Turvo, encontram-se 5 cachoeiras, que a·travessao 
o leito do rio no sentido transversa:]. Tem a barra do Turvo 
ao braças, e na distancia de 500 da sua foz começã o as cacho
eiras que cortam 0 sen leito e imponsihilitão a sua navegação. 
Dístancias na extensão explorada. Da• barra. do Pasw Fundo ou 
Urugu11y-mirim á do Xapec6 12 1eguas, d'e~ta á do Urug~ay
p_uytan .ou rio da Varzea oito , d'esta á do Guarita on Çebolaty 

i2 1 / 2 , da barra d' este á do Pi~iry-guassú 2 1 / 21 da foz d' est~ 
ao Salto Gr.ande uma legua e aOO braças ; do :Salto Grande a 
bana do rio Turvo ou Albery seis, e d'esta a do Juhy 
proximamente 40 ». · 

URUGUAYANA. Cidade e mun . do Estado do R. G. do 
Sul, séde da com. do seu nome, na margem esq. do rio Uruguay, 
na lat. S. de 29° 46' e long. de 57o 18' O. de Greenwich, a 9-t.nc 
acima do nive'l do mar. E' florescente e um dos centros mais · 
important es do Esta.do, .pelo seu commercio, que é feito directa- · 
mente com a praça ele Montevidéo. Tem alfandega, eschola mu
nicipal, quartel a Q. da cidade, Camara Municipal, egtej a ma
triz, e capella da Conceição. E' con·tornacla pelo arro;o Salso,. 
affi. do Uruguay. R eclamando os interesses da Republica Rio
Grandense que em um só ponto do l'Ío Uruguay se juntassem 
as collectori~s de Sant·Anna, Itaquy e S . .Borga, ordenou o 
respectivo presicjen te ao major de. en genhf.'iros José Faria Pe
reira de Campos que. fosse proceder aoB estudos necessarios 
afim de escolher sobre a costa um Jogar apropriado para a 
edificação ele uma .pov. ma-rítim a e nelle demarcasse não 
só meia legua qmtçlrada de terreno paro. servir de logradouro 
publico, com o ·tambem a abertura de ruas e pt·aças da dita 
pov. Dépois do di~o engenheiro ter examinado a costa do rio· 
e de haver se informa do sobre os seus melhores portos, assentiu 
que o melhor logar para a pr0jectada pov. era a ponta ela Co· 
xilha Geral, que vae terminar sobre a margem esq. do rio ~ 
Uruguay sobre um r ecife de wedra, ao nivel do terreno, tendo 
por flanco direito o arroio lta pitocay com 50 braças de la rgura 
e fundo sufficien·ta para ser n a vegavel a té á d ist a ncia de quasi 
seis kils ., pelas embarcações que navegam no Uruguay, apresen· 
tando par isso ~:m p0rto a brigado para funcleadouro de todas 
as embarcações que aBi navegassem . Escolhido o local e ap
provados os es'tudos do engenheiro, foi expe dido a 24 de fe
vereiro ele 1843, 8~ da inelependencia e ela republica, o seguinte 
Decre·to: Sendo o local immedi ato ao Capão do TiKre sobre as~ 
margens esq~erdas do arroio do Salso e do 1·io Ut•uguay, n a 
fazenda do c1dadão Manoel Joaquim do Couto, preferível para 
a creação da pov . ba muito prDjectada na costa claquell e· 
rio, comparativ<11mente ao terreno á esquerda do Itapitocay, 
junto á sua barra no mesmo Uruguay, segundo o parecer una· 
nime d a commissã o CJ'eada para examinar a mbos os lagares 
na conformidade da resolução da Assen;1bléa Geral Constlituintê 
e Legislativa communica:da em officio de 13 de janeiro p•·oximo 
findo, o presidente constitucional ela Rep)lblica Rio-Gra ndense, 
autorisado pela mencionada resolução, decreta o seguinte: 
Ar·t. 1. o Fica cre;t cla junto ao Capão do Tigre, na margem es
querda, do Uruguay uma cape !la curada com a denominação de 
- Capella do U1·uguay . Art . 2.• A capella do Uruguay terá pol' 
limites o lbirocay da sua barra ao Ibicuby até ·a barra do Ji
qtúquá, por este acima seguirá a ver·tente a rumo do sul, que 
confrJnta com outr<~ ao mesmo rumo, que vae ao G&ropá, por 
este abaixo a té Quarahy, seguindo este até Uruguay, e dahi 
por este acima a fecha r na referida B::trra do Ibirocay , e go
zará de todas as vantagens attdbuüias por lei ás clemn,is ca
pellas curadas da Republica . Francisco de Sá Brito, ministro 
d0s pegocios da justiça e interiname11i e dos do in.lerior, o 
tenh a .assim entend~do e faço. executar~ com os despachos ne- · 
cessarias. - Bento Gonçalves da Silva. - Franr;i soo de Sá e· 
B>·ito.- Eata. conforme.-D. J. ele Almeicla. T endo-se r<tpimente 
desenvolvido a nova pov., por Lei Prov. n. 58 de 29 de maio de 
1846 foi elevada á CH.tegoria de villa , sendo iustalladn. em 24 de 
abril ele 1847. Cidade pela. Lei Prov. n . 898 de 6 de abril de 
1874. IncorporD~da á com. do Alegrete pelo art. I § HE da Lej. 
Prov . n. 185 de 22 de outubro de 1850 e a.rt. I § X Ul~ de n-. 799 
de 25 de outttbro de 1872 . Creacla com . pelo <11rt. I da de -n. 965 
de 29 de. março de 1875. ~o dia 5 de agosto de 1865 teve lQg:ar 
a invasão dessa ciclade pelo exerci to par aguayo ao mando· de~· 
EstigM·ribia. Do modo por q,ue p1·oceclemmesses va ndalos dá conta 
o congo Gay no seu trn.bal.ho-Invasão pa.r aguaya.-LeiMnol-.o. 
« O tenente-coronel Bento Martins, indo sempre na van;-· 
guarda do inimigo, entr011 pelo lado do norte, e atrás delle entra
ram immecliatamente os paraguayos e com t anta velocidade que· 
dentro da villa ainda aga.rraram alguns soldados elo ten~nte 
coronel Bento Martms, que atravf.'ssando a villa sabiu lógo 
della pelo lado do sul. Seus pobres soldados que foram ag arrados· 
pelos po.raguayos foram por elles conduzidos a urna coxHha fót•O, 
da viHa, nas visinhanças do cemiterio, onde acamparam, 
e a4i degolados á vista do brigadeiro Canabarro e de rodo 
nosso exercito. Isto se passou a 5 de agosto de 1865 . A no
ticia desse infausto acontecimento encheu de consternação t odos. 
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os. moradores da campanha da fronteira do Uruguay, e os te1'ia 
desesperado e ta lvez feito tomar a muitos o caminho de Santa 
Catharina e de S. Paulo, se suas tribulações não tivessem sido 
mitigadas pelo suave pensamento de que o solicito pae de todos 
os brazileiros, S. M. o Imperador o Sr. D. P edro li, se 
achava na pro-víncia com seus augustos genrcs os príncipes 
conde d'Eu e duque de Saxe, com S. Ex. o Sr . conselheiro 
Ferraz, · nosso activo ministro da guena, com o Sr. marechal 
Ma t·quez de Caxias e em geral com os melhores cabos de guerra 
do Irnperio, como o Exm. Sr . tenente-general Barão de Porto
Alegre, que com suas sabias medidas haviam de castigar bre-ve
mente a ousadia de nosso barbaro inimigo, que ·tudo des·truiu 
e devasto u nos terrenos que talou .. Os paraguayos encontraram 
em Urugua.yana mui poucas famílias, e essas eram todas 
estrangeiras. Não tiveram maior respeito com ellas do que 
com jl.S famílias que encontraram em S. Borja e em ltaqui. 
Primeiramenle saquearam as casas dos ausentes, t anto brazi
leiras como estraogeiras, tànto par ticulares como ~cliHc ios pu
blicas e casas ele commercio. m cltuante o apertado sitio a 'que 
foram condul.idos, quando lhes falla,ram os recursos nas casas 
dos ausentes, os 'for31m procUl'ar onde os achava-m. E finalmente 
quando, poucos dias antes ele sua rendição, consentiram que 
sahis,;ern da vi l la as poucas familias que ·tenham ficado dentro, 
afim de lhes poupa·r as desgraças de um bombardeamento, 
os paraguayos se apodera ram de todos os seus comestiv~is e ele 
todos seLts intet·esses, levando com bem poucas ex:cepçoes .sua 
obra de des truição a todas as casas. O saque foi feito em 
Uraguayana, como em S . Borja, como em I1aqui. Não me 
demorarei, port;w ·to , em fazer sua descl'ipção, enviando meu 
leitor ao que disse elo saque destas duas villas. Farei sem 
embargo notar que, como o inimigo se demorou muito mais 
tempo dentro de Ut·uguayana do que S . Borja e Itaqui, 
onde aaqueou tudr, a sua obra de destrLtição foi mais pronun
ciada em Uruguayanna, onde não s6mente saquearam os inte
resses, inutiltsaram os be ns moveis, mas tambem destruirão 
grande numero ele immoveis. illm S. Borja saquearam todos os 
in.tereRses, e, como a villa foi sorprehendicla ele uma hora para 
outra, encontraram mais abundancia e mais riqueza, ao ponto 
de dizerem ainda agora nossos prisioneiros paraguayos que São 
BorJa é pequeno, mas que ·o encont t· aram mais riquinho que 
todos os outros povos. Mas, como s6 oito dias ahi se tinham 
demorado não inutilisaram absolutamente todos os moveis, 
nem fizet:am damn·o de mais aos bens immoveis. Em Itaqui, 
cujos habitantes tinha-m tido tempo de se prevenir, o inimigo 
encontrou menos para pilhar ; mas, como não se demorasse 
muito, não inutilisou tão pouco absolutamente todos os bens 
moveis; porém, por falta de lenha, desmanchou algumas 
casas para · ter lenha que queimar. Em Uruguayana o inimigo 
não encontrou grandes riquezas, porque seus donos as tinham 
levado com antecipação; mas 1{~ achou fazendas e comedorias, 
de que se utilisou sem. nada deixar, e, como occupasse a villa 
desde 5 de agosto até 18 de setembt•o, teve tempo de inutilisar 
g_nasi todos os bens moveis; e para se forbiflcar, para construir 
lanchas afim de fugir e para ter lenha para o fogo, destruiu 
g~ande numero de predios. O inimigo em Uruguayana con
ti nuou as forticações principiadas pelo brigadeiro Canabarr-o e 
circulou toda a vi li a com um fosso bordado ele uma parede ora 
d~ tijolo, ~ra de ta_boas . Abateu todas as casas qtte se achavam 
fora das torttHcaçoes para fazer servir os tijolos de que eram 
constru~clas as mesmas paredes. elas fortificações e para que as 
casas nao serv1ssem de reducto as nossas torças. Lançou mão 
das taboas do~ forros, elos soalhos das casas e das armações elas 
casas ele negocio para paredes e para peito nas fortificações. 
~erviu-se de toda' as taboas que encontrou, das porta•, das 
J<llnellas das casas, dos armarios-, dos caixões, para conscruir 
umas cento e tantas canôas grandes, das quaes forrou um a 
por<;iio com com·os. afim ele se evaclit' n E>lla s como tentaram 
fazet• tres di as antes i:Ia conclusão do sitio. Serviram-se do .mesmo 
material para const rui!· clous fortes. gra com estas mesmas 
madeit·as que elles faziam fogo, que acendiam ás vezes dentro 
das casas, pt·endenclo fogo a algumas e queimando o soalho de 
outras. Desta f6rrna, a villa de Uruguayana foi prejudicada 
em um bom numero de casas, todos SAUS moveis foram in u·ti 
lisados, a ponto ele não se achar alli, depois da entrega elo 
inimigo, um copo, um vidro ou urna garrafa para preparar 
remedios pat·:t o grande numet·o ele doentes nossos e do inimigo 
que ah•i se achava. A · matriz de Uruguayna foi saqueada e 
profanada . A pt·opria imagem elo Senhor Crucificado do ai ta r• 
mór !oi quebrada . Ignoro si as euas alfaias tinham sido guar

.dadas de antemão, bem corno os livros parochiaes. Com as 
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poucas familias de es·6rangei~os que se deixa-ram ficar dentro
ele Uruguayana ficou um brazileiro demente que àizia 1udo o que 
lbe passava pelo transtornado cerebr•o. Em um bello dia o 
infeliz poz-se a gritar viva o exercito br.azileiro! e outras 
cousas semelhan·tes. Immediatamente foi preso pelos paraguayos, 
que sem attenclet· a seu estado de alienação mentaL o puzeram 
em t ortura, cingindo-lhe a cintura com uma corrente ele ferro, 
que, com o adjutorio ele um páo, apertaram de m.aneiraa quasi 
cortar pelo meio o corpo elo desgraçado, que depots acabsram a 
bayonetaclas . Dizem que os parag11ayos mataram tarnbem uma 
.pt·eta velha meio clemente. Ouço contar que ahi exerceram violencia 
até contra senhoras cujos parentes eram addidos a seu par•tido:·» 
Em sua Histo?"ia da G1.wrmdo Paraguay, diz Theodoro Fix:: 
"Após uma penosa viagem de mais de 400 leguas a cavallo, 
viagem que e:t::citou o enthusiasmo das populações, D . Pedr·o Il 
achou-se no meio do seu exercito, ém frente clH Uruguayana •.• 
Até então Estigarribia havia rejeitado todas as propostas de 
negociações. esperando ser soccol'l'ido por Lopes; mas fizera 
poucas sorLiclas . O Imperador opinou por uma nova pt·oposta 
de capitulação, mas sem condições; esta proposta foi effecti.va
mente feita no dia 17 ele setembro . illstigarribia quasi morreu 
de fome, sem munições, e perd.ida toda a esperança de soccorro, 
vi u-se fot·çado a acceital-a. No dia 18 de setembro 5103 offi. 
ciaes e soldados paraguayos se entregaram corno prisionei·ros 
ele guer t·a, e desfilat'am, sem armas nem honras, pelo meio do 
exercito alliado. O infeliz illstigarribia foi publicamente de
clarado trabidor por Lopes.» Estigarribia assim reRpondeu ao 
imperador : « Commando em chefe da divisão paraguaya, sitio 
ela Uruguayana, 18 de setembt·o de 1865. O abaixo assignad(} 
accei ta as proposições de V. Ex. e deseja unicamente que seja 
S. M. o Imperador do Braz i! o melhor garante de ta l convenio. 
A elle e a V . Ex . me confio e me entrego prisioneiro de guerra 
com a guarnição, altendendo ás prescripções contidas por V. illx. 
O abaixo assignaclo espera qy.e V. EK. procederá imrnecliata
mente a ajustar com elle o inoclo como se deve eilectuar o des
armamento e ent rega da guamição. -Deus guarde a V. Ex.
Assignado, Antonio Estiga?·riúia. » « Immediatamente cliz Gay, 
S. :llix. declarando que estipulava a garan·tia em nome dos 
chefes alliados, mandou participar ao general em chefe, afim 
de dar todas as providencias necessarias para a evacuação da 
praça; feito o que, começou o inimigo a entregar suas armas. 
Uma das bandeiras dos vencidos, apresen·tada ao imperador, 
foi por S. M. offerecida ao general D. Bartolomeu :Mitre. A 
outra o foi igualmente ao general D. Venancio Flôres. Tendo 
recebido a espada do tenente-coronel Antonio Estigarribia, o 
Exm. Sr. ministro da guerra concluzio es·te á presença de 
S. lVI. o Imperador que se achava ainda no logar ondê se 
reuniu o conselho. Sua Magestade houve por bem ofl'erecer esta 
espada a o mesmo ministro, o Sr. conselheiro Ferraz que lha apre• 
sentou, e mandou o commandante illstigarribia á barrac::t. do barão 
de Jacuhy. Em seguida foi conduzido á presença de S . M. o Im
perador o frade Duar te, esse homem tão odiosamente fallado entre 
nós, que foi recebido pelo tenente-general Cabral e pelo ' visconde 
de Tamandaré que o mandou parâ bordo de um vapor, subtra
hindo-o assim ás vistas ele nossa gente contt·a elle indignada. 
S . M. o imperador seguiu depois .para as ·tdncheiras, acompa
nhado de seus augustos genros os St·s. conde d'Eu e duque de 
Saxe, elo Exrn . Sr . visconde de Tamandaré, dos chefes alliados 
e da impel'ial comitiva, e, então por uma brecha .feita nas 
mesm as trincheiras, em presença de sna magestacle e ele todo o 
exercito alliado, depots de terem entregue as armas, queeram 
r ecolhidas num deposito junto ás mesm as trincheiras, sahiram 
as forças inimigas desfilando a clous de fundo a formar em 
columna cet•t·ada para fóra das muralhas, onde eram circuladas 
por nossas tropas. A evacuação da villa principiou as 4 horas 
da tarde, e ás 6 ainda sahiam os invasores. Ficauam em nosso 
poder mais ele cinco mil prisioneit·os. praças de pret, que foram 
no dia seguinte repartidas entt·e os tres alliados, e 59 officib.es, 
sendo no outro dia os paraguayos entregues ao 11° batalhão de 
linha e os orientaes com o commandante da vanguarda con
fiados ao Exm. Sr. barão de Jacuhy; 6 boccas de fogo, 540 es
padas com talins, 850 lanças, 34 clavinas, HO pistolas, 3.690:· 
espingardas de adarme 17, 3.700 cin·turões com patronas. 
231.000 cartuchos 7 bandeiras 19 carretas, i carrelilha e outros 
objectos. A vill~ foi logo ocdupad~ por dous batalhões ~razL
leiros, o i o ele voluntat'ios da patrra e o ~ 0 de mfantarra de 
linha. Deram-se todas as providencias pa,ra a segurança, co[\lo.
didade e tratamenlo de toüos os prisioneiros. Sua rnagestade 
recommendou muito aos difterentes chefes que não consentissem 
que os prisioneiros fossem mal tratados, nem perseguidos. Tem 
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reinado sempre a mais perfeita harmonia entre os chefes e as 
forças alliadas, e todos se acharam dispostos ao combate, e 
muito animados pela presença imper±al. Bater-se-hiam como 
leões si houvesse resistencia: venceram, porém, sem combater, 
e triumpharam salvando-se os princípios de humanidade; ven-
ceram, sem os preliminares sangrentos do combate, sem o 
1iroar do canhão, sem o sibilar das balas, sem as nuvens de 
fumo e pó, que toldassem a atmosphera, sem o retinir das 
lanças e das espada~, sem o estel'tor dos moribundos, sem ver 
os campos juncados de cada ver as. Que esplendida victoria I 
Diremos com o Alegretense. Que brilhante pagina para a bis
toda do Brazil, a quem disser que só a presença ele parte de 
nosso exeecito e esquadra e de alguns batalhões das duas nações 
nossas alliadag fez render sem dar um só tiro sete mil para
guayos que se achavam fortificados dentro de uma villa! » 
'Ü município é constituído por um terreno le vemente onduludo, 
pertencentes na sua formação geologica aos ·terrenos de transição. 
As varzeas são alluviões quaternarias. Banham-no os rios Uru
guay, lbicuhy, Uruguay e differentes tribs. destes. Não ha nem 
serras nem morros no mun., existindo apenas a coxilha de 
Sant' Anna, que divide as aguas do Ibicuhy das do (Quarahim 
e da qual se desprende um ramo; a cochilha do Iapejú, que 
nasce nas pontas de CamoaLim. No rio Uruguay exisLem tres 
ilhas : a do Pacú, medindo 300 brac::ts, despovoada e alaga
diça; a Ilha Grande com 18 kils. de extensão, povoada; e a 
de lapejú com 1.500 metros, povo'l.da . O clima é variadissimo. 
Sua principal indus·tria é a criação de gado. A pop. é de 7.000 
habs . Projecta· se a construcção de uma E. de F. de Urugua
yana a Itaquy, tendo sido inaugurajos os trabalhos a 3 de 
novembro de 1883. Sobre suas divisas consultem- se as Leis Pro;v. 
n, 703 ele 9 de setembro de 1869 e n. 762 de 7 ele abril de 1871. 

URUGUAYANA. Log. do Estado de Pernamlmco, nomun. 
de Palmares. 

URUGUAY-MIRIM. Rio cloEstado do R. G. do Sul. Vide 
Passo Fundo. 

UR1JGUAY-PUYTAN. Rio do Estado do R. G. do Sul, 
desagua na margem esq. do rio Uru9uay, tendo sua foz cerca 
de 72kils. distante dado Xapecó. E tambem denominado rio 

•da Varzea. 
URUHÚ. Rio do Estado de Goyaz; nasce na serra das Di· 

visões, a 45 kils. prox!mamente da cidad~ de Goyaz, no_logar 
denominado Pery Bomto, reune-se ao r1o das Almas e JUR1os 
vã o desaguar no rio Maranhão, mais tarde Tocantins. Sup
poem muitos ser o Uruhú a verdadeira o;rigem do Tocantins. 

UEUITÁ • .antiga aldêa de TupinambáJs, no Esbado do Pará, 
.elevada em 1693 á villa com o nome c1e Vigia. 

URUMAJÓ. Pov. do Estado do Pará, no mun. de Bra
:gança, elevada á essa categoria pela Lei n . 324 de 6 de julho de 
i895. 'Foi ins tallada a 10 de novembro do mesmo anno. Orago 

:S. Miguel. 
URUMAGÓ. Rio do Estado elo Pará, desagua na bahia do 

Caeté. 
URUMAHÚ. Log . no mun. du. Prainha, no Estado do 

Pará. 
URUMAMY. Grande cachoeira no rio Ural'icoera, pouco 

acima da foz do Uraricapará, no Estado do Amazonas. 
URUMANDUBA. Log. do Estado do Pará, n:as immeclia

.çôes de Santarém. 
URUMARUTEUA. ronta da ilha S. João Evangelista, na 

.. costado Estado elo llbranhão. Pelo SO. clella p:tssa um canal 
com fundo de i1 a 13 metros entre as ilhas do Guará e a do 
Jaboroca. 

UEUlQl:BAMBA. Log. do Estado de Matto Grosso. no dist. 
de Santo Antonio. 

UEUMBEBA. Grupo de ilhas, a uns 20 kils.da Bahia Negra, 
no Paraguay, e que occupam um espaço de quasi seis kils., no 
Estado de Matto Grosso. 

URUMBEBA. Rio do Estado de lHatto Grosso, aff, dir. elo 
Nioac nasce nas escarpas ENE. da serra do Anhanvahy e com 
36 kH~. de curso nelle clesagua. Deu-lhe o nome Joaquim Fran
cisco Lopes quando encarregado em 1849 pelo bar~o d~ Anto
nina de explorar o melhor logar para a commumcaçao entre 
Paraná e Màtto Grosso. 

URUMINÁ. Log. elo Estado elo Pará, no ri0 Anapú. 

URÚ-MIRIM, Pequeno i'ÍO do Estado elo Maranhão, aff. 
do rio U1·ú. 

URUPÁ Nação selvagem que habita o Es~ado do Ama
zonas. Alguns sel'vagens dessa tribu acham-se estabelecidos 
no aldeamento de S. Francisco, creado no districto das 
Abelhas, no Alto-Madeil-a. Segundo affirma o capitão-tenente 
Araujo Amazonas, ·é dessa nação que provém a poplllação de 
ltacoatiara. 

URUPANÁ. Lago do Estado do Pará, á ma1·gem do rio Ja
mundá. 

URUPAN ACA. Ilha do Estado do Amazonas, no rio Negro, 
na margem direita, quasi defronte da bocca do lago Curerú, 
entre Moura e a foz do rio Branco. 

URUP ANAN. Serra do Estado do Amazonas, no rio Negro. 
na bocca do lago Curerú.. · 

UR UP A Y AS. Sei vagens do Estado do Pará. A respeito 
clelles assim expressava-se o conselheiro Brusque, em seuRela
·torio ele 1863:- E' assaz numerosa esta tribu, e comquanto seja 
pacifica e ·tenha habitos menos máos, é em extremo desconfiada 
e l'eceiosa nas suas poucas relações com os individues de outras 
nações, seus habitos e cos•umes são os mesmos elos Tucunapeuas, 
com quem mantem estreitas relações de amisade e commer
cio. Sendo os Tucunapeuas, os que de quando em quando sa en
contram com as caravanas que sobem o Xingú em busca de 
productos natm·aes, são os que ohtem dellas alguns objectos que 
fornecem aos Urupayas em troca ele canôas, fio, algodão, redes 
e gallinhas, Intermediarias· nesse fornecimen-to, es Tucunapeuas 
fazem seus visinhos paga:r mais caro os objectos que lhes vendem, 
o que consistem principalmente em ferramentas de lavoura e 
missangas, que mui·to apreciam para seus enfeites. Os indios 
em geral, depois de en·taboladas as primeiras relações com o 
homem ci vilisado, e logo que conhecem o uso das a rmas de fogo. 
Habitam as ultimas ilhas, ele que ha noticia, no Xingú. Culti
vam mandioca, algodão e urucú. São elegantes e de bllas formas, 
e de bonita côr: destros e l::tboriosos . Estão subo1·dinados ao tu
chaua, etc., btac~L» 

1JRUPEMA. Estação da E. F. elas Alagoas, no Estado 
des·te nome, no ramal de Assembléa. 

URUPEMA. Serra do Estado das Alagoas, no mun. de 
Atalaia. 

UR UPEN A. Igarapé do Estado do Amazonas, clesagua na 
margem clh·. elo rio Negro, trib. elo Amazonas, proúmo ela foz 
do Tapiira-Cunhã. 
. UR UPIUN A. Log. elo Estado do Pará no mun. de Bra
gança . 

URUPÚ. Ribeiro do Eslado do R. G. do Sul, banha o mun. 
da Cruz AHa e clesagua no rio I.Juhysinho. 

UR1JPUCA. Rio do, Estado de Minas Geraes, aff. elo Suassu
hy Grancle, e este do rio Doce. Saa foz fica cerca de 60 kils. 
distante do dist, do Pessanha. Recebe o Surubim, Varjão, 
Agua Fria .. Agua Preta, Pederneiras, Trindade, ~. João, Mala
cache ~a e d1versos outros, 

URUPUIÁS. Selvag~ns habitantes da bacia do rio Ju
ruena; no Estaclo de Matto Grosso (J. A. Caldas. Mem cit
E. ele Melgaço). 

URUPUNI. Rio aff. da margem oriental do Madeira, no 
Estado elo Amazonas, abaixo do Gipar.aná, en·tl'e o igarapé das 
Fle:s:as e o lago Juruparipirá, 

URUPY. Rio do Estado ela Bahià, é um elos formado res do 
Peraúnas, afl". do Sergy, que o é do Subabé . 

URUPYÁ. Arroio do Estado do R. G. elo Sul, aff. da mar
gem dir. do rio Ibicuhy. 

UEUPYARA. Lago do Estado do Amazonas, no mun . de 
Manicol'é. 

URUQ.UÊ. Estação e riacho do Estado do Ceará, na E. de 
F. de 13aturité, A estação foi inaugurado a 4 de agosto de 
1894. 

URURAHY. Tribu numerosa ela, nação G~tayanaz:, que 
habi Lava um reca.nto dos campos de Piratiuinga, no Estado 
àe S. Paulo . Desta tribu, ele que era chefe Ptq~w1·oby, for
mou-se depois a • populosa aldêa de S. Miguel ao N. da cidade 
de S. Paulo. A' es·~a aW.êa fo i concedida em i,~ ele outubro de · 
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1580 pelo capitão-mót• Jeronymo Leitão, a ·carta •de sesm aria 
de (\) leguas nas tel'ras daquelle nome (F1·. Gaspar da M:adre 
de Deus, Memm"ia da Capitar~ia de S. Vtcente. - P, 'Taques, 
Nobilia,· ,·hia. -Machado de Oli'Veirl', Quad1·o Histo1··ico .) 

URURAHY. Ilha do Estado do Pará, no ~rio Tocantins. 
Tem 16 kils. de c0mprimento. · 

URURAHY, Rio do Estado elo Rio de Janeiro; vem da lagô a 
de Cima, corre no rumo SSE., !l.tuavessa o canal de Campos a 
Macahé e vai desaguar na lRgôa FeiÇJ., depois de haver perco r 
rido o municipio de Campos em uma extensão approximaela
mente de 53 kilometros . Suas margens são adaptadas a plan
tação de canna de assucar. Corre proximo ao rio P arahyba. 

URURYS. Selvagans habitantes da bacia do rio Juruona; 
no Estado de Matto Grosso. (J. A. Caldas. Mem. cit .) 

URÚS. Ribeirão do Estado de S. Paulo, aff. do S. Lou
renço. 

URÚ-SANGA. Log . elo Estado do Rio de Janeiro, no 
mun, ele Saquarema, com eschola. 

URÚ-SANGA, Log na freg. de Jacarépaguá pertencen·te 
ao Districto Federal. 

URÚ-SANGA.' Log. elo Estado de Santa Catharina, no 
mun. de Tubarão, sob o rio do seu nome. 

URÚ-SANGA. Serro do Ji:stado do Rio de Janeiro, entre 
Saquarema e Maricá. 

URÚ-SANGA Rio do Estado do Rio de Janeiro, trib . da 
. lagôa ele Saqu·arema. De Saquarema informam-nos o seguinte; 
« 0 rio Nla,tto Grosso (a maior cachoeira do municipio), nasce na 
serra do mesmo nome. e ao pass ar pelo Manoel Bandeira, toma 
o n0me de Urussanga com que vai desaguar ila lagôa de Saqua
rema. B:m seu curso forma diversos panbanos. Recebe dois tl'i
butarios, sendo um o Tapera e o outro sem denominação>>. 
Na carta da provincia (de Bellegal'cle) figura o rio Urussanga 
unindo- se ao rio Matto Grosso e juntos desaguarem naquella 
1agôa. 

'URÚ-SANG.A. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, nas divi
sas do dist. elo Salto do Tieté. 

URÚ-SANGA. Rio do Estado ele Santa Catharina: ; banha 
o mu'n . do Tubarão e elesagua no oceano. Nasce nas mota
nhas situadas entre a set•ra de Jaguaruna e o morro da Fu
maça. Corre na direcção de sul ·abé á 1agôa que lhe dá o nome, 
e depois n~ de Iéste, prefazenclo um curso approximado ·de 
50 kils. E' de pouca largura e profundidade . Sua barra acha
se obstruia1a pelas areias accumula.das. Recebe á dir. os se
g,uintes tribs.; Cocal, Carvalho, Caeté, · Salto, Americano e 
Carvão. 

URUSSUHY. Ilha no rio Parnahyba., na za secção, erüre a 
barra do rio das Balsas e a corl'edeira ele · Santo Estevão. 

URUSSUHY-ASSU. Rio do Estado do Piauhy, aff, ·da 
margem clir. elo r:arnahyba. Corre em· estreito valle por uma 
extensão de cerca de 420 ltils. Seu lei·to é es·breito e profundo, 
de declividade forte; e de um e outro l ado cercado · de brejos 
ou .b::üxões, onde culti:va-se abundantemente toda a especie de 
c_ereaes, e extrae-se. sem o .menor pr.eceito, o fi.nisairno e va
lJoso oleo de copabyba. São estes os seus '])rincipaes ]!lroductos 
que procuram o cnrnmercio dos pon·tos ribeirinhos do Parna
h.yba. !t estrei_teza do ii.'Ío e grancleza .da vegetação Cilas ·margens 
constituem os unicos embaraços á navegaçã;o per v,apores de 
pequeno calado e gra'!lde força. As grandes balsas que àescem 
o ~rio leva.m adiante, como balbedores, -pequenas balsas, onde 
vão l[nclividuos armados de facão a .machado, cor·tar es galhas e 
grandes trepadeiras qllle a·llodo o momento embaraçam o passo. 
Nenhuma pedra, nenhum ·nazio, h a a tem~r .. E' preciso, porém, 
grande cuidado c0m a vegetaç:\o que se .1n cll!lla das margens e 
a que as enchentes arrastram d<as erosões das ba;rrancas. Ne
nhuma povoação im.por~an te ha em suas margens. Todavia são 
cultivadas por . inn.ll!meros merado1•es dispersos aqui e .além, 
plamtrando o ·pouco necesaa,rio paro. sua subsistencia e expo.vta,ndo 
o ex.cesse nas.embarcações de que acima fal.Iamos. Muito poucos , 
occupam•se da extraccão do oleo de copahyba. Todavia as 
]loucas cen~enas ele litnos que eXJJ')Orta o commer,cio do Ama- 1 
l'ante, são exclnsiva.men>te pr0vindas dahi. 

lJRUSSUHY-:MIRIM. Rio do Estado do PiaU'hy, aff. da 
margemd:ir. do Parnahyba. Recebe o rio do Peixe. Tem um 
•CUl'SO de cerca de 300 kils •. por en·tre'ferteis mattas. Compo-rta 

navegação por bote~. com limpe:~:a das anvores adjacentes que· 
obstruem seu leito. Sua foz fica. 1.2 ·ki!s acima da do Balsas. 

URUT AHY, Ilha do Estado do Pará, na conl. de Gurupá. 
· URUTUAHUHY. Com esse nome foi elevada á c1tegot·ia 

de villa a pov. rl e Alhandra , no Estado da Parahyba elo Norte. 
URUXIACÁ. Log. do Estado do P ará, no mun. de San~ 

tarém, com uma esc . publ. creada pela Lei n. 96 de 18 de 
março de 1893. 

URUXY. Umclos quarteirões em que se divide o mun. de 
Alemquer, no ffistaclo do Pará. Em i892 t inha i59 habs. 

USINA BARCELLOS. P ov . no mun. cl:e S. João da· Barra 
do Est:telo elo Rio de Janeil'o, com uma esch. publ. ele insbr. 
prim., creada pela Lei P1·ov. n. 2.674 de 13 ele outub1·o de i883. 

USINA PEDROSA. Log. do Estado de Pernambuco, no 
muo. do Bonito. 

UTAICUNA. Cachoeira no alto Ja.tapú, a lf. do Uatumá; 
ent1·e as cachoeiras denominadas Sapucaya-quara e Dedéu 
(B. Rodri gues). 

UTINGA . Log . no mun. da Capital do Estado do Pa rá. 
UTINGA. Pov. elo Estado do R. G . . do Norte, no mun. d& 

Macahyb :1. ; com uma esch. publ. de instr. prim., creada pela 
Lei Pro v. n. 290 de 11 de agosto ele 1854. Tem um dist. de
pa,z, creado pela de n . 250 de 23 de março de 1852. 

UTINGA. Log. do Estado ele Pernambuco, no dist. de São' 
Lourenço ela Ma tta. Ha outt•os logs . do mesmo nome nos muns • 
de lguar.assú e Ipojuca. 

UTINGA. L:Jg, do Estado das Alagôas, no muu. de Santa 
Luzia do Norte. 

UTINGA. Pov. do Estado da Bahia, no mun. de Chique
Chique, cerca de 36 kils. distante da villa deste nome. 'l'em 
uma capella e mú s de 50 casas. 

UTINGA. Distr. do Estado da Bahia. Vide Ri:l.chão de 
Utin ga. 

UTINGA. Estação da E. F. Central, no Es·tado das Alagôas, 
no kilometro 26.500. 

UTINGA. Sel'l'a do Estado:de Paraná, nomun. de Guarakes
sava. 

UTINGA. Úmadas denominações que totna a serra d·a.s Fei~ 
tic.eiras; no Estado elo Pa-vaná. (Inf. loc.). 

UTING.A. Rio do Es·tado elas Alagõas, clésagua na margem 
esq. do Sumaúma, q'ue vae para a lagôa Manguaba. Banha o 
mun, de Alagôas. 

UTINGA. Rio do Estado das Alagôas, atf. do rio Mundahú. 
UTINGA. Rio ·do Estado da Bahia, aff. do -Santo Antonio, 

que o é elo Pa.1'aguassú. Rece'be o.Beuito, Lages, o Verde, o R:.ia
cnão, o Mocambo, o Mono Pellado, o Fundo e o Cachoeirinha. O 
Dr. Benedicto Acauã diz que esse rio nasce na serra do Morro 
do Chapéo e que emquanto corre pela serra onde nasce, é dia
mantino, e, depois que della se clespenha, banha uma grande 
extensão de mattas agrícolas e incultas , e vae perder-se no rio 
Santo Antonio, percorrendo em todo o seu -cul'SO o espaço de 
30 a 40 leguas. Um outro informante diz-nos nascer este rio 
da serra do mesmo nome, rami'f!cação da serra geral do Sín
corá e em altitude superior a 450 metros . 

UTINGA.Ribeirão do Estado de S. Paulo, aff. do rio dos 
Pilões. 

UTINGA. Rio do Estado do Pa1·aná, aff. da margem esq. do 
Guarakessava. 

U';PINGA. Lagôa do Estado da Bahia, no muu. de Chique
Chique, muito piscosa. 

UTINGA-ASSÚ. Igarapé do Estado do P ará, aff. da margem 
esq. do rio Barcarena, no mun. da capi'tal. Recebe o Guarijú. 

UTINGA DE CIMA. Log. do Estado de 'Pernambuco, no 
mun. do Cabo. 

UTINGA-MIRIM . Igarapé do Estado do Pará, no mun. 
da capital; desagua no l'io Barcarena. 

UTINGUINHA. Riacho do Estado das Alagõas; com uma 
pontedaE. ele F. Cen'tral no kil. 31,470. Vae pat·a a margem 
esq, do ~·io Mundahú. ' 
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UTÚ. Ilha do Estado do Rio de Janeiro, na enseada de Pa
r aty . Assi m escreveu Monsenhor Pizarro ; outros, porém, es
.crevem Itú . 

UTU Á. Pequeno rio dn Es tado do Amazonas. na margem 
dir. do rio Içá, entre o,; ribeiros Puruità e Ache ti (capitão
tenente Araujo Amazonas) . 

UTUM. Ri.o do Estado do Rio de Janeiro, affl. do Iguassú. 
Vide Oth~tm. 

UUICURUP Á. Lago elo Estado do Pará, na margem dir. 
do rio Tupinambar iJina. Teve em suas margens outr'ora uma 
aldeia de indios Tupinamt)ás, que foram trasladados pelos 
j esuitas para a aldeia de Santo Ignacio de Boim. 

UV Á. Ribeirão do Estado de Goyaz, no mun . da capital e 
dist. da Barra. Recebe o Gancla. 

UVAMIRANGA. Ilha na bahia de Paranaguá e Estado 
.do Paraná . · 

UVAMIRIM. 
P a ranaguá. 

Rio do Estado do Paran;í., a.ffl. da b<>hia de 

UV ARAN AS. Nncleo colonial do Estado do Par aná, no 
mun. de Ponta Gross'l.. 

UVARANAS. Arroio do Estado do Paraná aftl. da mar
.gem dir. do rio Cara-Cará, trib. do Tibagy. 

UVIÁ, Cachoeira do rio Japurá, proxim,t á confluencia do 
Cuim ari. He um canal de duas leguas de extensão e 20 bra
ças de largura, cujas margens são alcantiladas peneaias de 40 
braças de a ltura , pelo qua l passa o rio, r esentindo ·tanto de 
semelhanto angustura, como da inclinação do seu leito: do que 
resulta m um movimento e fr,tgor assombrosos. (Araujo Ama· 
zonas). 

UXITUBA. Aldeia de Mundurucús, situada á margem dir. 
do Tapajós, pouco abaixo e quasi á. vista de Itaituba; no Es
t ado elo Pará . Em 1833, tinha-, eegundo Baena, 48 C<tsas cober
t as de palh a, habitadas por 485 índios, 2 brancos e 4 escravos. 
E m 1848 a população era de 343, sendo 181 homens e 162 mu
lhtres e crianças. Em 1868, não tinha mais do que umas 100 
pes soas. O orago de sua capella é N. S. ela Conceição. Os 
índios que abi vi vem são indolentes e pouco fazem na lavoura, 
pl a nt ando todavia alguma mandioca., guaraná e ba tatas, tudo 
porém, em pequena quan·tidade. 

UXITUBA. Igarapé do Estado do Pará, banha o dist. de 
Bemfica, no mun. dá capital e clesagua no rio Santa Rosa. 

U-Y -APÉS. Selvagens habitantes da bacia do rio Ju
ruena; no Estado de Matto Grosso(J, A. Caldas. Mem . cit.) 

UYRY. Furo no Estado elo Pará, no mun. de Almeil'im. 
UYUMINI Rio do Estado do Amazonas, affl. da margem 

dir. do rio Branco, ·trib. do Negro, que o é do Amazonas. (Car~a 
da JJ'1·ontei1·a, cit.) Não será o Inúbiny de A. R. Ferreit·a? 

v 

VACCA. l\•Iorro do Estado do Rio de Janeiro, a tres kils. 
.da cidade de Vassouras, á margem da estrad11- do Rodeio á 
Vassouras. 

VACCA. Ilha 'no rio Paranii, entre a foz do Paranapanema 
e a do Santo Anastacio, proxima das ilhas do Meio e do Porto. 

V ACCA. Lagoa do Estado de Sergipe, no dist, do Curral de 
Pedras. 

VACCA. Riacho do Estado da Bahia, desagua na ma1·gem 
di r. do rio S. l<'rancisco, acima da foz do ~'ringó. Na. sua barra, 
do lado meridional do rio, fica a lagôa da P edra . 

VACCA. Corrego do Estado de Minas Geraes, aff. do rio 
Grande, no mun, do Piumhy. , 

V ACCA. Corrego do Estado ele Minas Ge1·aes, aft'. elo rio 
Capiva-ry, que é trib. do Sapucahy-mirim. 

V ACCA. Lagõa do Estado de Sergipe, no mun. do Gararú. 
V ACCA BRAVA. Pov. do Estado do Ceará, no termo da 

Varzea Alegre, <:om um dist. creado pela Lei Prov. n. 1.313 
de 24 de setembro de 1870, supprimido pela de n. 1.824 de 3 de 

setembro de 1879 e rest aurado pela de n. 2.020 de 16 de se tem
bro ele 1882. Tem uma esch. publ. de inst. prim., restaurada 
pelo art. I!I da Lei Prov. n. 2.012 de 6 de sett)mb~o de 1882 
e uma cape lia filial da matriz daq uella villa, 

VACCA BRAVA. Log . do Estado de Minas Geraes, no 
dist. elo Brejo das Almas e mun. de Montes Claros. 

VACCA BRAVA. Log. do Estado de Minas Geraes, no 
dist. de Trahiras e mun. do Curvello. 

VACCA BRAVA. Serra do Estado de Minas Geraes, no 
mun. do Patrocínio. (Inf. loc.). 

VACCA BRAVA. Morro do Esta.do de Goyaz, nos limi"tes 
de S. José do Duro . 

V ACCA BRAVA. Thiacho do Estado do Ce<urá, alT. da 
margem di r. do rio Quixeramobim. 

V ACCA BRAVA, Rio elo Estado de Minas Geraes, banha o 
mun. de Montes Claros e desagua na margem di r. do rio 
Verde, 

V ACCACAHY. Rio do Estado do R. G. elo Sul ; nasce na 
sel't'a de Ba·tovy, no mun . de S. Gabriel, banha a cidade deste 
nome e o mun. da Cachoeira e desagua no rio Jacuby, acima 
da cidade da Cachoeira. Conta cerca ele 260 kils . de curso 
desde S. Gabriel até ao Jacuby. Recebe pela dir. os arroios 
Santa Barbara, S. Sepê, Ca,t·neiro, S. Jeronymo, Imbrajateira, 
Cambahy, Cambahysinho , Salso e Ca nnas; e pe1:1 esq . o Arena!, 
o dos Ferreiros e os banhados de Santa CMharina, Sant a Bar
bara, Caguatê e o de S. Gabriel. Vide sobt·e esse rio o Relat. 
apresentado ao presiden·te ela província em 28 ele julho ele t854, 
do qual evidencia-se ser ele facil realisação a sua navegação . 
Dizem tambem nascer da serra de Itababeraquá. 

VACCACAHY-MIRIM. Arroio do Estado do R. G. do 
Sul, atf. da margem di r. do rio J acuhy. Desce da serra de 
S. Martinho. E' formado pel o S. P edro, S. João e diversos 
outros. R ecebe pela margem esq. os arroios elo Meio, Grande, 
Estiva , Só e Araçá. 

VACCAIQUÁ . Arroio do Estado do R. G . do Sul, reune
se ao Caverá e juntos vão ao lbicuhy da Armada. Tambem 
escrevem Vaq~taoá. 

VACCA MORTA. Log. elo Estado do Piauhy, no mun. de 
S. João do Piauby . 

VACCA MORTA. Log. do Estado cbs Alagoas, no mun . de 
Bello Monte. Ha um ou·tro logar do mesmo nome no Mundahú
mirim. 

V ACCA MORTA . Riacho elo Estado do Maranhão, aff. do 
rio Ourives, que o é do Corda e este do Maranhão. (Cruz Ma· 
chado. R elat. do 1\faranhão, 1856). 

VACCA MORTA. Corrego do Estado de Goyaz, rega o mun. 
de Pyrinopolis e desagua no rio elas Almas. (Cunha Mattos, 
Itinerario). 

VACCA MORTA. Lagôa no mun. do Remanso do Estado 
da Bahia. 

VACCARIA. Villa e mun. do Estado elo R. G. do Sul, na 
com. elo seu nome, ex-termo ela com. de Passo Fundo, proxima 
das divisas desse Estado com o de Santa Catharina. Orago N. 
S. da Oliveira e diocese de S. Pedro. A data de sna origem é 
anterior ao anno de 1761, época esta em que foi sagrada a ca
pella que os habs . tinham feito constl'Uir. Foi creada parochia 
por Alvará de 20 de oulubro de 1805; elevada {b vi lia e incorpo
nela á com. de S. Borja pelo art. I § I da Lei Pro v. n. 185 de 22 
de outubro de 1850. Em virtude do art. I da Lei P1·ov. n. 337 
de 16 de janeiro ele 1857 passou o mun. da Vaccaria a pertencer 
á com. de Porto Alegt•e; e pelo art. li foi a séde da vil! a da 
Vaccaria removida para a capella de S. P a ulo da Lagôa Ver
melha , com a denominação de Villa da Lagoa Vermelha,- Em 
virtude do art . I da ele n . 39I de 26 de novembro do mesmo 
anno de 'i857 foi extincto o mun. da Vaccaria, e pelo art. II 
foram as paroch1 as da Lagôa Vermelha e da VaccariiJ, incorpo
r adas ao mun. de Snnto Antonio da Patrulha. Em 1876, ~endo 
sido peht Lei Pro v. n. 1.018 ae 12 de abril ele"~:ada á categoria 
de vi lia a parochia de S. Paulo da Lagôas Vermelha, foi ao novo 
mun. incorporada a freg. de Vacca.ria. Em 1878 a Lei Prov. 
n. 1.115 de 1 de abril, em seu art. I elevou Vaccaria a villa e re· 
baixou dessa categoria a de S. P aulo da Lagôa Vermelha, que, 
pelo art. II da mesma Lei, foi incorporada aa mun. da Vaccaria, 
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desde entiio pertencente á com. do Passo Funclo. Foi craada 
com. pelo art . I da Lei Prov. n. ·1.141 de 7 de maio de 1878 e 
clas;ificada de prim. en!r. pelo Dec. n. 7.025 de 6 de setembro 
de 18'78. O mun., a lém elo dist. da villa, comprehende mnis o 
da Lagoa Vet·melha,. o cura to do Bom Jesus do Bom F im e os 
povoados denominados: R incão ele S. Joaquim, Muitos Capões e 
Capão Alto. Agencia do correio . 

V A COARIA. Log. elo Estado da Bahia, no mun. da Ga
melleira elo Assuruá. (fnf. loc ) . 

VACCARIA. Pov . elo Es tado de Mim1s Geraés, no clist elo 
'Riach o Fundo e mun. ela Conceição, com um:.t esch. publ. de 
·inst. prim., creacla pela Lei Pro v. n. 3.2 l7 de 11 ele outubro 
de 1884. 

V ACCARIA. Pov. do E~ lado ele !I! i nas Geraes, no mun . de 
' Grão-l\!l:cgoL 

.v ACCARIA. Log . do Es·tado ele Matto Grosso, no mun. de 
N10ac, com uma esch . m·eacla pela Lei n. 157 ele 18 ele a bril de 
1896 . . 

V A COARIA. Grandes c&mpos limitados pelos ri os Pelotas, 
~age·aclo e T aquary, e pelo Matto P ortuguez; no Estado elo R io 
Grande do Su L. 

V ACCARIA. Dá-se este nome aos campos que formam o h1do 
occiclental da bacta elo Paraná, desde o rio Pardo ,tté o Bri

'1hante e o Ivinheima· (B. de Melgaço). 
VACC:ARIA. Igar apé elo Estado do Pará, banh tt o mun. de 

Ca1netá e desagua n a margem esq. elo rio Tocantins. 

VACCARIA. Rio do Es·tado de Minas Geraes, rega o mun• 
··ele Grão-Mago! e desagua na margem esq. do rio Jequitinhonha· 
. At;·avessa a es trada que de Grão- Mogol va i ao R io Pardo. Re-
cebe os cor regos S. João e Peixe Bravo . · 

V A COARIA. Rio do Estado de Matto Gl'osso, aff. da margem 
esq . do Ivinheima que é trib. do Paraná. Recebe á diL·. o Passa 

',Tempo e o Serrote, o á es'l. o Campeiro, Cachoeira , Bal'l'eiros 
· e Piau. O B. de MeJ.gaço diz que esse rio fórma co m o B1·ilha nte 
o Ivinheima; que tem suas fontes em la t. de 2! 0 entre· as do 

~ B~·ilha.nte e as elo Lageado, ::di'. elo Nh~ncluhi; _q u~ ~l ém . daquepes 
··tr1bs. r ecebe :1 inda, pela m argem chr. os r1ben·oes da Dtv1sa, 
Bóa Vista, La,ran geiras, P alt;leirM, Matto e En~ano; e pela esq . 
o dos Est~ios, do T aguarussu , Lageado, .Guanroba e ela Ala

'-v&nca; e qu e aos 22o 8' conflue com o Brllh;wte . 

VACCAS. Ilha na costa do Estado do Cear á, junto ás pr a ias 
·de Almofa.la, no clist. do Acararhú. Tem 200 braças de com
~prido sobre 20 de hwgura. 

VACCAS . Ilha do Estado da Bahia , na b:1hia de Todos os 
·sarn tos . 

VACCAS. Insignificante riacho do Estado elo Maranhão; 
·fó rma com ou·tros o Riachã o, aff. do ?arnahybar . 

V ACCAS. Ri)ieirão do E s·taclo de Minas Geraes, aff. da 
margem clir. do r io Grnnde. Recebe o ribeirão · ela Dona e os 

-i:orregos S<tn ·t' A nn a, Retit•o Velho, F 1•ngas, Bom Destino, José 
F rancisco, Tapera, do Pinhão . B:~nha o num. ele S. J oão d 'El
Rei. Des agua com o nome do Eng~nho da Serra. · · 

Y,ACCAS. Riacho do Estad ·J de Minas G~raes, ba nha o mun. 
do Curvello e clesag·ua na margem esq. do Bicudo. (In f . l oc.). 

VACCAS. Ribeil'ão elo Estado 'de Minas Ger ;t es ; n asce na 
_par te O. ela serra Serit in ga e clesag ua na margem clir. do rio 
Ayuruoca. Recebe o ribeirão dos Pereiras. (In f. loc.). · 

VACCAS. Lagôa do Estado do R io de J aneiro, no mun. ele 
S . . J oão da Barra. 

V ACCA-SECCA. P ov. no dist. elo CampesLre, mun. ele 
Lençóes e Esta.elo do Bahi<t . (In f. l oc.) . 

VACCAS GORDAS. Rio do Estado de Santa CttLh arina, a.fl'. 
·da margem dir. do rio Pelotas, no mun. de L oges . . 

VACCANGA. Mm'ro do Estado de S. Pa.ulo, no mun. de Santa 
Anna do Parnah yba. (In f. loc. ). · 

V.ACCAYQU Á . Log . do Estado elo R . G. do Su l, no mun. 
de D. Pedrito, com esc hola . · 

VACCAYQUÁ. Serro situado ent r e a sena elo Caverá e o 
lbicuh y da Armaclá; no Estado do R. . G . do Sul. 
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VACCAYQUÁ. Arl'oio elo Estado do R . G. do Sul; nasce 
do serro do seu nome e clesagua na margem esq . do Ibicuhy 
ela Armada. 

VAE E '_VOLTA. Log. do Estado do E. S::.nto, no mun. elo 
Calçado . 

V AE· VEM . Dis·t. elo Estado ele Goyaz, no mun. de Entre 
lUos. Orago Divino Espírito San to e diocese ele Goyaz. Foi 
et·eaelo parochia pela Lei ?rov. n. 2 de 3-L de julho de '!.845. 
Vide E ntre Rios. 

VAE-VEM. Log. do Estado elo Rio de Janei ro, no distr. 
'ele I taipú. 

VAE-VEM. Log. do Distri cto Federal, na freg. ele Jac!l
repaguá . 

V AE-VEM. R ibeit'ão do Estado de Goyaz, ban ha a cidade de 
Ent t·e Rios e desagu a no rio Verissimo . R ecebe os corregos do 
A ta·lho, Lava- pés, Ponte Funda, Santa Rosa e out l'OS . Nasce 
nas mattas dos Mamãos a 18 kilometros ao N. daq Ltella cidade 
e clesagua acima do porte de S. Miguel depois ele um curso su
perior a 48 kilome·tl'OS. 

V AE-VEM. RibeirKo elo Estado de Matto Grosso, a:l:ll . da 
margem clir. do rio Galera, ·tr i b. do Guaporé. 

V AE-VEM. Cachoeira r. o rio S. Fra ncisco, entre a ele Paulo 
Affonso e o por to de P iranhas. 

VAE-VL Log. do Estado de Minas Geraes, no termo de 
Minas Novas e dist. de S . Domingos . 

VAGA-LUME. Log. elo Estado das Alagoas, nO' mun. de 
S. Miguel dos Campos. 

V AHY. Vide Jaguaperô . 
V AICURITUBA. Vide G~taiourituba. 

VAIMICANGA . Vide. (Juamicanga. 
V AL DAS' CANOAS. Log. do Estado do R io de Janeiro, 

no 1• distr. dé Theresopolis, com eschola . 
VAL-DAS-EGUAS. Ponta na margem S. ela bahia do Es:.. 

piri ·to Santo. E' a extremidade O. dá praia das Formosas. · 
VAL DE CÃES . Igatrapé elo Estado do Pará, na estrada que 

vae do Marco da Legua ao P inheil'O . 
VAL DE CÃ_ES. Nome de uns escolhos situados na costa 

do Estado elo Pará. 
VAL-DE-FONTES. Ignacio Accioli, Chorographia Paraense, 

dá noticia de uma povoação com esse nome que existiu no rio 
Uacarapi, affi. da margem septentl'ional do Amazonas. ' 

VAL DE REIS. Estação da EJ, de Ferro Melhoramentos do 
Brazil, no Estado do Rio ele J aneiro, entre Monte Sinai e Monte 
Libano. · 

VALDEYINOS. Log. no mun. de Barras do Estado do . 
Piauhy. Ha ahi uma pequena cultura. 

VALDEZ. Coxilha no camin-ho de C&nguss(t pàra Pelotas, 
no Estado do Rio Grande do Sul. 

VALENÇA. Cidade e mun. do Estado do P iauhy, termo da 
ela com. ele seu nome, situada em ambas as m argens de um ri
acho que nasce a pouca dis ~ancia ela mesma cidade, e c1ue depois 
de atr twessal-a de S . a N. v:.ti lança1· -se no r i acho S. Victor, 
lributario elo rio Sambito, que des<tgua, no Puty. Const't de i 50 
casas ele telha, ele mui•tas outras de palha, e 1 em os seguintes 
edificios publicas ; a egreja ma triz, um proprio estadoal, em 
pessimo estado, que serve de cadeü1 e quartel elo destacamento; 
um dito municipal, em que funcciona a. cnm <tea e o tribun:JJl do 
jury e um cemiterio publico, de propriedade municipal'. <<A 
comarca de V alença , pela uberclacle de seu solo, população e in
clustria da criação de gado vacc um e cavallar , é uma das .mai's 
ricas e impol'lantes da província; o seu commercio, porém, pelns 
difficuldades das vias de transport_es, que são exclusivamente 
feitas sobre costas ele ''nimaes e por caminhos geralmente rnáos 
é muito acanhado; a industria conhec id<~ e :.t unictt q ue ?On
s titue a riqueza ·da comarrca, é a cl'iação d_o gado ; e a ag~·lCul
tura, que muito poderia concot·rer para a riqueza e prosper1dade 
cl:1 comarca, é quasi nulla, e mal chega para abastecer os mer
cados locaes, quando p0deria f;;.zel-o com vant agem, supprjndo 
mesmo aos municípios limitrophes, pois possue elE~mentos para 
isso , se melhores e mais faceis fossem as condições de vtaÇão 
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pubHcit., O solo da comarca é geralmente plano, e em alguma~ 
pades paludoso; encontram-se nos Jogares hum idos anlltadas 
terras de massapê, que são apro,·eitadas no plantio de assucar 
cHja culbura foi a p rimeirct localidade do Estado a ensaiar 
com alguma vantagem, e que a tem mantido até hoje, mas aro 
pequena escala, pela preferencia que dão os seus habi;antes á 
indu;;tria pastoril. T odavia conta um certo numero de eng~
nhocas, em que fabricam assucar, rapadura e aguardente, cuJa 
producção é 11bõorvtdl1. pelo consu~o local, chegando tambem 
para Jazer urna pec1uena exportaçao para as co.ml1.rcas ltmt
trophes (Oeiras e Amarante). Banhada pelos rtos Berlengt1.s 
PuLy, Sambito, S. N icolúo, Onça, S. Vicente e Taboca e outros 
pequenos r egatos, posstündo optimas terras de lavout·a, sel'i.a 
uma das m::tis ricas comarcas do Estado pelas vantagens agrt
colas que offerece, si fossem devidamente apr.::>veitadas. 4-lém 
disso pJssue ricas jazicias de salitre e de pedra hume, que amda 
não fot·am convenientemente exploradas, o que seria ele incal
culaveis resaltttdos . Acidadeficaa3d!2 kils. da capital,ai80de 
S. Gonçalo da Regeneração, a 120 de Oeira;s, a iH de Picos, 
a 1.92 de Mm·vão e ;:c 9JO do littoral do Es~aclo » 0Pa-ge N. S. 
do O' e diocese elo .Maranhão. Foi, em pvinc,ipio, uma aldeia 
de índios :\roazes, ou tambem Gcbting~~inhcb, nome q,ue per•deu 
pelo de Valença , que João Pereira Caldas lhe impoz em 20 de 
setembro de '[762 por força d~ Carta Regia de 19 ele ,junho de 
1761, que ele,·o:1 - a á categol'! a de vtlla. For creada il'eguezta 
em i740. A Lei Pl'ov , n. 52 de 5 de setembro ele 1836 dispoz 
o seguinte: « D'or a em diante a parochia de N. S. da Conceição 
de Aroazes, no ·termo ele Valença, será no local da mesm.a villa, 
onde se acha ediücMla a nova Matriz com a invocação de N. S. do 
O' e Conceição, ficando os bens da ant iga matriz fazendo par:e 
do seu patrimoniO.ll Por occasião da execução do cocligo do pro
cesso criminal em 1833, ficou o ·termo de Valença fazendo parte 
da comarca de Oeiras, a que p ?rtenceu até ser elevado á ca~e
goria, de comarca pela Lei Prov. n. 592 de 6 de agosto de 1866, 
tendo sido classificada de primeira enLranCJa pelo Decreto n. 5.068 
de 28 de agosto ele 1872. 'l'em duas escholas publicas de instt•uc
ção primaria. AgeMia do correio. No termo de 'Valen({a estão 
situadas as povoações ela Prata, á margem direita elo rio Puty, 
povoado de alguma importancia commercial ; e das lVIissõea clqs 
Aroazes, antiga. sécle da freguezia, composta de choupanas ele 
palha, á margem esquerda elo rio Tabua. Ainda hoje notam-se 
as ruínas de um templo gig:llntesco, começado no seculo passado 
e não conc!Lticlo. Foi elevada á categoria de cidade pelo De
Cl'ato de 30 ele dezembro de 1889. 

VALENÇA. Cidade e mun. do Estado da Bahia, séde da 
coro. do seu nom e, situada em ambas às margens do rio Una, 
a 7 kils . de sua foz e n as proximidades dos primeiros morros 
que se mostram quando s~ sobe o mesmo rio, de modo a al
guns destes morros ficarem comprehendidos deu~ro do perí
me tro da decima m·bana, estendendo-se a maior parte da ci
dade por uma planície alagadiça. A parte da cidade situada 
na margem c! ir. do Una é cet•cada ele agua, como uma penín
sula, peJos rios Pitanga e Una e pelo braço de mar chamado 
1·io ele Aguasinha, e co=unica-se por meio de uma ponte ele 
madeira com a parte ela cidade situada na margem esq. e que 
se chama S . Felix. A cidade dista por mar 90 kils. da capital 
do Estado; 60 da c:idade de Nazareth; 30 do Morro ele S. Paulo; 
18 da villa de Cayrú; 24 de Taperoá e 120 ele Ar~a. Orago 
SS . Coração de Jesus e dioces<;l archiepiscopa~ de S. Salvador. 
"O territorio elesst cidade e mun. fazia parte da capitania de 
llhéos e dependia elo, vi !la ~le J:'l' . S. elo Ros~rio. de Cayrú. Por 
oecasião da chegada dos pL'lmeH·os homens crv1hsaclos ern occu
pa1o pelos Tupininquins, indígenas de in'iole pacifica. O pri
meiro moradot· de Vale.nça, pzlo seculo XVI entre os annos de 
1560 a 1.570, foi Sebastião de Pontes, homem rico, que pos
suía mais ele um angenho no reconcavo da Bahia, e que ac1ui 
ediücou maie dous, sendo um na ponta do Curral e outro na 
primeira cachoeira do rio Una, logar hoje occupado pela fa
brica do Amparo. Sendo costume desse ·tempo cada senhor ele 
engenho possuir uma capella em suas propriedades, não se sabe 
si a capella de N. S. elo Amparo, situada no outeiro sobran
ceiro á primeira cachoeira do t•io Una, foi ed iílcada por Sebas
tião de Pontes , ou si elle teria edificado á. bei ra do rio uma 
Q1Ura que a tradição diz te1· existido com a in ''ocação ele 
S. Gens. O que é certo é que, emquanto Sebastião ele Pontes vi
veu nes.tas paragem, poude conter os indígenas pelo respeito que 
sabia infundir. Tendo, porém, mandado marc11r com um ferro 
em braza um mascate que ousa1•a penetrar em seu engenho do 
l'iO Una, sem prévia licença, este, embarcando- se para Portu-

gal, clenuuciou pessoalmente t a-l facbo ao gover110 de então. Em 
virtude ele tal queixa, foi Pontes traiçoeirament3 pt•aso e remet
Lido para Lisboa, sencle recolhido ao Limo~iro, onde morveu 
miseravelmen·te. Com a re·til'ada de Pontes, l~rincipiO Ll a inva· 
são elos indigenas Aymorés que, per sua inclole brav la., impe
diram por muito tempo a colonisação do terri<torio de Valeuça; 
como, porém, tae· indígenas ignoravam a arte ele navegat•, po11 
isso não só não p,1Cleram embaraçar que fossem povoadas as ilhas 
Tinh·tré, Cayrú e Boipeba, onde nos Jins do secu lo XVII existiam 
.i á importantes nucleJs ele povoações, sendo as principaes a do 
Divino E. Santo ele BoilDema e a ele N. S. elQ R osario de Cayrú. 
Apezar da peregrinação elos ineligd n•as, os n;io11adores c~as ilhas 
come~M·am a se estabelecar na terra firme e chegaram estes 
estabelecimentos a t er tal importancia que, para protegel-es, 
ma,ndou, em 1.669, o governadot• d:t Bahia, Alexandre ele Sou:z;a 
FreiL·e, um pequeno destacamento, cujo commandante Manoel 
Barboza de Mesquista cons~ruiu uma casa forte em Mapendipe; 
mas o gentio, zomb:mcle de tal destacamente, atac u a casa 
forte em um domingo, crivou l\Iesquista ele set~as e roub~u a 
capellinha ele S . João Baptista. A' vista deste facto e ele muitos 
outros, resolveu o novo governador da Bahia,, Affonso Furtaào 
de Mendonça, enviar uma expedição paulista, a qual chegou, 
em i673, sob o commanelo ele João Amaro e, batendo os gen
tios, voltJu com 800 capti\·os, deixando pacificad~t a população 
por muitos annos. Com estes captivos foi que se formou a pov. 
do Una, composta ele uma aldeia dirigida pelos pach·es capu
chos italianos. Depois ele 1'730 começaram novas invasões d_9s· 
geatios ·tapuyas Guerens ate que um elos caP'tivaelos por Joa.o 
Amarv, de nome Adão, consegu>iu pJr bons modos persuadir a 
esses indígenas a abraçar a fé c h r iitã, ·trazendo para o gre
mio da egt·eja mais de 400. Não sa dando bem estes indígenas 
na aldeia ele Una, fo,·am transferidos para a a ldeia de S. Fi
delis, a 6 kil;;. de Valença, dando-lhes o governo de então o 
patrimonio de uma legua ele terra, um director, um capel•lão e 
depois vigario, sendo elevada á freguezia . Desde então o nucleo· 
ele povoação que se ia formando nas proximidades da capella 
ele N. S . do Amparo começou a estendet·-se ])elo lado ele E. 
até á margem elo rio Una, fazendo uma grande pov, quando
tendo sido nomeado ouvidor da comarca de Ilhéos e consel"'m
dor das mattas, o depois cGnselheiro Bathazar da Silva Lisboa, 
irmão do visconde ele Uayrú, e que acabava de es:ercer o cargo de 
Juiz de Fóra elo Rio ele Janeiro, veio tomar conta ela comarJa; 
e quer pelo fac~) do povoado elo rio Una estar mais proximo da 
Bahia, quer pot· se1· ahi o centro das desciohs ele madeiras, tratou 
de elevar esse povoado á categoria d_e villa, dando-lhe o ti
tulo de Nova Valença, em homa elo marquez de Valença, 
então ministro. Aegreja que serve hoje de matriz foi construída 
pela irmandade do SS. Sacrament) , sendo lançada a pl'imeira• 
pedra pelo então j uiz dessa irma ndade Gonçalo Gomes Corrêa, 
no anno de 1809. Valença é a patria elos finados Angelo Moniz. 
ela Silva Ferraz, Zacharias de Góes e Vasconcellos, José 'Anto
nio ele Vasconcellos, que falleceu sendo presidente do .Supremo 
Tribunal de Justiça, do Dr. Alexa;ndre José de Quetroz, que 
foi lente cathedt·a.tico ela Acaclemia de Medicina da Bahia, e de 
outros brazileiros illus tres que, quer na política quer na ma
gistratura, teem sabtdo honra 1· o Jogar do seu nasoimento,.,. 
(Inf. da .c . Municipal de Valença, i3 de agosto de 1888.) Fui 
creada v1l~a pe1a Ca~·tJ. Regta de 23 de janeiro de 1799 e erecta 
em 10 de JUlho do dito anno, passando então para a nova villa 
a freg. que exist ia na a ldêa ele S. Fidelis . Cidade com o ·H
tulo de InclusLrial pela Lei Prov. n. 363 de 1.0 de novembro 
c).e i 84\').. E' com. de 2 .. entr., classillcada pelo Decreto n. 687 
de 1850 e Acto de 3 de agosto de 1.892. Além das fabricas 
que abaixo citamos, os unicos edificios dignos de nota que 
existem na cid ade são: a m:ttriz, magnífico templo, que ainda 
mais va leria si tivesse tol't'es; o seu interior é decorado co.m 
grande decencia ; além elo altar-mór tem mais seis altares la
teraes, e tanto estes como ac1uelles estão dourados com gosto; 
tem tambem duas capellas latet·aes, sendo uma elo SS. Sacra
mento e outra ele N. S. das Dôres, ::ts quaes acho.m-se deco
radas com algum luxo e riqueza. A cape lla de N. S. do Am
paro, out r 'ora matriz desta freg., é um templo reedificado á 
moderna pelo finado Dr. Bernardino de Senna l\1adureira, á 
imitação da capella do Senhor do Bom fim, da cidade da Bahia,_ 
em ponto menor; está situa,da em um pegueno moáo á mar
gem dir. do Una, po:ICo abaixo da fabrica do mesm o n'ome· 
acha-se ricamente decorada, sendo dout•a'ios todos os seus alta: 
rea; na sua torre, ao lado do N., acha-se collocado um relogio, 
cujas hor as são ou.-idas em toda a cidade. Ambos estes tem
plos possuem riquissimas imagens. Ha mais, dentro do peri-· 
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metro da cidade, dttas capellas menores, sendo uma da invo
cação ele N. ··S. do AmpaN elos Navegantes, sita á beira do rio 
Una, mM:gem dh-.' logo ao entrar na cidade, e a outra a o.' no 
.Jogar de11ominado Pitanga ,c0m a iuYocacã0 de S:mto Antonio. 
O palacete da Camara Municipal, predio importante, na praca 
Barão Homem de Mello, é o melhor depois ·elo da capital elo Es
taclo.clestinado a ta·l mister; co.m compartimentos necessaries 
para funcc ionarem, além da Camara, o Jmy e os juizes das 
dive1•sas varas de que SJ CCilmpiíe o fôro da cidade. O Hospital 
da Misericordia, es·tabe.lecido em um sobrado de um a nctar, em
bora granole, nada tem de nota vel, a não ser a cape !l a, ~ituada 
-em uma sa la clo pav1mento supel'ior elo preelio ; o estabeleci
mento conbém tres enferni.arias, smclo duas no pavimento teFreo 
e ~ma 110 s·uperior; .foi fundado pelo bat•ão de Jeq.uil"içá, que 
alem de dar a propr1edade em q ;1e funccio11a o hospit;al, fez-lhe 
doação de algttmas apolices ela divida publica, as ,qnaes e:e
vam-se h oje a pouco mais ele 30; não chagando este rendi
mento para as clespezas, o governo elo Estado dá-lhe um sub
Sidio annual ; foi in-sta llado a 30 de ou~u.bro de 1860 . A 
edificação particular nada tem ele notavel. Dentro da decima 
urbana existem cerca de 1.000 propriedades cobertas ele t?lhas, 
sendo en·tre es tas cerca ele 70 sobrados, a,lgnns de u1nito boa 
edificação. Dentro da cidade E·xistem quatro chafarizes, se!\dO, 
mais importante o situado na praça Barão Homem ele Mel!Cil. 
O mun. é att•a,·essado pelos ri0s Una, Gereha, Pitanga, Sara
puby e alcruns outros . A serra mais importante é a elo Ahiá 
e depois a"' elo J.I.Iucugê . A lavoura consi-ste em plantação ele 
cacau café, arroz, canna e m.andioca, havendo grande e:s:por
tação' de fa rinha para a c<tpital. llh.isLem n a cidade duas 
grandes fabricas de tecidos de · algodão de clifferentes padrões 
e qualidades, ambas movidas por agu<t elo rio Una , e h c.j e illLl
minadas a luz e\ectt·ica; nma fundição crue produz ·tt·abalhos 
primorosos , e duas set·t·arias ele madeit•a, sendo uma dellas mo
viela a vapor . Das duas l'ab!'icas de tecidos, a denominada 
Todos os Santos é a mais antiga ela Republica ; fundada em ·1844, 
é hoje propriedade ela firma socia l Silva Moreira & C. A fa
brica de N. S. do Amparo, fundada pelo commendador Ber
na<rdino ele Senn<JJ Maclureira em 1859, é tambem hoje proprie
dade daquella firma commercial. O pri!lle iro destes estabelec:
mentos está s ituado na segunda cachoeiL·a elo l'io Una, na ma rgem 
esq.; o segundo na primeira cachoeira, na margem clir. !Pstas 
duas fabl•icas estão unidas por um tramway, além ela na vt>gaçao do 
rio. Até a seo-uocla fabrica sobem as embarcações que navega m no 
mas a lto e ~té á fabrica 'J.i'odos os Santos vão barcaças e canôas, 
que transpoem a cachoeira por u~a comporta ( den~minada 
caldeira). Das duas serral'las ~encwnadas., a p;·1mel~·a fica 
na margem dir . do Una e no pel'lmetro da Cidade, e mov1da por 
machinas de vapor, com força nominal ele 25 ·cava !los, fazendo 
t rabalhar duas serrarias multi[!las e machin as para apparelhar 
madeiras e faze1' diversas ob t'a,~ de carapina . A segunda ser
raria, sita na primeira cachoeira do rio Una, na sua m!ltrgem 

·esq . , é movida por uma turbina hyclraulica, com força ele 40 
cavallos . Existem ainda no mun. 4 olal'ias para o fab1•ico ele 
-telha e tijolo ; dons es·talei·rtos ele cons trucção, onde se fabricam 
boas embarcações; e um engenho e alambique, na mat'gem esq . 
do Una, para moer canna. - G clima é humido e quente du
rante o verão. Além das febres ele 1unclo pa,lusbre, reina ahi 
endemicamen·te o beri-beri. O mun . é consbituido pelos di-sts . 
-Sant' Anna do Serapuhy, de N. S . ela Conceição ele Guerem, ele 
'N. S . elo De~terro ele l\iaricoabo e Set•ra Grande ; e pelas povs. 
denominadas: S. Felix, Cajahiba, Mapenclipe, S. Fidelis. Bom 
Fim, Pitanga, além ele outras. A cidade ·tem eschs. pub's. de 
inst. prim., e agencia do coneio. «Uma das mais bellas, 
.eleg1•es e esper:.nçosas cidades elo Estacl0, sobre a margem di r . 
·do rio Una, qne despejando-se sete kils. _abaho ela cidade_ na 
bahia de Tinhat·ê é navegavel até a cachoell'a do Amparo, ac1ma 
da cidade onde mede quatrocentos palmos de la.l'glll'a . Llisba 
quatro le.;uas da Tilla de '!l'apet·oá, doze da cidade ele Nal'iat>eth , 
e dezoibo bela de Areia. Conta sete11ta e ·tantos sobt·aclos e mil 
e poucas casas, ·todas caiaclae, e pintadas , na sua maioria en
vid!•açaclas, pl'O\·idas algumas clellas ele platiba11clas e ac<?mpa
nhadas de jat•dins later11.es e frontaes, forma11clo todas Vlnte e 
·cinco ruas calçadas e cinco praças espaçosas com ilhtminação 
publica . Sua m ages tosa matril elo Santíssimo Cor::tção de Jesu~, 
.a qual infelizmente faJltam torres, acha-se vau,taJesamente SI

-tuada n'uma pequens. eminencia, donde se descor~ma grande 
parte ela ciclad·e e diversos povoados, como o Morro de .S. Paul~ . 
Além cle.sta egreja ha mais a ca[l'ella do Amparo, ant1ga matr1z 
-e hoje reedificada, a gosto m oderno , so·bt·e um morvo á. m_argem 
direita do rio Una, com um relogio na tol't'e septentrwnal ; 

Nossa Senhora elo Amparo dos Nave&'antes, sita ecrual-mente á 
beira do rio Una logo ao entrar na ciaaele, e, final~ente outra 
a O. da cidac~e no lagar denominado Pitanga, com inv~cação 
de Santo Antonio. Entre os ou·tros edificiCils publicas destaca-'se 
vantajosamen te, na rua Commenclªdor Madureira, o palacete 
do Consalho, o primeiro do Estado, quer pelo -ta.rnanho, quln: 
pela construcção, adquirido por U!Jla escriptura publica e_m 18TI, 
com compartimentos para o cCilnselho, jury e juizes de c1ivensas 
varas, decot•aclo com luxo, pa.r·ticu>larrnente a sala nob>•e. Entre 
os estabelecimentos de caridade, acha-se o hospital ela .Miseri
corelia com tres enfermarias e capacidade para cincoenta en
fermos, fundado a 3~ ele Setembro ele 1860 pelo Barão de Je
quiriçá. A cidade é provida ele optima agua potavel .d o Una 
encanada por uma empreza que levantou qua.tro cbafarize~, dos 
quaes é o mais notavel o da praça i3auão I-~omem de Mello, 
onde se fazem as concorriJas feiras .semauaes, bem como n a de 
Regis Ferreira. Tem -estação teleg.raphica, um cemitedo no 
Campi-nho, bem situado, com uma capella ainda não acabada . 
Pelo lado industrial possue Valença, além de uma exoe}lente 
fundição e duas grande:! serrarias, a fabrica ele tecidos « Todos 
os Santos», uma das melhor~s do paiz, fundada em 1844, e a 
elo « Amparo ,, fundada em 1859., cada uma com trezeu·tos ope
r a; rios. H a tambem olat•ias, estal·eiros de con-strucção e fabricas 
de sabã;e, vinho, cerveja e licôres. O mu11. é coberto ele bastas 
e ricas m!'ttas, com fert ilissimos terrenos, q,u~ produzem enor
me quannclade ele fa,rmha ele m~ncllOca, cafe , canna, milho, 
arroz, fe1jã0, verduras, etc ., cult'lras a qué se dedica grande 
parte de seus habita.ntes, que fabricam; além ela optima iarinha, 
aguardente em numerosos alambiques. O commercio activo da. 
cidade ·tem suas relações com os termos limi~rophé-s e a capital 
elo Estado, com a qual se communica por intermeclio dos va
pores cta Companhia Bahiana e barcos. Na cidade ha oito es
colas, duas em i'llaricoabo, uma na Graciosa, uma em Mapen
dipe, uma na Serra-Grande e uma em Guerem. O mun. é bem 
regado, e são regulares as es·tações do tempo. T eve Valença 
origem n'um engenho feito n.cs primeiros annos de colonisação 
por um Sebastião da Pon·te, que nelle construiu uma capel.Ja 
de S. Gen~. Por crimes gue comme't.te_u, foi depois preso e le~ 
vado a L1sboa, onde morreu na Pl'lsao. Aba ndonado então o 
engenho, foi final!m.EJU be dl;lstruido pelos Aymol'és em cons tantes 
e longos assalt0s, que faziam em todo esse litoral . Pelos fins 
elo seculo pa•sse.clo foi este ponto escolhido pelo ouvidor da cc
marca de Ilhéos, desembargador Baltrhazar ela Silva Lisboa, 
para propôr ao governo a Cl'eação d'uma nova villa no l"io Una, 
po1· se achar esae ponto mais proximo dos córtes ele madeira, 
o que foi approvado, mandando a Cart. Reg . de 23 ele Janei.ro 
de 1799 erigir a dita villa, que foi irrstallacla a IO ele Junho 
pelo di.to clezembargaclor. A resolução de to ele N'ol'embi·o ele 
18.!9 elevou-a á cathegoria de cidade, A freguezia do Santís-
simo Coração de Jesus foi e1·eada no anuo ele 180'1». . 

VAlLENÇA. Cidade e mun . . elo Estado elo Rio de Janeiro, 
sécle da com. do seu nome, a 157 kils. da Capital Federal, a 
25 da estagão do Desenga,no, a 18 de Santa Thereza e a 38 ela 
cidacl,e do Rio PPeto nas divisas do E~tado de Min as, ligada á 
estação elo Desengano pela E. F. Uniãio Valenciana, a 560 metros 
de altura sobre o nível do mar, na lat. de 2.2° 42 ' 30" e loug. 
E. de Oo 12' 20'' do Rio de Janeiro, nas fraldas da sena Velha 
ou elo 1\iascate, atrave.ssadã p~lo carrego elas Larangeil"as, que 
clesagua no vi o das Flores. Não é um a ' cidade destitui da de 
belleza, mas a sua collocação entre sert•:J.s impede que, á d1s
tancia seja obs<Jrvada por inteiro . Possue 25 ruas, uma travessa 
e cinco praças, tendo duas destas magniltces parques artistica
mente ajardinados. Quasi todas as ruas· são ele r egula.r l :wg.ura 
e o typo ela calçada é o chamado de alvenaria. A maior pa>rte 
elas casas são terrea.s, mas tambem bonitos sobmdos se fazem 
nottvr . Entl!e seus eclificios notam-se a Camara Municipal, cuja 
fachada é uma composição classica, simples, mas não medíocre, 
neJ,Ja funcciCilnam a Camara, o Jury, os Tribuaaes e a Biblio~ 
theca, c1ue conta en·tre as preciosidades litterarias a collecção 
completa ela Revista dos Dous Mundos que pe1:tenceu ao gra~de 
Guizot e q111e foi am·ernatada em Par.iz e ofFerecida pelo Dl" .. ca;· 
los Augu-sto ele Oliveira Figueiredo ; a caàêa que é um. ed1fic10 
de solida con-strucção ; o For um, a Casa de Miser~cordta, ~un
dada em 2 de julho de i83S, situada na praça da i'lhsencord1a, é 
um edi·ficio amplo,satisfazendo as pt>tincípaes condições cle_hygie'ne 
nosocomial, especialmcnbe no qne cl1z respelto ao a reJamento 
das enfet•ma,rias ; o tbeatro ela Gloria, um elos pl'imeiros do 
Estado; a Matt·iz, situM~a em um alto é ele fachaua mecliocre ; 
ca.<pellas do Rosario, da Misericordia, ele N, S. da · App&recida. 
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e de Sa,nto Antonio do Carambita ; Lazareto; e dous lindíssi
mos parques, ficando o maior na praça Municipal e o outro na 
praça Visconde do Rio Preto. A cidade tem 550 predios e uma 
pop. de 3.000 babs. O terreno do mun. é em geral accidentado, 
porém as set·ras qne nelle se encontram são ele pequena elevação 
e de seus pontos mais altos nenhum attinge mil metros acima 
do nivel do m::w. Em todo o mun . existem mattas, ao lado das 
quaes se observam cafe::aes e terrenos ele pasto. Entre os princi · 
paes rios que o atravessam notam-se o Parahyba, o ~unito~ o F lores 
o Quirino, além de outros. Orago N . S. ela Glor1a e dJOcese de 
Petropolis. Monsenhor Pizarro em suas lv[ems . Hists. Tomo V, 
cap III, pag . 290 diz a respeito de Valença o seguinte: « Foi 
em sua origem uma alclêa ele indios Coroados fLillclada entre os 
l"ios Pre·to e Parahyba pelo zelo e actividade ele Jose Roelrig· lles 
da Cruz, de seu sobrinho João Rodrigues Pereira de Almeida e 
do cn.pitão Ignacio de Souza Vernek. l~stabe l ecida a aldeia, 
erguêo o vigado de Sacra Familia, Manoel Gomes Leal, no
meado pela portaria de 5 de fevereiro ele 1803, em conformidade 
da Ordem Régia de 7 de março ele 1800, capellão curado elos 
índios, uma capellinha sob a invocação de N. S. ela Gloria; 
tomando a aldei:J. o nome de Yalenca em honra a D. Fernando 
José de Portugal, depois marquez de Aguiar, descendente elos 
nobres de Valença " . A fertilidade elos terrenos ela no va aldeia 
bem depressa divulgou-se, attrahindo para alli grande numero 
de estrangeiros, que dentro em pouco tornaram-se superiores aos 
indígenas, já muito dizimados pela peste das bexigas . Foi a 
aldeia decahinclo e a pop. branca augmentando, tornr~ndo - se ele 
mister novo templo, que começou a levantar- se a esforços 
daquelle capellão com a faculdade que concedeu-lhe a Provisão 
de 23 ele janeiro de 18·12, oriunda ela Resolu~'ão ele 16 ele agosto 
de 18IO, tomada em consulta ela mes::t da consciencia e ordens . 
Visitado pelo bispo D. José Caetano de Azeredo Coutinho, c1ue 
então reconheceu a necessidade ele uma nova freg. em beneficio 
de uma pop. sempre crescente, foi o novo templo elevado á cate
goria ele parocbia pela Cart a Régia ele 19 ele agosto de 1807, 
sendo seu primeiro parocho o padre Joaquim Claudio ele Men
donça, por haver fallecido quem fundar a tão auspiciosa pov . 
Os infelizes selvagens, primeüos alicerces deEsa aldeia, hoje 
importante cidade, perseguidos e maltt·a·tados dispersaram-se 
estabelecendo pequenas aldeias em outros logat:es . A f reg. ele 
Valença destinada á villa desde 25 ele agosto ele 1801 e creada 
em 1819 como se deduz do Decreto ele 26 de março só foi erecta 
em 1823 pelo Alvar-á de 17 ele outubro em vir·tude da Resolução 
de 3 de fevereil·o, tomada em consul·ta ela mesa dv desembargo 
do paço ele 13 de janeiro do mesmo anno, que a desmembrou do 
então dist, da Côr·te e das Vi!Ias de· S. J oão do Príncipe e de 
Rezende. Installada villa em 12 de nol'embro de 1826, foi pelo 
art. I ela Deliberação Presidencial de 15 de julho ele 1836, 
creada cab~ça de dis·t. l)ara as eleições do Regente do Imperi o, 
Senadores e Deputados a Assembléa Geral, e elevada á categoria 
ele cidade pelo art. I da Lei Prov . n. 9'31 de 29 de setembro 
de 1857. Era a cidade de Valença uma elas mais populosas elo 
Estado elo Rio de Janeiro, infelizmente está boje em contrista
dora decadencia . Lavoura de café e canna . O mun. compre
hende os dists. da cidade, Desengano, Conservatoria, Ipiabas , 
Santa Izabel do Rio Preto e S, Sebastião do Rio Bonito e cs 
povs. Rancho Novo, Cobras, Barroso, Quirino, Ribeirão, Patri
archa, além ele outros. Foi creada com. pela Lei Prov . n. 1.734 ele 
26 de novembro de 1872. Valen ça é assim designada em honra ele 
D. Fernando José Je Portugal, descendente elo~ nobres de Va
lença. Sobrea origem dessa. cidade podemos colher o seguin·te: 
Até os fins do seculo passado era o mun. de Valença um 
sertão desconhecido e ignorado no Estado elo Rio de Janeiro. 
Suas densas mattas virgens nunca abatidas pelo machado, nem 
destruídas pelo fogo eram habi-tadas pol' varias tribua ele in
dias bravios que os portuguezes designavam pelo nome de Co
roados. Eram assim denominados em razão da, maneira por
que corta,~am o cabello ; porqnanto tinham por costume cor
tal- o no alto ela cabeç<t , licanao os cabellos, Tangos e corrido~, 
espargidos pelos hombros. Naquella época estes selvagens ta
laram as lavouras dos moradores da raça civilisada, que habi-

-· tavam os sertões comprehendiclos no valle elo Parahyba e suas 
immediações, incommoclando-os seriamente, e forçanço alguns 
delles a abandonarem os seus estabr.lecimentos recentemente 
abertos. Debalde ·o governo poduguez, que tanto se interes
sava pela colo ni sação elo Brazil, procurava pelas armas obstar 
a es·tas correr ias . mas sem nada conseguir ele eflicaz. Os pobres 
colonos, que se obstil:!avam em permanecer em suas sesmarias, 
cons·tan~emente sobresahados, só podiam trabalhar com as 
armas ao alcance ele suas mãos, · J<Jsé Rodrigues da Cruz, dono 

ela fazenda elo Páo Gt•ande, no mun. de Vassouras, senho r ele· 
engenho e vastos cam,"•iaes, e a quem o nosso municipio eleve 
o seu desenvolvimento, homem intrepiclo e emprehencledor, do
tado ele philantt-opia e animado ele verdadeira caridade christã, 
procurou, por meios differentes elos empregados até então pol" 
seus compatriotas, fazer clesapparecer este estado de co usas tã~ 
affiicti v o quão desesperador . Pondo- se em communicação com 
e.,tes indios no anno de 1790, soube j)ela doçura de seu 
trato captar-lhes a confiança e inspirar- hes respeito, prodiga-: 
lisanclo-lhes immensos beneficios, e pt·omovendo-lhes com o 
mais decidido afinco e ma ior desinteresse a sua catechese. Este 
benemerito cidadão em suas explot·ações ás margens septem
trion>tes do rio Parahyba, acompanhado por seus eõcravos, 
atravessava essas in vias florestas em picadas que mandava. 
abr.ir, e levava para os índios o·susten·to, as fHramentas .para 
os seus rusticos trabalhos e remecl ios : entrnva em suas cbo
panas e aproveitava para resolvei-os a 'receberem o baptismo, ela 
confiançu qne lhes hal'ia inspirado. Era minis tro elos ne-
gocios ulbramarinos no rein ado de D. Maria 1a um notavel es- 
·tadista D. Rodrigo ele Sour.::t Coitinho , depois conde de Li- · 
nhares, um dos poucos fidalgos claquelle tempo apontados como 
illustraclos e intelligenles. Era dotado de muita penetração e · 
ngucleza de espírito, protector e amigo dos brazileiros. Che-· 
ganclo ao seu conhecimento os serviços relevantes que eslava 
prestando José Rodrigues á bem ela catechese elos Coroados, . 
dirigiu-lhe o homoso oflicio cuja integra abaixo tt·anscl·e
vemos: •Sendo presente a S. i\1, que Vmce. não só é um graude 
agricultor e ·tem com as mais louvaveis fadigas sido muito 
util ao Es·tado, mas tambem que Vmce. tem concorl'ido muito 
para promover a c i vi lisação dos índios, para que elles dia r 
ponham á abraçar as santas luzes do Evangelho e igualmente 
se tem esmerado em fazer descobrimentos ao lon~<o do rio P a
rahyba do Sul , é a mesma senhora servida qtle Vmce. in
forme e S. M. por esta secretaria ele es tado dos negocias da 
marinha e clominios ultramarinos, elos meios que possa ter 
descoberto : 1°, par a fac ihtat· e ampliar a civilisação dos ín
dios ao longo do sobredito rio Parahyba do Sul; 2>, para tentar 
estabelacet ou a navegação do me;;mo rio ou, ao menos, a 
fluctuação ele madeiras em jangadas ao longo de toclry o seu curso 
até a sua embocadura no mar; 3°, para poder estabelecer 
córtes de m<tcleiras por todo o seu curso; 4°, e finalmente, p:tro. 
segur::tr todas as suas margens ele q11alquer invasão ele indios 
bravos, ainda antes de serem civilisados. E a mesma senhora 
confia que Vmce . se distinga em procurar-lhe todos os pre
cisos e interessantes esclarecimentos que se desejam em seme
lhantes matarias, não deixará ele dar-lhe as mais decididas 
provas do seu reconhecimento mostrando-se Vmce. digno ela 
confiança que t em inspirado a informação que ha que Vmce . 
·tem até aqui obrado. Deus Guarde a Vmce. Palacio ele Que~ · 
luz, em 22 ele ou·tubro de 1798.-D. Rodrigo José de Souza Coi
tinho, Sr. José Roclrigo ela Cruz-» José Rodrigues, ele sua fa
zenda, em data de 31 ele outubro do anno seguinte, respondeu 
o oflicio elo sabio ministro dos negocios ul-tramarinos, satisfa-· 
zendo os esclarecimentos pedidos e solicitando auxílios elo go
verno para em um plano mais vasto poder proseguir em sua 
empreza ele domar e civilisO.l' os índios. Não se esqueceu de 
propôr a~ governo u~ alvitre ele grande ponderação, que éra 
a concessao de sesmartas naquellas regiões, como meio proficuo 
ele se povoar as margens superiores do rio Parabyba, em cujas 
aguas, _não sendo praticavel a navegação pot· causa de suas 
cachoeiras, era todavia possivel a fiuctuação de madeiras em 
jangadas . Expediu o governo portuguez o seguinte aviso, de 7 
ele março ele 1800, dirigido ao vice- rei elo Brazil, D. José Luiz 
de Cas·tro, conde de Re7.encle: «Illm. e Exm. Sr.- O prin
cipe regen·te, nosso senhor, manda remetter a V. Ex. a cópia 
inclusa ela carta ele officio que em data de 31 ele Olttubr.o elo 
anno proximo preterito ele 1799 me dirigiu ela PGlirahyba elo 
Sul José Rodrigo da Cru2, a qual certamente foi ele grande sa
tisfação para sua alteza real, que se dignou mandar remetter 
a V. Ex. a clit~. cópia, recommendando muito especialmente 
a V. Ex:. que não só conceda ao sobredito José Rodrigues da 
Cruz o que ne!l ,t pede, mas tam bem c1ue auxiliem e promovam 
as suas idéas, procurando, pelos meios que elle propõe, o es~ 
tender-se e adiantar-se a civilisação e adminis·tt·ação dos índios 
e a sua conversão ás luzes do Evangelho, animando-se igual~ 
mente por meio de sesmarias a povoação das margens superior.es 
elo rio Parnhyba, devendo-se, outeosim, tentar pel::t sua cor
rente a fluc Luação elas madeiras em j angadas, para cujo effeito 
dentro de pouco tempo se hão ele r emet ter exemplares ele uma 
obra que actnalmente se está traduzindo, na qtial se ensinam. 
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·o mcthodo de se poderem fane.r na,vegaveis os rios em que ha 
cachoeiras. Em consequenc·ia do sobredito ordena S. A. Real que 
V. Ex. ele acco1·clo com o bispo dessa diocese e12vie á Parahyba do 
Sul missionarios doutos e que sejam igtwlmente fieis e zelosos 
mm1stros da pregação evangelica, os quaes ca techisando e 
attrahtndo com doçura e suavidade de sua santa doutrina e com 
a compostura de seu rel igios·o e christão comportamento de dignos 
e virtuosos e·:<.emplos, procurem converter ao gremio ela san ta 
igreja t anta s mil almas pagans que entregnes a:o gentilismo vivem 
embrenh aclas nos vastos sertões sem a luz e o conhecimento do 
verdadeiro Deus. Finalmente V. Ex. procUl'ar ;J, em cumprimento 
destas reaes ordens dar tod a a possi vel .extensão aos di o-nos 
trabalhos e diligencias de um vassallo t ão benemerito e ele q~em 
S. A. Real faz o maior e o mais justo apreço. Deus gua rde 
a V. Ex. Pala cio de Queluz, em 7 ele março de 1800. Dom 
Rodr igo ele Souza Coutinho . Sr. Conde de Re21encle clom J osé 
de Cas·tro. Está conforme, Dr. Manoel Jesus Vald~taro . >l Em 
vista do cilaclo Aviso e de um officio que o referido ministt·o na 
mesma. data endereçara a José Rodrigues, fazendo -lhes ce !'t as 
es·tas communicações, dirigiu- se este á cidade do Rio ele Janei 
ro, conseguindo á muito custo resolvet· que os inclios ma ndas
sem qua tro den ·tre os seus principaes, em companhia clf'lle, 
tendo-lhe para este effeito offereciclo em garanti a a sua mulher 
e fi lhos. Alli chegados foram ter com o vice-r-ei conde ele 
Rezende, afim de perante elle os inclios reconhecerem a rainha 
D . Maria 1" pot· sua soberana, o que de feito fizeram, sendo 
néssa occasião ap1•esentados com requel'imentos, que José Ro 
drig-u ' s entregou ao vice-rei, cujas necessidades d s inclios alli 
indicadas deixaram, contra a expressa e terminante cletermi -

·nação elo já mencionado Aviso, de ser atte ncliclas. Regressando 
com os qua tro caciques índios á sua fazenda, sem embargo do 
vice-r ei deixar d dar cumprimento ás ordens que em nome do 
principe r egente lh e fot' <l m transmittidas, José Rodri.nues não 
sentiu-se desanimado . Com os recursos ele que dispunha e aju
dado por seu sobrinho Joã o Rodrigues Pe1·eira de Almeida, 

· dono da fazenda ele Ubá, con tinuou o seu afanoso emprehen
dimento. Entretan to ·tornou- se bastan·te critica a sorte dos 
infelizes índios por haver-se declaracro entre ell es a invasão da 
epidemia ele bexigas. Durante quatro mezes José Rodri gues e 
toda a escravatura ele sua fazenda não cuidaram de outra co usa 
si não ele ·tra tar doentes, caçar para lhes clat• ele comer, tendo
se então es O'otaclo os seus mancliocaes e bananaes . A safra ele 
sua lavoura" ficou reduzida a urna te rça par·te. Existiam então 
no seu en .,.enho casa de morada, olaria e mais casas rusticas, 
154 in·dios" entr~ homens e mulheres . Dian te desta. difficil e 
desesperada conj unctura não poude mais José Rodrigues pro· 
segnir além ; sentiu clesfal!ecel' a sua coragem e energia, vendo 
exhau s·tos os seus escassos recursos. Dirigiu-se a D. Rodri go 
de Souza Coitinho, fazendo-lhe o S ! U ultimo appello ; e em 
carta de· 26 ele abril de ·1801 , le·1ando·lhe ao conhecimento estas 
tristes occurrenc.ias e da ndo-lhe parte do resultado ele seus es
forços, term inava dizendo-lhe, que lhe er a impossível continuar 
em boa harmonia e paz com os gentios á s:Ja custa, por estar 
exhauriclo e empenhado com dispendios desde 11 annos, e prin
cipuJmeJl"te ba dons , que a té tinha deixaclo ele cuid ar de 
sua lavoura. O m inistro D. Rodrigo, que sempre se cledi.cara 
com part icular desvello aos negocias do Braz il , e pelos seus 
assignalaclos serviços o nosso paiz ·t1• ibuta-lhe saudosa memo
ria, não podia deixar ele a·ttencler ao justo recbmo ele José Ro
drigues e em o1Iicio ele 25 de agosto de 1801 não só louvou o 
zelo e acbividade com que elle sa houve nas dili gencias empre
gadas em benefic io ela incumbencia que lhe fôr a cori'fiacl::t, como 
tam bem aQTadeceu os seus serviços e os de seu sobrin ho João Ro
dr igues Pereira d ' Alm ei da. Naquell <JJ mesma data escreveu ao vice 
rei e .cap itão genet·~ l do estado, D. l~ !< rna nclo José ele Portugal, 
depois conde e rr.a t•qttez de Aguiar (que vinha re nclel' no governo 
ao laciturn o e sombrio conde ele Rezende) para tra tar com Jo sé 
Rodrigues sobre a civHisação elos Coroados e elos mais in clios 
que a ' seu exemplü quizessem vil· aldear, auto1·isancio a este ul
timo log·.J que o d ce-rei chegasse â capitania, procurai-o em 
nome delle mi nistt·o, afi m ele combinarem sobre as providen 
cias cp.te se devessem tomar para o melhor acerto e bom e·dto ele 
tão in te ressante' negocio. O mesmo ministro naquella occasião 
mandou ap l'omptar os genel'os pedidos por José Rodrigues para 
na , pl'imeÜ'<t 0ppm·tunidade se rem etter em á junta ele faz·~ nela 
da capit<tnia elo Rio ele Ja nei r o pat·a elle faze1· clelles clestribUt
ção pe los ·inclics, e por Pol'taria de 3i elo mesmo mez ordenou a 
refe rida jun ta que na pai' te que lhe tocasse houvesse de concor
r ei' qom "todas as provid encias-que fossem necessarias a bem Cilo 
aldea mento dos indws, afim de serv ir de est1mulo aos que vo-

luntariamente se quizessem aldear, cooperan_clo ella com todos 
os esfor ços para o bom resultado de um pro.Jecto de tão uteis 
consequencias como era o a ugmento ela população , do terl'itorio 
d!li agricultura e do commercio em gera l, de que tão pouco se 
havia sab ido apr oveita r na America, e concluía lembrando 6, 
junta, que o pl'incipe r agente toma ria por muito bom seniço 
tudo o que ella prestasse a es te respeito, e que tambem do con
t rario lhe eslr:mhari a severamente o procedimento. O vice- rei 
D. Fernando José ele Portugal assum iu em 14 de outubro de 
1801 o exercíci o elo governo elo lUo ele Janeir-o , clepoi> de tet· 
deixado o g0vern o ela capitania ela Ba.hia. Descendente ela mui 
illustt•e casa dos marq.uezes de Valença no exacto c:11n pr imento 
de seus deve res souue grangear em ambos os govel'llos aquella 
est im a e amor e bom renome , de que se fazem dignos os 
homens ill ustres por n nsc imeuto e muito mais por acções pro
prias, acom panh adas el e vir:udes pessoaes, como as que elle 
possuía . Comprehendendo o n.Jcance das icl éas administrativas 
do hon rado ministr o ~l os n t'gocios ulti·amarinos, ·tra tou de 
pol-as immedia·t<J men·te em pratica. Expediu a Portar ia de 21 
de noYem bt•o de 1801 dirig id a a José Rodrigues, ordena ndo
l he C[U3 paf>sasse a aldear os iuclios Coroados n as margens su
pPriores elo rio Parahyba, no logat· que lhe parecesse mais 
commoclo, assignando-Ihes o t erreno estabelecido pot· lei parn 
o cu ltil•a t·em. Para esse fim tendo presente o Aviso ele 7 de 
março de 1800, e conformando- se com o que o mesmo J osé Ro
cll·igties lhe havia proposto, mandou publicar por editaes nos 
Jogares publicas que as pessoas que no terreno elaquellas mn
gens perten centss a esta capitania já tivessem obhclo data:; por 
sesmarias déssem principio á culLura dell as no termo ele tres 
mezes, e não o fazendo lh'as poclessem requerer outra& quaes
quer pessoas. Ao capi tão das ord<manças ela villa ele Rezende. 
Henrique Vicente Louzacla de Maga lhães, ordenou para remettei· 
ela aldea de S. Luiz Beltrão ao referido José Rodl'fgues sejs 
casaes de í ndios civi lisados e trabalh ador es para ensinarem 
e applicarem ao trabalho os índios que iam alclear, e ao chefe 
de esquadra intendente da marinha determinou entregasse ua 
cidade elo R io cb J a neiro ao sobrinho de José Rodrigues, o ca
pitão e depois commendador J oão Rodrigues Pereira ele Almeida , 
para. r•eme·ut.er á aquelle, os generos precisos para o mesmo 
estab elecimen to . Tambem orden ou ao capitão das ordenanças 
da freguezia do P aty do Alferés, Jgnacio de Souza Wert1eck, 
aux iliasse a ábertura dos caminhos . que fossem precisos par a 
este estabelecb:pento elo modo que fossa possivel, sem vex:ame 
dos povos, e crue o mesmo auxil.io pres tasse para qualquer 
outra cousa que occorr esse conducente ao bom exito deste ne
gocio , assim como para a compra dos generos com que José 
Rodrigues devia no primeiro :1nno por conta da fazend a, r e:J.l 
supprir para a sustentação dos indios. Recommendou a José 
Roclrignes o avisasse quando fosse occasião opportuna, par a 
elle fazer ir os missionarios para ca·techisar. instruir e :J.dmi
nis tl'ar sacramentos aos mesmos índios. Dando ·execução á Por
taria do vice-rei José Rodrigues, t ratou de promover os meios 
indispensave.i·s ele alclear os índios Coroados no centro do sm•tão 
cl'além Par ahyba , no logar onde j á vivia uma ele suas (l'ibus, 
os Mi til'is, que desejara m que fosse ali a séde ele sua aldêa. 
Par a chegar- se até ttquelle ponto era preciso romper-se uma 
estrada pelo meio de sert ão e que ao mesmo tempo que senisse 
de communicação .para os indios se prestasse igualmen te á 
facilitar a cultura elas terr as, que por orclem real se. repar tiam 

1 pelo povo por titulos ele sesmarias. Era bem ele ver, que todos 
os interessados se r eunissem ele commum accorclo, e l evassem 
a efteito a factura da indicada est1·ada , o que effectivamente 
comeguh·am no ao no de '1802, depois ele José Rodt·igues ter 
congregado n 'aquell e serviço os indígenas, e os possuidoras ele 
sesmar ias que ali t inh am ele estuhel'àcel·-se, a sua cscravatut·a. 
A' requerim ento ele José Rud1·igues, o governo por·tuguez t eve 
ele concorrer com o sustento elos escr::tvos, tendo despendido 
cerca ele 500$ a 600$, por causa da grande extensão de leguas 
ele que constara a estrada . F oi aberta esta estrada sobre 
uma picada anteriormente feita por José Rodrigues na occasião 
em que foi celebrar a paz entre os Coroados e os primeiros 
mora dores ela actual cidade elo Rio Preto, que v( viam em re 
nhidas h Jst ilidades . Esta pi c<tda se es tendia desde aquelle pon·~o 
até a fttzencla do P áo G t•ancle que distava du sécle ela freguez1a 
elo P aty elo Alferes, a que pertencia, duas leguas. Esta nova 
esu·a da , atravessando em todo o sen percurso um terreno con
stantemente acciclentado e coberto ele matt:ls virgens, tinha por 
ponto de p!llrtida aquella fazenda . Passara pri meiramente ~~e la 
de Ubá, sita no rio Parahyba, e depois de se iranspor do Po1'to 
Velh o em canoas á outra margem, cujo ,territorio já faz parte 
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do município de Valença, recomeçara d'ali a estrada demandando 
a fazenda ·da Forquilha, as ac~uaes povoações de Santa Thereza 
e Ta boas, vindo surgir nessa cidade no bairro do Bemfica. D'ali 
tomara a direcçã.o ela rua da Uruguayana, antiga dos ~lineiros, 
e seguindo para a fazenda de Jo~é Rodrigues, que por este 
motivo recebeu o nome ele Passagem, penetrara em rnattas ba
nhadas pelos rios das Flot·es e Bonito, sempre proseguindo a~é 
ligar esta cidade á do Rio Pret() . E:te caminho, que havia e.>ta
belecido uma nova communtc!içao en·tre o Estade de Mmas 
e a cidade do Rio de Janeiro pelo antigo do Jguaesú, servia 
jgualrnen·te de estrada central desse mun . , a que os sismeiros 
for a;m unindo var ias rarnaes, que conduziam ás suas fnendas. 
Concluído este caminho, José Rodrigues, nos termos da Portaria 
do vice-t·ei, de 21 ele novembro de 1801, tomou posse para os 
inclios ela s: stnaria de sua alclea, que antes em nome delles 
havia rec1uerido, tendo o\rtido a coucessão. Antes, porém, ele 
constmir a alclêa definitivamente, requisitou do vice-rei um 
director para os indios, isto é, um homem em que estes depo
sitassem confiança, e lhes servissem de apoio e protecção á 
qualquer receio ou desconfiança; vis to elle não poder exercer 
tal encaL·go, porque a sua estada entre t> lles era constante
mente interrompida, umas vezzs indo á cidade do Rio de Ja
neiro para entender- se com o mesmo vice- rei sobre o serv iço e 
as necessidades do aldeamento, outras Yezes á sua fazenda, 
onde logo que chegara se ajuntarMU 200 ou 300 índios, e só 
entrando elle para o sertão é que elles ·tambem o faziam . Lem
brara para preencher este lagar elo padre Manoel Gomes Leal, 
que já tinha sido nomeado capellão dos inclios, e só esperava os 
paramentos e ornamentos ela capella para fazer a sua entrada 
no sertão. O vice-rei sem deferir a requisição ele José Ro
drigues, fez continuar a vigilancia dos indios sob sua direcçi.io, 
durante toda sua vida. O padre Manoel Gomes Leal, que antes 
tinha sido vigado encomrnendado da ft·eguezia de Sacra Fa
míl ia em conforl.Uiclacle do citado Aviso de 7 ele março de 1800, 
que determinara, que se mandasse para o aldeamento sacer
dotes instruidos e moralisados para doutrinar os índios nos 
principias ele nossa religião e administrar-lhe os devidos sacra
mentos, foi nomeado pelo vice-rei por Portaria de 5 de feve
reiro ele 1803, cape!lão curado elos índios. O bispo D. José 
Joaquim JttsLiniano Mascarenhas Uastel!o Branco, por despacho 
de 2 ele março elo mesmo anno, a que se seguia a Portaria ele 
·Lres do dito mez, conferiu-lhe a necessaria jurisclicção para 
conslruh·, edificar ou levantar altar em si~io convenie nte, benzer 
a capella, ou egrdja que erigisse, precedendo-lhe faculdade 
regia, para administrar todos os sacramentos aos iudios sem 
excepção ele mat1·imonio,e fin::ümente de construir e benzer cemi
terio. Vencia aquelle capellão a congrua annual ele 150$000 . Logo 
que o paclt·e Manoel Gomes e os sesmei J•os se dispuzeram a fazer 
a sua entrada no se t·tão, Jesê Rodrigues prepa;rou-se para fazer 
a edificação da alclêa, por isso requereu a junta ela fazenda um 
barril de polvora e chumbo respec·tivo, oito anobas de fumo 
ordinario, além ele nova ordem ao comm!llnclan·te do clistl'icto 
para a continuaçãO ela assistencia ele mantimen·tos e de uma 
porção de jornaleiros para aj ucla1•em e dirigirem os serviços 
com os indios, até que estes ·tivessem as suas roço.s plantadas. 
O que foi favoraYelmente defe1·ido pela junta á 5 de maio de 
i803, ficando José H.odrjgues e o capibão do dis·tric"to Ignacio 
de Souza \Verneck au·torisados :í. sustentarem os <inclios por 
mais de seis mezes. Em consequencia do que passou José Ro
drigues á constituir a aldea, trabalhando neste ~erviço os pro
prios índi os e os escravos elos sesmeiros ; assim foi levantada a 
capella, feito o cenüterio e foram construídas :is choupanas dos 
indios. F oi a aldea, instwllada no anuo ele 1803, ficando conhe
cida com o nome de Va!ença, em obsequio ao vice-rei D. Fer
nando José ele Portugaf, sob cujos auspícios foi ella fun
dada, o qual, como dissemos era descendente da illustris
sima família de Valença. A da·tar desta épocha é que começa 
a operar- se a emigração elas famílias elos primeiros povoadores 
de raça superior desse município; erã.o ·todos agricultor~s 
pela mót· parte antigos moradores das fl"eguezias do P arty cl~ 
Alferes e ele Sacra Familia, os quaes vinhm abrir os seos e>·ta
belecimentos nas pdmeiras sesmarias que foram concedidas 
n'esse sertão. N'este numero contava-sa a sesmaria ela fazenda 
da Passa"em, que confinava com a aldêa, cujo primeiro dono 
foi José Rodrigues. A emigração das famílias vindas do Es
tado ele Minas começou mais tarde . Assentava -se a aldea elos 
índios Coroados sobre urna das meias collinas, que se erguem 
na área hoje occupacla pela cidade de Valença, na visinhança do 
sitio cl'onde se destaca clonairosa a actual egreJaS matriz. Segundo 
o Annuario elo Observatorio elo Rio cte Janeiro do anuo ele 

1885, a postçao astrononüca ela cidade ele Valença é de 22° 
14' de latitude meridional e de 32' ele longitude occideutal elo 
Rio ele Janeiro ; sendo a sua longitude expressa em tempo, 
·tambem referida ao sobredito observatorio, ele 21 e 8". A su!l. 
altura acima do nivel do ma1• é ele 475 mebros. Constava a alclêa 
ele uma pequena capella erigida á Mãi de Deus sobre a invocação 
ele N. S. da Gloria, firmada sobre toscos esteios ele madeira com 
paredes ele palmitos e ripas li gadas per cipó imbé, embossadas 
por ligei•ras camadas ele bart"o e cobeL·tas com ramos ele pal- · 
meiras. Era o ranal que chamava á civilisação milhares de 
almas; as vo;z;es argentinas de se o sino vibradas nos ares 
ecoa vão pela pdmeit•a vez embebendo- se no set·tão como a voz 
elo Senhor penetrando no deserte. Ao lado ela capella, protegido 
por uma cea·ca, um pequeno espaço ele terreno servia clecerniterio, 
em_cujo cen·tro ele,ava- se uma modesta cruz de madeira. Es~e 
es~reito recinto sagrado estava destinado a receber em seu selO 
os restos mortaes dos primeiros hab',tantes d'esta cidade. Ro
deavam a capella pobres choupanas dispersas . Em toda a parte 
da aldêa, cheia de tócos e de madeiras clerribaclas, em grande 
parte carbonisadas pela queimada e a~astraclas pelo chão, 
viam-se os vestígios ela palbacla destroçada ele uma recente roça 
ele milho, c1ue ainda indicava a feracidade elo solo que a sus
·tentára, Lançando os pr imeiros fundamentos ela aldela, h a via 
José Hoclrigues mandado plantar esta roça para os índios, os 
quaes com a suanoLoL·iaimprevideoc1a não podellClo resistir ao5 
ímpetos ele sua voracidade devoravam tocle o milho a incl!l. verde. 
Fechava todo o contorno uma matta sombria e cerr?.cla, que 
mal clava passagem ao caminho, pouco an·tes aberto, e que pun_ha 
em communicação a alclêa com ou·tros pontos. E por toda cu·
cumvisinhança contavam-se poucos esbabelecimentos ruraes. 
entremeados por to ele aq uelle sertão de mages·tosas e dens.as 
mattas virgens, e ele uberrimos terrenos ele cultura. Assim, po1s, 
a capella servia ele centro á alclêa, e a alclêa servindo ele centro 
a população agricola, oppunhão a invasão dos gentios não do
mados e asseguravam aos seos moradores dias de paz e de pros
peri_dade . O padre Manoel Gomes, pelas funcções ele seo cargo, 
cleV1a tomar sobre si a clirecção espiritual elos indios ; mas este 
sacerdote cleslembrado de sua elevada missão, pastor infiel, 
abandonara o se u rebanho para só dedicar-se á cultura elas 
terras, que obt ivera em sesmaria. Por infelicidade dos índios, 
José Rodrigues acha v a-se alquebrado pelas fadigas, enft·aq ueciclo 
pelos annos, e acabrunhado pela moles tia ele que veio a fallecer. 
Com a sua morte, que \eve loo-ar _em 1804, pe~·cle~·am os indio~ o 
seo protector e bem feitor. Lastimaram os mdws com sobeJOS 
motivôs a sua perda. Durante todo o tempo que com elle con
viverão, sempre manifestou-lhes a maior predilecçã.o; como deu 
pt'ovas, fot·manclo a mais s-enerosa reselu~ão de civilisal- os. e 
fazel-os abraçar o cbristian1smo . N'este grandioso commettl
mento não 1~oupou fadigas, nem sacrificios alguns. Chegou a 
de~pender sommas consideraveis, em detrimento do futuro de 
sua mulher e filhos, para grangear- l'hes a confiança. Apezar elos 
auxílios, que poude ob"tér do governo portuguez por intermeclio 
elo minis~ro ele Esbado, conde de Liuhares, os seos incansaveis 
esforços no que respeitava a caLhecese, fi caram comple-tamente 
esterilisados depois ele sua morte . Só por um systema seguido e 
sem ~n_te~·rupção é sr~e se poderi a fazer aos indi genas cl'egse 
mumc1pt0 um benehcw duradouro; fo ra mister que todos os 
brancos que se res ~l ve1·am a viver entre el les fossem animacles do 
mesmoespirito e tendessem ao mesmo :fim. A realisaçã.o, pois, 
de sua 1cléa nunca seria a obra ele um homem isolado, por mais 
nobt•e que fosse o seu caracter, por mais a bs i luta que fosse a sua 
dedicação~ Os relevantes serviços, porém, por el le prestados a 
esse municipio, quer com seo descobrimen·to, quer desarmando 
os inclios ele suas hostilidades contra os seos primeiros habitantes, 
quer attl'allindo para este canto do Estado do Rio de ;raneiro 
as primeiras famílias, que para ahi emigL•avam, fazem com que 
o seo vulto venerando aureolado pelas mais nobres vit'tucles, se 
destaque imponente para ser co\locaclo na altura elos seos mais 
benemeritos cidadãos, tornando-se credor ela gratidão ela pos
teridade, No el!-1tanto com~çaram o affiuir ele toda a parte paJOa 
a alclêa, a·ttrahtclos pela fer~thclade de suas terras, varias habl
tantes ele raça européa, os quaes foram pouco a pouco assenho
reando-se de seos tarrenos. Os fi lhos elas selvas, porem, en
tregues a si mesmos, por todos abandonados, sem a menor 
educação r eligiosa , sem nenhuma instrucçã.o, pois qne não tinham 
quem lh'a dessem, inclinados á indolencia e á ociosidade, de
pois ele misturados com os colonos, que invaclira.m a alclêa, só 
d'elles iam aprendendo os seos vicias. Bem de pressa en brararo a 
embriagar- se pelas tavernas, que al1i se cr,earão, Reappareceo 
a parte elas bexigas em sua alc\êa, c1ue segundo reza a tradição 
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foi ... lhes transmittida pela penersldacle e cobiç,, de um aclvena 
que tinha intet·esse em extinguil- os pat·a melhor apoderat•-se de 
suas terras . Grande mor'ta•ndade. acompanhada de vet•da :leiro 
terror, estendeo-se sobra as miserrima; tr ibus indianas . Os 
iml1os acomn::ettidos d'esta ter r ível enfermidade pels couta"'iO 
no desespero e del it•io da febre procuraram all ivio atirant1o-s~ á~ 
aguas elos rios. que lhes set•v iam de sepulturas. Assim tudo parecia 
conspirar-sa para fazer desapJ.recer da Ltce da terra os desgraça
dos indi<"s. Sentinela-se elles por todos desampara'dos e repelliclos, 
começara-m a procu.rar novos asylos fóra de sua alclêa. Os Mitiris 
como j á vimos, occupavam a principio a a lclêa de Valença, ao~ 
quaes iJ'oséRodt·iJ[ues reLtni u o> Pitás, se os visinlws que viviam n:1.s 
ma~ge ns elo no J:Sonito e os Ara ris nas elo r io elas F lô:es. Os pri
metros passaram-se pai·a os lados do Cambota e das Tabõa.s. e os 
segundos internarom-se na se tTil do Tuni fe l fo rmando lá a aldêa 
do Manoel Pereira, . assim c1nhecida pelo nbme d'es te che f~, q·Ie 
para allt os encammhou. Nas cabeceiras do rio das Flores SLta 
primitiva morada, e.;tanciavam os Araris . Além des tes índios, 
atnda existia m outras tribus não ca techisadas, e vinham a ser, 
o~ Hemiuius, q :te povoara m as margens superiores do rio l?o
ntt:J , e demm o1•i gem a alclêa posLel'iorme.nte conh ~cid a pelo 
nome de Conservatnria; e os Taypnrú~, que hab i~aram as mar
gens do ribeirão de S. Fernando form ando t nt0 a aldêa de·o·te 
nome, como uma ou~ra denomin ada do T ang-Itá. Va tl!l - no> 
occupar um p)uco com estes índios, Estas tribus tinham um 
typo GrJmmum,bem accentuaclo, todas proc~diam '!_eu~ ~6 <lir Jnco, 
os Goy ~acazes . Aos traços da raça amencana ta? cldl'~rente da 
branca, elle> reuniam a f~al clade peculiar de sua nação : Et•a m 
de estatura baixa, ·tinham a cabeça summa men·t 3 gran ·te, acha
·tad:;t no a lto, e enterrada nas espacluas , Seus cahellos eram 
negros, compridos e cleogrenhados . Ultimamente já não usava m 
cortai- os no :1lto da cabeça, como em outr o Jogar dissemos . A 
·pel!e era de côr d~ bistre que elles costumav:1m a pintar com 
urucú . O peit e o ventre era m dilatados, as coxas e as pe1·nas 
finas, as pon tas dos pés eram la t·gas e os calcanhares estre it1s. 
Apezar da indolencia., que cn.racterisa todos os índios, os Co
:roado_s faziam pequenas plantações . Para sa-tisfazer a p:li:;:ão 
que tmha m pela aguardente, resolvi wm algumas vezes trabalhat· 
nas ~<l.bitações d os calon ;s ; mas a pen :ts ganh.wam com que 
embrtagar-se , descançavam. Eram excellentes clerrib:tdores, bons 
canoeiros, e int i·epiclos conducMres de balsas carreg:;td::t8 ele ma
deiras atravez das c::tchoeira.s do P ,tr ahyba. Faz iam com ba~tan~e 
habilidade a rcos e flechas ; sabiam t ira t· es topa dos t·amos nO>vos 
da cect•opia (embaúba), e della f:1br ica varo rêcl~ e um necido en
ct•usado mui (ode, m;:~s grosseiro, com que faZiam tanga_3 ; com 
at·~ i la co~ida preparavam vas.Qs d'agua, 11rnas fllnerarias, pa.
nellas etc . nisto limi\ava-se a sua inclustria. V enLliam o pro
d ueto ele sua caça, c0nstante de a ves e animaes sylvestres ; 
assim cJmo a t·cos e flechas, que faziam. Qu:1n~ appareciam uo3 
l ogares em que moravam os colonos, ·trajavam a rou pa , que estes 
ou lhes davam gt·a·tuitamente, ou em troca ele seu tt·abalho; em 
suas aldêo\as t iL'iJJVam-ua pat•a tomar as suas ta ngas . DenLre 
~lles alguns havi am recebido o baptlsmo ; ma-s e·ram es'branh os 
a t·e!igião christã . Os Coroados r econhecia m um chefe eleito 
e':tt·e el les; mas a sua a u·toriclacle sobt·a homens qLle vivia m 
~I spersos na s flo·restas , devia necessariamente ser extrema mente 
lmütada . P odiam mucl11.r de mnl'he1· quando bem lhes aprove.;
sem, e assegura:va- se que a polyga mi a era usada entre elles . 
A mulher segu1a o seu ma~I."id0 na caça, era elia que levava a 
a pequena equqlagem, como geralmente acontec_e entL·e os sel
-vagens. Encel'l'anlim os seus defunctos em vasos ele barro co
sic~os á maneira de (\l'audes talhas, que elep~is euter1·avam no 
chao. Ha cerca de ctnco Ullll OS foi descoberta na sena Tunifel 
(antiga alclêa do Manoel Pereira) uma destas uma's funera rias: i q_ual sendo cuidaclosamen•te desent3rr·acla, ·teve pouca: dnração 
ogo que esteve exposta a acção elo ar; porquanto fo1 poucJ a 

]louco dando es,baliclos e quebÍ·ando- se em pequeninos pedaços, 
ficando o vaso ele t odo clesfejto . Dentro deste fora m encon~rados 
envoltos en1 terra trez oss ~s ele cada veres h umanos, um ele uma 
elas cunnelas, e os oatros de duas costellas. A pop. branca , 
:Porém, continuara a augmentar- se na aldea de 'il'alença . O 
]ladre Manoel Gomes prevend0., que em bt•eve a sesmaria perten
cent7 á aquella aldêa seria apossada pelos novos habs ., antes 
que lSbJ succ~desse, elle entende~ dever an-nexal- a :. sua fa
zencl~ ela q).ta-1 éra limltrophe . Mas como n ão pudesse requel'el-a 
em nome proprio, porc1ue a lei lh'o vedava, se1··viu-se elo nome 
de um famulo seu que havia criado em sua casa, Florisbello 
.A.ugusto ele Maceclo, figurando como procur ador delle. F oi apre-
36':1aclo este requerimento ao vice-rei em 1805, e no anno se
S'utnte dada a informação de estylo pelo senado ela camara elo 

• Rio ele Janeiro, que fo i favoravel á pr~te ucão_ elo requerente, 
pw haver- se b:tseado em uma declaraçao escrrp ta do capitão 
Vf em e;:k, qu~ assevera va estar inculto e cl evoluto o terreno 
pedido, e por isso no caso ele ser dada a sesm1ria . Pelo que 
foi es ta conc~dicla ao peticionaria em 13 de novembl'O ele 1808, 
passando-se-Ih., prov'isão pa,t·a s~ procsder a clemarcaçã') e me
cliçã'J judicial, e coma nunca fosse apresen tada a respecti<va 
sentença, nunca se lhe pas>ou carba. O padre \Verueck, porém, 
que é o s)brecli to capi tão, em um attestada ele data poster icr 
procttl'anclo melhor explicar -se sobre éste ass Jmpto, affi rma 
que aquella sesmaria tinha sido outr'ora coacedicla a ')s índios á 
requel'imento do finado J osé Rodrigues, n:io SJ verificando por 
ti~ulo.> legitimas, t:tlvez por fal-t' de agente que seguiSS 3 os seus 
t~ rmos. Se sua prime it•a infDl'ma cão fo~se ass im concebida, por 
cer t~ que esta sesmal'ia não teria sido dada, como foi, á Flo
r isbelio : nem dada logar á E leuteri 0 Del fim Silva , cobiçal-a e 
procurai-a usurpaL' á todo t ranse de Valença como teremos 
occasião ele ver . O desenvolvimento sempre crescente , que foi 
tendo a aldea ele Va lença com o col'l'er cl0s temr' -)s, fez logo 
sentir a necessidade ele ser elevada á freg . A' requerimen to do 
capellão padt·e Manoel Q)mes, por consulta ela Mesa da Co ns
cieBcia e Ordens e Resol. de 16 ele agosto de 1810, conce
deu- lhe a Provisão de 13 ele janeiro de 1812 a faculdade ele alli 
leva n t&r um t emplo á N. S . da Gloria . Ollcle com clecencia, e 
mais t·espeito s~ celebrassem os officio.s divinos, e fosse m aclm i
n istrados os sant )S sacrame ntos. A' esforços daquelle capellão, 
au:.iliad0 pelos fie is, f? i com~çado em 1813 o r efP.rido templo, 
q•te é a actual egl·eja mat~iz·, cujas obrJ.s fo t·am terminadas 
muitos aunos depois; e comqu:1nto e>ta egreja não estivesse 
prompta, todavia já se celebravam nella os offic ios eli>inos . O 
reverendo bispo D. José Caetano ela Silva Coutinho, pO!' occasiao 
de sua vis i ta á es ;e Jogar, r econheceu a urgencia ele se esta
belece t• nelle a sé ::te de um a fl· ~ g ., em t·aziiiJ ela posição vexa to ria 
a que eatavam ex postos os se11S habs., no que respeitwa ao pasto 
espiritual; pot·quanLo conforme eram os seus domicílios ou es
t::tbeleci;nentos ruraes situados neste ou n aquelle ponto do t er
ritori'o, assim ficaram uns sujeitos ao parocho da freg. de Sacra 

· Família, otrtr.ts ao ela do Pàty do Alferes, e outros finalmente 
ao da de . Parahyln do Sul acha udo- se, porém , todas 
á longas distancias da~ sédes cles b:ls fregs . Por isso, e 
para que ao mes mo tempo servisse de promover o augmento 
da pop., r esolveu aqnelle illus'tl-e e piedoso p1•alado crear 
uma ncna fregnezia, o que fez pela P1·ovisiio de 15 de aaosto 
de 18 13 dada naquella aldêa, determinando-lhe os limites desde 
o rio P arahyba até o rio Preto, e de3de a.s dil'isas· da fre
g uezia_ do Pirahy até á_s da do Parahyba do Sul. Pa ra dirigir 
e servir a nova parochta, foL nomeado o mesmo ca1_:Jellão por 
aquell:l. Provisão ele 15 de agosto, com a qua-l requereu á Sua 
i\f. a sua confirma')ão. E t endo, em virtucl.e rlo Aviso de 15 de 
dezembro de 1813, informado o reverendo lJi,~po em 31 ele ja
neiro elo auno segu·In·te ·a favor ela perpetuidade da egre ja e elo 
pt·ovimmt) della no ·seu capellão, por ouko Aviso de 21 de 
março do mesmo anuo. foi mandado o tribaual el a l\Iesa da 
Consciencia e Orelens consulta r este negocio, gue a Real Re,so
lução de 1.9 de agosto de 1817 co nfirmoa e au-toTi3ou, dando á 
parochialidade ant iga a natureza de beneficio collativo e per
petuo. Foi pl'ime-it·o proposto para p:l.l"ocho proprio em 1819 o 
pad t·e Joaquim Cl audio de Mendonça, por h avere m fa llecido 
o padre Manoel Gomes em 1814 e o seu succssQr F r. Paulo da 
Cunha em 1817. Como F lorisbello fallecesse, e era · expost o. 
e não dei:"a~se herdeiros conhecidos, lembrou-se E!euterio 
Delphim Silva, esperançado n a facilid a ·Je com qt1e aquelle 
havia conseguido a concess:í.o da sesmaria da al tlêa de Va
leuça, de ·tambem r aquerel-a. para si, o que de facto fez em 
18i5, ·tendo obtid-o identica concessê:c em :1:4 de ou&ub,·o do 
anno segninte. Pol' es ta fôrm a, um individuo, que em nada se 
recommendava, e que só se él isti nguia pela. sua audaciosa 
ambição e fa!L1. de escrupulos, por meios tor tuosos impolgal'a 
com a. maior su:J.viclade· a sesmat•ia per tencente a uma povo:1ção. 
Bem pouco faltou pará que está po>oação nescen~e cle ixass 3 de 
exis•tir p::wa com suas t erras passar a pertencer & Eleuterio 
Delphi:U, que an·ogaPa s0bre ella o seu domínio. Si nã!o fora o 
forte e poderoso apoi0 dado pelo generoso clwcesano, qne_ t~
mai·a 'ballto a peito a defeqa da no1•a freguezia, que elle hav11t 
inaugut·ado, e que a morosidade do expediente d~ gove1:no 
tardara em conlirmal-a, talvez a sorte de Vale nçfl. t tv?sse stdo 
muito diversa . P o1• i nfluencia e conselhos seus subiram em 
n0me dos índios aldead0s sucessivos requer imentos á presença 
cl'el-rei reivindicando o5 seus dil'eib0s; viva e tenaz rcsis~en:i11. 
foi opposta pelo cpaellão dos inclios, e vigario da freguezia, 
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Fr. Paulo da Cunha, offerecendo por occasi ão el a medição judi
cinl da sesmaria, já o seu pt•o·testo, já os seus embargos coutt•a 
semelhante usurpação, e confiado na jus!ica ela C1tL~sa que ele
fendi a, aguarda-ra tranqmllo a clectsao de D. Joao Ô0 • No 
em tanto Ele:rterio Delphim, ~ombancto de tudo e de todos, procedia 
á medição das ~erras de sua pretendida sesmaria, conseguida 
subbrept iciamente , sendo os respecLivos autos julgados a seu 
favor pot• sentença de 25 de janeiro de 1817, se t· vinclo de juir. 
o bacharel Joaquim Gaspar ele Almeida. A tão esperada jus
tiça d'el-t•ei deu afinal most•.·as de si para attencler ele modo 
incomplet~ ao que ihe r ec1ueriam os indios, e pel!t Provisão ele 
de 20 de agosto ot•denou, que elles fossem conservados nos terrenos 
que necessitassem para as suas cul'tueas . Os eJ>:ecu·tores desta 
ordem real procuraram mystifical- a em provei-to de Eletrterio. 
Este cada rez mais acoroçoado não desanimou de seus intui·tos, 
e lançou mão dos meios de que costumava servir-se. Promoveu 
contra os índios falsas representações, assignadas pela mór 
parte em nome de pessoas ana lpha betas, e fez notificar pelos 
meirinhos, com 'lm fan tasiado mandado do juiz almoLacé no 
Rio de J aneiro e seu ·tel'lUO. os moradores da aldêa com casas 
de vivenda e negocio para 'e mbargo de · cultura de terrenos e 
'()bras na sua sesmari a. Em vista desta a ttitude ameaçadora 
assumid a por Eleuterio Delphim, os colonos moradoras na aldea 
de Valençi\ dirigiram ao rei, em dezembro ele 1817, o seu 
requeremento reclamando con.tra esta violencia; figuravam neste 
requeriment3 33 ass ignaturas. Não J?.Odendo manter- se por 
mais tempo este estadodes causas , D. Joao 6° tratou de resolve r 
es te negocio de modo decisivo, expedindo o Decreto ele 26 de 
março de 1819, que declarava que l< aldea de Vale!!ça dos 
it1dios Cot·oados, estando destinada para villa do.> mesmo5 
indios por ordem regia de 25 de agos 'o de 1801, fora pedida de 
sesmaria como terreno devoluta pot· Florisbell o Augusto ele 
Macedo e clepo is pm· E:euterio Delphim Silva e concedida com 
notaria obt·igação, pois não se devia consherar clevoluto um 
terreno marcado para a aldêa dos inclios, com a egreja já edifi
cada e alguns moradores na mesma alàea. Pelo que decla
rava nulht a sobr~dita concessão fei ·ta a Eleuterio Delphim 
Silva, e que o sobre dito ·terreno pela recente demarcação, que 
tinha dtJ um quarto ele legua ele testada e meia . legua ele 
fundos, fos5e l'es·tituiclo aos mesmos indios para nelle se 
aJdearem e cultivarem os terrenos que se lhes distinassem . 
Declarava mais que nomeava para director delles ao capitão 
Miguel Rodrioues da Costa, que devia observar o mesmo que 
·tinha sido orrTenaclo a Jose Rodrigues da Cruz, na sobt•edito 
ordem regia e portal'ia do vice-rei D. Fernando José de Por-a 
~ugal, de 21 novembro de 1801, e Ci mais que a este respeito 
além disto estava estabelecido para a civilisação dos índios. De
t erminava que nas referidas 'terras não se poderia mais fazer 
alienação alguma; e os moradores que já ahi se achavam com 
casas ou cuhuras fossem conservados e pagassem fóros que se 
arbitrasse para a camarada villa dos mesmos índios, que seria 
estabelecido na confermidacla dos antigos usos approvados pelas 
mesmas reaes ordens. E o ouvidor ela comarca como conser
vador dos índios fizesse registra-r as sobreditas ordens e a 
r ecente eclmarcação elo terreno e titulas de posse elos mora
dores nos livros competentes; aU\:iliasr,e o sobt·edi to director e 
procedesse aos estabelecimentos necessarios, fazendo supprir do 
cqfre as despezas precisas e dando conta pela Mesa elo Desem
bargo elo Peço elas mais a lcles .poderiam estabelecer-se ele 
iP..dios nos lugares em que se achassem arranchaclos e dos ter
terras que se lhes deves>e.m marcat· para ellas, pela preferencia 
que deviam tet• nas ditas ter L·eas. A Mesa do Desembat·go do 
P.aço dando cumprimento a es te decre·to dirigiu ao ouvidor 
da comarca elo Rio de üaneiro, o desembargador Joaquim José 
ci!l Queiroz, a Provisão de 8 de julho do mesmo anuo, transmit
tindo as reas determinações que lhe eram feitas. Este por 
sua vez deu immediata execução ao que lhe fot•a ardendo ; 
r~metteu ao clirector dos inclios o capitão Miguel Rodr igues da 
Costa, grande quantidade de enxadas, machados, panellas, aço 
e ferro para fo1ces afim de se repartirem com aquelles índios, 
e o avisou par J. lhe participar os descobrimentos que fizesse 
nas outras povoações e informasse dos terrenos necessarios para 
se estabelecerem nell!!B outras aldêas em conformidade da Pro
visão de 8 de julho. Deu outras provide.ncias no sentido do arranja· 
men~o da aldêa ele Valença, combtnando o bom tratamento 
dos índios com a conserva~ão dos actuaes possuidores para o que 
expedia editaes. O dü·ector el os indios, porém, officiava á 12 iile 
agosto, ao ele sem bargad(lr ouvidor ela comarca, accusando 
o. rec.ebimento de tudo quanto lhe havia mandado, e pedindo-lhe 
alguns ve stuarios para alguns indic- s attento o seu estado de 

nudez. Decbrava que havia fe ito o reconhecimento elos índios 
e suas habitações e examinado os lugares mais commodos para 
para os seos aldeamentos . Verificou serem das naçõe.s Ximi nim 
e Pitás os índios que faziam parte das aldeias do rio Boni~o, ó 
de nacão Taypurú as das aldeias do ribeirão S. Fernando, 
tributaria do do Preto; que além dos já bem conhecidos da 
aldea de Valença, elas nações Miritis e Pitás, só res·tava-lhe 
reconhecer uma alclêa ainda brava, que se ach«va entre ~s 
inclios ele S. Fernando, e os do Bonito, nas grandes serras ull ~ 
mesmo S. Fernando. Opinara que devia mandar medir no 
rio Bon ito uma legoa de ·terras, onde os indios ·~inham já as 
suas aldêas , e encarecia a b )nclade cl'a.quella.; terras, banhadas 
de vados ribeirões e que se achavam devolutas. Iustara para 
queesta medição fosse logo feita afi m de acommodat• com a 
possível brevidade os ditos incltos. Quanto á aldea de Vatença 
dizia elle , devia ser destinada para aldêar os índios de nação 
Miriti, a qual já estava acostumada com o povo da fregnezia, e 
não queria pot· forma alguma viver com as outras naçõe~, nem 
eslas com a.quelb. Em v.ista d'estas informações, que o ouvidor 
em data de ~O de setembro levou ao conhecimento da Mesa de 
Desembargo do Paço, daudo seo parecer, declarOLl que se fazia 
pt•eciso que medisse eclemarcarsse para ac1uelles illdios umah>gua 
de tel'l'a nos descobrimentos que havia feito, ou o que compre
hendesse suas povoações, afim de se reduzit· os aldeamen·tos 
estareis e excitar a cultura d'aquelles terrenos, que estavam 
devolutos e desaproveitados, fornecendo-lhes ao prll1cipio algu
mas l'el'l'amentas para essa cultura facilitando-lhes a com muni
cação com os povos visinhos para os ir civilisando. Sendo 
ouvido a respeito o pt·ocurador ela corôa a 17 de .i<tneiro do 
anno seguin·te, conformou-se com a informação e parecer do 
ouvidor d~ coma t·ca cons t rvador elos indios, sendo ele parecer, 
que devia-se n'es ta conformidade conceder os terrenos pelo 
ouvidor apontados, para os estn.belecimentos e aldeiamentos dos 
novos índios, que descobria o director capi~ão Miguel, segundo 
constava ele seo officio ; e proceder nas medições e demarcações 
apon tadas J,>elo re ferido ou vitlor n'esta sua informação e t•epre
sen·tação. A Mesa do Desembargo do Paço por despacho de 29 ele 
maio do mesmo <t nno mn.ndou pi·oceder mt forma ela infor
mação e re3posta , ordenando-lhe que se passasse ot·dem a o 
ouvidor da comarca para fazer as medições e demarcações da 
di visão do terreno ele que tratava,, submettendo-se depois tudo a 
aquella mesa para espedil'em os títulos competentes. Assim 
nas margns do l'io Bonito fundou -se uma nova alclêa, cujas 
capella curada, dedicada a Santo Antonio foi, por algun 
annos filial ela matriz de N. S. da Gloria, sendo doada aos 
indios uma de legua de terras em quadro ainda h oje conhecida 
pelo nome ele Conser vatoria. Acha-se a povoação da Conser
vatoria, sedé da freguezia de Santo Antonio do Rio Bonito á 
2,2o 16' de labitude meridional e 40o de longitude occidental do 
Rio de Janeiro. A• sna longitude expressa em tempo e referida 
ao mediano do Observatorio Astronomico d'aquella cidade é de 
2' e 40" (Annuario do Imp. Observa todo do Rio ele Janeiro elo 
anno de 1885). Ebuterio Delphim, porém, não desistia de suas 
antigas pretenções á sesmaria ela aldeia ele Valença; prevale
cendo-se da creação da nova aldêa de Conservatoria, sob o >ns
picioso pretexto de haverem e:dinguido os índios, ou terem 
sido removidos pat•a o Rio Bonito, onde haviam aldeado os 
Xin.inins req~ereu novamente as terras devolutas, por haver 
cessado a razao que o havia privado ele semelhante graça. 
Os seos esforços não foram de ·todo mal succedides, porque pelo 
Decreto ele 5 de julho de 1827 ficou sem effeito o de 26 ele março 
de 1&.~9, mandando-se que Eleuterio Delphim ficasse de posse da 
mesma sesmaria. Mas semelhante revalidação tão manifestada
mente oi.Jrepticia não podi a subsistir por muito tempo,porque não 
só o cons·tituia verdadeiro donatario para exigir fóros dos mora
dores, aos qnaes se havia reconhecido o direito do domínio 
ubil, como tambem ofi'endia o dit·eito ela camara municipal 
respectiva, que como teremos occasião de ver, tinha sido et·eada 
e installada, e a quem se garantia o dominio cltrecto. P or tanto 
o Decreto ele 19 de julho ele 1828 declarava o de 5 ele julho do 
anno anterior irrito , nullo e de nenhum e!I'eito, e em seo 
inteiro vigor o de 26 de março de 18'19, Por.occasião de aconte 
cimentos occorriclos no Estado de Minas, onde o governo 
provisorio desconfiando dos planos elo pr incepe regente, 
recusara prestar obediencia, D. Pedro de Alcantra, que pouco 
depois foi chamado primeiro imperador do Braz i!, partio para 
'Villa Rica a 25 de marco de 1822. Dentro de poucos dias 
voltou elle ao Rio de Janeiro deixando tranquillos os animas 
a lli . Emseo regresso áquella capital foi a aldêa de Valença. 
honrada com a sua preEença ; ahi pe1·noi tou, hospedando-se. 
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·em casa do vig·ario Joa-vtim Claudio ele ~ienelonça . Acompanhava 
·o principe o desembargador Estevão Ribeiro ele Rezende_, depois 
Barão e Marquez ele Valença, n a q ualielacle de seo secre·tario ; 
·e compunha·se o sequito elo principe ele algu ns cl'iaclos ele sua 
casa. · Foi este mesmo monarcha, que ele1·ou esta aldêa á 
categoria ele vill a. Teve Valença predicamento ele villa n o a nno 
immecliato á nossa emancipação poli tictt, e cet·ca ele um a nn o 
antes elo pacto fundamental, a Cl"eação d'esta v illa se fez 
em virtude elo Alva~·á com força de lei ele 1-7 ule ouLub:·o ele 
1823, como ent-ão se praticava; Transcrevemos abaü:o 11m docu
mento que julg::Ltnos muito importante pa r a escla recimen-to 
·cl'esta mataria. Heferimo-nos á consulta da Mesa do Desembo,t·go 
elo Paço que serv1o de fundamento a decisã•• im pe ria l, peht 
qual foi ct·eadav illa a alclêa de Valençn, então distr icto ela 
co mar ca elo R io J aneiro. Eil-o : «Consulta ácerca de uma in
formacaó elo ouvidor ela comarca elo Rio el e Janeit·o sobre a 
·erecção e creação da a lclêa e freguez ia ele Va lença em vilb a 
13 el e janeiro ele 18.23 . T endo ordena do ao ouvidor ela cama t·a elo 
Rio ele J aneüo informasse com as norões necessarias a bem ela 

· CI'eação e crecção ela villa ele Val ença 'po r Ót·clem reg ia ela 25 ele 
Agosto ele 180 1 enunciada no Decreto ele 26 de nue~·ço ele iS 19, 
em consequencia elo qual se lhe havia expedido a ordem 
·de 8 ele julho do mesmo anuo ; sa,Pt isf~z dle pela ma 
neit·a seguinte : Manc~a V. ~!f. Informa r com as. no
ções nncessarias a elevaçao e et·ecçao ele uma vllla na a ldea. de 
Valença. l~' em ob~er~ancia ela r égia ]Jrovisão de 8 de _julho 

·ele 18'19 e clect·eto de 26 ele março offic1e1 a o d~t·e c·tor elos IU cl iOS 
·ela di La alclêa para me informar ela StLa capacida:le e população 
el a í'l'e<>uezia e pel-a sua r esposta e mappa ns. 1 e 2 se vê -~e t• 
a alclê~ 45 moradores e a f1·eguezia '197 1 habitantes com setenta 
e tantas fazenda~ e ·tomando proximamente i ufot· mações pes-

··soalmente do elit e> clirector e outt·as pess8as , conheci haverem 
muitos iudios pat•a óeste ela freguezia que clevel'i am chamat•-sa 
.á clirectoria cl'aquella al clêa e por isso ordenei á. aque lle di
r ector fosse examinar e me infot·masse com um mappa circ :J m
stanciado ; ao que satisfez em numet·b 3 e '1 como pelo alvai'<Í. 

· ele 4 ele se tembi'O ele 1820 vem a ft·eguezia ela Pat•ahyba a per
tencer a nova v illa elo Paty do All'eres, e o termo de Valença 
ficaria muito limi tado e por ou·tt·a pa t• Le cotwém in corporat• 
neste o mais possi vel os indios disperS)S pelos se l'tões ela parte 
de óeste. será conveniente c1 ue pa,ra esLa se estenda aq uelle 
!termo a lém da freguezia, e pot· isso me po.t·eee que este chegue 
pela margem esquel'da elo rio Parahy ba até o ponto em q tte 
neste faz barra o ribeirão do Serro, fig . 6 no mappa, e que 
·desta se ~ire urna linha a rnmo ele noroeste 4° a nol'"te até 
encontrar o ribeirão. Patl'i at"cha, fig. 17, e por esle abaixo a.té 
a sua bal'L'a no rio Preto, e pelo Su1 o rio Parabyba desmam
brando assi m aquelle districto dos desta c idade, S . João elo 
Principe e B,ezencle, o q ue se tor na mais vautajoso aos povos 
claquelles set·tões, pela g rande l ong i·tude em que estava.m ela 
capita l elo clistric"Lo. V. M., porém, mandará o que for servido. 
Rio de J aneiro, 23 ele janeiro ele 1821. - O ouvido~· ela com arcà , 
Joaq·uim J osé ele Qtoeú··oz. Da qual informação e documentos 
que ne1la se tra-ta e sobem com esta a presença. augusta da ma
gestade imperial dando- se vi s ta ao clesembat·gad•n· pro0ut·aclor 
ela co1·ôa, soberania e fazenda nac ional, . respondeu elle nos 
termos seguintes: Conformo- me com a informação e parecer elo 

-ouviLlor da comarca para q 11e tenha logat· a c reação ela alclêa ele 
Va lença, em Villa ele Valença, e o te t·m o designado na mesma 
informação, ficancl,) desde logo separados claquelles ou tros a 
que pertenciam os t•espectivos tet•ritorios que constituem o 
mencionado "ter r eno, juntamente com todas as rendas que lh es 

' são pertencentes : clesi n·nanclo-se S. M. c8nceder mais pal'a 
patrimonio ela dita vi1Ja duas sesmari:ts ele meia leg11a em 
quadro, conjunctas OLI sepat·.ael<ls ( onde .houver L para s~rem 
aforadas em pequenas porções e em phateos1m perpetuo na fot:ma 
da lei ele 23 ele j 11lho de 17661 _e ordenar tambem que seJam 

-creados para a mesma vtlla os JUizes ordmarws e dos_ opph a os , 
ve_reaclores, procurador ela camara, al'!10lucés e escnvaes respe
ctlvos, n a lorma pra·ticada na creaçao que ele ou t,r<ts se tem 
feito e consta elos alvarás das suas CJ•eações. O que visto. Pa
rece á mesa o mesmo que a o ministro informante P- ao desem
•ba rgaclor procurador da corôa ela soberania e fazmda nacion~l 
com os quaes se co.nforrna V. iVL ImperJal, porém , r esolvera o 
·C{ue houver por bem. Rio de J aneiro, -[:3 ele janeiro de 1823.
Monsenhor Miranda, Canto , Vt~ ll o s o, Cos·ta. Foram votos clos
semba t"gaclor monsenhor Almeida e Antonio Fdippe Soa t·es ele 
Bt•eclerode. Despacho - Como parece. Paço, 3 d P. feverell'O ele 
.1823 . Com a rubrica do imperador dom 'Pedro I. José Bomfac10 
-ele Andrade e Si! vil «. A insta.ll açã-o porém da r ill a, só teve loga.r 
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<t nnos depois; porque logo após sita ct•eacão deu-se a dissoluçã(T 
da Constituinte pelo p1·imeiL'O imperador, seguindo- se ii clep01·-

. tação dos lres inuãos Anclraclas e de mais t res deputados, para 
Ft·an ça. Tils"ta medida violenta praticada pelo monarcha 
Ye i u a bailar profundamente r. nosso paiz, perig:indo ao norte a 
integl' ido de elo imper io , Em qttanto não foi supplan tada a 
ce leb t'e Confeder ação do Equador pOL' meio elas sang11inarias 
commissões militares, não cessou em nosso paiz a per \urbação 
ela ot·clem pttblica. Po t' is ;o só a 'l2 de novembro ele 1826 foi 
que p011de ser in sta llacla a v ill a, se ndo este acto fe ito com ·todas 
as EO!em niclacles elo ' ('s~y l o. o ouvidor ela comarca do R io de 
Janeiro, posteriormente co nselheiro, Dr. Antonio Perei1·a Bar
r eto Pedt·oso, qtte foi encarregado de instai la r a villa (a cuja 
j urisclicçii:o pet·~e ncia ) expecl iu com a devida an tececlencia 
eclilaes convid,,nclo o povo pat·a assistir a_ esta solem nidade . 
i\Ianclou l ~ vantar debaixo das ordens da Mesa do desembargo 
elo Paço, e (, custa dos rnoradot·es ela nova villa e seu termo, 
o pelout"iuho, casas ela camara, caclea e as officinas dq con
selho; e ot•g:t nisou a~ po3lUI"as da refel'icla cama1·a, que foram 
conliL·madas pel a respectiva Mesa. O pelourinho que era fe i to 
ele madeira lavrada com as peças ele ferro compelen ·tes foi e r
guit lo tH\ an tiga praça da Caêlêa, hoj e do Visconde elo Rio Preto, 
<tsssim denominada pels, camara como uma grata r ecordação aos 
relevantes se rviços pres~aclos a essa c idade por aquelle bene
merito cidadão ele sau dosa memoria, Bem proxim o elo pelou 
ri nho , na mesma praça, levantaram um sobrado ele aca nhadas 
proporções, pintado por fóra de óca a marella, em cujo pavi
mento supet·iot· funccionava a camara, as auclienc ias elos clill'e
r ente; jui?.os , e as sessões do jury; e o pavimento terreo servia 
ele caclêa. O peloudnho e a caclêa foram clestmiclus por ordem 
da camara em 18,'i3,e cbrta época em diante fonm os habitantes 
desta cidade edificando no lat·go varios preLlios, lhze ndo delle 
uma elas pl'a ·~ as mai' elegan tes dessa cidade . Como a· organi
saçã o clas nossas municipal idades antes ela lei de L de ouwbro ele 
1828 cliferia elo q te é hoje, pH·a melhor int3lligenci a elo c i tado 
Alva rá ele 17 ele outubro de 1823, vêmo-nos forç a dos a descer a 
certa ordem de explicações . Para o gover no ela camal'a ele Va· 
le nça, dispunha o Alvará, haverão dons juizes orcl ina rios, 
um dos Ol'phãos , lres vel'eadol'es, um pr"ocul'aclor" el o conselho, 
e elous juizes a lmot.acés, e bem asaim dous offic it:.s ele tabellião 
elo publico, judicial e notas, um a lcaid e e o esct·ivão ele seu 
carg-o; fic;tnclo a nn exo ao olftcio do 1° tabelli ão os de escrivão 
da camara, a lmotaceria a cizas, e ao segun ,lo tabeHi ão de es
cl'ivão de orphãos . Segundo a antiga organisação jticlicial havia 
em cada t ermo um jui z de fóra, ou do us orclin al'ios, confor ma 
determinara o rei. 'l'i nham abso lu·tamente as mesmas funcções 
quer no cível, quer no cr ime, e não pouco mai s ou menos os 
ultimos juizes na hiet·archia jucliciaria. O juiz de fór a de noi11e:J.· 
ção elo rei, não pel'tencia ao logar para onde era nom eado, clahi 
lh e vinha este nome; devia ser formado em leis, e~erci a a 
sua jurisdicção para oude era nomeado por um ·LL'ienio, e ven
cia um ordenado pago pelo governo . P elo contrario os juizes 
ord in arios, escolhidos pelo povo en~re os cidadãos mais rçcom
meud;weis, e i'<UU leigos, não recebiam vencime n·tos . Para no
meação elos juizes ordinarios, o ouvidor se tl'ansportava em 
cada ·te l'mo de sua comm>ca . O povo não escolhia imm~elia ta· 
men·te os j uizes ordinarios, mas nomeava se is eleitores que es
colhiam os juizes . Cada cidadão apto pn.r a votar cl:wa o seu 
voto ele viva voz ao ouvidor, que inscrevia o.g nom es e fazia 
apul'açiio . Os el eitores nomead0s se apontavam em tres patr~as 
ele dons elei!OL'es , cada pauta e n1111 Ciava o \'<Yto por escrip to . 
O ouvidor recolhia uma segunda vez os suffragios e proclam ava 
a stta escolha ás pessoas co ntid as em uma elas 'tl'es linhas . 
A.sseverava· se, que os suft'ragios eram comprados , e Cluasi sem
pre sabia-se pt'evi ;ullente qnaes aquelles que ser iam nomeados , 
Os ci dadãos que sabiam eleitos, tira vam elo col'L' e-gedo r ou elo 
clese mbargo elo paço carta ela confirmação. Obtida a confirma
ção, davam os eleitot"es juramentl! ele bem set·viL", e ·tomavam 
posse, sem o que não pod iam fazer a c to alg um do olfteio . O m odo 
ele eleição que acabamos ele descrever chamava-se e lei,,ã0 de pe
lom·os. Havia um ou! r o modo que se chamava eleição cl~ ba!:
rete; eis em qu e casos o em pt·egavam . Quando . um e~clac!_ao 
tinha sido nomeado ela primeit'<b rnaneit·a, e que clava razoes 
legitimas p11·a não occupar o lugar, ou c1uan clo fallec 1a, ou 
tiuha impedim ento prolongado, verbi gl'at i>1, ausencta fora d? 
paiz, a camal'a se reun·ia sem que o otiV!dor_fosse o1Jr1gaelo a 
ahi comparecer . Recebia os votos dos c1datlaos, o o luga r se 
dava á nq11elle que reuniss~ o maior. numero de sull'rag ios . 
Os offi·: iaes assim eleito s não p!·ectsava m obte l' caL"tas ele 
u s:tnça, começavam a exerce!' os seus officios depois ele pres·tar em 
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reiros os que nella se achavam estabelecidos. Em virtude el o 
art. 6° da cit. lei, a alluclida renda devia começar a ser cobrada 
pela Camara de 1 de JUlho do mesmo anno. A lei pro v., porém, 
n. 8 de 30 de ouhubL·o ele 1837 autorisou a Cama ra Municipal 
a d~r por a foramento as terras que constituem o seu patri- · 
momo, eshtpulaclo nos contractos os preços eslabelecidos na 
citada lei n. 23 de ~835. Depois da cr·eação do município ele 
Valença a sua população augmen·ta1·a-ae, compondo-se ella de 
portug11ezes, ou de seus descendentes, de raros outros europeu!!, 
de nrna raça cruzada, de africanos e ele poucos indígenas, os 
qu::.es iam pouco a pouco desapparecenclo . Pereciam es·tes ultimas 
em suas t\lclêas ou ceifados pelas bexigas, que por mais ele uma 
-vez os accommetteu, ou por um regimen, que nibo er ., aquelle sob 
que se tinham multiplicado tão extensamente. Comprehencle-se 
qt~e a vida erraate, a que estavam antes s11jeitos, era pouco · 
compat1Vel com os habites da viela seclentaria, a que foram com·-· 
peL~iclos, depois de alcleaclos. Eram suas aldêas fugares ele mi-· 
serta. Battdas as florestas, esgotados os viveiros, tornavam-se· 
escas·as a ca ça e aJJesca, e os inclios presos ao sólo ficaram re-·· 
d t~ ztdos âs mtngua as co~bertas de suas t•oças, que não Jbes · 
prestavam uma ahmentaçao abundante e nutritiva como a ele 
outr'ora. Com a habitação determinada, sem p~rmiss ão ele 
transpôr as raias de seus aldeamentos, depois que o territodo 
foi todo dividido entve os sesmeü·os, os índios erHm acommet
tidos ele nostalgia, abandonavam-se á tristeza e á inercia, per
eliarn seu antigo humor, sua agiHdacle e a pl·irnitiva intelli
gencia. Contribuía ainda para o seu fMal aniqui1amento o 
alcoolismo e ·toda a sorte de desregramentos, vicias e molestias 
adquiridas pelo sen contacto com a população oriunda ela Eu
ropa e da Alrica, Assim foi-se extingu indo neste município, 
até completamente desapparecer em nossos dias, esta raça des
venturada, de todo desaproveitada, para ser subs·tituicla exclu-
stvamente, como foi, pela raça civilisada e africana .» 

VALENÇA. Estação da E. de F. União Valenoiana; no 
Estado do !tio ele Janeiro, no kilometro 25 . 

VALENTE. Pov. do Estado ela Bahia no mun. ela Con
ceição de Coité, com uma esch. publ. cre~da p~la Lei Prov. 
n. 2.697 de 2± ele julho de 1889. 

V ALENTE. Log. distante uns i2 k ils. do clis·t. de S. Braz. 
do Suassuby; no Estado de Mina~ Geraes. Tem umas 5 casas. 
-V ALENTE. Se\·ra do Esiado elo Espírito Santo, no clist . 
elo Rio Pardo. 

VALENTIM. Log. 
nambuco. 

no termo do Bonito elo Estado de Per-

VALENTIM. Log. elo Estado ele Goyaz, no clist. elo Cam
pinas. 

VALENTIM. Serra do Estado do Maranhão, · estende-se na 
direcção de S. a N . por 36 kils. entre os rios Iiapecurú e· 
Pa1•nahyba, 

VALENTIM. [Serro·ta do Estado do Ceará, no dist. ele !ta-
pipoca. 

VALENTIM. Serra do Estado do Espirilo San·to, no mun. 
do Cachoeira do Itapem1rtm. 

VALENTIM. Ilba no rio Madeira, trib. ela margem dir. 
do Amazonas. 'l'em 100 braças. 

VALENTIM. Riacho elo Eslado do Ceará, afl". do rio Ba
nabuiú. 

VALENTIM. Rio elo Estado cls iYiinas Geraes; é o maior dos· 
afl's. elo rio Soledacle, aJT. elo Maranhão, que o é do Parnopeba. 

VALENTIM. Travessão situado no rio Tocantins e proximo-
ao denominado Reparti mento. · 

VALENTIM NUNES. Primitivo nome da iJho. do Boi; no 
Estado elo l!:spirito Santo. 

VALERIA . Pov. do Estado da Bahia, no dist. elo Pil·ajii.;' 
com uma esch. publ. 

VALERIA . Rio do .IJ:staclo ele Minas Geraes, entre Sanh~.t 
Barbara e Cattas Altas. Recebe o ribeirã.o da Cachoeira. 

o juramento, servindo-lhes de titulo apropria eleição e a ~ela 
de sua nomeação. Como vimos, não havia para cada termo 
senão um juiz de fóra ou dois ordinarios. A razão desta dif
ferençn é iacil de percehtlr·se. Os juizes ele fóra tendo venci
mentos eram indemnisados elos sacrificios que exigiam clelles o~ 
deveres de seu cargo. Os .]Uiz('S orelinarios, pelo con trarw, so 
recebiam iOO réis de cada sentença e eram nomeados dous ao 
mesmo tempo, para que alternadamente pudessem durante um 
mez, preencher as suas funcçõcs ele j'!-iz, e ir-se ?cc11par c<!~ os 
seus negocios particulares. Eram os J 111ze~ de fora ou OS. JUIZes 
ordinarios, que presidiam a camara, a qual era estabelec1da na 
sede ele cacla termo. Os camaristas eram eleitos pelos cidadãos 
da mesma maneira que os juizes ordinarios. 'l'res ele entre 
elles tinham o nome do vereadores, e o quarw que era Lhesou
reiro, chama-va-se procur:J.clor do conselho. Releva observar, 
que esta eleição se fazia em uma elas oitavas elo Natal, convo
cando a camara ao povo, e fazendo eleger as pessoas que 
haviam ele servir nos tres annos seguintes. A an~oriclade dos 
-vereadot·es era mera mente economica e administl'ativa. A ca
marn. devia reunir-se duas vezes por semana; delibe•ava, 
decidia ; mas o poder executivo pertencia ao presidente, isto é, 
ao juiz de fóra ou ao ordinario. Em cada termo, dons magi~
trados cham ados almotacés preenchiam, sem receberem venct
mentos, f ttncções judiciaes e policia administrativa. Eram 
escolhidos todos os doua mezes pelns camaras, e podiam set• 
reeleitos mui·tas vezes seguiclamenle. Um delles era incumbido 
da pelici a na sede do termo, e o úUtt•o clevi:a exercet• sem e] haJ?-te 
autoridade nas povoações que faziam parte do mesmo terrttorw; 
mas como a jurisclic·ção de cada villa era extremamente ex
tensa, o ultimo almotacé mal podia inspeccion!llr as paroch1as 
menos remotas. O alcaide (pequeno) era official de justiça que 
usava de vara. , insígnia da au·tol"idade publica. Desempenhava 
o seu cargo nas diligencias em que fazia preciso cletencler a 
autoridade judicial e rebatter a violencia de alguem como 
nos autos de penhot·as, embargos, prisões etc. b:stes diversos 
funccionarios, dos quaes acabam s de fallat·; foram extmclos 
pelas clitferentes reformas porque tem passado a nossa legis
lação. Assim, a organisaçã1 judiciariv. do imperio acabou 
tantocom o juiz de fora, como com os ordinarios. Cod . elo 
Processo Crimi.nal, art. 8, e Disposição Provisoria, art. 18. 
Já a constituição no art . 153 desconhecia os segundos. O 
alvará de 17 ele 'outubro ele 1823 estabeleceu os !imileo do 
município ele Valença. Em virtude desta lei o seu territorio 
é o comprehendido na margem esquerda do Paraltyba desde 
o ponto em que este rio faz barra com o ribeirão do Se·rro, 
ele onde é t.ira cla uma linha recto. ao rumo de noroeste quarta 
a norte até encontrar o ribeh·ão Patriarcha, e por es·te abaixo 
até a sua barra no Rio Preto, cuja linha fica divisaria por 
oe3te; por léste a freguez-ia da Parahyba elo Sul; pelo norte 
o rio Preto; e palo sul o mesmo rio Parahyba, ficand0 a9sim 
desmembrado o <>.ntigo cli~tricto de Valença dos termos elo 
Rio de Janeiro e villas de S. João Marcos e Rezende com 
todos os respectivos rendimentos, que passa ram a pertencer á 
nova villa. Comquanto o mesmo alvará de 17 ele outubro con 
cedesse para patrimonio da nova villa duas sesmarias de 
mei a legua em quadro, conjunctas ou separadas, onde as 
houvesse devolutas para serem aforadas em pequenas por
ções e em fatensim perpetuo, e com o lauelemio da lei, na 
fôrma do alvará ele 23 de julb.o ele 1766; todavia s6 poude 
constituir esse patrimonio a antiga sesma~ia da alclêa ele 
Valcnça , cuja concessão fora destinada á mesma villa por 
D. João VI pelo nlvitrá de 26 de março ele 1819, visto não 
haver mais no município, ao tempo ela creação ela vi!Ja, ter
reno algum devoluta . Conforme consta do livro do lombo ela 
0amara Municipal desta cidade, a con!iguração do ten·eno desta 
se~maria. é um trapezio, como se vê do r espectivo mappa e me
dição, cuj a testa·la conft·onta com as terras que pertencet·am a 
D . Joaquina. ele Rezende, viuva de José Rodrigues da Croz e 
contém conenelo pelo angulo tle 47° e 30' no q11 adrante do su
doeste , segundo u variação ela agulha : SUO braças contadas 
pela derrota; o lado que confronta com as sesmarias que per 
tencet·am a Hypolito Pimentel e Joanna i\bria da Conceição 
pelo a ngulo de 41° e 30' no qu(;drante sud oeste , 1920; o outt•o 
lado parallelo que coni"•·onta com a sesmaria qn e foi do padre 
Manoel Gomes Leal1918 braçascontadas pel a deno·ta, eolado V LERINHO R" d E t d d R d J nt1. 
perpendicular a estes , que coni"I•onla com os terrenos que per- A • .to o <s a 0 o io e nneiro, 
tenceratn ao ~Jarque z de BaPpendy, correndo pelo rumu ele léste 2a s:_cção d~ E;... de F. de ~antagallo. Tem ui?a por; te de 7JD· 
780 braças . Pela lei prov. n. 23 ele 14 de abril ele 1835 elevao no lul. t9 dessa estrada . Desagua no l\fan.1cu. 
art. 5° o procl ;;cto da taxa úU fôro nnnunl sobre as terrao con- VAL ERIO. Log. elo Estado do Rio de Janeiro, no clisL. de· 
st1tue renda e~pr cial ela C~m ~ J"u, lendo sidr• pref"el"idos para fo-C achceüas e mun. de Japnhyba, com eschola. 
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V ALERIO . Serra do Estado do Ceará , entre Saut' Anua do 
·-Gariry e Assar~ . 

VALERIO. Lagôa do Estado do Ceará, no mun . de Umary, 
V ALERIO. Pequeno rio do Estado do Rio de Janeiro, trib. 

· do .Macacú , em cuja margem dir. clesagua a E . da foz do Va
lerlllho. Fica na 2a sec1·ão ela E . de F. de Cantagallo, que 
o a·tt·avessa no kilometro 79 . 

V ALERIO (S .) Rio do Estado de Goyaz; · corre entre os 
mnns . de Natividade e Palma e r eune- se com o P assa Tl·es. 
Vai para o T ocantins. 

VALHA-ME DEUS. Log . do Estado de Pernambuco, no 
mun. do Pau d'Alho. 

VALHA- ME DEUS. Pov. do Estado das Alagôas, no mun. 
de Agua Branca. 

VALHA-ME DEUS. Serra do Estado do Pat·á , no mun. de 
'Obidos . 

VALHA-ME DEUS. Porto onde fazem ~scala os vapores 
·que navegam no rio Gttamá , no Estado do Pará. 

V A LHA-ME DEUS. CorredeiL·a situada no rio S. Fran
cisco,cprox.ima. ás denominadas Itaparica, Bode, Tigre e .Serrote. 
Sà'l essas cot·r.~deiras como Ql;le, por assim dizer, guardas avan
çadas da temerosa P aulo Aflonso. 

V ALLADARES. Log. no mun. de Pa ranaguá do Estado 
·do P araná. 

VALLADARES. Dist. do mun. elo €:ampo Bello, no Estado 
de Minas Geraes. 

VALLADARE3. Log. do Estado de Goyaz, á 18 kils . da 
cidade de Santa Luzia. 

V ALLADARES. Outeiro na cidade de Larangeiras, no 
~atado de Sergipe . 

V ALLADARES. Corrego do Estado) ele Goyaz, ba nha o 
m\m . de Santa Luzi a e elesagua na margem dir. do ribei-rão 
Jo ão Gonçalves, a fli. elo rio S. Bar tholomeu (In!. loc.) Na 
Ccwta da commissão de es~udos ela nova capi tal da União vem 
iigu1·ado esse cot·rego desaguando na margem dir. do rio São 
Ba1• tholomeu a baixo do rio Saia Velha . 

VALLADO. Log. do Estado do Piauhy, no mun. de São 
.João do Piauhy. 

V ALLADO. Em um :Mappa Chorogr. da Ilha da Trindade, · 
levau·tado em 1783 e existente no Archivo Publico, encontra-se 
uma ponta com esse nome. 

V ALLADÕES. Log . no mun . de Ca mpo Bello e Estado 
de Minas G~raes. 

VALLA DO SOUZA. Log •. do Estado do ·E. San to , no mun. 
·do Alegl'e. 

VALLA DO SOUZA, Ribeirão do Estado elo E. Santo, afll.. 
do rio Itapemirim. 

VALLA GRANDE. E' assim ta mbem denominado o rio 
·da Onça, um dos esgotadores da lagôa Feia , no mun. de l'via
cahé do Es~aclo do Rio de Janeiro. 

V ALLÃO. Log . do Estado do Rio de Janeiro, no mnn. ele 
Itaperuna , com eschola. 

VALLÃO. Pov. do Estado de Minas Geraes, no mun. de . 
· Theophilo Ot'to u i . 

V ALLÃO DA BOlA. Log. do Estado do Rio de Ja neiro, 
no mun. de S. Fidelis. Ha ahi uma ponte. 

VALLÃO DA CATHARINA. Log . do Estado do Rio de 
.Janeiro, no num. de S. Fidelis. 

VALLÃO DA GAMBÔA. Log. do Estado do Rio de Ja
nei1•o, no mun. de S . Fidelis. 

VA.LLÃO DA ONÇA. Pov, do Es.tado elo Rio de ' J a neiro, 
no dist . de S. J osé de Leonisia e mun. de S . Fidelis. 

V ALLÃO DA OLARIA. Log. elo Es tado do Rio de Ja
:neu·o, no dis •. elas N<J ves e mun. de Macahé. 

VALLÃO D'AREIA. Log. do Estado do Rio ele Janeiro, 
.no mun. ele Itaborahy. 

VALLÃO D'ARÊA. Curso d'agua que nasce na serra do 
Feita!, em Itaguahy, e desagua no ribeirão elas Lages ; no Es
:taclo do Rio de Janeiro. 

VALLÃO DAS ANTAS. Pov .. d l) Esta do do Rio de Ja 
neiro, do dist . do Bom Jesus elo Monte Verde, com uma esch, 
publ. de inst. prim. creaua pela L~i Prov.n. 2.656 de 13 de satem,· 
bro ele 1883, e uma estação da E. ele F. de . Santo Antonio de 
Padua . Agencia do correio. 

VALLÃO DE SANTO EDUARDO. Log . do Estado do 
Rio de J aneiro, em frente á estação de Sa n•o Eduardo da E. 
ele F . ele C:arango la. 

VALLÃO DE BANANEIRAS. Log . do Estado de Minas 
Get·aes, nu mun. de S. J osé d ' Além P arahyba, 

VALLÃO DO BARRO. Dist. do mun. de S. Sebastião 
elo Alto, no Estado do l-tio de J a neiro . O•·ago N. S. do Livra
mento. Tem duas escholas publicas. O territorio do dist. é 
banhado pelos rios :'oleg•·o, Gra nde e dos Indios e atravessado 
pelas serras elos i\Iacacos e de Deus-me-li vre. La voura de 
ca fe, canoa, fumo, ma ndioca , milho, feijão, arroz e algodão. 
Dista 24 kils. de Itaocara, 'L8 de S . Sebastião do Alto e ~1 de 
Santa Maria Magclalena. A matl'iz foi fundada pelo capitão 
Hygino Con•êa da Ro cha e José de Lima Pinto. 

VALLÃO DO GOMES. L og. do Estado do Rio de J aneiro, 
no mun . de Cambucy . 

VALLÃO DO NOVATO. Log . elo Estado do Rio de Ja
neiro, no dist1· . de Sa nto Antonio do Retiro, mun . de Santo 
Ant m io de P <\dua. 

V ALLÃO DO PADRE ANTONIO. Log. do Est ado do Rio 
de Ja neit·o, no mun . de S . Fidelis. 

V ALLÃO DOS BOIS. Log. no mun. de Itaguahy do Es
tado elo Rio de Janeiro, á ma rgem do rio Itaguahy . 

VALLÃO DOS SUISSOS. Log . elo Estado do R io de Ja-
neiro, no disf.r. ele Santo Autonio ele P adua . . 

VALLÃO DOS VEADOS. Antigo cm·ato do mun . de São 
Ficlelis , no Estado do Rio de Ja neiro. Orago S. João Baptista . 
F oi elevado á parochia pela Lei Prov. n , 995 ele 17 de outubro 
ele 1857. 1'ransfet•ida a séde da par ochia para a pov _ da Ponte 
Nova pela de n. 1.288 de 23 de dezembro de 1864. 

V .A,LL.ÃO GRANDE. Rio do Estado do Rio de Ja neiro, aff. 
do Muriahé. 

V ALLÃO QUENTE. Log . do .Estado de Minas Geraes, na 
mun. de S. José d'Além Parahyba. 

VALLASQUES. Po v. elo Es tado da Bahia, no termo de 
Itapa rica; t em duas eschs. publs. de primeiras lettras. Orago 
S. Antonio. 

VALLE. Log do E stado do Rio de Janeiro, no dist. de São 
J osé da Boa Morte . 

VALLE. Ribeirão elo Estado elo Paraná, afl', da margem 
esq. do CB;choeu·a, que é um dos form adores do rio Negro, trib. 
do Iguassu. 

VALLE DAS CANÔAS. Pov. do Estado do Rio de Janeiro, 
no distr. ele Santo Antonio de Theresopolis. Tem uma capella 
da invocação do b'lenino Deus . . 

VALLE DO ESPIRITO SANTO. Log . no termo de Taca.
ratú do Estado de P ernambuco. 

VALLE DO· MEDO. Nome de umamatta existente nas pro
ximidades da cidade de S. Christovão, no Estado de Sergipe. 

VALLE DO PARAISO. Log. do Estado do Rio de J a neilw, 
no mun. de Petropolis. 

VALLE DOS REIS. Log. do Estado do Rio de Janeiro, 
sobre o rio Sant'Anna, na estrada de Belém ao Paty do 
Alferes. 

V ALLÉE. Cort·ego do · Estado ele Goyaz, aff. da margem 
esq. do rio elas Ari1as . Banha o presídio de Santo Antonio. 
Deve seu nome ao inspector geral dos presidias militares desse 
Estado, o engenheiro Emesto Vallée . 

VALLE PARAISO. Riacho do Estado do Maranhão, aff. 
do rio Parnahy ba . « Andando mais uma legua acim~ do 
Sussuapara encontrei do lado do Mat·anbão a barra do rlacho 
Valle Paraiso. Nesta barra ha pedras e cascalho e acima della 
outt•o cascalho do mesmo lado da barra. Acima mais uma 
legua do Valle Paraiso enco~trei do lado do .Maranhão a barra 
elo riacho Pureza » (RelatONo de J. R. Martms i 882). 
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·v ALL ET AS , Log. no m u n. de Campos elo Estado do R io 
de Ja neiro. 

VALL:ENHOS . Ba irrr, el o Es·ta cl o de S. p,w!o no mun . ele 
C[L mpi nas ; com esch g. Fni elevado á clis·t. pela Lei n . 383 ele 28 
de ma io ele 1896 . 

VALLINHOS . Bai t·ro el o rn u u . de Ta·t uhy e Es tado ele São 
P au lo . 

V ALLI NH0.3. Log . do Estado ele Min as Geraes, no mun . 
de. U i.J eraba . 

VAL LINHOS . Lo g s iLua clo no cami nho que rla v illa 
d e Sant' Anna co nd uz a Coxi m, no l~ s taclo ele Ma tto Grosso. O 
cam inho ah i d ivide-se em clous, indo o ela di re ita passar no 
a ntigo des taca me nto elo '.L'uqua ry, e o ela esquerda por Cox im . 
O via nd a nte que tonu1 r o prim eiro de;; ses ca mi nhos ·tem neces· 
sari a :ne n tc el e descer a grande serra ele Sa n ta L nzia ou ele 
P equery, e o qu e tomar o seg tmclo pode chega r a Cuyabá sem 
descida ou subtcla alg uma. 

V ALLIN H OS. Uma el as es tações cln. 1~. ele J:i' . Paulis·ta , 
no l~staci o ele S . P aulo, en lt·e as estações da Boa Vis ta e Ro
cinha . Age ncia elo correio . F ica a 7224m,3 acima elo n il el 
do ma r. E s tação te legrapbica . 

V ALLINS. Ba ir ro do Estado de S. P au lo, no mun. elo 
B-:nn Successo . com uma escb . publ . cr eacla pela Lei n . 215 
cltt 4 el e se tem bro de 1S9:l. 

V ALL O. Log . do J!:s tado de i\fat!o Gross.1, no cl ist t·. de 
Santo Antoniu do R io Abaixo, na margem dit'. do rio Cuyab:i. 

VALLO . Ribeirão do Es tado el e i\Ji na s Gemes, btt nb a o 
mun . do A.rassuaby e cl esa gua na margem clit·. do r io J equi t '· 
nhonba . 

VALLO. Caéhoeim no r io Cuyab{t, ent re a elo Leit ão e a elo 
Funil ; no Estado de i\Ia·t to Grosso. 

V ALLO FUNDO . P ov . el o Es tado de Min as Ger aes, no 
d ist . ele N . S . da Glori a elo mun . ele Diaman ti na ; com um a 
esch. mi x ta , Cl'eacla pelo art. IV ela Lei Prov . n . 2. 765 ele 13 ele 
setembro de 1881. 

V A LLO FUNDO . Ser r J. elo E s tado ele Minas GeraeP, no 
cl is t. elo Furqnim e mun. de Mirian na. 

V ALLO GRANDE. Pov. do Est ndo de Santa Ca·tb arina, 
no mun. ela Laguna . 

V A LLONGO. Log . do Estado ele S . P aulo, no m un . de 
Sa ntos . 

V ALLONGO. Mot•ro elo Dis Lric lo F ederal, prende- se ao 
mol'l'o ela Conceicão. Sube- se pela r na cltt Impera·tri z proximo 
elo largo des t9 t}ome ou Praça Municipal. 

V ALLONGO . l~ l' n. assim an ti g,t men te denominado o caes 
da Imperatr iz, s iluaclo no Dist ri c to Feele ,·al . Ah i desembarcou 
S . iVI. a I mperatri z :í. '! el e setem bro ele 181:3. No centro da 
Praça Municipa l e rg ne - se u ma columna commemorat ivtt desse 
desembarque , e i nau g· uracla ú. 2 ele dezembro ele 1872 . 

V ALLO V ELHO . Ba irro elo Es tado de S. Paulo, no m nn . 
de Sttn Lo Amaro, com c~ch ol as . 

V A L QU EIR O . Log . do Di st r :cL" F edet·al , na freg _. ele 
l!·aj á . 

V AMIRANGA. BDitTO el o mun . ele Ca nanéa , no Estado ele 
S. Paul o : com um a esch . publ. creacla pela Lei n . 10l el e 24 
el e setembr r> el e 189.2 . 

VAM OS J ANTA R . Log. clo E>tttclpcle Min as Geraes, no 
el ist . eleN . S. clasDoresclom un . cl ;t, J a nua ri a. 

VAMOS VENDO . I lh a el o Es tado el o Mar a 11hão, no rio 
Balsas , af fi. elo Par nahyln. O canal é ú. margem esquerd a. 

V A M OS VENDO . R iacho elo Es tado elo Ma r an hão; de.>ngua 
no ri o P arnahyba pouco :1ci ma el a volta ela Vazan te Grande . 

VAM OS-VER . Log . elo Es tado de P ct'nambuco, no mun. 
cb Bo m J ard i m e no dis t. dtt Vice ncia. 

VAMOS-VER . Cachoeir.l no ri o P araca tü, pr .. xi ma. á 
har r tt do r ioJ Cla ro, no EstarJo ele Minas Geraes. 

VÃO DO P ARANAN . Val h~ profqncJo rom prehencliclo 
cntt'e a Serra Geral a L . e a Chapnda el os Veacl eiros a O. , 
no Estado el e Goy az. J•:' percon iclo pelo rio Pa ran an. «Est e 

Vão el o Paranttn , di z Cunh a Mattos, acha -se povoado ele· 
fazendas el e gado vaccum pertencentes aos hal.. i tan bes ciOS' 
d ist'L ele San ta L11zia, Flor es, Ca va lcanti e S . Domingos : 
as bell e~r. tt l na luraes desse tereitor io são desgr açada mente 
contt·astadns púr crueis ep idemias que aqui r ei nam, duran te 
a e'l tação chuvosa, e que não poupam ainda mes mo as pes· · 
soas ma is robu~ l as e c t·eaclas nes tes Jogares., << No Vão elo · 
Para nan, di z o Dr . Marti ns Cos ta , apparece lambem com · 
muita fl'equencia a pus tula ma ligna .» 

V APOR . P ov. e serra elo Estado d o. Bahia, no mun. ela 
Ba rr a elo R io ele Contas. 

VAPOR IBICUHY . Ilbtt do Es tado do AmaztJ nas, no 
rio J a pu rá , á esq . ela ilha J a raquy e pouco ac ima das ilhtts
clo Gome>. 

v ·AQUEANO, s. m. Individuo que conhece bem o ter· · 
r )torio, seus cami nhos e a·balhos, e ser ve de g nia nas yÍ a
gell: ' · 'l' a mhem se diz B cbqltCCb?W, e esta é a pronunc ia 
mais co mnn uu em alguns Estados do norte . E' vcc. 
usual em ·todos os Estados a.mericanos ele or igem hespa
nhola . 11 Etym . Ve m do r acl icttl Bctquia, ter mo com que os· 
h espanhoes des ignaram , depo is el a conquista do Mexico , os 
soldados velhos q ue ha viam tomado parte nella . Tem o sen- · 
t.ido de babiliclacle, eles Lrer-a ; e quer sej a o riundo da Hes
pan ha, quer ela 11merica, é mel hor dize r Baq~tiano (Zorob. 
H.oclr iguez) . 11 No sent ido figut•aclo, appli ca- se ú pessoa m ui 
en ten(lida em qualquer r amo de i nel s tt·i a ; F ula no é mu i. 
Vcbquean~ no comme t·cio elos gados . ll l~m S . Paulo e ou·tros 
Estados do sul , corresponcle tt Vaqueano o lermo Tc~pejéwa ,, 
de or igem ·tupi. 

V A QUEJ ADOURO. Lagôa elo Est'tclo elo P arahyba elo 
Nor te , no mun . ele Cabacei r as , .do lado do Nor te . 

V ARACUNUM . R ibeit·ão elo Estado de Goyaz, aff. elo 
P al mHal ou Sa n·ta Ma l'ia . 

V ARA DA PRENSA. Log. el o Es tado el o Cear á , â mar 
gem do r iacho S. Cae·ta no, no mun. ele Lavra s . 

VARADOURO. Bairro elo m un . ele J acareby e Estado ele 
S . P aulo. 

V ARA DOURO. P ov. no JUUll . de Guarakessava, no Es tado 
do P a raná . 

V AR ADOURO. i\Iot·ro no m un . ele Ca nanéa do Estado ele· 
S. P aulo (Inf. l oc.). 

VARADOURO . Serrote no muu . ele J acarehy e Es tado ele
S . Paulo . 

VARADOURO . Rio elo Estado de S . P aulo, banha o mun .. 
ele Ita nhae:1 e desng tta no r io des te nome . 

V ARADOURO. H. io do Estado de S. Paulo, banha o m un . 
ele S . J osé elos Campos e clesagu a no P arahyba . 

VARADOURO . R io elo Es tado elo Paraná ; cl esagua na . 
babia de E'ar a na:;u :í. . Rece be o Pato e o Branco. 

V ARA DOURO. Riueirão el o Estado de Minas Geraesr 
nasce na serra da BJ bylonia e vae clesnguar no rio elas Mor tes. 
en tre as estações elo l\Iacaia e Aurel ia no Mourão da E. F . 
Oeste ele i\Iin as . 

VARADOURO . Cachoeira no rio Grande e Estado de 
i\Iin as Geraes . 

V A:RADOURO PEQU ENO. Cacl:ioeira .fo rm acl tt pelo rio 
Doce , no Estado ele Minas Geraes . (D'Alincourt). 

V ARADOURO VELHO. Bai1·ro na colonia Super aguy e 
Estado do Part~ná . A Lei Pro v. n. 157 ele 21 ele mttrço de 1868. 
c t·eou ahi uma esch. publ. de ins t . prim aria. · 

V ARAES. Bairro do Es tado el e S. P aulo, no mun. do J ah(L. 
VARAL. L ttgo el r> Estado de Goyaz , desagua na margem 

esq . do r io Araguaya a bai xo do porto cl t:! Luiz Al ves . 
VARAL Corredeira uo rio Tietê e Es tado ele S . Paulo. 

entre o salto el e A. va nhandava e a foz do Piracicttba . 

VARANDA. Log . do Dis·tricto Federal, n a f reg. de Irajá . 

V ARANDA DE PILA TOS. Serra do Est ado ele Minas Ge· · 
r aes , no m un. el o Pn rá . 

VARANDA DO LIMA. Log. el o Districto Feder al, na freg .. 
de J acarépagua . 
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VARANGUERA. Um dos tribs. do Guaynumby, mais 
tarde Pott•ibú, no mun . ele S. Roque elo Estado de S. Paulo. 

VARAS. Pov. elo Estado de Pernambuco, no mun . ele Inga
zeira , á margem elo riacho do seu nome, com copella, açude, 
fazendas de cria~ão e eschola. 

VARAS. Pov. do Elshdo ele Minas Geraes, no mun. da 
Diamantina . Foi elevado a elist. pelo Dec. n. 52 de 6 de maio 
de 1890. 

VARAS. Riacho do Estado de Pernambuco; nasce junto 
á serra Branca e desagua no rio Pajehú, <tpóa uiu cm·so de 5.! 
kilometros , 

VARAS . Riacho do Estado das Alagôas, aill. da maraem 
esc1. elo rio Santo Antonio Grande. o 

VARAS. Rio do Estado do P ara.nà, afn . elo Puruc1ua1'a. 
Y ARAS. Riacho elo Estado ele Minas Geraes, na estt·acla de 

Dtamatl'tina ao Curvel!o. Tem uma ponte no l f!gar denominado 
Contagem elo Rabello. 

VARAS . Lagôa do Estado de Sergipe, no mun. do Rozal'io. 
V ARAS BRANCAS. Dist. do Estado da Bahia, no mun. 

de Entre Rios. 
VARÉ. Vide Abaré . 
VAREJÃO. Cort·egos (2) elo Estado de S. Pau lo, desaguam 

na margem esq . elo rio Tietê, no espaço situado en·tre a villa de 
Lençóes e o salto ele Avanhandava, pt·oximos dos corregos da 
P on te Alta e da Barroca Fuuela. Tem uns 401 de largo 
cada um . (InC. loc.). 

VAREJÃO. Al'roio do Estado do R. G. do Sul, affi . da 
margem esq . do rio J aC!lhy. 

VARETA . Rio elo Estado ele S. Paulo, affi. elo rio Novo, 
que o é elo Pardo, e este do Paranapanema. 

_VARGAS, Pov. do Es·tado de Minas Geraes, a 3 kils . do 
cl1 ~L dos Remedios elo mun . de Barbacena. 

VARGAS. Arroio do Estado do R. G. do Sul; nasce ná 
serra do H erva! e desagua na margem esq. do rio Camaquan. 

VARGAS. Cot'!'ego do Es·tado de Minas Geraes, am . do rio 
da Varginha, C!ue cone entre os dista. do Ouro Branco e 
Queluz. (Inf. loc.). 

VAR :l-EDO. Dist. da com. e termo do Serro Azul, no Es
tado elo Paraná. 

VARGEM. Di~t. elo Estado ele Minas Geraes, no mun. de 
Tres Pontas. Orago de Sant' Anna e diocese ele Mariana. Foi 
creaclo dist. pelo art. III da Lei Pro v. n. 1. 999 de 14 de no
vembt·c de 1873 e elevado a categor ia ele parochia pela ele 
n. 2 .402 ele 5 ele nwembro de i 8i7. 'l'en:-.uma esch. publ. ele 
inst. prim. para o sexo masculino, creacla pelo ar·t. I da Lei 
Pt·ov. n. 2.307 de 11 de julho ele 1876 e uma para o sexo femi
nino, CI·eada pelo art. I da de n. 2.395 de 13 ele outubro ele 
1877 . Agencia do correio. Sobre suas divisas vide, entre outras 
a Lei P t·ov. n. 3. 442 ele 28 de setembro de 1887. 

VARGEM. Log . do Estado do Rio de J1;1n eil·o, no dist. de 
Porto Real e mun. ele Rezende, com uma esch. municipal. 

VARGEM . L og. do Estado rlo Rio de Ja uei l'o, nomun. ele 
Santa Maria Magdalena, com uma esch. municipal. 

VARGEM. Log. elo Distric·to F ecleml, na fl·eg. ele Gua
ratJba, 

VARGEM, Bairro do mun . de Pindamonhangaba e Estado 
ele S. Paulo com escholas. 'rambem dizem Varzea, 

VARGEM. Pov. do Es·tado de Minas Geraes . A Lei Prov. 
n. 3.387 ele 10 de jnlho ele 1886, transferiu-a do dist·. elo Pi
llheiro, ·termo do Piranga, para o da Sé de Marianna e a de 
n. 3 .593 de 29 de agosto de 1888 creou nella uma esch. pubL 
de instr . primari<o.. · 

VARGEM. Estação da E. F. Ingleza, no Estado de S. Paulo 
e mun. do Juncliahy. . 

Y ARGEM. Riacho elo Estado do Maranhão, desagua no 
rio l\1earim, no espaço que medeia das cabeceiras deste rio á 
pov. elo Corda. 

V ARGEM. Riacho elo Estado das Alagôas, desagua na 
margem esq. do S. F1·ancisco, abaixo elo Pão de Assuc~u· , 

VARGEM. Rio elo Estado elo Rio de Janeiro,- banha o mun. 
ele S . Joíw Marcos e elesagua no Pirahy. 

V ARGEJYI. Pequeno rio do Estado elo Rio ele Janeiro; affi. 
elo rio da Aldeia, affi . elo Macacú. 'l'a'mbem o denominam 
Itcbb01'Cbh!J . 

VARGEM. Ribeirão elo Estado do Rio de Janeiro, aJll. da 
margem di r. elo ribeirão do Secretario. H,ocebe os c01•regos do 
Desvio, ela Tabua e diversos outros . 

VARGEM. Rio do Estado elo Pamn(t. aff . da margem clil· . 
do rio Negro, trib. elo Iguass{t, Tambem escrevem Varzea. 

VARGEM. Corrego elo Estado de Minas Geraes, aff. da 
margem dir . do rio Angú, tt·ib. elo Parabyba do Sul. 

VARGEM. Carrego do Estado ele Goyaz, b:t_nh~ _o mL!n. 
de Santa Luzia e desagua na margem dtr. do rtbetrao Patva 
( Inf. loc. ). Do mesm" n111n. faze m-nos menção de um carrego 
desse nome ai:IL da margem esq. do rio Santa Mat·ia e na Ca.ricb 
da commissãs de es·tudos da nova capital ela União vem figu
rado um carrego desse nome affl. ela margem esq. do rio 
Santa Maria. 

VARGEM. Lago do Estado do Amazonas, na margem clir. 
do rio Urubú. (A. M. Shaw.). 

VARGEM ALEGRE. Di st. elo Estado do Minas Geraes, 
no mun. de S. Domingos elo PraLa e diocese ele Marianna. 
Orago Sant1 Ant~nio. l<'oi creado cUst. p~lo art. I §I da Lei 
Pro v. n. 2.íi06 de 11 de julho ele 1876 e elevado á categoria de 
parochia pelo art .' I ela Lei n. 2.762 de 12 ele setembro de 1881. 
Comprehende o pov. Santa Ri La e o dist. de Berrantes. 'l'em 
uma esch . publ. ele intr. ]JTim. para o sexo masculino, Cl'eada 
pela Lei Prov. n. 2.317 de 11 de Julho de 1876 e uma outra para o 
sexo feminino. Agencia elo correio. Foi incorporado ao mun. de 
S. Domingos elo Prata pelo Dec . . n. 23 de 1• de março ele 1890. 
Disba 12 kils. de S. Domingos do Pr ::rta e 10.2 ele Marianna. 
De Santo Antonio da Vargem Alegr e, d'aquelle município rece
bemos em julho' de 18913 a seguinte carta : «A duas leguas ao 
sul da C"idade de S. Domingos do Prata, está sitndo o arraial 
de Santo Antonio da Vargem Alegre, séde ela fr eguezi a e dis
'tl·icto do mesmo nome. O arraial apresenta-se ent uma parte 
elo ameno e ubet•rimo valle ele ribeit•ão do P t•ata: cercado de 
virentes e bellas collinas já c1nvertidas em pastagens e cha
caras, e banhado pelo ribeirão que corre-lhe ao longo e fórma 
ao despeclit·-se múrmura e espumante caqcata, futura motora da 
inclustria do lagar . Bastante direito tem ao nome ele sadio e 
salubre um logar, como este, que ha 50 annos para mais, 
nunca foi vhüado por epidem_ia alguma e onde seus habitantes 
gosam sempre ele vigorosa saúde . Em ('1876), Sa nto Antonio da. 
Vargem Alegre era denomielaclo - Berr ::urtes - nome ot·igiriaelo 
do appelliclo do chefa da primeira familia qu!'l occupou est~ 
logar. Pet•tencia en·tão ao nmnicipio de Mal'i,anna, elo qual fo1 
desmetl)br~clo tJara annexa t•- se ao novo município do Prata 
em (1890) e constitui.t· um de seus districtos. A vida poliLica 
deste lagar es·tó. por conseguinte muito em botão e no 'en·tre 
tan·to grande pl'ogl'esso já o anima. Do munici;:>io elo Prata, 
Varg~m Alegl'e, é o districto que mais eleitores ft rnece e 
suas ele ições correm sempt·e na melhor ordem e animação . 
Em união e commettimen•.os dispu ta a primasia en·tre os dis
·trictos co- il•mãos. Acaba de ed ificar uma matriz· espaçosa; 
possue um vasto theatro, comportando 900 a 1.000 pes
soas; vai conta1· mais um extC"rna·to pa'C'a o estudo de huma
nidades: e tem prestes a começar uma usina para bene
ficiar café, inicia ti v a do major Antonio Soares de Azevedo So
brinho. A agricultura não esta pouca adeantada, pois é gJ•ancle 
a animação dos plantacloreõ de cafe e vinhas onde podemos 
apontar como trabalhador in cansavel neste ultimo genero, João 
Soares Sampaio, cuj a chacara já conta muitos milhares de vi
deiras e faz jus a um logal' no futuro concurso de premias do 
ills·tado, havendo mais os vi ti cultores Manoel Pereira Santos e 
Pedro Barony cujas culturas podem prefazer o total de 15.000, 
a 113.000 pés, produzindo mais de 80 J) ipotes de vinho. Não ficam 
esquecidos os cultores da canna, milho e fumo a . quem o des
animo ainda não accommetteu ». 

V ARGEM ALEGRE (Santo Antonio da). Dislrjcto creado 
pelo Dec. de 21 de junho de 1890 no logm• Macahubas ele 
Baixo, muu. doBomfim Estado de Mmas Geraes. 

VARGEM ALEGRE. Pov. do Estado do Rio de Janeiro, 
no mun. de Sapucaia, com eschola . 
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VARGEM ALEGRE . Centro agi'icola do Estado do Rio de 
Janeiro. Funcciona na propriedade agrícola que foi a antiga e 
p1·ospera fazenda ela Vargem Alegre, fundada pelo barão des~e 
ti·tl.lJlo e adq uirida pelo Est.ado em j unho de 1896 . A fazenda 
está situada no mun. ela Barra do Pirahy, á margem do rio 
Parahyba. I!]' ser vida pela E. de F . Gentt·al do Brazil, ramal 
de S. Paulo e dista quatro kils . elo dist. de Dores do Pirahy. 
A superfície total da fazenda é 1. 500 hectares . sendo 1.1.0G n a. 
margem di r. do rio e 400 na margem ~sq. O cen·tro agrícola 
devet·á. comp1·ehender: uma Estação Agronomic!)., uma fazenda 
modelo, um puslo zootechnico e uma esch. pratica de agricul
tura. 

VARGEM ALEGRE. Log . no disL. de Gramma. do mun. 
de Ponte Nova; no Estado ele Minas Geraes . 

VARGEM ALEGRE. Estação da E. de F. Central do Brazil 
no mun . da Bat·ra do Pirahz e Elstado do Rio de Janeit•o, entre 
a Mlação da Barra elo Pirahy e l'inheiros, 12'11<, 785 distante 
do Rio ele Janeil·o e 364m,oo:> ele altura sobt·e o nivel do mar . 
D'ahi parte um a estrada que va i ao Turvo. Agencia do correio. 
Estação telegrapl1ica. A parte dessa estrada da Barra do Pi
rahy a Va1·gem Alegre (13k, 705) foi inangnrada a 20 de ja
neiro de 1871 e a de Vargem Alegt·e a Pinheiros (8k,273) a 
25 ele março do mesmo en no. 

VARGEM ALEGRE. Carrego do Estado de Minas Geraes, 
banha o dist. de Caratinga e desagua n' gntre Folhas. 

VARGEM ALEGRE. Carrego do Estado de Minas Geraes, 
d esagua no rio Cuieté affi, do Doce, (In f. loc .) . 

VARGEM ALEGRE DA CONSTITUIÇÃO . Assim deno
minava-se antigamente a actual f1·eg. ·do Jequiry, no Estado de 
Minas Geraes. 

V ARGEM ALTA . Pov. e serra do Estado do Rio de Janeiro, 
no dist. de S. José do Ribeirão. 

VARGEM ALTA. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no 
rnun. de Santa Maria Magda! e na, com uma escb . mttnicipal. 

VARGEM ALTA. Ribeirão do Estado de Santa Catharina, 
d~sagua na margem dir . do rio Itajahy-mirim. 

VARGEM COMPRIDA, Log. do Estado de Matto Grosso, 
no cl.ist. de Poconé. 

V ARGEM DA BENÇÃO . Chapada no mlln. de Sa nta Luzia 
e Estado de Goyaz. 

VARGEM DAS PEDRAS. Cachoei1·a do ri o S. Francisco, 
proxima das cachoeil·as denominadas Flores e Cantagallo . 

VARGEM DA TIJUCA, Log. no dist, de J acarépaguá 
do Districto Federal. · 

V 1\,RGEM I> E S . JOSÉ. Pov. elo Es\ado de Minas Geraes, 
no tet'mo de Cabo Verde ; com uma esch . publ. de inst. prim. 
creada pela Lei Prov, n . 3.i62 de 18 de outubro de 1883 . 

VARGEM DO CATINGUENTO. L~g. do Estado do Rio 
de Janeiro, no mui\. de Magé. 

V ARGEM DO CEDRO. Pov. do Estado ele Santa Catha
rina, no mun de Imaruhy. 

VARGEM DO DELGADO. Log . do Estado de Minas Ge-
raes, no mun. do Serro . . 

V ARGEM DO ·F ABRI CIO. Aldeia do Estado de Min::.s 
Geraes ., no mun. de Sabará; com uma esch. publ. ele int . 
prim. creada pela Lei Prúv . n, 3.034 de 20 de outubro de 1882 . 

V ARGEM DO JOÃO CORRÊA. Bain•o da cidade de Sete 
Lagôas. no Estado de Minas Geraes, com uma capella de S. J osé 
A um kil. fica a fabrica de fiação da Melancia. · 

VARGEM DO MANEJO. Log. do Estado elo Rio de J ame iro, 
no dis·t. do P aty, atra.vessado pelo ribeit·ão da Cachoeira, affl. 
do Ubá; com uma esch. municipal. 

VARGEM DO MARÇAL. Vide João d' El-Rei (S.). 
VARGEM DO MUNDO . Log. do Estado elo Rio de Janeiro, 

no dist. de Macabú e mun. de Campos. 
VARGEM DO PANTANO. Log. 1Io Estado de Minas 

Geraes, na freg. ela Contagem, 1~1un . de Sabará. Foi elevado 
a dist. pelo Dec. n. 88 ele 2 de JUlho de 1893 . 

VARGEM DO POMBO . Dist. do mun . ela capital doEs
tado ele Minas Geraes, com uma esch. publ. mixta. 

VARGEM DO RODOVALHO. Log. elo Eatado de Minas 
Geraes, no clist da Conquista e n~un. do Bom D'im. 

VARGEM DOS PANELEIROS. Log. do Iflstado de Minas 
Geraes, no mun. de Pitanguy. 

VARGEM DO SOCCORRO. Bairro do mun. de Santo 
Amaro no Estado de S. Paulo, com escholas. 

VARGEM GRANDE. Villa · e mun. do Estado do Ma- ~ 
ranhão, termo da comarca de Iguat·á <<Está situada em uma 
bella campina onde desembocam as estradas que conduzem ao 
Piauhy, Caxias e seus sertões e fica a seis kilometros elo rio lgua1·á 
e a 12 da povoação Ja Ma nga, que serve ele pot•to ele embarque; 
é abundan·te ele agua potavel. Oil'erece bastante vantagem ao 
commercio e possue exce llentes campos de cr iar e refazer gados . 
E' banhada pelos rios Munim, Preto e Iguará. » Omgo S. Se
bast ião e diocese do Maranhão. Foi et•eada parochia peh Lei 
Prov. n. 13 ele 8 de maio ds 1835. Villa p ela Resnlução Regia 
de 19 de abl'il 1833. Foi ciesmembraela da comarca de Vi:l.~na e 
a nnexada á ele Igua rá pela Lei Pro v. n. 1.2~5 ele 6 de agosto 
de 1883 . Tem duas eschs . publs. de inst. prim. Agent'\ia do 
correio . Sobt·e suns divisas vide, en lre outrM, as Leis Provs. 
n. 822 de 8 de julho ele 1867; n. 1. 390 de 9 de junho ele 1886 . 

VARGEM GRANDE . Dist. do illstado do Rio de Janeiro, 
no mun. de Rezende. Seu t erritorio produz café, e cereaes. 
Or~go Santo Antonio e diocese ele Petropolis. Foi creado 
cura to da parochi a de S. Vicente Ferre r pela. Lei Pro v. n. 635 
de 23 de agosto de 1853 e elevadn á categori<L de f reg . pela 
de n. 915 de 30 de outubro de 1856. Sobre suas divisas vide: 
Deliberação d<:> i1 ele setembro ele 1854 e Lei Prpv. 11. 9'15 de 
30 de ou·tnbro de 1856. Tem duas eschs. publs . de ins i. prim. 
Agencia do correio. Uma estrada li ga-a a Colonia Porto Real. 

V ARGEM GRANDE . Dist. do mutl. ele S. .João da Boa 
Vista, no Estado de S. Paulo. Orago Sant ' Anna. Foi ct·eado 
pat·ochia pela Lei Pro v. n. i4 de 18 de fevereiro de 1888 . Tem 
duas eschs . publs. d:e inst. prim. Foi elevado á elist. pelo 
Dec. n. 125 de 23 de janeiro de 1891. 

VARGEM GRANDE . Dist. do Estado de Minas Geraes, no 
mun. de Itajubá, banhado pelo rio Sapucahy e pelo ribeirão da 
Vargem Grande. Orago S. Caetano e diocese de S. Paulo. ~·um 
dos mais florescentes dists. de Minas. Está situado em um ter
reno accidentado, o que ele f6ra dá-lhe um aspecto agradava!. 
Banha-o o ribeirão do seu nome, que fornece agua á pop. Em
quanto cura to, pet·tencett á freg. nova de Itajubá e mun. da 
Campanha, ela qual foi desmembrado e incorporado á parochia 
e mun. de Pouso Alegt•e pelo art. VIII §X da Lei Prov. n. 334 
de 3 ele :.t.bril de 1847. Annexado ao mun. de Itaj ubá pela de 
n. 355 de 27 de setembro de 1848, foi elevado á parochia pela 
Lei n . 364 de 30 do mesmo mez e anuo. Desmembrado de 1ta
jubá e incorporado .ll.O mun. de S. José do Paraíso pela de 
n. 1.396 ele 2õ de no~mbro de 1867, foi r eincorporado ao . de 
Itajubá pelo a rt . I da de n. 1.576 de 22 de julho de 1868. E' 
considerada como bemfeitora da pov. D. Anna Dias Chaves. 
Além da matriz, possue a.s capellas de N. S. do Rosario, N. Senhora 
da Conceição Apparecida e uma outra no cemi'terio, sob a in
vocação de $. Miguel. Seus habitantes cu'llivam caJé, canna, 
milho, feijão, fu mo e mandioca ; fabricam assucar, queijo·s, 
aguardente, rapaduras e exportam gado. Tem quatro esa hs. 
publs. de mst. prim. Agencia do correio. Comprehende os povs. 
.Bom Successo, V era Cruz, Araujos, Esmet·il, Sapucahy e Piran
guinho . Do vigtrio dessa ft·eg . r ecebemos em maio de 1887 a 
seguir.te informação : « ill' a mais importante freg. do ·tet·mo de 
ltajubá. O patrimon io da pov. doado pela finada D. Anna 
Dias Chaves, l'egula ·100 hectares, em que acham-se construídas 
300 casas. Dista da côrte 64 leguas, de ÜUl'O Pret1 70, ele Ita
jubá 4, ela es tação de Pindamonhangaba 12, da estação do 
Carmo (E, de F. Minas e Rio) 15, da Campan ha 19. A pop. 
da freg. é de 6.000 almas, pertencendo :1..500 á pov. Sua la
voura (canoa, café e algodão) e a cl'iação de gado suíno e vac
cum vão se desenvolvendo bastante. Exporta annualmenle 15 
a 20 . 000 arrobas de fumo, 30 . 000 de café, mais de 3 .000 por
cos, 200 a 400 rezes e diversos cere·aes. Possue a f1·eg . 6 ma· 
chinas de beneficiar café, sendo 3 do systama Lydgero ocl ; 2 en
genhos de set•ra.r madeira; mais de 40 engenhos ' de moer can.na; 
2 fabricas de velas de cera, etc. As terras são de supe1·ior quali 
dade e prestam-se aos productos de todos os cl imas. Possue a 
pov . 3 templos estando a matriz a concluir-se com toch a bel
leza e solidez. CD clima é excellente; nos m ezes de calor oscilla 
o thermometro enbre 17• e 30• e nos de f'do toca em um outro 
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dia a Qo, o que é ra1•o. O rio principal ela freg . é o da Vargem 
Grande, ficanclo a pov. á sua mm·gem. clir. Esta freg,.limita-se 
ao N. pelo rio Sapucaby com Santa R1ta do Sapucahy e S. Se
bastião ela Pedra Bt·a nca; ao S. com a Pt•ov. ele S. Paulo; a E . 
com Pirangussú e r-tajubá; e a O. com S. José do Pa raizo, 
S. Jeào Baptista elas Cachoeiras e Ouro. O terreno ·é todo coberto 
~e mattas, tendo poucos campo~, onde existem pastos artificiaes, 
JUnto áR fazendas . , Dista 18 kils. de Pirangussú, 2! de llajubá 
e da Soleclacle de llajullá. A exportação faz-se pelas estradas ele 
ferro Sapucahy, Rio Verde e Centl'al elo Brazil. 

VARGEM GRANDE. Dist. elo Estado ele Minas Geraes, no 
mnn. ele Juiz de F6ra. Diocese ele Marianna. Foi et•eaclo paro
chia pela Lei Prov. n. 2.921 de 26 de setembro ele 188.2. Tem 
dna~ eschs. · publs. ele inst. prim. , uma para o sexo mascuiino 
creada pela Lei P t·ov . n . 2 .8..17 ele 25 de outubro de 1881 e outr~ 
para o sexo feminino, creacla pelo art. I § li ela el e n. 3.038 de 20 
de outubro de 1882. Comprehende os povs . Cruz, Fortaleza, 
Bem f-ica e I!:stação elo E. Santo. Tem 4.400 hai:ntantes. 

V ARGEM GRANDE. Arraial elo Estado da Bahia, no 
term o ele Hapa l'i ca . Por Acto de 30 de outubl'o de 1883 foi d'ah i 
reinoYida a esch. pub. para o aro·aial da Gamelieira. 

VARGEM GRANDE. Logo. do Estado da Bahia, cerca de 
36 kils. distante da villa elo Brejinho, com lavoura de feijão e 
mandi oca e grande criação ele gado. 

v ARGEM GRANDE. Dist. do Estado da Bahia, no termo 
ele Santo Antonio ele Jesus, com uma esch. publ. de inst. prim. 
Cl'eaela pela · Lei Pt·ov . n. 2.0'13 de 24 de j.ulho de 1880. 

V ARGEM GRANDE. V1g. do Estado elo Rio el e Janeiro, 
no mun. de Magé. 

VARGEM GRANDE. Log . no mun. de S. Ficlelis elo Es
tado elo Rio ele Janei,ro, com eschola. 

VARGEM GRANDE. · Log. no mun . ele Sapucaia, no Es
tado elo Rio ele Janeiro, com um<t esch. pub lica_ 

VARGEM GRANDE. Log. no clist. de N. S. elas Dôres dil 
Macabú do Estado elo Rio de Janeiro. 

VARGEM GRANDE. Log, no mun. de Nova Friburgo e 
Estado elo lUo de Janeiro. 

VARGEM GRANDE. Log. do Districto Federal, nas frege. 
de Guava·tiba e Jacarépaguá. 

V ARGEM GRANE>E. Bairro no mun. de Bananal e Es
tado ele S. Paulo, com uma esch. creacla pela Lei Prov. n . 378 
ele 4 de setembro ele 1895. 

V ARGEM GRANDE. Bairro do mun. de Santa Branca e 
Estado de S. Po.ulo, com duas escholas. 

VARGEM GRANDE (Sa nt'Anna da). Bairro do muu, ele 
S. João ela Boa Vista e Estado de S. Paulo, com eschola. · 

VARGEM GRANDE. Bairro do mun . ele S. José dos Cam
pos e Estado ele S. Paulo. 

V ARGEM GRANDE. Bairro do Estado de S. Paulo, no 
mun. de BoLucatú. 

VARGEM GRANDE. Log. elo Estado ele Santa Catbarina, 
no mun . ela Palhoça. 

V ARGEM GRANDE. Log. do Estado ele Minaa Geraes, 
no mun. de Caratinga.: 

V ARGEM GRANDE. Log. elo Estado ele Minas Gel'aes, 
no mun. de Pouso Alegre, com uma esch. municipal. 

VARGEM GRANDE. Pov. de Estado de ).VIinas Get·aes, 
no mun. ela Campanha, com uma escb . publ. de inst. prim., 
creacla pElo art. I da Lei Prov. n. 2.0 :·:4 el e 17ele .clezembro 
de 1874. 

VARGEM GRANDE. Log. do Es tado ele Minas Geraes, 
na freg·. elo Bom J esus de Lambary. 

VARGEM GRANDE. P equena pov.. rlo Estado ele Minas 
Geraes. no clüt. ele Cajurú e mun. ele S. João d'El·Rei. 

' V ARGEM GRANDE. Pov. elo dist. elo Liv•·amento, mun. 
el e Barbacena e Estado ele i'l·liuas Ge1•aes. E' riquissima em 
:r>edrJs ele ·exce! leute qua lidade. 

VARGEM GRANDE. Log. elo districto de S. Simão do 
E~tndo de i'IIinas Gera es. 

VARGEM GRANDE. Estação do Tram-Roacl de Nazareth, 
no Estado ela Bahia, entre as estações ele Sant' Anna e da Serra. 

VARGEM GRANDE. Serra do Estado elo Ceará, no mun. 
de Lavras. Tambem dizem Varzea Grande. 

VARGEM GRANDE. Serra no mun. ele S . Roque do Es
tado ele S. Paulo. Termina no pico ele ltacolorny . 

V ARGEM GRANDE. Chapada no mun . ele Sant a Luzia e 
Estado ele Goyaz. 

VARGEM GRANDE. Pequeno rio do Estado ele Pernam
buco; ban'ha o mun. do Espírito Santo elo Pau cl' Alho e corre
p::ua o Capibar·iue. 

V ARGEM GRANDE. Ribúrão elo Estado do Rio de Ja
neiro, affi. do S . Fernando, que o é elo rio Preto. 

VARGEM GRANDE. Ribeirão elo Eatado de S .. Paulo, 
entre Amparo e Bragança, Recebe o corrego elo LaranJal. 

VARGEM GRANDE. Ribeirão do Estado ele S . Paulo . . 
Banha o mun. ela Co·tia e desagua no Caeté. 

VARGEM GRANDE. Rio do Estado de S. Paulo, banha 
o rnun. ele .Una e desagua no ~orocá-mü·im. Recebe o Taipa 
de Pedra, TIJUCO Pl'e·to, o Cucata e o Guaçahy ou Aguaçaby. 

VARGEM GRANDE. Rio do Estado de Minas Geraes 
afll. do rio Novo. E' aLravessado pela E. F. União Mineira: 

VARGEM GRANDE. Corrego do Estado ele Minas Geraes 
banha o mun. do Abaeté e clesagua . na margem esq_. elo ri~ 
S. Frar1cisco . JJ;' tambem denominado Ro<endo. (Int. loc.). 

VARGEM GRANDE. Ribeirão do Estado ele Minas Ge
r aes, atravessa o dist. de S. Caeta no ela Varaem Grande e 
desagua na margem esq. do rio Sapucahy. Rec~be . pela mar
gem esq. os ribeirões Pequeno, Anhumas e S. Gabriel, e pela 
dit· . o cor rego do Marques e o ribeiri-io ela Candelaria. Tem 
um curso approximado a 48 kils . e é abundante em peixe. 

VARGEM GRANDE. Ribeirão elo Estado ele Minas Ge
raes, a:tli . do P irapetinga, que o é do rio Claro e este do rio 
Grande, 

V ARGEM GRANDE. Ribeirão do Eatado ele Minas Ge1•aes 
aftl. da margem dir .. do rio Urucuia, affi. elo S. Francisco. Re~ 
ce be o coneg.o da Bart•eira. 

VARGEM· GRANDE. Ribeirão do Estado de Goyaz · corre 
para o rio elo Bt·aço, que é afll. elo Verissimo. ' 

VARGEM GRANDE . Ribeirão do Es~ado ele Matto Grosso 
affi. da mat·gem dir. elo rio Paranatinga . Recebe o cOrl•eao d~ 
Irmandade. 0 

VAC'.GEM PEQENA. Log. do Districto Federal na frea 
ele Jacarépaguá, . ' 0

' 

VARGEM PEQUENA. Ribeirão do Estado de Santa Ca
tharina, a:tli. da margem dir. do Trinta Réis. 

VARGEM QUEIMADA. Dist. do termo do Brejo Grande 
no Estado da Bahia. ' 

V ARGEM QUERIDA. Corrego do Estado de Goyaz · vai · 
para o rio Verde, afll . elo Maranhão . ' 

V ARGINHA. Cidade e mun. elo l!lstaclo ele Minas Geraes, 
na com. elo se u nome. Situada em uma formosa eminencia, deve 
essa cidade o nome que tem a uma planicie baixa c1ue existe na 
distancia de clous kils . da povoação, e que, apezat• de d.esballi
·tada, deu o nome ao espe!·anços) logar, que é hoje sécle ele um 
.florescente município. Possue m"-iS terras de cultura do que 
campo5. Os terreno são na maior parte montanhosos, distin
guindo-se a NE. e a 12 kils. a sern de Tre~ Pontas, e a Sl!l. 
a dos Tacbos . Culturr·a de canoa ele assucar, cafe, fumo, algodão 
e generos alimentícios; criação ele gado. Os habs . fabricam 
algum vi o ho, tecidos ele lã e nlgodão, velas ele cêt•a ; h a fabricas 
ele ·telhas e 1ijolos . Sua matriz tem a invocação do Divino Eopi
rito Santo e depende ela diocese de Marianna. Foi creada pa
r ochia pelo art . I§ l da Lei P1·ov. n. 47t ele i elejunho de 1850; 
vHla JJ• lo art. li, § If ela de n. ~.785 de 22 dd· setembro de 11'81, 
installada a 17 ele dezembro de 1882. Cida ~le pala L ei Prov . 
n. 2. 950 de 7 ele outubro de 1882. T~m tres eschs. publs. ele inst. 
pl'im . sendu uma noctnrna. O mun ., além do dist. ela ci
dade 'compTehencle ma is o do Cat·m o da Cachoeira e o do Espí
rito Santo elo Pontal. Subre suas divisas vide entre ou tras, as 
Leis Provs. n. 472 ele 31 de maio ele '1850; n. 1.138 ele 24 de 
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setembro de 1862; n. 1.528 de 20 de julho de 1868; n. 1. 99.2 
de 13 de novembro ele 1873, n. 3. 050 de 23 de outubro de 188.2, 
n. 3.181 de iS ele outubro ele 1883; n. 3.305 de 29 de agosto 
e n. 3.3J3 ele 8 ele outubrJ , ambas ele 1885 ; n. 3 .44.2 de 28 de 
setemb1·o de 1837 . E' o mun. r agado pelos rioa Vel'de. Masca
tinha, T achos e diret·sos ou tros . Foi Cl'eada com. pelo Dec. n. 34 
de 2 de ab ril de 1890 e cla>si fi cada com. de primeira entr. por 
Acto de 22 de fevet·ei•·o de 189.2. Assim descrevi essa cidade pelo 
Jm·n:Ll do Comme•· .. io: A 3,!1<,385 distante de Tres Col'ações e a 
456k,4!8 da Capilal Fedeeal fica a cida.de da Yat· "inha, gr acio
aamen·te situada em um planalto, contornada pela Estrada de 
Fel'ro Muzambinho, distan·te se is kilometl'OS ela m:H'gem clir. elo 
rio Vet·cle e a S94m, 1130 de altura so bre o nível do mar. E ' lin
dissima a posição ela ciJaele. Quem se colloca no fim elo. praça 
da Matriz, onde está plantado :tm cruzeit·o e cr: e é o ponto mais 
elevado, gosa ele um encantador e espleucl ido pn.norama. O ho
risonte ahi é vasLO e che io. Desse ponto avista- se a freguezia do 
Pontal, bem situada, a 15 k ils. , a azul ada Manlic1ueira,que pela 
distancia m~rgulha seus elevados cimos nas nu vens, a serra de 
Tres Pontas, a ela, Campanha e um a infinidade ele collinas , que 
d ão a ~ão feel'ieo quadt·o uma elas mais impone1rtes e encanta
clot·as perspectivas. O interiot· da cidade é feio e oflerece um 
verdadeiro contt·aste com a opulenta natureza que a cerca. Tudo 
nella está pot· faze r. As ruas excessivamente estreitas, rectas, 
compridas, s:m calçamento nem passeios , sujas, cheias ele 
atoleiros e depressões, com caseb,·es constt•Jticlos ele páo a pic1ue, 
sem i!luminação , dão á cidade um as!JeCLo r epugnante a q uem 
a visita . A rna pl'incipal, imp roJ.:H·iamen·t2 cha mada em uma 
Jlar~e pt•aça da Mat l'iz, em outra largo do Rosario e ainda la rgo 
de S . i\liguel, larga ele 12 metros com uns 600 met ros de extensã·, 
não é nivelada, cheia de al tos e baixos, S3m uma só a rvore 
plan tada aos lados, calçada em pequena pat·te e sem ill ttmina
ção. Para cumu lo da falta ele gvsto collocat·am-lhe no me10 a 
Matl'iz e a cleCl•epita egt•eja elo Rosario . O estado em que se acha 
a cidade é um a ttestado elo desmazelo e da ignorancia elas ca
maras lll tlll icipa~ s. E' actual agen·te executiv o o Dr. Antonio 
Pinto de O li v eira, moço cheio de talen ~o, com as mais alevan
tadas asp it·a~ ões e os ma is pakioticos desejos de empenhar 
todos os esforços pa 1·a t ransformar a cidaje . Que a peque nina 
e llnfezada polí tica ele camp:l!lario não o embarace, tal é o meu 
voto . Para. prova ela ignorancia dos 1Jesadas inLendentes que tem 
·tido a Camal'a Mttnicipal da Val'g inha , bas·ta notar-se a pessima 
collocação da caix:a de agun que abastece a população. Além ela 
agua S<r má e escMsa , collocaram o r ese t•vatorio a u ns 70 pa~sos 
do cemiterio! A malriz é um tem plo gra nde e por demais mo
desto, achando -se em recons trucção a sua fachada, que é bas
tante a lta em relnção ao res to ela egreja . Tem o a ltar-mó r com 
o Divino illsp iei to-San·to, e no corpo da egreja mais dous altares 
com o Sagrado Coração e N. S. elas Dores e a um elos lados a 
capella elo Sacramento, Seu ínterim· é triste e sombrio; os 
a ltares são singelos, não tendo obras de arte ele especie alg ttma. 
A egl'eja do R osar ie, ·tambem collocada em meio da rua, te m um 
interior e um exterior ·tekicos e medonho. Conviri11. demoli-la, 
pelo seu e;taclo irnpres tavel. E ' um aleij ão de menos e que viri a , 
com o seu desapparecimento dar ma is bell eza á rua. A capella 
elo Rosario, situada na entrada elo cem i terio, está Lão malt l'a
tacla que lembr aríamos a con ven iencia de sua eliminação se . a 
sua permane ncia não fosse um consolo JlCh>"a os 1'YWJ"tos . A egrep. 
de S . s~ Lastião , á ma,rgem da estl'acla ele ferro, é nm templo 
fe io e de lugubre aspecto; t em d uas torres . Seu, interiot· é pan
pet'l'imo . Tem o altar- mót· com a im agem de S. Se bastião e no 

.corpo ela egrej a dous a ~ tares com S . Domin gos e l't S. do CarJ?lO . 
O pres byterio tem a forma do palco de um t heatro da roça, fal
tando- lhe apenas o panno ele bocca . A casa ela Camara func
ciona em um pl'edio sem elegacia, por ém decente, á margem da 
estrada ele fe t·ro e clista tYte elo centro da cidade . Na sala das 
sessões, vi na parede dous mappas geegraphicos , o c1ue ind ica 
que os ant igos vereadores ent t·egavam- se a estudos dessa dis
ciplina, que me t em abso rvido gt•ande parte ela existencia. 
Ousa mos lembrar ao actual n.ge nte execu tivo a cunve nienciade 
collocal-os em qualque t· estabelecimento de ensino, onde elles 
fical' ãO mais a gosto e melhor si·tuaclos. No pavimento te1·reo 
desse ed ificio fica a cadea e no superiot· funccionam a Camara 
e as r eparti.;ões forenses. Na ft·enle acb~-se um elegant~ jc!"·clim 
onde na auseneia de rosas, cravos, res~das e cameltas, v1cep um 
frondoso capinzal, en tl'ameado de lodas as imput·ezas e detl'ic tos 
a·til'ados á ru;t. H!~. um predio doa.do ao Esktdo, por inici ativa do 
cidadão Domingos T eixeit·a ele Carvalho, para nelle funccionar 
u m estabelecimento de ensino. Está t t• a nsformaclo em um theatro. 
A agencia do correio está locali sacla em uma casa abal'l'acada, 

esburacada e completamente ~uja. E' uma verdadeira vergo nha. 
'l'em a cidade dons predios de muito gosto e luxtrosos, perten
centes aos cidadãos Matheus T avares da Silva e Domingos Conde. 
Possu e c1uatro esch s, publs., sendo duas pa ra cada sexo , todas 
regidas por senhoras ; umas 12 ruas, duas praça~ , um medico, 
dons advogados formados e t res provisionados, duas pha r macias, 
duas typogra phias, em uma das Cf uaes se imprime o OoJ"J"eio elo 
P o..;o, qua bt•o boteis , t res padat•ias, tt•es alfaiatar ias, tres sapa
t arias, duas casas com bilhares, dous ftulileiros , dous selleit·os~ 
t res reloj oeit·os, clou s açogues, 6:3 casas de seccos e molhados, 
genero s do paiz, fitzenclas, a rm arinho e ferr[l;gens, duas fab t• icas 
de cerveja, 550 predios, elos quaes 254 pt,gam impoato, 12 m as 
e duas praças Ha em todo o districlo tres machinas ele bene
fi ciar café . Eis a cidade de Varginha, ·tal qual é. Com osrecurs os 
na·t.urnes de que é clotacla , com o solo fe rtilisúmo que possue, 
com o clima deli cioso e am2no ele que goza, com a na tureza 
luxurh,n·te que por toda a pat'ttl a cerca, é Varginha a inda 
um a cidade nova e de um gra nde futuro. O mun. compõe-se ele 
rnat tas e ca mpo s, havendo poucos cerrados. S ttas terras são ele 
prim eil·a _q ttalidacle . A lavoura pl'in?ipal é a elo café, L(e C[Ue 
expor ta 2;>0.000 arro bas . Exporta alem desse pl'Ocluc·to, mlfbo 
toucinho e gado em pé . Compreheucle, além do distric·to ela ci
dade, mais os da Cachoeira e Pont:1 l o os povoados: Salto, E:s
t ação Fluvial, S . Domingos, T ach as, Vargem, Bar t·a (h· a nde, 
S. Bento, Jacutinga e S . J osé. E' ba nhado o num. pelos rios 
Vet•cle e Sapucahy , que fazem barra nc Pontalete, MascaLin ho, 
SanVA nna (que rer:ebe o cot·rego dos Pinheiros, que por sna ve7. 
r ecebe o cOt•rego dos Peixes), ri b~ irão dos André;; , q tHl banha o 
dist. ela Cachoeira, do Onça, qtte banha o clis t. do Po ntal 
o o de S. José, anl, elo rio Verde. Uma das cm·iosidades m::t.is 
notaveis elo mu n . é a cachoeil'a dos Sete Saltos, a nove kils . da 
cidade . A pop. da cidade é ele 2 .500 ha bs . , a elo clist. ele 
8 .000 e a do mun . ele 18.000. O rendimento da estrada dA fe t•ro é 
de 10:000~ meusaes e o da Camara de 80 :000,} por anno . Var ginb a 
denomina va- se anti;;amen te Espil'i to Sa nrto ele Cn·tanduha (matto 
secco) . O mun. co n'fina com os de Tt·es Corações, Campanha, 
Santo Anton io elo Machado, Tre.> Pontas, Lavras e Baepencly . 
Entre os cli s ts . é importante o ela Cachoeira, situado em log·ar 
elevado , en tre os ribeirões S . l\-larcos e Cachoeira, E' assim 
denominado por uma cachoeira formada pelo ribeirão And1·é, 
que dahi em dea n te toma o nome de Cachoeira. T em umas 
200 casas, a eg l' ej a matriz, a capella de Santo Anto nio , tendo 
na frente um c t•uzeiro, grande lavoura de café e cereaes, e criação 
de gado . O di st . é ba nhado pelos ribeirões: Bo" Vistft, que 
clesagua no Couro elo Cervo na fazenda ele Gab1·iel dos Reis 
e Silva ; Engenho da Serra, que nasce na faze nda da Lagoin.ha 
e desagua na Boa Vista , formando um a linda cachoeira de
fronte da fazenda do Pinhal ; o Couro elo Cervo, affi. elo Cervo; 
o S. J oão, que nasce na Serra Rica com o nome ele Serra Poica, 
que muda clepois pelo de Boms uccesso e finalmente com o nome 
de S. João eJÜl'a no rio Cer vo; o André, mais tat·cle Cachoeira , 

' affl. do Couro do Cervo e o S. Ma rcos, que n asce n o T ij uco 
Preto, passa defronte do clist . e faz bat·r a no rio Cachoeira. 

VARGINHA . Log. elo Estado ela Bahi a, no t ermo ele 
l'l'linas do Rio das Contas. 

VARGINHA . Bairro do mun. de I lapetininga e Estado de 
S . Paulo; com capella . 

VARGINHA . Bairro elo mun, ele Mogy-mirim e Es·tado de 
S . Paulo. 

VARGINHA. Baü•ro do mun . do Pat•!l.hybuna do Estado dEt 
S . P a ulo . 

V ARGINHA. Bairro do mun. de Arêas do Estado de 
S. Paulo; com escola . 

V ARGINHA. Arraial do Estado de Saata C"iharina·, no 
rnun . da P alhoça; com uma each. publica. 

V ARGINHA. Log . situado entre n cidade ele Que luz e o 
düt. d~ Ouro Branco, no Estado de Minas Geraes. Atli rmam 
existir ou tet· existido ahi um sitio com um espaçoso alpendre, 
paredes de parapeito cobertas ele flores, con tendo seis column as 
Inteiriças de pedra com bases e capitais , para o qual alpendt·e 
se entra por um patamar com degráos . Nesse logar, no se
culo 18° , quando pertencia a casa a João da Cos ta Rodrigues, 
o alferes T iradentes deu um banque·te a 36 conjurados, r esul
tando o degredo para a Africa do mencionado Gosta Roclrjgues 
e a vinda de um q·uctl'to do inclitoso Tiracletrtes para e>se logar, 
onde foi exposto em um poste aM que o tempo o constJmisse · 
Dos assentos que serviram nesse banquete exist iam ainda , ertl 
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18'7i?, no alpendre, dous bancos velhos de gosto ant igo e sJm 
perfeiçio, já um tanto · mut ilados pelos curiosos que levavam 
pedaços delles para memoria. 

VARGINHA . Dist . creado pelo a r t. I da Lei Pt·ov. n. 2.843 
de 24 ele outubro de 1881, no mun. do Pa rá e Estado de Mina~ 
Geraes. Orago S . Jo$é . Suas divisas começam na serra dos 
En.genhos. Tem uma esch. publ. de inst. pl'im; Cl'eada pela 
Le1 Pt·ov. n. 2 .923 de 25 ele sete mbro de 1882. Foi incor po
l'aclo á parochia de Pequy pela Lei Prov. n. 3.02J de 20 ele 
outu l;ro ele 1882. 

V ARGINHA. Pov . do Estado ele Min as Geraes no clist 
·de Abbael i D. e mun. de Pitanguy. ' · 

V ARGINHA . Estação da E. ele F . elo Musambinho no Es
taclo de Minas Geraes, a 3~ kils. e 20 1 metros distao te' ele Tres 
Corações . Foi ioauguracla a 28 ele maio de 1892 . 

V ARGINHA. Set'ra elo Estado ele Minas Geraes, na margem 
.esc!. elo rio S . Francisco, abaixo da cachoeil·a ele P irapora . 

. VARGINHA,IlhaeloEs tado elaBahia, no rio S . Fl'an 
-ctsco, entre Remanso e Sento é , pro xima elas ilhas Trahiras 
·e do Pau a Pir1ue. 

VARGINHA. R io elo Estado de Minas Get·aes , banh a o 
.lllun. de Queluz e desagua no Ventura Luiz. 

VARGINHA. Carrego do Estado de Minas Geraes, b::mha 
o mun. elo Curvello e clesagua na margem di r. do rio elas 

e1ha.s . (lnf. loc.). 
VARGINHA. Corrego do Estado ele Min1s Geraes, affi . esq . 

.do l'io das Mortes, entre Il héos e Barroso, atra vessado pe la 
E. de F. Oeste ele i\linas junto a uma caixa. d 'agmt . 

VARGINHA. Corrego do Eslado ele Minas Geraes, aiil. ela 
1nargem cl ir. elo ribeirão d :t Conquista, que é tr ib. elo rio elas 
Mortes . 

V ARGINHA. Lagoa do Estado ele Minas Geraes, no di st . 
-ele Serra nos e mun . de Ay ul'Uoca . 

VARGINHA DE BAIXO. Bairt•o elo mun. de Arâas, no 
Estado de S . Paulo. 

VARINHAS. Serra do Estado ele Minas Gerites, no num. 
.ele Ponte Nova. 

VARJADAS . Log. ·elo Estado de Pernambuco, no mun. do 
Limoeiro. 

V ARJ ÃO. Log. do Estado ele Pernambuco, nos muns. do 
Bom Jardim e Nazareth. 

VARJÃO. Log. do Estado ele S. Paulo, no termo ele J abo
' ti cabal. 

VARJÃO. Serrote do Estado de S. Paulo. O tel'!'eno com
I prehendiclo entre elle e o rio Capivary ficou pertencendo á freg. 
· de N . S. da Ajuda pelo art. li da Lei Pro v. n. 13 de 10 ele 
Junho de 1850 . Esta Lei foi, porém, alterada pela de n. 7 de 
7 ele a bt·il ele 1853 que incorporou aquelle territorio 6. villa ele 

.Santo Antonio do Parahybuna . 
VARJÃO. Corrego elo Estado de Minas Geraes: nasce dll 

um espigão que divide as aguas elo Urupuca elas dÓ Suruhim, 
banha o dist. de Agua. Bôa do mun. ele Minas Novas e cles
agua na margem direita elo Urupuca . 

VARJ:A-RIA. Log . do Estado de MaLto Gt•osso, no mun . 
·do Rosar10. E ' tambem denominado Buritysal Gt·ande. 

V ARJOTA. Pov. do Estado do Cead. , no mun . ele Ipú. 
V ARJOTA . Log. do Estado elo Ceará, no te rmo do J?e-

1.'eiro. 

VARJOTA. Riacho ela Estado do Ceará , alll. da margem 
e>q. do Sabiá, que é tl'ib. do 'J'russú. 

VARNOW. Rio do Estaclo de Santa Catharimt , nasce da 
. ~e rr;t ele Itajahy e desagua na margem dir. do lt<Lj ahy-assú. 
Tambem escrevem \:Vamow . 

V ,ARRELLA. Log. elo Estado das Alagôas, no mun. de 
.s. Mtguel dos C~impos, com um engenho de assucar . 

VARRE SAHE . Dist. do Estado do Rio de Ja neil·p, no mun. de 
1taperuna . OrDgo S. Sebas·tião e di0cese ele Pe"tl'opolis. ·Foi creado 
1írtrocbia pela Lei Prov. n . 2.389 de '19 ele novembro ele 1879. 
Annexado ao mun. ele Ita peruna e desmembrado elo ele Campos 
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pela Lei Pt•ov. n . 2.810 ele 2-! de novemb ro de 1885. Tem 2 (lschs. 
publs. de ins t. prim. Agencia elo col'l'eio.Foi incorporado ao mun. 
de Nativ id ade do Cat•angola pelo Decr. n . 1'01 de 27 de junho de 
1890. Fica a menos de 2-! kils. ele Tombos; compõe-se 55 casas 
mutto mal construielas, "t+ma egreJa peq1tena que domina um 
lal'go. As suas 55 casas formam duas ruas ligadas entre si por 
dous beccos , passando entre e !las o ribeirão que lembt·a o nome 
do povoado. ConLa,ram-nos que, existindo no loc:il do povoado 
actua l um a an tig[l, f[1,zenda, o seu proprietario vendo que o 
terreno ahi n5.o se pres iava para cu ltura de especie [l, lguma, 
tratou de passat• a sua propriedade ás mãos ele oubrcm o que 
conse.gtüu , illudinclo a um pobre l av i"aclo,·, dizendo-lhe que as 
te1·ras er<tlll m uilo bôas ; este , homem ele b:J:t fé, vendeu a 
fazenda e ·tudo mais que possuia no interior de Minas e para l ú. 
segúiu com a sua família; porem depois de algum tempo viu 
que as suas novas terras nada prod uziam, e, já d~sgostoso e 
muito mal impressionado, voltando certo dia ela caça para casa, 
tomou nova resolução e quiz fazer ver a sua esposa a pressa 
c1ue tinha em retit·at·-se elaquelle lagar , po t· estas palavras 
« Varl'e e Sahe » . 

VARRE SAHE. Ribeirão do Estado do Rio ele Janeil·o, 
a ffl. do r i o Pl'eto, mais tm•de ILabapoana. 

VARZEA. Dist. no mun. ela capital do Estado de Per
nambuco, asse nte em uma plan ície, nas p1·oximidacles do rio 
Capiberibe . Orago N . S . do Rosario e diocese de Olinda. F oi 
h·eg . antes de 1837, sendo nesse a nuo supprimida pela Lei Prov. 
n. 38 ele 6 de maio. Em 1846 foi t·estam adn pela Lei n. 173 de 
20 de novembro. 1'em eschs. publs. de i nst. prim., agencia do 
correio. Sua pop . é aval iada em pouco mais ele 6. 000 habs . Sob r: e_ 
suas dt visas vide entre outras. as Leis Provs. ns. 600 de '13 da 
maio de 1.86-i e 910, de 29 de 'abril de 1870. Além da matriz, 
tem a egt·ejtt elo Livra mento e uma outra de N . S do Rosario 
ed if-icada no tempo de João Fernandes Vieit•a. E' ligada á 
cidade elo Recife por via ferrea . 

VARZEA. Log. do Estado elo Pianhy, no mtm. tle S. João 
do P iauhy . 

VARZEA . Dist. policial do t ermo do Assü, no Estado elo 
Rio Gr ande do Norle . 

V.A.RZEA. Pequeno pol'. do Estado de Pernambuco, no 
ter mo de Gar an.huns . 

VARZEA. Bairro da villa de Atalaia, no Estado elas 
Alagoas. · 

V ARZEA. Pov. do Estado da Bahia, no tet•mo de Barrei•ras; 
com uma eschl. publ. de inst. prim., creada pela Lei Pro v. 
n. 2.010 ele 15 ele julho ele 1880. 

·V ARZEA, Pov. do Estado da Bahia, no m11n. de Lençóes. 
(Inf. loc.) . 

VARZEA . Dist. do termo do Campestre, no Estado da Bahia. 
V ARZEA. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no dist. de 

S. João i'I'Iarcos, com uma esch. municipal. 
V ARZEA. Bairro do mun. ele Sarapuhy, no Estado de 

S. Paulo; com duas eschs. publs . ele inst. pl'im., crea~as pela 
Lei Prov. n. 69 de 2 de abril de 1883 e Lei n . 232 ele 4 ele 
setembro ele 1893. · 

VARZEA . Bairro elo mun. de Pindamonhanga ba e Estado 
ele S. Paulo, com e.schs. T ambem dizem Vargem. 

VARZEA. Bait·ro no mun . ele Queluz e Estado de S. Paulo, 
com unHt esch. creada pela Lei n . 378 ele 4 de setembro de 1895. 

VARZEA. Bairt'O a um kil. mais ou menos, ela cidade de 
Prados, no Estado de Minas Geraes; com uma esch . publica . 

VARZEA. Pov. no dist. ele N. S . de Porto Se,.uro, no 
Estado ele Minas Geraes; com um a esch . publ. de inst. 
pdmaria. 

VARZE A . Po'' · elo Estado ele Minas Geraes , no dist. do E. 
S. da Varginha, ao N., com um as 5~ casas . 

VARZEA. Pov. do Estado ele Minas Geraes , no dist. da 
Capella Nova elo mun. ele Sabará; com um a esch. pu bl . de 
inst . prim., cr·eada pelo art . I ela Let Pro v. n. 2.765 de 13 de 
sete·m bro ele 1881. 

VARZEA . Pov. do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
P atos : com uma esc h. publ. ct·eac\ a pela Lei n. 106 de 2± de 
julho da 1894. 
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VARZEA. Bairro da cidade do Pomba, no Estado de Minas 
Geraes. 

VARZEA. Serra do E.;tado elo Ceará, no mun. de Santa 
Qui teria . 

VARZEA. Serra elo Estado elo Parahyba do Nol1ie, no mun. 
de Cabaceiras . 

V ARZEA. Ilha do Estado do Piauby, no rio Parnahyba, no 
mun. de Buri'ty dos Lopes. 

VARZEA. Riacho do Estado do Piauhy. aJil. do rio Mara-
tauan. 

VARZEA. Riacho do Estado do Ceará, aJfi. elo rio Cariú. 
VARZEA. Riacho do Est ado do Parabyba do Norte aJfi. elo 

Bana neiras. 
VARZEA. Pequeno rio do Estado do Rio de Janeiro, no 

mun. de Itaborahy e desagua no rio d' Aldêa. Nasce no Jogar 
Saquarema, pouoo acima da fazenda elo Calogy, e reune-se 
pouco a ba ixo ela cidade aos rios do Qua rto, Lavapés e Tingi
dor. Denomin a-va-se Habúrahy. 

VARZEA. Cot•rego elo Estado de S . P aulo aJfi. do ribeirão 
do Chibarro. 

VARZEA. Ribeit·ão elo Estado ele S. Paulo, banha o mun. 
de Tatuhy e desagua no ribeirão das Conchas , aJil. do rio 
Tie Lé. . 

VARZEA. Rio do Estado do Paraná, clesagua na margem 
di r. do Iguassú, acima da foz do 'l' urvo. No A tlas de Lo
mellino de Car valho lê- se Vargem. 

V ARZEA. Rio do Estado do Paraná, recebe o S. Pedro, o 
Cahy, o Vermelho, o Turvo, Antas, Tres Bat·ras, Barco, Agu a 
Clara, Pangaré atravessa. a estrada que da cidade da Palmeira 
se dirige á do Rio Negro. Desagua na margem dir. do rio 
Negro a ffi. do lgLtassú. 

VARZEA. Rio do Estado do R. G. elo Sul, affi. do Uru
guay. Começa na coxilha a O. da cidade ele Passo Fundo. 
R ecebe á esq. os arroios Carasinho, Macaco, Jaboticaba e do 
Bugre e á dü·. o Turvo, Sepultura e o Lageado Grande. E' o 
Uruguay-puitan dos antigos demarcadores. 

VARZEA. Carrego do Estado de Minas Geraes, affi. da 
margem esq. elo rio Carandahy. Banha o pov. do seu nome. 

V ARZEA. Enseada no sacco ela Jurujuba, dist. deste nome 
e Estado do Rio de J aneiro. Fica a-traz das liaterias da Praia 
de Fóra. 

VARZEA ALEGRE . Villa e mun. do Est ado do Ceará, 
na comarca de Lavras. Orago S. Raymundo Nonato e dio
cese do Ceará . Foi creada parochia desmembrada da de Lavras, 
pelo art. I da Lei Prov. n. 1.076 de 20 de novembro ele 1863; 
elevada á categoria de villa pela de n. 1.3.29 de 10 de outu
bro de 1870, incorporada á com arca da T elh.t pelo art. Il § li 
da de n. 1.476 de 3 de dezembro de 1872 e á de Lavras pelo 
art. I da de n. 1.541 de 23 de agosto de 1873. Em 1872 tinha 
13.992 habts. Possue o mun. 5 capelas filiaes nos logares: São 
Caetano, Vacca Brava, Jacú, Assumpção e Junco . Sobre suas 
divisas vide: Leis Prova. os . 1.422 de 9 de outuh1·o de 1871; 
1.644 de 19 de setembro de 1874; 1.828 de 3 e 1.84.6 de 241 
ambas de se tembro de 1.879; 2.015 de. 12 de setembro de 1882; 
n . 353 de 28 de julho de 1897; n. 436 de 27 de julho de 1898. 
T em escha . publs. de inst. prim. uma das quaes cr eada pela 
Lei Prov. n. 805 de 25 ele agos to de 1857 e 12 .000 habts. E' um 
dos municípios mais uberrimos do sertão. O arroz é alli o ge
nero de maior consumo, sendo grande a exportação que faz 
desse producto para diversos pontos do Estado e para o sertão 
da Parahyha. Tem agenciado correio, m·eada em 1874. O mun. 
é regado pelos rios Machado, Caia nna e Feijão e percorrido 
pelas serras do ]?urtado e do Cavallo . O mun. limita-se com 
os de Lavras, Aurora, S. Pedro, Quixal'á , S. Matheus, Icó e 
Ige.tú. 

V ARZEA ALEGRE, Log. do Estado de Pernambuco. 
Pertence aodist . de Ja·tobádo termo de Tacaratú. 

VARZEA ALEGRE. Dist. da parochia de Paulo Moreira, 
no Estado ele Minas Geraes; com uma esch. publ. de· ins·t. 
prim., ct•eada pela Lei Prov. n. 2.680 ele 3U de novembro 
de 1880. 

V ARZEA ALTA. Log. do Es·tado do H.io de Janeiro, no · 
dist. de. CacHoeiras e mun. de Macahé, com uma esch. publica. 

VARZEA COMPRIDA. Log. do Estado do Ce:~rá, no 
termo de Milagres. 

V ARZEA COMPRIDA. Pov. elo Estado do P arahyba do 
Norte, no mun. do Pombal, 2 leguas a O. 

VARZEA ·eoMPRIDA. Log . do Estado de P ernambuco,· 
no mun. de lngazeira . 

VARZEA COMPRIDA. Log . no i o clist. do termo da 
I<'loresta, no Estado de PernambLtco. 

VARZEA DA BESTA . Log. do Estado elo Ceara, no termo 
de Baturile . 

VARZEA DA CACHOEIRA. Log. do Estado elo R. G. do 
Sul , no mun . da Capital. 

VARZEA DA CACHOEIRA. Dis·t. do mun. do Pará no 
Estado de Minas Geraes. · ' 

V.ARZEA DA CINZA. Log. elo Estado de Pernambuco, no 
mun. de Itambé. 

VARZEA DA CRUZ. Cachoeil'a no rio Parnahyba, pouco · 
acima da villa de Manga . E' de difficil accesso. 

VARZEA DA CUIA. Dist . do termo de Curaçá e Es tado· 
da Bahia. 

VARZEA DA EMA. Log. do Estado do Parahyba do Norte, 
no mun . do Pombal. 

VARZEA DA ENCRUZILHADA. Log. do Estado do Rio· 
de Janeiro, no mun. do Pa1•ahyba do Sul, com uma eech. 
municipal. 

VARZEA DA FORTUNA. L0g . do Estado de Matto Grosso, 
á margem esq. do rio Ivinheima, proximo do rio denominado 
Imperial MarinheiL·o. Ahi abundam as laranjas. 

VARZEA DA ONÇA. Log. do mun. de Quixadá e Estado· 
do Ceará . 

VARZEA DA ONÇA. Log . do Estado d'e Minas Geraes no 
dist. de Trahiras e mun. de Curvello. ' 

VARZEA DA RAIZ. Log. do Estado de Santa Catharina,. 
no mun. de S . José. 

VARZEA DA SALSA. Arraial do Estado das Alagôas, no 
mun. de Piassabu.~sú. 

VARZEA DAS BESTAS. Log. do Estado do Ceará em 
Pentecostes. 

VARZEA DA SERRA. Arraial do Estado das Alagôas, 
no mun. do Parahyba. 

VARZEA DA SERRA. Riacho do Estado do Ceará, no· 
mun . de Umary. R ecebe pela margem dir. os riac110s Torto e 
Cachaça. Tem 7 Ieguas de curso . 

VARZEA DA TORRE. Log. do Estado do Ceará, no mun. 
do Ic6. 

V ARZEA DA V ACCA. Pov . na extrema do Estado do 
Ceará com o do Pia uhy, na chapada da Ibiapaba. Dista 840 
kils. da Capi tal. 

VARZEA DE ARÊA. Lagôa do Eslado ela Bahia , no mun, 
do Riacho ele Sant'Anna. 

VARZEA DE DENTRO. Lagôa do Estado da Bahia, no· 
mun . do Riacho de Sant'Anna. (lnf. loc .• ) 

VARZEA DE JOÃO CORRÊA . Log. nos subul'bios . da 
cid ade d3 Set e Lagoas; Estado de Minas Ger aes. A Lei Pro v. 
n. 3.396' de 2l de julho de 1886 creou ahi uma esch. mixta . 

VARZEA DE S. JOSÉ. Pov . do l~s tado ele Minas Geraes, 
a menos de 2 kils. dtt cidade de Ca bo Verde. Conta umas 30 · 
casas. 

VARZEA DO BAHÚ . Log . do Estado elo R. G. do Sul, 
no mun . da Vaccaria . 

VARZEA DO BRAÇO. Log. do Estado de Santa Catha
rina, no mun. da P â lhoça. 

VARZEA DO CAGUASSU . Bairro do mun. da ca pital do· 
Estado de S. Paulo. Tambem escreve-se simplesmente Ca
g~tassú. Tem uma esch. publ. de insl. primaria . 
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VARZEA DO CÔCO . Serra no mun . de Gravatá do Estado 

· e Pernambuco . (lnf. loc.) . 

. VARZEA DO DUTRA. Log . do Esbado de Santa Catha
·l'ma, na estrada de Lages. 

V ARZEA DO EXÚ. Log. na com. da Floresta do Estado 
de P erna mbuco. 

~.ARZEA DO GAMA. Pov . do Estado de Ser gipe, n.o dist. 
de :::ianlo AntoniO e Almas de Itabaianna; com umaesch. publ. 
de instr. primaria. 

VARZEA DO MARÇAL. Log. do Est11-do de Minas Geraes 
a qua·tro kilometros da cidade de S . João d'E l-H.ei na con~ 
Jl.uencia do -rio Carandaby com o rio das Mortes na' aba occi
dental da ser ra ele S . José. «Inclinando-se do 'sopé da serra 
d~ S. J osé pat•a a eonfluencia dos t•ios Carandahy e Mortes. na 
du·ecção geral de E \V., .com a declividade média de 1. o/ 0 , ·é a 
Varzea, do 11iarçal coustltutda por dous planos levemente incli
nados, um contra o ou·tt·o, formando na linha de encontro 
pequeno contraforte, de i5 metros de altura méd ia, que, ele
vando-se sensivelmente ácima do n ive l médio ela Va,,·zea,, nas 
proximidades do rio elas Mortes, vae des.apparecenclo pouco e 
pouco á medida que se approxima da Serra. Desses dous planos 
iqclinados, o do Sul , que, do pequeno contraforte que os separa, 
se inclina pat·a o rio das Mortes; ~ conhecido na localidade 
pela Vcwzca, do P orto , reservando- se a denominação especial de 
Varzea. do J.11a•·çal sómente para o segundo, que se inclina 
mais para o rio Caranclahy. li:m gera l, JJoré!ll, esta den.omi
nação abrange toda a vasta zon:J. que eles e S. João d 'El-Rei, 
estende-se até á encosta occidenbal da serra de S . José, por 
ambas as margens dos dous rios, comprehsndendo: 1_o -a Var
zea, dé l'vfr»ttosinhos , situada entre o ribeirão Aguas Limpas e o 
rio das Mortes e já constituída em arrahalde da cidade muito 
procurado por sua salnbl'idade; 2° - a Va1•zea elo Porto, que 
communica com a do Mattosinhos por meio de uma ponte de 
52 metr os de vão, lançada sobre o rio elas Mortes, e que ter
mina no pequeno contraforte a qua já nos referimos; 3o - a 
Varzea do 1\lla,rço,l propriamente dita, que, do sopé da serra de 
S. José se inclina para a confluencia dos dous rios, berminando, 
ao norte, em um segundo contraforte da serra, ele 50 metros de 
.altura media : 4o - os terrenos do Estado que, situados á 
margem do C:irandahy em posição elevada e ~e notol'ia fe r ti
lidade, ·tinham sido destinados para as colomas Carandahy e 
Felizardo· 5o - e finalmente os terrenos Altos sttllados além 
do contraforte de 50 metros de altura média que lirp.ita, ao 
norte, a Varzea do Marçal propriamente dita. 'l'oda essa ex
plendida zona de excellentes terr·enos, que se espraiam, uns em 
bellissimas varzeas suavemente inclinadas para os r ios, e outros 
se di:;tendem em pittorescas explanadas por sobre os peqttenos 
contt·afortes da serra, o!Iereceudo aquelles a planície conve
niente para o dese nvolvimento commercial de uma gt·ande e 
importa nte cidade, e estes encantadot·as situações para subur
bios de resiclencia -abrange, em excellente disposição concen
trica, área edificavel superior a 2.649 hectarios, e mais que 
auffi.ci.ente, pot·tanto, para o•estabúecimento confortavel de pop. 
excedente a 260.000 habs., cm·respondendo J. iOO m2 a cada 
habitallte, média mais folgada que as elas principaes cidades 
europeas e americanas edificadas em vantajosas condições sani
tarias e hygienic.~s. •Tod?s esses terrenos - excepto os da 
varzea de Mattosmhos, s1tuada á margem esq. do rio das 
i\l!ortes, e os da colo ma Feltzardo, situados á margem ctit·. do 
riO Caranclahy - fteam encan·ados no grande sector circular 
formado pot· esses dous rios e pela aerrJ. de S. José, que abriga 
toda a área contra a violencia dos ve1rtos, que ahi se tornam 
sensíveis com intensidade de brizas. D-.sses 2.649 hectarios, 
mais de metade ( 1.430) são de propriedade plena do Jr.staclo, 
pois os raros immi"'rantes ahi localisados não indemnisaram 
os coft·es publicas do valor dos lotes q tte lhes foram .cedidos, 
não tendo, portanto, adquiddo o direito de mantel- os; e, por 
isso, mesmo quando o Estado não os queira _yioleatar, o que 
de certo não convirá, esses poucos lotes poderao ser trocados 
por outros, caso ass im haja misbel' . Os restantes 1.219 hectarios 
são ele propriedade particula t• , mas de faci l e moclica desapvo
pt•iação, si esta convier ao Estado. Os terrenos já pertencentes 
ao .ll!atado, situados nas duas Varzeas do Porto e do Marçal e 
nas co lonias Carandahy e Felizat•do são incontestavelmente ?S 
DJ.elhores, qu~r pela configuração topo~t·aphica, qu~r pela fertl
hdade do solo; e offerecem á rea mats que sutfic1ente para a 
ediücação, em excellentes condições, de uma c idade mode1•na 
de 140.000 habs., podendo ser distribuídos pelas tres segumtes 

cathegorias: terrenos planos, 794 hectarios ; levemente aoci
dentados 486; acc identados 150. 0s terrenos de propriedade 
particular, situados na Varzea de Matrtosinhos e nas expla· 
nadas ao N . do pequeno contraforta ela serra que limHa . como 
vimos, nessa direcção a Varzea do Marçal, podem ser distribuídos 
em: terrenos planos, 855 hectarios ; acciclentados 364. A Varzea 
do Marcai dispõe, portant0, de condições topographicas verda• 
deil'amente excepcionaes pat•a a fundação de vasto e importante 
centro de pop·. que, ele futuro poderá desenvolver-se extraordi~ 
n;J.riameJlte abrangendo as actuaes cidades de S. João d'El·Rei 
e de Ti radentes e a inda as explanadas que. offet·ecem, por cletra:r: 
daquella, os montes de Bomfim e a paquena serra d0 Lenheiro ; 
o que e~plica o enthasiasmo com que a descreveu, em suas 
primoL"osas Vo1;agts dans l'intérie~w d tt B1•ésil, o sabia natu
ralista Saint-1'-1ilaire . E, com effeito, encontrar- se- á quasi :1.000 
metros acima d'o uivei â0 mat·, em terri'torio accentuadamente 
ondulado, cujas estradas se desenvolvem por montes e valles e 
cujas cidades, pittt>rescas quando avistadas de longe, como que 
dependuradas nas encostas dos mol'l'os, causam crueis de'Sillu
sões quando conhecidas em sua topogt•aphin interior - tão ex
tensa e bella planicie, verdadeira campina verdejante, apoian
do-se no COlltraforl.e escta·o de imponente serro de aspecto rude 
e agreste, espreg uiçando a indolencia de sua relva á beira de 
dous rios magestc•sos e dominando de metros de altura a pe
quena cidade que a enfrenta, varacendo ir trepando pela en
costa dos morros que a limitam: - é, sem duvida, panorama 
para impr·ess ional' O viajante que se approxima, e 01\llCa t'ati
gar o observador at·tento que estttda o local e esmerilha suas 
minutlencias todas». «Os terrenos desta localidade pres~aram
se, em épocas passadas, á mineração do om·o em larga escala, 
como testemunham ainda muitas e:x:cav<ações, tendo ao lado 
montes de cascalho e os extensos r e<>os, já em ruinas, que 
conduziam até ahi as agua.s do ribeirão elas P edras, que 
corre ao N . , e as elo Aguas Limpas, captadas á 1.0 kils. ele 
distancia, ao sul. O solo é, em geral, formado ele areias nas 
varzeas; mas o sub-solo é constituído por argilla e cascalho 
assentando, em profundidade variavel, sobre cocha que, em 
muitos pontos, emerge até a superncie âo solo. Os morros e as 
cnllinas, super li c i al mente argillosos, apresentam, pelas f(;mdail 
e erosões, a rocha a descoberto ; e a se na de S. Jt>sé, abrigacla · 
até meia encosta por vegetação, otfàrece tambem a descoberto 
sua parte su}Jeriot· formada ele blocos de goe las em decomposi
ção. Em alguns pontos das varzeas nota-se pequena camada de 
humus, e em oàtt·os de argilla vermelha ; o su,b-solo, porém, 
é s~mpt·e formado de camadas superpostas de argilla, cascalho 
e areia . A constituição geologica do sub- solo o indica, pois, 
desde logo como impermeavel , classificação confirmada pelq es
tudo da hydrologia da localidade, como passamos a ver. As 
aguas pluviaas es~agnadas nas cavas antigas de mi!J.eração só 
ba_i~am ele nivel lentam~nte, após muitos dias da sol, por 
effelto apenas da evap·oraçao . O exame dos volumes das aguas 
dos corregos, em ditferentes pontos dos r espectivos cursos, não 
revelou perdas sensiveis por absot•pção do solo. Sondando ó 
terreno, por meio de poços abertos, até quat1•o metros de .pr·o
fundidade, em pontos de altitudes ditferentes, só fot·am vet•ifi.
cadas insignifieantes infiltrações ele aguas pluviaes devidas á. 
camada frouxa do solo, e que, augmentando com a continua
ção das chuvas, desapparécem inteiramente nos gt•andes inter
vallos clellas. Accresce que as aguas provenientes da. Serra de 
S. Josê coruem todas, na loca\idacle súperllcialniente, por meio 
de innumeros oequenos cot•rego.s e ribeirões que despejam-aí! 
pos rios das Mortes e Carandahy, depois de atravessar as var
zeas em differentes sentidos. Não ha lençol de aguas subLerra
neas . Todos estes factos concordam plenamente com as indica
ções estabelecidas por Belgrand e Duran- Claye corno caracte
rísticas dos terrenos impermeaveis. « Dana 1es terrai11s imper
méables, il n'y a pas de nappes d'eau à proprement parler
diz Dur,tnd-Claye,- et comme la plus grande pat·Lie des eaux 
météoriques ruioselle à la surface du sol, les sources sont nom
breuses et peu considérables, d'autant plus éloignées les unes 
eles autres que le ta·rrain est plus imperméable. Tel sont: le ter• 
rain gl'anitique du Morvan, entt·e Cbâteau- Chinon et Avallon ; 
le terrain argillo-sableux (crétacé inférieur-miocene) qne l'~:m 
recontre des Montargis à Vouziers à la limite de l'Orléana1e, 
de la Bourgogne et de la Champ"Lgne ; et les argillas à. meu
héres de Corbeil à Melun e·t de Meaux: à Chateau-Th1erry. 
Dans Ies terrains iruperméábles, les cours d'eau sont i.nnom
brables, puis que le ruisselement leur donne naissance dans 
tous las plis du sol. .• Un terrain imperméable est Mturellemen' 
plus frais qu'un terrain perméable, et á chaque pluie un pett 
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(ort~, les moinclt·es ondula·tions clu sol dev"iennente eles ruisseau x 
qui produisent une ll'riga tion nattll'elle 1 ••• Il n 'y a pas de 
napes d'eau á propt·ement parler clans les terrains imperméa
bles ; i l se f ol"?no so~tvent eles étctnges s1t1Je>·ficiels ; i I y a eles 
simplea infiltra.tions cbns les couches s ~tperllcielles clu sul 
ameu blies par la végétat ion •.. Lorsqu'on ouvre un puiLs clans 
ces terra ins, on ne rencontre que eles suitements três fa ibles, 
que les habitants de la campagne appe llent eles pleurs» 2 ••• » 
Quanto á form ação geologica dos terrenos nes·h localidade, 
ass im se expri me o Dr. José de Carvalho Alnwicla : « Exami
nando-se atten·tament(;l o es tado de nudez e visível elec!Jmposi 
ção das rochas ela Serra de S. José, a natureza do material 
que f6r·ma o sub- solo das var zeas e, bem assim , a do ele que 
se form am os contrafor tes dessa serra e es tudando o facto da 
emersã') ela roch a em varios pontos elo sõlo,-conclue-se qu e 
os terr~nos das viLrzeas , ao en vez ele serem formad os por se
cUmen·tação ele terras ele a lluvião, que de termina a elevação 
de nivel, são devidos á clesnggregação das a·ochas clecomposlas 
pela acção da h umidacle, do~ vetrtos e das chuvas, e ao canse
quente escorregametrto rlo matel'ial desaggregado pa ra os leitos 
elos rios, que o transpo rtam. A acção corrosiva. desses factores 
ele decompos ição é continna e lenta, produzindo o abaixamento 
cl.o nível elos ·terrenos . Tive occasião de vel'ificar o clespr endi
~ento de um grande bl6co da serra , na parte que olha para a 
\~arzea elo P o;· to, no mesmo dia em que elle realizou-se . De
mais, é muito commum, no ·tenitorio m ineiro , a existencia 
de fendas n as encostas elos morros, que, potteo e pouco, se 
ala rgam. e aprofundam, tendendo a nivelar o terreno pela des
truição daq alturas ... As cond ições naturaes elo sub-solo 
desto. localidade dispensão, pois, qua.esquer tt·abalhos esper.ies 
ele drenagem, bastando., par a o completo dissecame nto el o s6lo, 
o at terra mento das cavas anti gas ele miner ação, ~t regulari
sação elo actuo.l ni vebmen·to elo ·terreno e conveniente canali
saçiio <!las aguas correntes e pluviaes, tra balhos todos estes que 
terão forçost~mente ele ser execu·taclos, si ahi ·tiver ele ser le
van tada uma cidade moderna, modelada pelas ex igenciaa 
actnaes da civilisação . Quanto á hydrogra phia ela localidade, 
fór01 a u m perfeito e completo sys tema de que é o rio elas 
l'l!ortes a principal arter ia. Nascendo na Serr a da Mantiqueira, 
a Sé de Bat·bacena, nas immecliações ele João Ayres, COl' t'e este 
magestoso rio em clirecciio ao rio GL' ande, onde conflue além 
da cidade ele S. João d 'El-Rei, desenvolve ndo- se, entre Sitio e 
S. João, em ce rca ele 100 kils., com clecl iviclacle média dê om,14% 
apresenta , á montante, var ias corredeiras e cachoeiras, sendo 
notavel a ele Ilh éos, e, á jusante, ele Santa Ri·ta pa ra dean'te 
é sau curso in·terrompiclo por succe3sivas corredeiras que agi
tam e l'evol vem suas aguas . Em um grande trecho, de mais 
ele 13 kils . para cima e outros ta ntos para baixo da VarL.ea 
elo M:wçal offe1·ece cur so ft•anco á navegação por barcos a 
vapor ele om,50 ele calado. O rio Caranclahy, qu e conflue ·no 
rio elas ~1ortes exactamente nesta localipade, como j l\ vimos, 
é de menores proporções e muito ·tortuoso nas proximidades 
ela Val'Zea, a 5 kils . ela qüal , a mon·tante salta impe·tuosa
mente de mais de 35 me·tt·os de altma, formando uma das 
mais impJnentes cachoeiras elo nosso .paiz, qLte tão numerosas 
ali ás conta, esparsas , por ·todo o seu vastissimo territorio. O 
sorprehendente espectaculo, sempre novo e sempre mages·toso, 
que prop::>rciona esta notayeJ quéd a será ele certo incentivo 
ass:í.s poderoso para o r apido poyoamento elos terrenos pro
ximos, r1ue cons·ti·tuem encantador a s itua.ção par a um elos mais 
aprazíveis arrabal des da fut·tra cidade . Da Ser'ra ele S. José, 
fertil em excellentes aguas potaveis, brotam innumeros cor
r egos e ribeirões que, como já mencion!Í.mos, a·travessa m a lo
cali dade em vadas cli recções, indo lançar suas aguas nos ri os 
elas Mortes e Carnnclahy .Nessa mesma serra bt·o Lam varias fontes 
tidas como medicinaes, que formam o pequeno carrego das 
Aguas Santas; uma dessas fontes é pronunciadamente terrea e 
e ou·tras therm icas, con set·vando a ·temperatura constante de 
29o, passam por a t·se tlicaes . 'rodos esses pequenos cursos 
cl'agLta correm por lei·tos de pedra nos ·tet·renos acciden tados 
e ele areias nas varzeas . Nem um des tes rios , cor regos e t•i 
beirões transbordaram durante os tres e meio mews - ali ás 
bem chuvosos - em que foi a localidade est11dacla pelo Dr. Car-

1 Pags . 180 e 181 da J lydraulique Agrico le de Dnran cl-Olaye, tom. 
for, 18)0. 

' Pag . 278 da mesma obrn \1o tomo ). 

valho Almeida, e in formações fidedignas sã;o lodas accordes· 
em qtte mui ra ramente kansborclam e s6 a pós c h nvas excepci0-
naes . A diífet·ença de nível, entre a superfície elas aguas nas 
cheias elos rios e as cristas elas ribanceiras , osc illou, dura n te 
os estudos, en-tre 2111 ,6 e 4-111 ,4, sendo na média de tres metros, o 
que p!J rmiL·tirá que as ruas marginaes da fuLura cidade, ·tra
çadas após a convenien te terraplenagem, fiqu em em 1úvd· 
muito superio r a ·tres me·tros acima elas ruaiot·es enchentes. E' , 
poi s, fo rça conclui1· que, ainda sob este asp<cto, ali ás importao-' 
tissimo, a Varzea do Mar çal offerece as me lhores condições para 
o es·tabeiecimen·to de gl'a nde e populos:t cidade, que seja eel i
Jlca~la de accor clo com úS preceitos technicos da ar te de con st~u ir .» 

VARZEA DO MELLO. Log. elo Estado ele S . Paulo, no 
rnun. elo Cunha . 

VARZEA DO MENDES. Carrego do Estado ele Minas Ge
raes, banha o mun. elo Cut'vello. elesagua na margem clir. do 
rio elas Velhas. (lnf. loc .). · 

VARZEA DO MILHO . Log. elo Estado elo R. G . elo Norte,. 
no rntm . de Trahiry . 

VARZEA DO PATROCINIO. l ov. do Estado de i\'linas
Geraes , no m un. de Guanbães, com uma esch. publica . 

VARZEA DO PAU GRANDE. Log. elo Estado de Per-
nambuco, no mnn. ele Bom Conselho . . 

V ARZEA DO PICO. Pov. do Estado das Alagôas. E' de 
grande futur o pelo seu. moYimen'to commercial. A Lei n . 35 de 
30 de maio de :l893 elevou- a á villa com o nome ele Capiá, 
·transferindo par a ella a séde do mun. de Agua Bra nca. 

VARZEA DO PORCO. Log. do Estado elas Alagôas. no · 
rnnn. de Anaclia. 

VARZEA DO PORTO. Corrego elo EsLaelo ele Minas Ge
r aes , cone par·allelamen·te ao contraforte da serra ele S . José, 
atravessa a varzea e vae desaguar no rio das Mortes, 

VARZEA DO SACCO, Log . elo Estado el as Alagôas , no· 
mun. ele Anadia . 

V ARZEA DOS BOIS. Rici do E stado ela Bahia ail'. do rio· 
do Peixe , que é lrib. elo Paraguassú. ' 

VARZEA DO SIQUEIRA. Log. elo Estado elo Cear {~, no · 
mun. ele Mecejana. 

VARZEA DOS LAÇOS . Log. do Estado ele Sergipe, no 
mun. cle .Vil'la Nova. 

VARZEA DOS PINHEIROS. Log . no mun. do Cunha 
do Estado ele S. Paulo. 

VARZEA DOS PORCOS. Lagõa elo Estado ele Min as Ge-.. 
r aes, no clist. ele Santo Antonio elo Matto \ T.e rcle . (Iuf. loc.). 

VARZEA DO TIMBAÚBA. L agôa elo Estado elo Ceará, 
no distr. ele Arneil'oz. Neli a encontraram-se fosse is ele dimen
sões gigan tescas. 
· VARZEA DO TIRO . Riacho elo Estado ele Pern ambucoy 

affi . do rio Pajehú . (Honorato). 
VARZEA DO URUBÚ. Log . elo Esiado elo Rio de Ja-

neiro , no mun. de P el t• bpolis. 

V ARZEA FORMOSA. Pov . do Es·tad.o do Cea rá no termo 
ele !poeiras, com uma esch. publ. de in st . prim., ct:eacla pela 
Lei P rov. n. 929 de 6 de agost o de 1860. Fica si tuada na pla
nici~ da serra cl us Coco~ . a SO ele S . Gonçalo. Deve sua fun
dação a José Gonçalves Moreira. Tem uma capella . 

VARZEA FUNDA. Log . elo E stado de Matlo Grosso, no· 
dist. el e San·to An tonio e mun. dtL capital. . . 

VARZEA GRANDE . Parochia do mun . ela capital elo Es
tado de Matto Grosso, ct·cacla pela le i 11. 145 ele 8 ele a bril de 
1896. Por suas divisas correm os rios Bancleira, Pat•y e Cocaes . 

VARZEA GRANDE. Log. do Jilstaclo elo P ia uhy, no termo 
de S. João elo Piauhy. 

VARZEA GRANDE. An tiga pov . elo clist. ela Granja, 
no Estado do Ceará. Foi elevada a par ochia pelo art. :l ela 
Lei Pro v. n. 1.20f> ele 10 ele agosto de 1867, que deu-lhe a 
invocaç'ão ele N . S. ela Pi edade, e á villa pela de n . 1.316 de· 
2'! ele setem bro ele 1870, que deu-lhe a denominação de Palma . 

VARZEA GRAN.DE. Log . elo Estado do Rio Grande do 
Norte, no mun . ele 'rrahiry. 
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V ARZEA GRANDE . P ov . do Estado ele P er nambuco, no 
dis tl' . de N. S. do Rosat•io ela Muribeca ; com uma esch . publ. 
I-Ia outros lo<>s. elo mesmo nom e nos mu ns . de 'l'aquaretinga, 
·P au el' Alho, 

0

!ilazareth, Bt·ejo, Canhot inho , GameJJeira e Goy
anna . 

VARZEA GRANDE. Log . do Es tado das ,\ lagüas, no 
dist . do JaCLihype e mun. de Porto Calvo . 

V ARZEA GR AN DE . Arraial elo Estado das Alagôaa, no 
mun. do Pa rahyba . Ha um out ro com o mesmo nome no mun. 
da União . 

VARZE A GRANDE . Log. no mun . ele Campos elo Estado 
elo Rio de J a neiro , na estrada c1ue segue para o 1mbury . 

VARZE A GRANDE . Bairro elo mun . ela Cutia, no Es tado 
ele S. P aulo ; com um <t esch. publ. ele ins·tr. pri maria. 

VARZEA GRANDE. Baüro elo mun. ele S . Luiz do Par a- · 
hytinga : no E tado ele S . Pnulo ; com uma escb. publ. de 
ins t. primar ia . 

V ARZE A GRANDE . Log; do E stado de Goyaz, nCJ mun. 
da Pa im a, á ma rg~m esq. do rio Maranhão . 

VARZEA GRANDE . Serro·ta no mutl. de Lavras e Estado 
do Cear ú. , Ta mbem encontra-se escripto Vargem Gra nde. 

VARZEA GRANDE. Serra no mun. de Gravatá do Es tado 
de Pernambnco (Inf. loc .) 
. VARZEA GRANDE. Mono do Estado de Santa Catbal'ina, 
na es trada de Lages . 

V ARZEA GRANDE . Riacho do Estado do Piauhy ; desa
gua no Parnahyba abaixo ela foz elo riacho Ma lhado, que cou e 
pelo Maranhão . 

V ARZEA GR ANDE. Riacho elo Es tado das Alagoas, atll. 
do Tatua munha . 

VARZEA GRANDE . Ribeirão do Estado de Matto Gt•osso, 
a tll. elo r io Pat·a natioga pela dir., no mun. elo Diamantino. 

V ARZEA NOVA. Log . do Estado ele Pernambuco, ho _ 
mun . de Agna Preta . 

VARZEA NOVA. Log. no mun. ele Guarapary elo Es tado 
do Espirilo Sao·to. 

VARZEA P E QUE NA . Log . do Estado de Santa Catba 
r i:na, no dist. de S. Francisco . de Paula de Cannasviei ras. 
P ertenceu á fi·eo-uezia das Necessidades, da qual foi desmem 
brada pela Lei 'it . 489 de 11 de maio ele 1860 . 

VARZEA REDONDA . Log . do Estado do Pia uhy, no 
termo de S. João do Piauhy . 

V ARZEA REDONDA. Log. do :mstaclo ele Pernambuco, 
no mun. de Tacaratú. 

V ARZEA REDON DA . Log . elo Estado de Matto G1·os ;o, 
no mun . do Livramento, á mnrgem dir. do ribeirão Pary . 

VARZEAS. Di st . m·eaclo no mun. ele Sant'Anna elo Mattos• 
do EsLaclo do R . G . do Norte, pela Lei P ro v. n . 271 de 2 de 
abril de 1853. 

V ARZEA VERDE. 
de S. Christovão. 

Lagôa do Estado de Serg ipe , no mun. 

VARZINHA. 
Dôres . 

Pov. do Es tado de Sergipe, no mun. de 

VARZI MH A. 
mirim . 

Log . elo Es·tado ela Ba hi a , no dis·t. de Para-

V ARZINHA. Bairro elo mun . de Arêas, no Estado deSão 
P aulo; com uma escb. publ. ele i nst . primaria. 

VARZINH A. Bai rro do num. de P arahybuna, no Estado 
de S. Pa ulo ; com duas eschs. publs . de inst . pl'im., t encln sido 

· a elo sexo feminino creada pela Let P1·ov. ·n . 126 ele RO de 
abril de ·1885. 

VARZINHA. Log. no mun . da ca pital do Estado ele Mat to 
Grosso. 

VAR ZI NHA. Riacho do Estado da Bahi a : nasce no serrote 
Compl'iclo e cl esa?ua no rio Bom Successo, a ill . elo Capiva ra , e 
este elo I tapecuru- assu. Rece be o Cat·a hyba. 

V ARZINH A. Rio elo Es tado de S. Paulo; desaguw na mar 
gem esq. elo Tieté , enke o Itahim e o T aiassupeva. E' atra ves
sado pela E . de F . ele S . Paulo ao Rio ele Ja neiro. 

V ARZINHA. R io elo Estado ele S. Paulo, all1. elo Parahy
t inga, en·tre Silveiras e Arêas . 

VARZINHA. Arroio do Estado do R . G. do Sul; desagua 
na mat·gem esq. elo rio Pa rdo, proxi mo á fo z do JaClthy. 

V AR ZINH A DA GAMALLEIRA. Log . elo Es tado do 
Ceará, no ·termo elo Saboeiro. 

V ASA BARR IS. Rio que separ a o Es tado ele Sergipe elo ela 
Bahia: nasce ua sel'l'a da Borracha , pet·to da do T ;úba, no 
Es·tadÓ ela Bahi 1> ; corre cerca ele 600 k ils. de O. a E ., cor
·banclo todo o Es tado ele Serg ipe, e vai desembocar no Oceano, 
form ando um a enseada na lat. ele 11° e 18'' e na long. de 
28o e 3'. onde fi ca a bar ra ela cidade de S . Chr is tovão . Sua 
barra é 'bem per igosa e o porto pouco f!·equentado, pela deca
dencia em que es tá Estado antiga capital do a. Este rio 
aclmi úte navegação de 36 a 42 ki ls . a té a villa ele HRporanga, 
com a influencia ela mil.ré ; as su ;1 s margens siio fer teis e ame
nas, i.Jorclaclas ele mat tas vi;•geus, q ne se prolonga m em toda a 
extensão do Estado. Do ponto onde o l'io faz 27 leguas de curso 
e que j á pet•tence ao ·terrHol'io ela Bahia , até sua nascença, os 
ter renos elas marge ns só se pres~am á cl'iação de gad •l. Este 
rio inunda no ve1·ão as va rzeas que lhe são a'cljacen ~es, nas 
quaes ss acha m erlificados muitos engenhos , e quando a en
chen·te perdura ca usa graucle es tt•ago nas plantações; porém 
quando torna ao est.ado naLural , deixa o terr eon inundado bas~ 
tante fec undo, no qual vegetam então com uber dade os cereaes 
e a canua ele assucar . « A bacia do Vasa Barri s, a segunda do 
Es·taclo ele Se rgipe a co ntar do Sul, é pouco lar!ra e a mais 
extensa, e não i rri ga exclusivament e territori ov sergipense. 
At ravessa o Estado ele O. para L . , tendo suas cabece ir<ts na 
se t'ra ela 'l'iuba ou l tiuha, em ·ter ritori o sobre que a Bahia 
actualmen ~e exerce jurisd icção. Pela margem clir . o Vasa 
Ba rris nenhum affi . rec3be ele cmso consider avel, com excepção 
ele alguns largos es teiras que pa ra ellA correm j .unto á sua foz; 
mas pela margem ~sq . vão nelle desaguar muitos ri os que fer
·tilisam as mc•ttc•s ele I ta,bc•ic•?Ub, dos quaes os mais notaveis sob 
o ponto ele visLa historico são o Salgado, o J acoca , o Lomba e 
o rio das Pedras (Potyhyp cbcb). Não sabemos a ca usa ou cir
cums tancia que determin ou o nome que tem; entretanto a desi
gnação portugueza de Vasa Barris é an·tiquissima: da ta de 1590. 
Os inclios o chamavam rio elo jJeixe VC?'melho (l?·a,p iranga) e 
seu- primitivo nome indígena era Pit~thy, não nos sendo pos
sível dai' a razão do pt·evalecimento elo prim eiro ; ali ás facto 
que se encontra re produ_z icl? e~ quas i t?d.os os rios de Sergipe, 
como provando que naçoes m d1genas dl11erentes pelos cost umes 
e pela língua e dista nciadas pelo ·tempo habi·ta1•am em seus do
mínios . O rio Real, pot• exemplo , cujo nome indigena é T a;dpe 
foi primit ivamente ch amado pelos natur aes Itanhy , e o nom~ 
Pic•~thy, que indica sêu principal affi ., subs tituiu o ele I najo· 
robcb, porque era a n teriormen·te de sig nado. No verão , o Vasa 
Barris é pouco caudaloso, mas temido pelas suas febres . · Nu
t l'e - se, porém, rias aguas dos montes por occas ião das in ver
nadas e chuvas tor renciaes; .então suas enchentes são e ~pan 
tosas. No cur to espaço de a lgumas horas, qua ndo relampagos 
fuzilam para as bandas elo occiden te e cahem as 11esaclas chuvas, 
avoluma- se vertiginosamente , transborda com espa ntoso ruído, 
clamnifi.ca l)l'Oprieclades i•uraes, solapando ou teir os íngremes que 
açoi'ta com sua cabelleira liqu ida e arrasta na correnteza arvo• 
r es e animaes. Nessas occ:as iões é então extt·aorclin·ariamente 
caudaloso; sua col'!'en te não é inferior á elo Rhoclano. O an
tigo proverbio Ir ter no Vi:bsc• B anis dá cabal idéa do que 
elle é; mas a massa do povo o adora, como fa ustoso precursor 
ela esta,çc<o do vetdc, e por sua. vez o ch ama wna ccwta, elo 
sc1·tão . Desagua no oceano, na fam osa enseada do seu nome, 
recebendo a té sua foz o XindtJba , o S . Maria ( 1), o Una e o 
poe'tico Paramopll.ma , que banha a Yelha cidade ele S . Chri
stovão». 

V ASA CANUDOS. Carrego elo Es·tado ele S. Paulo, a ffi. do 
I'tupeva, que o é elo i\iogy -guassú . 

V ASA COTIA. Ilha no dist . ele Guaj ará- mi ry, no Estado 
do P ará . 

\ I) Os portu<> uezes chamaram tambem este rio Agt~apec i.ba , hybri
dismo fo rma.do

0
do poi·tuguez agua e dl) in dige_na 2Jetiba o u patitiba, de

s ig nação pela qun.J é con hecida uma das suas 1lhus , mas o seu v·e rda
deiro no me é Jpatibn . - ,Yola elo antor. 
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Log. do Estado de Pernambuco, no d•ist. ria VASANTE. 
Vicencia. 

VASANTE GRANDE. Ilha elo Estado da Bahia, no rio 
S. Francisco, acima G!a cid'l.de ele Urubú. « O canal entre a 
margem esq. do rio e a ilha da Vasan·te Gran.de é s6mente 
naveO.avel por canôas e em alguns pontos obstrmdo por paus 
cahüfos pa1•a dentt•o do alveo deste braço do rio.» (Halfeld.) 

VASANTE GRANDE (Porto da). No rio Parnahyba, 
acima do porto de Taquary e abaixo da ba rra do riacho Vamos 
Vendo. 

VASANTES . Dá-se este nome no Estado do Ceará. ás plan
taç ões de diversas fructas alirnenticias, éiB quaas são guarda~as 
por cercados de talos de carnaúba. As margetls do Jaguanbe 
são abll ndan tes de va~antes. 

VASANTES. Pov. do Est3.do do Ceará, no mun. de Ara
coiaba · com uma escola mixt. creada pelo art. 11 da Lei Prov 
n. 2.005 de 6 de setembro de i882, e um dist. ele paz creado 
pela Lei Prov. n . 2.0il elo mesmo dia, mez e anno. 

VASANTES. Log. do Estado do Ceará, no termo de Maria 
Per.~ ira. 

VASANTES . Riacho <lo Estado do Cear á , col'l'e para o l'io 
dos Cacbonos, afll. do Quixeramobim. 

VASCO. Lagôa do Estado do Piauhy, no mun . ~e S: .João 
do Piauhy. E' redonda, grande, nunca sécca e é multo p1scosa. 
Allirmam-nos ter uma legua de comprimento, uma. de largura 
e tres de circumferencia. 

VASCO DE MACEDO. Nome cl,e um passo t3:x:istente no 
rio Caver:i; no gstado do R. IJ. do Sul. 

VASCONCELLOS. Log. do Estado de Pernambuco, no 
dist. da Vicetlcta. 

v ASES. Pov. do Estado d~ Mina~ Geraes, no dist. de 
Itambé e mun. da Conceição, com umas 40 oasas, 160 habs., 
uma esoh. e uma ermida. 

V ASSOLA. Serra do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Marianna, proxima ela serra do Bom Jardim. Fie~ entre os 
dists. de S. Domingos e Senhot• Bom Jesus do Furqtum. 

VASSONUNGA. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, atn, do 
rio Mogy-guassú. 

VASSOROCA. Log. do Estado de S. Paulo, no mun. de 
Sorocaba. 

VASSOURA. Morro e rio do Estado de S. Paulo, no mun. 
do Ribeirão Preto. O morro dá origem a diversos ribeirões, 
entre os quaes o Pontal e o Cemiterio. O rio desagua no l'i
beirão do Cascavel, affi. do Mogy-guassu. 

VASSOURA. Carrego do Illstado ele Goyn.z, no dist . do 
Barro Preto e mun. das Antas. 

VASSOURAL. Log. do Estado de S. Paulo, no mun. de 
Lorena, com eschola. Tambam esct·evem Vassoral. 

VASSOURAL. Morro no mun. do Ribeirão Preto, do 
Estado de S. Paulo. Dá origem a alguns ribetrõea c1ue col'~em 
para o rio Pardo . 

VASSOURAL. Carrego elo Estado de Minas Geraes, afll. 
do Pau Barbado, qne o ~ do rio Turvo Pequeno'. 

V ASSOURAL. Ribeirão do E~tado de Minas Ge~·a·? s, atn. 
da margem dir. do rlo Tu.rvo Gra nde. 

VASSOURAS, Cidade e mun. do Rio de J aneiro, séda da 
com. do seu nome. E' uma cidade formosa, bem localisada, 
com ediftcios magnilicos, mas em completa rlecadenci a . Causa 
tristeza penetrar- se hoje ne.ssa cidade, sem animação, sem viela 
e sem cornmercio. Vassouras, entretanto já teve um passado 
prospero. Quando ahi estive, ha uns quinze annos, tinha um 
aspecto festivo. Possuía então um excellente collegio o roeu 
infeliz e saudoõo amigo Alberto Brandão e exercia a clinica 
outro amigo, o Dt· . Luci ndo Filho, notabi lissimo medico, 
eximia latinista e mavioso poeta, o qual redigia um impo1·tante 
jornal e muito se esforçava pelo progresso da cidade . Infeliz
mente o desapparecimento do collegio, a morte do Dr. Lucindo 
Filho e as epidemias que a ssolaram a cidade, ha 1.0 annos, 
fizeram com que as principaes familias a abandonassem, o 
commercio delinhasse, de sorte que pôde-se dizer que Vassouras 
hoje é uma cidade morta, relativamente ao movimento que 

teve naquelles tempos . E' Vassouras séde do mun : a da com. 
do seu nome sitttada em lu.,.ar elevado. entre morros escal• 
vados e desp'idos de vegetação, a 5 kils. d.J. estação ele Vassouras, 
u. qual é ligada por uma pequena estrada de terro, com r~as 
laraas e calçadas bJnitos e custosos pt·eclios, asylos FurqUlffi 
e P

0

orciuncula, m~triz, Santa Casa ela, Misericordia, com uma 
capella de Santa Isabel, bonito Fort~m e Casa ela Camara. 
A matriz é um templo vasto e está situada em lugar elevado, 
com a frente voltada para um elegante jardim e para O< 
For1~m tendo em um elos lados a Casa de Misericorclia e do 
outro o' palacete de D. Anna Jesuina Teixe ira Leite. Tem_ s~.is 
altares : o altar-mó r, com a imagem de :-r. S. da Concetçao, 
padroeira da cidade, o ele S. Pedro, o de Sant' Anna, o d!~. 
Sagrada F amilia o dA S. Sebastião, e nm na sacristia, com 
as imagens de N. S. das Dôres e Senhot· dos Passns. No 
bap'tisterio ha, além da pia baptismal, as im age ns de Nossa Se
nhot•a e S . João. Tem um gt·ancle côro, doeiS pulpitns, duas 
torres a um relogio no centro. Entra-se para ella por um 
"'rande pateo, todo ladrilhado de marmoi·a, cerca'lo por Ut?l 
~radil de ferro e com ·tres portões . Além ela matriz, tem ma~s 
~ egreja elo Rosario. A Casa de Miset·iciJrelia é um edifiClO 
grande e bem montadtl ; cor1_1 bo~ pbarmacia, divet:sos appa
relhos cir•urgteos, coo fortavets le1tos de ferro, banhetros , salas 
espaçosas e bem ventiladas . Além da capella, que tem a! 
imaaens de Santa Isabel, Sa nt'A una e S. José, lem a sala das 
sessÕes com os rett·atos dos benemel'itos Ba1•ã.o de Vassouras .e 
Barão de Tinguá. No retrato deste ultimo h a a seg uin te inscrl
pção: « Re tra·to do illxm. Sr. Barão de Tinguá, ql.!e!: Camara Mu
nicipal mandou tira r como teqtemunbo ele grattdao deste mun. 
pela genPvoaa doação da Casa de Caridade, fundada no anno de 
1852 pelo Exm. Barão , e off'ereciclo á Casa ele Ca ridade pa ra per
petuar a memoria de tão benemel'ito acto .» O Asylo FurqUtm, das• 
tinado a meninas e dirigido por ü-mãs da Congr":gaçãodo Amparo, 
é um grande edilicio, assobraclado, coro seis .1anellas de .frente 
em cada pavimento e situado na t·ua Caetauo Furqu1m. A 
um elos lados lê-se o seguinte: «Camara Municipal. i894.» 
O Asylo Porciuncula é destinado a meninos e fnnoClOtla em 
uma casa terrea. O Paço da Çama1•a é lambem um edifi.cio 
gt·ande, com a fachada sobre columnas de pedra , voltada para 
um eleaante jardim. Possue uma bibhotheca com cêrca de 
quatro mil voiumes . 'fero importantes palacetes pa rticulares 
como o do Barão do Amparo, com um bailo p:ll'que e á eu· 
trada. da cidade o do Barão ele i\1assambar<i. e o do Barão de 
Vassouras . fia ~a cidade uma unica pharmacia, uma typo• 
gt·aphia, um club de dança, um hotel, poucas casas commer
ciaes, cerca de 5')0 predios e tres cemiterios, um mal collocado 
no centro da cidade, achando-se interdicto, com uma capel• 
linha ele N. S . da Conceição ; outro fóra, em um morro e a. 
um kil. da cidade ; outro a ltns iOO metros de distancia e 
que está fechado. ill ' a cidade illuminada a kerozene. O mun,., 
outr'ora tão fertil em virtude doa bens montados estabeleci
mentos ruraes e excallencia dos tert:enos era um dos que no 
Elstado do Rio de de Janeiro mais café exportavam. Tem 
decahido consideravelmente não s6 pelo abandono elos t errenos 
como pela devas·tacão de suas mattas. E' atr avessado pelas 
estradas ele ferro Central e Melhor amentos elo Brazil. A cidade 
tem duas escbs. publs., um collegio particular, an-encia do 
correio e estação telegraph.ica. E' abastecida actuafmente da 
excellente agna vinda do lugar Santa Catharin't , dista nte trel{ 
kils . A população da cidade é de 2.000 habs., pouco mais ~u 
menos . F oi VassonrJ.s em principio uma sesmal'ia denoml
nada de Vassom·as e Rio Bonito, e concedida em 5 d e outubt•o 
de 1872 a Franc isco Rodrigues Alves e Luiz Homem ele Aze• 
vedo, sendo aquelle o primeiro culbivador d~ lugar nessa cidade 
e suas vizinhanças e quem poz-lha t al nome. Saint Adolphe, 
descrevendo esta cidade, então villa , diz: «No pt·incipio do 
seculo ein que estamos, o sitio oride es tá assentada esta nova 
villa, era um despovoado coberto de matto e de certa especie 
de arhus•to de que no Brazil f'azem vassoura~ ; foi-se este sitio 
vagarosamente povoatldo ele sorte que em 1820 havia já nelle 
obt·a do um cento de moradores. De então em diante a Ligmen
tou de tal mo1o a população que de simples povoado, que 
era, passou a ser villa por lei geral de 15 de janeit·o ele 1833,. 
em virtL!cle da qual foi a villa do Paty do Alferes clesp~jada 
desse titulo, em razão da J?OUca população que pos3uia, dan• 
do- se á nova villa por clistrtcto o da vi lia suppri micla." A 2.2 
de abril de 1833 celebrou Vassouras a primeira sessão da Ca: 
mara Municipal, presidida por Lauriano Cot·rêa e Caqtro. Fo1 
elevada á categoria ele cidade pot• Lei Pro v. n. 96'1 de 21 de 
setembro de 1857. Sua egreja matriz foi creada por Lei Prov. 
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n. 108 de 23 de dezembro de 1857. E' comarca de 2a enbran
cia, creada pela Lei Prov . n, 14 de 13 de abril de 1835 e 
classificada pelos Decretos n. 687 de 26 de julho de 1850; e 
n. 4.868 de 19 de janeiro· de 1872. Comprehende os dists. da 
cida~e, de Paty do Alfere.e, 'Ferreiros, Paty Jestação), Sa~ra 
Fam!lia Rodeio e Belém e os povoados: estaçao de Vassonras, 
es tação 'da Alli ança, Ribeirão, Pocinho, Massambará, Ma·ta 
Cães, Vargem do Manejo, Marcos da <?o~ta, S._ Jeronymo, 
Monsores, Pirauhy, Monte Alegre, Bacu biXa; estaçao de Pal
)lleiras, Lagoinha, estação da Serra, est-ação do Oriente e 
Sucupira. A respeito do nome ela cidade consta que ahi mo
rava uin homem que fazia vassouras de .fibt·as de palmitos e 
as vendia aos ·tropeiros gue por ahi transita'Vam. 

VASSOURAS. Log. do Estado do Ceará, no dia. de S. Jos é 
da Cacboeit'a do termo de Maranguape. · 

VASSOURAS. Pov . do Estado das Alagõas, no mun . de 
Coruripe . 

VASSOURAS. J!:stação ela E, de F. Central do Brazil, no 
:ffis·tadorlo lUo de Janeil~o, á margem dir. cJo rio Parahyba_e 
Junc·to á fóz do rio das Mortes. Dista 128k,557m do R10 
de Janeit·o e está a 344rn,270 de altura sobre o nível do mar. 
Fica entre as estações de Ypiranga e Desengano. Tem uma 
llgencia do correio e estação tele-gt•aphica. A parte dessa es
trada elo Ypiranga a Vassouras (-13k ,078) foi inaugurada a 18 
de junho de 1865 e a de Vassouras a Desengano (3",479) a 17 
de dezembro do mesmo anno . Dessa estação parte a estrada de 
ferro Vassourense, que termina na cidade de Vassouras com 
6.600 ·metros ele ext~nsão . 

VASSOURAS , Serra do Estado do Rio Grande do Norte , 
no mun. do Patú. 

VASSOURAS. Hiacho do Estado do Ceará, banha o mun. 
de Santa Quilel'ia e desagua na margl3m esq. do rio Jacurutú. 

V ASSOURENSE. Estrada de fet·ro do Estado do Rio de 
Janeiro, pane da estação de Vassouras da E. de F . Central 
do Brazil e com um percusso de 6",600 vae á cidade d'~~uelle 
nome, Suas condições technicas ~ ão : bitola Om,60, dechvlClade 
maxima 3, 5% · raio mínimo das curvas 45m, Como obra d'arte 
tém apenas udJ. viaducto de 4UOm de comprimento e algumas 
pontes de pequenos vãos sobre o rio das Mortes. O se~ trafego 
foi inaugurado a 5 de abril de 1881. Tem duas estaço~s: a da 
cidade e a da E. de F, Central do Braztl. A concessl!-o . desta 
est1·ada, em que se t1•ansformou o fex:_ro carril que exte~ta e_n
tre a cidade de Vassouras e a estaçao deste nome, fo1 felia 
pela Camara municipal. 

VATINGA. Bairro dõ mun. de Ilapetinfnga e Estadu de 
S. Paulo. 

VAU. Pov. do Estado de Minas Geraes, no mun. da Dia
mantina com uma esch. publ. de inst. prim. para o sexo ID!J.S· 
culino, creada pela Lei Prov. n. 3 . 217 de H de outubro de 1884. 

VAU, Antigo clist. do ter ma de ·S. João Baptista, no Estado 
de Minas Geraes. Foi supprimido pelo ari. III da Lei Prov. 
n. 2. 73.2 de 18 de dezembro de 1880. 

VAU. Mot·t·o do Estado ele Minas Geraes, no mun. da Dia-
mantina . . 

VAU. Ribeirão do Estado de Minas Geraes na estrada de 
Queluz a S . João cl 'El-Rei; desagua na mat·gem esq. do rio 
Carandahy. 

VAU . Carrego do Estado de Minas Geraes, aJL da margem 
esq. do rio El vas . 

VAU, Rio elo Estado de Minas Geraes, nos mun s . do Seno 
e ;Diamantina Rec~be o carrego do Feijão. 

VAU. Ribeil'ão elo Estado de Minas Geraes, aft' . da margem 
dir. do rio Gt·ande. 

VAU. Cot·rego do Estado de Goyaz, aff. da margem esq . do 
ribeirão Jacobina, trib. do r io Col'umbá (Inf. loc .). 

VAU. Cachoeira formada pelo rio P'lrnahyba, proxima da 
nascente e acima da cachoeira das T a bocas . 

Vf'\U-ASSÚ. Rio elo Estado de Minas Geraes, aff. do rio 
Piranga, no mun . de Ponte Nova. 

V-AU DE FRANCISC::O MARTINS. Log. elo Estado de 
Minas Geraes, sobre o ribeirão Santa Gertrucles, na estrada que 
de Uberaba vai a Campo Bello. 

VAU DE SANT' ANNA. Ilha no rio Uruguay e Estado do 
R. G. do Sul, entre S. Borja e Itaquy. 

VAU DO BUTUHY. Ilha do Estado do R. G. do Su.I, no 
rio Uruguay, entre S. Borja e ltaquy. 

VAU DO CORONEL PINTO. Log . do Estado de Minas 
Geraes. sobre o rio da Prata, na estrada que da cidade da 
Prata vae ao dist. do FructaL 

VAU DO MANOEL ROQUE. Log. do Estado deM~n~s 
Geraes, no dist. ele N. S. do Carmo do Prata , sobre o nbetrao 
S. José. 

VAlJ GRANDE. l':Jog . do Estado de Minas Geraes, no 
mun. de Ponte Nova, com uma esch . municipal. 

V A V AHÚ. Log, do Estado do Ceará, no mun. de Maran
guape, a N. O, da cidade. Existe ahi um açude, que recebe 
pelo riacho que lhe dá o nome as aguas de grande parte dia 
serra que fica ao poente . 

V A V AHÚ. Riacho do Estado do Ceará, na cid;tde de .Mia
ra.nguape. 

V A YMY. Serra elo Esta do do Pará ; situada ao S . da Sel't'~ 
Sacury e a L. da Cunury. Vem mencionada na planta do rio 
Trombetas levantada pelo Sr. J, Barboza Rodrigues. 

V AZANTINHA. Log. na ilha Grande, que fica no rio 
Parnahyba. 

VEADO. Dist . do Estado do Espírito Santo, no mun. do 
Alegre . Orago S. Miguel e diocese da Victoria. Foi crendo 
parochia pela Lei Pro v. n 9 de 13 de julho de 1866. Desmem
brado do mun . do Cachoeira de Itapemirim pela de n. 18 de 3 
de abril de 1884. Tem duas eschs. 

VEADO. Sel'ra do Estado da Bahia, no mun. do Riacho de 
Sant'Anna. 

VEADO. Sel'ra do Estado de Minas Geraes, no mun . da 
Conceição á margem do rio Parauna. 

VEADO. Ilha do EP.tado do Amazonas , no rio Japurâ . logo 
acima das ilhas Sirapó e Puraqutl. · ' 

VEADO. Ilha no mun. de Mirítiba do Estado do Ma
ranhão. 

VEADO. Ilh.a do Estado do E. Santo, no rio Doce entre 
Linhares e o Tatú. ' 

VEADO, Ponta de pedra no littoral do mun, de Cabo Frio 
do ·Estado do Rio de Janeiro, fronteira ao ba.nco situado entre 
a ilha de Cabo Frio e o continente. 

VEADO (Çanal do). Pequeno canal entre a ponta desse 
nome e o banco fronteiro, no mun. de Cabo Frio e Estado do 
Rio de Janeiro. Vide Mcwamotá (canal de). 

VEADO. Igarapé elo Estado do Pará, banha o mun. de 
Muaná e desagua no rio deste nome. 

VEADO. Igarapé do Estado do Pará, banha o mun, de 
Breves e de~agua na :nargem direita do rio dos Macacos. 

VEADO. Riacho do Estado de Sergipe, aff'. da margem clir. 
do rio S. Francisco . Sua foz fica junto da grande cachoeira do 
mesmo nome. · 

VEADO. Rio do Es tado do E . Santo, aff. do r io Preto mais 
tarde Itabapoana. 

VEADO. Ribeirão do Estado do E. Santo, aff. da margem 
esq. do Quu.tioga , que é tl'ib, do Benevente. 

VEADO. Rio do Estado do Rio de Janeiro a ff. do Mam
bucaba. 

VEADO. Carrego do Estado de S . Paulo, aff. do Corum
batahy. 

VEADO . Corrego do Estado de S. Paulo, banha o mun. de 
Dous Conegos e desagua no rio Jahú . 

VEADO . Ribeirão elo Estado de Santa Catharina, no mun. 
de S . Bento. 

VEADO . Arroio do Estado do R . G. do Sul, aff. do arroio 
Grande, tl'ib. do Vaccacahy-mirim. Recebe o Pinto. 

VEADO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, alf. dir. do 
rio das Antas depois 'l'aquary. 
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VEADO. At• t·oio elo Estado do R . G . elo Sul , a li'. esq . do 
rio Caclea, trib. do Cahy . 

, VEADO . Corrego do Es tado de Min ae Geraes, aff. do ribeirão 
do P aula Ramos, no elist . ele San t' Anna tl com.. do Man!ll!assú . 

VEAD O. Co n ·ego elo Es tado de Goyaz, no mun . ele E n·tre
Rios . 

V EADO. Lago elo Estado elo Pará , a ma t·gem elo Ta pajo?., 
pouco ao S. da foz do Amp ium . P erde-se em paúes não conhe
cidos e tem comm uni caçãn com o Arapixu na por meio ele um 
canal denomi nado f two elo Vcaclo . 

VEA DO . Lago elo Estado ele Goyaz; clesagua na margem 
esq . elo bra ço esquerdo elo rio Aragu aya pro~ imo ao lago da 
P reguiça . 

VEADO BR AN CO. R io elo Es tado ele S . Paulo, a !Y. da 
margem d it•. elo r io P a t·a napanema . 

V EAD O M AGRO. Senado mun . de Bezet·ros do Estado ele 
Per namb~tco . 

V EADO M AGRO. Car rego do Estado de Pem a m bnco, banha 
o m un . cl J Bom Co nselho e elesag ua no r io Para.hyba .(I nf. loc.) . 

V EADO M ORTO . Ser ra do Es tado elo Ceará, no mun. ele 
L avras . 

VEADO PODR E. Log . do g staclo de Pern amlnco, no mun . 
elo Brejo . 

VE ADOS. Log. do Estado elo Pütuhy , no termo de S. João 
do Piauhy . 

VEADOS . P ov. no ler mo de Tr11ipú do Estado das Alagoas; 
com um a esch. publ. m ixta ele ins tt·. prim . , creada pela Lei 
Prov. n. 916 de 28 ele j unho de 1883 . 

VE ADOS. Ar m ial elo Estado da Ba hia, n o mun. ela Giboia ; 
com u ma esc h . publiGa . 

VEADOS. Log . do E <;tado de S. P aulo, no m un . do R io 
Novo. 

VEADOS . Bai t't'.) elo mu n . de I lape ~ini nga e Es~aclo de 
S . Paulo . 

VEADOS. Um dos quarte irões ela cidade ele Curyt iba , no 
Es~ado do P araná . Denomina- se hoj e R i beirão da Onça . 

VEADOS . Log . do Estado do P ara ná, no el is·~ . ele Colombo. 

VEADOS . Pov. no mun . ele Mon tes Claros do Es tado ele 
Minas Ger aes . A Lei P r o v. n . 2 .037 ele 1 de dezembro de 1873 
creou ahi uma esch publ. , que foi transfe rida pat•a Mol'l'inhos 
no a nu o s~guinte , em vir tude 'ela Lei n. 2 . 064 ele 17 de dezembro. 

VEADOS . Lapa 36 kils . a E . S. E . da vilJa do Diama ntino 
na Se rra Azul ; no Es Lado de Matto Grosso . NeiJa t em origem o 
r io Preto, a tl'. do A1•.inos. 

VEADOS . Ilh a elo Es tado do Amazonas, no r i o Solimões, 
em fren te do l'io J uruá, onde foi a primei r a. si tuação da actual 
vill a ele Teffé. 

VEADOS . Ilha do Es tado do P ar á , no mun . elo Macapá . 
VEADOS . Ilhas elo Es·taclo ele Espirito Santo, n o .-io Doce, 

entre 11 pov . de Linhat•es e o porto elo 'l'a tú . 

VEADOS . Serrote no dist. de Sa nt(l. Qui terià elo E s t(l.do elo 
Ceará . E' secca , baixa., com extensão el e 1.2 a 18 kil s . Cha
m a -se tambem Santo Amaro . 

VEADOS . Serra elo Estado de Min as Ge t•aes, perto ele 
Mon tes Cla ros . T em picos bas tan te elevados . 

VEADOS. Furo do Estado do P ar á, no Burgo I tacayuanas 
e com. de Baião. 

V E ADOS. Igtorapé do Estado. do Maranhão, ba nha o mun. 
de S . Lui z Gonzaga e desagna no rio Mea l'im . 

VEADOS. Riacho do Estado do Cea!·á , b::t.nha o mun. d~ 
Sant a Qu iteria, e desngua na ma rgem esq. do rio J acuru tú . 

VEADOS. lUacho elo Est ado do R . G . do Norte, no mun . 
de Carahubas . 

VEADOS. Riacho do Estóldo das Alagôas . Banha o mun, 
de Villa Viçosa e desag na no P a rahyba . 

V E ADOS. R io do Est ado ele S. P aulo, aff. do P ar anapa
n ema . Banha o mun. do Rio Novo. 

VEADOS . R ibei rão do E s tado ele S . P aulo, reune- se com o 
'l\ tq uaral, e j unt os vão desaguar 110 rio do P a t·y , que é a ff . do 
Paranapa nema . 

VEADOS . Col'l'ego elo Estado de s·. Paul o, aJl'. do rio Mo
gy- guassú . 

VEADOS . Corrego do Es t<tdo ele S . Pau lo, atr. do rio Co
rumln ta hy . 

VEADOS. R io el o l~s tado de Sa nta Càth ::t. ri na, aff. da mar
gem esq . elo t•i o elo Pe ixe , t l'i b . do Uruguay . 

V E ADOS. R ibei rão elo Es tado de Minas Geraes, nasce no 
chnpaclão do Bugre, ba nlJ::t. o m un . elo S . S . Sacl'/1men to e des
ag mt no r iu das Velh as. a ff. elo Para nahyua . 

\[EADOS. Ribeirão do Es tado ele Min11s Geraes a JL da 
margem cli r . d o r io Ut·ucui a , <til:'. do S . F ra ncisco. ' 

VEADOS . R io elo E stado de Minas Geraes banha o m un. 
ele I nda iá e cl esagua na margem esq . do S. F;·a nc isco . 

VEADOS . Cor1:ego do EsLado de Minas Geraes, desagua n a 
mat·gem drr. elo r10 J equtttnhonha, pro~trno e abaixo elo cor
rego da V igia (Chrolm tt ele Sá = Pad re l~merenci an o). 

VEA DOS . Ribei rão do Estado ele Ma·tto Gross , a ff. d ir. 
elo rio Verde, t rib . do Guaporé, ent re o das Ant as e o elos Ma-
cacos . 

VEADOS . Ri beirão do E st ado de Matto Grosso, cujas aguas, 
segundo d' Alincourt, vão engrossar o rio Mit•::t.nda . 

VEADOS. B.ibeit·ão elo Est::t.clo ele Matto Grosso, a Jl'. cb. 
margem esq. elo rio Beij a- F iôt•. Recebe o P ar asita . 

VEADOS. Corrego elo Estado ele Matto Grosso . E ' cabe~ 
ceira do ribeit·ão elo Mello. 

VEADOS. Corrego elo Es tado ele Ma tto Grosso, <Í. mar gem 
cli r. do Gua poré , 30 kils . ac ima do Paragahú . 

V!EADOS. Correde ira no rio Parnabyba , en tre a ba l'L'a elo 
rio das Balsas e a cort•edeira ele San to Estevão. E ' formada 
por pedras emersas elo lado do P iauhy . A velocidade é de 
2m ,OU por segu aelo. O canal é pelo cen·tro e passa entre 
aquellas pedr as e um banco de cascalho da margem esquerda . 

VEADOS. Lagôa elo Es tado do Ceará, n o t ermo ela Incle
pendencia, n::t. fazenda J atobasinho , 

VEADOS. Lagôa do Es tado de S. P aulo, no m un. de 
S . José elos Campos . 

V E ADOS. Pequena lagôa situada na {acha arenosa, q ue 
medeia ent re o Oce11no e a lagõ11 dos Pa tos ; no Es tado do· 
Rio Gr a nde do Sul . 

VEADOS . L::t.gôa do Estado ele Minas Geraes, na pov. el a 
lagôa elos Veado9, que é um ::t.rt•a balcle do clis·t. ele Jequitib.á . 

VEADOS . La~·ôa no di~t . de Morrinhos, mun . ele Montes 
Claros e Estado ae Minas Geraes . 

VEIGA . Morro no Districto Feder al , no logat· denomina do 
Bem fi ca . 

VEIGA. Ilha elo Es,tado ele Ser·gipe, no rio Real, no log·ar 
Mosqueiro . Pres ta- se a lavoura . 

VEIGAS. Corrego do Estado de Goyaz, banh a o mun . de 
San ta Luzia e de sagua n a margem di r . do rio Vermelho, afl'. 
elo S. Bartholomett (Inf. loc.) · 

VEISSE. R ibeirão elo Es tado de San ta C(l.·tharina, banh a o 
mu n . de Blumenau e corre para o Itajahy. 

VEIROS . Dist . do Es tado elo Pará, no mun . do P orto de
Moz, na margem dir . do X ingÍt, na foz elo riacho Maruá . Et•a 
a ntigamente a a ldeia de Hac urussú, fund ada em 1637 pelo 
padre Luiz Figueira. Es t:í. em comple ta decaclencia . Ora"'o 
S . J oão Baptista e diocese do P ará. Foi creado parochla 
em 1639 . T em 516 h abitantes. 

VELEDA. Coxilha do Es tado elo R . G . do Sul. Ahi a Lei 
Pro v. n . 215 de 10 de novem br o ele Hi5 l creou a freg. de 
N . Senhora ela Luz de Cacimbinha s. 

VEL~A . Serra do Es~ado do Piauhy, no mun. de Itama
raty . E uma r am1ficaçao da serra dos Ma ttões . E ' tambem 
denominada Gamelleim (Inf. l oc . ) 

VELHA. Serra elo Estado do Ceará, no mun . de Um ary. 
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VELHA. Sen•a do Estado do R!o de J a neiro, junto da ci 
da i e ele Valen~a . 

VELHA (Ilha da . ) Na bahia do R io do Janeit·o, em frente 
a S. Pedro· ele Mê~ruhy. Tem 800 metros sobre 400 elA gran
deza , é ha bi·t1.da e possue um pomar ele ex:cellen tes fru ' tas. 
Per tenceu ao cirurgião- mó r Dr. Honorío Gurgel elo Amaral 
e hoj e a seus herdeiros . E' Lambem denominada I;!onOJ•io .e 
an Li gamente Sanla Cnbz (FaustJ ele Souza. A. BcMnc~ elo B.w 
ele Jan cirJ). 

VELHA.. Riach o elo Estado de Pe~·nambuco; !l ::tsce na serr (l. 
-da Baixa Verde e junta- se ao ri o Pajehú . Recebe o S . ,:fero
·rymo . As aguas dess , r iacho prccipi tam-se com Ull1 3 velocidade 
·tal que, na épocha claa grandes e nchentes, na s ua conliuencia 
·c<lm o Paj ehú , f<tZ represv.r as agua9 des te em d istancia ele mais 
·de mil metros. 

VELHA. Ribe irão do Estado de Sa nta Ca Lhal'ina, rega as 
·terras do mun. ele Blumenau e clesag ua. na ma rgem cl it•. do t•io 
Jtajahy-assú . 

VELHA. La gôa elo Es·taclo do Piauhy, no mun. el a União. 
VELHA. . AN A CLETA. Ilha na foz elo rio Parnahyba, 

;proxima elas ilhas das Eguas e das Batatas. 
VELHA BOIPEBA. Dist . elo J!; staclo da Ba hia, no mun. 

ele Cayt·li, na ilha Boipeba,, na confluencia elos rios ,SXra ncle e P~
queno, a 60 kils, ele J equia, 50. ele Taperoá .e 3;J ele Cay.ru. 
Orago Divino illspirito Sant.o e dwcesa u cheptscopal ele S. ti al 
vaclo t· . Foi creaelo paroclua em 1616 pelo btspo D. Cons tantmo 
Barradas . A população é bastan te pobre. Seus h~tbilantes ex:
pol'tam pal'a a capital p iassaba , arroz, cacau e casca ele man

-~ue il'a . T em duas eschs. publs. ele instr . prim. T em ce t• ca de 
:.::00 casas e uma boa eg t·ej a matri1., sitllad a em uma pec1uena 
ele ração. O sólo elo elist., pos to que fertil e pt·opl'io em g raacle 
·par l.e para a agricultut·a , é muito pouco cultivado ; proúuz ex 
cellentemente a canna ele assuca r. A cu lt lll·a, pol'ém, mais 

·abl'açacla pela população é a elo c 1 fé, milho, al'l'oz e cacau. 
Além de suas madeiras ele constt'ltcção e ele outr:J.s muitas es 
pecies, e que constituem um l'ico 1·amo de commercio, p .s me o 

· dist. em abt10clancia peclt·a de can Lar ia , t tu·fa, etc. Suas 
.praias são mui to piscas as . 

VELHACARIA. M:onte elo Estado do R. G. elo Norte, no 
1nun. tlo Patú. · 

VELHA CHICA. Sel'ra elo Es tado ele PernambucJ, no mun · 
·de Alagôa ele Baixo , 

VELHACO. Arroio elo Estado do R. G. do Su l, clesagua 
·no rio Camaquan pela margem clit·. Banha o mun. ele São João 
Baptista do Carnactuan. E' tambem denominado 'l'ol'l'inhas. 

VELHACO. At·ro io elo Estado do R. G . elo Sul , nasce na. 
· serra elo He1·va-l, banha a vi lia de Dores ele Camaquan e des agua 
na lagôa rlos Patos . Recebe os ar roios da Divisa, das Pedras, 

-elo Engenho, Formoso e Bonito. 

VELHACOS . E' assim ia mbem vu.lg-armente denom inada. a 
serra da Prat a , s it uada no mun. de Valença do Es tado elo 

. Rio de Janeiro. 
VEL HACOS . Sel'l'a do Estado ele Minas Gel'aes, no mun. de 

.·São Paulo elo Muriahé . 

VELHA I GN AGIA. Ilha de Estado da Bahia no rio São 
Franci; co, proximas á foz do riacho da Casa Nova ~elas ilhas ela 
Casa Nova e do Tamanduá Ocl elo Pacheco (Halfelcl). 

VELHA I GN AGIA. Arl'oio elo mstado do R. G. elo Sul, all'. 
·da margem esq. elo Saltinh'l, um elos fot·madores elo Tut'vo, trib. 
do Pl'aia , que o P. do 'l'aquary ou elas Antas. 

VELHA POBRE. Collina situada na margem esq. elo rio 
. Amazonas , entl'e os serras At·amun e 'l' ucumancluba , ao in1a de 
Almeil' im e abaix:o da Pt·a inha, no ills tado do Pará. Defronte 

· della e naqnelle rio ficam as ilhas PesqtlCiro, Velha Pobre e 
.Jurupary. Possne es;;a co llina excell entes ca.mpos para Cl'iação 
e mattas abundan tes ae caça e de madeiras . 

VEL HAS. Ponta na Ilha Grande pertencente i,';ao E ;tado do 
Rio de Jan eiro, entt·e a ponta do~ Cas telha nos e a elas Palmei
. ras (Carta de i\o!ouchez). 

VELHAS. Ilha do Estado do Pará, na circumscripção de 
At· rayo llos e com de Gurupá . 

VELHAS. Rio elo Estado ela Bahia, afL ela margem cl ir . 
elo Jeqnil'içú . 
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VELHAS. Rio do Estado de i\I inas Geraes, na ECa na .M:an
tLguei ra , banha o dist. do Rosario, r eune· se c::> m o Sant'Anna 
e JUntos, vã'> com o G1·ão Mogol e Quilnnbo Utlir-se ao rio do 
P eix:e , aff. elo Parahybuna. 

VELHAS. Rio do Estado ele Minas Geraes ; nasce na serra 
ele \.nton io P ereil'a , ban1t a os muns . de Out·o Pre to, Saba rá, 
San·ta Luzia, Cut·ve llo al ém ele OU'tt•os e des agua na margem 
di r. do rio S . Francisco, aci ma da f6z do Jequitahy . Recebe 
por ambas as ma.rgens muitos tribs., entre os quaes o Parauna 
Par do, Piedade , Macah ttbaR, Curima.tahy, Taquarussú, Jabo·H- . 
ca tubas, Jequitibá, Genipn.po, Geraes, Bicudo, San to AntoniQ, 
Pissar rã o, Picão, Corren·tes, Ant<l, S. F ranc isco, Calabouço, 
Patrocínio, 'l'abocas, Mello, Onça, Luiz P,'reim, S . Pedro, 
Paiol Bom Successn, Maquiné e Canoas. « T em, clir. Gel'be t·, 
um c~rso de 17 l egnas desde á sua fon ·te até Sabará e 155 
dahi a'té a sua foz, sendo ue::ta extensão m uito tortuoso, pois a 
recta entre Sabará e a barra tem pouco mais ele 60 leguas. 
~ a sua barra tem 743 palmos de largura e cJnduz cerca de 
9 .ODO palmos eu bicos da Rua por segundo.» O engenheiro. Ben
j amin Frankllm, no seu .ttelator\0 dos estudos feHos no l'tO das 
Velhas ele Macahubas até á bat'l'a no S . Francisco (1882) diz: 
"Pela medição feita pelo ajuda nte da com missão, Lucas 'l'ei
xeira de Souza Magalhães, o l'io elas Velhas tem, de Maca.hu
bas á ba1•t•a no rio S . F rancisco 610 . 530 ki ls . ou 101,7 app1'o
ximada mente 'l02 leguas de 6.000 kils. Ott a inda 109,9 cento e dez 
leguas de 5 .555 kils. Julganclo mais appr oveit avel,ú visl.a ele sua 
panca pl'Ofunclidade , o trecho da Macah nb,ts até á barra elo 
Taquarussú (18 .300 kils.) d ivido o t•io em duas secções : a ia elo 
'l'ac1uantssú á bal'l'a elo Parauna, a 2a deste ultimo ponto á 
barra do S . Francisco, ge ralmente conhecido pot· barra elo 
Guaycuhy. As al titudes a pprox:imadas dos pontos acima são : 
de Macahuba.s , 631, 8 !-1 mett·os acima do nivel elo mar; da b::nra 
do Taq ttarassú, 62ô ,548; ela bana elo Parrmn a , 576,778; ela 
ba l't'a elo S. Fnt uclsco, 51H580 . As declividades médias são : 
ele Macahubas a 'l'aqt1ara ssú, 0 111,451 por kil. ; ele T aqnarassú 
ao Para trn::J. , O, 1,15; ele Para ema á ban·a elo S. ill1·anci~co 0,052». 
Estudando a 1" secção, diz o rel'ericlo engenhei t'O : « De l\Iaca
hubas até á barra do Parauna 372 kib. o curso do rio é mu ito 
sinuoso, e as vol tas succedem- se qu s i immecli a·tamente. Sua 
la rguro. normal e de som. 00, só excede!Jclo n.os lagares 
em qtte precisa reparos, e onde . fo1·am pro.J ~~ta clos mel hora
mentos, As agitas mesmo na es t1agem, nao sao ch t·ys·talltnas, 
e apenas o rio começa a crescer , tornam- se alara njadas ou 
vermelhas . Em tocla esta secção as margens são bastante acci 
dentadas, sobretudo ele Macahubas até á barra tle Taquarassír, 
e uma es·trada ele ferro que seguisse o curso elo rio pelas · suas 
margens, vi ria a ter o mesmo desenvolvimento que o r10 tem, 
po1· su as numerosas voltas . l"rocuran clo porém, o planalto onde 
o rio cavou o seu leito, uma est t'ada de ferro poderá percorrer 
<> t•a ncle extensão em linh a recta , encurtando muito as distancias. 
O rio elas Velhas em toda a extensão qne foi objecto dos nossos 
estudos não tem sal tos ou cachoeiras, bem que, como faz notar 
o Sr. Liais, desi.,.nem os ribeirinhos com o nome de cachoeiras 
os rapidos oi1 co t~1·ecle iras. De Macahubas até á barrn do P~
raun a que designaremos neste Relatorio co m o nome ele i "' secçao 
encontram-se as corredeiras rlo Funil, Maquiné, Caftmdó, 
Geraes Violas, Pancleiros, Cachoeira Gt·ande, Gallinhas, 
Paiol, Gameleira, Landim, · Silve1:io, 'l'ax:os, Mangii.S , Picão, 
Cancella de Cima e Cancella ele ba1xo, a lém de outros pontos ele 
clitlicil p:~ssagem. Em nenhuma destas corredeira~ a velocido.de 
na est iage m chega a 2m,OO p or segundo ; e so no gr:J.nde 
cana l do Picão é que a tting0 a i"'.~i·L N?nhum a . é 
formadacla pot· desni ve lamentos bt·.tscos do letlo do no. E m al 
"'tLmas as aguas conem velozes pot· estt·eitamento elo leito, 
qtulnclo ha rochedos que impede m a ~ivre passagem alte ~·ando a 
secção normal. Nas enchentes o no sobe a 4"',50 ac1ma da 
es·tiaaem e muitos clt'B obstaculos que n a secca embaraçam a 
na vegação, desapparecem totalmente. Bastam as aguas médias .. 
pa ra que a maior pa rte clesappareça . Os rochedos que em ge1:a.I, 
formam as ditliculclacles elo t•i o, pouco se elevam aCima da estia
gem, e apenas o rio sobe 1m,OO ficam ft·anqtteados muttos .~anae s 
por onde se podem e vi tm• passagens perrgusas » . . Nesta pt.m.e~~a 
secção enc:>ntram-se no d o elas Velhas .as 11~ "- s cl::J. P.rua 
Grande, ela Canoa Verde, elo Pawl, das Canoas alem ele outt_as • 
Na 2·• secção, ela Bat'l'a do Pa1·auna ú. bal'l'a _no S . Fl'ancJsco 
(237.334 kils.) é o l'io que e~t~da.mos men 1s smuoso _elo qu.e .na 
primeira. ·roda \'i.a ~ua ~ecltv!dade medJa .é de om .• 0;)2 por . kll. 
Os trechos ou est1roes sao mats longos, as Ilhas ~1a1~ n u.metosas 
e as pro.ias mais extensas. O aspecto ger a l elo l'l O e mats pttto-
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resco do que na ia secção ; a vegetapão das marge,ns, .porém, é 
quasl identica á 'da pat<te su,Peribr.' A velÓcidacle 1das a~uas, 
nos trechos des'im~ediél/is e,' sobretdtlo qntes elas qorredeiras, é 
qúasi nulla, havendo multes pontos que os remadores designam 
significativamente, corno em outros rios ~o Brazil, com o 
nome de rio morto. No! pontos em que nao ba obsLaculos, 
pode-se con.ta,r com uma prefundidarle de 2m,oo. Nesta secção 
encontram-se as correéléiras das .Ilhotas, Genipapo, Carabyba, 
Bt•ejinbo, Gonçalo, Desemboque, Escat:a:nuça, Tiourados! Tabo
quiuhas, Emboque, Cance1la e Lamenao. O Dr. Ory!lle A . 
Derby no seu Relatorio acerca dos estudes geologicos praticados 
nos valles do rio das Velhas e Alto S. Francisco, diz em 
relação ao rio q,Ie descrevem os, o seguinte : « A região 
atravessada pelo rio el as Velhas divide-se naturalmente em 
duas pa~·tes bem disti-nctas nas suas feições topographicas e 
estructura geologica. A' primejra, que se estende desde as cabe
ceiras perio de Ouro Preto até um pouco além de Sabará, per
tence á região proerninenieq1ente !DOntanhosa que circumda a 
bacia e que é cons·tiLuid!l pela serra de Jj;spinhaço e, ao su1 e 
oeste, pela serra elas Verten·tes. A ~egunela região, estendep.do-se 

, desde Sabará até· á bat·r<j. e se prolongando pelo ili alle do São 
Francisco, tanto acima como abaixo da juncção elos dous rios, 
pertence aos ier·renos proprios da bacia elo S. Francisco na qual 
predomina o caracter ele planalto. A par,te mais montanhosa do 
:ve.l~e pertence á g1·ande serra do Espinhaço, que nesta região 
apresenta duas linhas culminantes, uma das q,uaes, ao léste, 
forma a divisa entre as aguas do rio das Yelhas e o Doce com 
ô nome local da serrado Capane.ma, e a outra div~de da 'mesma 
maneira as aguas do rio das Velhas e o Paraopéba com os 
nomes locaes de serra do Curral d'El-Rei, Itabira, ej;c. Entre 
estas duas linhas ao longo das quaes se · notam serras muito 
irregulares, selvagens e escarpadas, de i.400 a i.700 ou mais 
mett•os ele alto, exis·te uma zona de 2 a 5 leguas de 1argu·ra de 
serras e morros baüos mais vegulares e arreclouclados, cuja 
altura geral é de 200 a 500 metros inferior á l!las serras alt<l/s 
a cada lado. No fuqdo desta depressão ou J;llatô mon·tanhoso o 
rio volteia com declive r,apido, procurando uma sahida na mar
gem occidental a"té que afinal escDpa da serra do Espinhaço 
logo abaixo da cidade de Sabará n'uma gargan1a e n~re a serra 
da Piedade á direita, e a serra do Curra l d'J<.:l-Rei á Psquerda, 
Estas serras, que formam uma só C3élela interromp da apenas 
pela eslreHa passagem do rio, se levantam á a ltUI·a r! e 1. 664 
metros, conforme a determinação de Von-Eschwege (1.78:3, Liais) 
no pico da Piedade e 1.2'72 conforme il minha de te' m1naçãn 
com o aneroide no pico do Curral, estan do o 1d vPl do rio no 
Sabará 695 pela determinação de Lia is. Tendo sah1do cl ~ pa rte 
mais alta da região montanhosa peJa garganta el e Ra bar á, o 
rio continúa por algumas leguas n'uma zona mais baixa. que 
forma a borda occidental da serra do Espinhaço, até que ali na!, 
pérto de Macahubas elle entra clefinitivamel).te nà'segunda região 
:p.a qual con tJntia até á ba1·ra. A direcção geral do rio abaixo 
de Sabará, sendo, com a diíierença de poucos gráos, .a mesma 
que a direcção da serra elo Espinhaço, isto é, entr_e N. e NNÇJ., 
o rio, em mais da metade elo seu curso até á latitude de D1a• 
mantina, fica apenas de 3 a 5 legu!fS ao O. ela alta: borda ceci
dental des ta serra, o só na parte infer~or afasta-se mais, de 
modo que na barra esta deixa ele ser visivel do alto dos morros 
que margeam o rio. Na segunda r egião, a super~cie ·torna-se 
muito mais regular e mais baixa do que na primeira, e, posto 
que ella seja bem acciden'tada perto do rio, o caracter ger<1l é 
o de um planalto. Os morros qu~, pela m61· parte, parecem ser 
determinados ma is pelos effeitos ele denudação do que pelo subJe
n.mento do solo, se elevam a quasi o mesmo nivel nas partes 
mais altas ao longo elos espigões,, Cf\te dividem as aguas do rio 
das Velhas elas de outros tributados do S. F1·ancisco, .e não 
passam de 800 a 850 meLros acima do nível do mar, ou 200 a 
300 metros acima do rio. São excepcionaes nesta região os altos 
g:ue, como a ser'ra do C:.tbral ou ele c ·ururnatahy e a serra dos 
Yeados, perto ele Montes Claros, se eievarn ele 1.000 a 1.100 
metros: e é para no·tar que estes altos se acham n'uma zona 
que fica logo ao O. da senado Espinhaço, e ')Ue a sua es trttctura 
geologica, como veremos adiante, é differente ela elo~ terrenos, 
que no gerDl formam os pla!:laltos da baci a do~·. Francisco e 
do rio das Velhas. Esta reg1ao .é de grandes plamCies, elevadas 
quasiniveladas, com mM·gens escarpadas profundamente inden
tadas pelos valles secundarios, que dão para o rio das Velhas 
e: para o Paraopeba e Jequiiahy ele um e outro lado e c1ue, muitas 
Tez.es, no caso ele se confi'ontar nos dous lados do espigão, r erluz 
a largura da planície a algumas centenas de ruetros, dando-lhe 
o: aspec·to de uma ser1•a em fôrma de cumieii·a, posto que a lar-

guro. medida ao longo dos espigões entre os valles secundados~ 
"lienha mui tos kilome'tl'os ou leguas ele J argura. Estas planicies,. 
bem definidas perto da barra elo rio e por muitas leguas acima, 
passam quasi insensivelmente á 20na mais alla e mais ·acci• 
den_tada aci.rna refet•ida, e esta por ·sua vez, conftmde-se com a 
.zona baixa, 'que, pela sua· estruc·tura geologica, pel"tence á r~gião 
da sena do Espinhaço, posto que as suas feições ~ opographicas 
nem sempre a dis·bingam claramente dos terrenos pet'tenéentes ~ 
á segunda região. Os valles secundarias do lado esquerdo, quer·· 
de uma, quer de outra r egião, são de pouca extensão, fundos 
e no geral largos na pat·te inferior, occupaelos por corrE'ntes que, 
torrenciaes no tE'mpo de chuva, tori}am-se insigoifieantes no 
tempo da secca. Os tributarios mais ilnportrmtes eão os do 
lado direito, entre os quaes o Parauna, Pardo e Curuma·tahy, 
que. descendo das altas montanhas, nas visinbancas de Dia
mantina e Conceição, merecem realmen·te o norue ele rios. O 
me.ior tributario, o Parauna fomece 14 metros cubicos por 
segundo na esti~gem e d,á passagem nas aguas médias e cheias 
na distanci a de oi to leguas pelo rio ou de cerca de cinco em 
l inh<,t recta, até uma imponente cascata, que fica quasi exacta
mente na margem occidental da serra do 'Espinhaço. Logu 
acima desta cascat:J., e não perto da barra, como dão todas as 
cartas, o Parauna rece·be do sul o rio Cipó, cugo val'le destaca 
da massa geral da set'!'a um esporão importante conhecido pelo 
nome ele serra do Balduino . Até perto da barra elo Parauna, 
os morros ele cada lado elevam-se um tanto bruscamente da 
propria ma-rgem do rio, ou, quando afastados, nunca o são 
l)'lais do que algum.as Céntenas de metros: abaixo deste ponto, 
porém, a clept•essão occupada pelo rio torna-se progressiva·· 
rnen ·te mais larga, de ~odo qne, perto ela barra, a zona de 
terras baixas de um Ç>U out1'0 ]~elo tem a largura de uma legua. 
ou mais . Nes ta depressão o rio c.orre ora no meio ora ao pé 
dos monos, de um ou outro lado. Estes monos , vistos do l'io, 
apresentam o aspectq de bem definidas serr!lls, tendo uma di 
recção determinada, i!Jue é a da escarpa que apresenta ao I'io. 
Este aspeqto é, porém, d.eceptivo, e estas serras são em g1•ande· 
parte seniio sempre, como já ficou diLo, margens de planaltos 
cuj rs accidenles são valles excavados abaixo do nivel geral, e 
não serras, que se elevam acima deste nivel. A excepção mais 
no·tarel a esta regra é a serra de Curumatahy ou do Cabral, 
que, abaixo da barra do Curumatahy, acompanha á margem 
direita do rio na distancia ele algumas leguas, tendo alli a 
direcção de N NO proximamente. N'uma outt•a v~agem_atra
v••ssei es·ta serra a algumas leguas ao leste do rw e YL que 
urna outra, margem acompanha do mesmo modo o rio Cururna
ta~y e que, ao passo que apresenta uma alta borda para estes 
ri · ~ . eleva-Re quasi insensivelmente, no lado .do oeste, a uma. 
altura oe cel'ca de 300 mett•os nos pontos mais altos sobre o 
niveJ ge1·:.l ela reg-ião. Es·ta é uma verdadeh·a montanha de 
sublevação, com o 1an' bem parece ser a serra dos Veados, eles
cripta por von Esc h w.,ge, ao passo c1ue as mais, que 1enho· 
tido occasião de conhecer nesta t' egião, são -simplesl?en'te mon
tanbas ou morro s de cil·cumdenuclação formadoE a custa da 
planicie elevada, caracteristica desta parte da )Jacia do São
Francisco. No·ta-se, porém, que na zona que o riO atravessa, 
quasi em sentido longitudinal, entre Sabará e a serra do Ca
bral , ha evidencia de sublevamento das rocbad: porém, por 
alguma causa, a superficie t em sido por tal modo aplainada 
que o nível geral Jica muiLo uniforme.» Todo o leito desse 
rio é aurifero. Sua b<llrra fica, segando Liais, a 432m de · 
a:tLura sobre o nivel elo mar; segundo Escbwege e· Halfeld, 
a 520; e eeguodo Gerber, . a 567; segundo Blll·ton, a 54i; 
segundo RoLerts, a 544, e segundo Albuquerque Lima, 
a 565. 

VELHAS. Rio do EJetado ele Mina Geraes, tem su as nas- · 
centes u'urn plato da serra da Canastra, na> proximidades do 
a,r.raial ele S. João Baptista e clesagua na mat:gem ?sq. elo rio 
Paranahyba após um curso calcLtiaclo em 402 ktls. E eocacboei- · 
rado . D'entre seus ·tributaries são d ignos de mençã,o o Quebra 
Anzol e o Ubet•àba pela esq . Banha o mun_. d CL Bagagem e dá 
o nome ao clist. a Sant'Anna do Rio das Velhas. · 

VELHAS . Corrego elo Estado de Minas Geraes, affi. do rio · 
Garnárra, um dos formado1·es do Baependy ; no mun. deste 
nome . 

VELHA VIEIRA . Corredeira situada no rio S. Francisco. 
F az parte dessa immeosa eerie de corredeiras que o mageso;;o 
rio apresenta pouco a baixo de Bóa Vista no Estado dS> 
Pernarn buco. 
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V"ELHO. Log. do Estado de P ernambuco, no dist. ela Luz 
e mun . ele S . Lourenço da Matta. Ha outro log. do mesmo 
'llOme no mun. do Uabo. 

VELHO Serrota do Estado do Ceará, no mun. de Sant'AtlnS:· 
(In f. loc . ). ' · 

VELHO. Serrote do Estado da Bahia, á margem dir. do 
l'io S. Francisco JlOUCO acin'ta da p8v. do Rernansd' « Coínpoe
se, diz B!alfeld,' ele ric1uissiruo mineral' d~ · ferro; üabil'ito 
·e, jacutinga, assim vulg:ar·mente clenommado no Est!)-d0 
de, Minas e que pocl·e constituir. um a g rande inclus~~ia; do fabrico 
de ferro nestas pa-ragens". 

V·ELHO. Ilha no rio Banco, af!L do Negro, no Estado do 
Am!!-zonas. 

VELHO\. Ilha do Estado de Ma~ to · Gt·osso, na lagôa Man
dior é. ffi' ttm morwte de a.rgil la calcarea de uns 16 me.tro~ de. 
a,l tu.ra e uns 200 de circ.umferencia (D r,. S. da Fonseca. Dica. 
dt.). 

VELHO. Por tp na bahia do ffisp);r irto Santo, no ~og:a t· em q~e 
o rio Marinho desemboca. Fica por m_ar a 800 meh·os da Cl,

dacle da Victoria e possue b'astante· l'undo ' para ancoragem de 
n a,v ios de alto bordo. 

VELHO. Porto no rio ParanahyJla, no Es\ado de 11-!iua.s 
'Ger11-esl O.a estrada que cl 111 Baga,gem va i a , Catalão em Goyaz.. 

V·ELHO . Rio do Estado ela Bahia, banha o mun . da Feira 
de Sámt'Anna e clesagua no J acuhipe . 

VELHO. Da lagoa Feia, no l!lstado do Rio de Ja;neiro, 
ea.hem cinco canaes one~os com ·as denominações de r.ios: Velho, 
B3(~'t'o Vermelho, Novo\ Ing:í: e· ela Orrça, cfue, fot•mando urrr 
delta, se reunem depois em, um só rio a clous Kils. ela barra com 
a denJmina.ção de rio Velho ou do Fnra·do, dando escoamento 
ás, ag.ua.s ela l ag:ôa nv. lagôa do Furado ou bat•r;t do Furado. O 
rip Velho [ót·ma um paqueno· delta com d•uas emb-:Jcac1m·as, 
br açoS. e bt•aço N., nalagêaFleia , O braçoS .• ·temo lei to com
pletamente obs truicl0 a porrto de só os antigos JI\Oradores pode
rem reconhecer onde foi a sua embocad ura. o. braço N .. cons
tUue hoje o rio Velho, cUtjru embocapura de· mais ou menos 30'm 
de ;Jiltrgura. na lagôa-Feia, é bastante.profunda em cerca de 2m,7@ 
a 3m 00 ele ao- ua·· olhanalo-se· o res.ta do curso do mesmo obs
truido pot• g~ande quantidade , de vegetação, tautq n•as margens 
como n o proprio leito, e a sua _profuudtdade nao corresponcle 
mais· á da embocadura . A,! em dtsso em am ba~ as ;narge_ns do 
riG> estendem-se extensos banhados, ou alagad1ços. Este no, de·· 
pois 'de um curto percuL·so, rece~e pela margem esg . as ag uD;s 
aos úos Blllrl'O Vermelho, N<DVO e finalmente proxtmo á Ba:r,rao 
do Furado o rio ela Onça. 

VELH0. Ribeirão d~ Estado de S . Paulo, bai!-ha o mun. qo 
Pil,ranapanema e clesagu~ na marcgem esq. do no das Alma~, 
at;'(C do rio daqu,elle nome . (Inf. loc.) 

·ViELHO , Rio do Estado de S . Paulo; desagua n a margem 
. esq. do rio f> ,u•do. cel'ca de g kils. acima da foz. Isto diz Fer
·n:gtdo, Vav. de Mello que considera o P ardo como a(Il. do rio 
Grande . 

Y,-:ELHO·. Conego do Estado de S. Paulo·, na com . da capital. 
VELHO. Rio do Es tado do Paraná, afl\. d a margem esq. elo 

~io Cuba·tão-q~ iri m; tl'ib. do Cubatão G1· a nde . 
VELHO (Rio elo). Grande galho occidenta l do rio Miranda, 

•CO!ll O q)la[ confine uunto da co[onia d'e>~" l!Oille; no EJstado de 
Mabto Grosse> . V.em da diviSá) das aguas com o Dourados e. o 
AP.a. 

.V.:)'!:L,HO. Lagêa no mun. do Ingá do !~atado do Pwrahyba 
do Norte . 

VELHO AG,OS['LNHO . Ilha do :El~tado d:li Bahial i::to rio S . 
!Francisco, abaixo de Sento Sé e prG>-xima ela itha elo F1et•t•eHo. 

V.ELHQ FE~RE;ERA. Serra do Estado ,rlo Rio ele· JaneiL'0, 
no mun. elas Neves. 

VELHO MAUR!IC!IO. ll:ha do Estado da Bahia, no mun. 
d!j, easa N:G)v,a . 

VELHO PINTO. Cachoeira no t•io Tapajoz, (R. Tavares, 
o~;·. cit) . 

VELHO XA'VIER . Sena do E stado dó R .. G. do Norte, 
no dist. de Jucumt{L Liga-se á serra do ills lretto . 

VELLEDA. Serra do Estado do Rio Grande do Sul ; é uma 
bifurcação da serra dos Tapes. 

VELLOSO . Log. do Estado de Pernambupo, no mun. d.o 
Bonito. 

VELLOSO . Log. do Dis tricto Fedei•al , no dist. de J acaré· 
paguá. 

VELLOSO. Bairro do mun. de Villa Bella, no Estado de 
S. Paulo: com umae>ch. puhl. de , inst: priní . , que foi S)lppri· 
mi.da pela· Lei Pro v . n. 24lde 30 de marçd de 1874 e restaurada 
pela de n. iH clê 30 de junho 'de 188i. 'Em 1886 t inha 2 eschs. 

VELLOSO. Uma elas e~taçoe)l da .W. de F. de Cautagallo, 
no Éstaclo do Rio de Janeiro, enti.'e" as estaç,ões denominadas 
Bom Ja t·dim e Cordeiro . 

VELLOSO. Morro do Es tado de Minas Geraes, na cid~de 
ele Ouro Preto. Pasme a inda um tanque e out'1• os vestigios ele 
antig~s la;v ras. 

V.ELLOSO (Corredeira· do). No rio Jucu)ry, ent re o Rio 
p il,rc!o e 'cacboei rá: u.o Estado do Rio 0'1·ande do SuL 

V:ELLUDO. L ogí do Elste;do de Pernambuco, no mun. de 
NaEare·th. 

VELLUDO. Rio do Es~ado do lj:. Santq, no espaço percor,
r ido peJ,a liriqa telegt•apbica, entç'e Li.nh;are~ e S . Matheus,. 
( Rep . dos Telegraphos). 

Y.ELLUDO. Carrego do Estado de Minas Gcraes, ban'ha 
o dist. d' A.bbadia do 'Pitan.gu:y; e desagua no rio F'ormiguinha, 
t rib . do rio P:wá, q'ue o é dó S. Francisco. 

VE1L0Z. Log . do Estado de Pernambuco, no mun, de Agu3: 
Preta. 

VENAN.CIO . Ilha do EstadÓ do Pará, no lago gt·ande do 
Amapá, na Lat. N. de to 59' 18: ' e. Long. O. de 7° 35' 59". 
( Costp. A,zeveclo 9· 

VEN ANC:IO (S.~. Colon ia pertencente .ao , Es_t!).do do Paraná, 
a 12' lü ls . de Curityba. Foi fundada em 1872. Tem 31lotes <;om 
158 q,abitã'nbes e uma eschola promiscua. Um~ estrada de ro
dagem liga-a á estrada dá. Graciosá; 

VENANCI0 AYRES .. Com este nome foi elevada á ca·te
g9,çia cfé v~lla a. freg. dá' S·. Sebastião elos Martyres, no Esbado 
do R. G. do' S.ul, por Dec. de 30 de abril de 1891. 

VENAN:CIOS. Bairro do Est~~odo de S. PauJo, no mun. da 
Redempção. 

VENQEI;lOR,. Log. no mun. de Manicorê do Estado do 
Amazonas. 

VENCESLAU. Monr.o elo Estado de Santa Ga·tharina, no 
num. da Capital. ' 

VENCESLA:U. Serra do Estado. de Minas Geraes. Fórma 
com a do Chapéu uma seria de c9ntrafortel! que separam as 
aguas do rio Gmnqe das do rio .das Mortes . 

VENDA. Pov. do Estado do Ceará., no mun. de Lavras; 
COJl\ duas capellas cledicad<\B ao Menino Deus e a S. Benidict?; 
com· duas \l?cl;lola,s p~blic~s de inst. · prim ., cre~cla pelas Le1s 
Pt'O'\\S. ns,-806 de 25 ages to de i 85Y/ e i. ·176 ele 2\J de agosto de 1865. 
Foi. elevada á v.illa com a denominação de Aurora pelo art. I da 
Lei Pro v, n . 2. 017 de 10 de no vembro de 1883. 

VENDA. Ilha · do Estado da Bab ia , no rio S.. Fra-ncisco~ 
enti·ê· BÔ:t Vista das Elst~i~as e Pilã:o .Mcaclo. · 

VENDA. Cor rego do Est 'do de ~i nas Geraes, affi . do ri
beifão da Mai:h'e de Déus, que 'o é 'do S; João e este do rlo 
Grande. 

VENElA DA:S lllli.ÔRES, Log. do Estado elo R io de Ja-; 
neit·o, no clist. ele Mit•acema e · mu1n. de S~tntb Ah tonro de 
Paclua. 

VENDA DAS· MULATAS. Bog. nó mun. de N~terói e 
Estado elo-Rio de Janeiro. 

VENBA L),_\.S PEbRA.S. Log. do Estado do R_io ,de J~;
nei-r.G> no mun . de Itaobêi·a.hy. Ali- fica u~a das .est a.ço':_s. da ID. 
IF. L~opoldina, no ramabdo 'Rio Bonito', en ~~e as estaç'~és del,lo
minaclas Porto das Gâ ixas e Tin o- uá. Agencia de Corre10. Es~ 
'tação telegraphica. Dista 40•31.3"'de Nyte:õi e e u1279 de Porto 
das Ca ixas . Tem uma eschola. 

' 
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VENDA DO MORRO . Log. do Estado ele Minas Geraes, 
noclist, ele S. João elo Morro Grande e mun. de SantaBarbara. 

VENDA GRANDE. Pov. elo Estado ele Pernambuco, no 
mun. de Muribeca. 

VENDA GRANDE. Log. elo Estado do P.io de Janeiro, no 
clist. de S . Sebastião elo muo .. ele Campos. 

VENDA GRANDE . Logs. elo Districto Federal, na.s fr egs. 
de Inhaúma e Guara·tiba. 

VENDA GRANDE. Arra ial do Estado ele S. Paulo. a 55 
kils. de Campinas, celebre pelo ataque ele 7 ele jtmbo ele ·1842, 
no qual o tenent.;- coronel José Vicente ele Arnorim BPzeua á 
testa elas forças legaes desbaratou os r evoltosos commanclaclos 
por An·tonio Joaquim Vianna, C]Ue foi morto na acção. 

VENDA LARGA. Log. no mu n. elo Cabo Verde do Eslado 
da Minas Geraes. 

VENDA NOVA. D.ist . elo Estado de MinaR Geraes, nomun. 
de Sabará. Orago N. Sen tora e diocese ele Marianna. Foi, em 
pl'illcipio, um clist. ela parochia elo Cmral clE'-Roi por 
força do at·t. XXVI§ V el a Lei rrov. n. 472 ele 31 de Maio de 
1850 . Incorporada ao t ermo de Sabar(t pelo at·t . XXI § VIII da 
de n . 818 ele 4 ele julbo ele 1857, disposição essa que foi revo
gada pela de n. 855 de 14 de Maio ele 1858. Reincorpat·acla ao 
termo elo Sabará pelo art. III § li el a ele n. 1.198 ele 9 ele 
~gosto ele 1861. Elevada á parocb in. pela de n. 1.992 el e 26 de 
JUlho ele 1868; rebaixada cl'essa cathegoria pela de n. 1672 el e 
19 ele Setembt•o de 1870 ; restattrada no ·termo ele Santa Luzia 
pelo a~t . 11 ela de n. 2 034 de 1 ele Dezembro de 1873. Incorpo
rado atnda urna vez ao município de Sabará pelo art. V ela ele 
n. 2.086 de. 2-! de Dezem.bro de 1874. Conprehencle o clistricto 
elas ~mdah1bas. !\. r espetto da origem el'este povoado consta o 
segumte : Que ah t exest1a uma família elos Castras Portos, que 
forem os primeiros qu e fundarem nma fazen da ele cultura, 
erigindo seus aggregados um a ermida deelicada, San·to Ao tonio ele 
Lis~ôa, Antonio da Silva Porto, ultimo descendnnte e proprietario 
ela Ja.zenda doou uma porção ele terrenos para pratrimonio ela 
capelia, e em consequencia desse donativo augmentaram a pe
quena ~rtmda. Passando a propriedade ao co nego Hypoli to Pereira 
de .Melrelles, reedlflcou-a com melhor gosto e fez-lhe um bello 
atno. Tomando incremento e a pqpul::tção augmento.ndo 
passou-se a sede elo clistricto, outr'ora cura·to elas Neves, para~ 
povoado: Te~ uma agencia do correio e 2 escbs. publs. ele 
ll1st. primaria. 

VENDA NOVA. Log-. elo Estado do Rio ele j a neiro, no clist. 
elo Desterro el e Quiss::unã elo mun. ele i\1acabé. 

VENDA NOVA. Log. elo Estado ele Minas Geraes, no clist. 
de S. Domingos de Marian a . 

VENDA QUEIMADA. Corrego do Estn.do de Minas Geraes 
aill. da margem elir. do ribeirão Alberto Dias. ' 

VENDINHA. Log . no clist. de Sau"ta Thereza ele Valença 
do Estado elo Rio de ja neiro. 

VENDINHA. Log . do Districto Federal, nos dists. ele lraj.á 
e Inb auma. 

VENDINHA.PoY . do Estado ele Minas Geraes, no mun. de i'lli· 
nas. Novas; com uma esch . publ.cle inst. prim para o sexo mas
cultno, creadapelo art. I da Lei Pl'ov. u . 2.227 de 14 ele junho 
ele 1876. F01 elevada à clistl'il.lbo peln art. ii ela ele n. 2. i45 ele 
29 ele outubro de 1875. · 

VENDINHA. Serra ondd nasce o riacho Mttcambo, con
Jl.ttente elo Capibe ribe-mirim, no Estado ele Perno.mbnco 
(Honorato). 

VENDINHA. Rio do Estado d a Bahia, banha o tet·rn o de 
Jusseape e clesagua no rio Una, afll. elo Paraguassú. 

_VENDINHA. Corrego no mun. de Mariana do Estado ele 
Mmas Oeraes; clesagua no ribeirão do Ca,rmo. 

VENDIN.HA. Corrego do Estado Minas Geraes banha 0 
mun. do Pouso Alegre e desagua no rio Manclú. . ' 

VENDINHA. Corrogo do E~tado de Goyaz affi. da rn ar
g~m eli r . do ribeirão Descober·to elos Montes Cla~os .. (Inf.loc). 

VENDINHA. Lagõa do Estado ele Minas Geraes no disú. 
ele S. Miguel do Jequi·tinbonba. (lnf. Joc. ). ' 

VENEZA. loz. elo Est:tclo do R. G. do Nvrte,. no mun. 
do Martins, com um açude, 

VENEZA. Log. do Estado ele P ernambuco, no cl ist. ela Luz 
e m un. ele S. Lourenço da MaLta. 

VENEZA. Log. do l!;staelo ele Pemambuco, no mun. ele 
Aglla Preta. 

VENEZUELA. Uma elas secções do 3° terriLorio da ex- co
lonia elo Rio Novo, no Es·tado do Espírito Santo. 

VENTANIA. Dist. do Estado ele Min as Geraes, no mun. 
do Passos, na fra l ·J a da serra elo mesmo nome, em uma cam- ' 
pina circ!'lacla ele ricas mattas, onde encontram-se excellentes 
macleit·as ele construcção. Seu territorio é regado pelo rios Con·· 
quista, Grande tl por diver sos riachos que desaguam n'aquelles· 
e no Sapucaby. Sua egreja matr iz tem a invocação de S. Se
bastião e depende ela diocese ele S. Paulo. « Doado o teneno 
par a patrimonio, que é ele meia legtm ele el!:'tensão em quadra 
p elo ·li nado cidadão José Jus tiniano dos Reis, foi esta locali
dad~ ~m 1813 elevada á ft·egttezia, que ainda ela viuva de José 
Jlls·tlnJano e de seus ftlhos Manoel e José , recebeu efftcaz 
pro.tecção, constminclo elles a igreja ma·triz e outra ele N. Se
nhora elo Rosario, templos que se et•gttEHU defronte um elo outro, 
em lfu·gn. e espa çosa praça''· ·Foi essa parochi <1. desmembrada do
munic ípio de Passos e incorporada ao do Carmo elo Rio Claro· 
p~lo art. 1' §XIII ela Lei Pro v. n. 2 .500 de 12 ele novembro
ele 1878, sendo em 188-J, p~ lo art. li ela ele n. 2.78! ele 22 de· 
setembro, reincorporada ao de Passos . A lém elas egrejas a cima 
ci·tadas, possue mais a capella de S . Miguel no cemiterio, 
estando em conslrucção, no morro do Cruzeiro, uma nova capella 
consagt·acla a Santo Anton io. Do Almanak Sttl minei,·o ( 1881) 
extr·ahimos as seguintes info rmações re lativas a ess:t parocbia: 
Abundam na frguezia pedras de !age, semelhantes as ele 
S. Thomé elas Lettras, e muitas outras ele ex cell n·te qualidade 
·taes como pedra calcarea, que por incuria não se aproveita, 
importando- se ele Passos e Piumhy, pedra ele a molla r, que se 
exporta, havendo de uma qualidade que se corta com serrote, 
pedra de saLão, etc. Na taz.,ncla elo cidadão Joaquim Bento de 
C:al'Valbo, 6. meia legua ela freguezia, existe em abunchmcia, 
como em Monte Santo, uma preciosa ·tena de porcelana, ele 
que levamos peguena quan·tidade para o R io de J a neiro, sendo 
analysado pelo JJlust rl!-do Dr. Peckolt, que achou que eila continha 
13_,7 de agua, 47,2 de .stltea e37,1 ele alumma, elementos que con
stttuem o .bom Kctohn_~ ou terra ele porcellana, pos·to que esti
vessem misturados a Imput·ezas como potassa, cal, magnesia e 
vestí gios ele feno, cJnstitllindo assim excel!ente ma·teria prima 
para fa bricação de mui tos procluc·tos q11e importamos ela Europa 
- Desenvolve-se a criação ele abelhas, fabricando -se velas de 
cêra, que são exportaclas».-A canna é a cultura mais usada, se-
guindo-se a ella o café e o algodão. T em a freg. duas escha .. 
puuls. ele instr. prim . uma elas quaes creada pela Lei Prov. 
n. 2 . 920 de 26 ele setembro de 1882. Agencia elo Correio. Sobre· 
suas di vísas vide : Leis Provs. n. 1.331. ele 5 ele novembre ele 
1866, n. 1.392 ele 14 de nove mbro ele 1866; n. 1.540 de 20 ele · 
julho de 1868; n . '1.665 ele 16 ele setembro de 1870 J;t. 3.442 do 
28 de setemb,·o ele 1887 . A pop. da f'reg. é ca lculada em 5.000 
babs . Dista da ~stação de Casa Branca (S. Paulo) cerca de 156-
kils. e da elos Tres Corações do Rio verde 180. 

VENTANIA. Arraial no m nn. ele S. Francisco de P a ula 
do Estado do R io de Janeiro. Orago S. João Evan,.el ista. A,.en· · 
c ia do con-e i o, creaela pel a P ortaria ele 19 de s~tembt·o 1S83. 
'l'em duas eschs. publicas. 

VENTANIA. BaitTo elo mun. ele Dous Corregos e Estado-, 
ele S . Pau lo . 

VENTANIA, Pov . do mun. da Le'Opolclina, no E~tado ele 
Minas Geraes; com uma escb. pub. ele primeiras letLras . 

VENTANIA. P,w , no mun. do Carmo do Rio Claro elo 
Es·tado ele .i\1i nas Geraes; com uma esch, publ. ele inst. pl'i..: 
ma ria. 

VENTANI A. Assim cleurminava- se a es·tação Tt·ajàno de 
Moraes; no Estado do Rio ele Janeiro. 

VENTANIA. Estação ela E. de F . Pauli~ta, no mun. ele 
Dous Conegos e Estado ele S. Paulo, entre Torrinha e Dous 
Corregos, a 50 kils . de Brotas e a 10 de Dous Corregos. 

VENTANI A. Serra elo Estado elo Rio ele Janeiro, no mun. 
de Santa Maria Magdalena. E' ·ta mbem conhecida por serra 
ele Macabú . 

VENTANIA. Serra elo Es·tado de S. Paulo, no mun . cle
D:us Corregos. 
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VENTANIA. Serra do Estado de Minas Geraea , no clist. 
do_ seu nome. De !la nasce nma fonte de aguas mineraea, de 
CUJO ~so t em feito muitas pessoas com be~eficos resultvdos, 
pnncipalm ente nas molestias do estomago. Essa set·ra vem ela 
de Ita pece l'ica. 

VENTANIA. Ri acho do Estado do Ceará, banha o mun. ele 
Santa Qtüteria e desagua na margem esq. do rio Jacurutú. 

VENTANIA. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, affi. do rio 
Piaguy. 

VENTANIA. Rio do Estado de Minas Geraes; atravessa a 
es trada do Grão Mogol ao Arassuahy. 

VENTANIA. Riach~ do Estado de Minas Ge t·aes; nasce 
nas fraldas da serra elo seu nome e vai cle.saguar no l'io Con
qUtst L. Affirmam-nos t , r cmco metl'Os ele lat'"ura e meio ele 
profundiclacle. "' 

VENTANIA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, b:tnha o 
mun . ele S . Paulo do Mul'iahé e clesa"ua no .João do Monte, 
affi. do i\Iuriahé. o 

VENTANIA. Vide Ti1JOty. 
VENTARY. Riacho do Estado de Pemambuco, desag ua na 

marge m meridional do rio Ipojuca (Vital de Oliveira- Conego 
Honorato). 

VENTO. Sel'i•a no tet•mo de Maranguape do Estado do Ceará . 
Tem pla n éações ele café. Fica a O. da serra elo Mar a nguape . 

VENTO. Serra elo Estado de Pernambttco, no mun. elo 
Brejo da Madre de Dem . 

VENTO. Morro elo Estado de Minas Geraes, no mun. da 
Formiga, nas divizn.s elo clistricto ele N. S. elo Ca t•mo elos 
Arcos. 

VENTO. Morro uo clist. de S. Thiago, mnn. ele Bom S ~tc
cesso e Estado de Min:ts Gern.es. 

VENTO FRESCO. Lago elo Estado elo Parú, no dist. e 
mun. ele N. S . ela Graça ela P1·ainha. 

VENTOSA. A maior das ilhas que se encontram no Igua
rassú (braço do rio Parnahyba). Tem perto de 7 kils. de cir
cumferenc ia . E' inhabitavel como as demais ilbtts desse braço 
cl.e rio por ser muiio baixa e alagadiça. (David. M. Caldas). 

VENTURA. Log. do Es-tado ele Pernambuco, no mun. de 
Nazareth. 

VENTURA. Log. do Estado ela Bahia, n o mun. do Morro 
do Chapéo. 

VENTURA. Bairro no mun. ele Silveiras do Es·taclo ele 
S. Paulo; com uma esch. publ. de insb. primaria. 

VENTURA. Parada na E. de F . União Valencia na, entre 
a parada Souza Lima e a es·tação elo Rio Preto. 

VENTURA (Ilha do). Ilha na costa do Estado elo Rio de 
Janeiro, entee Paraty e Mambucaba, defronte ela praia da 
Barea Grande, e proxima das ilhas Maçaricos, Pico Redonda e 
Comprida. 

VENTURA . Carrego do Estado da Bahia, banha o mun. do 
Mono elo Ch<tpéo, reune-se aos cort·egos denominados rio Preto 
e Lagoa ele Dentro e vai desaguar n0 rio Jacuhipe. 

VENTURA. Riacho do Estado da Bahia; desag ua na mar
gem clir. do rio S. Francisco, defronte ela cachoeira elo seu 
nome e abaixo da cachoeira Paulo Affonso. 

VENTURA. Rio elo Estado ele Mioas Get·aes, aff. elo Pira
petinga, que o é do Piranga; no dist. elo Bacalbáo. 

VENTURA . Cachoeira no rio S . Francisco, entt•e a de Paulo 
A-ffonso e o porto ele Piranhas. 

VENTURA LUIZ. Rio do Estado ele Minas Geraes, nasce 
ao P é do i\lono, banha o termo ele Queluz e une-se ao Bana
neiras, para juntos formarem o rio Maranhão. Recebe o Roça 
Grande, Varginha e o Araujo, ou é por elles formado. 

VENTUROSO. Log. elo Estado ele Pernambuco, no mun. ele 
Agua .Preta. 

VENUS . Log, elo Estado de Pernambuco, no mun. ele Agua 
Preta. 

VERA-CRUZ. Dist. do Estado ela Bahia, no mun. de 
Itaparica. Orago Senhor Bom Jesus e diocese archiepiscopal de 

S . Salvador . Sua matriz foi consLmicla em princtpw elo 
seculo XVI pelos j es uitas . Nelle está situado o burgo ViJ.:gilio 
Darnasio. 'l'em duas eschs. publicas. 

V ERA-CRUZ (Ilha de). Assim denominou Pedro Alval·es 
Cabral ao nosso pa iz, pois suppoz ser este nma g rande ilha. O 
nome de VerJ.-Cruz lembrava a festa qne a egrejot celebra a 
1 de maio. 

VER A-CRUZ. Pov . do Estado do Ceará , no mun. cl" Mi· 
lagres, acerca ele 72 k iJ;;., na serra do Salgacli nh o ; com uma 
casa de oração de N S , das Dores ; feit-a aos domingos. 

VERA-CRUZ. P ov. eloEst1do elo R . G. do Norte, nomun. 
ele S. José ele Mipibú; com uma esch . p••bl. de intr. prim : , 
creada pela Lei Prov n. 490 de 30 de abril de ·1860. Foi ele· 
vacla a clist. pela Lei Pt·ov. n. 952 de 16 de abril ela 1885. 

VERA-CRUZ. Pov . d? Estado ela Bahia. Vide Con ceição 
dcb Y m·a- Cruz. 

VERA-CRUZ . Bairro cl •J mun . ele Itajnbá, no Estnclo de · 
Minas Geraes; com uma es ch. publ. ele in~t . pt· im., c1•eada 
pelo ar t I ela Lei P rov , n. 2 .7i0 ele 17 de se·tembro de 1881. 
Dista 12 kils . elo dist. ela Vargem Grande. 

VERA-CRUZ . JTI,Iacão ela E . ele F. Melhoramentos elo 
B1·.1 zil, no Estado elo RiÓ de Janeit·o, jun to ao viaclucto, entre 
Monte Li bano e Con rado Niemeyer. 

VERA-CRUZ. Sel'l'a do Estado de Min as Gc raes, no dist. 
da Vargem Grande e mun. de Hajubá. 

VERA-CRUZ. Rio do Estado do R io de Janeit·o, a:ff. da 
margem esq. do Sam' Anna, um dos formadores do Guanelú. 

VERA·CRUZ . Rio do Estado de Minas Ceraes: nn.sce na 
serra das Verten~es, cachoeira elos Dias, limites do clist. do 
Japão com o da Oliveira, recebe o Peão, Boa Vista, Serra, 
Lava-Pés e Fartura e vai desagttar no rio Purá. 

VERA CRUZ DE ITAPEMA. Fortaleza do Estado de 
S . Paulo. «Não ha certeza da data de sna fundacão ·sabe-se 
apenas que existia em 1660. Em 1738 foi reconstrÜicla: á custa 
de Torquato Teixeira de Carvalho, que teve 6ll1 recompensa 
o pos to ele capitão, o habito de ChrieLo em 3 vidas e o com mando 
da fol·taleza até a sua morte, sendo orçada em 40 .000 cruzados 
a quantia. que tin~a de despender. Em 1770 informou o gover
nador Lu1z Antomo, que e lia se acha v a armada com oi to peças 

· ele artilharia dos cal~bres 12 e 8. Está em optima posição, 
sobre uma ponta ela tlha de Santo Amaro, uma Iegua para 
dentro ela barra, donde póde efficaz.mente bater o uanal e o sapco
dos Outeirinhos (Fausto ele Souza). No Relab. da Guerra 
(1886), lê-se: «O pequeno forte de ltapema, st luado a SE. ela 
cidade de Santos, á margem do rio, foi constl'lliclo antes de 
1660, sendo r~ construiclo e armado em i.38 e cl€sarmado em 
1830 a 1832 ; está em minas» . 

VERDE. Pov. do dis t . de N. S. · ela Conceição do Bonito ; 
no Es tado ele Pernambuco. Ea ou·tt•o log. do mesmo nome no
mun. de Panellas. 

VERDE. Serr.1ta no tet·mo ele Batarité, no Estado do 
Ceará ; com plantações de café (Pompêo) .. 

VERDE. Sena elo Estado do R. G. do Norte, no mun. de 
Angicos. 

VERDE. Serra elo Eslaclo elo Parahyba do Norte, no mun. 
elo Ingá . 

VERDE. Serra do Estado cl~ Pet•nambuco, no -mun. do 
Brejo da Madre de Deus . 

VERDE. Serra elo Estado das Alagôas, a tres kils. da 
pov. dos Olhos d'agua elo Accioly. 

VERDE. Serra do Estado da Bahia, no mun. do Prado. 
Estende-se entre os rios do Norte e do Sul. 

VERDE. Ilha no Alto Par,t ná, entre a foz do rio Pardo e a 
elo lvinheima. O i o tenente J . A. S. Maia, que della· dá noticia. 
em sua Explomção do Alto Paraná, I vinheima e B?·ilhlll/'l.te, 
diz que ass i1a denominou-a pela bella c5r do arv oreclo que 
ella possue . 

VERDE . Rio elo Estado do Ceará ; banha o mun . elo Ca
ratheús e desagua no Poty. 

VERDE. P..iacbo elo Estado do R. G. do Norte, banha O· 
mun. ele Flo res e desagua no rio Salgado. 
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VERDE. Riacho do Estado do!R; G .• do Norte, no mun, de 
Gar ahubas. 

VERDE. Riacho do Estado do Parahyba do Norte·, aff. da 
maugem dir: elo Alguiar; que é ·tz:i·b. do P.i.anc@ e es~e do 
Biranhas. 

VERDE. Riacho do Eslado de Pernambuco, banha a com. 
do Bonito e desagua no rio Una. 

VERDE. Rio do Estado da Bahia, banha o mun . do 
T1·ancoso e desagua no oceano. 

VERDE. Rio d o Estado da Bahia, banha o muo. elo Mon·o 
do Cbapéo e desagua no rio Utinga . 

VERDE . Rio do Es~ado da Bahia, desag,ua n:a mavgem ori· 
ental elo rio S. Francisco, a baixo . ele ChiCJ!ue-C_hique,, Dizem
nos. nascer e,o;se rio no br.eJo chamado Commercio do M.eio e 
ser o unico que partindo da serraria do S'incorá vae . ter 
áq uelle rio. 

VERDE. Rio, do Estado ele S. Paulo, banha o dist . de Itoby 
e desag:ua no rlo Pardo . Receb'e o Preto, Macacos, Ola~·ia . 
A'gua l~ria, rio Doce, Sucury, Lambary , Verdinho e. o Ta, . 
quarussú. 

VERDE. Rio do Estado de S. Paulo, . aa: . da mat•gen'!( dir, 
do Itararé. Sua fóz fica ao S. da do Pcrituv,ã. 

VERDE. Rio do Estado de S . P aulo; nasce· na se-i:ra . ele 
Paranapiacaba e desagua na ma1;gem esq. do Assunguy;, aff. 
do Juquiá, que o é do Ribeil'a cl'e Iguape. Recolhe as aguas de 
diversos ·tri uutarios. 

VERDE. Rio do Estado de S. Paulo, nasce nos morros ela 
J u~·éa, rega o mun. de Iguape •e clesagum no Oceano. E 1 notava! 
por possuir um grupo ele ·rocbi6dos q.ue formam• com'o que um ai 
pon:te. Tem pouca agua .. Cor1•e· na dLL•ecçã:o mais geral de 
NO. para SE. 

VERDE . Rio elo J~slado ele&, F'!llu}o, .rega•o mwn. deS . Se
bastâão· e desagua .n!llma:rgem dir. do Juquevyquer~. 

VERDE'. Rio do Estado de S. Raulo, aff. d·o rio Jacuh~, 
pelà margem es1. Récebe. o J'acú. E' a trav;essado .pela E. de l<. 
ele S. Paulo ao Rio' d·e Janeiro. 

VERDE. Riachondo Estado cl!e S. Paulo, .atft'. da ma rem ésGf. 
do .. rio Parabyba do Sul, na cidad~ de Quel•uz. Tem noa foz wma 
p,equena . ponte•. 

'VERDE. Rio d~ E;stado do · Páraná, desagua na margem 
d,ir~ dó Iguassú ·pr·oximo á f6z· d'e"POç!l.'-una. 

VERDE. Ri0.doEsLadoclo,P,arauá, aff. da , margem.clir; do 
G'liarakessa;va. 

VERDE•. Nome do rio Má.m:-pittuba desde a· ori:gem até a · 
barra elo rio Sertão . 

V>EiRiDE, .A'I~ro·LO •elo IDstado di> R. G. elo .Sul; vae. pat·a. •o· t·•io 
Botucarahy~ 

VERDE. Rio do Estado de Minas Geraes, nasce na serra da 
Mantiqueira na Lat . de 36° 37' e 1° 44' de Long. elo Rio de -Janei
r o; desagua na marg~m difl' !d\l> So.pucahy. Banhat, en-tre ouluos, os 
muns . ele Baepencly e Campanha. Recebe o :Pouso Al>to, Passa 
Quatr0, P aio linho, Lamins ou 'rapéra, ltanhanclú, Espera·, Bae
pendy, Lambary, Peixe, S . Bento, Palmella, corrego Mun::do 
No vo, além de outros. Dão-lhe um<. exteusão de' 230 kilomelt·os 
dos quaes 180 navegaveis. IJlsse rio deu o nome á importante 
f<eJ.·ro-:v.ia, qve parte, da esbà'ção· cl0. 0l'Uzeiro no rama l de.· São 
Paulo, e termina em Tres Cor,1ções elo Rio • Vet•de, Pela • cl'es,. 
cripção do traçado essa ferro-via margea o rio Verde p,elo lado 
esquerdo até que nas immeeliações ela Soledàde s,alta para a 
margem esquerda : «O rio Verdeclesde a cachoeira chama-el a 
do Sa.1t@ em diarrte é J?er-fei.tia:mewte• navegavel a.té •o Sapucahr, 
e constantemente anelam b,u,cos• con:duzi\nà.o sal pel0· rio Verde· 
até o Carmo do Rib Claro, . etc.; sendo o sal ·transp01•tado em 
carros pll!xados por ·bois dá estação dos Trea Corações Glo. Rio 
Verde até o ponto do embat·que·abaixo da cach'oeira do Salto.~ 
Aiem elos tribs . acima 'citaelos ·recebe o ri o dos· Santos, o Atero 
radn o S. Lourenço o:t Vianna, Casa Nova, Barrocada Capi
vary, Ponte elo Carmo, S . Pt~dro Cl'iminosos, Itaqui e Colia . 

VERDE'. Lno elo Estado de Minas Get·aes, banba o mun . do 
Prata e desagua. na margem dir. do -rio Grande. Dizem tér 
um Jcurso ele 2i0' ki•ls: ru•' erri·pedva!i0 e encruch0eit•ado . Reeeb'3 o 
ribeirão Inhuma. 

VERDE. RiD>do Estado de. Mi>nas Geraes, banha o mun. 
de Caldas e desag-ua n!ll m a<rgem. esq . elo rio Pardo. No Alma
naok s~,l J1i-ine·i,·o (1884) l~:..se : «Um quarto de leg.ua a lém do 
pt,imeiro dest'BB ·rios (o Verde·) existem !antas• de agtias thermaes, 
que teem realisado a~lmirave is cura~, sendo aconselbaclas para 
sofl'rimentos do eslomago, in1Les tjno;;1 rbeumati,>mo, etc.. Não 
estão analy,sadas, e. nem beneliciaqp.s, e pet·tencem á eqJp~eza, 
dos Poços». O vig!l,rio dn..freg. de Caldas envjou-nos a seguinte , 
infot•m·J Qão : «01 rio Verde nasce na sei·t·a ela Bocaina ao S. ela, 
Caldas, cuja freg . a travessa, correndo pat·a o N. , recebendo em 
seu• curso os ribúrõe3 do Brej-inho, Ped t•a Gt•ancat, rio Verdinho 
Espingarda, Soberbo, Bugres, Campinas e J:,.acangekas, e vai 

' j untar-Re ao rio Pardo no,logp.r denominado Peregrinos a 15 
kils, ao N. E. ele Caldas, s~ndo sua n.ascetüe a 15 kils . S. 
desta cidade.» 

VERDE: H.iCI do Estado de Minas o~raes; nasce pJrto da 
viila dos Alegres e clesag,u,a na margem dit·. elo rio },,aracat:ú, 
cerca de 78 k.ils .. distante. do rio cta Pcata. 

VERDE. R io do l~ stado ele Minas Get·aes, affi . (hc mat·gem 
clit·. do Urucuia affi. elo S. Ft•ancisco. 

VEROE. RiQ elo Estado da JYii,nas Geraes, affi. elo Paraopeba 
, sep.a~·a o mun. do Curvello do, d,e Sete. Lagôas . 
I VERDE. Rio do Estado ele Goyaz, banha o mun. de Santa 

I Luziil. e clesa.g,ua. na rn.arg ~m esq.. cl,o t' i o Mar.anhão. Receber o 
. Ag·llít Quent~, Monteiro, Agu11-.Fha .e. Lektão. 
I VERDE . Rio do Estado .de Goya-z;; desag tta na margem occ. 
I do rio Pardo. 

\! VE.RDE.. Rio do ·lllstado de G.0yaz, nasc!l •da. set•ua de Santa 
Mlllrtha e desa.gua no, rio elos Bo~s r1ue é tl'ibu~at·io da macge,~ 

f direita do Paranahyba. 
VERDE . Rio do E.stado de Goyaz, affi. do Ma,ranhãío. R~cebe 

I o Monteiro, Cuyabá, Fajardo, S. Jerony,m9, Olive~ra C!lsta, 
' Vargem ·QJierida (?)além de, outros. 
I VERDE. Rio nos limites do B,razil cotn a Republica da Jil0-

livia; desagua na margem esq. do Gu..apo~:é. O, marco, situado 
nas suas cabeceiras está a Hí 0 05'' 4!il'', 8.2 ele Lat. S, e Lon'g. 
de f"1'0 20'·3l'' 80 a. elo Ri·O dê iTaneiroi;e o sitt~ado na S'Ia foz está. 
a 14°'00' 0.2", 88 de LM. S. e ·lJong. de i '1° 10' ' 08", 70 o. dÕ:R.io 
de Janeiro. illin seu curso apresenta muitas cachoeil'as, a pri
meiraoclas quaes fic111 ad.8·kils•. acima da. sua fez, O clr. Se.ve
riano da Fonseca menciom. como tributarias desse rio, á direita 

I o Pará, Antas, Veados e Monos, e á esquerda o Matta· Grande, 

1 
Lageado, corrego Fundo, Mncacos, Genipapo, Itacoatiara.. «Foi 

1 minuciosamente, explorado, diz o B. ele Melgaço, em 1189 p.elo 
l Dll. astronomó Anton-io P.ires •da SHva Pon~es, que fez esse reco-
1 nhecimento q.uasi todo. po~rter~a, p0t• 'cau·sa1 das ·muitas• cachoei-

l 
ras e saltos, que imp.ede-m !11 na.vega(}ã0,. Teve o explovacl0r de 
pa. ssar na primeira, a -que deu o nome. de S. João, q.uatro leg ttas · 
acima, ela foz elo rio. Em a,lgumas partés são vestidas as margens 

I 
d'e· relL!!' e den-sar mru~tária·, em outras são Cf\mpos,.. 

VERDE·. Ri0 do, Estado d~ M~otto Grosso, a.ffi. esq. elo Pa
t ranalt~ga. As mattas deste r to sao altas, alagadiças e cheias 
\ de ~er10ga~s ; os tert·enos sezonaltcos e a agua límpida e crys-
ta;Ihna, det·xando •vet• claramenrte o· lei Lo. A:J?resellta, em razão. 

rdas fo~has da·s a-r.Y0res, que o ansomhram. um·aJ cor esvercl'eadà. 
de onde vem O• nom•e que tem. IMcebe· o Quatal e o Cedro . 

VERDE. Rió do Estado de Ma Uo Grosso aOl. do Parana
byba, enbre· o ri0 Dóce• e o' rio dás CJorJ·ente~ (8. ele Melgaço). 

VERDE. Rio elo Es tado de Mattp Grosso, o.Jll. dit·. elo Pa,
raná, 9 1legu'as aba·ixo· d'a· f<~z do Sucuriú. Sua b!Olcca é dia 42 
braças de largo (8. el e Melgaçt>) 0 1° tenente •Silva Maia, . na 
sua.&pleração elo ,1lto P.(JJI•anú,, I V'inheinta, e Brilhwnte di~: 
«A largura ela barra deste rio (Ve t·de) é de 5~ brit.ças apt·oxim~-:
damente; o curso de suas aguas. é NO.-SE, se~do a cor dellas 
de· um bel'lo· ve1'de na· appa.réncia, d·0ncle tal tez p~·o venha o ªBlf 
nome.,. Defron'te d:t loz desse rw, ficam no Paraná. as illhas 
Soloinb e Mar i oh o. 

VERJ?E. Rio qo Estado ele Matto'Gt·osso; nasce dn. serra do 
Agua·peh'y e C@nflue no A'legre, trill. da· margem esq. do G)la· 
poré. 

VERDE·. La-go·do Elstadó do Am!lionas, no nHtn. ele C'ao,u
tama, na margelll dir . elo rio Purús. 

VERDE Lago elo Estado•d& Mal'anhiro, na marn-em direita 
dó• rio •Méadm'.r« 'l'em o mes'mo rio ~Mearhl'l') muito3°e cHiàtado!! 
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_lagos cobertos ele aningal, uma especie de arbus~o, cuja natureza 
'tem tanta analoo ia com os lôdos dagua !doce, como os mangues 
a tem com os tilucos d'agua salgada». Dos referidos lagos é o 
.maiscmemoravel e conhecido o Iiago Verde (Roteiro da viagem 
(cita em 1815 pelo capitão Paula Ribeiro. Rev. clcr Inst. I-liat. 
Tomo :X. pag. 25) . Fica no mun. de S. Luiz Gonzaga. 

VERDE. Lagôa elo Estado elo R. G. elo Norte, uo ' rriun . de 
Canguaretama. · 

VERDE. Lagôa na margem dit· . do rio Doce, pouco acima 
da do .Pau Gigante; no Estado elo Espit•i•to S!<nto. 

VERDE. Lag6a do EsLaclo ele S. Palllo; no mun. de eajurú. 
Possue agua limpicla e é abundan·te de peixe. Neli a encontram-se 
tambem sucurys, jacar~s, ariranhas, càpivaras. etc. (Inf. loc,) 

VERDE. Lagôa do Esbado de Minas Gerae.s, na fazenda da 
Lagôa Vet·de pertencen te ao dist. do Bom Despacho. 

VERDE. Lagóa elo Estado de Minas üeraes, no mun. de 
S. Domingos elo Prata, á dil'. do rio Mombaça . 

VERDE GRANDE. Rio do Estaclo de Minas Get•res, na•sce 
da serra de Montes Cla.ros, corre na direcção mais geral de S. 
para N . , voHa-se depois para NO . até desaguar na margem 
drr. do rio S. Francisco. T em , segundo Gerber, um curso de 
720 .lüls. Recebe pela margem dir. o Gorutnba, Pacuhy, Ri· 
beirão Juramento, Saracura, Vacca Brava e Verde Pequeno e 
pela e~q. o rio Vieira, do Ouro e elo Capi vary. Separa em uma 
parte ele seu curso, isto é, da confluencia do rio Verde Pe
queno até sua foz no S. Francisco, aquelle Estado do da 
Bahia. 
· VERDE PEQUENO. Rio trib. da margem dir. do Verde 
Grande, affi . do S . Francisco. Nasce na serra das Almas e se
para o Estado da. Bahia do de Minas Geraes. Beste uJ.timo 
receqe o Trimedal. 

VERDE NEGRO. Lagôa do Estado elo Maranhão, no mun. 
de Cocló. 

VERDES. Serrote no mun. do Jardim do Estado do Rio 
Grande do Nor·te, ( Inf. loc. ) 

VERDINHO. Rio elo Estado de S. Paulo, no mun. de Casa 
Branca. Pertence ao valle elo rio Verde, affi . do l'io Pardo. 

VERDINHO. Pequeno rio do Estado de 'Minas Geraes, passa 
perLo da cidade de Caldas e desagua no ~·ro Verde, aftl . do 
Pardo. 

VERDlNHO. Rio do Estado de Goya,z, affi. da ma;rgem dir. 
do Paranahyba . Sua foz .fica entre a dos rios Claro e Co-rrente. 

VEREDA. Log. doEstado doPiauhy, no mun . de S. João 
do Piauhy. 
· VEREDA. Pov. do Ee~aclo da:13ahia, no mun. ela Game

leira do Assuruá. ( Inf. loc. ) . 
VEREDA. Pov. elo EJetado ela Bahia, distanie 8 kila. da 

-villa do Breginho, com cerca de 40 casas, lavout·a de fumo e 
arroz. 

VEREDA (Santo Antonio da). Antigo dist. do mun. da 
Januaria, no Estado de Minas Geraes; aupprimido pelo art. IX 
§ I çla Léi Proy. n. 239 de 30 de novembro de 1842 e restaUl'ado 
pela de' n. 288 de 12 ele março de 1846. 

VEREDA. Log. no dist. da cidade de Minas Novas e Estado 
de Minas Geraes. 

··VEREDA. Bairro do dist. de San·to Antonio de Itacambira, 
no !!:atado de Minas Geraes , com eschol~ . 

VEREDA . Lo". na cidade de Montes Clat;os e Estado de 
Minas GeraE>s codl eschola e uma capella. da invocação de Santo 
Antonio. ' 

VEREDA. Log . do Estado de iV~atto Gt·~sso, á ~argem. esq . 
do rio Cuya'bá, no disto de Santo AntoniO do R10 Aban:o e 
Inun. da capital. 

VEREDA. Corrego do Estado de Goyaz, affi. da margem 
ãir. do rio Preto. 

VE'RED'A DA CANNABRAVA. Conego do Estado de 
Goyaz, affl. elo rio Peripáo que o é do Paranauá. 
_VEREDA DA SAMA!'y[BAIA. Gol'l'ego do Estado de Goyaz, 

affl.. da mal·.,.em esq. do ribeirão Descoberto ou Montes Claros 
(Cunha Mattos. Iti11emrio). 

VEREDA DA VACCA. Leg. elo Es~ado do Piauhy, no mun. 
de Parnaguá. 

VEREDA DO BRJI.NCO. Pov. elo EHtado da Bahia, no 
mun. da Gamelleira do Assuruá. (lnf. loc.). 

VEREDA DO CABOCLO. Log. do Estado do Piauhy, nas 
divisas elo mun. da União com o de iBarras, 

VEREDA DO CHIQUEIRO. Pequeno rio do Es~ado de 
Minas Gevaes, banha o mnn. de S. Francisco e desagua no 
ribeirão do Formoso, que é trib. do rio S. Francisco. 

VEREDA DO JATOBÁ. Log . do Estado do Piauhy, no 
termo de S. João do Piauhy. 

VEREDA DO ROMÃ O G RAMA'CHO. Rio do .ll:stado , da 
Bahia, no mun. do Morro do Chapéo. Pertence a. baeia do Tio 
S. Francisco. ill'· composto dos corregos seguintes: Canastra, 
Chapada Velha, Ctwralinho, Campestre e Spindola. Tem esse 
nome do primeiro fazendeü·o que ahi habitou. 

VEREDA DOS BURITYS. Pequeno rio elo Esta:do dé Minas 
Gera~s, banha o mun . de Abaete e desagua na margem esq. do 
rio Borrachudo. (In f. loc.). 
. VEREDA DO VOMITORIO. Gr•ande alagadiço á margem 

dir. do rio da Prata, affl. do Paracatú; no IJ:stado de Minas 
Geraes. Fica nas campinas de S. Jeronymo. 

VEREDÃO. Log . do Estado do Piauhy, no termo de S. João 
do Piauhy . 

VEREDÃO. Log. do Estado do Piauhy, no mun. de Par-
naguá. 

VEREDAS. Log. do Estado elo Piauhy, no mun. de 
S. João do Piauhy. 

VEREDAS. Log. no dist. de Grão Mogol, no Estado de 
Minas Geraes. 

VEREDINHA. Dist. creaelo na freg. da Piedade do mun. 
cl.e Minas Novas, Estado de Minas Ge·raes, pelo art. Il § I! da 
Lei Prov. n. 2.145 ele 29 de outubro de 18i5. Cultura de ce
reaes e canoa. 'l'em cl •·as eschs. publs. de inst. prirn., uma 
das quaes ct•eacla pela Lei Prov. n. 2.390 de 13 de outu-bro 
de 1877. 

VEREiDINHA, Log. no mun, do R.io Pardo, no Estado 
de M1nas Ge1·aes. 

VERGA, Ponta na Ilha Grande, n.un. de Angra dos Reis, 
Estado do Rio de Jaueir<~. entre o cos·tão Simeão Dias e a 
Praia elo Aventureiro (í\louch .• z). A CarLa desse Rlstado orga· 
nisada po1• Conrado Niemeyet·, cita uma ponta com ess~ nome 
entre as de Taiassú e Mel·os. 

VERGALHO, Paraná no dist. ele Bor.ba, Estaclo do Ama· 
zonas. 

VERIDIANO VELLOSO. Log. no Es·tado de Minas Ge
l'aes,· no mun. de Tiraden·tes, 

VERISSIMO. Log. do Estado elo Rio Grancle do Norte, 
nos suburbios da villa do Ceará-mirim. 

VERISSIMO (S. Miguel do). Dist. da freg. de Dores do 
Campo Formoso, mun. de Uberaba, no Estado de Minas.Geraes· 
com urna esch, publ. de inst . prim. para o sexo masculino; 
CI'eada pela Lei Pro v. n. 3. 1'12 de 6 de outubro de 1883, e uma 
miocta, creacla pe'a de n. 3.217 de H outubro de de 1884. 

VERISSIMO Sel'l'a do Estado de Goyaz, nas cabeceiras 
do rio do seu nome. ill' baixa e lat·ga, affirma Cunha Mattos. 

VERISSIMO. Ilha do Estado de Goyaz, no rio Araguaya, 
abaixodapov. ele S . José. 

VERISSIMO. Corrego do Estado do Esplrito Santo, no mun. 
dá Ba'rra do S. Matheus. 

VERISSIMO. R io do _Estaclo do Paraná,· nasce na serra do 
Prata e clesagua ·no Ribeirão, affi . ela. bahia de Paranaguá. Seu 
curso é de i2 kils. Atravessa o nucleo Alexandra . 

VERISSIMO. Rio do Estado de Goyaz, affi, da margem 
dir. do r•io Paranahyba. Recebe, entre outroe, o rio do Braço 
do Verisaimo, Paulistas, Pirapetinga ( Paranatinga está ins~ 

,cripto na Viagem do Dr. Severiano ~a Fonseea ), Custo dia, 
além de diversos col'l'egos. « Nasc.e, diz. Sant'Hilai.:re, no logar 
Imbirw;u e tem um curso de mais de i2 a f3 leguas ; passa 
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po t· muito piscoso ; mas, ate o pt•eseJ.lte ( I~ i~) não se encon
tl'ou. ainda om•J em seu leito . >> « O r10 Ver1Ss1mo e o Braço elo 
Vel'issimo, diz Cunh a :Jialtos, ~1ascem no chapadão elo l];mb t
russú onde tamhem nasce o rio deste nome que entra no 
S. M~rcos ,, « O V eridsimo e o Braço tem suas vertentes n~ pla
nalto ela chapada, nas imrnediações ele um Joga r clenom1~aclo 
P onte Feita ; correm parallelamente de N. para S., e depOIS de 
um curso superior a 8± kil s. desa"'tta ~ Braço no VerJSs11:10 
no porto ela Barra; e descendo o .V'erJSSJmo des.?-gua no P <na
nabvba abaixo do porto l\Jorro Alto». (Informa,çao prestada ao 
au'Ót· pelo presidenLe ela Camara Muntclpal de ~ntre H.1os). 

VERISSIMOS. Sel't'a do Estado ele Minas Geraes, no mun . 
de S. Josá d'Alél[t Parahyba . 

VERMELHA. Sel'ra do Estado do Pará, no mun . ele Faro, 
na margem clü·. elo Nha mundá. 

VER ME LHA. Serra do Estado do R . G. do Norte, no mun . 
de Curraes Novos. 

VERM ELHA. Ser ra do Es·taclo elo Parahyba elo Nor·te, no 
mun. de Caj a~e it•as . 

VERMELHA. Serra elo !J;staclo tl e Pernambuco, no mun. de 
Fiores. 

VERMELHA . ~erra elo Es~aclo das Alagôas, no mun. elo 
Passo do Camaragibe. 

VERMELHA. Serra elo Estado de Goyaz, no mun. da. 
Palma . 

VERMELHA , Sel'l'a do Estado de .Matto Gosso , na estrada 
elo Diama ntino. 

VERMELHA. Lagôa elo mun. ele Cascavel elo Estado do 
Ceará. 

VERMELHA. La8ôa elo Estado elo R. G. do No de, no mun. 
ele Toaros. (lnf. loc . ). 

VERMELHA. La goa na ilha ela Marambaia, si'tuacla no 
lit·toral do Es tado elo H. io de Janeiro . 

VERMELHA.Lagôa elo Estado do Rio ele Jane iro no mun. 
de Saqua t· ema . 

VERMELHÃO. Ribeü•o, tambem chamado dos Bttg?·es ou 
do Tapii·cbpuan, afl. dtr: elo Paraguay, que_ era atravessa9o, a 
uma e meia legu a deste n o, pelo an t1go cammho ele Cuyaba aos 
arra iacs de Matto Groõso. (B. de Melgaço). 

VERM!J:LHÃO. Rio elo Eshado ele Ma·L·to Grosso, aff. do 
Parag ttay. Cot·ta o caminho de Cuyabá ao Diamantino, a duas 
legua~ desta villa . (B. ele Melgaço). · 

VERMELHÃO. Ribeirão que, pela suajuncção com o San
guexuga, forma o rio Par do, no Estado de .Matto Grosso. (B. de 
Melgaço). 
. VERMELHEIRO . Log . do Estado do E. Santo, no mun. 

da cidade ela Set·ra. 
VERME LHINHO. Rio do Estado de Goyaz, afJ, ela margem 

clir . elo rio Vermelho, mais ·tarde Araguaya. 
VERMELHO. Log . do Estado de Pernamb uco, nos muns. 

elo rio Rio Formoso e Goi'tá. 
VERMELHO . Bairrodo mu11. elo Cunha, 'no Estado de 

S. Paulo; com uma esch. pnbl. creada em 4 ele se tembt·o 
ele 1893. 

VERMELHO. Antiga parochia do Estado de Minas Geraes, 
no mun . ele Ca1·ating-a . Foi sua sécle t!'ansferida para a po v. de 
Santa He!ena pelas Lei Pro v. n. 1.547 de 20 de julho ele -~868; 
disposição essa que foi revogada pe!o art . IV ela de n. 1.8::>8 de 
12 de outubrc> de 1871.. Desmembrada do muu. ele Ponte Nova 
foi, pelo art. I! ela de n . 2.407 ele 5 de novembro de 1.877, incor
porada ao ele Manbuassú . Transfer ida sua sede para a pov. rle 
Santa Helena pelo arL IV cl~t de n. 2.165 de 20 de novembro ele 
1875 foi ainda uma vez creada parochia pela de n. 2. 915 de 25 
ele s~·tembro ele 1882 . Sua mah·iz tem a invocação ele S. Fran
cisco de Assis e depende da diocese ele Maria nria. Tem duas 
eschs . publ~ . de iu~t.. prim. Agancia do correio. Foi incori?o
rada ao mun. de Cara·tmga pelo De c . n . 16 de 6 de fevere1ro 
de 1890 . 

VERMELHO . Pov. no dist . ele Santa Rita ela Ibitipoca, 
man. de Barbacena, no Estado ele Minas Geraes. 

VERMELHO . Morro do Estado do H .. G. do Nor~e, na 
mun. de Touros. (Inf. loc .). 

VERMELHO (Serrote) . No mun. elo P1rtú e Es·tado do R. 
G. elo Nor te. 

VERMELHO. Morro elo Esfado de Sergipe,no ·rio São 
F1•a ncisco. 

VERMELHO. Morro do Estado da Bahia , no mun. de 
Sa nt' An na elos Brejos . 

VERMELHO . Mor1·o elo Estado de S . Paulo, no mun. ele 
Mog-y-mi~'im , 

VERMELHO . Mot·ro elo Est<Lclo de S. Panlo, no mun, ele 
Campinas. 

VERMELHO . Morro elo Estado de S. Paulo, TI.a cicladecla 
Boca i na . 

VERME LHO. Morro do Estado ele S. Paulo, no mun. ele 
Gua ra tinguetá. 

VERMELHO. Morro do Estado ele S. Paulo, no mun. ele 
.Jacareby, á margem eoq. elo rio Parahyba do Sul. ( Inf. 
loc.). 

VERMELHO. Mono do Estado de Minas Geraes. Por seu 
espigão passam ou passavam as divisas do dist. do Senhor 
Bom Jesus ela Penha . 

VERMELHO , Mort'O do !J;stado ele Ma·tto Grosso, no mun. 
elo Diamant in o . Do seu allo desfructa- se um magnifico pano
rama. «Avistam-se por todos os lados col·cli!heiras, a lgu mas 
quasi a sumir ele vis ta em um fundo azulado e que parece for
marem uma g1·ancle bacia.» 

VERMELHO. Rio do Estado do Pará, be.nha o mun. de 
Ourem e dcsagua. na margem clir . elo Guamá. (Inf. loc.) . 

VERMELHO. Igampé elo Estado elo Pa.rá, affi . elo Ita
cayunas . 

VERMELHO. Riacho elo Estado das Alagoas, affi. elo Ca
maragibe . 

VERMELHO . Riacho do Estado de Sergipe, affi. do Sil'iry. 
VERMELHO. l-tio elo Estado de Sergipe, affi . do Poxim, 

que o é elo Cotingniba. . 
VERMELHO. Braço do rio Japaratuba-mirim, no Es tado 

de Sergipe . E' uma levada feita pelos ineli genas que habita
vão no monte Egreja Velha. Esse braço volta p~ra· o mesmo 
rie, formando assim uma ilha ele terreno alagad1ço e panta
noso. 

VERMELHO. Riacho do Estado ela Bahia , affi .. do rio elo 
Peixe. que o é do Jacuhipe. Recebe o Macaco e banha o cllst. 
do T a nquinho. 

VERMELHO. Rio do Estado da Bahia , banha o mun. ~le 
Valença e clesaguano Sarapuhy. (Inf. loc.) . 

VERMELHO. Riacho elo Estado ela Bahia, affi. do rio 
Itai_ry. 

VERMELHO (Rio). Na ca,pital do illstado da Bahia. E' for
mado pelos rios L~bcaia , que pat··te elo Dique, e Camm·ogipe, 
que vai elo Cabula e reunem-se em cer ta distancia. T omou o 
nome ele Vermelho porque correndo por ·tenenos ele barro ve r
melho, nas grandes cort·entezas elas aguas costumam estas 
tomat· a côr do barro, que Re despega das ma1•gens do rio, cuja 
foz é na povoação ela Mal'iquita. · 

VERMELHO . l:tibeirão do Estado ele Rio de Janeiro , re
une-se na f<tzencla do Cresci uma com o rio das Pedras. affi • . do 
1'urvo. 

VERMELHO. Ribeirão elos Il:sbaclos de :S. Paulo e Rio de 
Janeil'o, affi. da margem clir. elo rio Parahyba. Rega o mun. 
ele At·êas , em S. Paulo e de R ezende, no Rio de J aneu·o . 
Nasce na serra da Bocaina. 

VERMELHO. Rio elo Estado de S. Paulo, affi. do Pirou
pava. E' naregavel por espaço ele 44,4 kil ;; . sómente por meio 
ele canôas. Corre entre Iguape e Hanhaen. . 

VERMELHO . Pequeno rio elo Estado de S. Paulo, rega 
parte elo territorio pe1·tencente á colonia de Cananéa e vai eles
aguar no rio Hapitangui (Inf. loc.) Um outl'O informante men
ciona esse rio como afll. do rio ·r aq uary. 

49.652 
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VERMELHO. Rio ele Esto.clo ele S. Paulo, alll . elo Bt•anco, 
rque o é elo Una. 

VERMELHO. Ribeirão elo Estado de S. Pa~ilo, trib. elo rio 
Jurubatuba, que vai para o 'l'ieté. 

VERMELHO. Rio do Estado do Paraná, desagua na m<\ r
.gem esq. ·elo Ivahy ou Ubahy, trib. do Paran6.. 

VERMELHO. Ribeit·ão do Estado do Paraná, affi. elo rio ela 
Varzea, que o é do rio Negro e este do Iguassú. · Serve de divisa 
aos muns . ela Lapa e Rio Negro. • 

VERMELHO . Rio elo Estado elo Paraná, banha o mun . de 
Paranaguá e elesagua no rio Guaraguassú (I"nf. lo c.) 

VERMELHO . Rio do Estado do Paraná, affi. da margem 
'esq. elo Pat·anapanema, entt·e a foz elo Tibagy e a col'redeira 
da Capivara. 

VERMELHO. Rio elo Estado elo Paraná, affi. do rio Gua-
rakessava. . 

VERMELHO. Ribeirão affi. da margem elit'. do 1·io Negri
nho, trib elo Negro, que o é do Iguassú e este do Paraná. 

VERMELHO. Rio que ban]la a ilha de Santa Catharino, 
no Estado deste nome. 

VERMELHO. Rio do Estado ele Santa Catharina, desagua 
·no rio Cachoeira ao N. do de Jaquariú. (Inf. Ioc.) . 

VERMELHO . Ribeirão do Estado de Minas Geraes, affi. do 
rio de Peixe, que o é do Verde, n as di,l"isas do mun. ele Bae
·pendy. Recebe o Fot·le. 

VERMELHO. Ribeit•ã'J affi . do rio Sapucahy-mirim; corre 
nas proximidades elas divisas dos Estados ele S. Pa•Jlo e Minas 
Geraes. 

VERMELHO. Ribeirão do Estaclo de Minas Geraes, banha 
o mun . de Lavras e desagua no rio Grande . Da barra desse 
.ribeirão á cachoeira da Bocaiua, é o t'io Gl'ande navega vel. 
. VERMELHO . Rio do Estado de Minas G~raes, alY. do 
-Paraopeba, banha o mun. elo Pitanguy. 

VERMELHO . Rio do Estado de Minas Ger:tes, afl'. do 
Taqual'assú, que o é do rio elas Velhas. Da freg. ele Jaboti
-catubas nos infol'mam havet· nella arn rio Vermelho ·que cle
sagua na margem dir. elo Jabo·tica·tubas, ilff. do rio elas Velhas. 

VERMELHO. Rio do Estado de Minas Gel'aes, banha os 
•campos cl;J. Fazenda de S. Pedro do Charco, situada no a\ to ela 
Mantiqueira e elesagua no Pausinhos, cJulluente elo Sapuca.hy. 

VERMELHO. Pequeno rio do Estado de Minas Geraes, 
lJanba a cidade de ltapecerica (Tamanduá) e vai ao Garoa, 
este ao Santo Antonio e este final mente ao Itapecerica . Recebe 
o pequeno ri o T amanduá. 

VERMELHO, Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, banha 
·o mun. de Mul'iahé e desagua no rio Preto, arr. elo lvltiriahé 
·\1nf. loc .) . Uma outra informação menciona um rio Vermelho 
·-desaguando na margem eaq. do Muriahé. 

VERMELHO. Cot•t•ego do Es·tado de Minas G3raes, afl' . da 
•margem esq. elo rio elas Mortes. 

VERMELHO. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes banhil 
-o mun. de Ay•ll'uoca e desagua no rio deste nome . E' 'rormad~ 
pelos riachos Prateado e Bahia . (lnf. loc.). 

.VERMELHO . Rio elo Estado de Goyaz, banha o mun. do 
P1lar e desagua no rio das Almas, trib. do Maranhão. Recebe 
os ribeirões da Posse e !las Lavrinha> e differentes corregos. 

VERMELHO. Rio elo Es!aclo de Goyaz, afl'. ela margem 
·{lir. do S. Bartholomeu. Nasce no. ch·apacla elo Padre Pedro e 
recebe pela dir. : os corregos Pantanal, Veigas , Grota, .Fumal, 
Contenda, Amarante, Fernando Nogueil•a, Mal'ia ela Silv.(l., 
Barro Prebo, L age, Batedor, Alag·ôa, Assú, Piancó, Viela 
Curta, Boa Vista, Bal'l'ail'inho, Cazuza, Joazeiro, Batuqueira, 
Cravatá, Caetano e Retiro; e pela esq. o S. Caeta"no, t)apão, 
Almeida, Açouta-Cavallo, Maxambomba, Maria Velha, 'l'a
quaral, Bananal, Cos·ta, Salgado, Capão da Cruz, Anta, 
Samambaia, Capoeira Gran.cle, Mateit·o,. f\.t·oeira, Fundo, Lage, 
Bicttdo e Buracão. (Joseph de Mello Alvares). 
. VERMELHO. Rio db Estado de Goyaz, banha o mun . do 
Bom Fim e clesagu:t no rio Piracanjuba, tt•ib. do Col'umbá. Suas 
-<~guas, diz Cunha Mattos, são vermelhas como ban·o. 

Diéc . GEOG , 93 

VERMELHO. Oorl'ego elo Estado ele Goyaz, desag<.ta na 
mat"gem dir. elo ribeirão elo Agapito cerca ele 9 kils. a SO. ela 
cidade de Goyaz. (O Far West do B1·azil). 

VERMELHO. Rio do Estado ele Goyaz ; nasce na set•ra ele 
Ouro Fino, ramificação ela serra Geral ou cordilheira elo 
IJ;strondo, banha a capital do Estado e reune-se com o rio 
Grande , formando juntos o Araguaya . Seu curso é ele mais 
ele 300 kils., dos quaes 180 ele boa navegação, desde o porto do 
Travessão, a 72 kils. ela C!llpital. Recebe á clir. o Bugl'es, Boa 
Vista, Ferreiro, Lambary e Vermelhinho; e á esq . o Cachambú, 
Estrella, Forte, Ubá, Taquaral e Tiquihé. O Sl'. Baggi de 
Araujo publicou no Goyaz de 15 de junho ele 1888, a seguinte 
noticia a respeito desse rio: « A' mal'gem clil·. elo Araguaya, 
pouco menos ele um quarto ele legua á montante da Leopoldina, 
clesagua o rio Vermelho, com uma emboccaclura de mais ele 
20 me·tros de largura. O rio na sua foz tem algllmas pedras, 
umas salientes oukas encobertas, mas conhecidas, embora 
as a.guas a.hi Bejam paradas; isto é, não demonstt•em à super
freie efl'eito elas pedras que envolvem . Ha no meio da foz um 
baixio ele arêa, que permHte, entretanto, canal profundo pela 
margem esq. O Sr. Tição tem viajado rio acima umas qua·tro 
leguas ; neqsa e.~tensão o rio é profundo, porém trancado de . 
madeiras, e faz muitas voltas rapidas, de modo que na esti a
gem um va.por não pJclerá navegal-o. A qna·tro legua> ela foz 
está o Acará., lago muito grande, muito la.rgo, comp1·iclo e 
profu11do ; é estreito ua emboccadura, depois, pot·ém, ahu·ga, 
estreita em seguida, e para diante dá n'outro lago. Ha entre a 
for. elo rio e o Acilrá vados outros h1gos, á margem dos quaes 
existem difl'erentes moradores com sitias: á margem dir., por 
exemplo, o Jao-o Bonito ; á margem esq. o Arrilnca-Auzol, onde 
desconfia· se, 8 iz o Sr. Tição , que haj a quilombo (? ) ; além ele 
outros menores em uma e outra margem. Duas legutts acima_ 
da bocca elo rio VGrmelho já subiu o vapor iln;gua!IJCf·, com
mandado pot· Balcluino Ferreira de Aguiar, o. encontrar -se 
com o bispo D. Joaquim, que descia o rio, tendo-se e!nbar
caclo em Jnrnpensém com destino pelo Pará á província ela 
Bahia, para onde fàra eleito arcel>ispo. Nasce o rio Vermelho 
na serra Dourada , sendo duas suas principaes vertentes: a 
primeira nasce no ponto inicial ela serra a nordeste do Ouro 
Fi no, no Jogar denominado Tabuão, corre em linha recta ele 
nascente a poent3, entranhada 1nr entt•e a referida serra até o 
legar denominado Fundão, onde dá bart·a com a segunda 
vertente, que tambem nasce ela set•t·a Dourada, no logar deno
minado Cerca ele Peclt·a, a nordeste ela capito.l, corl'endo de 
norte a sul emqtw.nto não conflue com a primúra ver·tent e, 
toman do dahi em diante a dil'ecção de nascente a poente. 
A pl'imeira vertente tem sua ol'igem a tl'es leg tH\s e meia de>ta 
capital, em rumo direito. A seg:mcla vertente entt·a á dir. ela 
primeira, depois _de. já reunida com outl'a, denominada Ipa
nema, que entra a dtt'. ela segunda. A segund<L tambem nasce 
a tres e meia leguas approximadamente desta cidade. A Ipa.
nema entra na s~gtmda umas 300 bt·aças antes ele confluit· a 
segunda com a primeil'a. A primeira e a segunda teem cada 
uma uma Iegua de curso a. tl"tes ele wnlluil·em. A lpanema tem 
tres quartos ele legua antes ele desaguar na segunchl. O rio 
Vermelho vem sempre mat·ginanclo a Serra Dourada pelo sul 
até o antigo sitio do Vaevem , oncle recebe outro bl'aço que 
co\'l'e ele aul a norte. O sitio elo Vaevém está á legua e meia 
deat~ cidade . Este terceiro braço, que corre de su~ a· nol'te, é 
a principal Yerlente por sua maior abundancia ele agua: 
entril á esq. do rio Vermelho, e cons~a ele varias outrils ver
tentes menores, sendo a principal a que vem do mort·o do 
Ba.tatal ou mon·o Grande on serra do Ouro Fino, com uma 
legua ele curso an·tes de confluir com o rio Vermelho. Cerca 
de uma legua abaixo dessa confl.ueucia, e confrontando com o 
arraial elo Fet•reiro, que demora a um qual'to ele legua cb. 
margem esq. do rio Vermelho, r eceba este pela margem clir. 
o P acie11cia, que traz em si as aguas tambem do carrego das 
Lages e do carrego Fundo. Nasce o Paciencia no Bom Bocado, 
a norclesl.e da capita l, na lombada ele tl'es leguas de compri
mento depois da qm<l começa o lado sapten·tl'ional do morro 
Grande ou set'l'a do Ouro Fmo, e Cllj tt extl'emicb.de" meridional 
esbarra na s~t·ra Dourada, ele que é uma ramificação ou contm
fot·te . Corre o P aciencia parallelo ao rio Vermelho até darem 
barra um no outl·o a uma legua eles t :t cidade. Os COl'l'egos elas 
Lages e Fundo, nascem ela ramificação ela serra Dourada, 
cleft·onte e rle vista um do outl'o, mediando entre suas vet·teutes 
um espaço ele 400 braças approximaclamente. Tem o das Lages 
um quarto ele legua ele curso antes ele confluir com o Paciencia, 
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e o cot•t•ego Fundo, que conflue cerco. ele 200 bro.ças mais 
abaixo, tem umas 1.200 braças de curso. Estes dons afllueutes 
do Paciencia correm de not•te a sul. Um q·uarto de !egua 
abaixo ela contiuencia elo Paciencia en.tra pelo. margem di r. 
do rio Vermelbo o corrego denominado do Cortume, e já dentro 
desta capital, peb margem esrt o Manoel Gomes, que no.sce do 
morro do D. Francisco, ramHlcação ela serra Dourada, no Jogar 
denominado Casaca p,·e·ta, a um quano ele iegua da cidade 
vindo de E, S. E. O Manoel Gomes t~m por a fi. o Manoel 
Nunes, c1ue verte do espigão exi't~ nle entre esta cidade e a 
pov. do B~calbio ; tem umas cem braças de curso anleõ de sua 
contluencia com o :ti-Ianoel Gomes, que o recebe pelo lado esq., 
a meio quado de legua antes de desaguar no r io Ve!'lnel·ho. 
Estas informações sobre o Alto Rio Vermelho são el o tenente
coronel Antonio José Caiado. O rio entra empedrado nesta 
cidade, descendo umo. bocaina que forma o morro de D. Fran
cisco e o do Cantagallo, produzindo um poço amplo e de nado 
antes de cortar a cidade, denominado Poço da Carioc:t . Aka
vessa a capital em le ito sempre pedregoso, descendo de quando 
em vez lige iros ~ ~·a vessões que corto.m- lhe tl'o.nsveraalme n te o 
curso, precipitado-se proximo ao matadouro valho e uns 
200 melros antes do novo por um estreito e íngreme canal 
ele paredões alcantilados, r.clrecle talhados par:.~. obstarem o 
es praiamento das agnas na estação cbuyosa. 'l' res kils. á 
j usan te d.~ capital r~cebe o rio Vermelho, pela margem esq., o 
Bagagem,quenasce ao sul ela capital na set•t•a Dourada, tendo 
desde as nascentes um cu,·so total de iS kil s. E' afl'. elo Bagagem 
pelo lado clir. o Bacalháo, que passa no seu ponto mais pro
ximo, a um qna!'to de legua ao su l desta cidade, e nasce no 
logar elo mor1·o Grande denominado Cabaço. ele '!'ou ro (ponto 
muito aurifei'O), que dista duas le~·uas da capilal, constituindo 
essa elevação uma das divisoras nas aguas do Araguay:.~. e do 
Tocantins, e sendo como que o pon"to inicial ela sen·a Don
racla. Por sua vez r ecebe o l:lacalháo o corrego das Arêa~, pela 
margem esq , c11jas n:.~.scente s es:ii.o a SI!J. da capi tal, no Jogar 
ela Serra Domada de:wminauo EncruzillHicla, pot· ser ponto 
onde se clbicl em as esLraclas que cles:a cidade Yão ou para o 
norte cl:l. província ou pna o s :il , O con·ego elas Arêas tem o 
curso ele urna l egu:~ antes de unir - se ao Hacalháo, um kil. 
acima da pov . deste ultimo nom e. Tt·es quartos de legua depois 
ela conlluencia elo cot'J'ego das Arêas, e a meia legua cl es tn 
cidade, dá o Bacalh:io barra no Bagagem, que só adquire 
este nome çlepois da j tm cção dos dous r ibeirões que o fot·mam: 
Roncador e San to Antonio. Este ultimo, por suo. vez, r eceb3 
pela margem esq. o Pistola, cuja nascente é na Set·ra Dou
rada, além da pov. elas Arêas em um burityzal, tendo o ctu·so 
ele um e meio ki ls . até desaguar no Santo AntrJilio, que verte 
da mesma e.erra, mais ao sul, no logo.r denominado Pedre
gulho, um dos dous unicos pontos em qne no espaço ele oito 
leguas esta é access ivel a cavalleiros. O Roncaclor, tem sua 
nascente na mesma set'l'a no Jogar denominado Cerco. ele Peclm 
(não coufundit• com a outra) a ponta mais elevada ela Serm 
Dourad·1, onde nasce igualmente o Agápito, de que nos occupa
remos mais tarde. O Roncarlor pl'ecipiLa-se em u:11a. gorgo.nta 
pedregosa, estreita e pr·ofunda.; e depois ele um c ~u·so de kil. e 
meio, reunindo -se ao Santo Antcmio, perde como este o nome 
pelo ele BJgagem, quo meio kilometro abaixo recebe pela dir. o 
Gouvêa, cuja na scetl\e é na estrado. t'e!tl, aquem ela pov . das 
At·êas, no logar antigamente tlenominaclo Calçadas, e hoJe 
Jatobá . L ogo acim:~o ela contluencia elo Bacalbâo com o Ba
gngem entra pela mat·gem di r . deste o Cangica; e meia le~ u o. 
abaixo des3as conflnencias clesagua o Bagagem no rio Vermelho. 
A 15 kil>. sudoeste desta cidade, peb ma1·gem esq . , clesag11a 
no rio Vermelho o Agápito, depois de um curso ele 33 ki ls . 
O Agápito, como j{t dissa, nasce na Cerca ele Ptlelra, ponto 
elevado da Serro. Douracln, a 100 metros ela. nascente elo Ron
cador, que dirige seu cut·so p~ra sucleste emquan·to o do Agúpito 
t oma pat•a sudoesLe. Consta a nascente deste rio ele duas 
v~rtentes de alguns metl'Os apenas de extensão cado. uma; 
a da. dir. parte (lo ponto j[t ci·tado, a da eaq. vem por cima ela 
Invemacla lteuo:.~., ele um barreiro, loga t• sa l itraclo e ele gt·ancle 
profundidade feito pelo gado q11e tem o roi do a terra. Desde suas 
vertentes corre o Agápito com abu :Jclanci:.~. ele ag ua, recebencb 
pelo. margem eaq. , a um ki!. de distancia, o corrego da Inver
nada Reuna, hoje Senhorinho, que tem ele curso um kil. Um 
l<il, mais abaim entra pela margem esq. o Cub:~tào, qne 
nasce a sudoeste da capita l, te m o curso da um e meio kill . e é 
o principal afl'. das nascentes elo Ag:í.pito . A uma e meia leguas 
a oeste de;sa citlade, junto á estrada de Cuyabá, com clous 
kils. de curw, dewgua no Agápito, pela esq . lambem, o 

Agua Fria. O Cacoambú nascendo a sudoeste desta ciclader 
depois ele um curso de qua tro leguas approximadamente, dli. 
pela esq . bana no Agápi·to duas leguas a oeste do. capital, no 
Jogar denominado C bico elos Indios. Todos estes afia. elo 
Agápib nascem da Serra Dourada. Recebe o Agápito uma, e 
meia lega as a sudoeste desta capi'tal, pela marge m clir. o 
corrcgo Vermelho, e logo abaixo o ribeirão do Quintiliano pela 
mesma margem . Pela clir, recebe a inda o Olaria, que é att·a- · 
ves~ado pela estrada ele Cuyabi a leguo. e quarto eles ta capital; 
o qual, logo ahi abaixo cQnflue com o Al'l'uda, cujo nome é, 
segundo umo. yersão popular, o ele um ca.çacl.or ele perdizes, 
que a> a:tirava a bala sem perder um tiro . Ent~a a O!ari:l. no· 
Agápito a duas leguas ela capita~, e um e meio kils. acima der 
Chico dos Indios, e por conseg-uin te elo Cachambú. Devo tão 
mi•nu:ciosas in formações de .af!'s. do r io Vermelho e Sllb-afrs. 
do mesmo ao Sr. 'l'orquato R amos G:J.iado, thesouuei~·o ela.. 
the>oura ria geral, Pelo Sr. Domingos Gomea ele A lmeida' 
tbesoul'eiro elo thesou ro provincial, a quem devo o calculo ela 
extensão dos cursos elo Bag:.~.gem e elo Ag·ápito, sou informado
Cj 'le a 30 kilornetros ela capital, recebe o l'io Vermelho o Inclio 
Pequeno, que tambem ver te da Serm Dourada, tendo um CUI'SO 
de 40 kilometros ; sendo formado elos ribeirões Forte· e Ca
xarnbú (não confundir com o outt•o ele igual ncm2) . Pela 
margem clit·. desag uam no rio Vet'melho os segaintes p eguenos 
ribeit·õcs : Talaveira, Zanzan e Mandü, que nascem do rami""· 
ficações cl:.~. Serva Donrada. Lê-se nas infol'mações q ue ao 
Dr. Leopoldo ele Bulhões prestou Jo:i:o Ma laquias da Rocha,. 
que mora no l og:.~.r denomiuado S:~nto Antonio, barranca dir. 
elo r io Vel'mel ho, a uma e me i!lJ legttas do. capBal , caminho da 
pov. da Burra, é la vrndor e pescador, com 62 an nos ele idade, 
e homem seria : « A té So.nLo Antonio corre o rio Verme·lho 
ele nasce11te para poente, como de suas na~centes á capital ;. 
ele SanLo Antonio po.ra baixo, porém, vse se inclino.ndo bem 
sensivelma1l't3 para o norte. Conh ece o rio palmo a palmo 
desde o. Cachoeira Grande elo Nenê, ctuo fi ca a meia legua 
ab:.~.ixo cle >to. cidade, pela estrada, até á barra do Bugre 
(arraial) ; mecleiando seis le3'ua~ de um ponto ao ouko . A Ca
choeira Grande está por agua ele tl-es quartos de legua a um:J. 
l e:;ua ;íjusante elo. cap ital, e consiste em uma gt;ande pedreira, 
qu e atnwessa o rio ele lado a lado, represa ndo as aguo.s e deter
minando uma quéda, que imposs ibilita a passagem de igarités, 
canôas ou qual!J.Uet· outro vehiculo fluvia l. A agua cae com 
vio lencia e referve em um poço de '10 a 12 braças cl l largura, 
p ·o fundo e CJUasi r edo ndo. Para mitlerarem no fundo desse 
poço, tentaram os antigos virar as agttas do rio cavando um 
canal na barranca clit· .. acima da peclreit•:J. ou cachoeiro., e em
Jll'egando, d izem, bombas pam o esgo tamento cb agua clepo-· 
sitacl:.~. no poçJ ; perderam, porém, o tempo, por c1ue o rio venceu 
a represa antes que as bombas COilcluiss• m o tt'aba lho elo es
go·tamento . Da cidade até á cachoeira conhece o jnforrna11te O· 
rio em varios pontos, como sej:.~. a chacara elo S•· · José da Costa, 
um qttat·tv de l egmt ab<tixo do novo mataclou.~·o, sendo todo 
empeclt·o.clo até ah i . Abaixo do José cl11 Costa ftc1m os poços. 
chamado> elo DefLinto ; em seguicln o elo Boman, e mais abaixo 
a cbacara do João Corrêa, que llc:t mais ou menos na bart'a 
elo Carreira, cat·rego que nasce no mot•t•o elo Cantago.llo. a pouco· 
mais ele um kilome tro clesto. cidade : o r io Vermelho ah i já é 
arenoso. lli<lO cp!al'to ele legua abaixo ela Cachoai1•a Grande 
es tã a olar i:.~. ele José Guec!es , corr endo por a hi o r•'io em lei·Lo · 
ele a.rêa e pedregulho, tendo grandes pedras aqu i e acolá. 
Abaixo,.á d ista11c ia ele gr ito, entra o col'l'ego do Pedro Luclo
vico, que se chama v:.~. outr'ora Talaveira : a h i o rio é apertado· 
en tt•e ped ras; por essn razão de nominaram esse ponto ele 
Canal, e à onde os habs. ela ~o.pital vão po1· divertimen·to 
pescar aos domingos e dias santo~. O Jogar é bonito, desca m
pado, contras tando com outros, rio acima, que são em geral 
cobet•tos ele car1·asco ou cet'raclo. Para baixo do Canal até o 
poço ela E3puma quasi não t em pedras o r io ; o mesmo acoa- · 
tece desse p :Jço até á Cachoeira d o lnfel'DO. A Cachoeiro. elo In
ferno flca a meia legua da olar ia me José G.uecles, e consiste 
em gt•andes rochas elispet•sas no meio do rio, em d istancia ele 
uns 500 meteos. Chama·se elo Lnfern o por causa de grand•t· 
numero ele cort·ecleirinhas fo r madas ent re as pedras, e 1lr'D~ 
'"a~elme1Ue pelos r edomoinho3 e cbupadoiros , qu~ ahi se 
fo rmaram no te!JlpO elas agu:.~.~. O r io nesse ponLo cot•t•e no 
campo, /.Leia legua abaixo ri a Cachoeiro. elo Inferno fica o poço 
do Açude : o leHo elo rio é ahi arenoso e as mat'l$ens cobertas
de matto. gste poç0 está no fundo elo si : io Santo antonio, pel·
toncen te ao informante , e é onde faz todo1 os annos o seu chi· 
que iro, para o que es"tt1. munido de unn provisão passada pela.-
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"Cama-ra Munic ipal, e que lhe custoa 24~200 ; sendo 20$ de 
ltcença p:tra faze r cinco chiqueiros, 2~ da provisão e 2.~ d~ 
sello . De vis~a elo P oço elo Açude está a cachoei t·a da Anna 
Ailves : são pedt·as esparea,, com rampas , determin a ndo 
quedas e cor redei·t·as . Deve o Poço ào Açude seu no me a ;tet·em 
os m inet•aàor es tirado clahi um r ego cl'agua para seus trralnlhos, 
depois de haverem represad o o rio, J!;ssa repr es?. fo i mandada 

·destl'l! ir , di ze m; ]~e lo caflítão-general D. João Manoel de Me
neiles, quando subiu elo Pará no seu bo te, que t inha no b3c1ue 
um leão pin tado, a tomar posse da capita nia d e Goyaz . A ca
choeira da Alnninha Alves pMe t er uns 500 metros de extensão. 
Dessa cachoei ra ao Poço R ico h a meia leJ ua : o leito do rio é 
arenoso, e ha m alt9s nas marge ns. Ha ao che,.ar ao Poço Rico 
um travessão. ele pe<üas, on~e cos~umam fazer í)arys. Um quart::> 
de legua a ba 1xo elo Poco R tco estv. a barra do Agápito , e abaixo 
o poço do Quebra Braço, onde as aguas correm a pertadas entra 
ro~heclos, com ex ~raordinaria profuncliclacle . O Agápito regula 
ter a me tade do n o Vet•melho, t endo em vista s ta caixa . 
Costuma cortar na secca, e em certas estações chuvosas rep rc
·Senta ter maiot· volume d'agua do que o pvoprio rio Vermelho, 
Abaixo d0 Quebra Bt·aço está o poço do Doutor ; mals :JJbaixo o 
p oço da Dona e mai s adian~e o can al elo J o>é Roch·igue3 . Para 
baixo o poço do Periquito; segue-se o poço do Pi ntado; ad ian te 
está o poço d0 Paraca lú e a ba rra elo carr ego_ elo Ca~al ~a 
Chapada, e depois a do cort·eg?> do ~perta-mao ; ~h t o l'lO 
dá g rande voHa e é parado, Ma ts ab3.1xo o_p o<,'o do r a:uman, 
depois os poços ele Manoel Lopes, de Ja, tob ~t e a cachBe n·a elos 
iP~re iras, que é um verdadeiro saltJ . E ' um h~gedo, continuação 
de um tope ele morro, que lica n ·\ ma rgem esq . O s1lto ahi 

-é tão violento que impede a sub ida elas arraia>, que só se 
-e ncontr am do J;>oço form ado pela cachoeit·a p:tra baixo . Vem 
depois o poço elo Abotoado, depois entr a o corrego elos Indios, 
-segne-se a passagem do Aterrado e a bal'l' a do Bugre, onde 
está s'ituada a apov. ela b:t. t'l'a elo Bngt•a , vulgar mente conhecida 
apen as pelo nome de Barra >>. - Baggi de A·1·anjo. 
. VERMELHO, Hibeirão do Estado de Matto Grosso, corre 
proximo á viUa do Diamantino . 

VERMELHO. Rib~irão do mst9.do de Ma lta G~osso, a fr'. 
elo 'J11orqui lha, q ue o é el o Cuya bá . 

VERMELHO. R ibeiro que clesagun no ~· ia Miranda, pel a 
mat•gem dir . pouco aba ixo do Mon·o do .A.ze t te: no Estado de 
Malta Gr osso . O B . de i\Ielg·aço suppõe esse ribei re se t· asco 
a n te elo rio Negro: 

VERMELHO. LagJ elo E stacl•) elo Pará, á margem do rio 
'T ocan·t ins, n ão longe ela bocca do Tauhiry . 

VERMELHO NOVO. Arraial elo Estado ele Minas Geraes, 
no mun. de Cara linga . F oi elevado á cl ist. pelo art. li ela 
Lei Prov. n. 24 J7 ele 5 ele nnvembt·o ele 18i7e Dec. n . 63 de 
12 de maio de i 890 . Tem uma esch. publ. el e inst . prim ., 
.creacl n pela Lei P1•ov . n. 3 :505 de 4 de outubro de 18:37 , 

VER-0-PEZO. L r>g. do Estado elo Ri o de Janeiro, no mun. 
ele Araruama, com uma esch. publ. ele ins t. primaria. 

VERRUGA. Arra ia l do Estado da Bahia, n o ter m9 ela Vi 
·ctoria, com uma esch·. publ. ele ins~. prim, creacla pela Lei 
Prov . n . 7,!3 de 6 ele junho ele 1859. 

_VERRUGA. R io elo Estad? ela Bahia, nasce n a ba ixa ela 
·v erru ga cerca de 12 k tli. clt stante ele N. S . da Victori a, 
:.tt ravessa o pov . elo seu nome elo N . para S. e elesagna no rio 
Pa1•do sgis k i ls . acima do arra ia l elo Cach'imb J. R ecebe o S. Joã? , 
Santo El oy, Jequ it•içá e Sa nta M:.tria, 1odos ele ba s tante agu a 
permanente. Se a cur S@ é calculado em 150 kils. mais ou 
menos. 

VERRUG AS. Ribei t·ão elo E s~ad·o de Minas Geraes, desagua 
na m arge m esq. do rio GL"and~ defr on~e do P asto das Eg uas . 

VERTENTEJ. L1g . elo Estad J de P emambuc o, n~s mun. elo 
BJm Jar d im e Nazarelh. 

VERTENTE. Carrego do Estado ele Minas ·a?raes, aff. do 
rio Ajudas, lllle o é do S. Francisco. 

VERTENTE DE CIMA. Log, elo Estado de Pet'll <:~mbuco, 
n o clist . ela Vice ucia . 

V E R TENTE DE JOÃO VELHO . L og. do Estado de Goyaz, 
no mun . de Sant'Anna , de cuj a séde dis ta m<tis de seis kils. 

VERTENTE DO ESPINHO. Log. do Esbdo de Goyaz, 
.no mun . ele Sant'Anna de A ntas. 

VERTENTE J?J MACAHUBA. L Glg. do Eshclo de Goynz , 
no mttn. de Sanl Ann<t ele Anhs, de CUJ a sed.J dista uns sete 
kil s. 

VERTENTE GRANBE. Log. do Es baclo ele P ernambuco 
no dis t. da Vicencia . ' 

VERTENTES. Antiga villa e mun . do Estado de Pernam
buco, ao pé d n set·ra da 'l' acptar el in ga, em tel'l'eno elevado e 
desegna l, a 156 kil s . da c1pita l e 6j d n es t:t.ção da via-ferPea do 
Limoeiro. « A vill<t co nsta ele u ma s6 r Ja, largn e extensa, 
no centro cln qua,l passa a estrndn ger nl que segue para o in~e
ri or ela província e dá com m unicação com as elo Ceará e Para
hy bl . Bom clüma, agua po tavel so 1Triive l , mas clifficil; feira 
s amanal, pequeno commet·cio. n enhuma industria, excepção 
ieita da pasto t·il. (Coma,·cas de Pe1·namb~wo por 11'rancisco A. 
Perei t·a ela Cos ta .. 1831.) , Sua egreja ma·~l'iz tem a invocação ele 
S. José de 'l'aquat·etiogn . .A. Lei Prov. n, 1. 3i7 de 4 de feve
L'eiL·o ele t 87:9 elevotl á categoria ele vi lla a povoação ele Ve;tentes 
e para ell <t t r ansferia a séde da comarca de 'l'agua,retinga, 
creada peln Lei n. 1. 260 ele 26 ele ma io ele 1877, fi cando esta 
r evogada na parte que elevou á ca tegor ia ele vill a o JlOvoaclo 
de 'l'aquar e·tinga. Nesta con fo r midade perd eu Taquaretin ga o 
predicame nto de villa e as, im foi installada a comarca n a nova 
villa ele Ver ~entes a 20 de jtmho de 1879 . A Le i Prov. n . 1 .419 
da 27 ele maio de 1879 erigio em matr iz a egt·eja ele S. J osé de 
Verte n tes e mandou que para ell a fosse t ransferida a séde da 
freg . ele T actuaretinga; esta Lei, por ém, não t eve execução 
por c1ue o Bispo não accede:t na sua parte ao que n ~lla se clis
punha, continuando a ser o povoado de Taqua retinga a séde ela 
freg., ct·eacla pelo Alvará ele 27 ele agosto de 1812, e a v illa de 
Ver te ntes séde ou cabeça ela com a rca . A L ei Prov . n . 1.86J ele 5 
ele maio ele 1836 tr ansferia para Taqn at• etin ga a v illa de Ver
ten tes . Com prehende os povoados denom in ados : Gt•ava tá de 
J aburú, T orres, T apada , Cout·o de Anta , Snnt:l. Maria e ~tl guns 
ou·tros . O mun. tinha 14.000 habi ta nte;;, 'l'em agenci :.t elo 
cor reio e eschs . publs. çle i nst:· . primal'in . 

VERTENTES . Villa e mun. do ,JTI;tado elo Cear á, no ternYo 
da Indepeclenc ia . Foi craada pelo Dec . n. 42 de 13 ele agosto 
ele 189:1 e supprimida pela de n. 8 A, de H ele mat·ço d t3 1892. 
0 di s t. ah i creado fJi supprimido p elo Dec . n. 25 de 4 de 
maio ele 1892 . 

VERTENTES . Log . do Estado do Pi:uthy, no mun . de 
S. J oão elo Piauhy. 

VERTENTES. Log. do E s tado ele Pe rn OJmbaco, no mun. 
de Bezerros. 

VERTENTES. JI,•Iorro do Eet:J.d o elo Ceará, no mun. ele 
Ipuei ras. 

VERTENTES . Serra do Estado do Cear á, no ser tão elo 
Araca ty- assú (Pompeu). 

VERTENTES . Riacho do Estado elo Cead., nasce nos olhos 
cl'ag-ua elo Joga t• Mot·cego, na paroclli a dn Indepencle.:~cia, corre 
de S. a N . , recebe os ri achos denomin ados S. Gonçalo, 
Chique-Chique, Cupim e ou tros e c!eaagua no P oty, já r eunido <:\ 

otltt·os na fazenda Alagõa do termo ele Ca rntheús. Dão-lhe um 
curso ele 72 kilometr os. 

VERTENTES , Rincho do Estado ele Pen1ambuco, ba nh a o 
mu n . de GravaM. e c\esag .ta no rio Ipojuca (inf. loc .j 

V ERTENTES GRANDES . Ql'ande ribei t·o, atL do Agua 
Branca , que é a travessado pelo cam inho de Cuyab6. a GoJaz, 
cinco leguas a O. dn se rra de Agua Branc:J.. 

VESPASIANO. Est:J.ção da E . de F . Centra l do Brazil, 
entre Rio das Velhas e Elor la Velha: no Estado ele Minas Ger ae3 . 
Foi abel'ta ao Lt•afego a & de n ovembr o de 1894. Dis ta 626" . 812 
ela estação central e està aG80"', 736 acima do nível elo mar. 

VIAJANTES DO OROBO GRANDE (Sa n to Antonio dos) . 
Dist, do Est:tdo da Bahia . Vide OJ·obó Gmncle . 

VIAMÃO. Villa e mun. do Estado elo R. G. do S.tl , na 
com. de Pot·t~ Alegre, n 24kils. ele Porto Al~g t·e . Ot·ago N. S . 
ela Concei ção e diocese ele S . Pedro . « Ü primeira bab. des ta 
freg ., diz o Sr. D1mi ngos de Araujo Si lvaJDiac . H ist. e Geog•·. 
ela P.rov . cl J R. G. elo S ·uZ, i8G5), foi Cosme ela St lve1ra, que 
fazia parte ela terceira expedição que, ao mando de J oão de 
Ma"alhães , partiu de Santa Catharina , afi m ele explorat• as cam
pin~s da pr .:Jv.; foi elle o primeiro que se a ven but·ou a ahi r e
sidir só, sendo sm exemplo seguido annos .depo is por F rancisco 

\ 
• 
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Cal'l'alho da Cunha que, em 1751, arrendou um campo pal'a 
formar uma fazenda, e nelle fez construir uma capella consa
g·1•acla a N. S. ela Conceiçã ... » Foi elevada á parochia em 14 de 
setembro ele 1741. SeniLt de ~-apitai na invasão elos hespanhoes 
em '1763, até que o governador Jooé Marcellino transferiu a séde 
elo Governo pa.r :t o Porto dos Casaes, hoj e cidade ele Por·t'l Alegre, 
em julh o de 1773 . Dmante a guerra civil elo Rio Grande, foi 
elevada á categor ia ele villa pelos dissidentes, com a denominação 
de Setemb,·inc~. por honra ao [;teto ela sedição ele 20 de setemb1•o 
de 1835 (Alencar Ar al'ipe, G' ter·nr- Civil na R. G. elo S.c.l, 1881), 
constituindo o novo mun. com o ela vi l! a do Triumph? a com. 
A.bl'ihna, em memol' ia das victorias por elles obtidas em 7, 8 , 
1.2, 16, 2.2 e 30 ele abril (Araujo Silva). Foi outrosim, cluran\3 
alzuus an nos, séele elo governo republicano, cujas forças si tiavam 
a cidade ele Pot·to Alegre, a té que, sendo desaloj ados , r et ira
ram -se os dissidentes pa1·a Caçapava, onde continua ram com 
sett go Yel'DO. Como el'a na·tnral, a elevação ele Viamão á \'illa 
nã, fo i reco nhecida pelo governo legal, de sorte que na simples 
categoda ele parocb ia conservou-se até que a Lei P rov . n. 1247 
ele 1l ele junho el e 1880 elevou-a à villa e á com . , constitninel'o 
esta ultima com os muos. ele Viamão e Gravatahy . Foi instal
lacla com . em 3.) ele J·aueiro ele 1883. Foi rebaixada ele com . 
pelo clec . n. 91 ele 17 de fevereiro ele 1890. Tem esch~ . publs. 
ele i ns tr. pl'im., clnas elas quaes creaelas pelt Lei Ger a l ele 15 ele 
outn bro ele. 1827 e Lei Pro v. n . 44 ele 12 ele maio ele 1846 . Agen· 
cia elo correi ') . Comprehencle os povs. L~mbas e Branquinha. 
Sobre suas origens e fu ndação informa o vi sconde de S. Le0polclo 
o seguinte: «Como esla seja a mais ant iga ft·eg . ela capi·tania 
e lograsse alguns annos 0 p1·eclicaclo ele capi ta l, merece Cjt•e se 
diga alguma co tsa sob1·e sna origem, Francisco Carvalh o ela 
Cttnha roi o in stituido r cln. ca pe li a cleclicacla á N. S. ela C 1!1-
ceic:ão, nos campos ele Viamão, cl ist . ela Lag-una, no sitio cha
mado a Estancia G1•a ncle, form a ndo-lho patrimonio pot· escri
ptura ele doação e dote, la vracltt na vil! a ela Laguna aos 26 ele 
abril ele 174-1, ele nma porção ele animaes vaccuns e ctnallares, 
e de uma legua ele camp ao r edor para pasto destes; para 
erec~ão dell a ob teve licença do bispo do Rio el e J aneit·o, D. F1·. 
J oão da Cruz, em provisão de 14 ele setembro de 1741 » . «Em 
1763, d iz o barão Ho mem de Mello, in vadida a vi ll t'. do R io 
Gr ande pelos hespanh oes, o govemaclor Ig nacio Eloy de [IÜl.d'l
reira 1ransfel'iu-;e para a freg . ele Viamão, que ficou desde 
então se ndo a capital ela capita nia. Assim permaneceu até que 
a 24 ele ju lho ele 1773 o governador J osé Ma:ccellino de Figuei
r edo eil'ectuou a muclançtt ela cap i·ta l ela referid a !'reg . pa1·a 
Porto Alegre, anteriorm ente conhecido pela denominação ele 
P or·to elos Casacs, á ma rgem do rio Guahyba. Vi am5:o conta 
hoje (1866) ce1·ca ele '130 casas, alg1tmas boas , e c1uas i todas 
envidraçadas. Duran I e a r Jvolução cahiu es ta pov. em p~cle r 
elos d issidentes, que a elevaram á categoria de villa, dando-lhe 
a denominaçã o ele Villct Septemurinct, em commemoração elo 
mez em que teve logtu- o rompimento ele Ben to Gonçalves 
cJntra o g·overno ela j)l\OV. (20 ele setembr o).» 

VIAMÃO. Log. elo Estado ele Minas Geraes , no clistl'. ele 
S. Domingos elo R io elo Peixe e ·termo ela Conceição; com uma 
esc h . publ ica . 

VIAMÃO. Ribeirin do Estado ele i'dinas Geraes ; nasce nas 
set•ras ela f'azenela do Viamão, nas divisas do dist. ela Senhora 
do Parto elo mun . de S. Miguel de Guanbães e com um per
curse• de 20 kils . pouco mais ou menos confluem no rio do 
Peis:e, afi'. do Sa nto Anton io . E ' tamuem conhecido por S. J ose 
elo Viamão . 

VIAMÃO (Lagôa elo) . De:1ominação que toma o rio Guahyblt 
na pode que se estende desde o Gra v:~ ta by a té á sua foz na 
lagàa dos Patos ; e que é clel'icla á semelhança que apresenta 
de cer tos pontos ele vista com uma mão; na qual Córma a palma 
a pat·te citada e os de elos, os rios q 11e nslla desembocam. 
(Al'aujo Si lv a). Recebe o Jacu hy, Cahy, rios elos Sinos e Gra
vataby . 

VIAMONTE . Iga1·apê do Estado elo Amazo!Hts, no mun. ele 
::\I anicoré. 

VIANNA. Cidade em 111. do Estado do Maranhão , séc!e ela 
com , ele seu nom e. Era an·tigamente a aldeia ele Maracú. Foi 
eleracla á vilh em 8 ele julho ele 1757 e á categoria ele cielacle 
pot· Lei Prov . n. 377 de 30 d3 junho de 1855 . E' com, ele se
g ,mcla en trancia, creada pela Lei Pro v. n . 7 ele 29 de abril ele 
1.835 e class ifi cada pelo.> Decretos ns. 637 de 26 de julho ele 1850 
e 4993 de 3 de j ulho ele 1872. Sua-igreja matriz tem a invocação 

de N. S . ela Conceição e depende ela clioces'l elo Maranhão . Na 
mun. cultiva-se algodão, canoa ele assucar e cereaes ; e cria-se 
gado vaccum. O mun. é banhado pelos rios Cajary, Mara
cassumé, Maracú, além ele ou tros . Nelle ficam os lagos de 
Vi anna, Aquiry, iYbracassumé e Itans. Tem clivet·sas eschs . 
pubs . ele inst . primaria. Agencia do correio. A cidade possue 
cerca de 80 estabelecimentos commerciaes e alg-uns de avultados 
capitaes. O termo possue de 10 a 12 engenhos ele canna, a vapor, 
afora gl'ancle numero ele eng-enhos movidos po t• a nimaes. 
«A vil la ele Vianna, dizia em 1820 o coronel Pereir a elo Lago, 
ainda até 1709 er a uma aldeia de índios, chamada Maracu, e 
então é que começou a ser povoada pelos p:tclres da companhia, 
e foi creacb depois villa em 1757; está causa de 30 pés sobre o 
abais:amento elas aguas do lago elo mesmo nome. ·Consta de um a 
praça r egular ele 6lJ braças pol' 30, onde é a ma triz, e se estava 
fazendo a caclêa ; aa casas todas, á excepção de duas, são baixas, 
mas quasi ·todas ele telhas; ·tem 137 fogos e 843 alm ns, em que 
en·tram pal'to ele <100 índios j á civilisados e obedi ente :is leis; 
t em cin co ruas principaes e algumas travessas . O dis t. produz 
arroz, a'l godão, feijão e mandioca; tem abuncl ancia ele ma
deiras , já para construcção naval, já pa1·a arch i·tectm a civi l, e 
mui·to t.1boaclo; ha porém, nma falta to·tal de pedra, nem o ma
risco ele que se faça a cal; mas para a ronstrucção elas casas, 
a natureza suppriu CO!ll excellente barro , com que as fazem , 
que apenas rebocando-as pot• fóra com cal e arêa , ficam com 
uma clul'açiio ele 60 a 80 annos . H a seis annos para cá tem· 
augmentado imm enso a expor·taçiio des·ta vill a , que por termos· 
médios s3 pôde avaliar elo modo seguinte: 2.000 saccas ele al
g-odão, 10.00) alqueires rle arroz. 1.200 ar1•obas ele carn e secca, 
000 ele couros, 700 ele peixe secco e salgado e 2.000 cluzias de· 
·taboado», Comprehence os po1·s . .Maracassumé, Boa Vista, 
Aquiry e Ma·t~inha, todos com escholas . 

VIANNA. Vi!la e mun. do Estado do E . Santo, na cJm. 
ele seu nome. Ora go N. S. da Conceição e di o ces3 da 
Victoria. O ter1·eno occupado por essa "illa er a , em prin
cípios deste _secu l_o, infes·tado pe_los Botocudos, pelo que se
gundo a~severa Samt _Aclolphe, o Intendente geral ela policia ,. 
Paulo Fernandes VIanna. estabeleceu nas vis inhanças ela 
margem septeu triona l elo rio Sant~ Agos tinho al guns colonos. 
açoriano ' , ·tomando a povoação o nome de Viann ct do seu fun
dado !' . Pr·ogrecl inclo o peq ueno povoado, Cai necessario ali edifi
ca r-se uma _eg reja, 3 uja primei ra pedra ~o i lançada pelo gover
n ;.zclor Rulll m, em io de dezembro de. 18 lo. Fo1 creacla parochia. 
pelo D~creto ele 25 ele março ele 1820 e elevada á catego ria c]<}' 
vi ll a pela Lei Pro v, n. 1 O ele 23 ele i ulho de 1862, sendo i n~tal
lacla em 8 ele dezembro elo mesmo anno. Tem 4.700 habita ntes. 
'f em quatro eschs. publs, de in>t. prim., sendo uma na villa 
creacla pela Lei Pro v. n. 4 ele 10 ele outu b1·o de 1838. e uma em 
cada um elos povoados, Pedr a ela Mulata, Lama P1·eta e For
mate. Agencia do co r reio. E' com. ele ia entrancia, areada por 
De c. n. 29 ele 4 ele j 1tlho ele 1890 e classificada pelo Dec . n. 562' 
ele 10 do mesmo mez e f.lnno. 

VIANNA . Log. elo District1 F ederal, na freg . ele Inhauma. 

VIANNA. Bait'l'O elo mun. ele Villa Bella. no Estado de 
S. Paulo, com duas eschs. publs. de inst. pl'imari :J, . 

VIANNA. Ilha elo ·Estado ela Bahia, no rio S. Francisco 
pouco acim:1 ela foz elo riacho ela Gasa Nova e proxima ela~ 
ilhas ela Magclalena e elo Boqueirão. (Hal l'elcl). 
. VIANNA. I_lh a ela bahia elo Rio cle _Janeiro, muito pel'to e
e. esquerda cl:J. 1lht\ ela Velha (elo Honono g antigamente Santa 
Cruz) . Junto á ell a mort·eu afogado, em 28 ele julho ele 1837, O· 
philantropico conde de Gesta'l, consul de França. Nessa ilha 
exis·tiu nm moinho elo vento , paio que alguns a inda a deno-
mina m ilha elo Moinho. (Fausto de Sottza) . 

VIANNA. Serr:L do Estarlo elo Minas Ge1·aes , entre S. Do
m ingos elo At•assuahy e Salinas . 

VIANNA. Serra elo Estado ele MinM Geraes n? elist. elo 
Furquim e mun : ele Mu.rianna. 

VIANNA . Igarapé elo Esl:tclo elo Amazonas, n J mun . de
Canutama , no rio Pttrús . 

VIANNA. Rio do Esi:<cl.; d J M:ar anhã? , afi. do Pinclaré , 
r1ue o é elo 1V!eal'im. 

VIANNA. Rio elo Esb 'l.d ') eh E. Sa ntJ , aff. elo Jucú. Recebe 
o c rrezo Fundo. Era anti gamen te clen?min ltclo Mucury e t am
bem Sa n t~ Agostinho. 
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VIANNA. Ribeirão do Estado ele Minas Gerae;;. ::d'L ela 
margem esq. elo rio Verde, tt·ib. elo Sapucahy, E' ta mbem de
nominado S. Lourenço. 

V I ANNA. Por·~o n o rio Sapuca,hy, m nn. ele S. Gonçalo do 
Sapucahy e Es~ado de Minas Geraes . Dista cerca de seis kilo
me·tros do clist. do Retiro. 

VIANNA. Porto no rio Cuyal.Já, no r stado de i\Iatto Grosso. 
. Ha ahi uma b.arca emp regada no serviço de p~ssagem elo rio. 

VIANNA. Lago elo Estado elo Mat·anhão, enche e vasa pe
riodicamente uma vez por a nno. E' a bunel au tissimo ele peixe e 
de caça. « Esle lago (f<~ll o no ver ão, pois de i nvern o elle e os 
campos ·~nclo é l ago) começa elo i\Iaracú, a G3o Nill . da villa e 
termina jun to elo morro Moccr oca a GG 0 SO., e vem a te1· neste 
sentido (no verão) :1 3/11 de legua, e na sua maior largura até 
ao P edrinh as 11/4 ele Jegua . Cem el!e communicam sete lagos 
(ou charcos e alguns no: estado elo elo Pinheiro), que são : Aquiry, 
Cajary, Capivary, ~1urity-atá , Maracassumé, Fugidos e It ans 
(estes clous só no inverno) , o mais distan·te a tres leguas, e o 
maior, c1ue é o Mar acassumé, com dons por um ele largura, 
-~od e s abundantes ele peixe e ele caça, porém só o de' Vianna_ e o 
~e Aquiry estão limpos ; os outros mais ou rnen o3. necessJtam 
ltmpar -se. » (Perei ra elo Lago, Rev. do rast. clt. ]) · 407) . 
O rio Mat·acusinho communica esse lago c0m o ele Aq tury. 

VIBORA. Cachoeü a no rio Uruguoy, poucas braças abaixo 
do rio GunrHa ou Albery, no Estado do Rio Grande elo Sul. 
Nessa cachoeint desogtta o rio Apetet· hy elo Estado cl Parann . 

V I CENCI A. Di s~ . do Es·~aclo de Pern ambuco. no mun. de 
Nazareth. Orogo Sant' Ann a e diocese de Olincla . Foi creado 
parochia pelo ar L I ela Lei Prov. n . 1.448 ele 5 ele junho ele 
1879, e elev acht a vi !la por Dec . de 30 ele maio de :1891 e r e
baixada dessa ca tegori a pela Lei n . 72 de i G de ma io ele 1895 . 
Sobre suas di Yisas vide art. II da Lei P r ov. n. 1. -d-JS m·t, I el a 
de n . 1.5S9 de 21 ele junho de 1881. Dista uns 24 kil s . de Na.
zareth, 35,5 da cidade elo Limoeiro, 38 do Bom J ardim, 37 de 
S. Vicen~e e 11 ele Cruangy. E' um pov . bem adea n·tado, si
tuado em nma pequena collina . E' b<mlt aclo pelo rio Serigy . 
Tem agencia do correio e duas eschs . publs. ele ins·~ . pt·im. 
E' assim tlenomin ado pot· ter mor ado ah i uma mulher Yelha 
desse nome. La voura de canna ele assucar, algodão, fum o, 
milho, feijão, arroz e mm1clioca, Pelo N. da pav. passa a cor 
clilhe; t·a do Mascarenhas . 

VICENCIA . Morro do Eõ·tado do Mara nhão, á margem elo 
rio P armthyha, poucos kils. ab:üxo ela ilha S. P aulo. 

VICENCIA. Rio do Es~ado do Ri de Janeit·o. no mun. ele 
~y~erõi. · 

VICENTE. Morro elo Estado ele llli nas Geraes, 111 clist. ela 
cid ade elo Piranga . 

VI CE NTE . Ilha elo E8 :<l.clo do Amazonas , no rio Japurá. 
E' cliviclicla por um pequeno canal e separada da ilha J\Ia ry
Mary por um p:wa nó.mirim. 

VICENTE. Lagôa no mun . . elo Bom Conselho do Est:tdo ele 
Pet•nambuco . !_Inf. loc . ). 

VICENTE. (S .) Cidade e mun. do Estado de S. Paulo, ter mO 
da com . de San tos. O Sr. Azevedo Marques, no seu Diccionario, 
assim descreYe-a: "Pov,, a mais anti ga da capitan ia deste nom e, 
hoje rept•esentada P' las província s de S . Paul o, I-tio de Ja
neiro, Minn.s Geraes, S . Pedt·o, P araná, Santa Catbarina, Goyaz 
e Ma tto Grosso . Foi fundada pelo proprio clonata l'io MarLi m 
Affonso ele Souza, quando desembarcou a 22 de janeiro de ·153.2 
a SO da ilha do mesmo nome, ch amada pelos indígenas Enga
guassü, nas margens de um esLeiro a que deram o _nome ele 
Rio de S. Vicente, cerca ele duas l~guas ao S. da ctclade ele 
Santos. Primitivamen·te foi edificada na ma rgem na praia do 
do Itararé, mas as invasões elo mar obrig~ram aos moraclores a 
remover a povoação. alguns annos depois, mais pat·a o in terior. 
Es·tá situada a 23o1 ' de lat. austral e 331°36'3" ele long. da 
ilha do Fen ·o. Até 1681, gozou a villa ele S. Vicente das prero
gati r as ele cabeça da capitania, transferindo- se neste a nuo esta 
prerogativa para a villa de S. Paulo. A' má escolha do local, 
e. ao progresso da povoação de Santos começncla em 1540, eleve 
a vi ll'a de S. Viceute suarapida decaclencia , que pareco termi
nará com a ex·tincção completa ela povoação. Além d<t mat l'iz, 
a vi ll a de S. Vicente possue ttpenas a casa da Camara , em 
cujo edilicio es t:í. tambem a sab ele detenção . A sua pop . é de 
1.59.3 habs. Dista da capita l66,6 kils . , ele Santos H,·l e da Co r: • 

ceição de Itanhaem 55,5». Fr. Gaspnr da Mad t·e ele Dens relis
rindo- se á fundação da capitania ele S . Vic~ nt e. a$~Ím se 
exprime a respeito ela edificação desta cidade: «Na Bm:ra Gl·am!.; 
defronte de Santo Amaro, havia Ierreno capaz ele cidade mu.ioo 
populosa ; porque a ilha ele S. Vicente nes~a par~gem fórma. 
uma planície que se vai alongando por espaço de uma boa 
legua para O. até o outeiro de Mar a pé e com dobrada =
teueão pelo rio acima; porém a maior parte clr.sle ' 'alie é m'i2.Í.·io 
lnunido, e costuma alagar- se no t empo das aguas; e, con'tO-a 
esquadra chegou em Janeiro, um el os mezes do ' 'erão, quand.11> 
são mais ft·êqu entes e copiosas as chuvas, penso que o capi..tii:-o 
achou alagada a praia elo Embaré e pot· isso foi abrir os ali
cerces no fim ela de 'l.'araré . Concorria mais a circumst ancia., 
muito a ttendivel de não haver fonte junto ao Jogar desti-nad-o 
pa1·a porto, e si aqui se fundasse a ,-iiJa, teriam os mn·aclO>l'eS 
o de·trimento de irem busca1· agua para bebe1·em á ilha de Saaw 
Amaro, expondo-se ao perigo da tt·aveEsia do mar. Por esbt. 
úU por alguma outrn razão que ignoro, levantou a villa LlO t!i.n:;. 
ela praia ele Tnraré, jun !o ao mar, em sitio alguma causa cliS'-o 
tante do porlo de 'l'umiarú en·tre o qual e á povoação se ~ 
·tromette um ou·teiro. O Jogar ela villa não permitlia derem 
harque, razão r:orque mnnclou o capi·tão-mór abrir um1L e~ttad.a. 
que começava em S . Vicente, seguia pela prai a do Tat·aré, C@ll
~inuava pela do Embaré e ia final izar no sitio onde hoje exüÚI 
o forte ela Estacada, quasi defronte do rio de Santo Amat·a. P0 r 
aqui se conduziam para a yiJ!a as cargas menos pesnclas e .a~ 
outras ordinariamente iam pelo rio em canoas a~é Tumia~~.
Para matriz erigio uma igreja com o titu lo ele Nossa Senhora 
d'Assumpção; fez caclêa, casa do conselho e todas as mais obras 
publicas necessarias, foi porém mui to breve a duração elos s.e.us 
eclificios porque tudo levou o mar. No anno ele 154.2 já não 
existia a casa do conselho e a povoação se tinha mudado para. 
o logar onde existe hoje, segundo consta ele alguns termos de 
vereações cl'este \empo, nos quaes acho que os camaristas se 
cong1·egaram na igr eja de Nossa Senhora el a Prai a em 1 de 
janeiro, e em 11 de março, e na de Santo Antonio em i de 
a bril e 20 ele maio do d i to anno ele 1542 por ter o mar leva.d~ 
as casas do conselho ( Archi-l:o ela Camara de S. Vicente, cad. 
ele ve,·eac., anuo 1542). Pela mesma razão se assentou na 
vereação de i de julho deste anno fazer casa nova para o con
selho (Ccnl. cit.) Aos 3 ele janeiro de 1543 levarnm em cont2. :a 
Pedro Golaço, procurador do conselho, no anno an tecedente a. 
quan tia ele 500 réis que se haviam gastado em tirar elo mar os 
sinos e pilourinhos ; 300"réis pagos a Jorge Mendes, que os me
recera no pilourinho da praia, 20 réis a quem o conduzia pa.t-a, 
a villa e 250 réis que satisfizera a Jeronymo Fernandes po1· dar 
a pedra, barro e agua necessaria para novamente se levanba.r' 
o dito pilourinho. ( Cacl. cit.) Tambem a igreja matriz v.eie 
a padecer o mesmo infortunio como provam as circumstancias 
de se extrairem elo mar os sinos e a outra ele dar o povo facul
dade aos comaristas, em janeiro ele 1545, para mandarem fazer 
nova . igreja com alicerces de pedra e o mais ele taipa coberta. 
de telha ou paoiz á cus La do mesmo povo ( Cacl . cit . ) Hoje é 
mar o sitio onde es teve a villa . A nobreza com c1ue Illartim. 
Affonso povoou S. Vicen~e foi mais numerosa e ma:s disLincta d0 
c1ue suppoêm até os mesmos que della descendem.» A cidade tem. 
agencia de correio; e escbs. publs. de instr. prim. Eegundo re
ferem jornaes de S. Paulo, nas excavações a que em 1887, S!'; 
procedeu no pateo ela egreja dessa cidade para a reforma de= 
escada do lado esquerdo, foi encontrada uma pedra cem a se
guinte inscr ipção: O pa!"Ocho Jacó TTillela., me mc~ndo1~ {Mr&· flUI[, 

e?·a. ele 1559 ». Foi elevada á cidade pela camara muaicipd 
no dia 1 de janeiro ele 1896 . Comprehende o bait·ro Praia« 
Grande. Em :1898 assim descrevi essa cidade: Achanclo- tl!l-eem 
Santos, não podia deixar de ir á actnal cidade de S. Viceate, 
Lhea·tro das primei r as tradicções elo passado. E' essa cidade .2. 

povoaçfío mais antiga da capitania fio seu nome, e a prime ÍJ.'ó. 
povoação regular que teve o Brazil. E' naturalmente cliv-idirla. 
em duas partes separadas pela r na Martim Affonso, que fica n('l 
ponto mais elevado. A par Le banhada pelo mar, que é tonita., 
possue a praia do I taenré, que se prolonga alé o José Menino, 
limita com Santos, sendo div idida ao meio pela ponta da Boa
VisLa e tendo cleft·onte as ilhas Urubuquessaba, hoje Jos~ ii:Lema~ 
e Porchat, de propriedade parLicular . E' a parte da ctclade que 
possue os melhore3 predios, alguns ele architeclm·a moderrL&, 
pelo que o povo a denomina Vill a R ica . A outra parte da. 
cidade, a que fica para o interior, é fe ia, não apresentand~ .c 
·bom piltoresco claquell a . Suas ruas não são calçadas, tetHW 
algumas passeios, umas rectas e outras to rtuosas, umas lm·gas 
e outras est reitas, illuminaclas a kerozene e com preclios a-::a..-
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nhados; de feic.io ant i ga~ e onde habita a pJpu1ação men0s aba~>· 
t ada. Seu~ eclificios pu.bllicos mais· import:w tes sã!) : a Matriz, 
a casa ela Camara e o l\'.liatalj.ouro, achando-se em cJnstrucção 
w Esc::>la elo Povo. A ~htrb é um templo antiquissirno, baixo 
e sem architectura . Foi constru·ido em i757, segundo a data 
que se lê no altro ela poda da entrada. Seus altares não teem 
gosto, são despidos de Ol'll;l mentação e sãio e ncima9-os pala corôa 
portugueza. No· altar-mór existe a imagem de S . Vicente ele 
Saragossa e aos· lados S. Bl'az o S. Sebastião. No corpo da 
eaneja ex istem ou bros alba.res: de N0ssa Senhora ào Ampa,ro, 
Nossa Senhora rlo RosaTio, Nossa Senhoua da:s Dôr~s e· Santa 
Anna. Na sacristia ha uma imagem de Santo Antonio. Tem, 
além elo cô1·o, um puipito. No chão da egt•ej a ha cio·co sepul
turas. Existem a'inda ness:J. egrej a,, a cn·s-todia, que é de Olliro 
massiço, a casula e a capa de agpergas de que servia-se o padre 
Anchieta qua ndo celebra'l'a a missa. P ossue a egreja a;lgum ae 
anobas de P''ata, toda antiga . Além da maJtriz ha na cidade 
a capella de Santa Ct·uz . O edific io da Camara Municipal 
es·tá situaclo n a- praça Dr. Bap·tistfl. Pereüa, ao lad o da 
matritJ . Da•ta ele 1.729 e apresenlta um lugubre aspe ~b. 
Tem dous po.vimentos , no S!.lperior funccionão a Camara , o j ui
z<~.do de pa11 e a sub::lelegacia ele polici a ; e no infel'ior acha-se 
o quartel e uma ttnica prisão . Na camara exis te uma EJedn c1ue 
se t·via de sole it·a á capella ela Santo Antonio , que já não existe, 
com a seguinte inscripção: D. Peiro C~la~o Vieira me mandot~ 
fazer n a h·~ ele 1.559. O r endimento da camara, é de 50:000~ por 
an·1o. O matadouro fica situado napt•aia Guamiú e édecons
·trucçã? recente . No munic ipio ftcão as se rra~. ele Moogaguá, 
Itinga e Itaipú, cada uma clellas com cachoei ra , na parte elo 
litt?ral, a ltutinga e Rio Branco, tambem c0m cachoeiras para o 
interior . E' r egado pelos rios Branco, lllarianna e Cttbatão, que 
são os principaes . A população ela cidade e ele 2.50) hal.Jitan tes 
e a do mun icípio de 5.0~0. Tem aJ c id ade tres escolas publicas, 
s ~ nclo duas p1.ra o s 3xo feminino, além ela escola elo povo. E' 
abastecidade de agua palo cach~eira elo Voturua, no morro do 
mesmo nome. Não tem esgotos, faq;endo-se o despejo das ma
teria~ fecaes para o rio do Sapateiro, que atravessa a c idade e 
desagua no mar. Fundada em 21 j n.neiro de 15'32 paio donatario 
l\IIartim Affonso ele Souza, está essa cidade situada na latitude· 
austral de 24°2' e longitude de 331o 36' 20'' da ill:tJ. de Ferr o , 
distante da (:apitai i3 leguas e meia e ela cidade de Santos 
uma e meia. Adm it'(l. que Martim Affonso, deixando a Barra 
Gt·ande e a Ber~ioga, viess ~ fu ndar a povoação na b:trra ele São 
Vicente onde não paclião entrar emba rcações ele grande calado 
quando pod.ia faze l-o ainda n J princicio, da praia elo Embaré· 
junto ao sitio destin ado pat• a. o porto. Indaguemosa causa ele 
tão inexplicave\ escol ha. Chegando a es1uadra em Jane1ro, um 
elos meze3 em que as chuvas são copiosas, os pr im eiros povoa
dores enconuraram alagada a praia elo Embat·é. e p·or isso forão 
abrir os a licerce3 da nova povoação na ex.tt·emidada ela do Ita
raré, senllo que abi depararam com excelente agua para o uso 
dos habitantes , o que não havia prox imo ao lgoar des cinaclo 
para o port1. Eis a razão porque se p6de explicar a preterencia 
d ada ao logar onde se fundou a villa no fim da praia elo Ita
ral·ê, junho ao mar. Ecli fLCo u-_se Jogo, uma matl'iz com a invo
cação ele N. S. ela Ass;tmpçao, caclea, casa do con>elbo etc . , 
foi porém breve a duração de todos esses edificios, porque tudo 
fo i levacl0 pelo mar. Em i542 já havia. clesapparecide a casado 
conselho e a povoação se mudara para o logo.r onde extste ; 
foi S. Vicente a primeh·a fundação porlugueza do Brazil, devida 
ao ingt•essJ da. esquadra do dona tario fu ndador pela Barra da 
Il 3r tio.,.a, sendo considerada cl\pitaJl e capitan ia ela prvvincia 
de S . Paulo. Por morte do primeiro do n ala ri ~ ela cv.pitania ele 
S . Vicen te , i\la l'tim Affonso, subst it uio-lhe a mesma posse a se a 
filho Pedro de L0pes Souza; em 1572,El-Rei D. Seb::tst ião confir· 
mou o. cloa,ção e o fot·al em 25 ele julho de 1574, e par 
fallecimento deste pn~sau a >eu filho Lopo ele Souza, á quem 
Er-Rei D. Felippe conlirmou a mesma clo::tção e foral, po1· 
cal' ta ele 8 ~l e agosLo ele 15"17, e fa llecendo a i5 ele ou•tubro de 
1610, e só tendo um filho bastarclo do mesmo nome, por e·scrip
tura de transação a flmigavel compJsirão celebrada na noLa 
elo escr ivão B 1Ith azar de Almeida, em Lisboa, a 6' ele março ele 
16 11. cedeu todo o d ireito que tinha n ;~. capitqnia, das 100 le
guas· doadas a sua tia D. Maria na ele Souza Guerr~, Condessa 
de Vimieiro cuj a t ransaçã0 foi cJnfirmada por E l-Re1 D. Fehppe , 
por carLa d~ 22 de outubrJ de -1621; e te::~do-se introduzido 
na po;ose ela dita capihnia o Conde ele Momanto desde H de 
ja,neirv de 162"1 foi della expulsJ peLa C::mclessa. proprietaria, 
t !)mando posse o procurador desta João de Moura B'ogaça na 
camara capital delta na villa de S. Vice:1te em 30 de novembro 

de !522 e depois n a ele S. Paulo, em 31 ele dez3mbrJ de 1603. 
Deman~lando o Conde de Monnnto com a Con:l.es5a de Vimieit·o 
sobre a posB da capitania, obtel'e sente nça da Relação ela 
B:thi·a, a 5 ele novemb.ro ele 162.3, em favor do d irei-to que 
dísputa va, tomando posse ele novo da capitania ele S. Vicente; 
sendo .iJ.l iZ orelinario Pedro Vieira Ti noco. A capitania de São 
Vicente, que se estendia ao longo ela costa por espaço ele ce_:n 
leguas. fo i concedida a Marti m Affonso de Souza, por doaçao 
de E I-Re i D. João I !I, ele 23 de setembro ele 1532- e confirmada 
por f or al ele G de out ·Jbro de i 53 L Martim Alfons o tendo se 
retirado em i53l pua a India, voltou ainda a Lisboa. Em 
1571 já não existia. Foi S. V icente elevada á catego ria cle 
cidade p~r ac to ela re3pectiva Camara. E' term'; da comarca 
de Santos. 

VICENTE (S.). Vill a e mun. elo Esta:cl"o do IÚo Grande elo 
Sul, na com. de seu nome. Foi, e:n p rincipio umfl. capel la 
creada no clistri:cto do Pau F incado do mun, ela Cachoeira 
pelo art. I da Lei Pcov. n. 1.71 ele i9 ele julho de 1819. Re-
movida pa t•a o Rincão de Cavajm·et.au, no 30 clistricto do termo 
ele S. Gabriel, com a invocação ela capella curada de S. Vi
cente pela Lei P1·ov . n . 308 de 12 de dezem bro ele 1854, dis 
posição essa que foi revogada pela ele n. 486 de 3 de janeiro 
ele 1.862. Creada pal'Ochia no 3o elistricto do município de São 
Gabriel pelo art . I ela. ele n. 567 ele 12 de abl'il ele 1.851, que no 
art. 3°, incot·pot·on-a ao mun. da Boca elo Monte; rein 
corporada ao mun. de S. Gabri el pela ele n.593 ele 2 ele .ia: 
neiro de i867; elevada á categoria de vi lla pelo art. I da Le1 
Pro v. n . 1.032 de 29 ele abl'll de 1.876; incot· poracla á comarca 
do Rosario pela Lei P rov . n .1.371 ele 9 ele maio ele 188.2. Sobre 
suas -divisas vide: art. li ela Lei Pro v. n. 1.032 ele 9 do 
maio ele 1876 art . H da d.e n. 1.36 i ele 9 ele maio ·de 1882. 
'l'em duaq eschs. publs. ele inst . prim., uma das quaes 
creada pela Lei Prov. n. 240 de 18 de novembro ele 18?2. 
Agencia do correio . Seu município foi iostallado a 15 ele Ja
neiro de i 883. Foi creada com. pela Lei P ro v. n. 1.721 de 20 
cl'e dezembt•o de 1838 e classificada d.e 1.a entra ncia -p ~ lo Dec. 
n. 276 ele 21 ele mu·ço de i8)0. 

VICENTE (S.) . Dist. elo Estado e cli oces~ ele P er namhuco, 
no mun. de Timb::tulJa , Foi cr~ada parochia pela Lei Prov. n . 
581 de 30 de abril de i8ô1, que incorporou-a ao termo e co
marca ele Nazareth . Em vit·tude do ar t. IV da Lei Prov. n. 
72l de 20 de maio de i867 fo i incorporada ao termo e comarca 
de Itambé. Comprehende a povoação _de Monte 1\.legl'e. 'l'em 
eschs. publs, 

VICENTE (S.). L!)g. do Est1clo elo Ceará , no termo de Ben
jamin Consbant. 

VICENTE (S.). Log. elo Eqtaclo clePernambaco, no mun. 
do Limoeiro com uma capella . 

VICENTE (S . ).Lo&· do Es tado de Pern3.mbuco, nos muns. 
ele Seri nhaem e Bom Jardim . 

VICillNTE (S.). Pov . elo Estado ele ~:;,rgipe, n~ termo. ~a 
villa ele Camp~s do Rio Rea l , na margem cltr. do no Jalnbll'l. 

VICENTE (S . ). Arri.l. ial d 'l Est"ldo ela Bah ia, no termo ela 
Feit·a de Sant' Ann<, com uma e>ch . publ. ele inst. 
prim., creada pelaL~i Prov. n . 1.519 de 10 de junho de 1875. 
DisLa cerca ele 2<1 kils. da cidade ela Feira. 

VICENTE (S.) . Colonia funcladil. na ilha desse nome ott 
Incluá.-g~~assú a 22 de janeiro ele '1532 por Martim Afl'onso ele 
Souza . Atacada pelos selvagens, deveu sua salvação a João Ra
malh o que, acompanhado de seu sogt·o Tehireçú., con
seguitl concili ar o gent io com os po~·tu~uezes. ~m suas visi
nhanças fundou Martim Affonso a pr1me1ra fabri ca ele assucar 
(mgenln) que houve no Brazil , t~ndo mandado _v ir da ilh a ·da 
Madeira plan tações ele cauna. RetJranclo-; e Marttm Affonso pa ra 
Portugal em 1533, deixou-a ao5 cuidados ele Gonçalo Montúro, 
que bastante cooperou para que ella se engrandecesse a ponto 
de no fim ele 14 mezes con tar 6)0 colonos e seis engenhos ele 
assucar alimentados pela canna transpl a ntada ela ilha cl:t Ma
cleir,a. Com o andar do t3mp~ a, pnoação de S . Vicente decahiu, 
mas em compen~ação levant!)u-se a nimada elo outro lad o da ilha, 
a ele Santos e diversos nucleos coloniae; se erg uera m no li tto• 
ral. Na repar·tição que em i533 fez D . João l[[ das terras ela 
Brazi l fez acolon ia ele S. Vicente parte ela capitania a que ella 
deu seu nome. 

VIC•ENTE (S). I3a it•t•o do mun . ele Santa Rita do Pass~ 
Quatro, rr!) Estado de S. Paulo. 
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VICENTE (S). Bairr0 do fino: de:Mogy-guas3Ú, no E~tado 
de S. Paulo. 

VIC ENTE (S ). Pov . elo E:;taclo de Mioaq Geraes, no mun: da 
Ponte Nova, assan.te nas cabeceiras elo ribeirão do seu nome. 

· VICENTE ('3). Pov. do Estado ele Goyaz, ne mun. ela Bõa 
Vista. 

VICENTE (S). Pov. do Es tado ele MaL to GrossJ, distante H 
leguas da cidade cle;te nome. Foi fundada em ' 1742 . Em uma 
collina, nas visinbanças da pov. , ha belliss imo ca:scalho e veios 
de ouro muito ricos, mas que não sã0 explorados por fa Ha de 
bra-;os. 

VICENTE (S). Serro ta elo Estado do CeaL·á, no mun . ele 
Sant'Anna. 

VICENTE (S). SeL'L'a do Estado de S. Palllo, no mun. de 
Santa RHa elo Pass.1. Qllatro. (lnf. loc). 

VICENTE (S). Rincão em S. Vicente, junto a S. Gabriel, 
Estado do Rio Grande do· S ul. E ' formado pm· uma área super4 

ücial de 8 leguas quadradas peuco mais 011 menos, comp~·ehen
dendo 6 l'incões denom inados : Im1)erio, lbu·ocahy, Cavajuretá, 
Tumbahuha , Cachoeira e Porto. Fui dos jesuitas e incorporado 
aos bens elo Estado em virtude ela Lei n. 317 de 21 de o~tub L•o 
ele 1843 . 

VICENTE (S). Serra do Estado ele Mina; GeL·aes, no mun. 
de S. Gonçalo ão Sapucaby . Divide- se em diversas ramificações 
e a tT <tvessa e c0ntorn:t o clist. ele S. Gonçalo. 

VICENTE (S) . Serr a d o Estado ele Goya.z, entre os mun s. ele 
Palm:t e An·aias. 

VICE NTE (S). Ilha elo Estado do Amazonas, a O. éla cidade 
de i\Ianáos. Ahi üca um(\, enfermaria militar . 

VICENTE (S.). Ilha do Estado ele S. Paulo, siluwcla ao 
<?Ccidente da villa de San to Amaro, sendo della separada pelo 
braço ele mar que pelo lado di rei to se communica com o lagamat· 
cle Santos. Desenham- lhe aq f.i 1·mas e:deriore3 ao poente o rio 
de S. V JCenLe ou Casqueiro, ao N . o mencionado lngamar, ao 
oriente o braço ele mar, que a separa ela ilha ele Santo Amaro, 
e ao S. o mar ela Barra Grande de Santos . Sua extensão de 
L. a O. é ele duas leguas e de N . a S. varia entre uma e meia 
legua ou 55,5 e 2 ,7 kils. E' tambem denomin ada Engag~ut-ssú 
(Azevedo l\Ia rques.) 

VICENTE. Uh a do E> lado de ~Iatto Grosso, no rio 'Brilhan te, 
per Lo ela foz do rio Domados. 

VICENTE. (S.). Igarapé elo Estado do Amazonas, no mun. 
da Capital. Tem cJmmunicação com o rio Negl'O p3r meio de 
um furo . 

VICENTE. Igarapé do Estudo elo Amazona~, na margem 
dir. elo Japurá entre o f1u·o Macaquinho e um igarapé que ~ahe 
defronte ela ilha Nova Ajury . 

VICENTE (3.) . Igar .:tpé elo Estado elo PaL·á., banh:J. o mun. 
de Almeirim e desagua no rio Parú, 

VICENTE. Rio do Est:tclo do Piauhy; cles:J.g,La na margem 
esq. eloS. Victor,que ét!'ib . da dir. doPoty. 

VICENTE (S.). Rio elo E stacl:> cb Esp il·ito San~o, a JJ . do 
rio Novo. 

VICENTE (S.). Rib3irão elo Estado ela S. P.1ulo, aLI'. dó 
i\IoJy-Guassú, no mun. d3 B~lém do Descalvaclo . 

VICENTE (S . ). Carrego elo Es·tado de i\Iiuas Ge•·aes, banha 
o mun. ele S. Gonçalo el o Sapucahye desagua no rio deste nome . 
Nasce na serra dos Gonçalves, r a milicaçãJ da elas .A.guas 
Virtuosas. 

VICENTE (S .). Rio do Es tarlo de Minas GeL•aes; desagua na 
margem esq. elo i\!anbuassú, entl'a a foz elos rios J acutin ga e 
Suisso. 

VICENTE (B. ) . RiheiL·ão do Estado ele i\fatto Grosso, affi. ch 
marge m esq. do rio Galera, trib . elo Guaporé. Vem, segundo 
affirma o Dr. S. da Fonseca, dejuntJ das minas e arraial desse 
neme. 

VICENTE . Lagôa elo E stado elo Phtuhy, no mun. de União. 

VICENTE ANTONIO. Serra elo Estado el·e Minas Geraes, 
no mun. do Visconde do Riu Branco, nas divisas do dist. ele 
N. S. da Gloria. 

VICENTE DA PRAT.A (S.~. Arraial -de Estado eLe S. Paulo 
n o diat. elo Espit·ib Santo elos B!l:vretos. 

' V I CENTE DE CARVALHO . LJg. na ft•eg. de Irajá per
tencente ao DistricLo Federal. Fic:J. no começo do campo do 
Braz ele Pina. Tem uma estação da E. de F. do Rio do Ouro. 

VICENTE DE INHANGAPY(S .. )nisi. elo Estado elo Pará. 
Vide I nhangapy . · 

VICENTE D E PAULO (::l). Dis·t. do Estado elo Rio cl& 
Janeiro, no mun . cte Ara:ruama e cliocase de Petropolis . Foi em 
principio um cm·ato creaelo ·no loga.r ,i.la Pavuna, onde faz jullC·• 
ção a estraua de Cabo Fdo á lagô:J. ela Jut ,trnabyba com a que 
vai elo Mon·a Gt·ancle á Blrra elo S . João, .vela Le i Prov. n. 737 
de 28 de ou tubro ela 1854. J!;1evada á categol'ia Cle pa1·ochia pela. 

·de n. 9,77 de 13 ele outu bro dil 1857, e incorporaclã ao-nmu . ele 
Araruama pelo art . IrJ ela ele n.. 1.180 ela 2! ele julho el~ 1860 , 
e a;s muna . ele C:tbo Frio e :le S:J.p iatiba p3lo Dec. de 8 ele maio 
ele 189!. 'l.'em duas eschs. pub l>. ele inst . prim. SobL·e suas 
divisas vide as Portarias de 2:5 de Jan•eirJ ele 18ii5 e de 1'6 de · 
agost1 ele 1858 . As casas des>e pJv. são edificadas na suave 
elevação ele um:J. collin, ot•nanclo de ambos o.s lado3 a e~'trada. 
que Ih?. p:tss:t no m~io e q·Le vem da lag.h ela Juturu :~: hyba e 
se r a miftca p:na out t·os pont1s. Dista da Iguaba Gt•:tmle W a 15 
kils.; da Aldê:t ele S. Pedro 2) a 2±; ele Ara rua.ma 18 a 20. 
Cultura ele cann:t, café e ca raaes . Compreheucle os pov-s. Sapu
caia, At•oçá e Sapucaia Nova . 

VICENTE DE PAULO (S.). Dis b.do Est:~.do de Santa Catha~ 
rina, no mun. ele llajahy . l!'oi crcarlo parocbia no uucleo colo
nial Luiz Alves pela Lei [P t·ov. n. 8)5 de 31 de março ele 1830. 
E' regacta p~ los rios Luiz Alves e rio Pe ixe. T em e.lchol as . 

VICENTE DO ARAGUAYA(S .). Dist. ct·aado n o mun . d a 
Boa Vis ta do Esta~lo de Goyaz p 3la LJi P;;ov. n. 6:Jl ele 9 de 
setembro de 1882 . 

VICENTE FERRER (S.)- Vil la e m·m. elo Estado e dioces~ 
elo Maran hão, na com1rca· de S. Bento .. Foi cl'eada parochia p0l' 
Pt·ov. reg . de 7 ele novembro de 18J5. Vil la pé! r Le.i Pro v. 
n. 432 ele 27 ele agosto de 1856 ; exti.nct:t pela ele n . 6?5 ele 27 
c\.) setembro de 1S6l; restaumda pela ele n. 678 de i de junho 
de i86J. O Almaoak elo Mar anhão (18.50) d iz o segui ntea res
pei to des.ta vi lia : a A vi !la está collocada em pesEi mo Jogar, 
nunca iní. por diante e a egreja matriz está a desaba •·. Acha
mos que se devet•la mud ar a vi lla pa ra Cajapió, nas teL't•as elos 
mercenari os , que além de ter um b:Jm l)Orto ele embarque ~ 
muito mais povoado elo cpte a villa, e sendo ella par.t alli tran
sferida ainda maior e mais rapiclo angmento soffreria, por isso 
que os povoaclore; das nossas vi lias , que são a ·pobreza, ag!J'lo
me,·am-se onde h :t abu ncl:J.ncia e face is meio3 de viver . Todo 
este terreno é propr io só par:t can na, por .isso é bai,;o e h um ido 
e disto temos a experiencia e1lle o confirma. O a lgodão vem ma1 
e ainda nos annos de. in ve.rno regu lar é má a. colheita, e só por 
seccas ri gorosas é que n. te rra produz bem este gen ero. O mesmo 
succecle á ma.nclioc:J. e mais cultueas, exceptuaoclo-se apenas a 
canna que sempt•e d<i. bom resultado ." Sua matriz continúa a 
carecer de r eedilicação ; ella não é mais elo que uma casa con
stnLiela de madeira sem fól·ma a lgu ma exterio1• d<l templo e em 
com pleto esbaclo ele rui na . «A villa necessita (1836) umu casa 
da cam:J.r::t, uma p::tr:J. cadeia ; a e·x:cavação de um aç ude que 
comporto ag11a bas tante dnr:tnte o inverno para a1Jastecer o 
município no verão ; e a cr].llisi c5:o de terras que sirvam ele pa
trimoni o á camara, par•a poder ella tir::tl' algum rep.ctimento, ,. 
'l'em duas eschs. publs. de instt•. prim. Agencla do cor.relo. 

VICENTE FERRER (S.). Dist. do 'Est:tclo elo <Rio de 
Janeiro, no mun, da Rezende. Diocese de Petropolis. Et·a a 
antiga a lel êa ele S . Luiz , habiiacla pOL' indio > da ra~a Puris. 
A Deliberação de i3 de outul>ro de r!SJS elevou .. a á categoria 
ele districto e a Lei I" r o v. n. 287 de i(l de maio de i8!:3 á de 
pal'ochia. Segu ndo o Rela't, elo Visconde de Pr:tdos (1878) essa 
parochi a occ.upa uma Bllper fic ie de 300.,:77 kils. quadrados. 
Agencia do c01·reio. Sobre suas divisas v·ide.: Portari:J. de 11 de 
setemj:lro de 1851. Tem duas eschs. publicas. 

VICENTE FERRRER (S.). Dist. do Estado ele i\:fin.a& 
Geraes. no mnn. do Porto do Turvo. Diocese ele 1\fariann:J., Foi 
creado p:u•ocl1ia pela Lei iP rov. n. 762 de 2 ele maio de '1856. Tem 
uma esc: h. p!lul. de jnst. prim. para o sexo leminino, creaJa pelo 
a.rl. I§ I1 da Lei P.rov . . on. 2.721 d•e ±8 de dezembro ele i SSO; além 
ele uma ou·tra pat~a o sexo mascuH no. Ne1le Le.rmitla a estrada 
quo de San.ta Ril:J. do Jacutinga se dirige á cidade do :rurvo. 
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J'ói incorporado ao umn. elo Pol'to elo 'l'urvo pelo at·t. Ill da 
Lei Prov . n . 1.644, de 13 de setemb!'O de 1870 . Sobre suas di
~s \'ide: Lei Pro v . n . 762; art. li da de n . 2. 985 de 12 de 
f>lltubr.:J de 1832; at·t . I da dA n. 2 .242 ele 26 de junho, art. III 
da de n. 2 .281 de 10 de julho, ambas de 1876 . Age ncia do 
~aorreio . Cultura de canna, milho, feij ão e arroz; criação ele 
gsdo·vaccum, cavalla t· e suíno. E>:porta queijos, fumo e diver-
1106 outros generos de slÍa lavoura . Comprehende o pov. Ri 
'OO~ri'io das Vaccas. 

V ICENTE F ERRER _(_S.). Pov. do Estado de Pernambu0o, 
31·o mun . de S . J osé dtJ Egypt~ . E ' denominado vulgarmente 
~angalha . 

VICENTE FERRER (S.). Vido Lavrc~s elas Mangabeiras. 
VIGENTE LOPES . Carrego do Estado elo Rio ele Janeiro, 

:lill'. do rio Preto, nas divisas do mun . da Barra Mansa . 

VICENTE PIRES. Rio do Estado do Paraná; desagua na 
'&llia de Anto nina , n'um reconcavo que encerra as i lhas Corisco 
e Moirão, e onde clesagua, alem deste rio, os denom inados 
(;achoeira, Cacatú e Bariguy. 

VICENTE PIRES. Corrego do Estado ele Goyaz, affi. da 
:margam esq. elo ribeirão Fundo. 

ll'ICENTE PORTUGUEZ. Arroio elo Estado elo l·L G. elo 
íiJ; clesagtta na margem esq. do rio Jacuhy pouco acima da 

fuz. do rio Pardo. 
VICENTE ROSA. Arroio do Estado do R. G. do Sul, affi. 

eslt· do Carreiras, trib. do l'io dos Antas . Banha a colonia 
l!lfredo Chaves. 

VIGENTES . Log. do Estado de Min::ts Geraes , 110 dist . 
dé Cachambú e mun. de Baependy. 

V ICHY. Igarapé do Estado do Amazonas, affi. da margem 
mq. do Padauiry, trib . do Negro. 

VIÇOSA. Cidade e mun . do Es·~ado ·do Car:i, na com. elo seu 
J'lOme, na po nta septentrional ela serra da l biapaba, em meia 
aer:ra, em um logar pittot•esco, fresco. sauda vel, e cujo clima é um 
t"tO.s m~lh ores do Estado E' pequena , tem um::ts 200 casas ele telha, 
·ft.es grande3 e bonit::ts praças e pancas t· ua~ . E' a patria de 
:B"~ .Anton io Philippe Camarão , um dos heroes da guert•a hollan 
dezu, e do bravo general Antonio Tiburcio Ferreira de Souza 
tJr. a· ti ele agosto de t 837 e m . na cidade da Fortaleza a 28 de 
março de 1885). Foi uma antiga missão dos indios Camussis, 
linaç:í.s, Araríeis, ela nação Tabajara, cathechisados e alele ados 
pel'osjesu itas em principias elo seculo XVIII, que fundaram um 
conyento e egreja, da qual a inda restam a t on•e e o a ltar mó r. 
iliago N. S. cl' Assumpção e d iocese do Ceará . Foi Cl'eada f reg. 
em 1759 . Ct·eada villa, com o nome de Villa Viçosa Real da 
A'medca, e m virtude do Alvará do 8 ele maio de 1758, Ordem 
R'egia e C:uta Instructiva de 14 ele setembt•o elo mesmo anuo e 
.miem do governador de Perna.mbuco ele 16 de Maio de 1759; 
inaugurada em 7 de julho ele '1759 pelo dese mbat,gador Bernardo 
Cbel'l'io da Gama Casco, ouviclot·-geral de Pernambuco. Cidade 
por- Lei Pt·ov. n. 1.99! de '14 ele agos to ele 1882 . E' com. de 
:primeira enlr., creacla e classificada pelas Leis Provs . n. 907 
de 20 ele agosto de 1859 e n. 1.4'76 de 3 de dezembro de 1872 
e Dec . n. 5.226 ele 22 de fevereiro da 1873 . Tem eschs. publs. de 
ma~t· . pl'im. ; agencia do correio. O mun. em s~a mór parte 
=põe-se de se rras; uma pequena parte plana fica no sertão. 
:E, <r!ravessaclo pela serra da I b'iapaba, que tem diversos ra
m iil-cações ; e regado pelos rios e riachos: Itaoolomy, Timonha, 
!.{i!UUlle, Q !tatigaaba, Aoa1•ape , Ccwangtteiy'o, lJananei?'as, llla,qôa 
do Bwrro, Boqtteirão, Pirangi, alem de ottt ros. Lavoura ele 
café,. canna , fumo, ma ndioca, a lgodão, cacau, milho, arroz e 
.fêijão. Pequena criação de gado. Comprehende os povs. Barracão, 
Q.uatignaba e Tubar ão . Sobt·e suas clivisas vide, entre outt·as, 
as Leis Pt·oys. ns. 6'18 de 22 ele se·tembro de 1.853, 984 de 13 de 
agosto de 186 l (art. Il) , 1.082 de 4 de dezembro de 1853, 1.1.15 
~c 27 ele outubro de 1864, 1.339 ele 22 de ou·tubro ele 1.870, 1.826 de 
~-de setembro de 1879, 1.923 de 2 de ou tub ro de iSSO. Neste 
mnn . ficam as minas ela « Pedra Verde» a cerca ele 3 kils. dr. 
..::iãad'e . A pop . ela com., em 1891, era ele 60.297 habs. e a elo 
m-un. ele 20 .000 . Esct·evem-uos do Estado: « Et·a a Viçosa 
:aldeiamento dos Tapuyas, chefaclos pelos inclios Jur ipat·iassú 
{!liabo grande), e Irapoan (mel redondo), quando os padres 
:F.rancisco Pint~ e Luiz Fiigtwit·as em i607, pela Paschoa 
chegaram á cot·dilheira . Fundaram ao SE. ela grande taba 
·'.fm, pequeno nttcleo, que denominaram T aboinha, logar onde 

hoje se acba situada a cidade ela Viçosa o Otlcle ergLter am um 
altar portatil. Os índios Tocarijús, cheios de odio co tltt·a os 
dous catechistas, as1assit1aram o pl'imeiro, sendo o padre Luiz 
Filguei raq, pat•a poder escapar ao oclio dos selvage ns, obl'igaclo 
a internar -se fo r agiclo pelas mattas. Por acto de 19 ele j aneiro 
de 1759 passou esta aldeia á cathegorüt. ele vi lia, com o nome de 
Villa Viçosa Real da A. mel'ica, sendo inaugurada no mesmo 
anno. - Dista 24 kils . ela villa do 'l.'yanguá e 9 do pov. do 
'J'ubarão ». 

VIÇOSA. Cidade e num . do Estado das Ala.,.ôas, termo ela 
com. ele Atalaia, :í. margem esq. do rio Parahyba, Cultlll'a de 
algodão. O mttn. tem 1.:1..000 h abs. Sua egreja matriz tem a invoca 
ção do Senhor Bom Jesús do Bom fim. Com a denom inação ele 
Assembléa foi creacla parochia pela Lei P1•ov. n. 8 de 10 ele 
a bril de 1835 . Vi !la por Dec. de 13 ele outubr o de 183-l. 'l.'eve 
a clenonünação de Villa Viçosa pot• Dec. n. 46 ele 25 de se
tembro de '1890. Foi elevada á ciliada pela Lei n . 1-.1 ele 'i6 ele 
maio ele 1892. 

VIÇOSA Cidade e mun . elo ill st ado ele Minas Geraes , lermo· 
da com. de seu nome. Orago Santa Rita elo 'l'urvo. Foi creaela 
pat"ochia pelo Dec. ele 14 ele julho ele 1832 . Villa pot• LP. i P r o v. 
n. i.8i7 ele 30 de se tembro ele 1871; iustailada em 22 de janeiro 
ele 1873. Cidade por Lei Prov. n . 2.216 ele 3 de junho de 1876. 
Tem um a fabl'ica ele fiação de tecidos a 2 kils. ela cidade, a 
margem elo rio Turvo; 3 eschs. publs. de instr. prim . ; e 
ágenci a elo cot·reio. Se:r mun. é consti"tuido pe lo clists . ·ªe 
Santa R ita do Tut·vo, S. Miguel do Araponga, S. Sebasttao 
elo Herval, S. Sebast ião elo Coimbra, S. Sebastião da Peclt·a 
Br a nca e S . Miguel do Anta e pelos povs . ele Santo Antonio 
elos Teixeiras e Cachoeit•inha . Foi class ificada com. ele P entr. 
por Acto ele 22 ele feve rei ro de 1.892. O mun. é banhado pelos 
rios Turvo e Casca. 

VIÇOSA. Villa e mun . do Estado da Bahia , termo ela com. 
ele Carave!las. Orago N. S. da Conceição e diocese archiepiscopal 
de S. Sal vaclor . Foi ct•eada parochia em 1748 e villa pelo Alvar á 
de 23 de outubro ele 1768. Comprehende a colonia Leopolclina 
e o pov. denomi nado Pau Alto, ambos com eschs. publs. ele 
instr. pl'im. Além dessas eschs . ha na villa mais duas , sendo 
uma para cada se>:o. 

VIÇOSA. Log. do mun . ele Aracaty, no Estado do Ceará. 
VIÇOSA. Ilha do Es tado do Pará, .no dist . elo H.ebndello

do mun. de Chaves . E' t ambem denominada Ja nacú. 
VIÇOSA. Riacho do Estado ela Bahia, banh 3. o mun. do 

Prado e clesagua no mar . 
VIÇOSA GRANDE. Pequeno rio elo Estado elo Espírito 

Santo , affi . elo rio elo Castello, que o é do I tapemirim. 

VIÇOSA PEQUENO. P..io do Estado do Espírito Santo, affi. 
elo rio elo Castello, que o é de Itapemirim • 

VIÇOSO. (D.) . Dist. do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Cris tina . Foi Cl"eado parocbia pela Lei Prov . n. 3.442 de 28 
de se tembt·o de i887, que constituio-o com as povs. do Rosario, 
Bocaina e Virgínia, todas pertencentes áquelle mun. Orago 
N. S . elo Rosario . 

VICTOR (S .) . Rio elo Estado elo Piauhy; nasce no lagar 
Cam1Jos, extrema do mun. de Valença com o de Picos, e clesagua 
na margem dü· . do rio Poty, Recebe pela margem esq. o São 
Vice nte. Isto dizem informações r ecebi das do mun. de Valença 
(Vide Resposta ao Qtwstiona,·io ela Bibliotheca Nacional). No 
Atlas de Rob in, figura o S. Vic~or como a tn . do Sambito e este 
do Poty . 

VICTOR (S .). Lagôa do Es·tado do Piauhy, no mun. de 
S . Raymundo Nonato . 

VICTORI A. Cidade capital do ~staelo do Espírit o Santo, 
s ituada em uma gt•ancle ilha, chamada outr'ora pelos portugue
zes ilha de Sc~nto Antonio e logo depois ele Duarte de Lemos, 
seu don!ttario . Sua fórma se asqemelha á ele um quadrilatero, 
tendo, segundo calculam, quasi 12 kils. no maior comprimento e 
mais de 3 na maior largul'a e uus 30 de circuito . Ao t•eclor, e 
sobretuclo do lado elo S. e a E. ha outras ilh as pequenas, mais 
ou menos peclregosas e montanhosas. A cidacle conta mais ele 
tres seculos ele existencia, seaclo por isso uma das mais ant igos 
do Brazil e elas mais veneraveis pe1as suas tt•ad ições . I' óde- se 
fixar a data historica ele sua fundação em 1.551 e d!lll' -S3 a 
honra de co-fundador , sinão ele principal, ao padre Afl'onas 

49 .797 
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Braz, Clljo nome su)Js i st~ na rua ou praça entre a iUis~ric~rdia 
e o palacio da pres1denCJa, ant tga casa dos padres Jesmtas. 
Esse padre foi mandado ele Portugal com mais outros ·tres je
suítas, em 1550 , e enviado pêlo celebre padre Nobr~ga para essa 
capitania, onde foi recebido com grande alvoroço e consolação do 
povo . Iniciou seus trabalhos apostolicos na vi lia elo Espírito Santo, 
e mais tarde, t endo-se mudado as pessoas mais gl'adas para a 
i lha em que está hoje a cielacl.e da Victoria, em razão elas in ces
san·tes corr erias dos inclios, o padre Affonso Braz deu principio 
á eg1•eja ele S. Thiago e á contígua casa dos jesuítas . Foi esta 
1:asa o nucleo ao reclor elo qual os pol'tuguezes edi ticar am a 
Villa, Nova, do Espírito Santo, quando abandonar am a outra 
primeira povoação elo Espírito Santo, que denomina-ram .Villa 
Velha, nome que ainda hoje o povo consel'va. , Foi o caso, diz 
um noticiarista, que con·tinuando as incursões <los indígenas, e 
tendo Duarte de Lemos retirado-se para Porto Seguro, Vasco 
Fernandes Coutinho, primeiro donatario, conquistador e po 
voador desta Capita ni a , e outros porluguezed, para melhor se 
defenderem, passaram-se para a ilha e aqui chegados construí
ram casas nas cercanias do collegio do padre Afl'onso Braz, e 
ahi se fot·tificaram. Mas os índios, a 8 de setembro desse mesmo 
anno de 1551, voltaram á carga, e os portugttezes, vendo- se .em 
numero muito inferior ele combatentes , imploraram o auxilto 
da Virgem Mal'Ía Mãi de Deus, qu~ tão .benignamente valeu
lhes, que o combate, apezar ele ren)ndo1 .fol coroado de vLCtona 
para os portaaueze> que, gt·ato~ a Mat de Deus, deram ao 
templo que le~anta r~m e á .mes.ma Villa Nov~ o nome, c~ue 
ainda subsiste, de vtlla, ho.Je c1dade, de N. S . da Vtctorta , 
titular da !greja matriz ? paclroei~a .cta cidade . » A cidade da 
Victoria, v1s ta do mar, e de lt ndtssuno aspecto, ll por estar 
edificada em amphitheatr o e reclinada sobre us flancos de 
altos mot'l'os, ainda hoje cobertos de frondoso arvoredo, otl'e
rece aprazível e delicioso panorama, que muito encanta a qmtn
tos pela primeira vez veem-n'a , Para os que entram do sul é 
agradavel avistar os píncaros ele fórma conica e as montanhas 
que escondem a bahia do Espírito Santo, e vêt• ao longe o 
cume do Moreno, á entrada da barra, e o pico ela Penha co
roado pelo celebre Sanduario alvejando sobre negra e escal
vada penedia, e a elevada serra do Mestre Alves; e ainda 
maior é o encanto á proporção que se vae approximando ela 
barra , quando observam-se aquelles montes e penedos mudarem 
de posição e offerecerem novas paisagens e diff'e t·entes e ines 
perados panoramas, cada qual mais bello .« E qu·e dizer qu.anclo, 
em distancia de legua, lá no extremo da extensa bab ta, ?U 
antes lonao bt·aço de mar, tão pat·eciclo com um grande rw, 
começa a ';;er descor ~inada por etltt•e ilhas, mon~es e penedos a 
gentil cidade es tendida em a mphtihe atro, cmg1da ele arvoredo 
ao perto e circllmdada ao longe por serras ele arrogante pel'S
pectiva; e toda a cidade desde a Capixaba ao Lama t·ão, se 
apres~n ta alvejante a m irar- se nas placidas a~·uas de sea pro
fundo e azulado porto 1 Com tudo issQ ha nestas 'ballezaq não sei 
que ar de melancolia, que porém não des<'.grada, devido talvez 
ao pedregoso das praias, aos escalvados penedos do canal 011 
p-õrfo, ao cleshabitaclo elas margens e dos mon tes e á falta de 
movimento no silencioso porto. » Muito realce dá á perspectiva 
da cidade a magnífica e vasta casa. de dous a ndares dos anLigos 
padresjesuitas, hoje palacio da presidencia , e centr.:> de diver
sas re partições publicas, e a nova e esbelta tot·re da egreja 
cont igua de S. Thiago . Si é bella a cidade, vista elo ma t·, o 
mesmo não succede quando se percot·re o interior clella: ruas 
algumas íngremes , outras est reitas e tortuosas, e as melhores 
sem aliuhaménlo, mas quasi todas calçadas. «Quanto, porém, 
a edifteios, diz o no liciarista citado, os ha importantes nesta 
capHal, não só publicas, mas par t icula1•es, e faz especie vel' 
nesta cidade tantas casas de sobrado como ha, algumas ele dous 
a nelares e até de ·tl'es, e de bella apparencia e com grades ele 
fer ro, sem te rem que invejar ás desse genero que ha na cõr te, 
quanto ao frontespicio. Não entram nesta C?nta as pequeninas 
e pobres casa'l, algumas rle palha elos h ab1ta<ltes em · grande 
parte pescadores, do bain·o oriental e da rtw ela Capixaba, que 
na mania em moda de muclarem os nomes a ntigos e até his to 
ricos, teve em sor te o pomposo appellido de em par te chamar-se 
ele Christovão ColombQ. Parece epigramma se não é. antiphrase! 
Seja di to de passagem que Capixaba é nome incli gena, que quer 
dizer roça, e vocabulo em uso nesta. nossa província com o mesmo 
signi fi eado . No dito ba irro oriental ha uma fonte ou cha fariz 
com o nome ele Capixaba como no centro ha a chamada Grande, 
que é a maior e bem freqnentítcla, e o;1t ra occiclental com o 
nome de Lapa, no Campinho. F ique ·tambem sab1clo que 
·Capixaba é o appellido dado aos filhos dMta província, como se 
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dá o de Car ioca aos elo Rio de J aneiro, de Baêtas aos 
Minei ros, sem fa llarmos nos P apa- arroz, Cabeças-cbahs 
GatlChos, Caipiras, Barr igas-vet:des, etc ., ele outras províncias: 
Não temos que envergonhar-nos de set•mos Capixabas . De caes 
é mesq11inh<\ a Victot•ia, e o chamado do Imperador, onde 
S. M. Imperial desembarcou em 1860, e os Srs. Bispos D. José 
Cae tano e D. Pedro Lacerda em suas visitas, é pequeno e nada 
t em ele especioso, como nem a Alfanclega , nem a nova casa do 
Mercado. Este caes chamava-se antes do Pala cio ou elo Governo, 
e foi t rapiche elos jesuítas . Aqui, a 7 de dezembro ele 1759, 
acompanhados de povo a chorar de saudades, embarcaram-se 
expulsos e presos para mais não voltarem, o Reitor padre Ra
phael Machado e ou tros cinco J)adres jesuítas da casa de 
S . Thiago ela Victoria, e foram etidos á bordo até virem 
pt·esos os r es tantes em numero, ao que consta, ele treze , que se 
achavam em ou tras localidades... O porto desta cidade da 
Vic tori a é profund issimo em differentes pontos, e até os mesmos 
vapores podem atracar á terra, para a qual em pt•ancha podem 
sal tar os passageil'OS . Do lado ela Capixaba e parto elo mar fica 
o gazomet.ro, que dá gaz para a illuminação da cidade. Antes 
que me esqueça dil'ei que temos aqui estação ·telegr aphica, cujos 
fio s veem ela cõrte e segttem para as províncias elo norte. 'ba 
cidade á ponta do Mot·eno , que tem no pé o pharol da barra e 
no alto o telegrapho aere?, qlle se co1·responde com o d~. t orre 
mais antiga de palacio, haver á pouco mais ele legua. ~·nesta. 
ponta elo Moreno que está a entrada ela bart·a elo porto da 
Victoria . .. Por estas alturas é c1ue em outubro ele 1828 naufragou 
e foi a pique o bri gue ele guerra Pcbmpei-ro, carregado com 
barricas de dinheiro em cobre ela nacão . O commanclant e era 
o capitão- tenen·te Pedro Ferreira de Oliveira, e sob suas 
ordens serviam o então guarcla- mal'itlha João Maria Pereira 
ele Lacel'da, fallecido em 1864 no posto de capitão de mar e 
guel'l'a . Esse guarda- marinha foi o pai do Exm. Bispo D. La
cel'cla, que nessa epocha não et·a nascido» . J. M. P el' eira de 
Vasconcellos, em seu Ensaio sob1•e a Historia e Estatística ela 
Pt·ov . elo Espil'i to Santo, diz: ''Como dissemos ... , a ilha em 
que está asse nte a cidade ela Victoria coube em partilha a 
Uuar·te ele Lemos; e, em virtude da victot·ia nella alcançada 
contra os se lyagens, tomou o nome, pelo qual tem sido conhe
cida . Está collocada sobre a espaçosa babia do Espírito Santo, 
onde entram fragatas, e onde se acham excellenles ancJra
douros para muitas embar cações; a brigados ele todos os ventos, 
à excepçiio sómenie elo Léste, que raras vezes apparece. Sua 
entl'ada é defendid a por duas fnrtalez as, sendo uma ele São 
F ra ncisco Xavier ela Barr~., l ev antada em 1702 por ordem de 
D. R odrigo da Costa, governador e capitão genera l do Estado, 
e outr a ele S . João, para cuja fundação, e ele outros fort ins, 
que já não existem, fõra mandado ela Bahia em 1726 o eRge
nheiro Nicoláo de Abt·eu pol' .ordem elo conde de Sabugosa, 
vice- rei do Estado . Sua perspectiva é bas1 ante elegante, suas 
c;1.sas pela mór pa rte são ele sobl'ado, tem ruas calçadas e boa 
agua ; seus ares benignos e ::~,menos; o terreno é ·fertil e proprio 
pat·a t.odc>s as culturas . .. Possue uma igreja matriz espaçosa e 
bem constl'Uida . . . São filiaes da matl'iz as cnpellas : Santa 
Luzi a, N . S. ela Conceição erecta por faculdade episcopal, 
conced ida a Dionysio Fra ncisco Frade por Provisão ele 23 de 
janeiro de 1755 ; N. S. do Rosa rio, levantada por efl'eito ela 
Provisão ele 14 de setembro de 1765 a requerimento da irman
dade dos .Pret os; N. S . ela Boa Mot·te, ou de S . Gonçalo. 
Existem dous conventos, um franciscano estabelecido desde o 
tempo do primeiro dona Lari o, e outro de carmeli.tas calçados, 
cuja fundação não consta; mas em 1862 era prior clelle Frei 
Agostinho ele Jesus . • . O ex-collegio dos jesuítas é magnífico, 
e nelle fazem res idencia os presidentes de província . Foi 
começado em 1551 pelo padre Affonso Braz, e ahi foram 
depositaJos os r estos do venerando padre José ele Anchieta. 
em 9 de junho de 1597, fallecido na antiga a ldeia de Iril'i
t iba, hoje villa ele Beneve nte . Neste cclificio funcciona a 
sscr etaria da presidencia , o Lycêo, a Thesouraria de fa
zenda , a administração do correio, o nrmazem bellicQ, a 
biblio·theca publica, uma eschola de primeiras lettras e o 
qllartel ele pedesLl'es .- Não consta o tempo ela fundaç~o da 
Casa ela Misericorclia; mas, por um Alvará de 1° ele JUlho 
de ~604 o rei ele Castella Philippe II lhe concedeu os mesmqs 
pl'ivilegios da Santa Casa ela Misericot•dia ele Lisboa. Por 
Dect•eto de 23 de dezembro de 1817 foi S. M. servido mandar 
creat• um hospi tal, debaixo ela inspecção da mesma Santa 
Casa» . Do Estado recebemos em 1888 a seguinte informação : 
CO~!ARC,~ DA VlCTOltiA . - Jl{unicipio de N, S. ela V~ctoria. 

1 A' 20° Hl' e 23" Lat. Sul e 40. 23" de Long itude O. elo meridia-
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no de Greenwich, oi:ferece a capital do Espirit:J-Santo franca 
entrada em se:l porto aos navios que a desmandarem. A barra 
é access ivel a embarcações cujo calado não exceda á 20 pés e , 
logo á entrada avista-se de t•m e outt·o lado as a ltas collinas que 
a margeão e embellesão, sobre- sahinclo a em que está o convento 
ele Nossa Senhora ela Penha, um a elas maravilhas elo Brazil; 
á direita enfrenta- se com o Leopardo e á esquerda o Pão d' As
sucar, que s'elevão sobre as mais collinas, ofl'erecenclo ensejo 
para adm irar-se a belleza e arte com crue a prodiga natLtveza 
ornamentou a entrada da capital, uma das melhores da nossa 
costa ; o aspecto é agradavel. Depois da barra segue-se o a nco
radouro que se es·tende a lém ele cinco milhas, com fundo nunca 
inferior a seis metros. PP.Jo Nor te, Sul e Oeste é ·todo o terreno 
montanhoso e irt·egular exisUndo parte cultivado e o mais em 
matta. Da barra a lnhanguetá cantão-se oito ilhas que se deno
minão - Ilha elo Boi - Ilha do Neves -llha do Bóde -Ilha 
dos Papaguios -llha d,us Cobras - Ilh a elas Pombas- Ilha 
do Príncipe e I lha de ele S . Salvador : 1 umas em cultura e 
outras abancl0nmlas. - Rios e Lagos·. O ·territol·io é cortado ao 
Sul pelo rio Jucú que desagtJa na parLe des te nome para o ocea
·no, sendo sua nascente na- Serra elo Engano- proseguinclo 
em divel'sas cli t•ecções, r ecebendo em seu tro.j ecto pequenos rios 
com vari as denominações, o t·a, navegavel, or a, em cascata3 
até poocipitar - se na Pedra ela Mulata- onde se despenha c!' ele
vada altm·a para mansamente cleslisar-se, recebendo em seu 
dorso a afiluencia elos rios- Vianna e Araçatibu- que lhe 
a11gmenta o vohnn e e o torna mage:;·toso, e soberbo em certas 
epochas elo a nn o quando ·transborda e inunda as campinas que 
tanto o aformoseão quando em seu nivel na tl!l'a l, para mais 
abaixo_ desviar uma boa parte ele sua~ aguas que . ·tomando a 
cln·ecçao elo canal aberto pelos ex·tinctos Jesuítas • appellida-se 
de - Cassaroca·, Marinho e Paul - e vem despejar em fren.Le ao 
- Porto Velho - pouco acimu ela cidade, para unir-se ás aguas 
elo mur CjLLe fot·mão o ancouradou ro ela capila l. Ao Norte é atra
vessado pelo clecan taclo - Sn.nla Maria- naveg<wel na dis tancia 
ele trin'ta e uma milhas até a florecente - Vi llu de Santa Leopol
dina - que, a ser exacto tts pt·eclicções qu e se dizem de 
José c!' Anch ieta - terá alli fundamento uma capiLal que guar
dará um templo cujas por tas terão feichaduras do ouro e chaves 
de prata; este ri o transporta-se como o primeiro, dos centros 
i nct!l tos que dividem esta prJvinci a com a ele Minas Geraes, 
onde a ex istenci a de outt·os rios tributar ios elo gt·ancle- R io 
Doce- dividem s:tas o.guus e uma boa purte cl'ellas desv ian
do-se aqui em cascatas, acolá em abysmos, com o concurso dos 
r ios - Ribeirão do Ouro, R io BonHo, Ribeirão du Pru ta , Ri
beirão elos Pardos, Ribeirão da Farinha e Ribeit·ão elo Norte 
fo rm a u g1·ande cachoeira da F umaça que bifurcando-se na 
ponte elo li'unil por onde segue passanda pela -Maia - 1:ecebe 
o baptism o de- Santa l\1uria - ao qual se vem juntur os rios
Crubixá, Caioába, Mangarahy, Aroába, Boapâba e Ta nq-ue- para 
on de as agn as se separão, pctL' le para P assagem ou Goiabeiras, 
braço el e mar que circula a ilha oncl ees·tá assen·te a cidacle,e par te 
para vir ter á bahiu da capital, passando por duas gargantas ou 
aberturas uos lados da llhu S. Salvador, e assim auO'm entar o 
refluxo das ag uas que descem em busca ela burra. - Sa:f.nbriclacle. 
O município é geralmente sadio. - l\tline1•aes . illxistem diversas 
minas auriferas, de pt·aba, ferro e en xo fre e ou bras de barro de ola
ria para a fabricução de telha e tijolo, assim como abundan
cia de penhascos onde se faz ex~racção de pedra para ·edificações . 
i\fadei1·as. H a mui tas especies de madei1·aa cle cons ~rucção e 
marcenaria. sendo as mais communs Jaca randá, Peroba, Oleo, 
Sassafrás, Páo Brazil, Vinha·tico, e·tc. - Historitb. A primitiva 
i lha de Duarte ele Lemos, que mais tarde se r1enominou 
Villa da Vic to r ia - devido a uma grande batalha em que 
foram r echaçados os hol landezes e a h ero inu Maria Ort iz 
commetteu os maiores a c tos de bt·avura, é hoje a cidade ela 
Victoria, capital do Estudo do Espir ito Santo, que foi elevado 
á c<\thegoria ele província como suas co irmãs, tendo sido antes · 
ele sua descoberta dominada pelos Aymorés, que a conquistaram 
dos Tupininquins e Guay n (~es: foi por Cart~, Regia de 1 de 

I Do Salvador, di zemos nós, d•> nome de seu antigo pt•opritario. 
' Ha engn.no : este canal, a que-mais tarde se deu o nome de rio 

Marinho, foi uberto J?elos agricu ltores capitão Jgnac io Pereira de 
Barc~llos, 1\oliguel H.ibet ro Pinto, Manoel ll•!iguel dos Anjos, Vicente 
Perewa de Jesus e D. Simphot·osa de Almeida Coitniho, em fins do 
seculo pnssn.do, sendo em iSiô limpo e melhor canalisado por ordem 
do governndor Ruhim. 

junho de 1534, doada pOl' El-Rei D. João UI a Vusco Fer
nandes Coutinho, . em recompensa dos õerviços prest ados por 
este liclalgo na Asia portugueza ; seu donatal'io, apor·tanclo a 
23 de maio ele 1535, denominou-a capitania elo Espírito 
Santo, em honra do dia ele sua chegada. Tt•inta annos 
depois, Vasco Fernandes Coutinho, fi lho do primeit·o dona
tario, enviara a Es·tacio de Sá mantimentos e 200 indios· 
froi xeiros ao mando de Ararigboia, para expel i ir os ft·un
cezes e T amoios, seus alliaclos, ela ilha, hoje fortalezu, de· 
Villegaignon. - Topog?"aphia. A cidade esbá assente á di- · 
reita el a babi a que margeia a cidade; as ruas, embor<1 não 
primem pelo nivellam en to, são todas calçadas a pedra : a maior · 
purte das casas são ele sobt·ado, havendo muitos preclios im
portantes. Os edificios fJUblicos constam da seguinte nomen
claturu: palacio da presidencin., cuja execu ção teve começo em 
1551 pelo padre Afl'onso Bmz, da Compa nhia de Jesus; con
vento ele S. ,Fran.cisco ~do .Carmo com as respectivas cape~las 
das Ordens 'I erce tras ; tg reJ a da Matriz, S. Gonçalo, da :iYltse
ricorclia, Capella Nacional, igreja do Rosul'io, ela Conceição ela 
Praia e San·ta LuZLa , Hospttal da Cal'idacle e edificio da assem- 
bléa provinci a l com casa de camara e cadeia, casa de mercado, 
ele instrucção publica e ecl iftcio da estação tel_egraphica, edi
ficw clu alfandega em reconstrucção.-Po1mlaçibo. A população 
dn município P. calculada em 30.000 almas, sendo um terço a 
clu capital.- Ag,·icultura. Consiste ria cultura de café, canoa 
ele assucur, mandioca , algodão, milho, a rroz, feij ão, mamona a
diversidade de fruc·tus e de legum es.- C?·iação. Cons·ta ele gado 
,·accum, cavalla r, laniger o, cubrum, suíno e aves clomes·ticas.
Inclustria fab?"il. A indusll'i a fabril é ele assucar, aguat•dente, 
mandioca, fubá ele milho e a noz, panellas ele barro, telha,· 
tijolos ele alvenaria, rêdes ele balançar e de pesca, peneiras, 
chapéos de palha, fio de a lgodão e tucum, panno ele a lgodão 
gross'J, pesco. de paixe para comumo e salgas destinadas á 
exportação, cal de marisco, etc. Existe tambem uma fabrica de 
sabão , um a ele cervejà , uma ele ass uca t· r efinado , um cort ume 
e uma fabrica de gaz para il1nminaçiio da cidade.- Commc?"Cio •. 
A . .':xportação com prehencle café, ussucar, milho, arroz, farinha, 
fetJao, aguardente, mamon a, sola, ipecacuunh n, jacarandá e 
outrus madeiras. A importação é de fazendas, fe rra,.ens, 
lou ça, papel, fa rinha de lt'igo, carne de xarque, gt:axa, breu, 
alcatrão , aze ite doce, ,galitre, fumo, uguarclente de Campos e 
Itape mirim . sal, banha, ma nte iga, aze itonas, conservas, pinho,. 
machinag de costut·a, mo·tores e artefactos. Os .!l'eneros são 
exportados para o Rio ele Jan eiro, Bahia e al gumã.~ vezes Ber
na mbuco, sendo a maior parte elo ca fé exportado clirectamente 
paro. a Europa, ele onde ·tam bem se recebem carregamentos em 
clirei turu ». 

VICTORIA. Cidade e mun . elo Estado de P ernambuco, na 
com . de se u nom e, em t erre .to accidentado, atravessado pelo 
rio Natuba, á margem esq. do rio TapacUl' ~\ (aill . do Capi-· 
ber ibe), 136m acim a elo nivel elo mar , cercada de montanhas . 
E' dividida em clous bairros: o d a Matl'iz e o do Livramento, 
entre os quaes ha uma baixtt oLt planicie, denominada Lagôa 
do Barro, onde ãcham- se situadas as casas commerciaes. Clima 
pouco salubre. E' uma daS' primeiras cidades elo interi or do 
Est~.do pelo sea commercio, riqu eza e população, calcul ada em 
29.000 h abitantes a ele t.octo o mun. Tem ru n.s e praças r egLtl ar
menté traçadas, b.oa edtficaçiio, muitos predios elegantes e bem 
const.rUtelos; egl' e.J U matriz, capel Jas de N. S. elo Rosario, N . S. 
do Ltvratl:"ento e N . . s. elo Bom Parto; casa da cama1·a, es-· 
co~&s .pubhcaq, agenc1 ~ do co:t·eto, linha telegraphica, etc. SeU! 
prmctpal genero de mclustr ta, o assucar, é produzido por 84'· 
fabl'icas. L;noura ele a lgodão, fumo e café . «P ont0 de passacrem 
obrigatol'ia pa ra a capita l, de quasi todas as localidade~ do 
interior, receptaculo de todos os generos de criação e cul
tura, que encontr am em suas feiras immediat.a sabida, e· 
a vantagem de no mesmo l0cal encontt·a r outros de p r·od ucção· 
al•heia para per muta, é incalculavel o seu commercio, a im
portancia elo seu mercado. Dislando da capital 53 kils . e 36· 
da Esc":cla, ot;de ha .a estação d": estrada de ferro que lhe 
fica mats prox1ma e hgada a ca ptLnl por optima est1·ada de 
rodagem, muito frequentada, com serviço ele dili "'encias, carros
e cavallos, a comarca da Victori a terá ainda ~uito que ele-· 
var·Be e progredit', quando o silvo ela loc0motiva chegar até lá,. 
levando- lhe novos elementos de fo r ço. e ele v igor, isto n'uro 
futuro proximci, dentro talvez destes dous annos (comarcas ela 
Pro v. ele P ernambuco, por Francisco A . Pereil'a da Costa, 
1884). » Sua igreja .,JPatriz tem a imocação ele Sunto Antão e 
depende da diocese de Olinda. Com o nome de Sa11to Ancãc> 
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foi creada freg. por Alvará de 14 de março de 1:733; elevada 
á villa por Alval"á ele 27 de julho de 18li. Installada em 15 de 
fevereit•o ele 1812 (em maio de 1812 segundo outt·os). Em con
.aequencia ela batalha ele Tabocas ganha em suas immecliações 
pelos pernam bucanos, em 1645, sobre os hollandezes, a Lei 
P1•o v. n . 113 ele 6 ele meio ele 18-!3 elevou-a á categol"ia ele 
cidade com o nome de Victoria. E' comat"ca de primeit"a en
trancia. creada pela Lei Prov. n. i. 093 de 24 ele maio ele 
1873 e· classificada pel o Decl". n. 5. 335 de :!:0 de julho do 
mesmo anuo. No município ficam os povoados denominados 
S. João elos Tombos, Chá Gt•ande e Pedra Branca, além de 
outros . Const~ que quem fez a primeira casa nessa <>idade foi 
o portuguez Braga, filho da ilha de Santo Antão, o qual com 

·O auxilio ele S 3US parentes levantott em 1626 a primeira ca
[lella com a invocação ele Santo Antão. 

VICTORIA. Villa e mun . do Estado do R. G . elo Norte, 
·creacla pelo Decreto n. 60 ele 16 de ou,tubt·o ele 1890 e suppri
mida pela lei n. 16 ele 16 de junho ele 1893, que incorporou-a 
de novo ao mun. ele Páu dos Ferros. 

VICTORIA. Villa e mun. do Estado elas A.lagôas, na com. 
de Palmeira elos Inclios, á margem do rio Pat·ahyba. 01·ago 
Senhor Bom Jesus elos Pobt"es e diocese ele Olinda. Além da 
egreja m a triz, possue a capella da N. S .. do Rosat·io, sobre 
uma col!ina.. O mnn . é perco;·r1clo pelos rws Parahy ba, Ca
rangueij o , Cassamba, Riacb ão, Lun ga e .9uebt·angulo ; e pelas 
serras do Gavião, Cavalleiro, CarangueiJO, Grande, a lém de 
outras. L1tvoura de algodão, cauna, feijão, milho e mandioca. 
Referem os mais antigos hab i Lantes do Jogar , firmados no que 
ouviram de seus antepas>ados, que o sitio em que se l•wantou 
esta pov. fàra primitivamente habitado pelos inclios Chicttdts , 
c1ue em meiados do seculo pass ado, e atravessando serras e ca
·tingas, vieram formar aldeias nas proximidades da serra. ela 
Palmeira dos Indios, onde já encontraram es Labelecidos em 
suas ma locas os Ccwüys, emigrados do aldeam ento de Urubú 
em Cimbt"es (Pernambuco) pela grande secca que assolou estes 
sertões no a nno de 1740. Dizem tambem que junto á nascente 
do ri acho que ba nha a villa , e nella faz barra no rio Para
h yba, h ouve antigamente um quilombo de pt"etos fugidos, que 
viviam das nozes das palmeiras, que por alli são abundantes, 
e principalmente da caça de caetetús, que em mana~as pas
t avam no proprlo sitio em que está assente a v1lla; e porque o 
chefe desse quilombo fosse um adesl t"ado caçador ele taes 
l)achidermes, deram-lhe os seus o cognom~ ele Qzteb!·an
gulo palavra que na gyria dos ditos negros s1gmftcava mata
do1· de l'o,·cos, denominação que daquelle que os matava passou 
para o sibio em que este5 eram mo1•tos. A pov . elo Quebrangulo 
era su1eita á administração pa1•ochia l da ft•eg . elo Senhor Bom 
J esus êlo Bom Fim ela villa d'Assembléa (hoje Villa Viçosa), 
da qual fo i desmembrada por Lei Pro v. n . 301 de 13 de junho 
de 1856 e erecta em freg. Elevada â categoria ele vi lla pela de 
n. 6.24 ele 16 de março de 1872, inst!l.llada em 5 de setembro 
. do mesmo anno. Rebaixada a villa pelo Dec. n. 4 de 2 ele fe
-vereiro de 1890 e restaurada com o nome de Victoria pelo 
Dec. n. 47 de 27 de setembt·o do. mesmo anno . Comp1•ehende 
os segtúntes povs.: Passagem, Cruz de S. Miguel, Lourenço, 
Cafundó e Cassamba. A pop. do mun. é ele cerca ele 12.000 
habita ntes. Tem duas eschs . publs. de ensino prim . e agencia 
do correio. 

VICTORIA (N. S . da). Dist. do Estado da Bahia, na com. 
e termo da Capital. Diocese archi-episcopal ele S. Salvador. 
Foi creado pat·ochia em 1594 segundo uns e 1552 segundo 
·pizarro. Pos~ue, além da matriz, diversas outras egrejas, como 
as de Santo Antonio, na Barra, a do Senhor dos J\.ffiictos, a 
de S. Lazaro, no outeiro do Camarão, o convento de N. S . das 
Met"cês . T em iLOOO habs . e dista 27 kils. da séde do mun. 
'Tem esch~. pub.l. de insL prím. Agencia elo correio. 

VICTORIA (N. S. ela). Dist. elo Estado do Paraná. Vide 
União ela Victol·ia . 

VICTORIA. Dist. do Estado de Minas Gerae!\, no mun. do 
Muriahé. Orago N . S. das Dores e diocese de Marianna . Foi 
creado parochia pela Lei Prov . n. 2 .085 de 2-! de dezembro de 
1874. O t erritorio desse districto é regado por diversos rios 
tributarias do Mul"iahê., João do Monte e Preto, e percorrido 
pela.s se rt• as dos Alves, Barbosa, Felisberta e Cemiterio . A po
pulação do dist., que póde ser avaliada em 5.000 habitantes, 
-entrega-sa á cult"ura do café , canna, milho, algodão, arroz e 
feijão. O patrimonio da egreja é constituído por terras doadas 

em {851 pelo cidadão Antonio Carlos da F onseca. Tem 2 eschs. 
publs.deinst. prim. A estação da E.t!e F erro que fica-lhe mais 
proxima é a de S. Paulo do Muriahé, seguindo-se as do Rio 
Branco e Calaguazes. Sobl·e as suas divisas veja-se, entre 
out t" as, as Leis Provs. n . i.i39 de 2! de setembro ele 1862; 
n. 3.343 ele 8 ele outubro de 1885 . Agencia do cor reio, cread~t 
em dezembro de ·1887. 

VICTORIA. Povoação do Estado do R . G. do Norte, no 
t ermo d~ Páu elos Ferros. Julgado de paz c reado pela Ld 
P ro v. n. 690 ele 3 ele agosto de 1ti74 e uma esc h. publ. de inst . 
prim., creada pela de n. 920 de 13 de mar ço de 1.884 . Tem 
uma capella . 

VICTORIA. Log. do Estado de Pernambuco, nos muns. 
de Barreiros e Itambé . 

VICTORIA . Bairro do Es tado de S . P aulo, no mun . de 
Guarehy; com uma esc. publ. et·eada pela Lei n . 378 de 4 
de setembro de 1895. 

VICTORIA. Bairro clo mun, de Botucatú, no Estado de 
S . Pa ulo, com uma esch. publ. creada pela Lei n. 378 de 4 de 
setembro de 189~ . 

VIOTORIA. Log. do Es~ado do R. G. do Sul, no mun. de 
S . João elo Monte Negro; com uma esch. puhl. de inst. prim. 
creada pela Lei Pro v . n. 925 ele 8 de maio de 1874 . 

VICTORIA . Pequeno pov . do Estado de Minas Geraes, n o 
mun. de S. João d'.El-Rei. Orago S. Sebastiã o. Ha ahi um 
morro elo mesmo nome. 

VICTORIA. Estação do prolongamento da Estrada de Ferro 
de Carnarú, no Estado de Pernambuco, n o kilometro 50,960. 
Foi inaugurada a 9 de janeiro de 18t86 . E' a ultima estação da 
P secção dessa ferrn-vía, cujos trabalhos ach am- se concluídos 
nesse trecho. Dis ta 12k,68) ela es tação da Tapera e fica a 146111 ,00 
ele altura. 

VICTORIA. Estação da E. de F. da Companhia Soroca
bana, no g rolo ngamen:to a Botucatú, no kil. 293 . Foi inaugu
r a da em 20 ele junho de i888 . 

VICTORIA (N. S . ela). Na 2vfemo'Y'ia de Francisco Alberto 
Rubim trata- se el e do eiS forte:s,N. S. ela Viot01·ia e S. Diogo. 
sem outt"a qualque t· explicação, se ndo pt"ovavel c1 ue se r efira aos 
ele S . l!'t·ancisco Xavier e ele Santiago elos qttaes nã.o faz men
ção, e tah·ez tamhem tivessem essas denominações·. (Dr. Fausto 
ele Souza). 

VICTORIA. Ilha a 4 milhas ESE . da ponta NE . ela ilha 
ele S. SeL~st i ão. T em pouco mais ele 2 de milhas de E. a O. 
e i milh a de largura . Ao S. da ponta NO. cles~a ilha fica uma 
ilhota cet•cada por um recife que estende- se até ao meio ela 
costa O. da ilh a . 

·viCTORIA. Sert·ot e do Es~!l,do do Ceará, no mun. de Santa 
Qui teria . 

VICTORIA (N . S. da). Morro ao N. da cidade de Ilhéos, 
no Estaclo da B3.hia. 

VICTORIA (Santa). Hiacho elo Estado ele Pernambuco , afll. 
da mat•gem clir. do rio Capiberiue. 

VICTORIA . Corrogo do gstado da Bahia, nasce na serr(l. 
do Periper i, tres kils. dis tanle da villa elo sett nome. Atravessa 
a villa e des••gua a seis kils . ele distancia no Ioga r chamado 
Caldeirão. 

VICTORIA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha. o 
territo1·io do clist. de Dôt•es ela V ictoria e corre para o rio 
Nlul'iahé. 

VICTORIA .(Santa). 1\.rroio elo Estado elo R. G. elo Sul, 
afl:l. da margem esq. elo rio lbicuby acima da foz do Santa 
Maria. 

VICTORIA. Cachoeit·a no rio Balsas, aíll. do Parnahyba ; no 
Estado do Maranhão. 

VICTORIA DOS FERROS(~ . Sen hora da) . Com esta 
denominação a Lei Prov. n. 2.80 1 de 3 de outubw de 1881 
creou no mun. de Itabira do Estado de Minas Geraes, uma pa
rochia, que passou a denominat·-se N . S. do Rosario dos Ferros 
em vil'tude do art. V § I da de n. 3.058 de 28 de outubro 
de 1882. VideFerros. 

VICTORIANG. Bait•ro elo mun. de Lorena e EstaclQ de 
S. Paulo, com escholas. 
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VICTORIANO. P onta e baixio na costa occidental da lagôa 
dos Pa·tos ; no Estado do Rio Grande do Sul. 

VICTORIANO VELLOZO. Pov . do Estado ele Minas Ge
raes, distan te 6 kils. da cidadQ de· Tiradentes. Denominava-se 
antigamente Bichinho. 

VICTORINO. Ilha alagadiça na foz do rio Real, que separa 
o Estado de Sergip~ do da Bahia . Dessa ilha, diz o Dr . Pi
menta Bueno parlem exteusoa parceis, cortados pot• dous braços 
do rio um u~vegavel na extensão de 2v kils. até á villa elo Es
pirit o 'san to, e dahi a mais de 7 kils . para o P orto da Rii.Jeira 
proximo á villa da Abbad1a, que pertence ao Es tado da Bab ta 
e póde-se navegar em canôa com maré cheia . 

VICTORINO. R io do Distl'icto F eder al, desagtw na Iagôa 
Rodrigues ele Frei t âs e atravessa o J ardim Botanico . 

VICTORIO . Rio do Estado do Paraná, banha o mun. ele 
Guara tuba e clesngua no rio S. João. 

VICTOR PORTUGUEZ. Art·oio do Estado do R. G. elo 
Sul , affi . esq. do rio J acuhy. 

VIDA CUR TA. Corrego do Estado de Goyaz, banha o mttn. 
de Santa Luzia e clesagua na margem dir . do ri o Vermelho . 

VIDAES. Pov . do Estado de Minas Geraes, no clisL da 
Espera e mun. elo Alh Rio Doce . 

VIDA FELIZ. Log . do Eslacb do Piauhy, no mun. da 
Capital. 

VIDAL. Igat·apé do Estado do Amazonas, no nnm. de São 
Paulo ele O! i vença . 

VIDA NOVA . Log . do Estado de Pernambuco, no mun. 
de Agna Pi'eia . 

VI DIO. Log. do Estado do Ceará, no muu. de Sau ta Qui te ria 
Robre a serra elas 1\-Ia·t·tus. 

VIDRAÇÃO. Log . rlo Estado de Pernambuco, no muu. do 
Pau d'Alho. 

VIDRO. Ribeiri'io elo Estado ele S. P aul o : nasce na ser ra 
de Guabiroba s e desagua no Parahyt inga, ba.nha nclo o mun . 
do Cunha . 

VIEGAS . Log . do Disl·ric"to Fedet·al, na freg . de Campo 
Grande. 

VIEGAS. i'.lorro do Districto Feder al, na freg . de Campo 
Grande . 

VIEGAS. Serrote no mun. de Sttnta Luzia e Es tado de 
Goyaz. 

VIEGAS. Vallaclo no Estado do Rio de Ja neiro , com 
7K,5QI)m de percUl'BO, correndo parallelametrte <). cos·ta n a clis
·tancia de i 1<50Qm. Tem cerca de 6111 ele larg ttra e 2111 ele pro
fundichde média . Liga o rio da Restinga da Barra ou das 
Capi varas com a lagôa elo Lagamar . 

VIEIRA. Log. elo Estado do Cea t·~•, no mun. do Jardim. 
VIEIRA. Log. do Estado elo Rio de Janeiro, no mun. ele 

Nova F ri burgo . 
VIEIRA. Pov. do Est:~do ele i\'lin as Geraes, , no muu. ele 

Montes Claros. 
VIEIRA. Serra do Estado de Minas Ger ae s, no mun, de 

Santa Barbar a , ao S. do clis t. ele S. Gonçal o do Rio Abaixo. 
Une-se á serra de Cocaes . 

VIEIRA. Ilha do Estado elo P ará, no mun. de Maca pá. 
VIEIRA. Ri acho do Estado ele Pernambuco ; desagna na 

margem esq. do rio S. Francisco, proximo á llOV. de ltapat•ica 
e acima da foz do rio Pontal. 

VIEIRA. Corrego do Estado Rio de .Janeit·o, no mun. da 
cidade de Rezende; desagua na margem clir . elo Pa rahyba . 

VIEIRA. Rio do Es tado de S. Paulo, no mun. ele Gua
ratinguetá. 

VIEIRA . Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. dn margem 
di r. do rio elas Antas ou Taquary. Banha a colonia Ant~nio 
Prado. Recebe o Leão. 

VIEIRA. Arroio do Eotado do R. G. do Sul, separa o~ 
muns. de Cangus~ú e Piratiny e cleo~gurt no rio des te nome. 

VIEIRA . Arroio do Estado do R. G. do Sul, a ff. do Dou
radi.nho, que o é do arroio Ribeiro, trib . do rio Guahyba. O 
Dr. Araujo Silva diz desaguar esse arroio no rio Guahyba, 
abaixo do morro de Antonio Alves . O Sr. A. Varella é da 
nossa opinião. 

VIEIRA. Corre.,.o do Estado de Minas Geraes, aff. do rio 
Abae té, no mun. deste nome . Faz barra na parte inferior da 
cachoeira do Salto, abaixo da grupiara diamantina do Viei1·a 
Rabello. (lnf. loc.) 

VIElRA. Corrego elo Est ado de Minas Geraes. aff . da 
margem esq. elo rio Carandahy . · 

VIEIRA. Rio do Estado de Minas Ger aes, no mun. de 
Mont~s Claros. Tem duas pontes, u ma elas quaes no Iogat·
P assagem do Mello - proximo ;\. cidade d'aquelle nome . Des
agua pela margem esq. no rio Verde Grande, aff. do S . Fran· 
c~sco . Rec~_be o~ ribeirões dos Porcos, Gamelleira, Carra patos e 
rJo dos Bo1s. 'Iem um curso appro:dmado ele 38 kils. Da ci
dade de Montes Claros nos informam que esse rio r eune-se ao 
Lagoinha e dos Bois toma o nome de Canoas , com o qual va i 
desaguar no Verde Grande. 

VIEIRA. Lagoa elo Estado elo Ceará, no muu. de l\ülagres, 
formada pelo riacho S. Miguel. Sécca durante o verão, 

VIEIRA BRAGA. Estação da E . de F. de Sa nto Antonio 
de Padua, no Estado do Rio de Ja neiro. entre Tres Ir mãos e 
Funil, a 364,1<789 distan·te de Nyt erõi e 4\600 de Tres Irmãos . 

VIEIRA FAZENDA (Dt· . ) . Estação da E. ele F . Melhora
mentos do Brazil, no Dislricto Federal en·tre as estações de 
Cesario Machado e Hereclia de Sá . Foi ínaugm·acla .em I de 
novembro de 1893 . 

VIEIRAS. Log. no dist. ele S. João do Triumpho doEs
tado do Paraná . 

VI EIRAS. Pov. do Estado ele Minas Gerabs, no dist . do 
Pirangussú e mun . elo Hajubá. 

VIEIRAS. Log . do Est ado de Minas Geraes, no elist . de 
S . Francisco de Paula e mun. de Oliveira,, com uma esch. publ. 
creada pela Lei n . i06 de 24 de j ttlho de 1894. 

VIEIRAS. Corrego do Estado de iYiinas Geraes, no ruun . 
da Campanha. 

VIEIRAS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes; vem da serra 
do Cintra, recebendo pequenas vert entes que descem do morro 
elo Doido e da Serrinha, e elesagua no rio do Jacaré : trib. do 
rio Grande . 

VI EIRAS. Porto no rio Quebra-Anzol, na esLrada da Ba
gagem ao Arax á, UIJ Esta elo de Min as Geraes. 

VIEIRINHA. Ilha do Estado elo Pa1·á, no disl. de Ba~Ll
ri té e com. ele Maca pá. 

VIEIRO . Morro elo Estado de Minas Geraes, no clist . da 
cidade elo Piranga. 

VIGARIO. Serra elo Estado da Bahia, no mun. da Feit'R 
ele SanL' Anna. E' tambem denominada do Caldeirão. 

VIGARIO . Morro proximo da laaôa Saquarema no Estado· 
do Rio de .Jaoeiro. c ' 

VIGARIO. Corrégo do Estado do Rio de Janeiro, banha o 
mun . de Paraty e c\esagu:1 na margem di r. do rio Taqua t·y. 

VIGARIO. Lagoa do Estado de Sergipe, no mun. ele Ita
baiana. 

VIGARIO. Riacho do Estado de Pernambuco, atr. do r.io 
Capiberibe . E' tambem clenomiuado Constcmtino . (Inf. loc. ). 

VIGARIO. Cor rego do Estado elo Rio çle Janeiro. nasce 
na ~erra da. Viuva e desagua no rio Sant'Anna. 

VIGARIO GERAL. Uma das estações da E. de J!1. do Norte 
no Districto Feclet·al e freg. de Ir ajá, nas divisas com o Estado 
do Rio de Janeiro. E' assim denominada de uma antiga fa
zenda pertencente a um vigario get•al. 

VIGARIO GERAL. Riacho :tff. do rio Merity, que é trib. 
da bahia do Rio de Janeiro. 

VIGIA. Cidade e mun. elo Estado no Pará, séde da com. 
elo seu nome, siluaçla á pouco mais 67 kils ·. da capital, n<L 
mar.;em dir. do furo c1ne , começando no Jogar Bocca da Laura, 
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nã bahia elo Sol, vae sahir a 30 kils., pouco mais ou meno3 
na barra da Vio-ia, na costa oriental do rio Pará, com a de
nominação de rxua,iará . Lagar bonit? e saudavel; terra firme 
e p_lana, limiLaela ao Norte pelo r10 Assahy e ao Sul pelo 
TuJal. Corta a cidade por tt•az um pequeno pantano que na 
enchente das marés recebe as aguas do mar pelo igarapé cha
mado da Rocinha, que a divide do bairro elo Arapiranga, ao 
Norte, e por outro _situado ao Sul, abaixo do Tujal. Cêrca ele 
500 casas, algumas de boa cons-trucção, 13 ruas, H travessas, 
duas praças, uma excel!eJYbe ponte publica e duas particulares 
no littom l, 42 _casas d~ commercio, tres padarias, eo-reja m:ttriz, 
!l'ra~de, sob a r_nvocaçao ele N. S. de Nazareth, ecfificada pelos 
]astutas ha ma1? ele seculo e meio, cemitario com capella, mu
rado e com gracl~l ele ferro, paço municipal, cadeia, illuminação, 
duas typograph1as em que se imprimiam os periodicos Libet'al 
da Vigia e MwtiOÍ]Jio ela Yigia, c1uatro eschs. publs. par·a o 
sexo masculino, com duzentos e tantos alumnos, e duas para o 
sexo feminino, com 168 alumnas, um estabelecimento de ins
trucção secundaria - A.thenet~ Vigiense, uma sociedade litteraria 
e beneficiente denominada Cinco cl.e Agosto, bitliotheca da 
mesma, com seiscen·tos e tantos volumes, uma r ecreativa
Ch~b das llifoças, duas philarmonicas - To"inta e tt?n de Agosto 
o Sete ele Seternbo•o, diversas officiuas, fabl'icas ele fogos artifi
ciaes, um advogado pt•ovisionado, agencia do correio, excellente 
agua potavel; 3.000 habs. na cidade e 10 a 12.000 em todo o 
mun. O bairro do Arapiranga, distante ela cidade cerca de 300 
metros e ligado a mesma por uma ponte, está situado em ter
reno elevacfo e fertil, em frente á entrada ela costa donde 
apresenta encantador panorama. Tem boag casas e um esch. 
elementar pa.ra n sexo masculino. Cnmmunicação á vapor com 
<t capital e o Est:tclo elo Maranhão. Cultura - mandioca para 
consumo. A pesca é o seu principal genero de inclus·tria e com
mercw : expor·ta muito peixe salgado, grude, ovos, laranjas, 
coco_s, bananas, etc. E' no·ta vel o gosto e habilidade dos seus 
habitantes para a construcção das canôas clenominaclas- vi_qe
lengas, tão proprias e bem talhadas para o mar, que nellas 
emprehendem viagens longas e arriscadas como o são as da 
pesca ao cabo do Norte e a ponta de i\1aguary. Ele1•a-se a cento 
e tantos o numero das canoas empregadas na pesca e co~
merc~o com a cn. pital e diversos pontos do Estado. Sua es-reJa 
matr1z tem a invocação N. Senhora de Nazareth e depenae da 
diocese de Belém. Era primitivament9 uma aldeia de Tupi
nambás, que tinha o nome de Uo"ttÍtá e qtie 1.693_, ~ando já mni 
povoada, foi erecta em villa com o nome de V1g1a, por ser a 
llarra elo furo uma estação de signaes para aVlsos de entradas 
de embarcações.' F oi elevada á categoria de cidade pot· 
Lei Prov. n. 252 de 2 ele outubro de 1854. Os habs. siio mui 
affeiço:tdos á navegação e ü pesca, fazendo longas excn rsões 
pelos rios e lagos da cos·ta e elo interior. A agricultura eotá em 
atraso; mas, ainda assim, é -..1m elos muuicipios agrícolas. 
Cultiva-se em maior esca la a mancliiJca e, em menor, o arroz, 
o café e a canna ele assucar. Exporta-se muito peixe, carun
gueijos e farinha, um pouco de café, que passa por ser de 
excel!ente qualidade, arroz e alguns outros procluctos. O tran
s~orte se f~z principalmente, em pequenas canóas, denominadas 
mgelen_qas, e no vapot· ela companhia maranhense, q,ue toca 
n_? porto da cidade _d., mez em mez . Os unicos edificios publicos 
sao : a egreJa matr1z, a casa ela camara e cadêa. E' comarca 
de segunda entrancia, creada pala Lei Prov. n. 674 de 2-l de 
sete!llbr? de 1871 e classificada pelos Decs. n. 4.870 de 19 
de Janeu·o e 5.023 de 24 de julho ele ·1872. Compi•ehenclia 
em 1883 oa tel'lnos de Vigia, Curuçà e os mun. ele Collares, 
S. Caetano de Oclivelbs. O mun. é banhado pelos ri os Gua
riman, Barreta, Mojuim ou Mujuy, Tapipoca e pelo furo Tupi
nambá, que fórma uma ilha. No mun. fica a povoação do 
Porto Sal v o. Sobre suas di visas vide : art. TII da Lei Prov. 
n. 55~ de 28 de agoiltO de 1868, art. IH da ela n . 802 de 
4 de março ele 1.874; n. 966 de 12 ele março ele. iSSO; 
n. L094 de 6 de novembro de 1882. Ao-encia elo correio . 
Das Paginas A ·vulsas, elo Sr. Alvares da Gosta extrabimos o 
seguin te: «Viagem éb TTigia - A festa com que annualmente 
o povo vigiense expande o fervoroso culto que tributa 6. Nossa 
Senhora de Nazareth, sua padroeira, proporcionou-me occasião 
de satisfazer o ardente desejo que a muito tempo nutria de 
conhecer a cidade da Vigia. Pelas informações ale então co· 
lbidas idealisava uma apraaivel cidade, onde se póde viver, 
dotada de bom clim<t e ele um regular ealado ele instr·ucção .. 
A antiga a ldeia dos Tupynambás reune á amenidade de suas 
eondições mesologicaa um florescente estado de progre.;so in-· 
te llectual, que tem ultrapassado o desenvolvimento material. 

Rica a principio de recursos financeiros, devidos ao grande 
numero de herdades, onde se cultivava abundantemete o café 
l'eputaclo o melhor da província, hoje Estado, o cacau e o a nil' 
era pobre ele instrucçiio; hoje, ao contrario,, e que tem perdid~ 
ele sua riqueza material, ·tem ganho no domínio das idéas 
constituindo um meio intellectual animado, onde se agita umd 
certa activiclade, digna ele admiração, pelo esfot•ço que repre
sen·ta e que é raro observar- se no interior do Estado, onde, 
em regra geral, as populações arrastam uma vida material, 
agindo pelo corpo, deixando em completo abandono a educação 
elo espirito. Quem conhecer, senão todas, ao menos algumas 
das nossas cidades e tiver occasião ele visitar a Vigia, rece 
berá a ag~·adavel impressão_ que r~ce bi, encontrando um povo 
che10 de vtda, de grandes 1rféas, 1mpulswnaclo por um esti
mulo natural que o guia nos seus Jouvaveis emprehendimentos. 
Distante ela capital 68 kilometros, a cidade da Vigia, foi ·ecli
llcacla á margem direita do fttro que, começando na bahia de 
Santo Antonio com o nome ele Bocca da Laura, vae sahir na 
bahia elo Sol sob a cleuominaçiio de Guajarámiry. Bastante 
largo na foz o furo ela Laura tem pouca profundidade, difii
cu!tanclo assim a navegação, que só é possível com a preamar. 
A propor~ão, porém, que se dirige para a babia elo Sol, vai-se 
estreitando e aprofundando, o qtJe permitte que Porto-Salvo e 
a Vigia tenham bons portos, onde podem ancorar embarca
ções de gt•ancle calado . A agua é excessivamente lamacenta 
apresenlando na superficie a con figuração de uma praia lodos~ 
descoberta pela baixamar. De uma e ele outra margem, de 
espaço a espaço, vão- se encoutt·anclo barracas e sítios, alguns 
bem conservados. A cidade occupa um terreno alto secco 
plano, limittado aos lados pelos rios Assahy e Tujal, 'limite~ 
naturaes, que lhe impedem estender- se pela frente, que conta 
apenas quinhentas braças pvuco mais ou menos, das quaes 
uma parte é rnut1lmente esbulhada pelo manga! que maro-iua 
o igarapé Rochinha, entt•e a cidade e o pittot·esco bairr; de 
Ar·api1·anga. O territorio elo município occupa dez leguas de 
lés te a oéste e dezoito de norte a sul, e é cortado por muitos 
rios dos quaes os mais notaveis são, além dos já indicados: 
o Tauá, o Tauapará, o Bituba, o Mamaiacú, o Pereira o 
Guari~an, o Curuçá, o Anauer:í, ~ ~ocajuba, o Mujuby', o 
Camapu, o Barreto, o Cumuty, o Ba1acu e o 'l'upynambá. Foi 
originariamente habitada por uma tl'ibu elos Tupynambás r a 
mificação elos Tupys, de quem ainda existem alguns de~cen
clen·tes no logar Eama, no rio Tauapur{i.. Et·a então uma 
modesta aldeia (J,ue elles denominaram Uruytá, r.le twú., cesto 
e ita, peclt·a, derivado de alguma lage com figura de cesto que 
provavelmente existiu e que o tempo fez desapparece~ . (1) 

Nos tempos coloni aes, depois da expulsãv dos h ollanclezes que 
teve lagar em 1564 ( 2), passou a chamar-se Vigia, porqu~ ' de
vido a sua magnífica posição eslrategica, mandou o gov~rno 
metropolitano, no logar conhecido por Pombal estabelecer 
um ponto fiscal para o regis·tro das em barcaçõe~ que faziam 
o commercio ele cabotagem entt'e o Maranhão, então séde da ca
pitania, e a nascente cidade elo Pará. De uma elevada guarita, 
d'on?e se cl~s~ortina':a gt·an~e parte da bahia de Marajó, 1,1má 
sentmella v~g~ava no1te e d1a a passagem das embarcações 
que eram obrigadas a receberem ahi o visto , Uma ilha qu~ 
se formou em frente á ciclacle, limitou consicleravelmen te as 
condições estrategicas d'aquelle ponto, cl'oude hoje se divisa 
apenas uma pequena parte da bahia. Apesar das condições 
assás precarias em que durante longos annos viveram os na
turaes, fortemente opprimidos pel[1, prepotencia dos europeus, 
senhores dos mais odiosos privilegias, como os da celebre 
Companhia dos Assentistas, creada por alvará de 12 de fevereiro 
de 1682 e que durou quasi um seculo, a agriculLura, auxiliada 
pela fertilidade do solo, poude ir-se desenvolvendo pouco a 
pouco, dando logat' a florescentes si tios, de que ainda. restam 
alguns, entre os quaes o elo erudito Barão do Guajará, notavel 
auctor dos 1lifotins P olíticos , fecundo manancial de factos his
toricos, onde tenho hau"dclo gt·ande parte dos dados com que 
pude a rchitectar este lige iro trabalho que representa unicamente 
a satisfação de uma necessidade psychologica, como a ela ex
pansão elos pensamentos accumulados no cerebro depois de 
prolongada observação. As te rras fertilisadas pelos rios que 
irrigam em todas as direcções o territorio do município, eram 

(i) L embranças e ct~riosidade ; do vc.Cto <!o Ama&clWS. pelo CJne.;o 
Bernardino de Souza . 

(2) Saint Adolphe, Dic. Geog. e H;st. elo B•·a;i!, 11 v. 
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-occupadas por muHas a ricas herdades, d'onde o :mil, o cacau, 
o café, o grude de peixe e outros generos eram exportados para a 
-capital, fomentando- assim un1 commercio animado qne mais 
'tax·de foi enfrac1uecendo até ficar reduzido <i pesca p!'incipal
mente e á tJequena lavoura. No ann9 de 1693 foi elevada á 
categoria de vüla, e pot· car ta ele data e sesmaria de 25 de 
novembro de 1732 fol coucedida ao Senado ela Camara Municipal 
uma legoa de ·terra , incluindo a realenga destinada á COilS
:trucção ela villa, concessão que foi confirmada por carta regia 
·de 2 de agosto d.e 1734 . Elm 1730 o Provin·cial da Companhia 
de Jesus, José Lope3, impe·trou do governo de Portugal l'ieença 
para fundar com oi to religiosos urna casa ele edu::ação, licença 
que lhe foi concedida. pela provisão ele H ele maio ele i731, de 
acc0rdo com o parecer do Conselho Gltramarino de 31 de ja
neit·o ele 1730. Em 1732 obteve do Bispo elo Pará, Dom Bar
t holomeu do Pilat·, permissão para 1evat• a eJfeito essa concessão . 
Atteadido, requel'e !l ao Senado da Camara 64 braças ele t er
reno entre as ruas das Flores e de Nazareth, começando da 
·tl'avessa de Salomão até o Tujal (1 ). Ahi edificaram a casa des-

. ti nada ao estabelecimen to que recebeu o nome de Collegio da 
Mãi de Deus. Dous annos clepos l ançaram os a licerces elo b:J
.n ito templo gue se vê erecto ao lacl.o e que se t·ve de matriz 
desde 11 de JUnho de 1761 ('). Foi constntido com o trabalho 
livre e espontrmeo elos naturaes, a quem os jesuítas sabiam 
<cathechizar, e de matel'ial que Unham (t mão, com excepção ela 
<eal que extrahiam de conchas sernamby, trazidas das cos tas 
da a·egião cotl.hecicla por Salgado. No collegio, além elo curso 
primaria, ensinavam latim, iheologia e outras rnaterias pre
cisas para o sacet·docio, t endo para is~o uma bôa bibliotheca. 
Vict mas da p~t·.segtüção que o i.\olarqttez de P ombal votou á 
Companhia, os r eligiosos ela Vigia, acompanhando a sorte de 
:seus irmãos espalhados pelos clom ini03 portuguezes, foram d'ahi 
·exp ulsos, deixando á posteridade eloquen tes a ttestados da sua 
passagem pelo Br·azil. Os seus bens foram desapropriados e 
encorp01•ados á CoJ•ôa e o ensino., seculat•izado . A bibliotheca 
foi doada a um collegio que se fundou na capiial para os filhos 
dos nobres, e que su bstituiu o seminario fundado pelos jesuitas . 
Á ig t·eja, consagrada a Nossa Senhora de Nazareth, é um dos 
mais be[os templos do Pará, E' do estylo da igreja de Santo 
Alexandre, com alguns contornos da igreja das iVIet·cê~ . O ·tecto, 
de madeü·a , r epresenta bem engenhosos desenhos. O altar· 
m(lr é de luxo, ·e entre os l a·teraes, com bonitos re tabulos dou
rados, vê- se o altar de Nossa Senhora de Lourdes, representando 
a gruta da apparição e que revela perícia e gosto. Na sachri stia, 
uma espaçosa sala, admiram-se ricos paineis, cujas côres o tempo 
não conseguiu desbotar. E' pena que umá taboa elo tecto, rica
'llle nte pintado., tend0 apodrecido, não fosse substituicla , ele ma
neira a não alterar, como infel'izm,ente alterott , aguella admiravel 

, pint~ra . E:' pena t~mbem que um elos paineis que occupam 
quast toda a extensao de urn a parede, apresente um buraco, fei~o 
por qualquer animal clamninho. E' digna de admiraçãe uma 
bem acabada imagem elo Crucificado, ele tamanho naturn,l, tra
balho perfeito de esculptUt·a, em que todas as fó t·mas do bello 
corpo de Christo foram ar t isticamente apanhadas . Uma gra nde 
pia ele mar more e uns gave tões de madeira velha, cujo nome não 
me foi possi vel saber, são bonitos trabalhos, revelacl01·es ele 
grandes aptidões artísticas. Tem vastos correclores , e em cima 
duas espaçosas varandas Ja·tet·aes ostentam uma elegante série 
de columnas, que dão cet·to realce cat·acterlstico a0 ensemble da 
matriz da Vigia, que pócle-se ot·gulhar de possuir um aclmiravel 
·templo, que, além do valor a rtíst ico, tem inestimavel valor 
historico . Alem do collegio ela Mãe ele Deus e do t emplo qne 
.fico u descrip·to, deixaram os jesuítas um bonito sitio, o Guarajá, 
.com importante â t·ea e grandes plantações ele café, do qual t•es•. 
tam apenas a lgumas ar vores fl'uctifel' a,s , co nservadas pelos 
ar l'endatarios que, por tuna indol encia Iame ntavel, não o têm 
sabido desfl'uctar, aproveitando-lhe, como :fizeram seus pl'imi
tivos donos, as riqttezas que a sua fc1·tUiclacle lhes péde dar. 
Como es.te, se acham todos os antigos siti0s, outt· 'ora florescentes 
hoje decahiclos. No furo Mamaiacú fundaram dnas missões, ~ 
da Penha Longa e a de Porto Salvo, que em 1786, conforme 
Baena, E nsaio Vo;·ographico , se compunham, a primeira de 14 
casaes de índios, mulatos e mamelucos, e a seg.unda, de 200 
inclios . A de Porto Salvo conseguiu desenvolver-se, sendo hoje 

(1) Barão do Guajad - Mot ins Políticos. 
(2j Conego Bernat·dino de Souza - La;n?mnças e curiosiclarles sobre o 

.ca!le elo Ama:o11as. 

uma esperançosa povoação, com uma boa capella consagrada a 
N. S. da Luz, duas es~hs de ensino prim., uma paTa cada sexo, 
·e a lguns estabelecimentos commerciaes . Tem cinco ruao e tres 
t ravessas com 300 moradores, habitando casas, a lgumas regu
lares, sendo a mai.or parte coberta de telhas. Saint Adolphe 
Cer·queüa e Sil-va, Southey e o Barão de Guajará, faliam elas 
obras elos mercenarios (1753) e dos carmelistas calçados (1734). 
Os mercenarios, diz Baena, em 1733, a pedido ela camara e do 
;povo, estabe1eceram um ,peqt1eno hospicio, consagrado a N, S. ~ 
da Conceição . Nenhum vestíg io existe hoje ele taes obras. A 
eg reja por acaba1·, que se depara logo ao clesembarqne e que de 
!longe se assemelha a uma fortalez:t., foi fe iia a expensas do povo, 
segundo a traclicção transmitticla á presen·te gel'ação que, ~ma 
v oce, l!:ttribue essa egreja á devoção elo povo. E' ele solicla con
strucçao e t em apenas concluicla a capel1a-mór. Da nave íica
Q·am por· concluir as paredes la'teraes e a frontal, que não pas
saram ele 20 pés ele altura. Ao lado direito está a capella elo 
iBom Jes us elos Passos, bem preparada . E' para lamen tar que 
.ficasse paralisado tão valioso trabalho, hoje perd ido completa
men·te, e com elle tantas forças consumidas tan to materia l 
empt•egaclo. Os vigienses olham contristados pat!a esse monlão de 
lembranças , qLte lhes falla de um passado fe li z e que só não fazem 
reviver por fa lta dos el ementos indispensaveis. Pobre, como é, o 
mun. da Vig ia, cuj os rendimentos mal chegam para as mais ur
•genles necessidades, não poucle a té hoje concluir a oln·a de seus 
antepass1elos, começada numa época ele grande prosperidade que 
cessou, deixando- o sem os meios de que dispunha outr'ora pal'a 
tão importantes em prezas . No fundo da tl'avessa dag Flores , no 
'J.ogar do an·tig-o cemiterio, es tá em consLrucção uma nova egrej a 
para onde tencionam traslaàar a sagrada im agem elo Bom 
Jesus dos Pas >os , até hoje venerada na mencionada capella 
que tem o mes mo nome. Aos mercenal'ios aLtrilJuem uma egreja 
eclificacla na rua elo Carmo, em frente ao mar , co.m um hospí
cio ao laclo . De tudo r esta hoj e, como u nica relíquia o terreno 
baldio que ainda 11er tence ao convento do Ca l'mo . Segundo os 
Jl{otins P olíticos , foi o. desleixo dos pal'ochos que motivou o des
mol'Onamento desse ed dlcio, ele que os vigienses conserva,m satt
closas recm·dações. Elle relembra uma época de prosperidacle, 
r epresenta uma grande so=a ele esforços, atúestanclo ao 
m~smo tempo a dedicação elo povo á fé religiosa . Como as pyJ· a
mtdes e os obelrscos encen·a m em se us sarcophagos a historia 
do Egypto, esses velhos monumentos, uns clesapparecililos nas 
somb1•as do 11assado, outros ennegt•eciclos pelo tempo, ens inam 
com a sua eloquenle mudez a historia da legenda ria Vigia. 
Ella foi grancle e rica . A in Ftr·ucç~o floresceu ao lado ela ri
queza material. O commercio era fo etemente animado péla 
agt•lcultura, pela indtts·tl'ia e pela pesca . O seu café fo i pot· 
Cerqueira e Silva reputado ri val do de Moka e as o v as de ta iuha, 
que ainda hoje exporta são as melhores que veem ao mercado 
ela capital. Fabrica,·am sabão, cal sern amby e fa rinh a de su
pel'ior qualidade. Era um dos lagares mais inclustriaes e pros
peras claquelle tempo, segundo Southey, Histo?·ia cZo Bl'C&zil, 
traclucção do conego F ern andes P inhei1•o. Presentemente acha-se 
decahida vive ndo p01: ass im clizet· de record ações, como acontece 
em geral a todo o interior do Estado. Maca pá, meu berço, teve 
t ambem a sua eclade ele ouro, e o seu passado é r iquí ssimo ele 
tradicçõas. V~veu na a?a_slança, exportando café, algodão, mel, 
cachaça e tec1elos . O feiJao, que ba 20 annos era vendido a 800. 
1·éis por alqueire, é. hoje importado por preços exorbitantes. 
Grandes engenhos e rJCas fazendas de gado deram-lhe uma época. 
de rtqueza e fiorescencia de que restam fugitivas lembt·anças. 
Actualmen·te os que não negociam, vivem das r endas de suas 
fazendas e seriongaes, em que se J'esume a fot·tuna elo mun, 
A Vigia cedeu á acção elas mesmas causas que teem felt0 as ci
dades do interior r e tt•oceclerem, com as unicas excepções de 
Santat·em, Cametá e Br·agança, que apresentam a lgum desen"7 
~olviroP.nto , principalmente a primeira, que é o segu ndo por to elo 
~staclo, com um commercio animado e industri a florescente. Se 
ha , porém, esse retrocesso ne ·tocante á a.c livitlaele material, a 
' Vigia nada t em pel'dido na esphera elo pensamento, em que 
iõfempre progt·ediu, conseguin.clo conquis tar Jogar bas tante sa
[iente e honroso entre as suas co-irmã3. O een florescente es
tad0 de instrucção e desenvolvimento intollectual valeu-lhe o 
c:Ognome ele Weirn ar Parae nse. Effec tivamente, a Vigia se dis
tingue por um a cel'ta animação de vida, em que as luctas elo 
p\ensamento <:e travam com inte resse e grande enthusiasmo . A 
m'Qcidade agita-se em elfervescente labutar, cuhivando inces
•sa!ltemente o espirito e derra;mando sobre as massas populares 
as ·. florescencias d0 seu trabalh o, fecundo ele luzes e de incita
me!ntos. Sem conhecer precisamen·te a. causa mesol ogica. deter-
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minanle, e que tanto pôdem set· as condições clima·tologicas , 
como a alimentação, em que o peixe fi g ura como o principal 
genero, tenho notado, e creio que todo o mundo, que os vigi
enses são naturalmente in telligentes e além disso propensos 
para as leLtcas, nascendo com um estímulo nrutural que os im
pulsiona ao cultivo de suas faculdades. Hão de haver necessa
riamente excepções, mas são tão raras, que escapam á observação. 
Bas ta di zer que a V igia ma ntém cons tantemente di versos orgãos 
de publicidade, littet•a t•ios e politicos , por onde se expande a 
inexgota vel vitalidade que a caracterisa . Presentemente sahem 
á luz a Ciclacle da V igicb, orgão político, onde escreve Henrique 
P alha , um bonilo talento, que accumula com a de jornalista, a 
yrofissão de advogado, e a L~wta, r ecen·teme nte a ppareci da,jornal 
consagr ado exclttsi vamente ás letbras, em cujos arra iaes arvorou 
o glol'ioso pavilhão da guerra contra a inclifferença a lrophia
clora e contra o ohscuranlismo transvi aclor elas icleias e dos sen
timen tos . Es tá á sua frente uma luzicla pleiacle ele esperançosos 
moços , bas tante conh ecidos no nosso meio onde teem galbar
clametl"te exhibido as suas aptidões. E' seu proprktario e clil'ector 
Gratuliano Nunes, c1ue t em a seu lado dous clistinctos poetas , 
Olavo Nunes, que é o \'edactor principal, com um volume de 
' 'ersos em v ia de publicação e CanLidiano Nunes, sect·etarw da 
r edacção , anctor dos Sonhos .'1::rues . Em 1885 publicavam-se o 
Libe?"Cbl ela Y i,qi,;t, e o JJ:hmio~l?io ~la Yi[Jia, cada um com sua 
officina typographica . O prJmetro. fo1 funcl'!-do por. Bertolclo 
Nunes incansa vel p1·eceptor ela mocJclacle, espll'l to luctclo e bem 
culti vdclo e a C] uem devo preciosos esc I at·eci men tos sobre o es
tado actual da Yigia . Collaborv.ram com eHe o provect:) pro
fessor Se\'et•iano Bezerra ele Al buquerque, autor ela Ly1•ct elas 
Selv as e um a ela s mais profundas eruelicções elo magisterio pa
\'aense ; o indiboso professor F1•a ncisco Quintino de Ara ujo 
Nu~es , fallecido a 14 de janeiro elo corrente a nno. cuja morte 
a brw um gr 11.ncle vacno, não só no seio ela sua família , como no 
magisterio ele que sempre foi um digno r epresen tante , e mai s 
t arde ViJhena Alves, o autor das 111on oclias, abalisado philo
logo e um dos ornamerltos da clas;;e a que pertence e que tem 
h o ma i o com os seus p1·oümdos trabalhos sobt•e a língua ver
n acula , Em 1889 flor esceram: a BO?·!Joleta, orgão littex:aJC;o, 
onde es~reveram Vilben(t AI ves e Henrique Pa1ha e mais tarde 
o P 01•m,· sob a direcção e reclacção ele Bertolclo Nunes. Ao lado 
d a imprensa fiot"esce a insLrucgão que em 1855 era distribuicl a 
pot• qua tt·o eschs . publs . elo sexo masculino com ft·equencia su
periot· a 200 alumnos e duas para o sexo feminino com 167 
a lumnas. No Ara pit·a nga havi a um a escb. elementar elo sexo 
masculino. Além disso houve o /Ühenen Yig~·ense, onde se en
sinava tambem o curso primaria, sob a sab ia dir~cção de Vi
lhana Alves, e um externato mantido pela 8ocieclacl~ Cinco ele 
.tlgosto, no qual lecciomuam o mesmo Vilhena Alves, Sereriano 
Bezerl'a e o fallecit.lo Ar aujo Nunes, Carvalho Junior, redactor 
do Com'I?WI·ciJ ele Porttt_qcbl , e Cancliclo Severo Ferrei ra Nunes. 
O rever endíssimo padre Maneio Caetano Ribeiro tambem iundou 
e man·teve p3l' algum tempo um outro externat~ , no qual foi 
ajudado porVilbe naAlveseAt·a ujo Nunes.» . 

VIGIA. Antigo dist. da freg . ele S. Mi guel elo Jequitinhonha 
elo Estado de l'vlinas Geraes . Orago S . João. F oi elevado a pa
rochi a pela Lei Pro v. n. 3.442 de 28 de selem bro de 1887. Fica 
n a margem ~sq. elo rio Jequitinhonha, cerca de 24 kils, abaixo 
do Farrancbo e ·tr~s dcima da ba1·ra do r ibei rã.o S. Francisco. 
Pôde ter uns 150 habs. 

VIGIA. Serra do Estado de Sergipe, no mun. de S. Cbri.stovão. 

VIGIA. Morro elo Distr icto Federal. na co.>ta elo Oceano. 
NeUe começa a praia ela C:)pacabana. · 

V I GIA. i\Iont:J.nha no mun. de Santos do Est"ado ele S. Paulo, 
n a ilha de Santo Amaro . 

VIGIA. Mot•ro do IJ:stado ele S. Paulo. a NE. da cidade ele 
Iguape, a beirando o Mar Pequeno. Uma par te d!)sta cidade está 
adhereute ás suas encostas, começando delle a ba ixa e extensa 
planície que vae findar na serra elo Aririaia .. 

VIGIA . Serro do Estado do R . G. do Sul, situado sobre a 
margem occidental elo rio Jaguarão, na lat. austral de 320 i6' 30'', 
e a ogual distancia das bar ras dos arroios Sara ncly e ela Divisa; 
é esqalvado e despido de vegetação. 

VIGIA . Serro do Estado do R. Grande do Sul, no mun . de 
Pelotas, com 290 metros ele altura. 

VIGIA. Morro do Estado de Minas Geraes, no clist. do Li
vramento e mun . de Ayuruoca. 

VIGIA . Morro elo dist. de S. Thiago, mun. de Bom Succesao 
e Estado de Min as Geraes. 

VIGIA. Com este n ome e:tistem duas ilhas enlre a Maram-· 
baia e o continente do Estado elo Rio de Janeiro . A maior, ele
nominada V igicb Granclc, fica a 100 metros sobre o nivel do 
mar e a menor~ V igia Peg11ena, a 40 metros. Ambas ficam 
proximas ela ilha Jagua naó . 

VIGIA. Rio do E stado do Grão-Pará, clesagua na bahia 
clenomin acla Bocca da Vigia. Por elle sobem emb~ rcações de 
oito pés de calado. «Para entrar neste rio, diz o pratico Phi
lippe, quando for se approximanclo ele Ma noel Xavier, procure 
a bocca ela barreta e siga paril.. t erra , e depois de encostar-se 
áquella si ga ao SO, e ao SO 4 S, passando entre o baixo e a 
terra , mas a pequena distancia ela costa a té chegar á ilha do· 
Marisco, qua está na enseada CJHe alli se obser va, pois o canal 
passa muito encostado a esta il'ha , e qua ndo ella achar-se por 
EB. siga em clirecção á vH!a, e passando encostado á mat•gem 
ele BB, eleve enconLrat• na sonda quatro a seis metros, e logo 
que confrontrtr com a villa cl l\ fundo. » 

VIGIA . Corrego elo Estacle c!ET i\fin a s Geraes, clesagua na. 
margem dir. elo rio Jequitinhonha, clefJ'onte ela [oz elo S. Fran-
cisco. 

VIGIA DA BARRA. Morro do Es tado de S . Pa ulo, na. 
ilba de Santo Amaro, defron Le ela ba1·ra de Santos. 

VIGILATO. Estação ela E. ele F . Oeste ele Min as, entre 
Pedra Negra e Ri beirão Yermelbo. Denominava-se Funil. Fica 
no r a mal do Ribeirãa Vermelho, no cli st. ele P erdões e mtln . 
de Lavras . • 

VIGOLANI. Log . do Es~ado de Santa Ca that•ina , no mun . 
ele Nova Trento. 

VILALINA. Arroio elo Eatado elo R. G. elo Sul, aill. da: 
mar gem esq . do rio Ibicuhy, entt;e a foz elo Iblrapuitan e a elo 
lbirocay. 

VILHEN A, Iga rapé do Estado do Pará , no mun . . de Ca· 
metá. Rece be pela margem di r . os furos Uruá , Raso e Eartm·a, 
e pel a esq . o Im bahuba, Ibahubinli.a, Revira e Ca pivara. 

VILLA (!\forro da). No mun. de Gua ratuba do Estado do> 
P ara ná.. 

VILLA. Igàrapé do Estado do Mara nhão, na ilha. des te 
nome; assim chamado por banhar a \·j]Ja elo Passo do Lumiar 
e que, reunindo em si os rios S. João e Antonio Este v~s desem~ 
boca no oceano entre a ponta 'l'apary e a ilha Curupú. 

VILLA ACCIOL Y. Log . elo Estado de PE>rna mbuco nQo 
mun. ele Amaragy. ' 

VILLA AMERICANA. Dist. elo mua. de Santa Barbara, 
no E stado de S. Paulo, creaclo por Aclo ele 13 de abril de 1893. 
Por suas divisas COL"rem os rios Quilornba, Atiba ir. e Piracicaba. 
l' em uma esch. publ. creacl a pela Lei n. 237 rle 4desetembro 
ele "1893 . Fic<t na estação ele Santa Barbara, linha ferrea P au
lista. 

VILLA AHRENS . Ba irro da cid ade àe Jundiahy, no Es
tndo ele S. Paulo, em uma elevação. 'l'em muitas casas de· 
construcção moderna e uma egreja. 

VILLA BELLA. Villa e mun. do Es~aelo de Pernambuco,. 
na com . elo seu nome, a 444 metros ele altitude situada, na aba· 
esq. da serra Ta1hada, banhada pelo rio Pajenú, nos limites 
dos muns. ~lo l'L"iumpho, Flôres e Floresta. Ot·ago N. S. da. 
Penha ela Serra Talhada e diocese de OJincla. Foi creada freg .. 
do mun . de Pajebú de Flores pelo art. 1° da Lei Prov. n. 5.2 ' 
ele 18 de abril ele 1S3S. 'l'Ol'lilOLt- se sécle deste ultimo mun . pelO· 
art. I da ele n. 280 ele 6 ele maio de 1851, que elevou-a á cate-· 
goria ele vi lla com a denominação ele Villa Bella. Installada· 
em 9 de setembro de 1851. E' com. de primeira entrancia, 
oreada pelo art. I§ li da L ei Prov . n. i.057 de 7 dejunho-
de 1872 e classificada pelos Decretos ns. 5.004 de 10 de" JUlho e· 
5 .139 de 13 de novembro do mesmo anno. Tem eschs. publs. 
e agenci <t do cor·reio . O mun. além elo dis.t. ela villa, compre
henele mais a ele S. José de Belmon.le e os povs . : Barro Ver
melho, Caiç.arinha, Sitios Novos e Mucambo. 

VILLA B E LLA. Villa e mun. do Estado ele S. Paulo, na 
com. ele S. Sebastião. Orago N. S. cl'Ajucla e Bom Successo e· 
di ocese de S . Paulo. Sobre ella diz Azevedo MaL"ques: «Pov . 
situada á E. da cap., na ilha de S. SebusLião . Foi creada villa.. 
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por ot·clem elo governador e capitão general Antonio José da 
Franca e Hot·ta e inslallada pelo ouvidor-geral Joaquim P1·oco
pi o Picão Salgado a 23 de janeiro ele 1~ú6_ (1809 segu~do 
Saint Aclolphe e o Rela·t . ela Rep. de Estatlstrca). Seu d1sú. 
limita-se á ilha em que está situada . O vigario ele S. Sebas
tião Manoel Gomes P ereira Marzagão, foi quem nos fins do 

· secuÍo XVIII fundou a prim eira capella que ttouve neste Jogar 
com aquella inv ocação . Seu t el'l'Horio foi desannexaclo do de 
S. ·Seba$tião vor Alvará de ?O. de sete~~ro de 1809. For<_!:m 
primeiros o!ftc1aes da camat·a, JUizes - Juhao de Moura Negrao, 
um dos futtdadores da pov. e seu primeiro capitão- m ór, e An
tonio Lourenço de Freitas: vereadores José de Moura Negrão, 
Raph ael Pin·to da Rocha e J-oaqaim Garcia Veiga ; procurador 
do concelho José Pacheco elo Na scimento. A ilha de S. Sebas
tião, que cons titue este mun., tem de ex tensão em circumfe
rencia 92 kils. e 400 metros , e em lmha r ecta da Ponta ela 
Cella ex tremidade S .. á das Caunas extremidade E., 26 kils. e 
400 ~etros. A' pequena capellcJ. fundada pelo vigal'io Manoel 
Gomes succedeu uma outra maiO L' levantada por Matheus José 
Bittencoul'l', que com o prestigio ele que dispunha e a ajuda 
dos fieis, comeguio trasladar a im agem ela Senhora do Bom 
·successo da primeira para a segunda capella, por achar- se 
-aquella ~m ruín as, e da qual ainda hoje res·tam -vestigios; 
esta nova capella servia t!e matriz por algum tempo e no 
mesmo Jogar existe hoje a nova matriz da villa . A' existencia 
dac1uella antiga capellinha, á fertilidade do solo e á abundan· 
cia ele peixe, deve sua origem a pov. Nos pt•imeiros ·tempos 
cultivou-se n' ella com resuHado o anil, mas depois cessou es·ta; 
cult ura, e o café, a canna e cereaes substituiram- n'a. Possue 
cadêa e casa de camarao~m um s6 edilicio, e, além da matl'i~, 
a egreja de S. Benedic-fo, em construcção. A sua pop. é de 
6,740 almas. Acha- se na lat. S. de 23°44'28" e na lon"'. ele 
333°3'40" ela ilha de F erro. Dista da cap. 127,7 kil.; de S'. Se
bas·tião 4 i· de E'an tos 100 ." Tem agencia do cm·reio e 4 eschs. 
publs. d~ i;,st. prim. No seu mun. nc(l.m os bairros : Vianna , 
Yel!oso, T aquanduva; Quilombo, S. Pedro, Roclamonte e 
outros . 

VILLA BELLA. Prime ira denominação que teve a cidade 
de ll:fatto Grosso, no Estado deste nome. 

VILLA BELLA. Anti go nucleo colonial do Estado elo Rio 
Grande elo J\'ort e . Foi assim designado em honra d o ministro 
de estra ngeiros elo gabinete ele 5 de janeiro ele 1878. 

VILLA BELLA DA IMPERATRIZ. Vide Plwintins. 
VILLA BOM FIM. Estação ela E. de F. Mogyana, no 

E st ado ele S. Paulo, entre as .estações ele Buenopolis e Santa 
Thereza, a 306 kils . de Campinas e a 12 ele Ribeirão Preto. 
Denominava-se antigamente Viaclucto. 

VILLA BONJEAN. Log. do Estado do Rio de J aneil·o, na 
cidade de P etropolis, a que é ligada por uma linha de bonds . 
De nominava-se Casoatinha. 

VILLAÇA. Log . do Estado de Minas Geraes, no dist . do 
Bom D~spacho e mun. ele Inhauma. 

VILLA CERQUEIRA CEZAR . Log. do Estado de 
S. Paulo, no dist. da Consolação e mun . da capital. 

VILLA CLEMENTINO . Ana balde no mun. da capital do 
Estado de S. Paulo ; com uma esc h. publ., .creada pela Lei 
n. 214 de 4 de setembro de 1893. 

VILLA COLLATIN A. Pov. do Estado do E . Santo, á mar
gem sul do rio Doce, dentro elo pel'imetro elo nucleo Antonio 
Prado. 

VILLA CONRADO. Bairro da cidade de S . João ela Boa 
Vista, nn Estado de S . Paulo. Ahi fica a Casa da Misericordia. 

VILLA COSTINA. Bairro do mun. de S . José do Rio 
Pardo, no Estado de S. Paulo; com eschola. Tem uma es~ação 
ela E, ele F. Mogyana (Rnmal do Rio Pardo) entre as estações 
do Engenbeiro H.ohe e S. José do Rio Pardo. 

VILLA DO PRINCIPE. Antigamente P1·epetinga . Ultimo 
quartel da estrada ele S. Pedt·o de Alcantara e nas divisas 
do Estado do Espi rito Santo, a: que pertencia, com o de Minas 
Geraes. 

VILLA DO REGENTE . Nome por que era outr'ora conhe
cid a a vi!la do Porto Alegre: no IJ;stado elo Rio Grande do 
Norte. 

VILLA DO RIO BRANCO. Bairro ela cidade de Itapeti
ninga e Estado de S. Paulo. E' o antigo Paquetá. 

VILLA DOS LAVRADORES. Btúrro do Estado de S. Paulo, 
na cidade de Botucatú. 

VILLA FLÔR . Antiga villa e hoje pov. do mun. ele Can· 
g uaretama; no Est ado do Rio Grande do Norte. N'ella esteve 
outr'ora a sécle ela fre"". de N. S. da Penha ele Canguaretama, 
transferida para a vi!l.'a de Canguaretama pela Lei Prov. n - 367 . 
de 1.9 de julho de 1858. 

VILLA FRANCA. Villa e mun . do Estado elo P ará, na 
comarca de Santarem, situada sobre t erreno plano, enchuto e 
be~ arej ado, defronte da península Arapixuna, junto á margem 
occtdental ela bahia do nome ela villa e abaixo ela barra elo rtO 
Arapittns que lhe fica ao N. «L-avada por ventos de E., que são 
constantes depois das 10 horas da manhã, privada de pauta
n os ou de igapós, e, por conseguinte isenta das emanações p<l.
ludaes, que em varias pontos ela proviucia são causa constante 
d e vari as molestias, a villa reune quasi todas as condicções 
van·taj osas ele salt1briclade, sendo, depois de Monte Alegre e ~e 
Obidos, a mais sauclavel el as povoações das duas com arcas occl
dentaes do Amazonas . . . A povoação es tá eru completa deca
dencia . «Isto está a acaba r ! » diziam-me alli alguns morado
res com certa ·tristesa e resign ação, annunciando uma verdade 
que não precisa de demonstração •.. As t en as do mun. ora 
são ariclas e pouco apt•oveitaveis, como as elo s ca ~pos abertos 
ou mesmo dos cerrados, ora sã o de pasmosa fertllrdacle como 
a maior parte dos da costa sul do Lago gra nde desde o Igarapé 
ela Onça até o do Tacumine. Em al" uns destes ponto R, t aes 
como n.o pé des·te iga rapé, e na enseada do Cururil., vi sítios 
nos quaes todas as plantas in ler tt•opicaes lançadas na terra 
vege-tam com grande vigor e p1·oduzem abundantes fructos · 
A falta , porem, de braços não permilte aos seus dili!l'entes pr?
prietarios cultiva r generos "m qu antidade superior as necessl
dades ele consumo e ao regalo domestico. Os productos vege
taes espontaneos n ão são tão abunclan·tes como em outros mu
nicípios da comarca. A castanha é rara . A sals 01 desconhe· 
cida. A gomma elastica começa a apparecer no clistricto ªe 
Boim, mas ta nto para o centro do paiz e por caminhos t ao 
máos que o seu ·transporte ~ orna-se mais penoso do que a co
lheita . A criação de gado é induslria geral nas campinas do 
Lago Grande, e mesmo nos campos de terra firme que !h e fica~ 
visinhos ; mas os criadores que ahi tem fazendas sao quas1 
todos dos municípios de Obidos e Sant:~.rém ..• A pesca é uma 
occu11ação em que. se ~mpre&'a um _grande n ume:·o _de J?essôas. 
Na vllla, onde hoJe nao ha mdustr1a alguma, ex1s tta alUda ha 
poucos anuos a do fabrico ela pacarás, bahtís , chapéos e out~·os 
objectos cu t•iosos e mui·to estimados, foi tos de fibras vegetaes pnn
cipalmente tiradas das plantas das famílias elas Bromeleaceas 
e Phcenicaceas. : . A inclustria de mineração não exisle neste 
mun icipio, nem em parte a lguma da provincia (Ferreira )"enna · 
.&. Região Oociclcntal ela PJ'O'I:Úwia elo Pará)». Sua egreJ a ma
triz tem a invocação ele N. S. d'Assumpção e depende da dio: 
case do P ará. Foi fundada pa.rocbio. em villa em 1758 _ A Le1 
Prov. n. 129 ele 28 de maio de 1846, a utorisou a mudança 
dessa vil! a para a pov . de terra firm s denominada Eucupi
ranga (margem elo Amazon as), devendo denominar-se villa 
Franca do Eucupiranga, a ele n . 1. 008 de 27 ele abril ele iSSO 
tra~sferio-a , J?Drem para o Jogar denominado T~mmini ou P es
querro do Re t . Sobre suas divisas, vide : Lel Pro v. n. 48-1 ele 
17 de março de 1865, n. 785 de 19 de setambro de 1873, n. 1.051 
de i O de junho de 1881, 

VILLA-FRANCA. Ampla bacia formada pelo rio Tapajós 
ao deixar a cidade de SantaTérn, caminho do Amazonas; no 
Estado do Pará. E ' assim chamada por ahi ficar situada na 
margern esq. a villa claque!le nome . Nella clesag ua o rio ·Ara
piuns ou Uarapium . 

VILLAGEM . Log. do Estado do Rio de J a neiro, em San
t'Anna do JaptlhybtL, a travess ~tdo pela)!; . de F. de Cantagalle. 

VILLA FRANCA (Lago gt•aude de). Vide Cam1Jinas. 

VIL LA GROSSA. Suburbio da cidade de Araraquara, no 
Estado de S. Paulo . 

VIL LA GUARANY. i\t!odernissimo bail'l'o na freg. de São 
Christovão do Districto Federal. Era percorrido por uma linha. 
ele bonds da em preza denominada Villa Gua?"any. 

VI LLA INDUSTRIAL . Pov . na com. de Caxias e Es:ado 
elo Mamnhão, com uma eEch . publica . 
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VILLA ISABEL. Lindo e apt•azivel subttrbio do Districto 
Federal, ligado ao centro da cidade e á paro.::hia do Engenho 
Novo pela linha de bonds da Companhia Villa Isabel. Possue 
hellas chacaras e predios de agt•adavel apparencia. 

VILLA ISABEL. Pov . do Estado de S. Paulo, no rnun. 
de S. Carlos elo Pinhal. Está sittlaclo a E. ela estrada de ro' ia
&-ern que, vae a Rio Claro, fundado pe lo t enente Casimira Can
<lido de Oliveira Guimarães e sua senhora D . Izabel Orne lias 
de Oliveira Guimarães, em t~rt•as de s11a propriedade, com 16 
quarteirões divididos em 10 datas cada um. Contem seis ruas e 
uma pl'aça n9 centro, destinada á c~nstl'ucção ele um a capella 
sob a mvocaçao de Santa Izabel. Esta o cedidos todos os lotes. 

VILLA JAGUARIBE . Po1•. elo Estado ele S. Paulo nos 
Campos elo Jol'clão, a 18 kils. de Santo Antonio do Pinh~l e a 
24 de S. Bento elo Sapucahy. 

VILLA LAROOA. Bairro da cidade de S. José d'Além 
Pal'ahyba, no Estado de Minas Geraes. 

VILLA MACUCO. Log. do Estado de S. Paulo, no mun. de 
:Santos, com escholas. 

VILLA. MARIA. V ide L~ti.i! de Cace1•es (S.) . 
VILLA. MARIA. Dist. militar do Estado de Matto Grosso . 

·Occupa na fronteira da Bolívia uma posição intet·mecliaria entre 
-o do Baixn Paraguay e o de Matto Grosso. e mantém entre outt·os 
o destacamento da Corixa, situado na linha divisoria entre a 
Repul>ltca elo Brazil e ~quella_republica, ao sudoeste da cidade de 
S. Luiz de Caceres, séde elo districto, na distancia de 22leguas. 
Neste distl'icto está situada a fazenda nacional denominada 
Caissara, vasta e rica em terras pastaes e lavraclias, contendo 
:1.20 kils. de cornpl'imento e 72 de largul'a . 

VILLA MARIANNA. Dist. do mun . da capi·tal elo Estado 
de S. Paulo. Este pov., unido ao da Villa Clementino, possue 
um nucleo de cerca ele 300 casas mais ou menos, e addiccio
nanclo-se todas as habitações dos at•!•edores, que são as da rua 
Vergueit·o, Avenida Paulista, bairro de Guanabara e Varzea 
de Sant'J Amat·o, a sua pop. pode ser calculada em dous ou 
tres mil habs. Foi desmembrado do dist. elo Sul da Se e elevado 
a dist . pela Lei n. 370 de 3 de se·ternbro de 1895, que deu- lhe 
por divisas as seguintes: começando na Avenida Paulista, no 
ponto em que esta é cortada pela est rada ele S~tnto Amaro, 
seguirão p la mesma Avenida e rua do Paraizo ate .o fu:~ desta, 
dahi por uma 1·ect<t até a casa da polvura; desta ate o r1o Ypt
t•an"'a em clirecção ao Monumento; deste ponto, pelo mesmo 
rio Ypiraoga abaixo até sua conlluen?ia no .rio T~manduatehy; 
por este rio acima até encontt·ar ~ ltnha dtvtsorJa com o mu
nicípio de S . Bernardo; por essa hnb a e pela que chvtde o mu
nicípio ele Santo Amaro até a estt•ada que desta capit.al vai á 
villa do mesmo nome ; e por esta estrada até a Avemda Pau
lista, no ponto ele partida. 

VILLA MARIANN A. Estação da C. C. ele Ferro ele S. Paulo 
a San·to Amaro, no Estado de S. Paulo, eutre S. Joaquim e 
Saude. 

VILLA MATHIAS. Bairro no m1m. de Santos e Estado ele 
S . Paulo, com uma esch. publ. creada pela Lei n. 10'1 de 24 de 
setembt·o de :1.892 . 

VJ.LLA. MENDES. Log. a 42 kils. da capital do Estado ele 
Matto Grosso. 

VILLA MONTENEGRO. Bairro da cidn.de do E . Santo do 
Pinhal, no Est .elo de S. Paulo. 

VILLA. NERY. Bairro do Estado de S. Paulo, na cidade 
ele S. Carlos do Pinhal. E' muito habitado, ficando nelle urna 
das caixas d'agua ela cidade . 

VILLA NOVA. Villa e mun. do Estado de Sergipe, na 
com . de Propriá, á mat•gem dir elo rio S. Francisco, uma 
milha abaixo ela cidade ele Penedo elo Estado elas Alagôas . 
Ora"'o San·to Antonio e diocese al'chiepiscopal ele S. Salvador . 
E' ~illa mui to an tiga, consLando que foi cread<t no tempo do 
primeiro Arcebispo D. Gaspar Barata de Mendonça .. Criação de 
gado vaccum e cavallar. Cultut·a de canna ~e assuca.r, arroz 
. em abundancia, e toda sorte ele cereaes propr1os elo pa1z. Sua 
população é de i.OOO almas. Tem duas eschs. publicas de i_nst. 
priin. Agencia do coneio . Oomprehencle os povoados ~e Ser

·.rão, Bongue, Be ~urne, Caissara e Garcindo. Tem a .egre.Ja ma
·triz e a de N. S. do Rosario, pertencente a uma n·ma~dade . 
.A primeira, segundo co~sta, foi et·~cta em 1678; demohda em 
::1843 e reediflcada em 18~4 . 
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VILLA NOVA. Dist. do Estado de Santa Catharina no 
muti. da Laguna, á margam da lag·ôa que dá.Jhe o n~me. 
Oragv Sant'Anna. Foi creada em 1811. A Lei Prov. n. 50 
de 16 de :i unho de 1836 mandou trasladar a sede desse dist. para 
o logat• denomi nado Porto das Pedras; essa disposição, p0rém, 
f01 revogada p_elo art . IV da ele n. 329 de 6 ele maio de :1851. 
'l'em duas esc h'!;. publs . ele inst. primaria. Agencia do cor
reio. 

VILLANOVA. (S. João ela). Dist. do Estado da Bahia, 
no num. da Conquista. 

VILLA NOVA. Dist. elo mun. de Ca mpos, no Estado do 
Rio de Janeiro. Tem uma esch. publ. de inst. pl'Ím. Com· 
prehende os povs. Azurál'a, Chave do Paraizo, Peão e Ser
rinha . 

VILLA NOVA.. Dist. do Estado elo Rio de Janeiro, no 
murr. de Itabot•ahy, com duas eschs. Comprehende o pov. 
Aldêa Velba. 

VILLA NOVA. Bairro do nmn. do Tieté, no Estado de São 
Paulo. 

VIL LA NOVA.. Bairro no mun. de Iguape do Estado de 
S. Paulo; com uma esch. publ. ele inst. pl'Jlll , creada pela Lei 
Pro v. n. 33 de 24 de março de 1876. 

VILLA NOVA. Bairro domun. ele Itú e Estado de São 
Paulo, com eschola. 

VIL LA NOVA. Colou ia do Estado elo R. G. do Sul, estabele
cida em maio de 1839 na fralda meridional da Serl'a Geral no 
mun. de Sau lo Anhonio da Patrulha, dista nte gg kils: de 
Pot•to Alegt•e. As ter l'as são ele regt!lar qualidade e prestam-se 
especialment9 á culttu•a da canna de assucar e cereaes. 

VILLA. NOVA . Porho á margem esq. elo rio Balsas, affi. 
do Partiahyba, no Estado elo Maranhão. Dista cerca de 230 kils . 
da cidade de Carolina e 350 da foz do Balsas. 

VILLA NOVA. Porto formado pelo rio Maca,cú, a 12 mi
lhas ela fó1., no Eslado do Rio de Janeiro. Nelle t erminava a 
E. de F. de Cantagallo. 

VILLA NOVA. Igarapé do Estado do Pará, banhao mun. 
ele Maca pá e desagua no Amazonas. Recebe o Camaipy De 
sua margem esq. sabe um braço, que po •,co adiante se divide 
em dous, iodo ambos áquelle l'io . Estes dous braços ou furos 
forlllarn um a ilha. E' esse igarapé tambem denominado Ana
uerctpuoú . Na« Carta Geographica da foz dos rios Amazonas, 
Tocantins» de Velloso Barreto é elle figurado com o nome de 
T'illa Nova. 

VILLA NOVA. Era assim conhecido o rio Anauerapucú, 
depois C!tle, pottco ac im~. da sua barra, foi em meiados do se· 
enio passado, fundada-em suas margens a villa Vistosa. 

VILLA NOVA DA PRINCEZA. Foi oom essa denomi
nação elevada á villa pelo Alvará de 3 de julho de 1873 a ac·tual 
cidade elo Assú: no Estado do Rio Grande elo Norte. 

VILLA NOVA DA RAINHA, Antiga villa do Estado ela 
Bahia, el evada á cidade com o nome de Bom Fim pela Lei 
Prov. n. 2 .50.2 ele 17 de julho ele 1885 . Vide Bom Fim. 

VILLA NOVA D'ELREI. Antiga e hoje ex.tinc.ta villa do 
Estado elo Cead.. na Serra Grande. Foi creacla no seculo 
passado, no log-a'r Campo G,·ande, onde foram aldeados os Tá
bajaras. Foi tt·ansrerida para a povoação elo Tpú Grande pela 
Lei Prov. n. 200 de 26 de agosto da 18JO, que, revogada pela 
de n. 230 el e i2 ele janeiro de 1841, !oi declarada em vigol' 
pela de n. 261 de 3 de dezembro de 184-2. 

VILLA. OCTAVIA. Log. elo Estado elo Pará, no niun. de 
Som·e. 

VILLA. OOTA VIANA. Bait•t•o do mun. ele Capivary e 
Estado de S. Paulo, com escholas. 

VILLA QUEIMADA . Bairro do Estado ele S. Paulo, no 
num. de Queluz : com uma esch. m·eada pela Le-i n. 378 de 4 
de setembro de 1895: Ha ahi um posto telegraphico, do kil. 237 . 
entre Lavl'inhas e Queluz. Entre as tradicções populares de 
que se conserva memo1·ia nos habs. de Que! ur._, citarei, como 
uma das mais curiosas, a legenda ela Vdla Quetmada. Contam 
que, em tempos ramotos exis~irauma poY. a quasi duas leguas 
de distancia "da actual, que se havia convertido em verdadeiro 
covil de malfeitores, pois ahi se domiciliava g t' l\Ude numero de 
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crtmino.go.~. refugo desses exploradores das minas de ouro qne, 
faltando-lhes este r ecurso, se haviam tornado os industriosos 
do roubo e do assassinato . Entregavam-se elles a toda a casta 
ele torpezas, apanagio de Hma vida licenciosa, entregando-se 
ao j ogo e vivendo a maior parte delles em mancebia e a lfron
tn.nclo com a m aior impunidade as leis, o decm·o e a religião. 
O sacet•dote, a quem estava confiada a guarda de tiio indisci
plinado rebanho, aconselhava-os a que abandonassem tiio torpe 
e nefando viver, sem o que elle Ol não poderia absolve1· ele seus 
et·imes nem ministrar-lhes a commun bão, que algumas vez~s 
tinham exigido ameaça ndo-o de mot•te. Estas, exhortações, 
porém , longe de os encaminha r na s"ncla da virtude , mais os 
exarceba vam em sua crueldade, a ponto que um dia, amar
rando o pobre vigario a um post e, o açouta,r am . Não sabemos 
a.l é que ponto possa ser verclaclaira essa legenda ; porém o que 
affirmamos é que o bispo de S. Paulo mandou r ecolher as 
imagens a Lol' ~na, e as casas e o -templo foram r eduzicl o3 a 
cinzas para que não ficasse memol'ia ele t ão execravel pov. E 
ainda hoje :se ve nes >e sitio um ma deiro tosco, pedestal ela 
cruz que ainda ha po ucos annos se erguia aolitaria no meio 
dess:.s t·uinas, 

VILT...AQUERA. 
Mazagão. 

Igarapé no Estado do Pará, no mun. de 

VILLAR . Igarapé do Estado do Par á . Limita a subclele
gacia de policia do baixo Arary pertencente ao clist. da Ca-
choeira ele Marajó. • 

VILLA RAFFARD . Estaçiio da g_ ele F . Jtua oa, no 
muo. de S. João ele Capivary do E stado do S. P aulo. Foi 
inaugurada a 22 ele set3mbro ele 188-L Conetitue uma poY. onde 
fica o Engenho Cen"tt•al ele Cctpivary . pt•opl"iedacle da companhia 
ingleza «S . P aulo CenLt·al Sugar Factory of Braz il Limitecl » 
r epresentada na r epublica p~lo seu clirector gerente, Henrique 
Raffarrl. «E' um impol'tante estabelecimen to industrial, que 
por assim dize t·, com os seus annexos e ma is dependencias, con
stitue uma nova pov. denominada Vi lia Raffard,- em comme
moração do nome elo seu fundadot·, o acLual clibctot• gerente 
conceõsionn.rio pot• Dect•e to Imperial n . 8.123 de 28 ele maip c!~ 
1881, elos f tvores ela Lei rle 6 ele novembro de 1875 . A' margem 
do rio Capivary, cor tada pela linha ltuan a qne estabeleceu uma 
estação no entroncamento ela linh:1 fet" l.'ea da empreza, possue 
esta villa uma agencia p:>Sbal, hotel, padaria. açougue, cer veja
ri a, casas ele moradia, tudo em rnas bem alinhadas e habita das 
por umas 2;50 peilsoM, clir ~c ta ou indirectnmente assalariadas 
)Jela compot nh ia .. » A Lei Prov. n. 127 el e 30 de abdl C:e 1885 
creou ahi um a escb . publ. mixta de primeiras lebtras, e a Por
tat·ia do Mi11is te t"io da Agricu!Lura de 2(j d~ agosto de 1884 uma 
agencia do con eio. 

VILLA RE AL . Log. do Estado ele P em ambuco no mun 
elo Cabo. ' · 

VILLA REZENDE . Bai rro do Estado ele S. Paulo em uma 
elevação, á margem dir. elo rio Pira~icaba , ligado ~ cidade 
deste no me por u ma extensa ponte . Passa-lhe em baixo a E. 
de F. Iluana. 

VIL LA RIBE IRO. Bait'ro do Es·tado ele S. Paulo, no mun . 
de Jahú, com um a c:~pdla da invocação de S. J oão . 

VILLA RIC A. Villa e mun, do E~tado da Bahia. Era o 
ant igo arraial do Bom J esus. Foi elevada á essa ca·tt>gol'ia pelo. 
L ei n. 272 ele 26 de agos·to ele 1808. 

VILLA RICA. Anti ga denomin ação da cidade de Ouro 
Preto, no IJ!stado ele Minas Geraes. 

VILLA RICA. Villa e mun. elo Es tado do R. G . do Sn1 
ex- parochia cln mun. ele S. Martinh?. Orago N . S. ela Piecla cl ~ 
e diocese de S. Pedro do Rio Grande . Foi creacla com o deno
mina.ção de Povo NoYo pela L ei P ro v . n . 221 de 22 ele nove m
bt·o ele 185 1. P assou a clenomin a r- s3 Vil la R ica pela de n. 1530 
el e '1 de clezembt•o de 1885 . Foi e levada á categoria de villa por 
Dec. ele 14 de j t!lh::> de 1891. 

VILLA RICA. Log. do Esta:lo de PunambtÍco, n o mun . de 
i\ g ua Pret a . 

VILLA RICA . Log. elo Dis t . Fedet·::tl, na Copacaba na, na 
ladeira do Bal'roso. 

VILLA R ICA. Estação ela E. de F . ele Santa Ma ria a Cruz 
Alt.a, no Estado do Rio G . elo Sul. 

VILLA RICA DO E3PIRITO SANTO. F 0i unfu d as pova· 
ela~ rcducções jesuíticas ela pt·ovincia de Guayrá, r.ompostu. em 
sl!la maxima parte da índios educados e achninislrados pelos pa
dres hesp:1nhóes, fund adas pelas arma s de 1555 a té 1610 no te r
ritorio interposto entt·e o P ctraguay e Paranà ; estas povs. 
loram destruídas pelos paulistas na primeira metade elo sec1tlo 
XVII. (Vide F ran cisca Pecl?·oso Xcwier) . E' mais de talhada e 
at ~ cet·to ponto aut,hentica a noticia que a respeito elos assa ltos 
elos paulistas á essas r eclucções nos dá o prestimoso Sr. conego 
João P ech·o Gay, vigario ele S. Borja, em sua Historie• ela ,·epn
blice• Jesuitice• elo Pare•,q~wy, publicada no anno de 1863 . Não 
podemos fta·tar-:1os ao desej o ele transct•ever aqui o tt·echo re
lativo, prevenindo enll'c lanto ao leitor que o clistincto autor. é 
claramente propenso aos jesuit,ts, que es tes for1•m se mpre int• 
migos declarados elos paulistas e que foram seus escriptos a 
fontê mais frequent~ para o livro do Sr . vi gario ele S . B01:ja. 
ITiil·o: «.Os habs . ele S. Paulo no Bl'azil, apesar de serem chria
tãos, não fazi a m esct·upulo de vit· roubar os índios elas r ecluc
ções , confi ados aos jesuítas e ele il' vendei- os como esc ravos. 
Em i 631 foram obrigados os jMui"tas e os índios a abandonar 
todas as suas t•aclucções da província de Guayrá. e de Vera , e 
a r eHra t·-se como a 200 legua; ao S., ficando red"z idas as re
ducções ele 100,008 almas, qu e contavam, a 12,00() qtte chegaram 
ao logar esco lhido para fundar novas reducções. Diz Mr. Al
cide d'Ot·binony em sua. Voyage en Amé?·iql6C que eslá provado 
p ::> t• cloc ume

0
ntos authenticos que ele 1628 a 1630 os pa. tlistasl·ou

baram e venderam como escravos mais de 60,000 habs. ela~ 
t"P.clucções ». Eis como o Dl' . Franci>co l\Iarqu~s em sua obra 
intitubda Insi_qnes .11lisioneros de la compafiia ele Jcsqts en la 
p1·ovin eie• clel PeH'e6guay, narra o assalto dos paulistas ao pwo 
de Je>us Maria no Guayrá ; « Como não pouc\e o inimigo pelos 
feiticeiros embaraçar a salvação de t a nf,as almas que se con
vertiam ;t Deus, suscitou aos mamelucos do Brazil (11 0me que 
neste paiz davam aos paulistas), gente atrevida,, bellicosa, qtte 
ele christãos tem só o baptismo e qu e são mais crueis que 03 
infieis . Elles formaram um esquadrão com outl'os alliaclos e 
se dirigiram á reclucção d e Jesus Maria. Quando se s~nl itt 
que o inimi go se nvisinhava e que mat•chava a toda a pressa , 
r esolveu o padre Simão Mazeta (jesuíta encarregado da direc
ção do povo) mandat• a seu encontro a lguns índios ele plz 
informar-se dos intentos qua os traziam ás suas torras, e os 
alli aclos sem armas, unicamen·te com suas vat·as, s igna~s de 
seus empregos. O inimigo composto ele 800 ma melucos e 3,000 
Tupys com armas ele fogo e outros in s trume:1tos de guerra. 
lançar am-se como lobos sobre aquelles corcleü os que 03 iam 
receber , prendendo-os e carregan do de caclêas , e tirando -I bes 
os vestidos com cJ•uelc\ade . Avisaram ao padre Simão Hazeta 
do estrago que o inimigo começava a fazer, e como já es tav am 
·tão perto que sa ouvia o ruiclo e alvoroço elo e~e rci to, julgando 
o missionario que hada nos inimigos algum r esto de chri slan
clacle e que respeitariam os minis tros el e Chl'islo, rews tiu-se de 
sobrepe li z e estola e com uma cruz na mão, sahiu ao seu en
contro. Saudou-os com singular doçura e lhes pediu pOl' Jesus 
Cbris·to , recle mptor do genero hum ano, que clel'ramou seu ~an
g ue por todos, ele não fa~e!· en1 ag~ r~ v o a seu~ rre.:! uez ~:: s recen1-
con vertidos, dando occasuto a que fosse blasleruaclo o nnme de 
Deus entre as gente.> com menos preço ele sua santis<im a lei. 
A es ta peti ção tão just:t resp~ ndeu-.>e com ho~'l'il·e i s bl asfem ias 
e com grandes accusações para clesact·eclitar a vi duele elo sa
cerdote pet·ante a quelb gente simples. Com s:,nla liberd ade o 
paclt·e Simão ju.~ t ilico tt -Re e os a meaçou com C·S ca>Li.,.os elo céo, 
quando ele repente com furor c ra iva infernal o c:>I;,uandan t<' 
el e uma companhia por nom e F1·ederi co de i\Ie llo leva ntou um 
facão s ::> bre a cabeça elo ve neravel ministro. Pot·êm de te re sem 
duvida algu m anjo a a ~t·ev ida mão, pois que o gol pe niio 'feriu 
ao set•vo ele Deus, com grande admiração dos qtw estuva1n 
pt·esen·tes, que r econ hecera m i>to como um milag,·e. Nes ta uo n
junctut·a chegou o cacique Cat·uba pa t· ~ paclir a uxilio con tra os 
'l'upys r1ue lhe ti nham cap: i vaclo os filb.os e vass,dlos . Enlão o 
cabo fe1·oz qtte tinha ex pel'im entaclo seu i iHtr um ento con Lra o 
sacel'dote. julgando que a pelle cle;te e :·a do bronze e lhe tinb.a 
feito perder a facu ldade ele cor:ar, canego u o mo>quete e o 
descarregou contra o cacique emquan·to este fazia sttas t·eprc
~e n tações ; cahiu o in d ! o!:L"t r aves s~9.0 · por ~una bala . Bem que 
1nstnudo em nossa rellg1 au- e-·cac iCJ'Ue m ncla não estava uap 
tisael_o:. immecl ia lv.mente foi o mini:;tt·o de Deus p roc ut· ~ t· agua. 
admtn ISll'Ott- lhe o sac t•amento e logo depo is exp it·ou como lllho 
ele Deus e ela eg l'eja. Emquant? o padr e Simii.o deoempe nbav::t 
eJ; te cleret·, 03 inimigos sa diYi cl iram por toda a po v. em. par
l idas e a sangue e fogo em pouco tempo a sn.r1nearam s~ nt 
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resis te ncia, caplivando a gente desvalida, e matando todos 
aquelles em quem achavam ou presumiam resistencia. Verteu 
o padre qual outro Jet·e111ias um mar de lagl"ititas ; corria de 
uma a o:t tt·a paet.e de choça em choça, curando os feridos e 
censo la ndo . Ro ubaram-lhe a casa e tieaeam sua pobre roupa 
que eram duas camisas velhas e uma wtaina de algoclão re
m endada. Entraram na egreja, saquearam a sacristia, pro fa
naram os aHaeeõ, clerran1araw os santos oleos, fazendo escar
neo das causas sagradas, diz o autor,. com mais ousadia que 
os hereges de Inglaterra, e tendo apl'lswnado os pobres capti
vos e cart•egado de ferros, tendo . r eceio que lhe chegasse soe
carros dos povos visinhos, tocaram a retirada e maecharam ao 
ama_nhecer . .Logo ~!e pois ele sua sabida chegou de seu povo o 
Jesutta Franctsco Dtas Tanho qqe \"inl' a consolar seu colle"'a e 
desolados freguezes. Foram juntos visitar as ranchar ias abra
zaclas, ·e a cada passo encontravam lasti mosos espectaculos de 
mulh eres, que por ·terem r esistido em defesa de slla honra, 
tinham sicl<J degoladas e abanclonaclas com grande indecencia e 
estendidas nas portas como tropheus de sua barbat•a tyrannia ..• 
Se bem que os cabos do exercito portug-ttez fizessem tudo que 
lhes era possivel para que o padre Simão não chegasse á costa 
elo B•·azil onde havia ele noticiar seus crueis e at-rozes clelictos 
commet\iclos con·tra a lei de Deus e dos rei s : apot··tou sem em
bat·gJ o zeloso missionario a S. Paulo, onde logo que cbe~,n·am 
os in clios foram logo r eparLiclos entre a pov . , q\te qua' 1 toda 
era cumplice nesse al"ten·tado, e occupaclos nas plantações e en
genhos de assttcar. Nem en~ S . Paulo, nem n.o .Rio de.Jaueü:o, 
nem na Bahia (que et•a capital elo Braz!l) otntttttt o padre, m
clllstda, ·trabalho e diligencias para libertar seus pobres e caros 
fre,. ;,ezes, sendo o padre optimamenle acolhido nestas ultimas 
cic~des onde se clid giu, gabando elle me.:mo a. cli stincta cat•i
clade e o amor ft•aterno elos portuguezes que primam entre todas 
a; nações pat•a agasalhar os seus hospedes, sent ex:cepção de 
pessoas, de reinos e ele províncias . O gove rnador ou vi-ce- rei da 
Bahia, Diogo Luiz ele Oliveira despachou sem demora ao capi
tão-fidalgo, Francisco de Acosta Bat·rios para jlliz ele resiclen
cia em S. P <tulo e p~ 1·a executar o castigo, segLtndo o mandado 
de el-rei d. Sebastião, do anno de i570, elo teor seguin·te ; 
«Man do c1ue daqui em diante se não use mais em ditas partes elo 
Brazi l elos modos que a té agot•a se usam de fazet• capti vos os 
elitoo gentios, nem rpw se possam caJJtivat· pot• modo e maneira 
algtun a . » P orem, amotinar am -se os paulis·tas por causa da or
dem elo vice-rei, ameaçaram ao juiz e maltra taram o p~dre 
Simão . Alo-uns moradores, sem e:nbargo, com pa litada obed•en
oia manife~taram os inclios que lhes tinha toc:.tdo nesta.leva; 
mas os preveniam com ameaças,. ele mane•~·a_ que , chews de 
medo, preferira m ftcat· em sua mtsera sernclao. Com es·tes e 
outros ardis, ele 15 000 índios que lin ham ido só 50 foram t•es
·tituiclos ao padre Simão Mazeta, os quaes estavam descontenl.es 
por terem que apartar-es ele suas mulheres e filhos que lh'as 
·tinh am occultaclo. Consid.eranclo o ministt·o ele Deus sel'-lhe 
impossivel conseguir por meios huma nos a liberdade de seus 
freguezes, resignou-se ú. vontade elo Senhor e t•egressou a toda 
pl'e~sa ao Gttayrá, porc1ue sottbe que e>tavam se preparando 
outt·as ·tropas ele mamelucos e 'l'upys para r enal' arem sua expe
dição ás outras reclucçõas. Já tinham O> paulistas com os Tu
pys des'tt·uiclo não só W numerosos povos no Gllayrú., como 
tarnbern assolado. algumas cidades povoadas ele heôpanhóes nas 
me> mas pt'OVlnmas, qua ndo ao regresso elo padre Simão Mazeta 
Julgat·am os JeSuttas que lhes et·a impossível ftcar ah i com os 
cbristãos que t inham, e considerancló por outra parte que os 
selvagens daquellas paragens não queriam reduzir- se em r azão 
de que os paulistrts e Tupys tinham-se ap~derado mais úicil 
mente elos índios convertidos nos povos e nas egrejas; deLer
tninaram ü i't outra parte onde e,·tavam esperançados ele r eco
lher mais copioso ft·ucto de seus trabalhos religiosos. Em conse
quencia persuadiram aos christãos inclios que só lhes restava 
fu g- ir elo pedgo em que se achava.m ~~os apartaram da h i a . umas 
200 lcguas, conduzindo-os ú.s margens do rio Paran;i no lagar 
em que as aguas deste gt·ande rio começam a clemanclat· e seguir 
para O., proximo aos povos principiados na costa elo Uruguay , 
P.ara que unidos e formando um só corpo, pudessem mais fa 
cllmente defenclet•-se. Tr.msmigração, diz o mesmo Dr. Mar
ques, um tanto semelhante á ele Moyaés, quando elo Egyp-to 
levou para a Palestina o povo ele Deus para livrai-o da escra
Vidão, e não menos trabalhosa, porque bem que essa nova 
tt•ansmigração fosse menos numerosa que a pt:imeira pelas pes
soas qne chegaram ao te1·mo da peregt·inação ; aquella carecia 
dos recursos e riquezas que esta poude tit·ar elo Egypto; aos in
Elios faltaram tambem o maná e codo1·nizes que todos os dias 
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choviam abundantemente elo céo s~ bre o campo dos i<raelitas. 
Como se repetiam os avisos ele que o esquadrão de pauListas e 
Tupys, com posto de 800 por L uguezes e 4,000 tupys, se a vizinha
va dos povos ele Guayrá, tornou-se ele immeclia·ta necessidade a 
fu ga em todos os povos da pro vil,cia, a vi·sta do perigo inel'ita
vel. i\Iuitos incli os sen·tiam abandonar suas ca~as, seus bens, 
sellS trastes, o Jogar de seu nascimento e ela sua c reação. Elntre 
a perturbação e o temor geral foi preciso que os jesuifas os fi 
zessem partit· á força para os arrancar aos imminentes perigos. 
Nem assim mesmo se salvaram os indios de todos os povos, 
porquo com alguns aconteceu que, como na comitiva ele emi
grantes ia muitas crianças carregadas por setts pais, velhos, 
enfermos e meninos caminhavam devagar e foram alcançados 
pelos tupys e paulistas que a toda a pressa seguiam o seu 1•asto 
e que feriram e ma~aram como de co>tumP. aos resistentj:ls, e 
aprisionaram o restaut~ da g-en·te. Porém na mernoria elos povos, 
como na reclucção ele S. Paulo, nas de Loreto e Santo Ig nacio
mirim que se achavam então nas margens elo Para nú., tinha-se 
effectuatlo a reti.rada dos índios christàcs, quando alg.uns dias 
clepoiõ chegaram aos ditos povos furiOS·JS e raivosos os panlislas. 
Depois ele muitos trabalhos e pel'igos por caminhos asperos, 
atravessando rios caudalosos, e depois ele vados saccessos, che
gal'atu os emigl'an·te> ao salto, ou antes ás cataratas elo rio Pa· 
ranil., chamado Salto ele Guayrá, cujas cauda losas correntes de 
2,100 b~·aças, reduzi nela-s~ de repente Ct estrei tura ele 30 braças 
e arroJando-se em uma pwfuncl1rlade de 80 palmos e conti
nuando no espaço [Je 33 leguas sem saltos com violen cl a , ele 
precipício em pt·ecipicie, levantando poeiras cl'agua, com pondo 
os mais graciosos ü·is, fazem um rumor t·uicloso que se ouve 
ua distancia de oito leguas. Pam evitar o pe l'i ~o pda violeucia 
com que a correnteza e golpes d'agua an·eba·tam, foi ·mister 
que a caravana fizess e es>e ·trajecto por sen·as alt issimas e nu
merosos despenhadeiros, clul'ante o q ua.l se lhe acabaram os 
' 'iveres. O mantimento para essa multidão era carregado as 
costas ; e como muitas pessoas t inham outra carga , como as 
indias que carregavam seus filhos pequenos, os moços aos velhos 
enfermos e invalidas , não se tinha levado suste tlto para muito 
·t3mpú. Nesta urge:~ te necessidade mui tos se reti t·aram para as 
m::rttas a pt·ocural' o clebi! SU'lfeo to, que mal se achava Jogo se 
concluia, nessas paragens este t·eis,a pont3 de se verem obrigados 
a comer cobt·as e outt·os insectos asquerosos, pelo qu e muHtJs 
enfermaram e ont t•os succumbit·am. E como acontecia que a 
g,)nte se repa rtia , se occultaram alguns, mcrrendo se m s.lc
corros e sem set·em sepuHados , em cuj os col'pos deram as feras 
que ahi existiam uumel'Osas e que cevadas na carne humana 
atacavam aos vivos quando nã.o encon travam JU ot··tos, e faziam 
crueis es-tragos. Muitas incli as ·tambem com -tantos trabalhos e 
acl versidacles, adiantaram o temp::> ele sua gravidez e se eles• 
embaraçavam antes elo tempo. Em todas estas fttne >tas c~njunc
tmas s~ achava o padrJ Mazeta qu e acudia com forças quas i 
sobrenaturae> ás necessidades espirituaes dos iud1os. Parecia 
eminente para todos a perda ela existencia, mas o resignado 
sacerdote q11e adoml'a os s~crelos juizos de Deu>, qual outro 
l'I-Ioyses no deser·to, dirigiu fervorosas preces ao altíssimo, im
p1ora ndo com piedosas lagl'imas rerneclio para aquella affiicta 
nação . Pouco depois ela oração do mini; tro ele Deus, divisou 
nas agtlas elo Paranú uma canôa grande que cle,cendo o rio se 
approximava á costa sem leme, nem piloto. R eceberam o padre 
e os índios esta embarcação como um pt·esente milagroso de 
Deus, para os salvar e sem dilação embarcaram, accrescentando 
balças á canôa. Infelizmente, como a gente era. mni~a e as em
ba!'cações poucas e pouco seg-ut·as, a cada passo, com o dema
siado lsatt·o e pbvo se iam a pic1 ue, mas poe especial disposi
ção da providencia divina nem um a só vida se p·' rcleu. OuLras 
provas lhe t inham sido reservadas. Quando elles se viram fóra 
do alcance elos paulistas e tupys, os vizinhos elas cidades de 
Gu~yrá e Villa Rica, julgando esta occasião opportuna para 
h ::la pt·esa, os accomettem pelos caminhos e montes quando cli
vicliclos procuravam algllm sustento, e desta maneira captiva
ram mais ele 2.000 pessoas elas reclllcções elo Gt~ayl'á em tempo 
de sua tt'ansmigl'ação. Emfim, quando chegaram ao lagar es ~ 
colhido, em Loreto e Santo Ignacio- mit•im, encontt•aram ah1 
gran de quantidade de vaccas que por cuidado elos Jesu• tas que 
já ti11ham fu~clado alguns povos neslas paragens, tmham stdo 
c;)ncluzidas para o sustento quotidiano dos indios e ele suas 
familias. Mas como elles 'tinham muito padecido de fome, co
meram demasiado para saciar'-se, e este manjar a que não 
estavam acostumados, lhes occasionou uma peste de diarrhéa 
ele sangue, tão sem remedio, que falleciam mais de 40 pessoas 
por dia, Durou este flagello até qtle amadmeceraut as plan·ta-



VIL -756- VIL 

ções, que muito por antecipação tinham feito semear os jesuí
tas, e com a salubridade desta abundante colheita restabele
lleu-se a saucle nos emigrad'Js, que em numero de 12.000, como 
temos d ito ao pl'incipio ele:>le capi·tulo pl'incipiararo em 1631 a 
fazer casas, formar out l'OS povos e levantar egrejas nas mar
gens do r1o Paraná e Uruguay, clebaixoela direcção immedia·ta 
des jesuítas, corno se vai explicar no capitulo seguinte: .•. . .. 
As ruínas desta pov . foram descobertas a 12 de março ele 1771, 
pelo pauli sta capitão Francisco Lopes da Silva, que a,nclava 
em exploração por ordem do governador d. Luiz Anton io de 
Souza Botelho Mourão , como se vê da seguinte no·ticia t ran 
sme·ttida ele Paraoaguú. pelo tenente - coron el Affonso Botelho 
de Sampaio e Souza, e que se acha registracli:l. na secre·taria 
elo governo ele S. Paulo no livro de r egistro de officios pa ra o 
mioisterio, que serviu ele 1769 a 1771:- Noticia do descobri
mento da d~ sLruida Villa Rica dada pelo capitão Francisco 
Lopes ela Si lva e pelo tenente José Rodrigues da Sil va por 
cartas escl'ip"tas a 12 de março deste anuo de 1771, no abarra
camento do rio Mourão, e recebidas nesta fortaleza ele N. S. 
dos Prazeres ela barra ele Paranagttá, no mesmo dia en1 que n a 
mesma fortaleza se estava festejando a mesma Senhora elos 
Prazeres, por ser o proprio dia em 8 de abril elo presen te anno : 
- No dia 3 de março, 3·• clomin ga da quaresma , chegoü o ca
pitão F1·ancisco Lopes ela Silva com sua companhia á barra do 
rio Mourão que faz no rio ele D. Luiz, fizeram pouso nos 
s-randes ba nanae3 que alli ha , para no outro dia procurarem 
Jogar para melho1• se s ituat·em , em quanto faziam cliligencia 
p_ara descobrir os funelamen·tos da antiga.· Vi !la Rica pel as no
tlclas que h avia ele ser a quelle o seu distric·to . No dia 4-, se
guncla-feüa, foi o capitão abarracar- s9 acima da barra elo rio 
Mourão, 100 braças pouco mais ou m enos ela parte mel·idi onal, 
e o t enente se abarracou ela parte sept~ ntrional, ambos se em
pregaram em mandar roçar e fazer quartel para accommoda
çãa ele sua gente, e quando havia 1 gar mandavam examin ar 
as m argens elo ;:io, por um e outro J:,do, a vet• se po·liam ac!Jat· 
onde f i a dita vil! 1, e apparecenclo vario$ signaes ele situação 
como olarias e te lhas, muita louça espalh ada pelas m ~. t·t 01s, 
muitos limões, cidras, laranj as , bananas , em fi m ·tndo quanto ha 
em po voado está nesse formoso lagar, e mandando po>· ul~imo 
o t enen te Jose Rodrigues no dia 10, 4a clom inga ela quaresma, 
ao lhrgento Lucas el e Souza com quat ro camaradas a explorar 
a barra elo mesmo rio Mourão para a parte occidentlü qne ainda 
se n ão ·tinha visto. logo que salton em terra a poucos passos 
se viu den·tro da villa que ainda se p ercebe bem, logo vieram 
com a noticia ele como estava a villa ou cidade abandonada, 
e tro uxeram por signal uma pedra ele moinho, um as telhas o 
muito ferro queimado. Com es·ta noticia foram o cap.i tão e o 
tenente na mesma occasião t omar conhecimento e acharam set· 
a mesma verrlade, pois se percebe perfeitamente as ruas por 
onde furam, as esc1uiuas, bcccos e ~ah irlas, montes de ·telhas 
umas quebradas e o'ntras inteix·as , pelos Jogares que foram ela~ 
casas e ·templos e o lagar ele uma g raucle fe rraria ; emflm tudo 
ainda se percebe o tama nho della pa rece que é maior elo que a 
villa ele Paranagná com muito bom fundamanto, as ruas bem 
arruadas, IJ ile cfa fórma que estão todas cobertas de telhas 
a inda parecem bem. T em pelo meio das ruas arvores gra.n~ 
dissimas e o mat to qué a cobre todo e larangei ras, limoeiros e 
cidreiras ; por esp~ ço por ma is ele uma legua, todo o matto é 
da mesma qualidade com grandes bananaes pela margem elo 
rio D. Luiz e para dentro do rio MoUL·ão; da mesma sorte 
tem os rios mui to peixe, de sorte que põe-se a panella ao fogo 
e botam-se as li uh as tirando- se já os peixes grandes DL! peque
nos que se quPr; a CAça da mesma sor-te. Estava a gen-te Lão 
contente que já escolhi am as partes em que haviam de fazer os 
seus sítios, a lg-u ns tinham justo casamen·t0 com il'mãs elos ou
tros para irem viver naquelle alegre pai z. O portador qne 
tt·ouxe as notici as, que dão o capitão e o t enente. foi Julião 
Paes Doming11es , elos campos geraes, e confirma esta mesma 
noticia, pois es teve no mesmo Jogar, e dous camaradas tiraram 
m a1s de 60 telbas boas só de um monte das rui nas de uma casa. 
e apparecet·am mui tas panellas ainda boas, de que se serviram~ 
Com a brevidade com que partiu o portador n ão dá as ma is 
noticias que o te mpo descobrirá. Sahiu ele l á no dia 12, depois 
de vêt· todo o r eferido para informar coro verdade, o q 11e tud o 
consta elas ditas cartas. elas quaes fiz extrahir esta relação na 
forta leza de N . S. elos P1•azeres ela barra ele Paranag uá , em 13 
de abril de 1771.- Affonso Botelho Sam1Jaio e S ouza . » 

VILLARINHO DO MONTE . Dist. do Estado elo Pará, no 
mun . de Gurupá, entre o rio Mayary a a villa ele San Lo Antoni ó 

de Gurupá, á margem direita do Xingtt . Orago Santa Cruz e· 
diocese elo Pará_. Foi crendo parochia em '1639. Tem 706 hab. 
quasi todos a nalpb abetos. A Lei Pro v. n. 1. iH ele 16 ele novembt'O 
ele 1882 transferitt sua sécle para o logar Tapará, conserva ndo, 
porem, a mesma denominação. Pertencetl ao mu-n. do Porto· 
ele Mo~ em virtude ela Lei Prov. n. 147 de 24 de outubro de 
1848, e foi incorporado ao de Gurupá pela de n. 320 d·e 25 ele 
s e. tembl'o de 1858. '!'em dnas eschs. publs. ele instt• . prim. 
Foi antes aldeia de Cauhiana e administrada pelos capuchos ela 
Piedade. Sobre S\Jas di visas vide Lei Pro v. n. 2:33 de 21 ele 
dezembro ele 1853. 

VILLAS. Log . elo Estado ele Minas Geraes, no dist. de· 
Santo Antonio da Lagôn. e mun, elo CurYello. 

VILLAS BÔAS. Morro elo Estado de Minas Geraes, no 
mun. da Pedra Branca. (Inf. loc.) 

VILLA SEPTEMBRIANA . Tal foi o nome que os dissi-· 
dentes do R. G . do Sul derão á freg . de N . S . ela Conceição 
do Viamão , erguida por elles á categoria ele villa, aam de 

. perpe Lua L' as victorias que h avião alcançado nos dias 7, i O e· 
29 ele setembro de 1838. 

VILLA S. JOSÉ . Suburbio da cidade de Araraquara, no· 
Es tado de S. Paulo, com uma capell a de S. José . 

VILLA THEREZA. Dist. elo Estado elo Rio G. do Sul, no
mun. ele S . Joã o ele Sanla Cruz. Foi creaclo parochia pela Lei 
P1·ov. n. 1.814 ele 28 ele junho de 1889 . 

VILLA THEREZA. Log. no clist, de S. P edro ele Alcautara , 
mun. de Petropolis e E suado do Rio ele Janeiro; com duas 
escholas . 

VILLA TORRES NEVES. Bairro ela cidade ele Jnndiahy, 
no Es tado de S. Paulo, n'uma elevaçã-o , em frente das estradas ele 
ferro Paulista e ltauna, Tem 40 casas ele operarias . 

VILLA VELHA. Pov, elo Estado de PernambtJco, no clist. 
ele Hamaracá . 

VILLA VELHA. Dis t. elo mun. ela Barra elo Rio ele 
Contas e EstJclo da Bahia. 

VILLA VELHA. Nome commumen te dado á villa elo Es~ 
pit'ito Santo, depois que se c1·eou a villa da Víctoria quando 
ainda capitania; no Es~aclo d'aquelle nome. 

VILLA VELHA. At•t•aial do Estado elo Rio ele Janeiro, no 
mun. ele Angra el os R eis, com duas escbs . publis. ele instr. 
primaria. 

VILLA VELHA. Morro do Estado do Rio ele Janeiro, no 
mun, de Angm elos Reis. 

VILLA VELHA DO RIO DE CONTAS . Vide Brnmaclo. 

VILLA VERDE. Vil! a e m un. elo Estado da Bahia, na 
com. ele Porto Seguro, a 12 kils . do lit to ral e a 30 ele Por~o 
Seguro e Trancoso, em um outeiro, em cuJa base corre _um no 
que vai desaguar na villa de Po1·to Seguro. Orago D1v_lllo Es
pírito Santo e diocese archteptscop3.l de S . Salvador . F o1 creacla. 
parochia pot· Alvará ele 22 de dezembro de 1795 (Mom. Pizilrro). 
O Alma1Hbk ela, P1·ov . clcb B,~hia (1873) e Mons. Pizarro dizem 
t er sido elevada a villa em 1762; o Relat. ela Repcbrtição ele· 
E statistica ele 1883 diz que !'oi instaliacla villa em 175!:1. Seu. 
primitivo nome par ece que foi I atitiba , ·tirado do rio que lhe· 
corre proximo. T em menos ele 1.000 habis . E' pov. decadente .. 
Está assen le em uma pla nície pouco elevada ú. margem elo rio 
Cachoeira que abaixo juncta-se a um braço elo lado elo sul e 
toma o ndme ele Bnranhem. Lavoura ele café, cacau, canna de· 
assttear, mandioca, milho e feijão. 

VILLA VERDE. Log . elo Estado elo Rio ele Janeiro, na. 
Barra de S . João. 

VILLA VICENTE GONÇALVES. Baino ela cidade do 
E. Santo elo Pinhal, no Estado ele S. Paulo. E' muito habi~ 
taelo. Nelle ficam uma capellinh~ de Santa Cruz e o cemi
terio . 

VILLA VIÇOSA . Pov. elo Estado ele Pernambuco, no mun. 
elo S. Lourenço da MatLa. (In f. loc) . 

VILLA VIÇOSA. Quinto c1uartel creado no começo deste 
seculo na estrada de S. P.edl'O ele Alcantara, no cliiltricto ela 
vi ll a elo Vianna e nos montes da cordilheira dos Aymorés; _no 
Estado elo Espírito Santo. Tinha por fim evitar as correr1as 
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dos índios, o contrab1ndo do ouro e diamantes, e abrir com
municação entt·e essa província e a de Minas Geraes . (Dicc. 
Geogr. da Província.) 

VILLA XAVIE R. Saburbio da cidade de Araraquara no 
Estado ele S. Paulo, com uma capella de S. Bened icto. ' 

VILLEGAIGNON. Fortaleza na -llb a deste nome, situada na 
hahia elo Rio ele Janeiro, a 3 milhas da fortaleza ela Lage e a 
men os ele urna elo Arsenal ele Guerra. Era o quartel do cot·po 
ele imperiaes marinheiros. No portão da fortaleza lê-se - For
tale_za ~e N. S. da Con~eiçam de V:ilaga lhon, principiacla em 
177o l'amando S1•. D. Jose I sendo Vlce-l{ey e Capitam Genet•al 
de Mar e TernL elos Estados elo Brazil o Illustrissimo e Exselen
tissimo Sr. D. Luiz de Almeida PorLugal 2o Marquez ele La
vradJO elo conselho ele S. Magestade F. Tenente General ele seus 
Exerci·to~ Conselheiro de. Guerra , . Num dos pateos situado 
eD-tre a fort a leza e a restclenc1a. do commandante acha- se uma 
columna de bronze, tendo na parle superior um florão e uma 
corôa: repousa sobre um pedestal em cujas quatro f.tces acha
se gravado o seguinte : - do lado do Norte « Inaugurado no 
anno de 1876,; do lado do poente " Ao general Salvador José 
Maciel ct·eaclot· do corpo de HMMos em 11'>36 , : do lado elo sul 
<<Tributo ele reconheci mento da corporação rla armada ; do lado 
do nascente << Ao Senado:· Visconde ele Albuquerque creador 
da ia Companhia ele Apt·enclizes Mat·inheirvs em 1840 ». Foi 
esse monumento ina ugm·aclo em 16 ele dezembro ele 1876 na 
presença ela PJ'lnceza Imperial R egente e rle seu espo80, de al 
guns memb t·os elo m inistel'io e de divet·sos r epresentantes do 
exercito e armo.da. Na parte da i lha vol tada para a barra fica 
o Rapa, em cujas prox imidades existe um'' res l.inga ele pedras, 
onde tem so, sJbraclo a lgumas embarcações. A fo rtaleza é com
posta ele duas muralh as, a!La e baixa, de 39 canhor1eiras, duas 
c1stel'llas, quarteis, prisão, e tc. O Dr. Fausto de S.mza descre
vendo-a, di z : << Viltegaignon. - An·tiga ilha Se ,·ygipc, domi
nando o canal entre a b:ll'ra e a cidade. Villegaignon construiu 
nella o forte Coligny, a t·ra~ aclo em '1360; fortificada posterior
men te pelos portuguezes, foi, em 17H, o unico ponto que apr·esen
·tou alguma resisten~ia a Dugnay-Trouin, mas foi clestruida por 
uma exp osão. O conde ela Cunha e o marque;; de Lavradio 
augmentaram suas obra~, arrazanclo o morro elas Palmei t·as que 
a clomir1ava. A fortaleza, que pertence ú marinha, está ar
mada com 5-.l canhões e serve de quartel ao corpo de Impe
riaes Marinheil·os _ Em 3 ele abdl ele 1832 sublevou- se a sua 
guarnição; mas, cercach a ilba por navios da guerra e D.mea
çados os revoHosos de u m bombardeio, renderam-se no dia 
segurnle. , Primitivamente foi o forte ele Coligny, fundado por 
Villegaignon em 1555, e sua po ição considerada tão f~liz que 
o governador Mem ele Sú, na sua carta á. ra~nha D. Catbarina, 
em '16 ele ju nho de 1560, diz: Posto que vi muito e li menos, 
a ?nim me pa,-ece qttc se não viu, 01tt?'Ct (O>"tale=a tão (o1·tc no 
??lttndo ; e o padre Simão ele Vasconcellos, referindo- se a 
ella, lambem diz : Toda a ilhct e1·a f J?'tcdezct c toélct {o1•taleza 
e1·ct ilhct ceroctclcr. ele 1Jcnedia in'lccessivel. Tomada ele assalto e 
a.l!asada por Mem de Sá em 1560 e 1567, o governador Sebas
tJao Caldas mandou levantar uma bateria em uma das pontas, 
bateria que ficou elestruiela na e.-:plosão de 1711, quando t en
tava oppo t·-se á passagem de Dugnay- Trouin . Em 176i Gomes 
Freire mand ou a rraza r o monte elas Palmeiras que havia, 
Rára, ganha1· espa9o sobre o mar e edificar o forte ele 
:S. l<ranCJsco Xav1er , em CUJO ·trabalho empt·eg·ou 50 qu ilom - · 
bolas, submelticlos em Goyaz. Foi clepoi~J accrescentada por 
seus successoees, e depois da inclepenclenci a pa,ssQu à pertencer 
ao ministerio ela mari nha. Está collocaela em be!la posição, 
sobre o canal, pnclendo bale r os navios desde que tentem a 
ent t·ada des te; e com sua artilhada póde de fe nder as praias de 
um e outro lado el a bahia. Monta preseotemen·te 54 canhões, que 
são guarnecidos pelo corpo de impe d aes marinhei ros, a! li aquar
tellados . Junto a essa fortaleza é que as em ba r·cações que entra rn, 
elevem esperar as visitas da pol icia, ela saude e da allanclega; 
bem como estacionam, an tes de demandar a sabida ela barra. 
E' elas excavações hi'sto r icas;- Not as de um ohronista - do 
Dr. Me llo r-Ioraes Filho, a segu in·te noticia: << Vi llegaignon, 
en·trando na enseada do Rio de Janeiro com mui"tos na vios e 
trezentas pessoas, for tificou-se na ilha · das Pa lmeiras,, onde 
levantou, sobre o cabeço do outeiro do lado elo sul , um [orle a 
que chamou Coligny. Foi isso em f 556, ao mesmo tempo qu~, 
no ·topo elo outeiro elo lado do no ete, m·denava a construcçao 
ele casas para quat•Leis . Procmando fortificar a entrada da 
hurra, onde se achão ac·tualmente a fortaleza de Santa Ceuz e 
a ela L ag13 e o continente ela Piaseaba, fez ::nontar uma peça 

em cada um desses lagares. Recebendo D. João UI noticia de 
Anchieta e Nobrega, missionarios em S. Vicente. de que os 
Francezea havião entrado no Rio ele Janeiro, ordenou a Dom 
Duarte ela Costa que i ncli vidualmente se certific asse do que 
havia e lhe communicasse em seguida. El-rei falleceu em 11 
ele junho de 1557 e lhe succecbu no throno seu neto D . Sebas
·tião, ficando na r egencia D . Catharina da Austda, sua avó. 
Por suo. vez mandou esta a Mem de Sá, govern ador ge ral, 
expulsar os Francezes do H.io ele J aneiN, o que t eve lu&'ar em 
15 ele ma,ço de ·1560 . Fin~l a a gttena, i\Iem de Sá fez oemolir 
as fort ificações, retirou- se para S. Vicente, e seguio para a 
Bahia. Os francezes, qtte havião fugido pa ra as mn.Uas com os 
indios, voltarão e reconstruirão o forte de Coligny, porque não 
ficou de guarnição nenhuma tropa por lug tteza ; e chega ndo de 
novo a Lisboa noticia de acharem - se ell es, recentemen tê fortifi
cados, entendeu Portugal mandar expellil- os, por tet· Anchieta 
le mbrado fundar -se a cidade do Rio de Janeiro. E Estacio ele 
Sá, o encarregado eles ta commissiio, partio em 15511, coril dois ga
leões, para a Bahia , reforçou- se de gente e emb Lrcaçõas, recebeu 
elos j esttitas elo ~s·tado elo Espirito :Santo e ele S . Vicente mais 
t t•opas, desembarcou no Pão de Ass:lcat· em março de 1565, e 
ahi fundou igreja, casas de palha e quarteis, empenhando-se 
desde logo nos combates contra a conlederação tamoya. 'r ar~ 
dando a concl usão da guerra, chega ela Balt·ia o governador Mero 
ele Sá com Anchie·ta, que para li fôra ortlenar-se, e com força 
sufficien te, no dia 2U ele janeiro ele 1567, bate os exerci tos 
a lliados, toma-lhes as fortificações, sendo nest t o ~casião :terido 
Estacio de Sá, que falleceu em fever eiro . E n o monte fronteiro 
á ilha de Villegaignon l'nncla- se a nova e Real Cidade de S. Se
bastião do Rio ele Janeiro . No setl Brdsil, Ferclinand Deni"ts 
publica um manuscripto portuguez que desc1•eve a ilha e forta-
1 za de Villegaignon . E' o seguinte . <<A uma legua mais ou 
menos está a ilh a em que os francezes habitavão, que tem só
mente meia legtta ele ambito e é mais compt·üla que larga. 
Achando-se a referida ilha limitada nas duas extremidades 
por motanhas, Villegaignon mandou consteuit· sobre cada u ma 
des tas uma casinha, ass im como sobre um r ochedo de 50 a 60 
J;és ele altura, que es tá no cen ti'O da ilba, havia mandado edi
ftcaJ• a saa casa . De amb!l.s as pal'tes daquella rochedo tinhão-se 
aplainado pequenos espaços, nos quaes se h avião construido 
·tanto a sala em que se aj tmta vão para fazet· preces e comer, 
como outras ha bitações, em que pouco mais ou menos oitenta 
pessoas se acolhião. Com·ém nota •· que, á excepção ela casa que 
estava sobra o 1:ochedo, na qual havia algum made iramento 
e a lguns haluar·tes mal construtclos em que estava assentada a 
artilharia, todas as sobt·ediLas ha bilaçiie>, não erão mais que 
choças feitas pelos selvagens, cobertas de hervas e leivas.» O 
sert·o da ilha. encobl'ia a maior pa1·tc ela praia pela bauda da 
cidade , sendo o ater ro levado pelas extremidades. Na pl·i
mi·tiva, pol'tanto, o que existia na ilha ele Villegaignon ou Ilha 
elo Degr·eclo , era um p~queno e insignificante redrLCtb, que acom
moclaria quanto murlo um a gua rcla. A verdadeira fortaleza de 
Villega ignon g1·andiosa, correcta, per tencunte a clifl'erentes 
arremlatarios e ma is palp i·tante de in·teresse, pe lo lado histqrico 
começou muito depois ·da relação ele Lery e do cosmogeapho 
Thevet, como passamos a demons trar: O l'Ochedo chamado 
Nlonte elas PalmeÍ?"as, que existia no meio ela ilha , bem como 
os clous montículos cl::ts extr·euüclades, fot•ão ma nrlaclos arrazar 
pot· carta regia de 22 ele setembeo de ·1761, ordenando que se 
continuasse a bateria em ci rcu lo, conforme a planta ·remetbidtt 
p:t ra Lisboa pelo Conde ele Bobaclela, cuj a ob1·a começou a 
execu·tttr o Conde de Cunha, ultim:~onclo -a o M:1rquez de La
vraclio . De como a forta leza de Villegll. ignon p:r.ssou tW dominio 
dos jesuitas. não o sabem os chronis tas e escl'ipteres consul
·tados, á excepçâo elo hislor ia.dor meu pai, que ass egm•a que 
muito an·tes de 1661 a t•efel'ida ilha esLava arrendada a José 
Maria , e de 1 de ja neiro desse an n0 ao pacl L' e Roberto ele 
Campos, r eitor do collegio, por 4$800 an nuaes . Apruma ndo 
nessa clieecção o rumo das averiguações, encon·ti·a- se que no 
i 0 de janeiro ele 1751 foi a ilha arrendada a Simão da Costa 
por 3$200, no período elo reiterado do padre Mttrcos ele T a vora . 
Refere-se o citado bis·tor iaclor, que a 17 de junho elo ttnno ac ima 
foi arrendado um pecbço desta pr opriedade a Sim·ão da Costa , 
para fazer 11 ll1 ~L casa, pagando além do con,•encionaclo al'l'en
clamento müs duas gallinhas. E de um ma nuscripto que temos 
á v ista, consta que em 1757, Ca r los Victor ia no arrencl_ou por 
seis gallinhas cada anno, par te ela ilha , on~e construi~ casa 
de vivencLl . O primitivo nome de forte ele Cohgny, dado a fl!lr 
tificação, foi uma homenagem ele Villegaigno r1 a n almirante 
francez Col igny . De 16.20 em clitt nte, a ilha cl:e Villegaignon 
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denominou-se o Deg1·cdo dcb Bexiga, pot• de~rminar o conselho 
da camara que ninguem poderia clesemlnrc[l.r elos navios que 
conduzissem variolosos, sem primeira mente fazer quarenten a 
em Villegaignon, onde fun c'.eavão as embotrcações e equipagens, 
não pode11do dalli s::~hirem sem o consentimento d tL cam::~ra, 

13ob pena de mult11 ele 20 cmzaclos. O governador Marl im cl.e Sá, 
a pprovanclo a mediua subscreveu-a . A fort :1lez 11 de VtllegMgno.n 
tem passado por diversos melhora mentos e reform[Ls, constt
t uindo-se hoje uma ela s mais formicb veis clefeza s da barra e d ll; 
eidade.» 

VILLETA. Bairro do mun. ele Guarehy, no Estado de · 
S . Pauio; com uma esch. publ. craacla pela Lei n. 101 d2 24 
<le set~ mbro ele 1892 . 

VILLETA. Uma elas es tações ela E. de F. Sorocabana, no 
Estado de S. Paulo, entro as estações de Sorocaba e Ipanema. 

VILLINHA. L~g. no elis t. de Campo Largo, no Estado do 
Paraná. 

VIMIEIRO. Ayt·es de Cazal dá noticia de um destacamento 
com esse n ome fundada no rio Jucuruçú; no Estado da Bahia. 

VINAGRE . r.og . elo Estado de Pernambuco, no mun. de 
Iguarassú. 

VINAGRE. Pov. do Estado ele S. Paulo, no mun , ele Lorena , 
com du:.s <•schs. publs. ele inst. prim. 

VINAGRE. Serrote elo Estado elo Ceará, a 3 kils. a E . ela 
villa ela Inelepenclencia . E' abundan'te em caças . 

VINAGRE. Serra elo Estado elo R . G . elo Norte, no mun. 
do P atú. 

VINAGRE. Riacho elo Estaelo da Bahia, entre Serrinha e 
Purificação . 

VINDELINO (S.). Capella curada d 0 mun. do Cahy elo 
l<'stado do R io Gr ande do Sul . E' a an L·tga coloma de Santa 
íVIari<t da Soleclade. Foi elevada a parochi:t pela Lei P1·ov . 
n . 1li2 ele 14 ele maio ele 1877 , raba ix:tcla dessa categoria p~lo 
art. I ela Lei Pro v. n . 1.213 ele 10 ele maio ele 1879, c1ue in cor
porou seu teui"torio á freg·uezia elo BJm Principio. 

VINHAES. Dist. elo Estado do Maranhão , no mun. da 
capita l, á margelll: elo igarapé ele seu no_me, e a N . . E. ela ilha 
do Maranhão. Fot ant igamen te a aldeta da Doutr1na, elevada 
á villa em 1• de agosto ele 1757 e r ebaix ada d'es ' a categoria 
pela Lei Pt·o_y . n. 7 ele 29cle ab~il de 1835. yoi creada parochia 
pela Resoluçao Regta ele 18 de JUnho de .17o7. 

VINHATICO. Serra elo Es 'ado da Bahia, no mun. da 
Barra do Rio ele Co.n tas, nas divisas do mun. ele Ilhéos. 

VINHATICO. Rio do Estado ela Bahia, banha o mun . ela 
Barra do Rio ele Contas e desag Lta no rio deste nome . 

VINTE E UM DE ABRIL. Corrego do Estado do E. Santo, 
en tre os m uns. de Santa Ct•uz e R i acho. 

VINTE E CINCO DE JULHO. Rio do Estado do Espirito 
Sant?, affi. do rio San·ta Maria, que o é elo Do:;:e. 

VINTE E QUATRO. Cot•r ego elo Estado de Goyaz, nasce 
na sen·a das Lavras e desagua na marg~m direita do l'io elas 
Arêas, que com o noma ele !:lan~a Thereza vai ao Tocantins. 

VINTEM. Morro do Dis tricto F ederal, na f reg. elo Engenho 
Novo. E' bastante habitado, olfeeecenclo lindos golpes ele vista. 

VINTEM. Senado Estado de Minas Geraes, nas di1•isas da 
freg. ele S. João Baptista elas Cachoeit·as. 

VINTEM. Rio elo Estado de Minas Geraes , affi. elo Sa.pucahy
Grande pela. margem dir . Banha o mun. ele San·ta Rita . << O rio 
Anhumas nasce na serra ela Pedra Bt·anca, banha a freg. deste 
n ome, reune-se cofn o CapiLuba, que vem da serra do Alecrim, 
e depois desta juncção a 4 kils . do pov. pass;tm a denominar
se rio elo Vintem que vae desaguar no rio dc·s Alegres, que 
entra no no Sapucahy. (lnf. loc.). 

VINTEM. Carrego elo Es·taclo ele Minas Geraes, banha o 
terrHorio do dist. ele Da ttas e desagtm na margem dir. do rio 
deste nome. (lnf. loc.). 

VIOLENTO . Log. do Estado cl(,: Pernambuco, no dist. da 
Vicencia. 

VIOLLA. Lagôa no mun . el o Prado do Estado ela Bahia. 

VIOLAS. Corredeira no rio das Velhas, trib. eloS. FranciscO· 
Cons iste em tres ordens ele pedras clescou-Hnuas, atl'a vess:mdo 
de um a outro lado elo rio, e deixando uma estreita passagem 
·tortuosa, mais . proxirna da marge m direita, e cuja entrada 
mede apenas 5m,30. E' por este canal sinuoso e estreito que 
pass(l. o maiot· Yolum~ d'agua (Engenheiro Benjamin Franklim). 
Fica proxima das corredeiras denominadas Lageclo e Pandeiros. 

VIRA- CANTO. Log. do Districto Federal, na freg. de 
Paquetá. 

VIRAÇÃO. Log . do Estado de Pernambuco, no d1st. da. 
Vicencia. Ha ou·tros logs. do mesmo n ome nos muns. de Ga· 
malleira e Goyanna . 

VIRAÇÃO. Pov. do mun. ela Bal'l'a Grande, no Estacl0 d:~. 
Bahja; com nma capella. 

VIRAÇÃO. Log. elo Estado do Rio ele Janeiro, no dist. de 
Itaipú do mun. ele Nylerõi. 

VIRAÇÃO. Morro elo Estado elo EJ. Santo, no mun. do 
Caclweit'o do I tapemirim, proximo á barra do Itapemirim. 

VIRAÇÃO. Mon·os do Estado elo Rio de Janeiro, nos dists. 
de Itaipú e Jurujuba, mun. ele Nyterõi , na estrada de Santa 
Rosa para Ita ipú. 

VIRAÇÃO. Ilha do Es~aclo elo Pará, no mun. do Baião, 
cnt1·e os furos Mocanguê e Viração , 

VIRAÇÃO. Ilha elo Estado de Goyaz, no 1•io Grande que com 
o Vermelho forma o Araguaya ; en tre as ilhas de S. J oã::> e ela 
Larangeim. 

VIRAÇÃO. R io do Estado ela Bahia, banha o dist. el e Santo 
Antonio elos Viajantes do Orobó Grande e elesagua no rio Sa
racura. 

VIRA CARRETAS. Arroio do Estado elo R . G. do Sul, 
affi. do rio Santa Rosa, trib. do Uruguay. 

VIRA COPOS, Log . elo Estado ele S . Paulo, a 13 kils. c!~ 
cidade ele Campinas. E' bas·tante fertil. Tem escholas. 

VIRA COP03. Po1·. el o Estado de Min as Geraes, no nmn. 
de Caeté. 

VIRA COPOS. Sel'l'a elo Estaclo de Minas Geraes, no mun. 
ele Santo Antonio elo Machaclo. D'ella nasce o rio Dourado, afll. 
do Sapttcahy. 

VIRADO. Log. elo Estado ele f: . Paulo, no mun . ele Botucatú. 
VIRADO. Ribeirão elo Es tado ele S . Paulo, affi. do rio Pa

ranapanema, en·tre Avaré e San·ta Cru z elo Rio Pardo. Recebe 0 

Cabrito . 
VIRADOR. Log·. elo Estado do Rio de Janeiro, no clist. 

elas Neves elo mun. de M.acahé . 
VIRADOURO. Pov. elo Estado ele S. Paulo, no mu:1. de 

P i·tangueiras, com eschola . 
VIRAG AIA. Serra elo Estado ele Minas Geraes, no elist . 

ela Cachoeira elo Ca mpo. 
V'I:RA MACHADO. Log. elo Estado ele S. P edro elo Rio 

Grande do Su l, no 2° clis hricto ele N. S. dos Anjos d'Aldea, 
mun. elo GL·avatahy com 1 esch. publ., creada pela Lei PL·ov. 
n. 1. 041 ele 20 de maio ele 1876 . 

VIRA MACHADO. Corr·ego elo Estado de§. Paulo, affi . elo 
Ateraclinho, que o é do rio Pardo, no m un. de Botucat(t. 

VlRA MULAMBO. Morro do Estado do Rio ele Janeiro, 
no mun. de Magé proximo ao Mãe Catharina, 

VIRA MUNDO. Cachoeira no rio Trombetas , affi. elo Arila· 
zonas. E' e lla a reuni ão de mui'tas corredeiras que, precipi· 
·ta ndo-se umas sobre outras, formam um toverlinho aclmi ravel. 
Acima della desagua naquelle rio o Cachorro. 

VIRAPONGA. Ilha deshabitada e pedregosa ao SE. elo Bo
queit·ão e a SO. ela ele P aq ue ta; na bahia do Rio ele Janeiro. 

VIRAPONGA. Ponta do Estado do Rio de Janeiro, na bahia 
de Guanabara, entre a fJarra elo Mirity e a do Sarapuhy. 

VIRA SAIA. Log. do Estado de S. Paulo, no mun. de 
Xil'il"ica. 

VIRA SAIA, Morro do Estado de Minas Geraes, no clist. 
da cidade do Piranga. 
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VIRA SAIA. Pequeno rio do Es~ado do Par:í. , banha o mun . 
da Breves e clesagua no rio deste nome . 

VIRGEM. Corrego do Estado de Goyaz, affl. da mar"em 
clir. elo ribeirão Sant'Anna, trib. do rio S. Bartholomeu. (Inf. 
loc .). 

V IRGENS . Log . elo Estado ele Minas Geraes, no dist. de 
Campo Limpo e mun. de Leopoldina : 

V I RGI LIO PATRI CIO . Log. do Es~ado - de S. P aulo, no 
mun . de Guaratinguetú. Ha ahi uma ponte sobre o rio do 
mesmo nome . 

VIRGINIA. Dist. do Estado de i'v! in as -Geraes, no mun. de 
Pouso AI to, l igado á cidade da Christi na e a Capivary por uma 
estrada que entronca·sa na de P icú ; com clima ma..,.n i!ico so
?erba agua _potl!- veJ, 1 c~ltura d~ fumo, café, canoa~ cere'aes; 
·uerreno fertt!JSSJmo. E padroe1ra da freg . N . S. da Conceição 
cuja egreja es ~a collocada em uma elevação. Pertence à diocesse 
ele Mari ::tnna . Foi elevado a dist . pela Lei Prov. n . 1.260 de 19 
de dezembro de 1865 e á p:t rochia pela de n . 1.306 ele 5 ele no
vembro i866 , que incorporou-a ao num . de Christ in a . In<n r 
poraclo ao num. ele Pouso Alto pela de n. i. õ27 de 6 ele dezembro 
de 1879· r eincorpor:1,do :1,0 el a Christina pe lo art . I do ele n. 2.650 
de 4 ele' novembro de 1830 . Sobre smts d ivis:ts vide Lei P1·ov. 
n. 2.372 ele 25 ele se tembro ele i877 ; n. 2.481 de 9 de novemb t•o 
e 2 .. 530 de 6 ele dezembro, ::tmb:ts de i 878; n . 2. 662 cl<' 30 ele 
novembro ele i SSO; n . 3.219 de H de ou tubro ele 1884; n . 3.335 
de 8 de outubro elo i885 . -Tem agencia elo corre io e 2 eschs . 
publs . de inst . prim. Foi incorpot•ado ao termo de Pouso 
Alto pelo Dec. n. 233 de i4 de novembr0 de 1890, que desmem
brou-o do termo ela Cbristina. E' banha do pelo ribeirão do 
Mara nhão , 

VIRGINIA (S . José cLt). Log. do Eshado ele Minas Geraes , 
no termo ela Chr ishimt. 

VIRGINIA. Uma elas secções do 3° tel'l·ilorio el a ex-colonia 
elo Rio No vo, no l!;st;tclo do Espírito Santo. 

VIRGINIA. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, a ffl. elo rio São 
Lourenço. 

VIRGINIA (Santa). Arroio elo Es~aclo ele ~btto Gt·osso, no 
mun. ele Nioac. 

VIRGOLINO: Furo no mun. de Fc nte Bô::t e Estado elo 
Amazonas . 

VIRIATO . P asso no Iahacape t:.tm, n:ts divisas de Santiago, 
no l!:st ~tdo do R . G. el o Sul. 

VIRMOND C. hniill do Est ado el o Para ná; siLt:ada :1 pouco 
ma is ele um quarto de legua da cidi\cle do Príncipe, 11 ::1. fazenda 
elo fa ll ecielo Freder ico Virmonel, que deu-lhe o nome. P ossue 
vasta, casa de moradi:l co m i OO pa lmo.> de frente, bem mon
't!:L.ela ol;.\ri a , q u:<t•·o g ra ntle3 r a tlchos . Tocb a propriedade foi 
com pracla por 35: 000.}000 . 

VIROTE . Ribei rão elo gstaclo ele Goyay, nasce na s~ r r ,t 
de Caetano Cardoso e de3agua na margem esq. do rio Maranhão 
(Cunha Mattos, It·inera1·io•. 

VIRTUDE. Log. do EsL<telo de Pernambuco, no mun. de 
Agua Preta. 

VIRTUDE . Log . do Es tado do R io de J anei ro, no d ist. ch 
S . José do Rio Preto. 

VIRUÁ. Rio elo E s tado elo Amazonas . nasce do serro 
Uaron garem (se!'l'a Pacaraima) e en !m na inn·gem elir. elo 
Tacutú, ábail:O ela foz do lllahú. Recebe o Maripá . 

VISCONDE DE GUARAPUAVA. P ouco ab:tixo ela foz 
elo P ot ing-a, o ri o Tguassú faz um a volta basta nte desdobrac~a 
e long,t e qul) obrin-a quas i constantemente a viaJar- se com a ch 
rec\:âo ele E. quancl0 se eleve sam rre com!nhm·-so para •Ü; Em 
mat'ÇA de 1886 passa ndo por aht o pres tdente elo Parall a, Dr. 
A lfr~ clo ele Escrngnolle T<~ una.v, el~u a essa volta. o nnme ele 
Visconde ele Gttaraput~va, em honra ao beneme rito paran ae :1se 
cles~ e titulo. 

VISCONDE DO IMEJI: . P ov. elo Estado elo Rio ele J a 
neire, no mn n. de S F r ancisco de Paula . 

VIS CONDE DO PARNAHYBA . Estação da. E. de Ferro 
Mogyana, no Estado de S . Pau lo, e nt,·e Sarandy e Engenheir~ 
Broclowski . il ge·,ci:J, do corr eio, cr a::t.cl:\ peb portal'! a de i ;:, 
de novembro de 1887 . Denom inava-se Rio PardiJ . 

VIS 

VISCONDE DO PINHAL. E:stnção da E . ele Ferro de 
S . Carlos do Pinha.! a At·araquara (Companhia Rio Cbro); no 
Estado de S. Paulo. 

VISCONDE DO R I O B RANCO. Cidade e mun. do 
Estado ele ·Minas Geraes, na com . ele Ubá, á m:wgem da 
estrada ele ferro Leopoldin a , banhado pelo rio do P1·es idio, 
cerca de 24 kilometros dist:tnte de Ubá e pouco mais de Viçosa. 
Sna egreja matriz t em a invocação de João Bap ti sta do Pre
sídio. Com e>ta ul tima denominação foi creada parochia pelo 
Alva rá ele 13 de agos~o ele 1810 ; elevada á villa pela Lei 
Pro v. n. 1.34 ele 16 de março de 1839 ; trnnsferida a séde da 
vilb para S . Janua rio ele Ubá pela do n. 651 de 17 de jnnho 
de 1853; séde da entã o cidade ele Ubá p~la de n. 1. 573 d11 22 
ele julho ele 1868; 'tranferida outra vez pat·a Ubá pei:J. ele n . i . 755 
de 30 ele ma rço ele 1871. Elevada á categoria de vil la pela 
c!~ n . 2. 785 de 22 de se t~mbro ele 1881 ; insta llacla em 28 de 
se tembro de 1882 . Cidade com o t itulo ele Vi sconde do Rio 
Br ,wco, em honra ao illustre estadista d'este titulo, pela de 
n . 2.995 de 19 ele outubro de 1882 . Lavoura importante de 
café e fum o. A cidade tem t t·es escholas publicas de instrucção 
prim aria. O municipio, além do clist. ela cidade compre
henele mais os ele S,\nt' Anna elos Bagres, S. José do Barroso 
e S. Geraldo. Foi class ifioadn com. ele primeira enstr. por 
Acto de 22 de fevereit•o ele 189.2. 

VISCONDE DO R I O BRANCO . Bairro no dist. de 
N . S. Remedios no Estado elo Am1zonas: c~m um a eschola 
publ. ele inst. pdm. creacla pele Lei Pt;o,· . n. 746 de 12 de 
maio de i887 . 

VISCONDE DO RIO BRANCO . Bairro ela cidade el-a 
Estancia, no Estado ele Sergipe . 

VISCONDE DO R I O BRANCO . P orto no mnn. ele Ca
nanéa do Estado de S. Paulo. 

VI SCONDE DO RIO BRANCO. Em viagem feita ao 
se t·tão e cidade ele Guarapuava, no Estado elo P ar aná , pelo 
então presidente cles.se Estado o Dr. Alfredo ele Escragnolle 
Taunay, foi por S. Ex. e passoas CjUa o acompanha va m, visi
tada a magnifica e qnasi desconhec tda catad upa form ada pelo 
i mportante rio elos Palo3, poucos kilometl'os ac ima da Bana 
Vermelha, seu ponto de juncção com o rio S. João , ao for
marem o gr a ndioso Ivahy, confluen te elo Paraná. Tão gran
diosa impressão. pl'ocluziu n o e2pirlto elos visitantes o aspec to 
daqu~ ll e mat•avilhoso panorama, que o Sr. Dr, Taunay , " l':'l.to 
á memoria de um elos vultos mais eminent ·~ s , que o Brazil tem 
possuído, exclamou, : Esta oatadttpct tent o no))le de Sctlto 
Visconde do Rio B?'Ct?W J . E ass im perpetuou o glorioso n 0me 
elo pranteado estadista nos longiquos sertõ~ s do Pa~aná . E is 
o que a resp ' ito do Salto inform:t o correspondente elo J,;,·nal do 
Commc,·cio desta Capital em 18 ch abri l de 1886 : « Difllcil. por 
certo, é encontt·a•·, ate mesmo no Brazil, tão pr.,i:l ig-o em varia
clis> imas e fm· mosas c urios i dade~ naL nraes, cJttsa mais bella. 
m:t.i s cheia ele g rande za e selvatica mages lade. Jmagi n : - se 
vulumosiss im a e alvinitente massa liquida a prec ipiLar-s~ ele 
um jac to em um abysmo de 7G <I 8() me tt·os ele a ltura , e a pula r 
uma muralha cortada a pique, cuja linha de aresta s uperior , 
toda crivada da fundas re intrancias e grandes sal iencias, dá a.s 
ma is pitlorescas e encontradas d irecções ás ag uas, no m o
mento em que o d o inleiro, com'l que pr-' SO ele fatal desespero , 
se jon·a ele um impeto no abysmo. Por isso, o'S enormes e 
espuma ntes ca ixões Ot•a for m·u n larga e bellissima curva toda 
ri scada de rngas p::t. t' .1.llelas. como cn·~spo de oJlC!ea nte ca belleira . 
ot•a cahem de su bit >, em blóco, a modo ele mass l inerte e que sú 
ob ?. clece á g •·a vid1.de , ou então se didJem em _f: os e . fiJ etes, 
mais ou men'ls enco rpados, P'1racendo, uns a lvtsstmos htoes a 
r iscarem ele bra nco a peclt·::t. n ~g-ra , outros um a sucessão de 
aéreos flócos, c1ne não a tlingem o fundo , se desfazem em ne
voeil'o, s" pu!veris:1m nos a res e empreshm aos ra ios elo sol as 
gracios:ts e l eves côres cb a rco-íris. Além ela dispos ição espe· 
c i;\l de toda a rocha ktlhitcla a prumo, que imprim e_.u ~n cLLnho 
noTo e ox·tt•aordmal'!o a essa ca t!l.dup:t , ha para o ,.,aJa ntc qt_Ie 
a contemp la de cim a para b.:üxo, i s to é, na boccn elo perct
pidD, qnanclo o rin, clepoi~ de este nder-se em mages ~os0 e pia
ciclo b go, de su bito ga lga o colossal obstacul o, h:t u ma l) J. l' 't!
culad,lttcle . que dá r ealce parti cu la r e nunca assaz admH·a do 
ao S:1 lto Visconde do Rio Brauco . E' um gra. nde panno de 
:nuralh(L estra tifimuli.t. e sJ !iente , q ue elo l:tdo em que a curva 
é ma is opulent:1 em agu~ts, se adit1 nta bern pa ra fól'a. e serve 
a.sõi m de fundo ao cryst:t lli no j acto, conserva n:lo- se · sem pl'e 
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enxuta, pois a l'igorosa convexidade da quécla e sua rapidez 
são taes, que nenhum borrifo ou salpico se desprende, E este 
monolitbo, tel'lninado por uma especie de agigantacla cornija, 
a inda mais sobt·esahe, pCJrq 11 anto a seu turno resalta de uma 
verdadeira coetina ele agua formada por um .iacto que se des
peja do lado de detráz, ele modo que aquelle grande colloso 
petreo figru·a de colum!h'1. cercada por todos os la dos ele im
mensos bulcões líquidos, sem ficar nunca molhado. Ao admi
rarmos tudo isso e mais a vege tação esplenclicla elas margens, 
a estratificação elas paredes cyclopeas de ·toda o.quella scena , 
cuja no-ta a legre e vivida era dada pela J:lorescencia ~ulti
coior das rnclastornaoeas, qne aqui chamam allel·uias (flores de 
quaresma) fic6.mos quaei uma hora, dll.ndo por bem empregadas 
as canseiras, a c1ue nos havíamos sujeitado, teansitando por 
picadas impossíveis , cheias de per igos , afim ele podermos con
templar essa maravilha. Aliás já alguns viajantes de not;t 
a té a lli chegados, os Srs. Barão de Capanema, o Dr. \Veias 
com o pdncipe de Hohenlohe e Barão Schoeler. o engenheiro 
Oldebrechú e vm·ios outros, não muitos, pois esse salto é a inda 
pouco conhecido e quasi nunca visitado, t endo h av ido agora 
necessidade de abrir - se noya ·tl'i lha para tet•mos passagem.,, 

VISCONDE DO RIO CLARO. Estação da E. de Ferro 
Paulista , no mun. de S. Carlos do Pinl1al e Estado ele São 
Paulo, enke as estações da Estrella , Colonia e Morro Pellaelo , 
esta n o Ramal elo J ahú, que parte da es tação do Visconde elo 
Rio Clàro, a 57 kils. da cidade ele S. João elo Rio Claro, e a 
50 de Brotas, a margem esq. do corrego do Feijão, affi. elo 
Jaca1·é. 

VISEU. Cidade e mun. do Estado elo Pará, termo ela com 
de seu nome de cuja cidade dista cerca de 90 kilometros 
e com a qunl se communica pelo furo Sumahuma, á 
esq. elo rio Gut·upy, a set~ leguas da costa . Consta que 
foi a principio m orada de alguns pat·ticulares depois ele tomada 
pelos hollandezes em 1642 e muito augrnentada em 1663, em 
que sua séde foi transferida para a~ mal'gens do Caeté, onde 
hoje está Bragança. Em 1756 substituiu o seu antigo nome 
de V era- Cruz do Gurupy pelo ele Viseu. Foi elevada á cate
goria ele villa pela Lei Prov. n. 30t de 22 de dezembro de 
1856 e ins-tallada em 7 de jo.neiro ele 1858. Cidade p ela Lei 
n. 324 de 6 ele julho de 1895, instal lada em i6 de novembr 
o de 1895. Sua agriculturo. acha-se decadente . O commercio 
consiste na exporta~ão ele algodão, caré, ·tab.:>ndo oleo de 
copahybn., gados vaccum e cavallar e COUL'OS. Sua pop. póde 
set· calculada em 1500 habs. e a do mun. em 4 a 5.000. O 
mun. é, em get•al, montanhoso, sendo plano á marg-em dos 
rios. E' banh ado a E. pelo rio Gurnpy e a O. pelo Emboril 
nunga. T em tres portos : o de Vise·1, a 9 milhas da foz do 
Gurupy ; o ela Seringa no Emboraounga, e o de Piriá. E' 
percorl'ido pelas serras denominadas : Pil"iá, Ottteiro Redondo, 
Hapuá e ltacupim, além de outras; é regado pot• diversos rios, 
entre os quaes o t.Truáim, Coroacyp:uaná, l tapuritiua, Tucu
narequara, Gnritpy-una, J ar araca, Araparitiua, Assutiua, 
Pime n tal, Gurupymirim, Pane ma, Poranga, Apeby, Apara, 
Sut•ubijú, Guarimandiua, Cnjúapaea, Branco e 'rucumandiua. 
Dizem- nos dnhi axistir na foz do Gurupy uma pedra que 
semelh'l perfei tamente uma cara ele onça e na qual lê- se Jo>é 
Gerva,sio Gasttet, 1793. Sua egreja matriz tem a invocação ~e 
N. S. de Nazareth e depende do diocese ele Belém ou Para. 
O mun. conta diversos povs . entre os quae3 os denomtnados : 
S. José do Gurupy, Piriá a Emboranun!l"a, todo com eschs . 
pubs. Agencia do correio Sobre suas dividas vide : Portaria 
de 22 de junho de {857. «A lavoltl'a elo mun. , esct·evem-nos 
dessa cidade é animada, consi~tindo na cultura do a1·roz, 
milho feijão fumo, café, cac6.o , mandioca e algoda;o . 
Sua inclusLria é quasi nulla : in significantes fazend as 
de criação de gado vaccum . O pouco assucar e cachaça qne ahi 
se fabricam em engenhos movidos a animaes, são consumidos 
no mun. Exporta cacáo, fumo, farin.ha, grade, peixe salgado, 
aves, avós, g.tclo suíno, copahyba, breu, c1•avo, cumarú, baunilha, 
couros e pelles, tudo em pequena quantidade , excepto farinha e 
grude. A pop. do mnn. é calculada em cet·ca de 7. 000 almas e a 
da cidade em 1500. Nos set·tões do Gw·upy, ao S. do mun, 
existem muitos aldeiamentos de inclios elas trib11S seguintes : 
Tembés on Gamellas, Amanagés ou Amanaj ás , Timbyras, 
Guajás e Urubús, sendo a maior parte delles .mansos. O clima 
é, em geral, excellente, abundando, entretanto, a oclontalgia e a 
carie. Tem uma estação te!eg1·aphica na linha teL'L'estre do 
Estado. O Jogar de Viseu ainda sob o domínio por tuguez, já 
gozava do predicamen·to de !reg. como se verifica do Livro I 

que serv io e ainda serve pat•a o assentamento de casamentos, o 
qual foi aberto em 12 Janeiro de 1807 pelo missionario aposto
lico caprichinho e visitado r F r. Francisco Antonio d-Alba 
Pompéa, servindo en·tão de vigario ela freg. Fr. José Leonissa, 
O mun. é aurífero ; em difl"e!'entes logo.res, curiosos aventureiros. 
teem ex:trahiclo pequenas quantidades de ouro em lascas e em p6 
notacl1mente nos riachos Sampaio, Tucunaréquara e Gu
rupy- una . Tanto em Viseu como no Piriá existem minas de 
cobre. Em 1875, s ubio o rio Gurupy José Mnniz ele Almeicl& 
peenambucano, o qual· do volta de sua excu rsão , trouxe amos
·tras desse mineral , que foeam vistas e examinados por indivíduos 
do logar. Pessôas illttstradas, q11e tem peecorriclo o Gu1•upy são ele 

_ooinião que na ultima cach oeira (subindo), n o legat• denominado 
Pedras de Amolar, ha diamantes e crystal de l'O l'ha. A h i, como 
no . rio Piriá, encont1·a- se grande quantidade de cascalhos: 
mica, quartzo e feldspatho, E' o mun. rico de madeiras, sendo 
mais preciosas as seguin tes : louro (varias especies), páo 
amarello, maracatiara, cedro, páo santo, páo feno, cumat·ú, 
angico, páu de arco, jacarandá e ancliroha. >> Foi creacla com. 
pela Lei n, 28 de 30 ele julho de 1892. 

VI SEU . Pov. do Estado ele Matto Grosso. Vide Casa Redonda. 

VI SEU. Ilha elo Estado do Pará, no rio Tocantins e mun . 
de Mocajuba. 

VISGUEIRO . Log. do Estado ele P ernambuco, no mun. de 
Amaragy. 

VISGUEIRO . Log. elo Estadô de Sergipe, no mun . de 
Aquidaban. 

VISGUEIRO. Morro do Estado de Pernambuco, no mun. 
ele Qui papá (fnf. loc.) 

VISGUEIRO . Riacho elo Estado de Pernambuco, aff. elo rio 
Ipojuca. 

VISTA ALEGRE. Log. do Eatado elo Amaz nas onde tocam 
os vapores da linha de Manaós a Hyutanahan no rio Purus. 

VISTA ALEGRE. Log. na ilha Grande, que fica situada no 
rio Parnahyba. · 

VISTA ALEGRE. Log . do Estado do Ceará, no termo ele 
Benjamin Constant. 

VISTA ALEGRE. Log. do Estado do E . Santo, no mun. 
do Cachoeira do Itapem irim. 

VISTA ALEGRE. Log. do Estado do Rio de J aneiro, no 
mun. de Nova F r iburgo, 

VISTA ALEGRE. Dist. elo termo ele Cataguazes, no Es
to.do ds Minas Ge,·aes, á marge m esc1. do rio Pomba, com uma 
esch. pub l . de inslr. pl"im para o sexo masculino, creada pela Lei 
Pl'ov. n· 3. H5 de 6 de ou1.ubrode i8S3 . Foi e1·eado pelo Dec. n. 
150 ele 21 ele julho de 1890 . 

VISTA ALEGRE, Log . elo E stado ele Minas Gero.es, ou 
dist. do Caratinga do mun. de Maubuassú. 

VISTA ALE GRE. Ewtacão da E. de F, Leopolclina, á 
margem dir . do rio Pombo.; no mun. da Leopoldina e Estado 
ele Minas Geraes. Fica entre as estações ele Cataguazes e 
Campo Limpo. Agencia elo correio. Em frente á e• tação fica 
a povoado. Ho. ah i uma ponte sobre aquelle rio. Nessa estação 
começa o ramal ela LeopoLlina. A pov. foi el9vada à clist . 
pelo Dec . n. 406 de 6 ele marco de i89L 

VISTA ALEGRE. Log. do EsCado de Minas Geraes, en·tre 
os dis·ts. de Taboleiro Grande e Santo Antonio da L agôa ; no 
mun . de Se te Lag-ôas. 

VIST A ALEGRE. Sena do Estado de Minas Geraes, no 
dist. de Abre Campo. 

VISTA ALEGRE. R ibeirão do Estado ele Minas Geraes, 
nasce na serra da Leopolclina, banha a estação do mesmo nome, 
e clesagua na margem dir. do l'io Pomba, 

VISTA ALEGRE. Log. do Estado do Amazonas, n o mun. 
da Labrea. 

VISTOSA. Villa fundada em meiados d o seculo passado, 
n as margens do rio Anauerapucú, aJJ. ela margem esq. do 
Amazonas . Não restam h oje vestigios de semelhante povoação. 

VlTAL. Uma elas estações da E. de Flert•o Oeste ele Minas, 
no Estado de Minas Get•aes, entre I!béos e Barroso , no kil. 39 • 

50.084 
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YITAL . Sel'l'a do Estado elo Pa rahyba do :-iod e, entre 
CaJ aseu·as e S. José de Pit·anhas. 

VITAL . Ilhoba ao stt l da elo E ngenho e mui·to perto ela do 
Ananaz, separando-as um canal estt·eito e muiLo fundo. No 
atlas ele Canclielo lllen cles é dêsig nacla pot· es·te nome a ilha 
elas Flores . Em conseq•1e ncia ela cllversielacle de nomes que 
teem algumas destas ilh as, pócle <tcon·tecer que se encontrem 
cl:nomi nações que não se achem neste Diccio·na rio . B::tlthaza r 
Ltsboa, enttmera nclo ttlg;;mas ilhas ela bahia no primeiro volume 
dos Annaes do Rio de Jan ei,-o cita as ela Onça. ela Nlemoría, 
do Sydonio, do Galwnbé, ela Gall inha Go,·cla, dos Ro•nanos 
Gompriclcb elo Gomes , GompJ·icla elo Pinto e ilhcb Gmncl~ cl~ 
_{,·mação, que não sJ.bemo> qua l sejcl. m os nomes actuaes . O 
mesmo succecle ~om a elas LcwcmjeiJ·as , eles F'lam enqos e a do 
Galeão, t·elat<t clas no terceiro volume elas 1\ll emorias 'ele monse
nhor Plz twt·o, observa ndo em referencia á ultim a que, d iz elle, 
ter sido nell a cons tt• .t ida a náo Ga1Jil'anicb Rexl, em t empo elo 
govemador Sebas tião Benevides. 

VITAL . Col'l·ego do Estado de Minas Get'es, afl:'. ela nuugem 
esq. do rio d.ts Mor~es, entm as es tações do Sitio e B<t r t•oso, 
atravess<tclo pe la E . ele Ferro Oeste de Minns . E' e ncacho~ it·a clo 
na foz · 

VITAM ..i'ETERNAM. E' n.ssim clenomina 'ln. uma das ca
choeiras do rio Toc.:uü ins. Afirma Cunh a Ma ttos não ser tra
lJa]hosa a suhicla elo rio até es sa cachoeim. 

VIUVA. Po l'. do Estado de Minas Ge ra.es, no clist . de 
Roças Novas do mun. de Caeté, com duas eschs. publs . ele 
instt•. prim., ct•eadas pela Lei Pt·ov . ns. i.8H el e 12 de 
outubro de 1871 e 2. 9,13 de 23 de se tembro de 1882. l?oi 
ahi m·eado um clis t . com o nome ele Uni ão pelo Dec. n. ii3 
J:le 20 ele junho ele 1890. 

VIUVA. Sel't'a elo Es tado elo Rio ele Janeiro, entre os muns. 
de Vassouras e Barra elo Pirahy. 

VIUV A. Mono do Dist l'icto Fedet•al, do htclo occ iden tal da 
~Jahia ele Guanabara e ao N. ela entrada da enseada ele Botafogo 
Existem ahi o importante observa·torio D. Peclt·o II e uma 
bateria em ruínas consbruicla em 1863 com o fim de clefe nder 
as. enseadas de BotafogJ e do Flamengo at é em fl'ente elo Pa~ 
'lleJO Publico, e au xilia t1elo a defesa ele a lgumas faces ele Sao 
João, Lage e Villegaignon. O espaço acanhado, de que dispõe, 
a pouca. elevação e a facilidade ele ser o!I.mdida por. fogos 
·curvos, não permi·ttiram ligar á esta obra gra nde tmpor
tancia. 

VIUV A. Ilha elo Estado elo Amazon as, no rio Br.1nco, a l:l'. 
do Negl'o . 

VIUV A. Ilha do rio S. Francisco, deft'ont3 ela cachoeira do 
Fura Olho. E' ·tambem denominada elas Cabaças ( I-blfeld ). 

VIU VA. Ilha na bahia do Espírito Santo e Estado eles·te 
nome . 

VIUVA . Porto no mun. de Itallorahy do Estado do R io 
-de J aneil'o. 

VIUVA , Col'l'ego elo Estado ele Rio ele J<meiro, na estt·ad<t 
<lo Commercio . Vae pa l'a o carrego elo Bastos, aíf. elo rio São 
Pedro. 

VIUV A. Ribe irão elo Estado elo Pa ra ná. b:1.11ha o mun, ele 
Assungny e desagua no Ribeir a . · 

VIUVA. Cona~o elo Es·taclo ele Minas Geraes, banha o mun. 
·de Diamant ina e desagua no rio Al'assua by. (I nf. loc .). 

VIVEIRO . Log. elo Estado ele Pernambuco, na Passagem 
ela Magdalena. 

VIVEIRO . Ribeirão affi . do Perdição, que o é do Caran
gola e es te elo iVlul'iahé. 

VIVEIROS . Pov. elo Estado de i\Ii nas Geraes , no clist . elo 
A. I to Rio Doce . 

VOADEIRA. Corrego el o Estado ele Goyaz, affi. do rio elo 
Peixe. O Sr. Couto de Magalhães escreve .Avoaclei?·a . · 

V0ADEIRA. Ribeirão elo Estado ele Matto Gr osso, <oill. 
esq. elo rio qo Co tov~llo. Passa na es trada de Cuyabá a 
Goyaz, entre o ribeirão da T aquar·a e o da Pontesinha. 

VOGT. Rio elo Estado de Santa Catharina, na colonia Dona 
Francisca. 
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VOLTA. Log. elo Estado elo Piauhy, no mun. de S. J oão 
elo Pia uhy . 

VOLTA. Log. elo Estado do Ceará, no termo de Baturilê . 
VOLTA. Pov, do Estado de P ernambuco, no termo de Ta

cara tú; com uma esc h . publ. ele instr. pt•i m. , çreacla pelo 
arb. II ela Lei Pwv . n . 1.362 ele 8 de abdl ele 1879. 

VOLTA. Log . do Estado ele Pemambuco, nos muns . de T a
qua retinga e Agua Pret a . 

VOLTA. Dist . elo termo ele Leopoldina , no Es·tado de Pet·
nambuco. E ' ba nhado pelo rütcho Bodocó . 

VOLTA . Art•a i:ll do Estado elas Alagôas, no mun . de 'l'raipÍt . 
Ha um outr·o com o mes mo nome nct Br i.l.nca . 

VOLTA . Pov . cl"J Estado ele Sergipe, no mun, ele Dor e>. 
(Inf. loc . ). 

VOLTA. Log . elo Est<tdc do Rio de J aneiro, no mun. elo 
Sumidouro ; com uma esch. publica. 

VOLTA. Serra elo Estado ele Pernambuco, entre Bonito e 
Brejo . 

VOLTA. Riacho elo Estado elo R . G. do Not·te, no mun. 
ele Caicó 

VOLTA. Corrego elo Estado de i.Vl::tt lo Gt•osso, t rib . esq. elo 
Taquat·y-mirim, entre o Castelhano e o Lage<teltnho. 

VOLTA. Cachçeira fonu aclada pelo rio S. Francisco, ;w ima 
do Joaz~ iro . 

VOLTA. Cachoeira no rio Pa raguassú e Estado ela Bahia . 
VOLTA . Lagôa elo Es tado ele Minas Geraes, no chst . de 

Serra nos e mun . de Ayumoca. 
VOLTA BONITA. P asso cread.o no r io dos Sinos do E s

t ado elo R . G. elo Sul por Acto de 3 ele julho de 1867 . 
VOLTA D'AGU A. Ilha do Est ado das Alagôas, na lagôa 

Manguaba . 
VOLTA DA ANNA GOMES. Log. no mun. de S. Sebas

tião do Caby do Estaclo do R. G. do Sul, com urna esch. publ. 
el9 inst. prim aria . F ica á margem esq . elo rio Cahy. 

VOLTA DA P EDRA . Corrego elo Estado de J.lolinas Geraes; 
affi. elo rio Cuieté, que o é elo Doce. (Inf. loc.) 

VOLTA DA PERNA. Pequeno rio elo Estado da Bahia , 
rega o mun. ele Alcobaça e clesagua no It anhem ou Hanhae,m. 

VOLTA DO CABRAL. Log. do mun. da Barra de S. Ma-
theus, no Estado elo Espito Santo. · 

VOLTA DO CANDONGA. Log. do Estado de Minas Geraes, 
no mun . ele Ponta Nova. Fica em terr as de propriedade elo se
nador Silveil'a da Motta . 

VOLTA DO CURRAL ALTO. Ad iante do Lagoão ele 
Santo Amaro, fica a grande ilha do Curral Alto, formada por 
dous bt•aços do rio Jacuhy : o elo S. toma o nome de Yolta 
elo G1t1"?"al .tlll'o e o elo N. 'Vol ta do Fut•ado. Na volta do 
Curral AI to o canal é mais largo, porém menos fundo que o 
do Furado. (Homem de Mello . E x ctwsões 1Jelo R .. G. elo 
S t t l). 

VOLTA DO ESPIRITO SANTO. Log . no dis~ . de 'l'aca
ratú elo Estado de Pernambuco. 

VOLTA DO FRADE. Log . do Estado elo R. G. elo St!l, 
acima da barra do Subtil no rio Camaquan, entre as sel'l'as 
ela Sapata e do Subtil. 

VOLTA DO FURADO . Adiante elo Lagoão de Santo Amaro 
fica a gl' ande ilha do Curral Alto, formada por dous braços elo 
ri o J acuhy: o do S. tem o nome de Volta. do Curral Al to e o 
do N. Yolta, elo .b'm·aelo. Este é muito to1•tuoso, mais estreito , 
porém mais profundo do qne o outro braço: por elle ~P. naveg<:. 
Quasi em meio do mesmo fi ca a corredeira da Caven·a, a pn
meira que se encontra subindo o ri o. (Ba !'ão Homem de Mello, 
E xcu•·sões pelo R. 6. do S%l.} 

VOLTA DÇJ O' . Log. elo Estado de Minas Geraes, no dist. 
das Aguas Vn·luosas elo Lambz.ry. 

VOLTA DO PERIQUITO . Cotovello do riO Paraguay , 
cerca ele ci nco kils. aba ixo do for·te do Príncipe, no Es·~aclo ele 
Matto Grosso. 
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VOLTO DO RECANTO. Log. do rio Paruahyba, a menos 
de tres kils . acima da cachoeira Sussuarana . Ahi existem, no 
rio , muitas pedras elo lado do Maranhão . Cerca de 12 kils. 
acima fica o morro da Chuva. 

VOLTA DO RIO. Log. do Estado de Pernambuco, no mun . 
de Grava lá. -

VOLTA DOS CARAZES. Denominação do braço oriental elo 
rio Jacuhy, na foz; Estado do R . G. do Sul. Recebe os rios 
Gravatahy, dos Sinos e Cahy, todos na vegaveis. Subindo- se o 
1·i.o encontra -se acleante da Vol·ta elos Carazes, a ilha do l'au 
Vermelho . 

VOLTA DOS MEIRAS. Pov . elo EsLado da Bahi a , no 
mun. ele Poções, com uma capella . 

VOLTA E SCURA . Ribeirão do Es tado de Santa Catba
· rina, atn. ela margem dir. elo rio 'rijucas. 

VOLTA GRANDE. Dist. do Estado de Minas Geraes, no 
mun. ele S. Gonçalo do Sapucahy. Orago N. S. da Conceição. 
Foi creado parochia pela Lei Prov. n. 2. 779 de 19 de setembro 
ele i881 , que constituiu-a com territorio desmembrado, par te ele 
S. Gonçalo e parte de Santa Rita elo Sapucahy. Em suas divisas 
ficam : o carrego cld Sapucahy, ribeirão elo Areado e rio Turvo. 
Tem duas escbs . publs. de ins'lr. pr im. ,creaclas pela Leis Provs . 
n. 2. 945 de 23 ele se tembro ele 1882 e 2.847 ele 25 de outubro 
de 1881. Sobre suas divisas vide: Leis Provs . n. 3.082 ele 3i de 
ou•LJbro ele 1882 e 3.4•12 de 28 de setembro ele 188'7. 

VOLTA GRANDE . Log. do Estado elo Piauhy, no termo de 
S. João elo Piauhy. 

VOLTA GRANDE. Log . do Es·taclo elo Paeaná, no mun. do 
Rio Negro. 

VOLTA GRANDE. Pov. do Estado de Minas Geraes, no 
mun. eleS. José d"Além P ar a,hyba . Ot·a,g0 N. S. da Conceição. 
Tem uma, esch. pub. de instr. prim. e uma estação da E. de F. 
Leopoldina. Foi creada dist. pelo Dec. n. 404 de 5 de março 
de 1ts91. 

VOLTA GRANDE. Log. do Estado de Matto Grosso, á 
margem clü·. do rio Cuyabá, no clist. ele San ·~o Antonio do Rio 
Abaixo e mun. da capital. 

VOLTA GRANDE. Uma elas estações ela E. de F. Leopol
dina ; no Estado de Minas Geraes. Projecta- se um ramal ferreo 
dessa estação ao arraial do Aventureiro .. Tem uma n,gencia 
do cor~eio . DeHa parte o r amal do Pirape·tinga. Na linha 
pvincipal, Volta Grande fica entre P antn,no e S. Luiz, e no 
r amal fica proximo a S . Sebastião. 

VOLTA GRANDE. Morro elo Estade ele S. Paulo, no clist. 
do Lageaclo, entre os kils. 476 e tfi7 d1.11 E . de F . Centra l do 
Brazil. 

VOLTA GRANDE. Ribeü•ão do Estado ele S. Paulo: cles
agua ll [t margem esq . do rio Tieté, pro:dmo ao ri0 elos Lénçóes 
e ao col'l'ego do João Bonifacio . Tem uns 6•n de largo. (Inf. 
loc. ). 

VOLTA GRANDE. Rio elo Estado de Santn Cathurina, affl. 
da margem esct. do Hapocú. 

VOLTA GRANDE. Arroio do Estado do R. G. do Sul, 
vai para o rio Tac1uary. 

VOLT A GRANDE . Arroio do Estado elo R. G. elo Sul, vai 
para ô rio Cahy. · 

VOLTA GRANDE. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, 
banha o clist. de S. Pedro dos Ferros. 

VOLTÃO. Log. do Estado elo Rio de Janeiro, no clist. ele 
Itab:1poana. e mun . ele S. João ela Bal'l'a. 

VOLT AS. Ribeirão do Estado elo E. Sau·to, affi . do rio 
Fundão. 

VOLTA REDONDA . Pov . elo Estado elo Rio de Janeiro, 
no mun. cb Barra MansDI, ligada ao Amparo por uma es~racla ; 
com duas eschs. publs. ele instr. prim. Agencia do correio. 
Estação telegraphica .. Ahi fica uma estação da E. ele F. Cen
tral do Bmzil (ramal de S. Paulo}, entre as estações ele Pi
nheiros e Barra Mansa, 144k,347 clistan·te da Capital Federal 
e 37•!m,200 acima do nivel do mar . Dahi parte uma estrada 
que se dirige ao dist. de S. Joaquim. E' essa estrada a mais 
importante da Barra Mansa e serve a dous di~ts. muito rieos 
e productores. 

VOLTA REDONDA. Estação ela C. C. ele Ferro de São 
Paulo a Santo Amaro, no F.s·trtclo ele S. Paulo, éntl'e Encontro· 
e Srtnto Amaro. 

VOLTA REDONDA. Carrego elo Estado elo l"tio de Janeiro, 
affl. do ribeirão ela C::tchoeir<1 Grande. 

VORÁ. Rio do Estado do Paraná , affi. elo Fortaleza, no 
rnun. do Pirahy . 

VOROPOCA. Bai rro do mun. ele Xiririca e Estado ele 
S. P<tulo. 

VOSSOROGA. Log. no mun. ele Sot·ocaba do Estado de 
S. P aulo. 

VOSSOROCA. Rio do Es·tado do Paraná, reune-se ao São 
João~ Serve de clivisa ao elis·t. de N. S . elas Dores dos Am
brosios. 

VOTUPARIM. Morro elo Estado de S . Paulo, no mun. de 
Sant'Anna do Parnabyba . (In f. .loc.) . 

VOTUPOCA. Serra elo Estado de S. Paulo, no mun. de 
Xiririca . 

VOTORANTIM. Bairro elo EsLaclo de S. Paulo , no mun. 
ele Sorocaba, ligado á cidade deste nome pela ':ia fenea Vo
torantim, banhado pelo rio Cubatão, com uma 1mportaute fa
brica ele estamparia de chi tas. 

VOTOR ANTIM . Morro do Estado de S. Paulo, entr e Jun
cliahy e Para nahyba. Na Lei Prov. n. 14. c~e 2i ele abril ele 
1853, que es·tabelece esse morro como cltvtsa entre aquelles 
muns., lê-se , Voturanxim. 

VOTORANTIM. E . ele F. elo Estado ele S. P aulo, vai ela 
cidade ele Sorocaba até Itupararanga. 

VOTORANTIM. Cachoei1·a no rio So1·ocaba e Elstaclo ele 
S. Paulo . 

VOTURÕI!:S . Inclios que habitavam os sertões de Guara
puava, na do Estado elo Paraná. Geralmenta clebocbaclos, en
tregavam-se á pesca, caça e dança. Em 1822 formaram uma 
especie de sei'ta com o fim ele dar bailes, que duravam ·toda. a 
uoi'te, e em que praticavam as maiores t orpezas. Eram ~r~e1s, 

'

:vingativos, aviclos em derramar o sangue humano e ~1fh?e~s 
ao aldeamento tentado pelos exploradores, que, e~ prmctplO 
elo seculo actnttl, internaram-se por aquelles ser·toes. Prosta~· 

lvamse ante a effigie, em miniatura, ele um papagaiO. Eram 
tambem denominados Do•·íns . 

VOTURUNA . Mono elo Estado ele S. Paulo, no muu. ele 
lsant'Anna do Parnahyba. (Inf. loc .). 

VOTURUÁ. Morro elo Es·tado ele S. Paulo, na ilha ele São 
Vicente. D'e!le nasce o rio S. Jorge. Alguns escrevem Vt~ttt.
?'WVá. 

VOTURUNA. Morro elo Estado de S. Paulo, en·ure os muns. 
de S. Roque e Parnahyba, f ronteit•o aos contraforLes orie~taes 
da serra ele S. Fl·ancisao. «Parece, d1z o Sr. Azevedo JV!ai'
ques, por sua estrucLura conter formações metallicas; já os 
antigos o designavam como aurífero, quando foi explorado por 
Affonso Sardinha om 1590 . Em suas immecliações foram ou
tr'ora assentes a importante fazenda e capella ele N. S. da 
Conceição, edificada pelo nota Yel paulista capHão Guilherme 
Pompeu de Almeida, das c1uaes ainda existem vestígios .» Vide 
Botttr~~na . 

VOTURUVÚ. Um dos quarteirões ela parochia ele Votuve
rava do Estado do Paraná. 

V0TUVERA VA. Villa e mun. elo Estado do Paraná,. na 
com. de Curityba. Orago N. S. do Amparo e diocese do 
Paraná. Foi m·eacla parochia elo mun . de Curi'tyha Lei Prov. 
n. 30 ele 7 ele abril de 1855. 'r ransferi·da sua sécle para a 
margem do rio Assunguy em tel't'enos para esse fim doados 
por Dbmingos da Costa pelo ar t. I ela Lei Pro v. n . 67 de 23 
ele maio de 1861; ·transferida cto Assunguy ele Cima pa.ra Vo
tuverava pela ele n. 255 ele 1ô ele março de 187'1. Elevada á 
categoria de villa pela ele n . 26Z ele 3 ele abril ele 187i, que 
constituio seu mun. com o dist . pe Yo·tu:ve1·ava e o da coloma.. 
do Assanguy; e pela ele n. 448 de 24 de março de 1876 . Instal

Jlada em 14 de maio de 1879 . Comprehande os bairros Caeté, 
Itaperussú, Roseinha, Capirú, Caeté, Pilãosinho, Cant:o:gallo, 
Lim oeiro, S. Pedro, FaisqueTra, Sant' Anna, .Serra. Pmha~, 
Pombas e Voturuvú . Tem eschs , publs. ele inst. p,im, Agencta 
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do correio. Sobre suas divisas vide Lei Prov. n. 574 de 8 de 
abril de 1880 ; n . 702 de 20 de novembro de 1882. Dista 42 

.k ils. da capital, 5-! do Serro Azul, 60 do Gampo Largô e 30 
do Al'l'alal Q.eimado. Cult tll' a ele cereaes, fumo e her va m atte . 
8l'iação de gado . E' o mun. bastante montronhoso, havendo 
planícies á margem elos rios. E' di '.'iclidos em duas zonas: a 
i a sitttada ao S . ap resenta no cume das montanh as campos 
n a turaes ; nas fraldas e nos valles matto virge m, sobt•esahindo 
na sua flor a o magestoso pinheiro e a corigonha, que fol'nece 
a ·herva matte ; 2a ao N. ê formada pelo valle do rio Ribei
rinha e elos seus affis . , ah i as mattas tem uma feição ma is 
tropical, havendo grande num~ ro ele madeiras ele !ei. As prin
cipaes serras elo m un . são : a de Betara, a ele Sant'Anna e a 
do Canha . 

VOUGA. No J?-e ele um t·io cl~ Pot• tu~al dado por João Leme 
elo Pt·ado ao no Corrente, aff . esq . a o l\Iiranda. quando em 
1776 anelou explorand-o este rio, no ills taclo de MMto Grosso. 

VOUVÉS. Indios inclomave is : residiam entre os ·rios Pa
jehú e Moxotó, perto el a sert•a ·Amdpe, jnnctame nte com a s 
trib tt• Chocó, Pipian e Uman, que fa llavam a mesma língua, 
e com quem viviam sempre em g ue t•t•a . Alimentavam-se de 
fructos sylvestr as e da caça, que comiam assada, no mesmo 
estado em que a matavam. 

VUTURUV Á. V ide Votun d . 

X 

XACORORE. Lagoa aos -16°10'3 , á margem esq. do Cuyabá 
perto elas collinas de Melgaço, entt·e aquelle rio e o Cuyabá
mirim, com os quaes se liga ; no Estado de llfatto Grosso . 

·« Logar e bahia na margem esq. elo t•io Cuyabá, n a L a t. ele 
16°8' a 16° H ' ; no Estado de iYla!to Grosso . Tem mais de uma 
legua de diametro . Vem um sangrado!: pelo qual communi
ca-se com este t•io, n a ex trema occ iclenta l das collinas ele 
Melgaço, e outros mais ab:tixo . Tambem se communica com o 
Cuyabá- mirim, elo qual ê separado por uma col!i11a ·isol ada 
(B. de Melgaço) » . 

XACOTÉOS. Indios do Estado ele i'Ylatto Grosso. O B. de 
Melgaço iliz serem elles uma tribu ele Gua icurús . 

XACUR U HINA . Rio elo qual não sabe- se haje mais do 
que ha um_ secU:1o, quando H.icarclo F r anco, em _sua DescritJÇão 
Topographwa, clrzra - suppoem-no uns aff. elo Armas, outros elo 
Sumidouro - Nasce nos campos dos P a recys em contrafontes 

. com o Jaurú. Na margem de um seu aff. descobriram os 
antigos uma lagôa de agua salgada ; entt•etanto não passa por 
ser ele grande cm·so. A Oa?' l CG Ge1 'cGl do impe1•io de i 8:l3 . 
conforme os melhores dados, fal - o ali. do Juruena:, dando-lhe 
nascente aos 13°33'S, tendo pot· afl'. esq. o· rio das Salinas. 

XADÁ . Igarapé ou lago elo Estado elo Amazonas, á mat·gem 
esq. do rio Madeira, no Pat•aná das Arar as , dist. eles te nome 
e mun . de Borba . 

XAF ALO TE. Ser ro elo E~ ·tado elo R . G. do Sul, s ituado 
junto ao do Navarro, e em cujo cume existiu outr'ora um dos 
marcos ela linha clivisor·i!a entre o Brazil e o ·Estado Orienta l 
do Uruguay . (Araujo Silva) . 

XAGU. Colonia mili ta r no mun . de Guarapuava elo Es tado 
elo P a ra ná. Fica a :!74 kils . ao occiclente ela cidade de Gua
rap.uava. 

XAGU . Rio do Es tado elo Pl\l'aná, aff . elo Jguassú. 

X ·AMA. Nação incligena do Es~aclo elo Amazonas, no rio 
. Japu rá , ela qual provém a pop. de Teffé, Fon~e Bé\a e São 
Fel'.llanclo. Dis tingue -se pelos beiços pintados de negro, e um 
r i sco de cada ca nto ela bocca {,~ orelhas (Araujo Amazonas) . 
O Dr. Alexandre Rocll'igues F e r·rei t•a menciona·a habitando a 
pov. de Santo Antonio elo Castanheil'O . 

XAMU CÔCO. Tt•ibu ele aboi"igones que hab itam nas visi
nhanças cb. Bahia Negra, na .t'ronteil'a ela Republica e do 
Estado ele M:at·to Grosso . 

XANACY . (RiJ) . Vide Xingú . 
XANARIE. Ilha elo rio Solimões, cir.co milhas acima ele 

'l'abatinga; no Estado elo Amazo:1 as . 

XANÉS. Formosos moL"ros pyramidaes, altos e affectando 
a fóL·ma ele um triangulo isoceles . Per•teucem á set·ra dos 
Do.urados , proximo a N!andioré . Distam urua a duas milhas do 
rio Paraguay. São vistos desde Covumbá e ficam no Estado 
ele i'IIatto GL"osso. 

XANES. Bahia do Es tado de Matto; quasi fron te ira aos 
mol'ros elo mesmo nome, uma legua abàixo elos quaes abre- se 
para o P araguay. T em tambem communicação para o S. Lou
l'enço . 

XANXERÊ . Arroio do Estado do Pat•ana, aff. do Xapecó 
ou Cha;pecó. Contorna com a; coli:mia deste ultimo nome . 

XAPECÓ. Vide Chapecó . 
XAP EN A. Ribeirão do Estado de ll!atto Grosso ; nasce a o 

S. elo Canastrão e affiue á esq. ~lo Miranàa, uma legtta acima 
elo Be~ione . (B. ele i\Ielgaço). 

XAP ERU. Nação incli gena elo Estado do Amazonas, no rio 
BL"anco. (Arauj o A.mazonas). 

XAPU RY. R io do Estado do Amazonas , no alto rio "~cre; 
no mitn. ele Fleriano Peixoto. 

XARA YES (Lagos). Impropriam'eute assim se denomina 
a planicie, em que corre o PaL"agnay , desde a foz do Jaurú 
a té o Feixn elos Mot·l·os, a qua l inunda- se •annualmente nessa 
extensão de 100 ele N . ' . e em largura, que em algumas par tes 
a lc11.11ça ou excede a 40 leguas. Advirta- se, pol'ém , que , mesmo 
nas maximas enchentes, ficam sobra11cei t·os á alagação não 
só mente os terren os m 1nt.uosos, que em diversos logat•es bor
dam o Paraguay, como collinas, mor r inhos e recluc bos mais ou 
menos extensos de terrenos pl anos . Bem assim no te1npo ela 
secc~, além elos rios affs . do Paraguay, subsistem muitos depo
si tas ele aguas, mais ou menos extensos, especialmente na 
ma rge m clir. onde existe m os l agos Ubet·aba, Gttahi ba, IIIan
clioré, T ame ngos, Neg t•a e otltros mais perruenos. (B . de Melgaço) . 

XARAPU CÚ. Ilha e igarapé do Estado do P ar á, na ilha 
ele Mat·ajó . Vide Chara.1mcú . 

XARQUEADA. Baü•ro elo mun. ele Piracicaba, no Esta;do 
ele S. P aulo; com uma esch. publ. de inst. p'rim., ct·eada 
pela Lei F'rov . n. 26 àe 16 ele fevereiro de 1881. Vide Char
qtteacla. 

XAVIANA. Lago do Estado do Amazonas, na ma1·gem dir . 
do riJ PtlrLÍ.S. E' g rande e fica perto ela margem do rio (Dr . 
S. Coutinho). 

XA V:IER. Log. elo Estado do .Rio ele Janeiro, no mun. de 
Cabo F d o, na estrada: que une o clis t . de S. P edt·o cl' Aldêa ao 
pov . de Iguaba-Grand,~ . 

XAVIER . Pov. elo Estactd de Minas Geraes, no dlst. ela 
cidade elo Bom Successo, com uma esch. municipal. 

XAVIER (S.). Serra do Estado do Rio Gra nde do Sul, no 
mun. de S. Gabriel. 

XAV:IER. ·Mot•ro no mun. elo Bom Successo do Esbado de 
·Minas Get·aes . . 

XAVIER. Serra no mun . da capital do Estado de Mabto 
Gt·osso , n a freg . ela Chapada. 

X AVIER . Ilha na custa oriental ela ilha de San ta Catha
rina, no Estado cles·te nome, a 5 milhas ao S. da das Aranhas. 
E' baixa e da t•ocha viva . Tem boa agua potavel e os pescado
res refazem-se cl'e!la em uma pia natur·al. Diz a tradição que 
o nome de Xav ier provém de um individuo que em tempos 
remotos fôra para ahi desterraclo . Observa- se n'ella uma 
i nscripção, que ·torna- se bem semivel a certas horas por eff'eito 
ela l uz so lar . 

XAVIER . Igarapé elo Estado elo P ará, entre Marapanim e 
Mwtapy- quara. 

XAVIER. Riacho do Estado do Piauhy , affl. do rio Poly. 
tXA VI E R . ~\.rr•oio do Estado do R. G. elo Sul, affi. do ar

roio do Portão, ttrib. do rio dos Si.nos . 
XAVI E R (S.) . Arroio do Estado do R. G. do ~lll, affi . elo 

rio Uruguay, proximo aos raios Commaudahy e !Juhy- guassú. 
XAVIER . Arroio do Estd.clo do R : G. do Sul , afl:l . d i r. do 

a11 l' Oio Subtil, que o é do rio Camaquan e este da l::I.gôa dos 
·Patos . 
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XAVIER. Rio do Estado de Ma tto Grosso , ba nha o mun. 
do Livramento e desagua no rio Cuyabá pela margem direita . 

XAXI M. Log . do Est ado do P a raná , no mun, ela capital.. 

XERENTE S ou CHERENTES. Inclios do Estado de 
Goyaz , e httbitaclores das peoximiclaeles elo rio Tocantins, acima 
ela cachoeira elo L"ageaclo, entre os rios Pre to e Maranhão. 
São guerreiros, trac tn.veis e aptos para todo o serviço. A r espeito 
delles diz o padre Frei Ra!1hael de T aggia, missionar io apos
t olico capuchinho: - «A rel ig ião pat•a elles é um nome desco
nhecido, pot·ém crêm em uma viela futura, por isso gu11t·dão um 
cul to especial para com seus defuntos, is to é, uma lembraoç::t 
melan~olica, acompanhada por mui los dias ele pra ntos, mu nindo 
as sepulttuas com comestiveis e instrumen tos, de que se servião 
quando vivos. Conservão ~ lgtlm as superstições, como de cham a
r em pelos mortos com can ti gas lamen·taveis : fazendo, passados 
muitos dias , rigoroso jejnm : ele modo que, achando-se privados 
ele for ças, imag inão esta!' no so l, na. lua, fallanclo com as a lmas 
de seus parentes .. Fóra disso uão conhecem cu lto de qual idade 
alguma. Desej o tt•azer este numeroso povo ao cb t·is·tia.nismo; 
porém as difficulclades são presen·temelYte grandes, e pot' ora 
insuperaveis , já pela linguagem custosa, inclinações inve te
r adas e enraizadas em setl cor ação, já pela necessaria vida 
errante ; o que sómente com continuados trabalhos se pocled . 
vencer. Por ont só cabe conservai- os como nossos amigos .. . . 
A edncação é brutal para as mulheres, criando- se as mesmas 
sem r eserva, quando os homens crião -se a par tados em casa 
particular, até chega1·em á uma edacle compet~ nte . Admittem 
a polygamia e o clirorcio. Contam os mezes por l u ~ s. F <tzem 
festas, particul armente em tempos de fartm·as , colheilas ele 
roças, e ele caçadas prosperosas. Tingem- se ele varias côrce; e 
nos jogos, entre os qmtes é o mais celebre o ela zo, ·a ele B~witi, 
em cuj o diver timento dipu lão-se as forças, correndo; e nesse 
a nelar ligeiro toma.ndo un~ elo hombro ele outro a u1esrn a Zot·a. 
Os in stntmen·tos guerreiras são : arco, flecha, clava, mei a- lua 
ele pedra raríss ima encas toa cla em uma bas te ele páu enfei tado. 
Os ins·tmmentos m us icaes são: bus ina de cabaças compridas 
e o maracít, qtte é uma Ü.'auta ele coitere~.::t vasia, cnde botam 
um as pedrinhas, e encastoacla em uma vara, e movida, e bem 
a ftl zer o tom de i.Vlaracá-cá». Qg .\"erentes- A lmens . Pelo nome 
ele Xeréntes conhecemos Inclios meio selvagens e meio civili sados 
que habitam o Es·taclo ele Goyaz. Eates proprios chamam- se 
Akuen, palavra cnja accepção genuína é desconhecida, mas deve 
significar pouco mais ou menos a gente, o homem, o valen·te, 
o ill ustre , o :forte . Os Akuens, como os Gregos e Romanos, 
não hesitam em chamar barbaro quem não é ele sua paren
t ela : elles, está clal'o, sós não são barbaros . Habitam 
ac·tualmente a r egião média do 'l'ocantins, onde possuem cinco 
a seis al deias, segundo um chefe que aqui esteve, orçam 
por uns cinco mil, avaliação exaggerada e i nteresseira . Mais 
approximado ela verdade anelará quem reduzir o algarismo 
á metade; talvez acerte qnem tirar-lhe um zero. Na éra ele 
40 visit0u -os o viajan te francez conde ele Cas tel nau, que co
lheu um vocab ulario, publicado no quinto volume da nar~ 
rativa de sua viagem . O mesmo vocabulario r eproduziram o 
venerando Martins em seu glossario e Couto Magalhães em 
sua Vtage m ao A1•aguaya. Cout o ele Magalhães, além ela nada 
accrescen·tar á. quota. pr imitiva, descuiclou-s1 de indicar a pre
ceclencia, ou sequer de lransfo1·mar a orLhographia ft·anceza 
na ele nossa li ngua , o que tem dado a não p_oucas confu
sões . Pouco mais ele cem palavras, eis quan to se conhecia 
até 1893 elos Akuens. De então para cá t em vindo não me
nos ele tr~s levas d'elles, e na Bibliotbeca Nacional t e m-se 
traba lhado para augmenLar as acqu isições . A primeira leva, 
que appareçe u em 93, constava de cinco indios, e toi incon
testavelmente, a mais intet·essante, porque trouxe um velho co
nbecedo t· das tradicções da tr·ibu . Infelizmer.le não foi possível 
examina1 - a cuidadosamente; pouco mais se fez do que co!het• 
palavras e mu ito po ucas indicações gramma ticaes . De tl'acli
cções ethnicas a colhei'ta fo i ainda mais insigniftcan te: I ndio 
só as narra em sua língua, e mesmo nella não é facil enten
dei- as : transpor·ta ndo- as para lin_gua estranh <t, alt era-as, mu
tila-as·, confLlnde- as a t ::tl ponto , que é um alliv io quando elle 
di z que não sabe mai s . A segunda leva con8tava ele quatro 
pessoas e esteve ::tqui em feverei re ou março d'es te an no. Boa 
gente, e disposta a trabalhar ;_ q uanto a t radi;:ções nada absol u·ta
mente sab ia; quando se ~lludJU á q u~ lquer cl e! las, mos·~r0vam-~e 
surpr ehencliclos como se lhes aviYassem uma re rmmssenc1 a 
vaga, mas cl'aÍü não passavam . A te rceir.1 leva, que a inda 
a semana passada ach a va- se en·tt·e nós , constava ele cerca ele 15 

pessoas. Desde S. Paulo fizeram-se annunciar ruidosam ente,. 
como Xavantes do Rio Gt·ande do Sul. Quasi tantas mentiras 
com o pa la vras ; nem eram Xavautes, como depois confess:J.l•am, 
nem et' tl.m elo R io Gr ande elo Sul, como já se sabia, pois no 
R io Grande não ha iudios clesla denominação . O chefe desta 
leva , Gabt•iel ou Curuzé, forv o mesmo ela leva ele 93 . O mais 
inlere"sssante, porém, era o chamado interpt·ete que r econhe
ceu-se não saber palavra de Alkuen. Com es-ta s ·turmas de 
índios, es lá sendo orgnnüado na Biblio·tbeca Nacion a l um 
glossar io, mu ito mais abundante que o ele Caste lnau, e foram 
tambem colhidas algum as pbt·ases , par·a ver si é possível iso
hu· alguns dos elementos gmm ma·t icaes . O idioma não parece 
oft'erecet· s ~ n s especialmen·te clililceis; não poss ue o l subtil dos
Bacah irys, nem o i gmesso afamado elos Tupis-Guaranys, nem 
o a sjlombroso ch elos Crahús, que parecem sahir elas r egiões 
ele a lém-cl iaphragma .. Adifficnlclacle l"em da compt•<ssão a que el
lef1 sujeitam os vocabulo>: nma palavra que a primeira audição 
não parece de mais ele tt•es a qna"tt'osyll abas, quando p•·ontmciacla 
pa usadame nte pode ter seis e mais. En·tão veem-se as vogaes, 
tão r eduzidas que nem mesmo é licito chamai-as neutms, 
emergir e assumi!' seu logar , dissolvendo o la, pt, ??'l?"n , que· 
chocaram-noe o' ouvidos. E' provavel que 11 a ling11a elos Akuens 
como na elos Tupis e na dos Bacahit·ys, não haja syllaha de 
mais ele vogal e consoante. A cli0:1culclacle maiot· provém elo 
organism0 linguisLico. Im agin emos que o inclio ·Lracluz esta 
simples phrase : a cobra mordeu o menin o. Mesmo que elle não 
faca ques tão ele sabe r que especie ele cobt•a foi, ou que quali
clacle ele menin o , pouco te rémos <:~.clian taclo quando quizermos 
saber o qu e no conjnncto é cobr·a , men ino ou morder·. Para. . 
elle a oração a [H'esen la -se como um ·toro, uno, indivisível: 
·tudo é cobra, tudo é menino, luclo é morder . E' preciso que · 
tenha pra·ticaclo muito comnosco para que c mpl'ehenda o que 
queremos, e n o:; mostre as jun·turas de que nattiralmente 
·tem consciencia, mas que lhes parecem clestituiclas de impor
·tancia , Conseguir-se-la isto fdci !ment e dando pbTases parai
leias, em que só um eleme nto variasse, clir-nos -ão . De certo, 
ás vezes consegue-se, m~s é t'a l'o : o I11clio prefe re alterat' 
toda a phr.'aSe que damos e é natural porque não lhe in
·teressa o que nos preoccupa, e a sua língua tem sempre for
mas de sobre·salenles ; as formas fixas e pouco abunclan·tes 
são pri vilegio elas línguas acleantaclas, haj a >•is \a o inglez,. 
cuj a gt·ammatic::t poucas hor as exige. Outra clifficulclacle é que 
o Inclio di z-nos cousa clifferente do que pedimos. Não ·tem, por 
exemplo, verbo subst9.ntivo e todavia, as formas substantivas 
são as que mais empregam. Si, v. g. dissermos: o veado 
como capim , elle ·traduzirá: Veado capim sua comida. Se, como 
succecleu a C'· Dt•. Carlos vou clen Steinen no X i ugú, dissermos : . 
a criança anela de qua·tro pés , os Bacahüys que não con tam 
além ele tres, dirão : a criança anela de clous braços . Sobra as 
traclicções ethnographicas muito pot!CO ha que dizer, pelo mo
t ivo ac ima allegaclo, Da sua historia primitiva, narram apenas. 
que viviam-pelos sertões, al imen·tauelo-se de páos podres ; o rato 
deu-lhes mi lho ; a per diz deu- lhes mudobim ; ele u ma festa no , 
céo .em casa ele Wapslmá o urubu tr ouxe-lhes a mandioca ; 
vV~psku á ensinou-os a p~ntarem-_se ele urucú, de genipapo e de 
páo ele leite. A sua antrga patna cl1zem que ficava perto do 
mar; depois os rios c~~eçaram a. enche t•, e foram obt'igaclos a 
mudar- se para as regwes que hOJe occupam . Mesmo alli não 
teem estado qtuelos; em outro t em po habitaram o Ar ao· uaya 
já es tiveram no rio elo Somno, hoje a last ram-se pelo" Pia~ 
banha. li.' ponto obsctlr o o que q11erem es·tes e ou tros Indios. 
dizer qua nclo assegur a m que ta l co usa lhe-s foi dada JlOl' u m 
animal. T a l anima l dizem elles qqe é ou senhor ou mãi ele 
tal objecto, e e11"tretanto nem veneram -n'o, nem l he pagam ·tri- · 
bu·to a lgum . A explicação mais simples é que o nome elo ani
mal não s ignifica mais que u ma expressão geograph ica. QuandD 
o Akuen d iz pol' exemplo que fo i a perd iz que lhe deu o mu
clobim, explica que numa região dada, caracterisacla pela ahun
daoc ia ele perdizes, foi que a prendeu a usal -o. Regra geral: · 
quasi sempre o an im al que dá o pr esente é homem, como quem 
o r ecebe é mul her ; ha, todavia, excepções. O estudo elos Akuens,. 
in teressante como é, ficaria estc' r il, sinão os ligaosemos a 
alguns elos grandes grupos e~hnogt·aph i cos , em q ue hoje se 
co nside ra divid ido o Brazil. Como se sabe, este~ grupos são : 
os Maypurés, Aruãs ou Aruaks, que desde o seculo passado 
fo ram r econhecidos por Gilii; os Tu pia, r econ heciclos log,J pelos' 
primeiroq colonos, e c uj o idioma tan to esluclat·am os jesuBas 
elo Brazil e elo rio ela Prata; os Ctwahybas, de:et·minados pl'Í n
cipalmen te por Ca rlos von Stei nen e Lucien Aclam; os P anos , 
cuja de term inação ha uns tres annos fei-ta , se eleve a Raul ele· 
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la Grassel'ie ; finalmente, os Gés, estudados por Martins e 
principalmeo·te pelo Dt•. Paul Ehrenreich, hoje sem duvida a 
Erimeit-a autoridade em et.hnographia In cligena elo Brazil. O 
Dr, Paul Ehrenreich inclue os Akuens no grupo Gé, e talvez 
·tenha razão; mas pat·ece que no g l'upo Gé elo illustre sabio 
allemão existem elemen•os incongruentes, do mesmo modo que 
o ant igo gt•upo Guck ou Coco, de Martins enfeixava tri bus de 
filiação absolutamente hecterogenea, como o pt'esenLiu o nosso 
Bap tista Caetano antes de c1ualquet• outt•o, e demonstrou-o 
victor iosamente o Dr. Carlos von den Steinen, De facto, si os 
caracteristicos ethnogt·aphicos dos Gés, isto é, dos Botocltdos, 
são a ausencia de canôas, de rêcle de dormit·, de agricultura, 
a vida nomade com a caça por base de a lim entação, encontra
remos muitas das t ri bus capituladas como Gés que não satisfa
zem taes co ndi ções. Acct·esce a inda que por toda parte depa,·a 
mos a tt·acl icção tup i que os 1'upis vieram do in te rior para o 
li"t toral, enxotando do lit toral para o sertão ou tms tl'ibus que 
os tinham precedido e que conheciam pela denominação gene
rica ele Tapuias. l!]m muitas trihus chamadas Tapuias encon
tramos a tradic\'ãO ele q• te antigamente habitavam o littot·al, 
exemplo os Carit·ys ela ant iga cap it ania de Pernambuco, qne, 
lem bt·ados do tempo antigo, desciam todos os .an no3 ao liltor a l 
reg,t htr- se ele cajú . Não ha motivo para dnv tdat· d'1sto desde 
que Tap uyas e Tupis, Inclios de Jingr~a geral e de lín gua tra~ad:~, 
como os chamavam o3 colonos, es tao de accorc1o. Admrtt1ndo . 
pois que h ouvesse inclios de li ngua travada habi ta ndo o litto
r a l 'é crível que duran te o tempo, tahez contaclo por seculos , 
em' que occupat·am- n'o sem lu tar com os Tupis, ten do cleante 
dos olhos o espectaculo elo Oceano, nu nc:J. se atrevessP-m a sul
cal-o 1 Não é crivei, e em clous casos podemo.> deode ja asse
gurar que isto de facto não se deu. Os G••yano ele S . Pa ulo, 
sabemos por· testemunho explicito, que pescava m no mal' em 
canôa, e en tre tanto eram Inclios de lingua tr.tvada. Tambem 
elos Kirirys ela Bahia, que as tt·aclicções n os mostra m como an
tece<soNs de T upinambás e Tupiniquins na posse do l i"ttoral. 
temos not icio. auth entica ele que navegavam e ::l:tt·a vessavam o 
rio S. Francisco. Con·tra es·ta asserção Pl'Otestam de facto os 
Boruus ou Botocuclos , que levavam a ign01·ancia da ag na ao ponto 
de não ter siquer balsas, chegando alguns mesmo a não saber 
n adar. Des·te estado de at t·azo, conclue o Dr. Paul Ehrenreich, 
que é pelas immed iações da serra elos .Aymorés , nas mattas do 
Espír ito S<ento e Bahia, onde nos apparec~m em estagto ma1s 
rudimen·tar, que se deve p1·ocurar su a pa·tr1a; que as s,t as m~
g t•ações· fot·am no sentido de Hlste para Oeste, que s6 f6ra ele 
sua patl'ia prim itiva é que aprenderam a n ave_e-a r. Ou·tra ex
plicação, porém, afigura-se m3;1s stmples. Os .l:loto~uclos pou~o 
t empo h avia que es tavam no httoral, tanto que ainda se nao 
haviam aclap·tado á vida marítima ; não representam cen~ro ele 
irradiação, mas uma avançada perdida; não silo os mais an ti
gos hab itantes elo li~toral, pelo contrario sua presença é muito 
r ecente. Martius teve um present imento ela Yerclade quando 
chamou a attenção para o modo porque os Botocudos se clis
tribuem transversalmente, como que em fó rm ,t ele cunha, entre 
as populações adjacentes .. Bem diversos é o caso dos qarirys e 
elos Goyaná que, es~es s1m, fo rmaram um bloco mass1po ent t'a 
o li ttoral e o interior. Segundo parece, os Xerentes sao antes 
relacio nados com os Carirys e Goya na elo que com os Boruus . 

XEREZ (Cidade ele). Cidade fnnclacla em 1530, pelo hespanhol 
Ruy Dias ele Melgarejo na margem esq . do Mbo·tetein, hoje Aqui 
clauana, cerca ele 30 leguas acima da conll uencia eles te ultimo rio 
com o ele Miranda, segnnclo parecer do explOI·aclor João Leme do 
Prado, que em '1776 achou nesta p:tragem matto cheio de 
laranjei,·a e limo~it·os . Fora destruída em 1648 pelos Pauli stas 
(B. de Melgaço). 

XERAZ. Ciuacle fundada em 1593, pelos hespanhoes nos 
campos ela Vaccaria . Seus moradores, bem como os de 5 aldêas 
vizinhas, foram desalojados pelos Paulistas. Em 1731.mna expe
dição de 700 clelles desceu pelo 1'apajoz e Pat·anapanema, e ca
hindo de improviso sobre Cidade Real e Villa R·i"cb, as des trui
rum e bem assim cidade de Xerez e :32 aldeias , que form avam 
3 províncias. (B . ele Melgaço). 

XERIMIRIM . Assevera o Sr. ·wal'!lhagen ter lido que 
assim os indigeuas denominaram á ilha de Santa Catharina, no 
es tado des te nome . 

XEXÉO . Log. do Estado das Alagôas, no mun. ela Palmeira 
dos Indios. 

XEXÉO. Serra elo Estado elas Ala goas, no mun . elo Pão de 
Assucar. 

XIBARÚ . Rio do Es tado elo Amazonas , affi. da margem clit·. 
elo r io Negt·o, aos 22' 26",60 ele Lat. S. e 20° 56' 25" 20 de Lo» 0 
elo Rio ele Janeiro. ' "' ' 

XIBAU Á . Log . no rio Jurttá, Estado elo Amazonas. 

X IBOREN A. Riacho elo Estael<J elo Amazonas, na mar,.eru 
cl it·. do rio ~eg t·o ab:üxo ela fl'eguezia ele Jabú. (Araujo A~la-
zonas). 

X I BUHY-PEUA. Lago elo Estado elo Amazonas, no mun . 
de Urucará. 

XICOLOMÃ. Grande banhado ela margem do rio Gravatahy. 
no ].l;s~ado do Rio Gt·ancle elo Sul. (Araujo Silva). 

X IÉ . V ide I.xié. 
XIMENO . Riacho do Es tado das Alagoas, fol'ma com 0 

r iacho .l.ngel im o Camaragibe- mirim . 

XIMUCUHY. Rio elo Estado do Pad., corta a estt·acla de 
Bntgança a 1'entu gal. 

XINGÓ. R io c\ o Est01clo das Alagoa,, aff:l. ela margem eSíJ. 
do ri o S. Francisco. 

XINGÓ . Ribeit·o do i!;stado de Set·gipe, que a divide tio U:s
t ado da Bahia no lado do norte : nasce na Sel' ra Azul; COl'l'e a 
N. 0., e va i clesagu1.r pela d ireita no rio S . Franciscn, a baixo 
da cachQeit·a de Paulo .l.fl'onso. 

XINGÚ. Aldeamento elo ll:sbclo do Pad., sit11ado no valle elo 
rio do mesmo nome. E ' povr·aclo por 6i0 ineli os p2dencentes ás 
tr ii.Jus dos Axipaias, Pc unas, Jurunas, C.truaias e Araras. São 
292 homens, 260 mnlb eres e 1i8 men ores ele 10 annoõ. Caçllm e 
extrah em proelttc tos naturaes . São do bôa indole, (R.e lat3 d'.\gt•. · 
1885) . 

X1NGU. RiodosEs~aclos clelliaLt:> Gros.lo e P <trá. Nasce n a 
serra Azul no pa. t• .Ll lelo de '12' sendo formado pe la reuni ãv 
dos r io> Batovy (1'ami ta toa la elos Ba(la it·is) , Ronu :·o (form ado 
pelo Lttub.t e Bugio) , Kuluene e Co! ism (t) . Desagua no Ama
zona~ na L\1 ~. ele -1° 42' e na Long . ele 325'1 34', segundo Ricardo 
Fl'anco. Recebe pOl' amb:t.s as m:1l'gans diversos tri bs . entre 
os quaes o Fresco, limite entt·e Matto Gro,so e Pará, o' Jem a 
Bacajá, Potcará, Ca rahy ou Cairary, tambem li mite enlre o~ 
dous Estados, o Guirit·y ou Iriry, Mata t·y, Hyabú, Itátá, Ambé 
Parana mucú,.Jurauá, Tam:cnduá, A rapa t·y, Coroatá, ou Curau a·tã 
Maxiacá, Joá, 'l'ucul'uhy, Gual'á, T abarapary, Cacat·apy e Ma~ 
ri·tuba. Em1S-!3, o príncipe Ac!alb2rto da Prussia, acompanhado 
pelos condes ele Bismark e ele Oriolla , subiu por esse r io cerca 
ele 421 kils., e em 1865 o negociante João 'l'orqua to Galvão 
Vinhas subiu acima das dults principaes cachoeiras, q·1e des
creveu minuciosamente. De Porto ele Moz até Souzel a la rgura 
do Xingú varia de 4.800 a S. 000 metros, apresentando antes o 
a specLo ele mar elo que ele rio. Em toda esta ·extensão não h;c 
ilha algttma, sendo por isso soberbo o aspecto do rio. Tem o 
XingCt mni·tas ilhas e é mais encachoeirado do que o Tapajoz, 
d~nominanclo - se Tainna uma elas suas maiores cachoeiras. Do 
dist. do Pombal para cima, não é sensível o fluxo ela marê, e 
da nascente a par le superior ela curva que elle forma aos 4o de 
La·t. S, só pócle ser navegado por meio de canoas, que mui tas 
vezes pasoam puxadas á sirga por cima elas pedras . E' nessa 
curva que existem as cnchoeiras e mais dous saltos, Itamaracá 
e Jaraquá, es·te mais cousiclet•a vel do que as cachoe iras do rio 
acima , e aquelle a baixo. Por ahi portanto rião podem a nelar 
vapot'es. Do ponto extremo ela part~ superior da cut·va ás ilhas 
de Sonzel já pódem naveg<tr pequenos vapores , e de Souzel' 
pat·a b11ixo a navegação é livre. Fer t• eira Penna, desct·evenclo 
os tl'ibs . elo Am:~zon as, assim se expdme a respeito do Xirrgú : 
«O Xin gú n::rsce a 15° de Lat . S. O se u pl'Incipal affi . (pois 
toda.s as n:.tt•t•ações o fazem egual ao pt'oprio Xingú), é o I ri ri, 
O rio col'l'e de S. para N. em um curso superior e meclio, 
a,b t•ga- se muit<1S Yezes semelhando um lago , com grande nu
mero de ilbas at·boris.ula.s. E' tão largo c1ue em todo o per 
cu t•so, sempre se desdobram vas tos horizon tes. Só depois de 
receber o Il'iri é que o r io muda rapidamente . o seu curso e 
forma a gr t~.nde cul'\'a. No principi o desta cur va , o Xing(l 

( l) Seo-undo F, P . l~lll ·enraich o Coli seu ó apenas tl.'ib, da rnat· 
gem esb~ de um rio maior. o Kuluene. E' denominado pelos Chuyits 
Trumaihy-miçu, isto é rio dos Tru·naihys. 
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dobra-se, púr assim dizer, sobre o mesmo voltando para ..S. oE., 
aqui fôrma um lago, tão amplo que o Príncipe Aclalbedo o 
compar011 ao mar ; cla hi muda-se o curso para N. e O., a té 
que att inge mais ou menos a longitude origin~l , em que con 
tinua o seu ctrrso para o Ama~on::ts . Nesta tmmens:t curva 
estão as pri.ncipaes cachoeiras, sendo a principal dentre ell as, 
a ele It:1maracá, que nenhuma embarcação pó ele transpor. A 
agua arremessa-se por um plano excarpaclo, inclinado duas ou 
tres mil11as, e depois precipita -se em massa tulmutuosR. ele 
sobre uma mnr:J;lha ele rocha vertic t<l, form :ondo o Salto elo 
Ita,moirc~cá . Felizmen te para os c«noeiros, a ntes ele ch ~gar ao 
plano inclinado, o rio tem- se di vidido ; o !)!•aço menor, cha ma do 
T apayun<1, ·tem tambem muitas cachoei ras perigozas, pol'ém 
são t odas passave1s por pequenas ca nôas em certas es tações . 
Abaixo elo Ita.maracá ha outms cachoeiras , pot·ém pequen as, 
que pócle- se passar c!Ln'D,nte as enchentes . Abaixo clest<1 ha arre
cifes e ilhas , a té que o rio fin a lmente assume o se.t ctu·so NO., 
que conser va a·té Porto ele Moz . Na lat . de 3> S. ha numeros::ts 
ilhas ele o. lltlvião e aqui tem o rio j á tres ou <tn:ü ro milhas de 
largo; a ba ixo clell a o ca na l é livra . ..\. maio r la rgura e iYtt·e 
Pombal e Veiros é ele quatro on cinco mil h;ts, clahi o rio 
estreita gradualmente até Porto de Moz , ond e tem menos ele 
um<1 mi.lha ele l argm·a . (cit. elo Herbet Sm ith). O X ing(t, diz 
o mesmo exp!Ot·adol', Á ma is cm·to e menot• c1ue o 'l'a pajoz, 
porém a sua ntwegabiliclacle, excep to nas cachoeiras ela grancle 
curva é supet·ior . O 'rapa joz é em ·todo o seu ctll'SO medi o 
obslrt;ido por cMhoeir<ts e quõclas de agtm <1tte só por terra 
póclem sar vencidas; Dl ll.S o X ingú, nll. pJr ção cot·responclente, 
é inteiramente livre. Nas c.1beceit·as h a numerosas cachoeiras, 
mas póclem ·todcts ser passadas em ubús e outras pequenss 
canôas». Além do 1·efe riclo s,llto ele Itam:wac~ .• <1S suas cachoeir ,1.s 
mais importantes são as de 'r ay una e J a raqua. Em sua m:wgem 
clir. acham-se situadas a cidade de Pot·to de i\Io 1. , a vi lla üe 
Souzel e as povs. de c ,u•raze clo, Villarinho elo Monte, Tapará , 
Boa Vista , Veiros e Pombal. 

XINGU. I g·:J;~·apé elo Estado elo Pa rá, no num. ele Ca
metá. 

XINGÚSINHO. Igarapé elo Estado do P a rá, no mttn. ele 
Came·tá . 

XININGA. Log . do Estado elo Pa t· á , no mun . ele Baião. 

XIPAIA . Rio do Es·tado elo Pará, banha o mun. ele Mon
sarás e desagua no rio Pará. 

XIPOCAS. Tribu selvagem que habita as margens elo l'ÍO 
Xingú, a ffi. do Amazonas . «Os Xipocas e Tapaiunas são duas 
hordas que poucas vezes se mostram aos outt•os selvagens, 
que ignora m ao certo o ponto em que permanecem, crendo 
antes , que sejam nomades. Entt·etan·to visitam de quando em 
qu<1ndo as margens do Xingú, onde, porém, pouco se demoram,. 

XIPOTUBA .. Ilha do Estado elo Amazon as , no rio Solimões 
ac ima elo Codo.jo.z e proxima da ilha Pirarara . (Costa Azevedo, 
J . V, Barre·to). Vide Oi]JOt~~ba,. 

XIQUARA . Igara pé elo Estado elo Amazonas, no mun. de 
Borb:1. . 

XIRIRICA. Villa e mun. do Estado de S, P aulo, na com. do 
seu nome, ao S do Estado, na margem clir. elo Ribeira ele Iguape, 
estando parte ela JlO"V. perto elo rio e parte em um outeiro, para 
onde yae conv ergindo a pop. pot• causa elas cheias el o rio , cet·ca 
ele i 6ô .ô kils. da foz do l{ibeira, na Lat . de 249 3 l' 35" Se Lo n!l: . 
de 4° ,fõ' elo Rio de Janeiro. As casas são terreas, ele madeira ue 
barro havendo alguns sobrados . A matriz é pequena e acha-se 
est1·agada, tl'atanclo-so ele construi r uma nova . I-Ia ainda uma 
capella no cem iterio; a de San-ta Luzia _em con_strucção. No 
bairro elo Jaguary ha uma capella sob a 1nvocaçao do Senhot· 
Bom Jesus elo Deset·to e em Ivaporuncluva a capella ele N . S . 
elo Rosario. «'Xiririca, diz Mat"tim Francisco ( Via,ge?n 111ine
?'Cblogioa pela, p,·o·v. de S. Pa~~ lo 1805), fica nas margens ela 
ribeira á esq . , em um grande espraiado que e: la faz: sua cul
tura e ele toda a ribeira consis·te em anoz, canna ele assucar, 
mandioca nl ,.nm feij ão, pouco café, lumo e milho, e mnitos 
pomares ele l~ra nj e iras : ele sua pov. não fallo por entra t· na 
ele Iguape, e ter j {i enumerado na desta vi ll a : seus habi ·t ~ . são 
aleg res, ageis e faceis em seus tra tos, mas pouco tral alhado
res em com paração com os productos annuaes de um paiz ·tão 
fertil como este. Devo aclvertil· que os engenhos, ·tanto de pilar 
arroz como de moer canna, são mov idos por agua: tão grande 
é a abundancia das cachoe1ras. A ri bei ra no porto ele X iririca 

divide-se em dous canaes, isto é, corre pelo grande canal, e 
por outro muito pequeno, formando como um regato, e deixando 
entre meio como uma língua ele terra ou ilh<1, acabada a qual 
torna outra vez tl. reunir-se o regato com o gl'ande ca n<1 l ,, 
Sua egreja matri z tem a invocação ele N . S. da Guia e depende 
da diocese ele ..S. Paulo. «O tel'l'itorio do mun., escrevem-nos 
elo Estado, era conhecido em principies do seculo X VII. A cobiça 
ele ouro, impellindo para todas as partes ela pt·ov. a portu
gttezes e paulis tas, detet•minou a descoberta deste e outros logares. 
Já em 1533 i\llarbim Affonso ele ,S(;mza encat·regara 8. Ruy Pinto 
e Pedt•o ele Góes de form a t•em uma bcmdei?·a para ir em procura 
dos inclios que tinham, em 1531, destl'llido a expedição ele 
Francisco Chaves qae havia parü cl o ele Cananéa para exploral' 
ouro no centt·o. Sendo o cenLro ele Cnnanéa o territol'ÍO ele Jacu
pit•anga e Xit·iricll., e não have11elo obsbaculos ele montanhas, nem 
grandes rios, nesta clirecção, é ele su ppor que a exped ição de 
Cha ves chegasse a ~é terl'itot·ios do actmtl mun. de Xiririca ( l ). 
Mui·to aates ela ftmclação ele qua,lquet• pov . nas mar gens do 
R ibeira , já val'ios logares es &avam occupaclos pelos niÍneraclo
res ele ouro. Em 16 ele j aneiro de '1757 foi assignada a escri
ptura de patl'imonio ela pl'imitiva capeUa. Pot• se 11te11ça ele •19 
de janeit·o de 1763 elo então Bispo diocesano D. F r. Antonio 
da Madre de Deus, foi desmembrada ele Iguapee et·ecl8. em freg . 
com o pa trimonio de duas casas em Iguape, doadas por Seve
rino ele Vet·as e Romão de Veras, e sob a in vocação ele N . S. 
da Guia, senclo s13u pl'imeiro pwrocho o .Revm. Dr . José Martins 
Tinoco, formado •em Coimbra. Como as g' l'a ndes cheias elo 
Ribeira annualmente causassem grandes prejuiz'ls a pop. , r e 
solveram muclal- a para local mais apropriado e livre elas cheias , 
mas graves contenda s se tt·ava:t•am entre os que queriam a 
mudança e os que a isso se oppunham, yencendo finalmente 
aque lles. Os que se oppun ham não se sujeltat'<1111, porém, á 
mudança e passaram - se, uns pat•a Iguape, ouLros p:l.l'a Cananéa 
e muitos p«ra o Apiahy. O patrimonio ela no va freg . foi doado 
pot· R omão da França Lisboa . O local da an tiga pov. é conhe
cido sob a denominação ele Freg . Velha . » S0bre sua fundação, 
diz ainda o 81·. Azevedo i\Iarques: « Teve ol'igem pelo a lcle ia
men·to de inclios elo mesmo nome nos fins elo sec ulo XVI, e 
mais ·tarde começou a clesenvol vLlP-se como po v. regula r pela 
immigração de exploradot·es de ouro, que se estabeleceram por 
toda a ma1·gem do Ribe ir·a de Ig tta pe e seus affis . que mine
raram com pt·oveito eltu•an te algnns annos, ele modo qne a pov. 
foi cl'eada freg·. em 1759. Sabe-se que a pov. foi mudada do 
primeiro l ocal para um c1uarto cl.e legua abaixo, na mesma 
margem, por causa de uma enchen·te considerava! do rio c1ue a 
invadio e inundou, causando grandes prejuízos , com excepção 
da igreja e poucas casas ; porém esta mudança verificou-se com 
opposição e desgos·to de mui·tos c1ue não acompanharam a nova 
pov. e mais tarde foram resiclit· em outros Jogar es , ficanclo o 
antigo local denominado de então em deante - B\reg . Velha . » 
Foi elevada á categoria ele villa pela Lei Prov. n. 28 ele iO de 
mamco ele 1842, sendo ele .7 ele setemb r·o ele :1!8<14 a acta da eleição 
da primeira camara municipal. E' com. ele pr.imeira en tt·., 
creada péla Lei Prov . n. 5 ele 6 ele j.ulho de 1875 e classificacl.<1 
pelo Dec. n, •6.255 de 12 ele julho de 1876. 'rem agencia elo 
correio, um gabinete ele leitu11a e eschs. publs. ele instr. prim. 
O mnn. confina com os muns. ele Iguape e Paranapanema ao N. ; 
com o ,ele IgLtape a E.; com o de Iguape e com o Estado elo 
Parana ao :::; . ; e com o de fporanga a O. E' "'e ralmente ooberto 
ele mattas e capueiras, existindo em alguns l~gares , principal
mente nas margens dos rios, campos que servem pa r-a. crlação 
de ga~o . AoS:, porem, nos ã~tos da Serra Negra, ha .pequenas 
camptna s e fa:ona es, on,!e a ntigamente existiu um a fazend a ele 
ct·iat·. E' percorrido pe las serras Vo.tupoca, A:boboral, Bananal 
Pequeno. Negt•a, elo Mar, que toma ah i no mun. varias denomina
ções; e e regado pelos rios Iguape, Etá , Taquary, Pecli·o Cubas·, 
Bat«tal, Pi lões , Salto e alguns outros. O clima é variavel. 
O terreno do mun. é todo am·ifero, especialmen·te nas margens 
dos aJ!Is . da esq. elo Ribeira. Encon·tra-se ferro em varios la
gares e abumlanbemen te no Ioga r Sapatú e nos terrenos adja
centes ás mmas ele ferro ele Jacupiranguinho e Turvo elo mun. 

(1) Durante a administr·ação de Fmncisco da Cunha e Men~zes, 
Baptista Victorino fo i mandado ao l'io dos Pilões, além da vHia de 
Xit·ii·Ica cerca de 40 kils. para exp!O I'::tr ricas jn.zidas de ou ro daquelle 
l'io, hoje do mun. de Xicirica (Dr. A. Brasiliense. Hist. elo Era.:il •• 2" 
ed ic. pag. 2i7 .) 
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de IgLlape. Ha gL•andes pedreiras dtl marmore ele côres va
riadas, ás margens do ribeirão do Batata! e no morro deno
minado Christovão, bem como muita pedra ca)carea e barro 
sapouaceo . Quanto a diamantes e a ou tras pedras preciosas 
não conta existirem no mun. Ha nas maltas muitas especies 
ele madeiras para construcção e marcenari a. A lavoura con
siste na cultura ele café, canna de assucat·, arroz, milho, feijão. 
A industl'ia limita-se a aguardente, fumo, aasucar, farinha de 
mandioca e de milho, e obras de olaria. O mun., além da 
parochia da villa, compreheude mais a de Sete Barras e os 
povs. denominados: Gonchal, Martins, Ivaporunduva, Barra 
do Bata tal, Meninos, Jaguary, Christovão, Bôa Esperança e 
Bananal Pequeno. 

XIRIRICA. R ibeirão do Estado de S. Paulo, rega o mun. 
de seu v.ome e, após um curso ele 33,3 kils. pouco mais ou 
menos, Llesagua na margem esq. elo Ribeira ele Iguape n 'um 
pequf,no sacco ou enseada que faz a Ribeira . Corre por cletraz 
dos morros f1·onteiros ao clist. elo seu nome. 

XIRIRICA. Ribeirão do Es·taclo ele l\1a;tto Grosso, xffl . da 
margem esq. elo ri:o Camapuan. 

XIRIRIM. Pequeno l'io do Estado do Pará; desagua 
no lago Cm•umú. cerca ele 12 kils. ao N. ela cidade de Alem
quêr. 

XIRIRY. Ilha no rio Branco, affi. elo Negt·o, no Estado 
do Amazonas (Inf. lo c.) 

XIRIRY. Igarapé elo Estado do Amazonas; clesagua na 
m argem. esq . do Uraricoera, proximo a foz do rio Parimé . 

XIRIRY. Pequeno rio elo Estado elo Pará, no mun . c!B 
Al emquer. Desemboca elo lago CUl'umú e parece ser llffi affi . elo 
Curuá. 

XIRIR Y. Lago elo Estado do Pará nas margens elo Trom
betas. 

XIRITUBA. 
ilha Trambioca, 

XIRITUBA. 

Log. elo ·Estaclo elo Pará, em Barcarena, na 
quasi ao sahir a bah•ia ele Marajó. 

Ilha elo Estado do Pará, no clist . de Abaeté. 

XIRITUBA. Igarapé elo Estado elo Pará, no disL ele 
Barcarena e mun. da capital. E' tambem denominadó Janaú-
quat•a. · 

XIRIUBA. Igarapé elo Estado .elo Pará, no mun. de 
Mazagão. 

XIRIUMINY. Rio do Estado elo Amazonas, affl. cl;J. 
margem clir. do Branco, trib. elo Negro, que o é do Amaz?nas. 
Oommunica com o rio Negro por um canal denomwaclo 
Àmajc~ú, formando uma outra boca elorio Branco. Desagua 
defr·on te á pov. do Carvoeiro. 

XIR U AN. Vide Ghirttan. 
XIRUINY . Rio trib. da margem cHr. do Purús, 

XISTO. ·Ribeirão elo Estado ele S . P aulo, banha o mun. do 
Rio Novo e clesagua no ribeirão elo Lageaclo (Inf. loc). 

XIUARÁ. Rio elo Estado do Amazonas, clesagua na margem 
dir. elo rio Negro abaixo de Maracabi. Et·a o extremo occl
dental elo terri torio occupado pelos l\Ianaós no rio Negro. Foi 
em suas margens primitivamente o assento ela freguezia de 
Bararoá. 

XIUÉ. Igat•apé elo Es·tado do Amazonas, affi . ela margem 
dir. elo rio Juruá. 

XIXIÁ. Igarapé elo Estado do Pará, no mun. ele Faro. 

XIXIPAIA. Gentio antrol)ographo que, segundo Baena, 
habitfl as margens elo t·io Xingu. 

. XOCRENS. Indios que habitavam o terl'i-torlo entre os 
l'Ios I"uassú e UruO'uay. Geralmente dehoxados, occupavam-se 
na p~sca, caça e c dança; eram crueis, vingativos, aviclos em 
clen·amar o sangue e clifliceis ao alclemento tentado pelos exl2!o
l'acloi·es do começo do seculo actual. O idioma que fallao é 
o Guarany. 

XOMANAS ou XUMANAS . Indios que viviam conven
cidos de que no corp0 humano a al~a residia na meclull~ elos 
ossos, e queim:.vam os ele seus ma10res. Por uma especte ele 

defet•encia e dedicação n estes, qLterendo ao mesmo tempo que. a 
alm a se abrigasse nelles, bebiam em grandes festins, o resíduo 
elos ossos, de envolta com liqllidos embringantes . 

XOPOTÓ. Rio do Estado de Minas G~raes. Vide Oho
llOtó. 

XUMANA. Nação indigeua elo Estado elo Amazonas, nos 
rios Icá e Japurá, do qual provem a população ele Fonte Boa, 
Maripi, Maturá e Javary . Distingue-se pelos beiços. pin~ad?s 
ele negro, e um risco de cada canto ela bocJ. em cltrecçao as 
orelhas, ás quaes porém não chega ; nellas trazem grandes 
argolas de tucurnan, e as mulhet·es ele pennas. (Araujo Ama
zonas). 'I'ambem esc t•evem Xomana. 

XUMANA . Riacho do Estado do Amazonas, desag ua na 
margem esq. elo Solimões acima do rio Içá, entre o lago 
Caiunitiba e o riacho Quiriá , no dist. de M11.turá. 

XURUINI. Riacho elo Estado elo Amazonas, affl. elo 
riacho elos Ghrystaes (Araujo Amazonas). 

y 

Y ABITURIHA. Nome ele um rochedo exis tente no rio 
Purús; não impede a navegação porque pela margem dir. do 
rio passa um bom canaL 

Y AÇÁ. Ilha elo Estado do Amazonas, pertencente ao quar
teirão elo P ;waná ela Terra-Nova, no 2° elist. parochia de 
N. S. eles Remeclios, mun. ela capital. 

YACO. Rio do .IJ:st:tdo elo Amazonas, nasce na Bolívia e 
desagua na margem dir. do rio Purús. Chandless escreve 
JJy~tacú. 

Y ACY -TAPERÊ. Et•a assim tambem denominada a serra 
hoje chamada Piroca e situada á margem direita do rio 
Nhamuncl<~, affi . elo Amazonas . «Outro nome, diz o Sr. B. Ro
dl'igues, tem ainda esta serra (a da Pü·oca), é a de Yacy-tapC'I·ê 
que na lingua geral significa - tapera da lua-». -

YACY-UARUÁ. Lago do Estado elo Pará, na margem, 
clit·. elo rio Yanlunclá ou Jamunelá, aill. elo Amazonas . Tem 
300 m. de largura, sobre uma milha ele extensão: estende-se 
para o S. e está rodeado ele terrenos montanhosos, cobertos de 
florestas. P elo verão as dimensões do lago diminuem dons 
terços . Suas margens são ele pura arêa, onde crescem alguns 
jarás, leopolclinias pulchras e Ast?·oca?'Y~'m }1111oa1·y. 

Y AHÚ. Rio elo Estado do Amazonas, no elist.. elo Ayrão. 

Y AMÉO. Nação indígena do Estado do Amazonas, no rio 
Javary. (Araujo Amazonas). 

Y AMIACÚ. Rio elo Estado do Amazonas, clesagua na mar
gem ·elir. do Japtlrá, abaixo das cachoeiras, entt•e os rios 
Mauat·api e Yaumemirim . (Araujo Amazonas). 

YANAPUARÍ. Nome dado ao Cuxiuat·a por Christovão da 
Cunha. ( Artwjo Amazonas) . 

Y APÓ . Rio do Estado do Paraná, n asce nos Campos Geraes 
e desa,.ua na margem clir. do rio Tibagy. Entre seus trlbs. 
uotam::'se o Pirahy-assú, o Pirahy-mirim, o L~vrinhas.e o Taboão . 
Yapó é palavra guarany, que, seg~ndo Satnt HJlan·e, s1gnifica 
y l'io, Cb~JÓ que alaga . ~sct·evem dt_J'feren·temenle essa palavra. 
No Dioowna>·~o elo B>-cb:nllê-se Ya11o, se bem que os he~pa.nhoes 
tenham alterado e feito HicbpÓ . Cazal escreve , ora H ubp6, ora 
Ya1Jó. E;tcontram-se tambem e~ alguns es~riptos Ya1Joh (S3:int 
Hilaire- Voya,ge clcms les p1·ovmces ele Samt P attl e ele Samte 
Gathe?"ine ) . 

YAPURÁ . Vide ·Japwtá . 

YAUAIN. Tt'ibu sel'Vagem que babiLa·va ás ma rgens do rio 
Tapajós. O padre Dr . José Mont~iro de N_oronha, em seu 
Rotei1·o, escripto em 1768, faz mençao dessa trtbu. 

::;. YAUARA-PARAN Á, Rio trib. da margem esq. elo Branco; 
n.'Ó Estado da · Amazonas . 

YAURERÊ. Igrapé do· Estado elo Pará, aJII. do 'rapajoz. 
Nelle fiéa a maloca Puxú. 

.. 
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YAU ARETEPÓ. Cachoeit·a no rio Ct·eput"y, a m. elo Tapaj oz. 
Outros dizem Jauarité. · 

YAU ARY-TEUA. Igarapé elo Es tado elo Pará, confluente 
ela ma rgem esq . elo rio Ca pim, onde desagua ao N. elo igarapé 
San to Amonio. A.lJ tUlS escrevem Jcbuarytc11a. 

Y AUIVIRÁ. Ribe it•o elo Solimões, em su a ma rgem di reita , 
acima elo rio Içá , entre o rio Aucrubi e o ribeiro Pa tiá . ffim sua 
mar Jem occiclental est.a assentada a povoação ele Ma Luní, e é 
es ta

0
a s·ta sex ta situa ção. (Araujo Amazonas). 

YAUMEMIRIM. Rio do Esktclo elo Amazonas, afii. ela 
margem di r . elo Japurá, abaixo elas cachoeiras , en tre os ri os 
Yamiaç ú e Pureâs, no clistric\o cl~ i\Iaripi. (A raujo Am azo uas). 

YAUTY. Cachoeira no rio Uuupés e Estado el o Am azonas, 
proxima á elo Cal'l!rú ('Wall ace). T ambem escrevem la u ty . 

Y A Y f~. Ilha elo Est ado elo Pa l' á , na foz do rio da cidade ele 
Breves. 

YA Y Á. Ri acho elo Es tado do Am azon as, affi. elo ri o Negro. 
(Conego André F. de S) uza) . 

YBATE . Vide Ibaté . 
YBYRAYB. Assim denominava- se a antiga aldeia Borary• 

hoje parocbia ele Alter elo Chão ; n o Est'\ clo elo Pará . (Pa dre J oão 
Daniel. Theso~wo Dcscobe?"to n o J11ax irno Rio A mazonas). 

YCAMIABA. Vide Icamiaba . 
YETAHÚ . Nome elo rio Ju·tahy por Ch t·istovão da Cunha. 

{:\.t•auJ o Amazonas). 
YETÉ . Di z Francisco ele Oliveira Barbosa, em suas noticias 

ela Capitania ele S. Paulo, esct•iptns em 1792, que Tietê é cor 
rupção ele Yetê e que esta uHima palavra si gnifi ca rio ele muitas 
ag uas . 

YEUCARI. R io elo Estado elo Amazonas, affl. a ustra l elo 
U aupés, tdb. do rio Negro. (Dr. Alexandre Roclrigues F er
r eira ). 

YHUAÚ. Rio aill . da margem esq. do Xingú . 

YORIMAN. Nação indígena elo Estado do Amazonas, no 
rio Japurá . Sã o mui bem conformados, elegantes , doceis e tra
t aveis. (Araujo Amazonas). 

YOXIMANA. Nação indígena do Estado do Amazona.s, no 
rio Juruá . (Aruujo Amazonas) . 

YP ANÉ. Arroio do Eslaclo elo Rio Grande do Sul ; desagua 
no rio Ibicuhy-guassú junto á barra des te. 

YPANEMA. Vide Ipanema . 
YPAUANEMA. Rio elo Estado do Amazonas, desagua na 

marg-em esq. do rio Madeira, imm edia tamente acima do das 
An a ias . 

YPIRANGA. Vide Ipiranga. 
YPGCRANE. 

Minas Geraes. 
Log . no termo de Manhuassít elo Es·taclo ele 

YRIPUHY. Pequeno arro io elo Es taclo do Rio Gt·ande do 
Sul, tt·ib . do rio ljuhy- pequeno. (Arauj o Silva). 

YÚ. Serra do Es tado da Bahia, no mun. ele Monte Alto, 
ramificacão da Sen·a elas Almas. E' tambem denominada J11a
lhada. · 

YUCARAPI. R io do Estado do Amazonas, de1agua na 
margem esq . do Japurá, acima elas cachoe iras. en·tre o t•io 
Uaca pú-paraná e o riacho Sauá. 

YUCUDEAUA (alclea Yucudê). Cachoeira elo rio Capucapú, 
a ffi. · do Jatapú . 

Y U CUNA. Naçã o indígena elo Estado elo Amazonas, no rio 
J apUl'á, da qual provém a populncão de Caiçara e S. Ma·thias. 
Distinguem-se por pencle: ntes de metal nas orelhas . . UBam a 
monoga mia, punem o aclulterio e admittem o cliYorcio . São 
tra·~aveis, culti vam a terra, e po1· isso são domiciliados. Da 
mandioca extremam a tapioca para seu sus ten t . Foram nume
rosos e g-uerreiros , mas acham-se assaz r eduzidos. (Araujo 
Amazonas). 

. YUKIRY. Lago do Estado elo Pará , na margem esq . do 
t•to Trombetas e um pouco acima do l:lg<l Jnkiry-uaçu . Para 
L. ~ circundado de montanhas. 

YUKIRY- ASSÚ . Lago elo Estado do Pará, na margem esq. 
do rio Trombetas, ao N . do lago Al'ipecú. Entre dive rsas 
ilhotas, que nelle existem , nota-se a elo Diamante, que é a 
maior. 

YUMAS. Log . do Estado el o Amazon as. E ' um dos pontos 
ele escala elos vapores da linha ele Ma náos a San to A n tonio no 
Madeira. Vide Jtmws . 

YUPIÜÁ . Nação indígena do Es tado elo Am azonas, no rio 
J apurá . Dis·tingue- se em furar as or elhas e enchel-as de pennas 
el e tocano (Arauj o Amazonas). 

YURUÁ. Vide J~wttá . 
YURUBAXI. Rio do Es tado elo Amazonas, tl'i b . elo rio 

Negro, em ~uja m argem desagua pouco abaixo ela pov. ~e 
Sttnto A.n :omo do Casta nheiro. Navegando- se por es te r10 
encontram-se mui los lagos, pelos quaes elle com munic:t- se com 
o Japurá . 

YURUPARI-PINDÁ. Vide Jwr~tpari-pinclá . 
YURAPARI-PIRÁ . . Vide Ju r upa,·i-pi1"é•. 

YURÚ-QUIÁ. Nome com que g raciosamente os incli genas 
appeJJiclam o rio Madeira, em allnsão á grande quantidade ele 
madeiras e ilhas fluctuantes, que como que obstruem a su a foz. 
(Ara uj o Ama zona~). 

YUUAR Y. E ' assim tambem denominado o rio Uaranacná, 
affi. do rio Negro; no Estado do Ama,zonas. 

w 

WAGNER . Dis t . elo tllrmo elo :Morro elo Ch apéo, no Estado 
da Ba hia, com uma eschola. Está situado em um ferLil valle, 
rodeado ele verdejantes mattas e ba.nh aclo pelo rio das Lages, 
affl. elo rio Utin ga . T em uma capella de N. S . da Conceição e 
commercio anim a do. Era a antiga pov . ele N. S. da Conceição 
ela Cachoeirinha . · 

WAINY. N<"me primitivo dado pelos P amarys ao rio 
Purús. 

WAINY-AFURRÁ (rio que secca, no clialeclo P ammary). 
Rio trih . da ma rgem dir. elo Purús. 

WAINY- PASSÉ. (Rio pequeno em Pammary). Rio trib . 
do Purús pela margem esquerda . 

W AIMIRIS. Vide Chr ichanás . 
W AN AÇÚ. P ot r a ná e l ago elo Estado d o Amazonas , no 

mun . de Manacapurú. 
W ARNOW. Arraial do Estado ele ·santa Catharina , no 

mun. ele Blumena u . 

W ARNOW. Ribeirão elo Estado ele Santa Ca tharina , banha 
a pov . do seu nom e, no mun. ele Blumena u e desagua no rio 
Itajaby-assü pela margem direita. 

W ATSTRASSE . Log . do Estado de Santa Catba rina, no 
termo ele Joinville. 

W AUPÉS . Rio elo Estado elo An·.azonas. Vide Ua~tpes . 
WEINTZ . Arroio do Es·taclo elo R . G. elo Sul, afr'. clir. do 

r i o dos Sinos. 

WELP FRANK. Liuha na colonia Teutonia, elo Estado do 
R. G . elo Sul; com uma esc h. publ. mixta, creada pela Lei 
Pro v. n. 1. 517 ele 26 ele novembro de 1887. 

WERNECK . Estação da E. F . Melhoramen·tos elo Bra:úr, 
no Estado elo R io ele Janeiro, entre Andrada Costa e. Parahyba. 
Foi inaugurada a 15 de Junho de 1897. 

WESTPHALIA . Log . do Estado do Rio de Ja neiro na ci
dade ele Petropolis, a que é ligada por uma linha de bo;uls. 

WUNDERWALD. Ribeirão elo Eslaclo ele Sat;ta Catha
rina , a ff. da margem esq. elo rio do Testo, trib. do Itaja'hy
assú. Rega o mun. de Bltlmenau.' 

50.32ó 
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ZABELÊ . Serra do Estado d a Bahia, a 30 kils . d a séde d a 
vi l la ela Purificação, a SO. T em ce l'ca ele oito kil s. ele ex:
tensão. 

ZABELÊ . Com es te nome faz Halfeld mencão ele duas ilhas 
~ ituadas no rio S. Fl'ancisco e pt·oximas ela vill a do Remanso. 
Uma é cl nominada ilha gl'ande do Zabele ou Pintada c ouLra 
P equen a . 

Z AB:ELÊ . Riacho elo Estado do P ,t ra b yba elo Norte, ba ·1b a 
o mun. el ' Alagôa elo Mo nlei t· o e desagua no rio du l\leio, mai~ 
tat·cle rio cltt Serra e depois Parab yba . 

ZAB:ELÊS . Co t'L•ego elo Estado ela Bnl1 ia : nasce no 'l'a
ho leiro e desagua n o riacho da Ex t!·ema, · aff. elo I aLL a 
Pie1ue. · 

ZABUMBA (AI·Lo do). No cli s t . ele Santo Antonio do Rio 
Aba ixo, mun. da Conceiçiio e Es tado de Minas Gc l'aes. 

ZACH ARIAS. L og . do Estado elo Rio de Janeiro, no mun . 
ele Ma ricá . 

ZACHARIAS . Col onia. no mu11. ele S. Jose elos P inhaes do 
l~$ taclo elo ParaLHL. A L ei Pl'ov. n. 745 ele 3 l el e outulJrO 
c.l e 1883, creou al1i uma esch. puul. m ixta· d e inst . pl'i
nuH•i a. 

ZACHARIAS. R ibeil'i.io d o Estado do Rio ele J a ncil'o, aiT. 
elo rio Pre to, "tl' ib. elo Parahybumt . 

ZACHARI A S . Ribeil·ão aiL esr1. elo Araguaya . Na'íce na 
s ~ t·ra do Roncadot· e desagua entre os rios cl[l. Casca e o T a puy
r a pe, e m fre n te á g rande ilha de Sant' Anna ou Caru mbaré . 
(Dl'. S. ela Fonseca . Dic _·. cit.) 

ZAGAIA (Chapadão do) . No mun. el o 'S . Sacramento do 
Est:1do de Mio as Gcr aes. DU. ori gem a clivct·sos 1·ibei rões que 
vão desagu<tt' no rio dns Velhas. 

ZALO QUE. Correde ira si tu a la no ri o S. Francisco, pro 
x im a ás denom in adas Mocó e f-\uebra Canoa . 

ZAMBA . Log. do Estado das A lagoas, em P ira nh as .. 

·ZAMBA. P ov. elo Estado do R io de JaneiL·o , no d ist. ele 
N. S. el as Dores de Maca l.Jú; com uma esch. p uul. . de inst. 
p:·im . , Cl'êada pela Lei PrOl' , 11. 1.750 de 30 ele novell1Ul'O 
de 1872. 

no nutn . ele Magé e Estado elo R io ele ZAMORIM . Log . 
Jan~i t·o , no Guat y . 

ZAMURÚN AÚ. Riacho d o Es tado elo Amazonas; desagua 
no rio t>: egro de ft•ont~ da a n tiga pov . de P oiar .:s ou aldêa 
elo Cumarú ·(Dr. Alexand re lloelri g ues F et•t•eira). O co nego 
Anelré l<'e rnandes de Souza e o major Uurj ão e sc t•erem Zc•
?111wli - 1baÚ. 

ZANY . Igar a pé elo Estad•J elo Am:tZ)IHtS, no mu n. de 
T e!I'é . · 

ZAN-ZAN . Co l'L' ego elo E F;Lo.do de Go_yar., a fL da mar"'em 
dit·. do t·io Vermelho. Banha o elist. do Rozal'io elo mun~ da 
Capita l . 

ZEFERINO. Cort·og-n do Es tado ele S . P a ulo; clesagua na 
11l:H'g.< m esq. do ri o Tietê, e ntre o ri l.Je irão dos Pa tos e o cu t·
r ego d<t Ag 1a L impa, prox imo elo salto de Avanhanclava . Tem 
tt:B se is me tros ele la r go . 

ZEFERINO . R~ga to af!'. do l'io G l' ego d o, etne o é d o l"ra~a, 
e este elo Pa racatú ; no Estado ele lvlin as Ger aes . 

ZELOZO. Log . do Es~ado ele P ernambuco, n o muu. elo 
Sel'i nbaem. 

ZE PEREIRA. P ov . do Eslaclo ele Min as Get·aes, no di st . 
de S. Dumin gos elo P r a ta. 

ZEREPAUA . Igarapé do Es tado do P~wá, no m un . de 
Obidos. 

ZEZECA. Corrcgo do Estado de Minas Gemes, ba nha o 
lltun. ele S. Sebastião do Para izo e, a pós um pel'CLl \'SO de Lres 
l\ il s ., J'a~ bat·t·a uo ribeirão do Chapéo . 

DIC C. GJ>O . 97 

ZEZERE (Ri o) . Deu es~:J nome João Lema do Pt•ad.o, na ex• 
pl oração de '177ô, a um cut·so d'agua q ue entl' a no l'io Mit·anda 
a-baixo da coutl . elo ArJuidáuana. Não ha present3 me nte signal 
desLe pretenso rio, que provavelmente é uma esc•)an·te que se 
obs tl'lliu . 

ZIESE . Estação da E . ele F . Melhor a ment0s do Braz il, no 
Distl'ic lo Federal, e ntre a8 estações de Cin ll'a Viela! e d o 
e ngenheiro Del Cast illo. Foi inaugu!'acla em 1 de novembro 
de 1895. 

ZIG-ZAG. Ribeirão do Estado do R io ele Janeiro., no m ·m , 
do Carmo. 

ZIMBOS. Ponta. no Estado d e Santa Catharitia ; fórma com 
a ponla elos Ganchos a enseada elas 'l'iju cas . 

ZINGA, (Jlfc~tt·J Grosso) E spec ie ele var ejão, de que, na na 
" egação tl1t via l , se s~ rvem os canoe iros par a vence t· a corren
teza elo rio, . quando é nulb. a acção elos r e mos. 

ZINGAR ( Matto Ch·osso ). Ma nej <tL' a Zinga . No lil~oral elo 
Braz il, ;:;ingar é imprim.ir a um t'Enno collocado n<:< popa do es
cnl ~ r ou bo te, na clirecc,~ão da quilha, um movimen·to a nal ogo 
ao da helice, da Bclo cles~a sorte impulso á embarcação ( E. 
Ba 1·bosa ). 

ZOMBAR. Riacho ele EsLaelo de Se t• g ipe, banha o mun. ele 
Campos do R i o Real o clesagua no rio J abebery. 

ZOMBARIA . Log-. do Estado do Piauh y , no mun. d e i\Ia t·
vKo . 

ZORELHO. Mol'ro elo Es la clo ele S. Paulo. e n t t·e os mun s. 
ele Juquet·y e Nazat'ebh. · 

ZORÔ. ( 11io ele Jcmeiro) Ig ua l'i a l'e i ta de camarões e elui
abos. 

ZOROBABEL. Illnt no rio S. Francisco, mun. de San·to An· 
to nio cb Gloria d o Curral elos Bois e I.<;staclo da Bahia. 

ZUBIRY. Bait'l'O d o !lll!ll. de S . Bento do Sapucahy, no 
Estado ele , ' . Paulo, com cltta s esc bs. pub ls., cr eadas pela Lei 
n. 101 de 24 de satembt·o de 1892 . 

ZULMIRA. Gol on itt do Estttdo do Paraná, no mun. de 
~J orretes . 

ZUMBÁ . 
üma . 

Log . do Dis tl'ic t'l F ederal , na f reg , de Inha-

ZUMB:EIRO. Cot·r eg-o do li:s taelo de Goyaz, d esag-ua no rio 
S . .Patricia, a lll , d o rio das Almas. 

ZUMBI , s. m. JJ:n~e phantasti co, qu e, seg undo a crendice 
v ulgar, va g ue ia no interior das casas em horas m ortas , pelo 
que se r ecommenda muito a quem ·tiver ele pcr cot·t·er os ai?o
se ntos ás esc•Jras que es teja sempre ele olhos l'ecbaclos , pat·a não 
e ncar a r com elle. Etym. E' vocabulo ela lin g- ua bu nda , sig ni
ficando duende, al ma do outl'O mundo ( Capello e Ivens ) . l<'ig. 
na 13ahia, chamam zumbi áquelle que tem por costum e 
não sa bit• ele casa se não á noute: 'l'u cs um z nm/.li. Em 
o 11~ras p:·ov incias elo norte, dão o nome de zwn/;i a qaal
qtte t· l ugat• ermo, bl'isLonho, sem m eios de communicação. 
( Meil·a). 

ZUMB I . Pov. no mun. el e '!'ouros, na pa rte da costa elo 
E:slado elo Ri o Gr a nde do Nol'te comp t·ehe nclicla entre o cabo 
de S. Roque e a po nta elo Ca lcaHhal'. Se 1'1'e ele m tc rca pa ra 
pocle t·-se bOL·de jar pot· dentro elo canal de Sa nta Cruz . Nc\ prai a 
dessa povoação nau ll'ag"O ll em 1S33 o bl'i gue Josephin~ , que de 
Funcb a l clil'i g ia -se ao Rio de J aneiro. A L ei Prov. n. 935 de 
2 1 de ma t•ço ' ele 1885 ct·eott a hi um a esch, publ. ele instru
ct;Ko primari a pa. l'a o sexo masculino . 

ZUMBI. Logs . elo Es tacl o de Pe rnam lmco, no te1•mo ele 
Cimbt•es e no cli st . ela Torre. 

ZUMBI. Log. elo E s tado elas ~l agoas, em S. Miguel dos 
Campos . · 

ZUMBI . L og . do Es Laclo do llio ele Ja neil'o, no clist. de 
s Gouçalo. 

ZUMBI. Log. elo Es tad o ele Min aR Gel'aes, no mun. ele 
G 11a rad., com eschola. . 
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ZUMBI. Serra do Estado da Bahia, no mun. do Riachão de 
Jacuhipe. 

ZUMBI. Rio do EstaJ0 do Parahyba do Norte, banha o 
termo de Alagoa Gt•ande e desagua no rio Mamanguape. Re
cebe o riachão das Barras. 

ZUMBI. Lagôa do Es·tado do Rio Grande do Norte, no num. 
de Goyaninha .• 

ZUMBI. Lagôa do Estado de Sergipe, no mun. de Pacatuha 
( Inf. loc ). 

ZUM 

ZUNGU, s. m. Casa dividida em pequenos compartimentos· 
que se alugam, mediante diminuta paga n ão só para dormida 
da gente da mais baixa relê, como para a pratica de immora
lidades, e serve de conto a vagabundos, capoeiras desordeiros e 
e brios ele ambos os sexos ( D. Bt·az ). Em Pernambuco e no 
Pará chamam a isso Cc~logi. 

ZUMURUAU. Riacho do Estado do Amazonas, desagua 
na margem esq. do rio Negro, immediatamente abaixo elo rio 
Buibui, no clistricto de Mariuá ( Araujo Ama~onas.) 



SUPPLEMENT·o 

A 

AARÃO REIS. P arada. na E. de F . de Caxias a S. José 
de Cajazeiras, no Estado elo Mil!ranhão, no kil. 46.000. 

ABACATAL. Furono dist. de Atatá, mun. ele i\Iuaná e 
Es·tado elo Pará. 

ABACATEIRO. Log. do Estado do Amazonas, no mun. 
de Coelajás . 

ABACATEIRO. Igarapé do Estado do Pará, banha o 
mun. de S . Miguel do Guamá e desagua no Mururé. 

ABA DA SERRA. Log . do Estado elo Ceará, no ·termo 
de Benjamin Constant. 

ABAHY. R io elo Estado do P at"á, no mun. da Cachoeira. 
E' tam bem denominado Caracará. 

ABAN AÚ. Igarapé e lago elo Estado do Pará, no mu11. de 
Faro. 

ABELHA. Al'l'oio do Estado do R . Grande do Sul. a ffi. da 
margem clir . do Forq_uetinha, que o é do rio Taquar y ou rio das 
Ao ~as. Recebe o Alegre. 

ABITIBO. llhas no rio Tapajoz pt·o~imas á cachoeira do 
Boburé. Coudreau ci~-as . 

ABOBORAS. Log . do Estado de S. Paulo no mun. do 
1'ieté . 

ABOBORAS. Bairro do mun. de Xirit-ica e Estado de São 
Paulo. 
· ABOBORAS (S. José das ). Log. elo Estado de Minas 
Geraes, no dist. ele Sete Cachoeiras e mun. de Ferros, com 
uma esch. municipal. 

ABREUS. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. de 
NazareLh . 

ABRIGO. Log. do Estado de Pernambuco, . no mun . de 
Na~areLh. 

ABUNDANCIA. Ilha do Es·tado do Pará, no rio To
cantins, na com. de Baião . 

ABYSMO. Log. do Esbdo de Pernambuco, no mun. de 
Agua Preta.. 

ACABA MUNDO. Serra do Estado de Minas. Geraes, no 
dis·t. de Gaspar Soares . 

ACAHU. Log. do Eslado de Pernambuco, no mun. de 
Goyanna. 

ACAHÚ NOVO. Log . do Estado ele Pernambuco, no mttn. 
de Goyanna . 

ACAJUHY. Igarapé elo Estado do Pará, na circumscri pção 
da Joroca e com. de Camelá. Vai para a m<u·gem esq. do To
cantins. 

ACARÂ. Cachoeira ou antes rapido no rio Tapajoz e Estado 
do Pará. E' pouco perigoso. 

ACARÁ-ASSÚ. Igarapé do Estado elo Paril, _ no dis'. do 
Tabocal e mun. da capital. 

ACARACU. Lagôa do Estado do R. G. do Norte, no m n, 
do Apody. 

ACARAHÚ. Bait•t•o do mun. de Ubatuba e Estado de São 
Paulo, com eschola . 

ACARAHY. igarapé do Estado do Pará, no dist. de Bem
fica mun. da capital. Vai para o rio P aricatuba. 

ACARAPIRANGA. Bai.l.'ro do mun. de Iguape é Estado de 
S. Paulo. 

ACARAPIREIRA. Rio do Estado do Pará , no mun. de 
Affuá, proximo do rio do Marinheiro e do furo Santa 
Maria. 

ACARASINHO . Igat·apé do Estado do Amazono.s, no mttu. 
de ltacoat iara. 

ACARY. Log. do Estado do Pará, 6, margem dir. do rio 
Guamá. 

ACARIQUARA. Log. do Estado do Pará, nos limites da 
villa de S. Benedicto. 

ACATINGA . Furo do Estado do Pará, na circumscripção do 
Matacurá. e com. de Baião. 

ACAUAN. Log . do Estado elo Pa·rá, no mun. de Cametá. 
ACAUAN. Log . do Estado do Ceará, na Varzea Alegre. 
ACERTO". Log. do Estado de P ernambuco, no dist. de Vi• 

cencia. 
ACHIMARI. Igarapé do Estado de Mabto Grosso, affi. "esq. 

do Alto Tapajoz. Tem 20 metros de largura em sua emboca
dura, atLin ~indo mais para cima uma largttra dupla. (Henri 
Coudreau. \ oyage at~ Tapajoz, 1897). 

ACHUPÉ. Serra do Estado de Minas Geraes, no dist. de 
Gaspar Soares. E' tambem denominada Agua Santa. (Inf, 
loc .). 

AÇOUGUE. CorrefíO do Estado de Minas Geraea, affi. esq . 
do rio Gavião, trib. ao Muriahé. 

AÇOUTA CAVALLO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, 
affi. dir. elo rio das Antas, mais tarde Taquary. 

AÇUDE. Ribeirão do Estado de S. Paulo, no mun. do 
Amparo. 

AÇUDE. Carrego do Estado de Goyaz, banha o mun. de 
S. Josá do Duro e vai desaguar no rio ela Ponte. 

AÇUDE DO MEIO. Log. elo Estado de Pernambuco, no 
mun. de Nazareth. 

AÇUDINHO. Pov. elo Estado de Pernambuco, no mun. 
de Nazareth, com eschola. 

ACUPAQUARA. Ilha do Estado do Par6., na circumscripção 
de Curuçambaba e com. de Cametá . · 

ADÃO. Rio do Estado da Bahia, banha o mun. de Ala
goinhas e desagua no rio Aramarys. 

ADÃO. Ribeirão do Estado de S. Paulo, rega o mun. de 
Batataes e desagua no rio Pardo. Recebe o Passa-Tempo, o 
Furqulm e o Fradinhos . 

-ADÃO. Arroio do Estado do Paraná, na estrada da 'fho
mazina a Santo Antonio do Jacaresinho. Tem uma ponte 
com iOm,OO de vão. 

ADOLPHO OL YNTHO. Estação da E. de F. Sapucahy, 
no Estado de .Minas Geraes, entre Silviano Brandão e Ouro 
Fino. Foi inaugurada a 15 de maio de 1897. 

AFERVENTA. Riacho do Estado das Alagôas, reune-se 
ao riacho Quebt•a Cachimbo. 

AFFIRMATIVO. Log. do Estado de Pernambuco, no dist. 
da Vicencia. 

AFFLIGIDOS . Pov. do Estado da Bahia, na com. da 
Cachoeira, com uma eschola . 

AFFONSOS. Serra do Estado de Minas Geraes, no mun, 
de Caeté .• 
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Al<'FONSOS, Corrégo do Es~aclo ele Minas Ge!'aes, affi. ela 
margem esq. elo rio Capil'ary, tl'ib. elo rio Grande. 

AGISSÉ. Log . do .l!.B~ado ele P e mambuco, no mun. de 
Goyann a . 

AGOST INHO (Santo). Log. do Estado ele Pernambuco, 
no mun. ele Serinha.em . 

AGOSTIN HO (San to) . Rib2il'ão elo F.s·ta elo ele i\Iinas Geraes> 
afil . esq. elo rio Tidr ica, 

AGRIÃO. Carrego elo Es~aclo elo Rio de J a neil'o, no mun, 
ele Rezende. 

, AGU:A A_ZEDA,. Pov . elo Estado ele Sergipe, no termo .ele 
S. Chr1stono . Ahl hoUI'e um a ldeamento de índios que c!J s-
solven- se com o tempo. ' 

AGUA B E L LA. · Pov. do Estado do Cear{l, no mun. de 
Ipueiras. 

AGUA BOA. Log . do Es titclo do R. G . elo Sul, no mun . 
ele Santa Maria . 

AGUA BOA. Corrego do Estado ele S. Paulo, clesagna na 
margem di r . elo Paranapanema, entre a foz elo rio elos Patos 
e a do ribeit·iio ela Fi gueira. 

AGUA B RANCA . Pov . elo termo elo Prado, no Estado ela 
Bahia. 

AGUA BRANCA . Log. elo Est~,elo elo Paraná, no mun. 
elo Rio Negro. 

AGUA B RANCA . Log . do Estado de Minas Geraes, no 
mun. ele Montes Cl:tros. 

AGUA BRANCA . Igarapé do Estado do Amazonas, no 
clist. ele Ayrão. Va i para o rio C:1rabina ny. 

AGUA BRANCA. Ribeirão do E stado ele Mina~ Ger.<es; 
vai pam o rio Ayuruoc;t. 

AGUA B RANCA. Lagôa do Estado ele , 'ergipe, no mun. 
ele Ca mpos. 

AGUA CL ARA. Bairro elo mun. el e Itapira e Estado ele 
S. Paulo. 

AGUA CLARA. Log. elo Est'tclo do Paraná, no mun. elo 
Rio Negro. 

AGUA CLARA. Corrego elo Estado ele S. Paulo, no mun. 
elo Amparo. V:ti par.'\ o rio Cam::mdocaia. 

AGUA · CLAR~. Ribeirão elo E st::telo ele Goyaz; desagua na 
nuwgem esq . elo l'lO Mnranhão entre os rios ela Salin n. e ela 
ContDgem. 

AGUA CL ARA. CÓrrego do Estado ele Matt? Grosso; 
clcsagua no rio A1egre clefl·orl'te ela foz elo c~rrego ll1ombuca, no 
mun. elo Diam;mtino. 

AGUA COMPRIDA. Log. do Estado de Pernamlmco, no 
mun. de BezerroA. 

AGUA DE ROSAS. Rio elo Estado ele S. P aulo, banha o 
mun. ele S. Manoel e clesngu '1 n o P a raizo. 

AGU A D O PEDRÃO. Log. elo Estado do P a r a ná, á mat"gem 
c! ir. do rio Ivah y , no cHst. ele Thomazina, com . 'ele Guarapuava. 

AGUA EMENDADA. São assim denominados elous c::n·ngos 
elo mun. ele Bambuhy e Estado ele Minas Geraes. Um desagua 
no ribeirão Santa Barbara e outt·o no rio Bagagem. 

AGUA E S P RAIADA . Bairro do Est:.tdo ele S. Paulo, no 
mun . . de Dous Corregos. 

AGUA ESPRAIADA. Carrego do Estado ele t1. Paulo, 
banha o mnn. de Dous Cot' l'egos e clesagua na ribeirão elo P~ixe 
:::lttas ;1gttas são ap~oveitadas para o abastecLmento ela cidade. 

AGUA FRIA. Log. elo Estado de Perna mbuco , no dist. de 
. ' . Lottrenço da Ma·tia. Ha otrtro log. elo mesmo nome no mun. 
de Serinhaem. 

AGU A F RIA . Bail'l'o no num. ela capital do E~ ta elo de 
S . Paulo. 

AGUA FRIA. Bairl'O no mun. de S . Carlos elo Pinha l, no 
Estado de S. Paulo . . 

. AGUA. FRIA . Carrego do Esta do ele Goyaz, affi. ela margem 
à.H' , elo ~·10 Corumbi•, pel·to elos 111ontes P yrineu.s. 

...:~- -
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. AGU A !<'RIA. Col'l'ego elo Estado de Goyaz, afl1. ela margel11 
cltt·. elo rio Ponte Alta , trib. elo rh elas Arêas, qtte o é elo 
Cor11mbá. (fnf. loc .) . Não ser á o mesr11o c01·r ego a/Il. elo rio 
elas Al'êas? Vide A,qua lt'·r'Üii . 

AGUA FRIA DO FRAGOS O. Log. elo Estado ele Permtm· 
buco, no mun. ele Ollncl a. 

AGUA LIMPA. Pov. elo Estado ele S . Pattlo, no . mnn. ele ' 
Pederneiras . 

AGUA LIMPA. Pov. elo Estado ele i\I it1US Ge raes, no clist. 
ele S. Thi ago e mttn. ele Bom S uccesso, com nma capell a elas 
Mercês e uma P.sch . Vide Jl!el'ces cl' . .lg·ua Linr]:e~. 

AGU~ LIMPA. Log. elo Estado ele Minas Geràes no cl i;t. 
ele Caral!nóa e mLLtl. elo Fert•of:, com uma &sch. municipa l. 

AGUA LIMPA, R ibe il·ão elo Estado ~le Min as Ge1·aes , La
nha o mun. ele Ita.1ubá e cleõagua no rio Sapucahy. 

AGU A LIMPA. Rio elo Estado ele Minas Geraes, a ll'. ci:J. 
ma t·ge m edq . elo Azedo (Azevedo sen-unclo outros), que é Lrib. 
elo Gav ião. 

AGUA LIMPA. Ribe il' iiO do Estado de Minas Gel'aes, alll. 
elo San~'Anna, que o é elo l'io P1·eto e este do Parahybuna . 

AGUA LIMPA. Cot·r ego elo Esbaclo ele Miuas Ge t·aes, ;tlfl . 
elo ribeirão rio Aterrado, trib . do rio Verde (Eug . José ela 
Costa Carvalho). 

AGU A NOVA . Lo.,. elo Estado ele l':>ernambuco, no m un. 
ele Goyanna. H a out t·o log . elo mesmo nome no dist. ele 
Vicencia. 

AGUA PARADA. Co n·ego elo Estado de S. Paulo, an·. elo 
Mogy, entl'e Santa lU·ta de Passa Qmttro e Pirassununga. 

AGUA PÉ . Rio elo lflstaelo elo Rio ele Janeiro, afl'. elo Alcle:t 
Velha, que o é elo S. João. E' ta mb3m cleuominaclo Capne ira·. 

AGUA PÉ . Cort•ego elo Estado de S. Paulo , banha o mun. 
ele Bntataes e elesagua no d o 'apuca hy . 

AGUA PÊ. Lagôa elo Estado ele nlPnas Get•aes, no clist. elo 
Dionís io e mun . de S. Domin gos elo P t·ata. 

AGUAPEHY. Arroio elo Estado elo R. G. elo Sul , a.Jl'. ela 
margem esq . elo Cambui·r etan, tr ib. elo Cama.quan, que o é do 
Uruguay. L!;' tambem denomina do I iaulry. 

AGUA PODRE. Morl'o elo Es tado ele S . Paulo, na estracl D. 
ela Co&ia a J aguaraé. 

AGUA PRETA. Log. elo Estado elo E . Santo, no mun. elo 
Cac~oeil'O elo Hape111 irim. 

AGUA PRETA. Log. elo Estado ele Minas Geraes, no mun , 
ele S . .Miguel ele Guanhães . 

AGUA PRETA. i\Iorro do Estado ele iVIinas Gera es, en ~ra os 
clisLs. ele It-.jubá e S. Sebastião do CapiLuba, proximo do rio 
Sapucaby. 

AGUA PRETA. Rio elo Esbaclo elo i\laranhão. afr. el o 
P indat·é. · 

~GUA PRE,TA. Ribeit·iio elo Estado ele Santa Catharina, 
afl. elo rJO Can oas , no mun. de Curityb:.t nos. 

AGUA QUENTE. Bait·ro elo E st ado ele S. Paulo. no raun. 
de S. Carlos do l~inhal. · 

AGUA QUENTE . Ribeirão el o Estado ele Goyaz, aíl:'. da 
mat·ge ll1 esq. elo rio ela Salina, trih. elo rio Mnranbão. 

AGUA QUENTE. Carrego elo Estado ele Goyaz, el esag ua. na 
margem esq . elo rio Corumbá, proximo e acima ela foz elo riiJei
r iio elo Cocal. 

AGUA QUENTE. Carrego do Estado ele Goyaz, aJT. elo rio 
Verde, que é tr.ib. do i\Ial'anhão. 

AGUA SALGADA. Bairt•o no mun . ele Por to Feliz e Es· 
lado d e S. Pau lo . 

. AGUA SALOBRA. Log. do Estado de i\Iatto Grosso, n o 
c!Jst. el o Alco Aqu tdauana, banhado pelo rio Aquiclauana e por 
uma vel'tente clenominacl,t Cabeceira el a Cacimba. 

c AGU A SANTA. Serra elo gsbaclo ele i\Iinas Geraes, no 
clist. de Gaspa r Soares. E ' tambem elenominacla Achupé. 
(In f. loc.) . 

""' " ...... -
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A.GUA SANTA. ·Carrego do Estado de .M1nas ·Geraes , na 
cidade de Itabira. 

AGUAS BELLAS . · Log. do Estado de Pernambuco, no 
mun. ele Palmares e dist. ele P reguiças . Ha outro log. elo 
mesmo nome no dist. da Vicencia. 

AGUAS CLARAS. Log . do l~staclo ele P ernambuco, nos 
muns . de Agua P r eta e ela Uamelleira . 

AGUAS CLARAS. Cor reg.) ·do Estado ele S . Paulo, banha 
o mun. de .S. J ose do Rio Pardo e clesagua no r io deste 
nom e . 

AGUAS FINAS. Log . elo lTistado ele Pernambuco, no mun· 
ele 'Palmares e elist. ele Preg ui ças. 

AGUA S OLTA. Log . elo Estado ele Minas Gemes , no clist. 
de Agua Limpa e mun. ele 1\iimts Novas. · 

AGUA SUJA. Corrego do Estado ele Minas Geraas, <.íl1 . 
do riheit·ão elo Fradique, que o e elo l'iO Jacaré, tri b. do rio 
Gm ucle. 

AGUA SUMIDA. Espigã0 nas di visas elo mnn . de S. João 
BapLis t:L do Dourado, no Estar!o ele S. Paulo. E' atravessado 
peh es h•acla ele Brotas pat·a o Bebedo uro. 

AGU f. VEREMLHA. Log. elo Estado ele Pel'Dambuco, no 
JUun . do Ca nbo ti nho. 

AGUA VERIVIELHA. Cal'l'ego do Estado de S. Paulo, 
banha o mun. de Sor ocaba e clesagua na margem esq . do rio 
deste nome acima da foz do Cuba tão . 

AGUDO. Bairro no rnun . de Bt·aga nça e Estado de S . Paulo, 
com eschola. 

AGUDOS (S. J03é elos). B<ti rt•o elo mun. ele NullOt'anga e 
Estado ele S. Paul o. 

AGUIAR. Log . do Estado de Pernambuco, no mun. ele 
I gua rassú. 

AGUIAR. Bait'l'O do Estado ele S. Pa ul o, no mun. ele 
Bo·tucaM. 

AGUIAR. Ilha no rio Parabyba elo Sul e Estado ele i\l inas 
Gcl'aes. Pedence á. municipalidade de S. J osé el 'A1em P ar a
hyba. 'rem um hospit al para varioloEos. 

AGUIAR MOREIRA. Es tação da E. ele F. Central elo 
Bl'azil, entre Itabil'a d o Campo e Riu Acima; no Estado de 
l\Iinas Ge raes . 

AGULHA . Carr ego elo Estado ele S. Paulo, banha o mun . 
ele BotuçaLú e desag tta no rio \xaqtt á- A~sú . 

AGULHÃO. Log. elo Estado ele Perna mbuco, no mun. elo 
Canhotinho. 

AIANÚ. Lago do IJ:staelo elo Amazo nas, na margem cl ir . elo 
rio Juruá . 

AISICA. Lago do Estado elo Pat•á ; elesagua na margem 
esq . elo rio Cul'llá (de Alemquer). 

AJARÁ . Lago do Es tado elo A.mazonas, no mun . de Itacoa
t iarn.. 

AJARAHY . Ilha elo Estaclo elo Par ú., no mun. clll CameU.. 
AJUAHY . Igarapé do Estado elo Pará., no mun. ele S. Do

min gos da Bua Vista. 
AJUDANTE. Log. elo Es tado ele Pernambueo,· nos muns . 

ele Amaragy e Na:r.areth. 
AJUDANTE. Igarapé do Estado elo Pará, afl'_. elo r'io Ma

zagão pel a margem esq . Desagua cer ca ele sets mtlpas ela 
em bocadura dest e rio. 

AJURUCHY. Rio elo Estado do Paá, no mun. ele Ma-
zagão. 

ALAGÔA DA MANGA. Log . do Estado da Bahia, no 
mun. de l\linas elo Rio de Contas. 

ALAGÔA DE JOÃO CARLOS . Log . do Estado ele Pernam
lnco, no mun. ele 'l'aquaretin ga . 

ALAGÔA DO MATTO. Pov. elo Estado ele Sergipe, no 
mun. de P acat uba. 

ALAGÔA RAZA. Log elo Estado ele Per namlmco, no mun . 
de 'l' aquaretiHga, 

·-· ,... ... .. -... . 

· ALAGÔAS. Log. elo Esta do da Goyaz", no termo de- Bôa. 
Vista de Tocantins. 

ALAGOINHAS. Log. elo Estado ele Pernambuco, no lllU!j . 
ele Goità. 

ALANAÚ. Rio elo Estado elo Amazonas, affi . elo Jauapery , 
no m ttn. de Moura. 

ALBARDÃO. Lagôa do Estad o elo R. G. elo Sul. Sobt·e 
e'lht d iz o Sr. A . Varella : "A form osa lagôa elo Albard ão , 
que nos mappas e geographias é enaclnmente denominada c\:t 
Mangueira, chamou -s~ outr'ont Saquctrunbú . Demo1·a na. pe
ninsu la do mesm o nome. Tem comprimento de 130 k ils . , mai s 
ou menos, e fica proxima ao mar ; a lar gur•a var ia de seis ;t 
-12 kils . Escôa o e1cesso ele ag naa )lor uns banhados, que 
forma m o ~ t·t•oio Chuy. E' cercada ele viçoso maLto e mni 
p itoresca. Nunca foi navegada, mas crem os que é suscept ivcl 
ele o ser» , Vide Jlifctn.fJ~t.cira . 

ALBINA. R io do E:staclo ele Snnta CaLharina, banha o 
nucleo Belluno da colonia Nova Vene7.a e clesagua na margem 
esq. elo Fiorita , trib. do Mãe Luzia . 

ALBUMINY. Lago do Estado do Amazonas, no mun. clv 
Labrea, á margem esr1. do rio Pu rús. 

ALBUQUERQUE, Log. elo Estudo ele Pernamb uco, no 
mun. ele Serinhaem . Ha ou tro log . do mesmo nome no dist. 
ele Vicencia. 

ALCANTARA . Pov. elo F.staclo do Maranhão, no mun. 
do Pinheiro, com eschola. 

ALCAPARRA. Log . elo Es tado ele P em ambuco, no mun. 
de Nazareth . 

ALCOBAÇA. Mol'l'o do Est::1.do do R io de Janei ro, no clist . 
ele Suruhy . 

ALDÊA. Log . do Estado ele Pernam buco nos muns. elo Rio 
F ormoso e Pa u d'Alho . 

ALDÊA. Pov. do Es taclo de Sergipe, no term o de Sa nto 
Amaro. 

ALDÊA. Log . do Estado de Goyaz, no mun. de Bua Vist<t 
de 'l'oca utins . 

ALDÊA. Co;·rego elo Estado ele Minas Geraes, bn,nha omun. 
ele 'rheophilo Ot toni e clesagtta no ribeirão S. P a u-lo, t rib . elo 
r i o Todos os San to.> . 

ALDÊA. Hibeiriio do E. taclo de Goyaz, banha o mun. ele 
Bôa Yista elo 'l'ocantins e clesagua no rio Sucuriú. 1-tecebe o 
Pech·o Bode, o Brejo Grande, o Mutum e o Aldeioha . 
. ALDÊA. Lagôa elo Estado ele Min as Gel'aes, no elist. ele 
Mattosinhos, na fazenda ela Bebida. Sangt•a no rio elas Velhao. 
Foi visitada pelo e~-imperaelo1· . 

ALDÊA VELHA . Log . no mun . de S . Gonçalo elo Estado 
elo R. G. do Norte. 

ALDÊA VEL HA. P oY . do Estado do E. Sotnto, no mun. 
ele Guarapary, com cschola. 

ALEGRE. Log. do Estado ele Pet·nambuco, no · mun. ele 
B~zerr os. 

ALEGRE . Bairro do mun. elo P ila r e Estado ele S. Pa u·lo. 
. ALEGRE . Itiacho do Estado el a Bahi ~. , affi. do rio do 
Antonio. Recebe o Pedreiras reunido ao Ja·tob(t. ' 

ALEGRE . Arroio no Estado do R . G. elo Sul, .a.at, dit•. 
elo Abelha, que o é do l?orqnetinha , este elo Forqueta e este 
elo rio elas A nhs ou 1'aqmwy . . 

ALEGRE . Corrego Estado ele Minas Ger aes, a ffi . elo r io 
hci:r, que o é elo Sapucaby . 

ALEGRE. Rio do Estado de Min as Ger aes, ba nha o mun. 
da Pedra Bt·n.nca. e desngua. na n1argen1 clir. do SajJucaby. 1~' 
foro· <tclo pelo CapituiJa e o Anhumas. 

ALEGRE. Ribeiro do J~s laclo ele Minas Ge1•aes, affi. elo 
rio Pil·acica ba. 'l'em 36 kiJs ele ex·temão . 

ALEGRE. Corrego elo gs·taclo de Minas Geraes, aiil. ·elo 
ri beirão Cachoeirinba, trib. elo rio Sapucaby. 

ALEGRE. Co~·rego do Estado de Matlo. Grosso, banb t\ o 
mun. de Miranda e desag1m no rio Apa . 
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ALEGRE. Lagôa no Estado de Minas Geraes, no dist. elo 
Jequitibá. Perto -fica-lhe a pov. do Funil com uma capel
linna . Sangra· no !'ibeir 9;c do P au do Cheiro, a ffi. do rio elas 
Velhas. 

ALEGRES. R ibeirão do Estado de Goyaz, affi . da m ar gem 
esq. do ribeirão do Toco, tt·ib. do_rio R ibeirão, affi. do Ma
r a nhão . Recebe o carrego de Boca1na . 

ALEGRIA. Bail•ro do mun. da Mococa e Estado de São 
P aulo. 

ALEGRIAS. Log. do .!!:stado do R. G. do NOJ:te, no mnn. 
de Acary. 

ALEIXADO . llha do Estado do Rio de Janeiro, no mun. 
de Angra dos Reis. 

ALEIXO . Carrego do Estado do R. G. do Norte, no mun. 
de Apody. Vai para o rio des te nome. 

ALEIXO (Santo). Pec1uenopov. do Estado do Rio de Ja 
neiro, entre Sapucaia e Pe·tropolis. A pop. applica -se á pe· 
quena lavoura. 

ALEIXO (Santo ) . Estação da E. ele F . Mogyana, no Es
tado de S. Paulo, no ramal de Silveiras, entre Brtrmado e 
Serra Negra. 

ALEIXOS. Bairro do mun. de Botucatú, no Estacl'O de 
S. Paulo. 

ALEXANDRINO. R io do Estado do Rio ele Janeiro, aJ:Il . 
da margem esq. do rio da EstreUa. R ecebe o riacho do Cão. 

ALFAIATE . Arroio do Estado do R. G. do Sul, tl'ib. da 
margem esq. do rio PiL' ::litlny-chico, afll. elo Piratiny, que o é 
do S. Gonça lo. 

ALFAIATE . Conego do Estado de Minas Geraes, affi. 
esq. do S João do Soca, trib . do Carangola. 

ALFAOUBA. Igar apé do Estado do Amazon as, no mun. 
de Manacapurú. 

ALFENAS. Estação da E . de F . Muzambinho, no, E ~tado 
de Minas Get•aes, entre Fama e Harmonia, dis·tante 1241<355 de 
'l'res Coraçõea e 5461<418 do Rio de Janeiro. Fica a 77Sm1Q de 
altura. 

ALFENAS. Ribeirão do Estado de Mi nas Geraes, banha o 
mun. do seu nome e desagua na mar gem dir .. do rio Sa 
pucaby. 

ALFERES BERNARDO . Corrego qtte desagua á margem 
dir. do rio Pomba, 1.150 metros abaixo de Par,wkena e abaixo 
da foz do ribeirão Santo Antonio. 

ALFE!tES RODRIGUES . Estação da Companhia Mo
gyan a, no Estado de S . Paulo, no Ramal de Silveiras, ent1·e 
Amparo e Pantaleão, a 10 kil;o. do Amparo. . 

ALFIÉ. R io do Estad.J de Minas Geraes; nasce no Jogar 
denominado i!] shiva e desagua no Piracicaba. 'l'em 28 k ils. de 
extensão. 

ALFORGES. · Couego do Estado de Goyaz, affi . da margem 
esq. do rio Bandeirinha, que é ·trib. do rio Paranan. 

ALGODOAL . Ilha do Estado do Pará. no l"ago do Sellé e 
mun . de Obidoti, proxima da ilha Cas'tanheira. 

ALGODOAL. C:orrego do Estado de S. Paulo, banha o mun. 
de Ibitinga e desagua no rio S. Lourenço . 

ALGODOAL. Col'l'ego do Estado de Minas Geraes, affl. da 
margem esq . do rio Ayuruoea. 

ALGODOAES. Log. do Estado de Pemamb11co, no mun. 
do Cabo. 

ALGODÕES. Log. do Esbaclo do Cear á , no termo ele S. Be
n edicto . 

ALGODÕES. Rio do Estado da Bahia, affi. da margem esq. 
do Desterro, que o é do Bendengó. 

ALIADOS. Log . do Estado de Pernambuco, no mun. de 
Nazareth. 

ALJEZU R . Estação da E . de F. Melhoramentos elo Brazil, 
entre Dr. Carlos Sampaio e Theophilo Cunha. 

ALLEMÃES . Bairro do mun. de Itapira e Est·ado de São 
Paulo, 

ALLEMÃES . Log. do Estado de Santa Catbn.rina, no mun. 
de Camboriú. 

ALLEMÃES. Carrego do Ji::staelo de S. Paulo, banha o 
mun. de Dous Corregos e desagua no rio Jabú. 

ALMAS. Pov . do Estado elo Ceará, no mun. de Camocim, 
com uma esc h. publ. creada pela Lei n. 31.8 de 24 ele julho ele 
1897. 
. ALMAS. Pov . elo Estaclo d :. Bahia, na com. da Feira, com 

uma eschol a . 
ALMAS. Morro do lllstado de Mínas Geraes, no dist. de 

Itabira. 
ALMAS. Rio elo Estado do Paraná, nasce no logar F ax inal 

elos Mineiros . Tem um curao ele 50 kils . e vai para o 
Tibagy. 

ALMAS. Lagôa elo Es-tado do Ceará, no mun. do Sobral. 
ALMECEGA. Serra do Est ado do Cea r á, no mun. de La· 

vras. 
ALMECEGA. Lagôa; do Estado de Minas Gera es, no clisL 

do Dionysio e mun. de S. Domingos elo Prata . 
ALMEIDA. Rio elo Estado de Min as Geraes, affi. da mar

gem cl ir. do Lourenço Velho, que o é do Sapncahy. 
ALMEIDAS. Bairro do Estado de S. Paulo, n o mun. de 

Dous Corregos. 
AL MEIDAS. Carrego do Estado ele Minas Geraes, affi . 

esq. do ri beirão do Passa Quatro, trib. do rio Verde . 
ALMIRANTE. Log . elo Estado ele Pernambuco, no .mun. 

de Palmares . I-h outro log. do mesmo nome no clis \ . ela Vi
cencia. 

ALMOCAFRE. At•rai.al-do Estado ele Goyaz, situado quaai 
no al-to da serra . Compõe-se ele cerca de 40 ranchos de palha 
espalh ado s enGre as duas vertentes do conego Almocafre, onde 
se acha m se m ordem, sem ali nhamen·to, de modo que Jliio for 
mam ruas nem praças . De ve sua origem á exploração do 
ct·ys tal de roch a (quartzó hyal ino) que tan ta no•neada .adqui
riu nos mercados da Europa , onde foi reputado semp re de 
primeira quali dade e por isto mui to pr ocurado . 

ALMOÇO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, une-se com 
o arroio ela Carlo·ta e jnn·tos vão desaguar no arL·oio das Pedras, 
t ri b. do rio P a rdinho, que o é do t•io Pa1·do . 

ALPES. Bairro elo mun. de Bebedouro e Estado ele São 
Paulo . 

ALPES. Pov. do Estado de Minas Geraes, no eli st. ela ci~ 
dacle da Christina, com eschola. 

ALTINHO. Log . do Estado de Pernambuco, no mun, ele 
Agua Preta. 

ALTO. Log. elo Estado de Pemambuco, no mun . ele AgÜa 
Preta . 

ALTO. Morro do lllstaclo ele Minas Geraas, a tres kils. ela 
cidade ele Queluz. 

ALTO DA ATALAIA. Lo"" . da Es·tado do Rio de Ja neiro, 
na cidade de Nyterói, com es~ola. 

ALTO DA BANDEIRA. Log. elo Estndo do R. G. elo No1·te, 
no mun. da capita I. 

ALTO DA BOA VIAGEM. Log . do Estado elo Ri o eleJa~ 
nei r o, _na cidade ele Ny ter ói, com escola. . 

ALTO DA BOA VISTA. Log. do Estado de P ernambuco, 
proximo a Bom Conselho. 

.ALTO DA CONCEIÇÃO. Arrajal do Estado de Minas Ge
r aes, no mun. -do Mar de Hespanha . 

ALTO DA PEDRA. Mot•ro elo Estado de Minas Geraes, 
entre os 1•ibei t·ões elos Ta"tús e ele cot·rego Alegt•e, na parte N. 
dos Campos do Jordão, com 1".880 metros de al tura . 

ALTO DA SERRA. Bairro do mun. de S . Bel'llarelo e Es~ 
·tado de S. Paulo, com esc bola. 

ALTO DA SERRA. Bo.irro do Estado ele S. Paulo, no mun. 
de Botucatú . 

ALTO DE SANT'ANNA. Estação da E. ele F. Central elo 
Brazil, entre Entre Rios e Serraria. 
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ALTO DE SANT'ANNA. Morro elo Estado do Rio eleJa
neiro, na estação de Entre Rios, com um a capell a . 

ALTO DO DIONYSIO. Log. elo Estado ele P e1•namlmco, no 
mun. do Bom Jardim . 

ALTO DO LYCEO . Log. elo Estado do Rio de Jaueit•o, no 
i o clist. da cidade de Campos, com escltola. 

ALTO DO MACABU. Log. do Estado elo· Rio ele JaneiL·o, 
no mun. de S . Francisco de Paula . 

ALTO DO RIO. Log . do Es·tado de Pernambuco, no mun, de 
Gravatá. 

ALTO GRA'NDE . Log . elo Estado ele Pernambuco, no mun. 
do Bom Conselho. 

ALTO GURGANEMA. P ov . elo Estado elas Alagôas, no 
mun. ele Viçosa. 

ALTO PERDIDO. Log. elo Estado do E. Santo, no mun. 
de Santa 'fhet·eza. 

AL TO SANTA MARIA. Dist. policial elo mun. ele Santa 
T hereza, Es·tado do E .. Santo. 

ALVA. PCJnta no rio Paramopama, no Estado de Sergipe. 
AL V ACÃO, Riacho do Estado do Maranhão, no mun. de 

Nova Yo1·k. 
ALVARENGA. Bairro elo mun. ele Piudamonhangaba e Es

tado de S. Paulo. 
ALVES . Bairl'o elo mnn, de Barery e E stado ele São 

Paulo . 
ALVES. Bairro elo Estado ele S. Paulo, no mun. de Mogy

mirim. 

ALVES. Morro do Es-Laclo ele Minas Gero.es, fica enlre as 
aguas elo ribeirão do Bom Retiro ou elo Pouso Alto e aguas do 
Bom Successo, affi. do Carangola. 

AMANÁ . Cachoeiras (2) no rio Uaupés, no Estado elo Ama
zonas. (VíTallace). 

AMANAPIÁ. Riacho do Estaclo elo Amazonas, affi . ela 
margem clir. do Solimões, entre o Jutahy e o Juruá . Tambem 
escrevem Umanapi:L 

AMANCIO . Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, vem ela 
serra Escura, divide Baependy de Pouso AHo e lança- se na 
margem dil.' . do rio Verde. 

AMARAL . Bairro elo mun. de i\logy-mirim e Estado ele 
S . Paulo, com eschola. 

AMARELLO. Serra elo Estado ele Minas Geraes, no elíst. 
do Paraúna e mun. da Conceição. · 

AMARELLO. Carrego elo Estado do g_ Santo, na. cidade 
do Cachoeira elo Hapemirim. 

AMARGOSA. Pov . do Estado de Sergipe, no termo ele 
Santa Luzia, entre o rio Guararema e a Passagem das 
Peclras . 

AMARO. Log. do Estado de Pet•nambuco, na bacia do rio 
Ipanema, a 27 kils. de Buique, sondo os seis ultimas empre
gados em subir a serra de Buique. 'l'em uma feira. 

AMARO (Santo). Rio do E stado da Bahia, na E . de F. de 
Caravellas. 

AMARO (Santo). Arroio do Estado elo R. G. elo Su l, banha 
o mun. de Santo Amaro e desagua na margem esq. elo rio 
Jacuhy. 

AMARY. Serra do Estado do Amazonas, no mun-. . de São 
Gabriel. 

AMARY . Lago do Est ado elo P ará; desagua no rio Curuá. 
(de Alemquer). 

Al\iATARY. Dist . do Estado do Amazonas, no termo de 
Hacoa tiara . Comprehende os Jogares : Paraná da Eva, S. José 
do Amatary, Boca do Madeira e os lagos do Soares, ltaituba 
e do Jamary . 

AMAZONAS. Log. do Estado ele Pernambuco, no mun. de 
Ip~juca. 

AMBAHY. Estação da E . de F . Melhoramentos do Brazil, 
entre Caioaba_ e S. José . 

AND 

AMBAUBA. Ilha elo Estado do Amazonas, no mun. da 
Fonte Boa, á margem esq. do rio J ntahy . Ha ahi um paraná 
do mesmo nome. 

AMBAUBAL. Ilha elo Estado do Pará, no r io Tocantins e 
com . ele Baião. 

AMBOLÊ. Log. do Estado ele Pernambuco, no dis t . da 
Varzea, na E. ele 11'. do Caxangá. 

AMBROZIO . Rio do Estado do Rio de Janeiro, no mnn. 
de Angra dos Reis . 

AMBROZIO. L ago do Estado elo Amazonas, na ilha Sopéa 
e mun. de Coclajaz. 

AMELIA (Santa). Log. do Estado ele Pernambuco, no mun• 
do Cabo. 

AMERICA (D.). Eslação ela E. de F. de Cantagallo, no 
Estado do E. Santo. Fo i inaugurada a 1° de abril de 1895. 
Fica na linha elo Itapemil'im e ki l. 12. 

AMERICANO. Rio do Estado do E. San~o, afll. do lconha, 
no mun. de Pluma. 

AMOLA- FACA. Rio elo E~taclo ele Santa Catharina, affi. 
elo Caveiras . (In!. loc.). 

AMOLAR. Log. elo Estado de Pernambuco, no mun. ele 
Correntes. 

AMORA . Log. do EsLado ele Pernambuco, no mun. de 
Amaragy. 

AMOR DA PATRIA. Log. elo Estado de Pernambuco, no 
mun. de Agua Preta. 

AMORIM. Arroio do Estado Rio G. do Sul, banha ·o mun. 
ela Cachoeira e desagua na margem esq . do rio Jacuby, entre 
a foz dos arroios Ferrei r a e Bo tucarahy . 

AMORI NHA. Log. elo Es~aclo ele Pernambuco, no mun. de 
Amarágy. 

AMO RINS . Pov . elo Es·taclo ele Minas Ge1•aes, no dist . do 
Alto Rio Doce. 

AMOROSO. Log. do Estado de Pernambuco, no mun . de 
Agua Preta. 

AMPARO DO QUEIMA SANGUE. Log. do Estado do 
Rio de Janeiro, no mun. do Parabyba do Sul , com uma esch. 
municipal. 

ANACHIQUY . P araná do Estado Amazonas, no mui!. ele 
Tefl'é . 
ANAC~?·. Ilha elo Eatado do_ Amazonas, no rio Japurá e 

mun . ele Ieffé. Mede pouco ma1s ou menos 5, 000 me~ro~; da 
ft·en·te e 3. 000 de fundos e é clestinácla á extraccão de gomroa 
elasLica. 

AN ACLETO. Serra do Estado ele Minas Geraes, nas divisas do 
elist . ele Santa All'tonio do Aventureiro, Nelht fica ou ficava a 
faze nda d<t Fortaleza. 

ANAJÁS-MIRIM. R io do Estado elo Pará, no mun . ele 
Cametá. 

ANAMÁ-ARAPECÚ: Pov. elo Estado do Amazonas, no 
mun. ele S . GabrJel. (lnf. loc.). 

ANAMARY . Igarapé do U.:stado do Amazonas, no mun . ele 
Moura. Desagua no rio Uniny. Recebe o Anamarysinho. 

AN AN AZ. Lago do Estado do Amazonas, na margem dil.'. 
do rio Ptlrús. 

AN ANAZ. Cachoeira no r io Jauaxim, ou Jauamaxim, ou 
Juanxim, alll. do Tapajoz . 

ANARY-MIRY. Jga_rapé elo EstMo do Amazonas, no mun. 
de Coclajás. 

ANASTACIO. Arroio elo Estado elo R . G. do Sul , clesagua 
na margem esq. do rio Jacuhy, juncto á parada de Pederneiras 
da ferro-via de Porto Alegre a Uruguayana. 

ANAUERÁ . Rio do E~tado do Pará, no mun. da Vigia . 
ANCHIÉTA. Estação E. de F . Central elo Brazil , entre Sa

popemba e Jeronymo ~1esquita, a 26 k . 720 da estação Central 
e a 17,000 metros de altura sobre o nível do mar. 

ANDAYASSU . Rio do Estado do Rio de Janeiro, aftl, do 
S, João . Tambem escrevem Inclaiassú, 
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ANDIRÀ . Igarapê elo Es·taelo elo Pará, entl'e Aveiros e 
Santarem. Va i para ma r gem escr. elo T a paj ós . 

ANDORINHA . Ilha elo Estado do E . Sa nto, ent re o> ri os 
Itabapoana e Hapemirim. 

ANDRADAS. Estação da E. de F. ela Co111panhia Unii\o 
~0t·ocabana e Ituana , no prolongamento a Tibagy. Foi a bert<t 
ao lra f.,. go a 6 ele abl'il de 1896 . Fica no mun. ele A.varé. 

ANDRADAS. Arroio elo Estado elo R . G. elo Sul, ali'. esq. 
elo Pelotas, tl'ib. do rio S. Gonçalo. 

A,NDRADE. Log . elo Estado do Rio de Jane iro, no dist. do 
At•t·osal e mun . ele S. J oão Mat·cos, com uma esch. muuicipal. 

· ANDRADE. Morro elo ~stn.rl o elo Rio de Janei r o, nas di
visas do disú. de S. J oão elo Bom Jardim. 

ANDRADE ARAUJO. lTistação ela l<l . ele F. Melhora
mentos do Brazil, ent l'e CambJatá e Caioaba. 

ADDRADE COSTA . ]~staçiio ela E. de F. Melhoramento> 
elo Brazi l, no E st ado elo Ri o ele Janeit·o, entt·e 1u-el'br e Ca
vat·ú. 

ANDRADE PINTO. Parada n a E . de l~ . Central do Bl'azil, 
eult·e as . estações ele Pinela monha ngaba e T aubat é, no Eetaelo 
de S. Paulo, clislante 336 k, 077 da estação Centra l e a 561 
m. 8:30 ele a l tura sobre o nível do mar . 

ANDRÉ . Igara pé elo E s tado elo Pará, no mun. ele Ca
n1 e tà. 

ANDRÉ (Santo). L og. do Estado de Pernambuco, no mun. 
do R i o For mos o. 

ANDRÉ (San to) . H.ibeil'iio elo Estado ele Goyaz , a n·. ela mar 
gem dir. elo rio Descobedo . 

ANDREQUICÉ. Serra do l~s laclo ele Mi11as Get·aes, no dis&. 
ele Parauna e mun. ela. Co nceição . 

ANDREZA. Rio do Estado elo Rio de Jane iro; ·tem origem 
na lagoa elo Cypriiio, se r vindo el e escoadouro ·~an'to pam esta 
como para a elo Cap im e com munica com o rio Mulaco e a 
lago:t Feia pelos ex tensos banhados quê existem ao N. ela lagoa 
ele S . i\1a l'linho . 

ANEL. L og. elo Estado elo Ceará , no ·termo ela G t· a nja . 

ANGELICA. Ribeirão elo Estado de Goyaz, a rf. elo rio elos 
Macacos que o é do rio das Areus. 

ANGELIM. Pov . elo Estado de Pernambuco. no mun. de 
Oaranhuns. Tia outro log . do mesmo nome no ·mun . do Rio 
li,o rJnoso . 

ANGEJ2.IM . Riacho do Estado elas AJagôas ; n asce na sel'l·a 
da Ba la nça e com o riacho X imeno fórma o Cama ragibe
mirim . 

ANGELO. Igar a pé do Estado elo Pará, no mun. el e Ca
metá , 

ANGICOS. R iacho do Ti:staclo ela Bahia, afl'. elo Poço Com
prido. E' a·tt·avessado pela E. ele F. elo J oazeil'o. 

ANGOLA . Bairro do mun . ele Jacarehy e E >ta clo ele São 
Paulo. 

ANGUSTIAS. Log. do Estado ele P erna nbucô, no mun, de 
Nazareth. 

ANHA.NGABAHU. Bairro na cidade ele Jundiahy, no Es
tado de S. Paulo. 

ANHANGARA. Bairro elo mun. ele At•araquara, no Es· 
tado ele S . Paulo. 

ANHUMAS. Log. elo Est ado ele P ernambuco, no mun. da 
Game!leira. 

ANHUMAS. Ba it•ro elo mun. de Araraquara c Es tado ele 
S. Paulo. 

ANHUMAS . Bait·ro do Estado de S. Patllo, no mun. elo 
JalitL. 

ANHUMAS. Serra que com a elo Lopo forma o \'alle por 
onde corre o J agua ry. Estas du as serras são considet·aclas como 
li11has divisol'ias entre os Estados ele Minas Geraes e S . P aulo. 

ANHUMAS. Morro elo Estado ele S. P aulo, uo mun , ele 
i)l~ogy-mirJm·. 

ANHUM AiS. Ribeirão elo E stado ele S. Paulo, banha O 
mun. ele Bragança e clesn.gua no rio J aguat·y . 

ANHUMAS. Ribeit·ão elo Es tado ele l\lin as Get•aes, no mnn . 
elo Prata. Recebe o P erobas. Desagua no rio Verde, trib. elo 
Grande. T a m bem escra ve m InhmncLs. 

ANHUMAS. Ribeirão do Estado de ~lina s Ge t•aes , banha o 
mttn. de lt 1jubá e clesagua na m.trgem dit·. elo Piranguosti. 

ANHUM AS. Ribeirão elo Estado ele Mi11tts Geraes, affi . 
di r . elo rio llahim, trib. do Sapucahy-mirim . 

ANICETO. Igarapé elo Estado elo P a rá, a o nmn . ele Oa• 
metá. 

A:t:fiL. Furo elo Estado do Par;í, na com . de Baião. 

ANIMOSO . Log. elo Es taclo de Pernãmbuco, no mun . ele 
A mal'agy. 

ANINGAL , Lago elo Estado do Para: clesan·ua no rio Curuá 
(ele Alemquer). · " 

ANINGAS. Rio elo Estado ele Serq-ipe, arn. elo S. Francisco . 
. ANIN~AS . Lag9 clll E s tado elo Pa r li: desagua na margem 

elu· . elo rto li'Iaecurü (H. Smi Lh). 

ANIQUICHY. L ago elo Estado elo Amazonas, a margem do 
rio Juntá. . 

ANJO, Log. elo Estado de Pernambuco, no mun. de Sel'i
nhttem. 

ANJOS . Rio elo Eotaclo elo P a l' á, no mun . ele Bt·eves. Vai 
p(l. l'a o rio Jacaré . 

ANNA . (San l ') . Log . elo Es·taelo elo Pat·ú, no lllUI1, ele 
Jul'Uty. 

ANNA (Santa). L og . elo Estado ele. P ernambuco , no mnn. 
ele Serinhaem. 

ANNA. (Santa). Pov. elo Estado de Serg ipe , no mnn. ele 
Pn.catLtba. 

ANNA (Santa) . Dist . elo mun. de Bat'l'eit·as, no E~tado ela 
Bah ia . 

ANNA (Sa nta). Pov. do Estado do Rio ele J a neiro, no mun . 
ele Aramama, com eschoht . 

ANNA (Santa). Log . el o Estado do Rio de J ane iro, no mnn. 
ela Sapucaia, á margem clil'. elo rio Par(l.hyba, em ft·ente ao 
Porto Velho. T em uma capellinha e umas 10 a '1 2 casinh as . 

ANNA (Sa tlta). Bait't'J elo mun. ele Jacarehy, no Estado de 
S . Paulo. 

ANNA (San tD) . Bail·ro elo Estado ele S . Paulo, no mun. de 
S. José el os Campos . · 

ANNA (Santa). Log. elo Esktclo de Goyaz, no num . eleB Ja 
Vista elo Tocan·t i ns . 

ANNA (S~n ta). Uma elas estações elo 'l'nmway ela Ça n ta
rdl'a, no Estado ele S . P an lo, enLre Manclaqui e T aman
doatehy. 

ANNA (>anti.); Esta~ão el a E . de F. P c\uli sta , no Estado 
el e S. Patllo, enlt·e Junchahy Paulista e Curr upira. 

ANNA (Santa). U ma ela~ est<tções cht E. de F. ele Ca ta
glwzes, no mun. deste nome e msta clo ele Minas Geraes ent re 
Carlos Araujo e Joaquim Vieit·a. ' 

ANNA (Scmh) . Ribei rão elo Es tado el o JLsp il'ito Santo ai!'. 
elo rio !ta pem il'im . ' 

ANNA (Sa nta). Rio elo Esla•lo elo Rio de J a nei t'O ; clesagu a 
na margem clir . elo Jtaba poana , abai;:o elo V ttl't'e S :~h a . 

ANNA (San ta ). Co rt· e .~o elo E s tado ele S. P eulo, banha o 
mun. ele Batataes e clesagua no t•io S . Ped,·o, aft'. elo Pat·clo. 
R ecebe o Lago inh a . 

ANNA (Santa). Rio elo Estado ' elo P ara ná, no mun. ele 
Bocayuva. Retllle-se com o r io S . PeclrJ c com o r i beirão elas 
Couves . 

ANNA (Sa nkt) . At•t•oio elo E;tado elo R. Q . elo S :.d , afl·. 
dir. elo arl'oio das Camisas, tl'ib. elo rio T acruat·y ou das 
Antas . 

ANNA (Sa u ta). A,rroio elo Estado do H. . G. do Sul. afl'. 
dü, el o Cadeia, ·tdb, do Cahy. 
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ANNA (Santa). Rio do Es tado de Mln.as Gel•aes, banha o 
tnun. ela Viçosa e desagua na margem dir. elo rio Casca. Recebe 
os ribeil'Ões dos Estout'os, S . Felix, Papagaio e S. Bento. 

ANNA (Santa). Con•ego elo EsLado de Minas Gel'aes, des
agua na mal'g~m clir. elo ribsil'ão das Vaccas, proximo da 
embocadura deste no rio '3rande. 

ANNA (Stmta). Ribeirão elo Estado ele Minas Get•aes, no 
mun. elo Sen·o. Vai para o rio Ttu•vo. 

ANNA ( San·ta ). Ribeidio do Estado de i'IIi nas Ge1·aes. nasce 
na serra de S. Gabriel, cot•t•e com a direcção 'O E, entre as.se rras 
Negra e eleS . Gabl'ie l, tendo os nomes de F unil e S. Gabriel 
até . chegar á l'azencla ele San t' A nu a donde toma este nome atJ 
desaguar no rio Pt·e·to, ant . elo Parahyhuna pt'oximo á fazenda 
da Criminosa . Recebe o Agua Limpa e o Conceiçã.o . 

ANNA (Santa). Lagôa elo Estado do Ceadt, no mun. de 
Bebet•ibe. ... 

ANNA DE DENTRO (Santa). Log. do Estado de Pernam
buco, no clist. do Páu cl'Alho. 

ANNA DO CARIRY (Santa) . P assou ass im a denomi
nar-se a villa do Bt·ejo Grancle , no Estado do Ceará, pela Lei 
11. 287 ele 3 ele agosto de i896. 

. ANNAPOLIS. Estação el a E. de F . Paulistn., no Estado de 
S. Paulo. a um lol. ela villa do seu nome, entre as estações 
do Bebedouro e Oliveiras. 

ANNA V AZ. Log. de Estado de Pemambuco, no mun . ela 
Victoria 

ANNA VELHA (Santa). E' assim tambem denominado o 
rio IIJirapuytnn, trib. elo Untguay, no Estãdo do R. G. do Sul. 

ANTA. Carrego do Estado do Rio de Janeit·o, banha o 
mun. de Canl:agallo e clesagna no rio Negro. 

ANTA . Carrego de E"tado ele S. Paulo , aiT. do ribeirão 
P ederneiras, que •> é do Tieté. 

ANTA . Art·oio do E~taclo do R. G. do Sul, ali'. dit'. elo 
Forqu etinha , trib . elo Forqueta, que o é do rio das Antas, ele
pois 'l.'aquary. 

ANTA. Correao do Estado ele Minas Get•aes, aff. elo ribeit·ão 
Limoeit·o, que o

0
é do rio Perdição, e este do Bambnby. 

ANTA . Lagôa ~elo Es tado de Sergipe, no mun. elo Espí rito 
Santo. -

ANTÃO. Lagôa do Estado ele Sergipe, no termo ele Campos. 
ANTAS. Bairro do Estado de S. Paulo, 'no mun. de Itape

tininga. 
ANTAS. Ilha do Estado do R. G. do Sul , no rio Uruguay, 

acima ele S. Borja. 
ANTONIA (D.). Cull ina no mun. de Santa Luzia e Estado 

ele Goyaz . 
ANTONIO (Santo). Log . do Es~aelo elo Pará, n11 com. ele 

i'llazagão, no rio Cajary. l~ot·ma a segunda circnmscripção em 
que se divide aquella comal'ca . 

ANTONIO (Santo). Pov. do Estado do Ceará, no mun. elo 
Sobml. 

ANTONIO (Santo). Pov. elo Estttdo do E. San~l), no mun. 
de Santa Thereza . 

ANTONIO (Santo). Bait·ro do mun. ele S . Roque e Estado 
de S . Paulo. 

ANTONIO (Santo). BJ.irro do mun. de B1.11·ery e Estado ele 
S. Paulo. 

ANTONIO (Santo). Bail'ro do mun. ele Santa Barbara e Es
tado ele S. Paulo. com eschola. 

ANTONIO (San·to). Lo~r - do Estado ele Minas c:!eraes, no 
elist. elo Chiador e mun. do Ma t· ele E!espanha. 

ANTONIO (Santo) . Log. do E stado ele Minas Geraes, no 
dist . do Pilar e mun. do Cnl'l'e llo. 

ANTONIO (Santo). Estação da E. de F . Centt•al do Brazil , 
no Estttdo de Minas Geraes, entre Esperança e Honorio Bicalho 
á margem di r . elo l'io das Velha s, com uma capellinha . 

ANTONIO (Santo). Mot•t•o elo Estado ele Sergipe, no mtm. 
ela Capital, com uma capellinha. 
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ANTON'IO (Santo). Morro do Es~aclo de S. Paulo; con·~órnu. 
a cidade de S . José do Rio Pal'do, 

ANTONIO (Santo). Morro na cidade ele Sabará e Estado ele 
Minas Geraes. 

ANTONIO (Santo). Morro na cidade ele Queluz, no Estado 
de Minas Geraes, com um eg t·eja desse santo. 

~NTONIO (Santo) . Morro elo Estado de Minas Geraes, no 
mun. de Abaeté, pro11:imo ao ribei rão Gamelleil'a . 

ANTONIO (S<tnto) . Chapada no mun. de Santa Luzia e Es
tado ele Go y az. 

ANTONIO (Santo). Ilha no rio Tocantins, com. ele Baião, 
no l!Js·tado elo Paní.. 

ANTONIO (Santo). Ilha elo EsLaclo do rt. G . do Sul, no rio 
Uruguay, entre a foz do Passo I~ttnclo e a do Qua1·ahy. 

.ANTONIO (Santo). Igal'apé do Estado do Pará. afr. do rio 
1 Anabijú, no mun . da P on·t<t ele Pedras . · 

AN rONIO (Santo). Riacho elo Estado de Sergipe, banha o 
mun . de Maruim e elesagua no rio Ganharnoroba: 

ANTONIO (Santo). Rio do Estado de Sergipe, a!Il. do Silo 
Francisco . 

ANTONIO (Santo). Rb do Estado elo Rio ele Janeiro, alll. 
da nnrgem elir. do Italmpoann.. 

ANTONIO (S :~.nto). Carrego elo Estado ele S. Paulo, alll. do 
rio dos Bugt·es, que o ê do 'apucahy; no mun. da Franca. 

ANTONIO (.'an to) . Col'l'ego do Eslado de S. Paulo, banha o 
nucleo Campos Saltes e clesngua no ribeil·ão das 'l'res Bal'ras. 

ANTONIO (Santo) . Ribeil'ão elo Estado ele S. Paulo, banha 
o mun. ele S. José elo Rio Pardo e desagua no rio deste nome . 

ANTONIO (::lanto) . Corre~o do Estado de S. Paulo, banha o 
muu. elo Jahú e clesagu<- no ~rio deste nome . 

ANTONIO (Santo). Arroio do E.; nado elo R. G. do Sul, aill. 
do rio Camaqu a n o a Cambaqua, trib. elo Ut·uguay. 

ANTONIO (Santo). AProio do Estado elo R. G. do Sul, affi. 
esq. do rio Forqueta, trib. do Antas, depois Taquary. 

ANTONIO (Santo). Arroio do Estado do R. G. do Sul, am. 
ela marg-em esc1. do rio Jaguary, que é trib. do Santa Maria e 
este do Ibicuhy. (A. Varella). 

ANTONIO (Santo). Arroio elo Estado do R. G. elo Sul, alll. 
elo rio Marabá, trib. do Cahy. E ' tambem denominado Barão. 

ANTONIO (Santo). Arroio do Estudo do R. G. elo Sul, affi. 
ela margem clir. elo Ivorá, ·trib. elo Soturno. Corre perto da 
sécle da colonia D. Fra ncisca . 

ANTONIO (Saulo). Conego elo Es'ado de Minas Goraes, 
affi. esq . do riberão do Amparo, lrib. do rio Jacaré, que é elo 
r.io Grande. 

ANTONIO (Santo). Ribeirão do Estado ele Minas Get·aes, 
banha o mun. do Alto lUa Doce. Vai para o Chopo-tó. Recebe o 
S. Miguel. 

ANTONIO (Santo). Carrego elo Estado de Minas Geraes, 
affi. esq. elo rio Extrema , trib. do Itacambit·ussít. (Chl'OkaLt ele 
Sá. JJla]JJJCú cit .). 

ANTONIO (Saulo) . Ribeirão do Es·~ado de Minas Geraes; 
nasc.'l na serra Negt•a de dous braços, um dos c1uaes tem o 
nome de carrego ela Cidreira, e desagna no rio Conceição, afll. 
do Preto, um pouco abaixo do arraial da Conceição. 

ANTONIO (Santo). Lago elo Estado do Pat·á; desagua na 
margem clir. do rio Curuú. (ele Alemquer) . 

ANTONIO ALVES. E ' assim tambem denominado o al'roio 
Domaclilho, no JJ:stado do R. G. do Sul. 

ANTONIO DO BELISARIO (Santo) . Pov. do Estado de 
M.inas Geraes, no mun. de S. Paulo do Muriahé . 

ANTONIO DO EGYPTO (Santo). P•>V. do Estado de Per~ 
nambuco, no mun . de S. J osé elo Egyp·to, com uma egrejinha. 
E' vulgarmente denominado Batatas. · 

ANTONIO DO MIRAHY (Santo). Uma das estações da 
E. ele F. de Catae-uazes, no Estado ele ti:Linas Geraos, E' vulgar
mente denominacta Brejo. 
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A;NTONIO DO BOM JARDIM (Stinto). Log. do Ji'stado de 
Minas Geraea, n o clist. da cidade da Tres Pontas . 

ANTONIO DOS CAMPOS (Sa nto) . Dist . do mnn. ele Ha
pecerica, no Estado ele 1\ilnas Ger.ws , so bre o ribeü· ii.o elo Qu,·o, 
que ahi ·tem uma ponte . 

ANTONIO GONÇALVES. Couego do Estado elo Rio de 
J aneiro, no diat. ele S . Seuas·tião dos Ferreiros . 

ANTONIO OLYNTHO. Colouia do Estudo elo Para11á, no 
termo da Lapa . 

ANTONIO OLYNTHO. Estaçii.o da E . ele F' . de Ba·turité, 
no Estado elo Ceará, entre Prudente de i\loraes e Senador 
Pompeu. 

ANTONIO OL YNT HO. Estação da E . de Fen·o Cen·tral, 
no ]~stado de Pernamb uc./ . F oi inaugtu· ada em 25 de de
zembro ele iS96 . 

ANTONIO P RADO. Nucleo n o mun . de Linbares e 
Es t~ do do E . Santo, no va ll e do ri o D:>ce. Comprehende as 
secções Mutum, Baunilh a e Vi ll a CJllatin a . 

ANTONIO SEXI'O . Corixo no mun. de lllít·anda e Es tado 
de MatLo Grosso. 

APANHA- PEIXE. Serro te do Estado do H.. G. do Norte, 
no mun. do Apody, a E . 

APARA. Ilha elo Estado do AmaM nn-s , em fl·ente ao 
htgo Cumapy , no rio Jurua e mun. de Tefl'e . 

APARA. Iga t·apé elo Estado elo Amazo nas no mun. de 
TeJl'é . Vai para o P anauhau. ' 

APERIBE. Pov. elo U:stad o do Rio de Janeiro, no mun . ele 
Sar.to Antonio ele Padua, com cluas escl10las . 

APERIBÉ. Esta.çi.io da E . ele F . Leopoldina, n o Es tado elo 
R io de Janeiro. Foi inaugurada na Chave do Faria a 20 de 
agosto de 1896 . 

APERTADO. Log. doEs lado de Goyaz, clis tanLe dacielade 
ela Boa Vista elo T oca ntins cerca ele 90 ki lometros . 

APERTADO. Log. do Estado de i'l'l a.tto Grosso, na cr·ista 
da serra , a uns tres kils. d is·t ~nte da fl·eguez ia ele San L' Ann a 
cltL Chapada . E' tambem denominado Estreito. 

APEÚ. Ilha elo Estado elo P ará , no mu n . ele Vizeu . 'l'em 
campos de ct'iar, sendo notavel por suas ex tensas prais in
·tenws e per igosos baixos, que se estendem até o oceano , 

APEUSINHO. Ilha elo Estado do Pará, no mun . de 
Vr v.e u. 

APODY. Log: . do Estado de Pern ambuco, no mun. de 
Agua Preta. 

APOLIN A.RIO .. Carrego do Estado de Goyaz , ba nha o 
mn n. de P yl'lnopolts e desagua na margem esq . elo rio elas 
Almas. 

APÜMAO. Lago do Estado do Amazonas, na margem esq . 
do rio Pun:ts . (B. de Ma raj ó ). 

AFORÁ. Po v. do Estado da Bahia, na com. de S. Feli x ; 
com uma esch. Orago S . José . · 

APPARECIDA. Log . do f!: staclo elo R io d Jane iro , no 
mttn. de Re~·~ ncle e db·t. elos Campos E lyseos , com uma csch . 
municipal. 

APP ARE CID A . Suburbio da cidade ele Jaboticabal, na 
marge m esq, do col'!'go deste nome, em uma elevaçi.io , com 
uma capella. de N . S. da Apparecida; lllstaclo de S. P aulo. 

APPARECIDA. Bairro do mun . do Monte Alto e Estado 
ele S . Paulo. 

APP ARECIDA. Bairro do mun . do Pa tl'ocinio elo Sa
pucaby e Estado ele S . Paulo. 

APPARECIDA. Pov. do Estado de Lllinas Geraes, no 
dist. ele S . Caet:Lno ela Va.rgení Gr ande e mun . de Itaj ub:í ; 
com escholas. 

APP ARECIDA D ::l SERTÃOSINHO. .Mun . do Estado 
de S . Paulo. Vide Sertãosinh'J. 

. APUÁ. Log. elo Es tado de Pernambuco, no mnn. elo P<iu 
d'Alho. 

APUCARANINHA. Rio elo Estado elo P ttraná , afl'. da 
marg. esq. el') 'l'ib:tgy, en~re o Apucarana e o Ca-c hoeira ou 
T aqLtary . 

APUHY. L ago elo Estado do PMá; elesagua na margem 
esq . do rio i'daecLtt'Ú. E' tambem denominado Guapuhy. (H . 
Smi th ) . 

APUHY . CachoP.ira no rio Jaua,x. im ou Jauamaxim ou J lf
:wxim, <dl'. elo Tapaj oz. Couclreau escr-eve AjJuhy e o Sr·. B. 
Rocl ,·ig t.te3 Uap uhy. 

APUHYSEIRO. Igarapé do Es tado do Amazonas, nu 
rn argam esq . do r io Juruá, perto do lago Santo Antonio . 

APUPAHÁ. Lago elo Estado do Amawnas, na margem 
dir. elo r io Jul'ltá . 

AQUIRY. Pov . clodoEsLado do Maranhão, no mun . de 
Vianna, com eschola . 

ARAÇÁ. Log . elo Estado elo Maranhão, nas divisãs da 
villa ele flores, :ta N . 

ARAÇÁ . Pov. do Estado do Rio de Ja neiro, no mun. de 
Ar!truama e dist. ele S. Vice nte de Pau la, com eschola. 

ARAÇÁ. Arroi o do Estado elo R. G. do Sul, afL dir. do 
r io Grava taby . 

ARAÇÁ. Arroio elo Es tado elo R . G. elo Sul, ail', do rio 
Vacacahy-mil•im. 

ARAÇÁ . Arroio elo ~stado elo R . G. elo ul, a fl:'. dit·. elo 
Gastelhano , trib. do rio das Antas ou 'l'aquary . 

ARACAIUVA. Ribeiro do E~ tado de S. Paulo, afl' . do riO 
Grande, no mu n. ele S . Bernardo . 

ARACAJU'. Log. do Estado de P ernambuco, no mutl . de 
Agua PreLa. 
. ARACARE. Morro elo Es tado ele Sergipe, no rio S . F ran

ctsco. 
ARAÇATIBA. R io elo l~stado do E. Santo, afl'. do Jucú . 
ARACATÚ . Carrego elo U:sta lo ele S . Pa ttlo, banha o mun. 

ele Botucatú e clesagua no r io Capivara . 
ARACÊ. Log . do Estado elo Pará, no mun. ele Coll ares, 

com uma esch. creada pelo Dec . n. 39i de 29 de clezemuro de 
i 896 . 

ARACHITEUA. Log . do Estado do P<~.rá, no mun . da 
Acará . 

ARAGUABA. tog. elo Estado de Pernambuco, no mun. de 
Bal'!'eiros. 

ARAGUARY. Log . do Es·taclo de Pernambuco, no mun. de 
Bal'l'eiros . 

ARAGUARY. EsLação da g_ de F. Mogyaaua, no prolon
gamento ela linha do Catal i.io, no Estado el e Minas Geraes. Foi 
aberta ao t rafego em 15 de n ovembro ele i S96 . Fica a 935mSO 
ele altura e no kil. 45. 

ARAJÓ. Log. no mun. da capital do Es tado do Pará. 
ARAMAMBÁ. l~uro no Es tado elo Pará, no mun. de 

Souzel. 
ARAMARYS. Dist . elo mun . de Alagoinhas, no Estado da 

Bahia. 
ARAMARYS . Serra do Estado da _Bahia, no mun. ele 

Al ago inhas . 
ARANAHY. Rio do Estado do Pará, no rnun. ele Bi·eves . 
ARANDOHY . Igarapé do E>taclo do Par{~, no mun. de 

Souza!. 
ARANDÚ. Log. do Estado ele Pernambueo , no mun. da 

Victoria . .Ha no mesmo mun . um out l'O log. denominado 
Arandú ele Cima. 

ARANHA . Ribei rão elo Estado de Minas Geraes, banha o 
mun . ele Bambuhy e desag Ll!l. no rio S. Fr..t ncisco . Recebe o 
ca rrego Lui~ J acyntho. 

ARAP AP Á. Ilh a no rio Branco, a.JI. elo Negro, no Estado 
elo Amazo nas . 

ARAP AP Á. Igarapé elo Es tado do Parú, aiT. do rio Branco, 
que o é do igar apé elo Lago , e este do rio Maracá. 
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ARAPARY. Paraná do Estado do Amazo nas, no mun. de 
1'efre, no rio J uruá . 

ARAPIXY. Uma das circumscripções em que se divide a 
com. de Chaves, no illstado do Pará. E ' separada da com . de 
Soure pelo rio Tartarugas e coroprehencle as ilhas F lechas , 
Puohampé, Cameleão e Melancias. 

ARAPIXY. Lago do Estacl<> do Pará, clesagua na margem 
esq. elo rio T•·ombetas . O Sr . R . ele i\1arajó (obr. ci·L) escreve 
a pag. 359 Aripichi. 

ARAPONGA. Morro do Estado do Rio de Janeil·o , entre o 
rio lnhomirim e a E. de F. Grão Pará , p roximo dos mot'l'OS · 
elo Salgado e de Icarahy . 

ARAQUÁ. Bairro do mtm. de Botncatú e Estado de,'iio 
P aulo . . 

ARAQUÁ. Ilh a do Estado ele S. Paulo, no r io Tietê, 
100 metros acim a da foz do Araquá- mirim. 

ARAQUARA. Log. do Es·tado de P erna mbuco , no mun. ela 
G;J.melleira. . 

ARAQUARA . Rio do Estado elo E . Santo, aff. elo Bene
vente. Tambem escrevem Araraquara. 

ARAQUIÇAUA. Canal formado pelo ba nco elos Correios e o 
banco ela ilha do Papagaio, no li ttoral do Estado elo P ará. Esse 
canal tem de profundidade minima ele uma braça e meia e a 
vantagem de diminuir a. dista ncia ela cap ita l á Vigia e vice
versUc, de 25 milhas. Acha- se balisaclo. Tamb2m escrevem 
Araquessaua. 

ARARA . Log. elo Estado de Pern a mbuco , nos muns. elo 
Limoeit•o e Páo d'Alho. 

ARARA. Morro do Estado elo Maranhão, no mnn . de São 
Francisco. 

_ARA~A. Rio elo Estado do Pará, no mun. ele Igarapé
mlry . E m Stla foz fica a ilha elas Pombas. 

ARARA. Lagôa elo Estado da SeTgipe , no termo de 
Campos. 

ARARA. Cachoeira no rio Uau pés no Estado elo Amazonas, 
entre a elo Japú e a do Ta tú. (Wall ace;. 

ARARAIANA. Rio do Estado do Pal'á , no mun. ele Muaná 
(Inf. loc .) . Não set·á o mesmo Ar arayana clescripto no I vo
lume? 

ARARA-MIRIM. Cachoeir a no rio Uaupés, no Estado do 
Amazonas, entre a de Baca'ba e a ele Tamacuaré. CW al!.ace). 

ARARANIM. Ilha do Es tado do Pa l' á, na circumscripçã<J 
da Jor·oca e com. ele Cametá. 

ARARAQUARA . E. ele F. do Estado de S. Paulo; parte 
da cidade de At'a raquara e eli t"i ge- se até ao Ribe irãos inho, na· 
ex.·tensão ele 82 ki ls . A bit0la é de um metr o . '!.'em achtal mente 
tres es·tações : Cruzes, Itaquer e e Ma tão, es·ta no kiL '12. 

ARARAS. Log. do Estado de S . Paulo, no mun. elo Rio 
Cla t•o. 

ARARAS. Morro elo Estado do iUo de Ja neiro, na cidade de 
Theresopolis. 

ARARAS. Chapada no mun . de Santa Luzia elo Es·taelo de 
Goyaz . 

ARARAS . Corrego elo Rls·taclo ele S. Paulo, afl:'. do rio elos 
P eixes , trib. elo Batataes . Recebe o Porteira e o Capão. Ba.uba 
a cidade ele Ba·tataes . 

. ARARAS. Ribeil'ão elo Estado de S . P a ulo, banh a o ·mun . 
de Bragança e c1esagua no rio Jaguary . 

ARARAS. Rio do Estado ele Minas Ger·aes, a(l'. da margem 
esc1 . elo Lourenço Velho, que o é elo rio Sapucahy. 

ARARIBA DA PEDRA. I.og. elo Estado de Pernambuco, 
no mun. do Cabo. 

ARARIBA DE ÉAIX!O. Log. elo Estado ele Pernambuco, 
no mutl, do Cabo . Ha no mesmo mun. um outro log . denomi
nado Arariba ele Cima. 

ARARlPE DE BAIXO. L og. elo Estado de P ernambuco, 
no mun. ele Iguarassú . IJa ·no mesmo mun. outros logs. com 
os nomes de Araripe ele Cima e Araripe elo Meio . 

ARARUNA. Log. elo Estado de Pel'Uambuco, no mun .· de
Agua Preta. 

ARARY. Corrego do illstaclo de S . Paulo, -affi . elo ribeirão 
elas At·ara.s, n0 mun. deste nome. 

ARASSÚ. Log. elo Estado ele Pernambuco, no mun. ele Ba~:
reiros. 

ARASSU AGY. Log . elo U:stado ele Pernambuco, no mun. do 
Cabo. 

. ARAT.ANGI. Log . do Estado de Pern ambuco, no clist . ela 
Luz e muu. de S. Lor·enço da Matta . Tambem escre1·em Ara 
tangi ! . Ha outro log. elo mesmo nome no mun. ele Seri 
nhaem. 

ARATHERA. Igarapé do Es tado elo Pat"á, aiJl. elo 1'o
cantins, na ciL·cumscripção de Ma·tacurá e com. ele Baião. 

ARATICUM . Pov. rlo Es·taclo ele Sergipe, no mun. elo 
Po1•to da Fo lha, a sete kils . ri a Ilha elo Ouro. Os habs. vivem 
da, la 1•oura e principaimente ela criftção elo gado. 

ARATICUM . Rio do Estado ele Sergipe, affi. elo S. Fran
cisco. 

ARATICUNS. Log . elo Estado ele Pernambuco, no clist. da 
Vicencia. 

ARATINGA. Log . elo Estado ele Pernambuco, no mun. ele 
PalllJares. 

ARATÚ. r;. io elo Estado ele Se t·gip~, a:lll . do Cotinguiba. 

ARAUAHU. Rio elo Estado do Pará, ne mun. de Cametá. 
Encontrei tambem escripto Ar·zwhú.. · 

ARAUATEUA. Ilha e fut·o do Es tado elo Pará, no mun. de 
Ca metá. 

ARAUCARIA. Estação da !!i. de F. elo Paraná, no Estado 
deste nome, en·tt·e as estações ele Bariguy e Guajuvira. 
. ~RAUÉ. Rio elo Es·tado do Amazo nas, no clist. de Ba

daJOS. 

ARAUJO. Log. do illstado ele Pernambuco, no dist. da LU'z 
e mun. de S. LOL'e:Jço ela Mattu. . 

ARAXÁ . Pecrueno pov . collocaclo entre ele vadas sel'ra!, 
entt·e as quaes o Torroão Pec1ueno, pt•o:dmo do rilJe irão Monte 
Verde, e per tencente ao mun. ele Juiz de Fór·a e Estado ele 
i\1inas GerMs. Tem um a capella ela invocação de Jesus Maria 
e Jo8é. AHitude 850 metros. ' 

ARCOS. Ribeirão elo Estado de Minas Ge1·aes, affi. da 
margem esq. do ri o Pará . 

ARCOZELLO , Estação da E. de F. UelhÚamen t0s elo 
Brazil , no Estado do Rio ele Ja neiro, entre Pa t.y do Alferes e 
Barro Branco. 

ARÊ A. Bairro elo mun. do Bebed0ttro e Estado de São 
Paulo . 

AREA. Arroio do Estado elo Rio Grande do Sul, aill . esq . 
elo rio Jacuhy . 

ARÊA . A.:r roio elo Es tado elo R io Grande do Sul, U.:ffi. esq, 
do rio Taq uary . 

ARÊA. R ibeirão elo Estado de Minas Geraes, no cli st , de 
Parauna. Desagua no ri o deste nome. 

ARÊA BRANCA. Log. elo Estado de Pernambnco, no 
mun. de Nazaretb . 

ARÊA BRANCA. Log . do Estado do Rio ele Janei ro, no 
mun . ele !IIagé . 

ARÊA BRANCA. Bait·ro elo mun. de Tatuhy e Estado de 
S . Paulo. 

ARÊA BRANCA. Log . do Estado do Pa.ra,ná, no t ermo da 
Lapa. 

ARÊA B RANCA. Es·tação da ill . ele F. So-rocabwna, no 
mun. de Lençóes e Estado ele S. Paulo, no kil. 30 ele S. Ma
noel; a 505 metros de altlil'a sobre o nível do mar . 

ARÊA BRANCA. Oorrego elo E stado de S . Paulo, banh a · 
·o mun. de Dous Corregus e clesagua no :rio B'igueira, 

ARÊA DE CIMA. Arraial do Estado ela Bahia , no mun, 
ele Arê:>, como uma eachola. 
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AREADO . Bairro do [!.atado de S. Paulo, 110 mun. de 
Xiririca. 

AREADO . Estação ela E. ele F. Muzambinhn, no Es·tado 
de ~Jinas Ger aes, dista nte 15 lk990 ele Tres Corações e 574k053 
do Rio de Janeiro. l<'ica a 759 111 ,00 ele altt tra . · 

AREADO . R ibeirão do Estado de Minas Ger aes, VIÜ para a 
margem esq . do r io Caby, ·tdb . do rio elo Peixe . 

AREAL . Ilha do Estado do Amazonas, situada em frente 
da boca do lago Coary, mun. desLe nome . 

AREAL. Arroio do Estado do R. G. do Sul, clesiigU~t na 
margem esq. do rio Jacuhy entre a foz dos a rroios Ferreira e 
Bctucara hy . Banha o mun . da Cacboeit·o .. 

AREAL VERMELHO. Ar1·oio do Estado do R. G. do Sul, 
desagmt no l'io Umbú, alll. elo lbicuhy. 

AREÃO. Pov. do Es tado de Minas Geraes, no cUs t. ele .ftoç,ts 
Novas e mun. do Caetê, com eschola . 

AREÃO. Pov. do Es tado de Minas Geraes , a seis kils. do 
dist . da União, pertencente ao mun. de Barlntcen:.t, com m<Lis 
de 30 casas e 200 h<t bs. 

AR;E.ÃO . Cort•eg-o do Estado de Mi n:J.S Geraes, affi . da m:.tr· 
g-em esq . do rio Elvas, acima do ribeirão do Lemos ou dos 
Lemes. 

ARÊAS . Log. do ESt:.tdo do Rio ele Janeiro, no mun. de 
Santa Thereza . 

ARÊAS. Anoio do Es·tado do R. G. do Sul, a!Tl. dir . do 
P orco Bmnco, que o é do arroio Gran.cle, e este dê~ !a gem elos 
P a·tos. 

ARÊAS . R io do Estado de Minas Geraes ; desagua na mat•
gem di,•. elo rio Sapucahy abaixo da foz do rio Vel'de. Recei.J e 
o cot·rego Ortiga. 

ARÊAS. Ribeirão do Es·tado de Minas Gemes, banha o mun. 
de llapecerica e desagu:.t na Boa Vistêt. 

ARÊAS. Pequena lagôn. do Es tado de Minas Geraes, na 
fazenda da Pontinha, no d istl'icto ela cidade de Sete L ng-ô éLs. 

ARÊAS BELLAS. Po1' . no mun, do Cascavel elo Es·ta clo 
do Ceará. 

AREINHAS. Log . do Estado de Pernambuco, no clist. de 
Cn;tende e mun . de Palmares . 

ARENDEPE . Log. do Estado de Pernambuco, no mun. de 
lpojuca. 

ARENEBI. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. de 
Ipojuca. 

ARIAR. Log . do Estado de P et·nambuco, no mun. do R io 
Fot•moso. 

ARICHI. ll!'arapé do Estado do Pará , affi . do Tracuá, que o 
é do 'l.'apajoz. E' habi tado pelos i\1aués . 

ARIMAN. L:.tgo do Est:.tdo do Amazonas, na margem dir. 
do ri o Purús. 

ARIOCA . Ilha elo Estado do Pará, no mun. de Muaná. 
ARIOQUINHA. llha do Estado do Pará , no muu. de 

:Muaná. 
ARIRAMBA . Rio do Estado do Pará, banha o mun. de 

Mazagão e desag ~1a no Arn azonus . 
ARIRANHA. Corl'ego do Estado do S. Paulo, banha o 

mun. de Monte Alto e desagua no ribeirão da Onça. 

ARITAPERA. Rio do Estado elo Pará, uo mun. de San
tarem. 

ARMAÇÃO . Corl'ego elo Estado de Minns Geraes, banha a 
cidade ele ::;, Paulo do Mul'iahé e des :.tgua ua margem dit·. do 
rio deste nome. 

AROEIRA. Pov. do Estado de Pern ambuco , no m u n. de 
Bom J ardim . 

AROEIRAS. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha o 
mun. de Barbacena e desagua na margem esq. do r ibeirão 
Conquista. 

ARRAIAL DE BAIXO. Log. do Estado ele Mitlas Geraes , 
no mun. do Serro, com eschola. 

ARRAIAL NOVO. Log. elo Estado ele Minas Get·aes, no 
dist. ele Araponga, sobre o ribeirão Felix . 

ARRAIAS, Col't'ego· elo Estado de Malto Grosso, no clist . 
ele Brotas e mun . elo Livramento . 

ARR ANCA. Log . do Estado ele Pernambuco. no mun. de 
Agu:.t Preta . · 

ARREPENDIDO. Ribeirão do Estado ele Goya.z , a.OI . ela' 
margem d ir . do rio Ponte Alta, ·trib. do rio das Arêas, r1ue o e 
do Con1mbá. 

ARROIO D'EL-REI , Log. do Estado do R. G. do Sul, no 
mun . de San t1. Vic·toria do Palmar . 

-4- RROIO FUNDO. Log . do Estado elo P a raná, no termo 
de Guarapuava. 

ARROIO GRANDE. Bairro elo mun . de Lavrinbas, no 
Es·tado de S. Paulo. 

ARROSAL. Serra do Estado ele Sergipe, no mun. do São 
Christovão . 

ARROSAL. Carrego do Es·taclo de Goyaz, banha o mun. 
de San·t'Anna das Antas e r eune-se com o Cap ivara. 

ARROSAL. Lngo do ITistado do Par á , clesagua na mat•gem 
di r. elo rio Cut' LHÍ (ele Alemquer). 

ARRUDA. Log. do Estado do Pa raná, no clist. de Co
lombo. 

ARRUDA. Serra do Estado de Goyaz, no mu n. de P yri
nopoli~, en tre o rio das Almas e o ribeil'ão do Inferno. 

ARRUDAS. Bait-ro elo mun. de Itape tininga e Estado ele 
S . Paulo. 

ARSENAL. Al'l'oio do Esoado do R. G. elo Sul, affi. esq. 
do rio 'l'aqua ry, tl'i b. elo Jacuhy . 

ARUAHÚ. R io do Estado do P ará, no mun. de Cametá . 
Encon·trei tambem escl' ipto ArMtcbhú. 

ARUANÁ. Ilha no t•io Branco, affi . do Negro, no Estado 
do Amaz0nas. 

ARUBAUBAL. Fm•o do Estado do Pará, no dist . ele 
Umarisal e com . de Ba ião . · 

ARUMÁ. Lago do Estado do P ará; clesagua na mal'gem 
dit·. do rio Curuá (de Alemquer) . 

ARURI. Rio a:ffl. da margem esc1. do Jauaxim, ·tr ib. do 
Tapajó.; . 

ARUTY. Pov. elo Estado elo Amar.onas, do mun. ele S . Ga• 
briel. 

ASSAHY. Lago do Estado do Amazonas, na ilha Sopeti, e 
mun. de Codajaz . 

ASSAHYSAL. Ilha do Es tado elo Potra, no r io 'l.'ocanHns, 
na ci rcumscripção ele Matacurá e com. de Baião. 

ASSAHYTEUA. Log. do Es·tado do Pará, no mun. ele 
Bl'agança, á margem do rio Qtmtipurú. 

ASSAHYTUBA. Ilha no Rio Branco, am. elo Negl'o, no 
Estado do Amazonas. 

ASSAHYT_l!BA-GRANDE. Log. do Estado do P ará, no 
mun. de AnaJaS. 

ASSISTENCIA. Bairro do Estado ele S . Paulo, no m uu. 
do Rio Claro . 

ASSIZ. Log. do Estado do Rio ele Janeiro, no mun. de 
Magé. 

ASSOBIO . Rio do I~staclo de J:vii nas Geraes, affi . da. m:.trgem 
dir. do Lourenço Velho . 

ASSÚ. Morro do Estado elo R io de Janeiro, na sen a. dos 
Ot·gãos, no mun. de P~"tropolis . Está a 21.25 m. ele a ltura. 

A~SÚ. Rio do Es tado d? Rio de Janeiro, desagua na lag-ôa 
do l<nrldo cerca de oJto ln ls. e a NE . d;.t foz do rio Velho. 
E' bas La nte conentoso e tem profunda e lar gá foz . Tarn bem o 
denominam Ignassú . «O rio Assú ou Iguassú, que faz a 8 ki ls., 
com o rumo de 70° a 80° NE. contluencia com o rio Calu ndú 
e desemb >c:.t a ii ,QOO metros deste ponte, com rumo Goo a 50" 
NE ., na bana do Aseú » . (Engenheiro Marcellino Ramos da 
Silva). 
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ASSUMPÇÃO. Log, do Es·~ado de Pernambuco, nos ruuns. 
de Goyanna e Gamelleira. 

ASSUMPÇÃO. Log. do Estado ele Goyaz, clistan·te eerca ele 
102 kil s. ela cidade elo Porto Nacio nal. 

ASTOLPHO (Dr.) Estação da E. ele F. Leopoldina, entre 
S. Sebastião e Pirapelinga. 

ATAFONA. Log. no mun. de S. João cl'a Barra e Estado 
do Rio ele Janeiro, com uma capellinha de N. S. ela Penha . 

ATALAIA. Log. do Estado ele Pernambuco, no mun . de 
Ipojuca. 

ATALAIA. Arraial do Estado da Bahia, na com. de Can
navieiras, com uma eschola . 

ATALHO. Arroio do Estado elo R . G. do Sul, affl dir. elo 
l'io Fot·q ueta, trib. do Antas, depois T aquary. 

.A TAL HO. Carrego do Estado de Minas Géraes, aJII. elir. 
elo rio elo Peis:e, trib . elo Verde. 

ATAQUE. i\Iorro nas divisas de iYnuas Geraes com S. Paulo, 
com 2.080 metros ele altitude . De!le nasce o corrego do seu 
nome. 

ATAQUE. Oor t·e<>o elo Estado de Minas Geraes; nasce no 
morro elo seu nome" e vai para a margem esq . do 1·ibeirão elo 
Carrego Alegre. Corre proximo ás divisas do Es tado ele São 
Paulo. 

ATATÁ. Dist. ela com. ele Muaná, no Estado elo Pará. 
Nelle ficam a bahia de Maraj6; a s ilhas Saracuroca, Cipoluba, 
Murumurü, 'l'ucumancluba, Campompema, Jararaca, Qua·ti, 
Marinho; os furos Cãpitary- c1uara, Topurú-quara, Tijuca
quara, Pirarucú-quara, Furo-Grande, Abacatal, Jararaca; e os 
rtos Paracububa, Castanha!, Atatá, além ele outros . 

ATERRADINHO. Bairro elo Estado ele S. Paulo, 110 mnn. 
de Itapeti11inga. 

ATERRADINHO. Corrego do Es tado ele S. Paul o, banha 
o mun. ele Botucatú e clesagua no rio Pardo . I-tecebe o Vira 
Machado . 

ATERRADO. Bairro elo mnn. de Juneliahy, no Estado ele 
S . Paulo, 

ATERRADO. Bairro do mutL ele Mogy-mil'im e Estado ele 
S. Paulo . 

ATERRADO. Arraial elo Estado ele Minas Geraes, no mun. 
de Inhauma. 

ATERRADO. Col'L'ego elo Estado ele S. Pa ulo, no mun. ele 
Mogy- rnirim. Desag- ua no rio deste nome. 

ATERRADO. Arroio elo Estado do R. G. do Sul , affi. 
esq. elo 1·io .J acuhy . 

ATERRADO . Arro io elo Estado do R. G. elo Sul, afl1 . elo 
rio Botttcarahy. 

ATERRADORA. Cachoeira 110 aHo Itapecurú e Estado elo 
Maranhão. 

ATIBAIA. Estação ela E. ele F. Bl'agantina, no Estado ele 
S. Paulo, a 30 kils. elo Entroncamento Acha- se a 2.500 me
·tros da cidade ele Ati baia e a um kil. da ponte sobre o rio do 
mesmo nome, na varzea. 

A TITITA. Fmo C[Ue communica o igarapé Guarijú com o 
Utinga, no E~laclo elo Pani. · 

ATOLEIRO. Ribeirão do Estado de Goyaz, banha a com. 
ela Bua Vista elo Toca ntins e desag- na no rio Araguaya. 

ATRAZ DO MORRO. Bairro no dist. da cidade ele.S. Jose 
elo Paraizo, no Estado ele Minas Geraes . 

ATUCA. Ilha elo Estado elo Pará, no mun. ele Souzel, no 
rio Xingú. 

ATY. Igarapé elo Estado elo Amazonas, affi . elo rio Tarauacá, 
no _mun . ele S. Philippe. 

AUGUSTO. Lago elo Estado elo Pará; clesagua na margem 
esq. do rio Maecurú (H. Smith). 

AURORA. Pov. do : Es ~aclo ele P et•nambuco, no termo de 
Agua Preta, com esch ·: JTI ' lambem denominado Checbéo. Ha 
outro Iog. dQ mesmo nome r+o m~n. do Páo d'Alho, 

AURORA. Log. elo Es~aclodo Rio de Janeiro, no d-istr.· do 
Mol'L'o Gt•&ncle e mun. de Araruama, com eséhola. 

AU.STIN . Estação ela E . ele F. Central elo Brazil, no Es
tado do Rio de Janeiro, entre Queimados e i\~o t•ro Agudo, dis 
t ante 44'•4-17 da es·tação Central e a 37.800 me&ros de allm·a 
sobre o nivel do ma r. 

AVANHANDA VINHA. Bairro elo Estado de S . Paulo, 
no mun. do Bebedouro. 

A V ARÉ. Rio do Es·taelo ele S. Paulo. Atravess:t. a estrarla 
ele P irajú á Sau·ta Cruz ele Rio Pardo. 

AVELLAR. Estação ela E. ele F. Melhorn,menhos elo Bl'azil, 
no Estado elo Rio ele Janeiro, entre Barro Branco e Andrade 
Costa. 

A VENCAL. Igarapé do Estado ele Pará, no mun. d e São 
Miguel elo Guamá . 

AVENIDA PRADO. Ba,irro ela cidade ele S<io Carlos elo 
Pinhal, no Estado d<J S . Pattlo. 

A YMORES Pov. elo Estado ele Minas Ge raes, no mun. ele 
'rheophilo Ottoni , com escbola. 

AYMORÉS. Rio do Estado ela Bahia, na, E. F. de Cara
vellas . 

AZEITE. Morro na ciclacla de Queluz elo Estado ele Minas 
Geraes. · 

AZULADINHO. Log. elo Estado das Alagoas , no muu. elo 
Porto Cal v o. 

AZULADO. Log. elo Estado elas Alagôas, no mun. ele Porto 
Calvo . 

B 

BABÁ. SerL'a elo Estado de Sergipe, no mun . elo Porto ela 
i? olha. 

BABÚ. Sel'ra do Estado ele Sergipe, no muu . ele Itah~ia
ninha. 

BABYLONIA. Log. do Estado ele Pernambuco, no num. 
ele Na7ia r e th . · 

BABYLONIA. Serra elo Estado ele Minas Geraes entre o 
po1·. ele S. Francisco el_o q.1~ria e o ele S. João elo ~~cca , se 
para as cabecc tras do nbeHa o elos Alves, das do rio S J•oão, 
afl'. do Carangola. · 

B ABYLONIA. Carrego do Estado ele Minas Geraes affi. 
elo S. Joáo do Soca, tl'ib . do Oarangola . . ' 

BABYLONIA. Carrego do Es tado ele lVIinns Geraes, aill. 
esq. do t•io Gloria, tl'ib. do rio i\lluriahé. 

BACACHÁ. Log. ·elo Estado do Rio ele Jaueit·o, no mua. do 
Rio Bonito, com escbola . · 

BOCAITARA. Rio elo Estado elo Paraná, afl'. elo Capivary, 
no mun. ele Bocayuva. 

BACIA . Mono elo Estado do Rio de Janeiro, no Úit·y e 
mun. de Magé . -

BACKER. Arroio do Est ado elo R. G. Sul, aJI'. do rio Pa!'
clinho, que o é do rio Pardo. 

BACOPARY. Lagôa elo Estado de Serg-ipe, no .muu . ele 
S. Christovão. 

BACUBIXÁ. Po1· . no clis·tt·. ela Sacra Família no mun. el e 
Va,sso Ul'as e Estado do Rio ele Janeiro, com uma' esch. muni
cipal. 

BACURÁO. Log. no Estado ele Pernambuco, no mun. de 
Ilambé. 

BACURY. Ribeirão do Estado ele Goyaz, no mun. de Bõa 
Vis ta do Tocantins. Reune-se ao P ed-ra de Amolar. 

BACURYSINHO. Log . do Estado ele Goyaz, no clis tt•, . de 
S . Yicerl'be e com . da Bôa Vista. 

BACURYSIN:HO. Ribeirão elo Tilstado de Goyaz, banha a 
com. da Bôa Vista e desagaa no ribeirão das Lages. 

BAC:URYTEUA . Log. elo Es~ado elo Pará, no mun. de 
Bragança. 
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·BACURYTUBA. Ilha do Es·tado do P ará, no mun . ele 
Cametá . 

BACURYTUBA . Igar apé do Estado do P ar á , uo muu . ele 
Monsarás,; desagua na margem esq . do rio da Sé . 

BAEPENDY. Log. do Estado de Minas Geraes, no dist. 
da cidade de Oliveira. 

BAEPENDY. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, nasce 
no morro Secco, dirige· se para o N., indo lançar-se á margem 
esq. do rio Baependy, muilo pt·oximo á cidade deste nome. 

,BAGRES. Carrego elo Estado ele S. Paulo, banha a cidade 
da Franca e desagua no rio Sapucaby. Recebe o Cubatão. 

BAGRES. Carrego do Estado de S. P aulo. aff. do Taqua
rantan, que o é elo ltupeva e este elo Mogy-Guassú . 

BAGUASSÚ. Bairro do Estado de S. P aulo, no mun . ele 
Araraquara. 

BAHIA. Ilha do Estado do Amazonas, no rio Japm•á, afL 
do Solimões. Fica proxima ela ilha S . J oão. 

BAHIA. Rio do Estado de Mat·to Grosso l nasce na serra 
de Aguapehy e clesagua na margem dir. do rio Jaurú. 

BAHIANO. Ilha do Es tado do Maranhão, no mun. de 
TuJ•y-Assú. 

BAHIANO. Ilha no rio Jaguarão e Estado elo R. G. elo 
Sul. 

BAHIANO. Lagôa do Estado do Maranhão, junto da mar
gem dir. do rio Gt·ajahú, no qual clesagua ao S . da cachoeira 
das Pedras Miudas. 

BAHIA NOVA. Dist. pollcial do mun. de Viann a, no 
Estado elo E. Santo. 

BAHÚ. Morro do Estado de Goyaz, entre o rio Congonhas 
e o do Ouro. 

BAHÚ. Ribeirão do Estado dê Goyaz, aff. da margem esq. 
do rio Itiquira. -

BAHUSINHO. Carrego do Estado de Goyaz, a ff. da mar
gem dir. do rio do Ouro, trib. do rio Corumbá . 

BAIACÚ. Rio do Estado de Sergipe, aff. do P oxim, que o 
é do Cotinguiba . 

BAIQUAY. Arroio do Estado do Rio G. do Sul; nasce na 
serra de Sant'Anna e desagua no rio Quarahim. 

BAIRRO ALTO. Log . elo Estado elo Rio ele Janeiro, no 
dist. da cidade do Parahyba do Sul. 

BAIRRO ALTO. Bairro da cidade de Botucatú; no Estado 
de S . P aulo, com um impos tan·te Lyceu de Artes e Officios, 
ainda em construcção. E' separado da cidade pelo ribeirão 
Lava-Pés, que tem ahi sobre si uma ponM. 

BAIRRO ALTO. Bairro ela cidade ela Limeira e Estado ele 
S. Paulo, em uma elevação. 

BAIXA D'AGUA . Rio elo Estado da Bahia, a:ff. da mar
gem dir . do Desterro, que é trib. do Bendengó. 

BAIXA DA PALMEIRA. Dist. do t ermo 'de S. Felix e 
Estado el a Bahia. 

BAIXA DO MEL. Log. do Es·tado de Pernambuco, no 
mun. de Garanhuns. 

BAIXA )fUNDA. Log . do Estado de Pernambuco, no mun . 
de Canhotinho. 

BAIXA-GRANDE. Log . elo Est'J.do do Maranhão, nas di
visas da villa de Flôres, ao N. 

BAIXÃO. Lagôa do Es·tado da Bahia, nos mun. ele Ala
goinhas. 

BAIXA VERDE . Log. elo Estado de Pernambuco, no muns. 
de Nazareth e elo Bom Conselho. 

BAIXINHA. Pov. do Estado do Ceará , no mun . de Cas
cavel, 

BAIXO DA SERRA. Bairro do Estado de S. Paulo, no 
mun. de Botucatú. 

BALANÇO ESTREITO. Log. do Es·taclo ~de Pernambuco, 
no mun. de Timbauba. 

• 

BALDO. Log . do Estado do R. G. elo Norte, no mun. do 
Natal. 

BALISAS . Espi gão entre Santo An tonio do Amparo e Perdões; 
no Es tado de Minas Gentes . 

BALSAMO . Log . do Es ~a. do de P ern l.\ mbuco, no muu . ele 
P almares. Ha no mesmo m un. outros Jogs . denomina dos Bal- < 

samo de Cima e Balsamo de Baixo. 
;sALSA MO. Log . do Estado cle J Yiatto Grosso, no mun. de 

N1oac. 

BALTHAZAR . E ' assim tambem denominado o arroio 
F erreira. ·tL"ib. da lagôa elos P atos : no Es tado elo R . G. do 
Sul. . 

BALUA~~E. Log elo Estado do Amazonas, á margem dit·. 
do r1o Ap1prca , mun. Itacoatia ra . 

BAMBÃO. Serra elo Es tado de Sergipe, no mun. de 
Campos . 

BAMBUHY. Pov . do Est ado ele Minas Ge1•aes, no · dis t. 
de Sant' Anua do S:tpucahy-mirim . 

BAMBURRAL. Lago elo Estado do Amazonas, no mun. de 
Humaylá . 

BAMBURRAL. Lagôa elo Estado do R. G. elo Norte, no 
mun. de Apocly. 

BAMBÚS. Log . do Estado de S. Pa ulo, no mun. de S. José 
dos Campos. 

BANANAL. Ribeir·ão do Estado de Min as Geraes , banha o 
mun. ele Lowr as desagua na margem esq. do rio S . João, ·L1.•ib . 
do Couro de Cervo. 
BAN~NAL. Corrego do Estado ele Minas Geraes, affi. esq. 

elo r1bemw da Cayana, tl'!b. elo no Carangol a · Recebe adir. 
o Es1.i v a e · :í. esq . o Machado. 

B ANANAL DO CORRENTE. Log . elo Es·taclo ele Minas 
Ger aes, no clis t . elo Divino e mun . de S. Miguel ele Gua
nb ães . 

BANANEIRA. Log . do Est ado ele Pernambuco, no mun. 
do Canhotinho. 

BANANEIRAS. Log. do Es tado ele Pernambuco, no !!"!.Un. 
de Quipapa e no clist. da Lagôa dos Ga tos. 

BANCO DE ARIA . Ribeirão do Estado elo Rio de Janeiro, 
ba nha o mJ!ll. do Barra elo Piraby e desagua na margem clir. 
elo rio P arahyba elo Sul. 

BANDARRA. Carrego do Estado de Minas Get·aes, banha 
o mun . do Caeté e desagua no r io Sabará , aill. do rio das 
Velhas . 

BANDEIRA. Ilha no rio 1'ocan tins, com. ele Baião e Estado 
elo Pa r:í.. 

BANDEIRINHA. At•roio elo Estado elo R . G. do Sul: 
clesagua no rio Pelotas (Uruguay) entre o arroio dos Touros e o 
Sa nt' Anna . Recebe o Leão . 

BANDEIRINHA. Ri9 elo Estado de Goyaz, affi. do P ara· 
nan. Recebe os nbeu·oes e co!' r egos Altor,.es Capimpuba · 
Salobro , Genipapo e di versos outros. 

0 
' ' 

BANGÚ . Est ação ela E . de F . Central do Brazil no Distt·icto 
Federal, no ramal de Santa Cruz entre Realen o-o e' '3a n ·ti S .> <~ mo 
distante 30k . 812 da es tação Central e a 40~. 650 ele ahur~ 
sobre o nível do mar. 

BANHA. Igarapé elo Est ado do Aml~zonas, no mun. · de 
Fon·te-Bõa. 

BANHADO DA RESTINGA. Auoio elo Estado elo R. G . 
do Sul, a m. esq. elo arroio Ribeiro, trib . do rio Guahyba . 

BAPTISTA. Log . do Estado do P iauhy, na ilha Grande 
no rio Pa r nahyba . ' 

BAPTISTA. P ar ada na E . F. elo Musambinho, no Estado 
ele Minas Geraes, na lmha de Tres Corações, entre Tres Cora
ções e Var ginha . 

BARACEÁ. Bairro elo mu o. de Taubaté e Esi ado de São 
Paulo. 

BARAMUNHAS. Log. do Els·taclo de Minas Geraes, no dist. 
do Caratinga e mun. ele Ferros • 
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BARÃO DO JAVARY. Estação da E. de F. Melho-ramen
tos do Brazil, no Es ~a clo do Rio de Jan eiro, en~re P or·tella e 
Estiva. 

BaRATARY. Rio do Estado ele Matto Grosso, aff. esq.do 
Alto T apajoz. E' navegavel oito dias em igar it~ . Sua larguea é 
mediQct•e, m:J.s e bastan úe profundo. E' rio de curso len to , seu
si velment.e parallelo ao Tapajoz, do qual elle. se approxima perto 
das cabeceil'as. E' habitado pelos iVIun durucús . 

BARA UNA. Estação da JI:. de F. «Great \>Vestem of Bra
zil Railway Company Limited » ; no Estado de P ernambuco 
P.nLre Laglla Secca e Alli a nça . ' 

BARBADO . P ov. do Est ado do E . San to, a se is kils. ela 
villa de Nova Almeida, compost a_ ele índi os que, com o auxilio 
do povo, cons tru1ram um a ca pelhnha ele S. Benedicto . 

BARBARA (Santa). Pov, do Estado do Pará , a ma rgem 
esq . do igara pé do Lago, aíf. do Anaue l'apuc.ú. 

BARBARA (San~a) . Log . do Estaclo de Minas Geraes, no 
mun. ele Pouso Alegre; com uma esch. municipal. 

BARBARA (San ta). Ilha do Estado do R. G. do Sul, no 
rio Uru •uay, entre S . Bo1:ja e Itac1uy . 

BARBOSA. Bairro do mun . de Botuca tú e Es tado ele 
S . Paulo . . 

BARBOSA. Carrego do Es tado de Min as Geraes , banha o 
nucleo Mal'ia Custodia e desagua no rio das Velhas . · 

BARBOSAS. Pov. do Es taelo de Mtnas Geraes, a quatro 
kils. ela cidade de Lavras, com 150 habitan tes e umas vinte 
casas . 

BARBOSAS. Carrego elo Es·~aelo de Mi nas Geraes, affi. elo 
carrego dos Alves, ·trib. d0 rio Gloria do Muria bé. 

BARERY. Villa e mun: elo Estado de S . Paulo, na com . 
elo seu nome . Foi ct·eada dist. com o nome ele Sapê do Jahú 
pel:J. Lei n. 30 ele 7 de maio de 1877 ; elevada á ca·tegoria de 
viU~ pelo Dec . de 16 de j ·mho ele 1890, que deu- lhe a cl enomi
naçao ele Barery. Foi creacla com. pela Lei n . 80 de 25 ele 
agosto ele 1892. Tem duas eschs . Comprehende os bairros Alves, 
Santo Antonio, Bart·a Mansa , Bôil. Vista e P alma . . 

BARERY. Rio do Estado ele S. P aulo, aff. do Tie té . Banha 
o rn.un. do seu nome . 

BARRA. Dist . do ·termo do Remanso, no Estado ela 
Bahi<L. 

BARRA. P ov. elo E;taclo do E. Santo, na com. de Linha
res., com eschola. 

BARRA. Log. do Est ado do Rio ele J a.neiro. Ha ahi uma 
poo tP. na confluencia do rio Pia banha com o rio Preto e ligando 
a i lha fronteira á es tação do A1•eal com a margem dtr, elo rio 
P1·eto. · 

BARRA. Log. do Estado elo P araná, no t ermo ela Lapa . 
BARRA. Serra elo Es·taelo de Set·g ipe, no mun. de Campos. 
BARRA. Morro elo Es tado de S. P aulo, no mun. de Mogy· 

mil"im. 
BARRA. Ilha elo Estaclo ele S . P a ulo, no rio Tie·té 200 

metros aba ixo da foz do Piracicaba. ' 

BARRA . Riacho do Es ~aclo do R . G. do Norte, uo mun. ele 
Apody. Vai par a o rio des te nome. 

BARRA BUNIT A. Arroio elo Estado do R. G. elo Sul, 
ai:J'. do rio Umguay, proximo ao rio Turvo. 

BARRACÃO . Log . elo Estado de MaMo Grosso, no muu. do 
Diamantino. 

BARRACÃO. Arroio do Eshaclo do R. G. elo Sul, nasce na 
coxilha de San ~o Antonio, han ha o mun. ele Pira Li ny e cles
ag ua no rio Carnaquan. 

BARRACÃO. Arroio elo Estado do R. G . elo Sul, aíf. esq. 
elo rio Taquary. E ' tambem de nomina.do Diama nle . 

BARRACÃO DE PETROPOLIS. Nome vulgar dado á 
pov. de S . Joã o de Petrupolis, na com. ele Santa '.rbereza, no 
Estado elo E . Santo , á margem esq. elo rio San ta Maria, a JJ. 
do Doce . 

BARRA DA AGUADA NOVA. Log. do Estado de M:inas 
GeJ:aes, no mun. ele Arassuahy, com eschola. 

BARRA DA BONANÇA. Log. do Eseado elo Rio eleJa 
neiro, uo mun. ele S. Francisco de Paula, com uma esch . mu
nicipal. 

BARRA DA CAPONGA. Log . elo Estado do Ceará, no 
muu . ele Casca vsl. 

BARRA DA ONÇA . Log. elo Es~ado ele Minas Geraes, no 
elist . ele Tt•ahir as . 

BARRA DA ONÇA. Log . do Estado de Minas Genes, no 
mun. de Iviunhuassú. 

BARRA DA PROVIDENCIA. Log. elo Estado do Rio de 
J a neiro, no mun. ele S. Fra ncisco de Paula , com uma esch. 
municipal. 

BARRA DAS CANÔAS. Pov. elo Estado de Minas Geraes, 
no clist. ele Santa Antonio ela Lagôa e muu. do Cur
vello. 

BARRA DAS FRECHEIRAS. Log. do Estado de Per
nambuco , no mun. elo Bom Conselho. 

BARRA DAS POMBAS. Porto no rio P arnahyba ·e Es· 
tado elo Pia uhy, · 

BARRA DE SANT'ANNA. Log . elo Estado ele Pernam
buco, no mun . ela Vict oria . 

BARRA DO ARIRIÚ. Arraial do Estado ele Santa Catha
rina, no mun. ela P alhoça . 

BARRA DO BONITO. Log. do Estado de P ernambuco 
no mun . ela Villa Bella . ' 

BARRA DO CABORGE. Log. do Es·tado ele Pernambuco, 
no mun. do Bom Conselho. 

BARRA DO CAFUNDÓ . Log. do Estado ele Pernambuco, · 
no mun. elo Bom Conselho. 

BARRA DO DIA. Log , elo Estado ele Pernambuco, no dist. 
ele Preguiças e mun. ele Palmares. 

BARRA DO DOURO. Log. do Estado de Pernambuco, 
no num. ele Agua Preta . 
. BARRA DO ESTRELLA. BairPo elo mun. do J r,hú, no 
Estado ele S. Paulo. 

BARRA DO ESTRELLA. Mol"l·o elo Es ijlõelo do Rio de 
Janeiro, prox.imo do liLtoral, en·tre os rios Estrella e Pi
ranga . 

BARRA DO liNHAÚMA. Log. do Estado ele Minas tle-" 
raes, no mun. de s~ te Lagoas. 

BARRA DO JUQUIÁ. Bairro elo mun . ele Iguape, no Es· 
t ado de S. Paulo. · 

BARRA :BO NORTE.· Log. elo Estade de Pernambuco, nó 
mun . ele Agua Pt·eta. 

BARRA DO OURO. Log. do Estado elo Rio Grande do Sul 
no mun. da Conceição clo~ .·i.rroio. 

BARRA DO OURO. Arroio do Estado do Rio Grande elo 
Sul, a:f:ll, do rio Maquiué. 

BARRA DO PARAGUASSU. Pov. elo Estaclo da Bahia, 
na com. de Mal'agogipe, com eschola. 

BARRA DO PIRATININGA . Pov. do Estado elo Rio ele 
Janeiro, no m.un. ele S. Gonçalo, com eschola. 

BARRA DO RIACHÃO . Log. do Estado do Piauby, no 
mun. ela União. 

BARRA DO RIBEIRO. Pov. do Estado do Rio Grande 
do Sul. no mun. de Porto Alegre . Confina ao S . com o mun. 
de Dores elo Camaquan, de O. com o dist. de Marianna Pi
mentel; ao N . com o das Pedt·as Brancas; e a E. com o rio 
Guahyba. 

BARRA DO SANTO ANTONIO. Log-. elo Estado de Mi
nas Geraes, no dist. elo Ipiranga e muu . do Curvello. 

BARRA DO S. JOÃO. Log. do Estado de Pernambuco, 
no elist. ela Lagoa elos Gatos. 

BARRA DOS PILÕES. Bairro elo Estado de S. Paulo, no 
muu. de Ipol'a nga . 

BARRA DO V ACCARIA. Log. do Estado de Minas Gea 
raes. no dist. de S. Domingos do mun. de Araasuahy. 
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13AR.RA GRANDE. Log. do Estado de Pernap1bucoj no 
dist. ela Vicencia. 

BARRA GRAN:ÓE. Log . elo Estado elo Paraná, nos 
muus. do Serro AzLtl e Rw Negro. 

BARRA GARNDE . Es·tação ela E. ele F. da Companhia 
Soroco.bana e ltuana , na linha do Tibagy, no JTistado ele 
S. Paulo . Foi aberta ao trafego a 'i ele novembro de 1896 . 

BARRA LAMA. Log . do Estado de Pernambuco, no mun. 
do Canhotinho . 

BARRA MANSA. Bairro elo mun. de Barery e Estado de 
S. P aulo . 

BARRANCÁO . Ilha do Estado elo Pari, no rio Tocan tins 
e com . de Baião. 

BARRANCO ALTO. Estação ela E. ele F. Cen·tral elo Braúl, 
no Estado ele. S. Paulo, entra Roseira e Pinda monhangaba . 

BARRANCO VERMELHO. Carrego elo Estado ele Matto 
G1·osso, afl'. ela margem esq. do ribeirão Morro Vermelho, 
Lrib . do AritlOS, no mun . do Diaman·tino. 

BARRA NO V A. Pov. do Estado elo Cear :i. no mu n. de 
Cascavel. · 

BARRA NOVA. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. 
da. Gamelleira . Ha otrtros logs. elo mesmo nome no dist. da Vi
cencia e no mttu. de Palmares. 

BARRA NOVA . Riacho elo Estado elo Espírito Santo, des
agua no oceano, entre o !ta unas e o Mucury. Communica-se 
com este ultimo rio pelo Gambóa. 

BARRA NOVA OU SECCA. R ibei rão do Estado elo E . 
Santo; desagua no oceano entre o rio Doce e 'o S. Matheus e 
comrnunica-se com es·te pelo rio Mariricü. 

BARRO PRETO. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, 
a lt'. da margem clir. do l'io Boa Vista, tl'ib. elo rio Pará. 

BARRA VELHA . Log. do Estado de Pernambnco, no mun. 
de Barreiros. 

BARREIRA. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no mun. 
de Santa Thereza. 

BARREIRA. Morro do Estado de S. Paulo, na estrada da 
Cotia a Jaguaraé. 

BARREIRAS. Pov . do Estado do Par á, no mun. de Aveit·o. 
Foi elevada a pov. pela Lei n . 324 de '3 de julho de -1 895 . 

~ARREIRAS . Morro elo Estado de Sergipe, no Co tin
gmba. 

BARREIRINHA. Log . elo Estado do Ri o de Janeiro, no 
mun . de Rezende t' cl ist. de Campo Bello, com uma esch. mu
nicipal. 

BARREI RINHAS · Morro do Estado ele Sergipe, no Ço
ting uiba .. 

BARREIRINHO . Col'rego elo Es·tado de Minas Geraes , 
nasce na sert·a das Sete Lagôas, banh a o mun . deste nome e 
clesagua no Palmital, aff. do JequHibá. 

BARREIRINHO. Carrego elo Estado de Gpyaz, no mun . 
ele Mot·rinhos. Reune-se com o carrego Santa Maria. 

BARREIRO. Log. do Es·taclo do Paraná, no mun. de Im
biLuva. 

BARREIRO. Log. do Estado de Minas Ge raes, no dist. da 
cidade ela Boa Vista do 'l'remedal. 

BARREIRO . Arroio elo Estnclo elo R. O. elo Sul, a.fl'. esq . 
do braço septemtrional que forrn :1 o arroio Duro, ·trib. da lagôa 
dos P atos . 

BARREIRO. Conego elo Estado de Minas Geraes, aff. do 
T t'es Co rações. 

BARREIRO. Carrego elo Estado de Minas Geraes, desagua 
no carrego da Laninha, t rib. elo rio Jacaré, c:ru e o é elo rlo 
Gt·ande. 

BARREIRO. Carrego do Estado de Minas Geraes, aO'. elo 
ribeirão Ganclarella. 

BARREI RO. Ribeirão do Estado de Goyaz, banha a com. 
de Boa Vista do Tocantins e des:l.gua no rio deste nome, 

BARREIRO AMARELLO. Carrego do Estado <.'te S: Paulo, 
banha o nucleo. Campos Salles e desagua no l'lo 'l'l·es Barras. 

BARREIRO DA GINETA. Pov. elo Estado ele Minas Ge
raes , no dis·t. da cidade ele Sete Lagôas, a, seis k ils. E' pov. 
r ecen te . 

BARREIRO DO CANTO. Ribeiriio do Estado de Goyaz, 
a1J. do rio elos Angicos, t rib. elo rio Maranhão. Recebe o cor- , 
r ego Fazenda. 

BARREI RO GRANDE. BaiLTo do m un . do E. Santo elo 
Pinhal, do Estado de S. Paulo. 

BARREIRO GRANDE. Log . elo E>taclo ele Goyaz, no mun. 
de Sant'Ann~ ele Antas. 

B·ARREIRO GRANDE. Couego do )i;stado ele Goyaz, no 
rnun. clé Sant'Anna de Antas . )!;' com o cot•t•ego elo Barreiro 
cabeceit·a elo ribeirão da Capivara . Recebe o corr ago do Co
queiro . 

E A RREIROS . Log. do Esta elo elo Paran;i, no mun. de 
Entre Rios . 

BARREIROS. Pov . do Es·taclo de Minas Geraes, no mun. 
de Itaj ubá . 

BARREIROS . Morro do Estado de S. Paulo, a pouco mais 
de seis kils. ela cidade da Bocahm, a cuj o mun. pertence , 

BARREIR OS . Col'l'ego elo Esta elo de Goyaz ; clesagua na 
margem esq . do rio das Areas, abaixo da fo1. do P icl!o:i . 

BARRETA. Pov. do Estado ele Sergipe, no termo de S<wLo 
Amaro. E' celebre por seus mol'l'os ele tabaLinga de var ias 
c res . 

BARRETO. Parada d <t linh a ele Canta~allo, na E. ele F. 
deste nome, no Estado do Rio de Janeil·o. l~imt no kil. i,73oru 
e foi inaugurada em 15 de novembro ele 1895. 

BARRIGA. Arroio elo Estado elo R. G. elo Sul, affi . esq. 
elo rio Jacuhy. Recebe o Porteira. 

BARRIGA. Arroio do Estado elo R. G. do Sul, a!Il. di1·. 
elo Caclêa , que é tl'ib. do rio Caby . 

BARRIGUDA. Log . do Estado de Pernambuco, no dis t. 
ele Afogados. 

BARRIGUDA. Sena elo Estado ele Sergipe, no mun . de 
Campos . 

BARRIGUDA. Carrego do Estado de Goyaz, a!Il. do ribeirão 
Santa Maria, que o e do '!'or lo. 

BARRIL. Log. do Estado de Pernambuco, no muu. ele 
Goyanna . 

BARRINHA. Log . elo Estado elo Paraná, no mun. ele 
Assunguy de Cima. 

BARRINHA. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, vem ela 
serm elo Purgatorio e clesagua no Passa Quatro, ·trib. do rio 
Verde . 

BARRO. Log . elo Es tado de Minas Geraes, no dist. da 
cidade de Dôres da Boa Esperança. 

B ARRO BONITO . Arroio do E:;tado elo Par aná, na es trada 
de Thomazina a Santo An·to n io do Jacaresinbo . 'l'em uma 
ponte ele i.2mQQ ele vão . 

BARRO BRANCO. Quarteirão i ncorporado ao dist. el e 
S. Gonçalo do mun. ele Caicó pelo Dec . n. tH de i 3 ele agosto 
ele i890, que desmembrou- o elo clist . ele S. Mi guel do JucunlLi't, 
no Es tado do R . G. do Norte . Foi reinco rpor ado ao ele Jucm~utti. 
pelo Dec. n . 66 ele 3l de outubro ele 1890. 

BARRO BRANCO. Log. elo Estado de Pernambuco, no 
num. ele Agna Pre ~a . 

BARRO BRANCO. Log . do Estado do Paran{t, nós termos 
da L\l pa e de Ponta· Grossa. • 

BARRO BRANCO. Bairro da cidade do Rio Novo, no 
Estado ele Minas Geraes. 

BARRO BRANCO. Esta~.ão da E . de F . Melhoramentos 
do Bt·azil , no Estado do R io de J !llneiro, ent t•e Arcozello 
e Avellar. 

BARRO BRANCO. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes: 
elesagua no S. João, trib. elo vio .Preto, mais tarde Itabapoana: 
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Recebe os col'regos rlo Retiro e da Compa nhia. E' t ttmbem 
denominado Camilliio. 

BARROCA . Log. do Estado de Ma·tto Grosso, no clist. da 
Chapada. 

BARROCADA. Cot•rego do E~taclo . ele Minas Gerae.>, affi. 
~sq . elo rio Capivary, tr ib. do Verde . ~I nf. lo ~ . ) . Um outl'O 
lt;tlormante menciona u m carrego do mesmo nome, affi . clit·. elo 
rio Verde. 

BARROCA FUNDA. Carrego do Es tado de S . P:,,uJo, banha 
<l mun . ela Limeira e clesagua no ribe i1•:J:o 'l'a tiÍ. 

BARROCAS. Log . do Estado ele Pernambttco, no mun. elo ' 
Pau cl'Al ilo. 

BARROCAS. Arroio do Estado elo R. G. do S Ltl, aill . cli•r. 
<lo Con La s, trib. do P e lotas. Brota ela serra de S . Bento. 

BARRO DURO. Pov. elo Es tado do Maranhão, no mun . ela 
'Tutoya, eom eschola. 

BARRO PRETO. Cha[Jacla no mun. ele Santa .Luzia e 
Estado ele Goyaz. 

BARROSO . Serl'a elo Estado elo Rio ele .Janeiro, n o mun · 
de VMeo ça. 

BARRO VERMELHO. Dist. do termo ele Guraçá e E stado 
ela Bahia. 

BARRO VERMELHO . Morro elo Estado do E . Santo, na 
i lha ela Vict oria. 

BARTHOLOMiEU. Log. elo Estado de P ernamb·wo, no clis t . 
do P oço da P ane lia. H a outro log . elo mesmo nome no muu . 
de lVlttribeca. 

BARTHOLOMEU (S .) . Capella no mun. de Pirajú e Es tudo 
de S . P aulo ; com eschola . 

BARTHOLOMEU (S.). Sert'a do ills ta do elo Rio de J aneiro, 
no muu . elo San to Antonio de P actua, pro:üma elas divi sas com 
o Estado de Minas Geraes, enlre a serra elas F.t•echeil'as e de 
S. Peclt·o . 

BARTHOLOMEU (S .). Carrego do Es tado do R io el e Ja
neiro, ba,uha o muu. ele Cantagallo e cles agua. no rio Negro. 

BARULHO. Ribei l'ão elo Estado de Min as Get'aes, a lll . do 
rio Turvo G1•ande . Nasce com o nome ele CLH'l'a lei ros . E' assim 
denominado p0r apl'esenta r em se11 cur.> o algum as cachoeiras . 

B ARUNHA . Riacho elo Estado da Bahi a, affi. elo Po ço 
Comprido que o é do Poções e_ es l;e do S : F r::t.ncisco. Em sua 
coul:luencia 1ica. situada a estaçao de Angwos. 

BASILIO. Furo do Estado do Pará , n a circumscripção ela 
Ilha do J aca1·é e uma . de Breves . H a ahi um outro furo deno
minado Bas iliosinho. 

BASSOROCA. Bairro do mun. de Taubaté e Estado ele 
S. Paulo. 

BASTIÃO. Logo . do Estado de Pernambuco, no mun. da Ga
mel leil'a . 

BASTIÃO. Lagàa elo Es tado ele Serg ipe, no mun. de 
Campos . 

BASTeS. R iacho elo Es·tado elo R io de Janeiro, banha o 
mun. el e S . J oão Marcos e clesag ua no rio Cachoeira . 

BATALHA. Pov. do E stado ele Min as Ge,·aes . no dist . de 
Bias For tes, a cinco kils. da es tação elo Si"tio, em te,:renos da fa· 
.zencla de Borda . 

BATALHA. Mor ro elo E stado ele ~li nas Geraes, n a cidade 
. de Itajubá, á m argem da estl'ada de rodagem pam a Christina . 

BATALHA. Ribeil'ão do Es·tado de Minas Geraes, ba nha o 
mun. do Curv ello e desag ua na mal'gem esc1. elo rio Cipó, tl'ib . 
do Parauna . 

BATATAL. Log . elo Estado elo R io ele Janeiro, no m un . ele 
Sant' Anna do Japuhyba, com eschola. 

BATATAL . Morro do Estado ele Minas Gel'aes, na cidade ele 
Sabará . 

B ATATAL. Carrego do Es tado ele Minas Geraes, atil. ela 
margem e~q . do s ·an ta Barbara, que vai ao Carangola. 

BATATAN . Log. do Esbaclo ele P ernambuco, no mun. de 
Goyanua . 
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BAT~TAS. Ribeit·ã o do J!Mado de Goyaz, no mnn. do 
i.VIesLre d·At•mas . Recebe o corrego Parramal. 

BATATEIRA . Log. do Estado de Pernambuco, no mun. de 
Agua Pret a . Ha um outt•o log . do mesmo nome no mm1. de 
Amaragy. 

B AT A T INHA2. ' Log elo Estado ele Goyaz, no mun. de Mes tre 
d'Armas, na esfrada que segue <tt~ cidade da l<'m·nl!'osa par-a o 
a rraial elo Muq11em. 

BATEL. Log. do Estado de P ernambuco, no nmn . do Rio 
F ormoso . 

'BATELÃO. Rio do Esba clo do P a.raná , affi . elo Cubatão
sinho . 

BATINGA. Arra ial do Estado de P ernamhuco, no mun . de 
Buique . · 

BA YCUSIHAN. Log . no mun. de Canuta ma e Estado do 
Amazonas . 

BEBEDOURO. Log. do Es tado do Mara nhão, nas divisas da 
villa ela Flôres , ao N. 

BEBEDOURO. L ogo . elo Es tado da P e L·n amb.uco, no mu n . 
do Bom Concelho. 

BEBEDOURO . Estação da E; , de E . Paulista , no Es tado 
eles: P aulo, entre as es tações de Corumlnttahy e Anna polis, a 
35 kil s . elo Rio Claro. Ahi o Corumba·taby lol'ma um bello 
salto . 

BEIJA FLÔR . L og . elo Es ~aclo de Pet· nam buco , no mun. 
de Agua Pre ta . Ha ou tros log-s. elo mesmo nome nos m un s. 
de A ma ragy e da Vic tol'ia . ' . 

BEIJ A-FL ÔR. Pov . elo Estaclo de Minas Geraes, no dist . 
ele Dores do 'l'llt' I'O, mun . elo Alto Rio Doce . 

BEIJA-FLÔR. Se rra elo Estado ele Min as Ger aes, no mun. 
do Al to Rio Doce . 

BEIJA-FLÔR . Sa nga do Es·taelo .clo R. G . elo Sul ; desagua 
na margem esq . elo rio Taquary. 

BEIRADA. Log . no mun. de ArGz e Es tado elo R . G. do 
Norte . 

BELEM . Log . elo E>tado elo Pat•á, no mun . ele Acará,. com 
eschola . 

BELEM . Log . ele Es tado de P et•nambuco, no mun . do R io 
Formoso . Ha out ros logat·es elo mesmo nome n us m uns . do P au 
cl ' Alh o , Beze t'l' 05 e Ipoj tlca , 

BELEM. L og; . elo Es tudo ela Bahia , no mun . da Ca
choe ira . 

BELEM . }Jov . no mun . da capiba l do Estado de S . Paulo 
no elist . elo Bt·az . F oi Cl'ead a freg. em 14 de junho ele 1897 . ' 

B E LEM . Dist . policia l no ·termo do Rio Neg l'O e Es·taclo do 
Paraná. 

BELEM . Estação el a E . ele F . Ingleza de S. P aulo a Jun
d iahy, entre as est:ações de Campo Limpo e Juqueey . 

B ELEM. Ig-arapé do Estaclo do Pa rá , banha a com. ele 
Cametá e desag·na n a marge m esc1. do rio T ocan Li ns. 

B E LEM SINHO . Bail'l'D no mun. da capital do Es tado de 
S . Pau lo, c m esco las . E ' l igado ao cen tro da cidade por bouds . 

BELEMSINH0. Bairro elo mun. de Jund iahy; no Estado 
de S. Paulo, com uma es tação da E . ele F . Ing leza . 

BELFORT ROXO. Estação ela E. de F. Rio do Ouro, en:t re 
Coqueiros e I·taipú . 

BELISARIO . Igarapé elo Estado do P a rá , na marg-em esc1. 
elo r io A najás, na fl'eg . elo Menino Deus. 

BELLA AUROR·A. Log. do Es·taclo de Pernambuco, no 
disb. ele Ca tenele e mun. ele P almar es . 

BELLA AURORA. Bairro n.o muu . . de Qtieluz e Estado ele 
S . P aulo . 

BELLA CRUZ. R ibeirão do Estado de Minas Geraes ; nasce 
na serra elo sec1 nome e clesagua na n•a rgem esq . elo rio 
An gahy . 

BELLA FEIÇÃO. Log. do Estado de Pernambuco, no mun •. 
ele A:gua P reta . 
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BELLA F LÔR . Log. elo Estado ele Pernambuco, no mun. 
de Agua P reta. 

BELLA ROSA . Log. no Estado de Pernambuco, n o clist. 
ela Luz e mun . ele S. Lo•u·enço ela Matta. Ha outro log. do 
mesmo nome no mnn. ele P almares . 

BELLA VIDA. Log. elo Estado de Pernambuco, no mun . 
de Cot·rcntes. 

BELLA VISTA. Log . do Estado de Pernambuco, nos 
muns . de Bezerros e Itambé, no dist. ela Vicencia e no mun. 
de Palmares. 

BELLA VISTA. Dist. criado na pov. el e Pitangueiras, 
mun. ela Franca e Estado ele S. Paulo . Orago S. José. 

B ELL A VIST A . Arl'aba lcle ela cidade cls Bo·tucatú e Es·taclo 
de S. Paulo. 

BELLA VISTA. Bai t'J'O do Es tado de S. Paulo, no mun. 
do Tietê. em uma peninsul>\ formada pelo rio deste n ome , li
gada á ci rlacle por um a ponte ele madeira . E' muito habitado e 
possue di versas chacaras com plan taçõa> ele m·a. 

BELLA VISTA. Lng . do Estado ele Minas Ger::tes, no díst. 
de j)~Jar ipi e mun. ele Guarará . 

BELLEZA. Log. elo Estv.clo ele P~rnambn co , no mun. ele 
Agua P t·eta . Ha ou tro log. do me smo nome no mutl. ele 
Goyan na . 

B ELLO. _\rroio elo Estado do R. G . elo Std, aif. dir. elo 
Pinhal, tl'ib . elo rio Co.hy . 

BELLO HORIZONT E. L Jg. elo Estado elo E. Santo, no 
m un. de AO'onso Claudio. 

B ELLO MONTE. Lo,:r. elo Estado ele P ern a mbuco, no mnn. 
rlo Páu cl' Alho. Ha ou tro log . elo mesm o nome no clist. ela 
Vicenci~. 

BELLO-MONTE. D ist . ela com . ele Pira jú, no Estado ele 
S . P aulo. 

B E L LO PR ADO. L og . elo Estado ele P ernu.mbnco, nos 
m uns . de Ag-na Pre t:t e Ca nho·tinho. 

FlELLUNO. Um elos nucleos da colonia Nova Veneza, no 
E stado de Santa Ca th a l'ina. 

B'ELM ONTE . P•l v. do Estado ele Sergip ~ , a 49 kils . ela 
villa elo Porto Folhrt. E' centl'O ele criação de gado. Antiga
mente davam- lhe o nome de Ilha de Feno. 

BELlviONTE. Morro i>ohclo elo Es t::tclo elo Rio ele Janeit·o, 
prox imo cl t sen·;:t ela Divi sa e elo m ot·t·o do P on lal on Pico elo 
Capi'tão Euphrasio . E' notavel por sua a ltura el evada e conto rno 
elega nte . 

BELTIÃO. Log. do Estado Matto Gro>so, no mun. ele 
Nioac. 

BEMBEQUE. Morro elo Estado ele S. Paulo, a tres k il ". 
c\:1 cidade ela Boca ina . 

B E MFI CA. Ba irro do mun. de T a tuhy e E s tado ele S.Pa ulo , 
com cochola . 

B EMFICA. Pov. do gstaclo de Mina' Geraes, no dis t. ela 
va1·g~m Gra nde emu n. ele Juizcl~Fóra . 

B EMTEV L. Log . do Esta do ele Pel'llam lmco, no mun. da 
P esque ira. 

BEN AR ENA. Ig-arapé do E3tado· clo Pará, no clist. cleBem
'fi c::t e mu tJ . ela capi ta l. Vai pa ra o rio Magoa ry. 

BENEDICTO. Ilhi1 elo Estado elo P ürá, na circumscripção 
elo Rio Mapuá e m'ln. ele Breves . 

BENEDICTG. At•t•oio elo Estado elo R. G . elo Sul, a1Tl . clü·. 
do rio elas Antas depoi s Taquary. 

BENEDICTO (S.). Log. elo Eshclo ele Sergipe , u o mun. ele 
Maruim. 

BENEDICTO (S . ). Log . elo Estado elo Rio de J aneiro, no 
mun . ele S. Ficleli s. 

BENEDJ:CTO (S.) . Ba irro ela ela cida de ela Limeira e Es tado 
ele S . Pa ulo. 

B ENJ!:DICTO (S.). Bairro ela cidade ele S. João elo Rio 
. Claro, n o Es ti1Cl o ele S . Paulo, com uma egt•ej a . 

BENE DICTO (S .) . Nu cleo colonial elo mun. de 'l'heophil o 
Ot toni e Estado de iVIina.s Ger aes. 

BENEDICTO (S .). Morro elo E:staclo ele Mina' Get·ae3, na. 
cidade ele Itaj ubá, proxim::» á praça ela Esl'i1~'ão. 

BENEDICTO (S.). At• t• oio clo l~staclo elo R . G. elo Sul, affi. 
ela margem dir . elo S. S ::tlvaclor , "tt•ib. do rio Cahy . 

BENEDICTO (:3.). Ribeirão cl ~ Estado . de Minas Ge r::te s, no 
mun. de Theophilo Ottoni. < 

BENEDICTO DA L AG6A DE CIMA (S .). Dist. elo Es~aclo 
elo R io ele Janeiro. Vide Lagôa ele Cim a . . 

B.ENICIO. Serm do Estado ele Min::ts Gentes, no dist. de 
Bl'e.J a Ltba e mun. cln Conceição. 

flENJAivii N CARDOZO . Mon o elo Estado do R io ele Ja· 
neJ t'O, en tre a~. clclF . GrãoParúeo rio E:strella. 

BENJAMIN CONSTANT . Nucleo colon ial. no mun. ele 
B t•iLgaoça e Estado elo Pará. · 

BENTO (:3). L og. elo Es tado ele Pemambuco, no cli s t. ela 
Luz e mun. ele S. Loure nço da Matta . 

BENTO . Dist. elo E:staclo do Paraná, oos tmu.s . ele Pal mas 
e 'l'ibagy . 

BENTO (S.). Pov. elo Es tado ele Mi nas Gemes, no clist. elo 
Allo Rio Doce. 

BEN TO (S.). PM. elo Es tado ele Minas Gerae.>. no clist. 
de S. Caetano elo ChopoM. 

BENTO (S.). Pov. elo Estado ele Minas Geraes, no cl ist. elo 
T a boleil'o Grande e mun. ele Sete Lagàas . 

BENTO (S . ) . Log . elo Estado ele Min as GBracs, no clist. ele 
Bicudos e mun. ela Ponte Nova; com uma esc h o la muni
cipal. 

BENTO (S.) . Estação ela E. ele F. P aulista, no mun. ele 
Ar aras .e Estado ele S. Paulo, entre Gtta l;i t·olJa e Leme . 

BENTO (S.). Ribeit·ão elo Estado ele Minas Geraes , affi. ela 
ma rgem clir. elo rio M::l.l'an hão , tl'ib. elo Carangol::t . 

BENTO (S . ). Ribeirão elo Estado el e illiaa~ Gerae.:; , affi . ela 
m a t·gem di r. elo r io Boa Vista, que va i para o rio Pani. 

BENTO (S.). Ri beirão elo ]!;;;Ia .lo ele Minas G~raes , aat . do 
Sant'Anoa, q ue o é elo rio Casca . 

BENTO FERREIRA. Morro elo Estado elo E . S:t nto, na 
ilh a tia V ictori a, no littora l. 

BENTO FER R EIRA . Ilha el o Es tado elo E. San·to, na bnhü\ 
ela Victoria . Denominava- se P Ciosinho . Pe1·tenceu a um ineli
viel no ele nome Benk1 Ferreira . 

BENTO VELHO. Log. elo Eshdo ele Pe1·nam1Ju co, no mun. 
ela Victoria . 

BERAB.A. Lagôa elo E stado do Ceat·á, no m an . ele Bebe 
ribe . 

BERIBA . Log. do EsLaclo cl<1. Bahia, no clist . ele Aporu e 
num. ele En~ t·e Rios . 

~ERLIM . Log . elo Estado ele Pernamb ttco, no clisL ele Pre 
gmças e mua. el e Palma res . 

BERNABE'. Morro no mun. de Ma"e e Estado do R :o el e 
J aneiro. · 0 

BERNARDINO DE CAiviP0 3. Linha colonial elo nucl ~ o 
S. Bernardo, no l!:staclo ele S . Paulo . 

BER N ARDO (S.) . 'Log. elo E~tacb ele Per n::t~nl u :o, no 
mun. elo Pau ci'Alho. 

BERNAR DO (S.). I lha do Esla lo cl :1 P::tl'i, n::t c~m . e!J 
Afl'uá. 

BERNARDO (S. ) . Riba irão elo Estado ele Min::t> G"t·a1, , 0fil. 
elo ri o Sapucahy . 

BERNARDO J0.3É . Al'l'oio elo Estado elo R. G. r'o Sul, no 
mun. ela Vaccaria. 

BERORO. L og ., elo Es ta:lo ele P ernamlmÇ), no m un. elo Li· 
moeiro. 

BERTHOLINO. Rio elo Estado ela Babi , affl. ela mat•gem 
esq. el o Cal'iacá. 
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BESSA. Carrego elo Estado el o Rio clll Jaueit·o, desagua na 
margem cli r . elo rio Macacú na es tação da Bocca elo i.VIatto. 

BESTAS . Lagoa elo Estado do Ceará, no mun . ele Cas
cavel. 

BETUME (S . José do). Pov . do Estado de Minas Gera3s, no 
eltst. de S . João d'El- Rei. 

BEXIGA. Con·ego elo Estado ele S. P aulo, , na cidade ela Lí
meil'a. A bas tece essa cidade. 

BEZERRO. Riacho do Estado elo R. G. elo Nol' te, no mun. 
do Apocly va i para o l'io deste nome. 

BIAS FOR TES. Dist . do mun. de Bal'bacena, no Es tado ele 
i'dinas Get•aes. Pela Res. i\lunicipal n. 52 de 21 ele setembro· 
ele 1895 fo i approvada a Lei elo Conselho Districtal do Curral 
Novo n. 2 de 30 ele j ulho do mesmo anuo que mudou o n ome 
daquelle dist. para Bias Fortes . 

BIAS FORTES. Es tação dil. E . ele Fet'l'o, no prolon~ametlLo 
da Ba hia a Minas. Foi inaugurado a 7 de revet•eit'o de 1897. 

BICA. !liot't'O do Estado do Rio de Janei ro, en Lre o riacho da 
Guia e o rio P iranga . 

BICA. Col'l'ego do Es tado ele l\Iinas Gel'aes, affi. d o S . João 
elo Soca, tdb. elo rlo C:tr a ngola. -

BICA DA PEDRA. Bairt·o elo llHtn . elo Jahú e Estado ele 
S. Paulo. Fo i elevado á clist. pela Lei n. <16J ele 5 de dezembro 
éle 1896. 

BICA DOS MARINHEIROS. Morro no mun. de Ma gé e 
Estado do Rio de Janeiro, no I riry, com excellen·te agua . 

BICANGA. Carrego do Es·tado elo E. Sa nlll; desemboca no 
oceano en tre a Victoria e o corrego de Ma.nguio hos. 

BICAS . Log. elo Estado de Minas Get·aes, no mun. ele Santa 
Luzi a, a margem d a 1!: . de F . CenLra l d•J Braz il, com uma 
ca.pellinh a . 

BICAS. Sena elo Estudo de Min as Geraes, entre as ser ras 
de Carrancas e Treituba e enLr e os rios Capívary e Ay unwca. 

B I CAS . Carrego do l~stado de S . Paulo, banha o mun. de 
I3otucatú e desagua no rio Pardo. 

BICAS. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes ; vem elos · 
campos ele S. Francisco na cl irecção SO_. pa t· a , NJ!!. com os 
nomes ele corre"'o S. Francrsco, r1betrao dos I aLus e, final 
m ente ri bei rão 

0
das Bicas a ~é sua confluencia na margem clit•. 

elo Sap11cahy, c.et·ca ele um kil. acima cl<J: bar1·a. do ribeirão 
Sant o Anlollio (l tlf. loc.). « O r10 das Btcas, afl . da margem 
di r. elo Sapuca.hy, nasce nos campos elo Retiro elo Charco c~m o 
nome ele r ibeirão Mãe d' Aglta, este r ecete pela di r. o l'ibeit·ão 
Pausinho e toma então o nome ele ribeirão Ca m l.Jás , que recebe 
em sen- uicla pela clir. os rib'3ir ões ela Onça e elo 3 Ta:tús, tomando 
então~ nome ele rio elas Bicas, que recebe ai nda pela esq. os 
ri bP.il'ões do Rio Comprido e Quilomb~ » . (Gab l'iel Cil l'tes. 
Belc~t. 1898). 

BICO . Ser ra elo Estado ele Sergipe, no mun. ele ILahaiana . 
BICUDO. At·r·oio do Estado elo R , G. elo S ul, aff. dir . elo 

rio d;ts An·tas ou Tagu a t·y. · 
BICUDOS . Rio do illstado ele Minas Gcraes, banh a o mun . ele 

ltabira e clesagua na marge~ clit·. do P iracicaba . 

BICUIBA . Pov. do Estado do Rio de Janeiro, no mun. ele 
Saquar ema, com eschol <t. 

BICUIBA. Pov . elo Estado de Minas Geraes, no clist. ele 
Santo Antonio do Malipóo e mun. elo Abre Campo. Orago 
Santo Antonio . 

BIFURC AÇÃO. lliol'l'o na margem clit· . do rio Tapajoz, 
ent re a ilha elo Curuni e o rio S . ~1anoel. 

BINDÁ. Igarapé do E stado do Amazonas, na colonia João 
Alft·edo. 

BIRIRICAS. Pov. do Estado do E- . San to, na com. ele 
Vianna, com esch . Ha no Es·taclo dou3 povs . com esse nome. 

BIRIRICAS. R ibeiro do Estado elo E . Santo, banha o ffi lln . 
ele Sao ta Cruz e clesagua no rio Preto. 

BIRIRICAS. Ribeirão do Es tado do E. Santo, nasce . ao 
N. ela estrada ele S . Pedro ele Alcantara , a qual atnwessa , e 
lnn ça- ~ e na margem esq. elo Jucú. 

BIT URY. Log. elo Estado de Pernambuco, no mun. do 
Brejo . 

BITURY DO COSTA. Log. do E>Lado de Pernambuco, no 
mun . do Brejo. 

BIT UVA . Log. do Estado elo Paraná, no mun. elo Rio 
Negro . 

BIZARRA. Log. elo Es·taclo el e P ernambuco , no mun. do 
Limoeil'o. 

BOA ESPERANÇA. Arraial do E~Laelo da Bahia, no tet•mo 
do Morro elo Chapéo . 

BOA ESPERANÇA . Log . elo Es tado do E. Santo, no mun. 
elo Cachoeira el o Itapemirim . 

BOA ESPER ANÇA . Log . do Es tado do Rio ele Janeüo, 
no dist. el a cida de ela Sapucaia, com uma esch. municipal. 

BOA ESPER ANÇA. Pov . do Estado de Matto Gros3o, ua 
com. de Cuyabá, nn. vertente septcmtrional da serro. Diamantina. 
E' banhada pelo rio Pt·eto, trib. do Arinos, 

B OA E S PERANÇA . Serra elo Estado ele Minas Geraes. 
p t"olongamento da s.erra elo Piumby pela margem esq . elo riÓ 
Grande . 

BOA ESPERANÇA . Rio elo Es~ado elo Rio· ele Janeit-o, 
nasce na serra ela S. João e cle2agua na margem clir . elo r~o 
Macahé. 

BOA ESPERANÇA. Ca rrego do Estado elo Rio de Janeiro, 
aff. elo rio Grande . 

BOA ESPERANÇA. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes 
clesagua no Conceição, afY. do Preto, que o é elo Pa rahybuna: 

BOA ESPERANÇA . Rib ?üão elo Estado ele Minas·Geraes, 
atl'. esq. elo rio Carangola. 

BOA ESPERANÇA. Rio do Estado ele lllina.s Geraes, 
banha o dist. ela Piedade ela Boa Esperança e desagmt no Espera, 
a.tf. elo CbopoLó. 

BOA ESPERANÇA. R ibeirão elo Estado de Minas Get·aes, 
aff. elo S . João, que o é do rio Pre to, ma is ta1·cle lLabapoan a . 
Recebe o col'l'ego Bon ito . 

BOA ESPERANÇA . Corrego elo E;;taclo ele l\l inas Geraes, 
alt'. elo Monjolo, tl'ib . do r ibeirão elo Ouro, que_ o é elo S. João, 
e este do P1·e to, mars Larde Habapnana. 

BOA ESPERANÇA. Cach oeÍl'a no rio Jauaxim. ou Jaua
maxim, ou Juan:dm, tl'ib , elo Tapajoz (Couelrean). · 

BOA FÉ. Log. do Es tado ele Pet·nambuco, no mu n'. ele 
Agua Preta. Ila ou t t· os log5. elo mesmo nome ao clist . ela 
Barra ela Jangada e mun. ele Quipapá, no mun. ele Nazareth 
e no num. ele Goitá . . 

B OA FÉ . Ribeirão elo Estado ele i\I inas Geraes, aff. elo do 
P irapetinga, que o é elo Pat·ahyba elo Sul. 

BO A. MORTE. Bairro ela cidade do R io Claro , no Estado ele 
S . Paulo, com uma egreja . 

BÔAS NOVAS. Log. elo Estado ele Pernambuco , no mun. 
cl' Agua P reta . 

BÔA SORTE. Log . elo Estado de Pernambuco, .no mun . 
de Agtla Pre ta. Ha outt·os logs . elo mesmo n ome n os muns. 
do Bom Jardim , ela Victot·ia, ele Palmares e da Pau cl'Alho, 

BÔA SORTE. Pov. do Estado de Sergipe, na margem esc1 . 
elo rio Jo.paratuba -mirim. 

BÔA SORTE. Log. elo Estado de i\linas Gel'Ues, no elist. 
ele S. Pedt·o e mun. elo i\üu· de Hespanba, com uma esch . 
municipal . 

BÔA SORTE . Estação ela E . de F. elo R io Doce, no clist. 
elo L ivl'amento e Estado de Minas Get·aes . 

BÔA SORTE. Lagôa elo Estado elo Rio ele Janeiro , no 
m ttn. de Cantagallo . 

BOASSICA. Log . do Es·taclo de Per namlmco, no mun. ele 
Ipojuca . 

BÔA VENTURA (S). Log. do Estado ele Perna mbuco, no 
mun. de CorrenLes. 

BÔA VEREDA. Corrap;o elo I!:staclo ele S. Paulo, no mun, 
do Ampat·o. Vai p:~.ra o Camanclocaia. 
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BÔA VISTA. Log. do Estado elo Piau~y, na Ilh a Grande, 
no ri o Parnahyba . 

B ÔA VISTA. Pov. elo:: Estado ele Sergipe, .no termo de 
Gararú. 

BÔ A VISTA . Log. do Estado elo Rio ele Janéiro, no rnun. 
de Magé. 

BÔA VISTA. Log. do ffist aclo elo R io ele J aneiro, no mun. 
das Duas Barras. 

BÔA VISTA. Colonia elo Estado de S . Paulo, no mun . de . 
Jaçareh y, a seis k ls. ela cidade . Er a uma faze nda elo co.ronel 
Joaquim Antonio ele Paula Machado, banhada pelo ribeirão elo 
seu nome, aff. elo Parahyba. 

BÔA VISTA . Dist. elo mu1l. e com . ela F t·anca e Estado 
ele S . Paulo. Foi creaclo pela Lei n . 496 ele 5 el e março 
de 1897. E' banhado pelo rio Sapucahy . Orago S. José . 

BÔA VISTA. Bairro no mun . do Rio Claro e Estado ele 
S. Paulo. 

BÔA VIST A. Bait•t•o no mun. ele Lorena e Estado ele São 
raulo . 

BÔA VISTA. Bairro ela cidade da Limeira, no Estado ele 
S. Paulo. · 

BÔA VISTA (SantaCruz ela). Pov . do Estado de S. Paulo, 
no num. ela Limeira. E' tamhem denominada Bate Páu. 

BÔA V ISTA . Bairro do mun. ele Barery e Es tado ele São 
Paulo. 

BÔA VIST A. Ba it•ro elo mun. elo Pa1•ahybuna e Estado de 
S. P a ulo, com eschola. 

BÔA VISTA. Bairro elo mun . ele Hape·tininga e Estado ele 
S. Paulo . 

BÔ A VISTA . BaiL' r o do mun. ele Ta tuby e Estado ele São 
Paulo. 

BÔA VISTA . Log. elo Estado ele S . Paulo, no muu . ele 
B ragan ça . 

BÔA VISTA, Bairro do Estado ele S . Paulo, no mun . ele 
Mogy- mil'im. 

BÔA V ISTA. Bait'I'os (dons) do mun. de Itapira é ffistado 
de S. Paulo. 

B ÔA VISTA. Pov. do Estado de Minas Geraes, no disi. ela 
cidade de 'l'hcopbilo OLtoni. 

BÔA V I STA. Log . elo E slaclo de Minas Gera es, no dist . 
da cidade elo Rio Pardo. 

BÔA VISTA . Log. do Estado ele Min ~s Geraes , no cl ist. ela 
cidade ele illinM Novas. 

BÔA VISTA . Pov. do Eslado ele Minas Geraes , a 14 kils. 
elo clist . ela Uniáo, pertencente ao mun . el e Bar bacena . '!'em 
uma cape lla e um as 20 casas . 

BÔA VISTA. Pov. do E~ tado cle. Min as Geraes, a 12 k ils . 
ela cidade elo Bom Successo . 

BÔA VISTA . Log. elo Estado ele Min as Geraes , no dist. elo 
Pirape·tin ga e mun. de S. J osé d'Além Parahyb_a . 

BÓ.A. V I STA. Log . elo Estado de Minas Geraes , no dist. 
ele P írape tinga e mun . de Manhuassú . 

B ÔA V ISTA . Pov. elo Estado de Minas Geraes, no mun. 
da Pont.e Nova. 

BÔA VISTA. Parada na E. de F. de ,·auta i\larüL Magda
leoa e Estado elo Rio ele Janeit·o . 

BÔA VISTA. Es tação ela E. ele F. Paulista, no Estado ele 
S . Paulo, entre Campinas e Jacuba . 

BÔA VISTA. Estação ela E. de F. Cen·tral elo Braz il. De
nominava - se Avellar. Vide :hel/a?'. 

BÔA VISTA. Morro el o Eslado elo Rio ele Janeiro, entre a 
E. de F . elo Norte e o rio Estrella , perto da fazenda elos i\ia
ri annos . 

BÔ A VISTA . Morr o elo Es tado de Minas,Geraes , na cidade 
de ltajuhá, á mnrgem ela E. F . Sapucahy. 

BÔA VISTA. Morro elo E stado de Minas Geraes, á margem 
dil'. elo ribeirão ela Bôa Vista e á esq. elo l'ihei rão ela Lavrinha, 

com 1. 900 m. ele altm·a. Fica proximo ás cliviaas com o Estad
0

. 

ele S. Pa ul o, na parte N. dos Campos de Jorclão. 

BÔA VISTA. Mo rro do Estado de Min as Geraes, na cidade 
ele J 11iz de l•'óra. 

BÔA VISTA. Serra do Estado ele Minas Geraes, corre na· 
direcção O E ., e, em parte, m~ i s ou men os [la rallela á el o P içú . 
hsta serra apresenL<t uma parL icu laridacle noLavel , a de tet·uma"' 
linha de cum io.ela rectil inea e quasi ele nivel formando na ver
tente S. duas plat·, formas para llelas que vão morrer no illto cl et 
Areião . Nesta s ~ t'J'a lem suas cabeceiras o co!'l'ego Fundo na 
vedente S . e na elo N. o ribeirão cb Conquista, ambosa!Hs. elo· 
Capivary. Del la bro·tam ·tambem os corregos elo Mor eira, elo 
Cu rral Velh o e do Pião todos a·/Ils . elo Ayuruoca . !\as proximi
claclês elo Retiro elos Costr.s, a serra ela Bôa V ista clei·ta um 
contraforte para o N. denominado sel'l'a elo Goimbé . 

BÔA VISTA. Serro·te no mun. de Santa Luzia do Es·taclo de· 
Goyaz. 

BÔA VISTA. Ilb a elo IT:stado do E . Sanlo, nn. babi a ela 
Victoria . Pertenceu aos J esuítas. Denom ina -se hoje Priucipe . 

BÔA VIST A. I lila elo Estado do R . G. elo Sul, no rio Urtl
guay, enLre a fo?. elo P asso F undo e a elo Qtta raby . 

BÔA VISTA. Riacho elo Estado elo R io ele .Janeiro, clesa
gua quasi no ex·tt•emo opposbo á pt·ai a ele J acuecanga, ft;on·t.iro 
:\ ilha elo illoreno. Seu curso é consta nte . ffi' devido ao ·trabalho 
ele sua foz o banco, que apenas cobre na prea mar, e que li ga a 
praia de Jacuecanga á i lha elo Moreno. 

BÔA VISTA. Rio elo Estado elo R ió ele Janei ro; nasce na 
serra das Cinco Barr'ls e clesagua Dfl mar gem esq. elo i\1uritlhé,. 
Jogo acima elo Carangola . R ecebe o 'Palmi tul. 

BÔA VISTA . Corrego elo Estado elo Rio de Jan eiro, banha 
o mun . ele Cantagallo e desagua no rio Qqilo,ulto . 

BÔ A VISTA . Ribeit-ão do Es tado ele S . Paulo , ba nh a a com. 
ela Franca e clesagua no Bom Jesus . 

BÔA VISTA. Carrego elo Es Laclo ele S . Paulo, banha o mun. 
ele Sa nta Bar bara elo Rio Pardo e elesagua no rio Novo . 

BÔA VISTA. Arroio el o Estado elo R. G. elo Sul , aJll. elo 
arroio ela P erdiz, tt·ib. elo a rroio ela Cru 'li , que o é elo rio Cama
quan, e es·te ela lagàa elos P a lo:; . 

BÔA VISTA. Arroio do Es tado elo R . G . elo Sul, ali!. da 
margem esq. do Portão, t ri b. do rio dos Sinos. 

BÔA VISTA. Ri beil'ão do. Es~aelo de Mio as Geraes, une-se 
com o Bocaio a e jun otos 1•ão desaguar na margem esq . elo ri
beirão dos 'l'atús. Corre prox.imo ás d ivisas elo Estado ele • 'ão 
Paulo, e lica na parte N. elos Cam pos elo Jorelão. 

BÔA VIST A. Col'l'ego elo Estado ele Minas Geraes, affi . ela 
marj2'em dü. elo ri bei rão Piranguss tL 

BOA VISTA. Corrego do E . taclo ele Minas Geraes, affi . do 
ribeirão Sant' 1\nna, no mun . ele Theopbilo Otto ni. 

BÔA VISTA . R ibeirão elo Estado ele Minas Garaes, no mun. 
de Lavras . E' um elos formadores elo ribeirão elo Couro ele 
Ce rvo . 

B ÔA VISTA . R ibei rão elo Estnclo de Minas Geraes cujas ca
beceiras vem elo Alto da Lage e Pinsto, toma a clirecção N O. a-té 
á fazenda do Redondo, do nde dirige- s3 para o N., indo lançar 
se no r i Leirão ela Cachoeira elo Dias, mui to proximo ao Carmo· 
ela Ma:LGa . 

BOA VISTA. Ribei rão elo Estado ele Goyaz, affl. da margem 
c! ir . elo r io Descoberto. 

BÔA VIST A. Ln go elo Estr•elo elo Pará; clesagua na parte elo· 
rio Cur uú denom in ada igar11pé de Alemque t•. 

BÔA VISTA DAS PEDRAS. Villa e mun. •elo Estado ele 
S. Paulo, na cnrn. el e lbit ,nga . Foi creada dis·t. pela Le i n. 87 
ele 5maio ele ·!SS6 e Yill a por Dec. ele 24cle a b1·i l ele -1 89'1. Foi 
co m. (V lcl c lbHin ga nos Acc t·escimos e Correcções elo II Vol.) 
Tem eschoJas . 

BOCA DA MATTA. Log . do EsLaclo ele Pernambuco. nos 
muns. ela Viclorin , el e "Serinh aem, elo lUo Formoso e Bal' 
r eit·os . 

BOCA DA MATTA . Bairro do nnm. de Brngl.l nça e lts taclo 
de S. Paulo, com eschola. 
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BOCA DA MATTA. Log . do E stado ele Minas Geraes, no 
dist. ele Arcos . 

BOCA DO MA MIÁ. L og . do Estado do Amazonas, :i mar
gem d ir. do rio Solimões, no mun . de Coary . 

BOC'A DO MONTE. Estação el a E . el e F . de P o·r-to Alegre a 
Urugu ay ana, no Est ado elo Rio Grande elo Sul, en·tre as esta
ções ele Santa Maria e Rincão de S . Pedro, a 135m,44G ele 
altura. 

BOCAINA . Es tação da E . de F . Cen tral do Braz il. n.o Estado 
de Mina~ Geraes e ntre Congonlias e Mig uel Boul'llier. 

BOCAIN A. Morro elo Es tado de J\Hnas Geraes , pro~nmo ás 
divisas com S . Paulo, e dn estrada para Guara ting ue tá, com 
l.. S30m ele altu ra . F ica á clir. el o ribeirão elo seu nome e á esq. 
do Bôa Vista , na parte N. d os Campos elo Jordão . 

BO :!AINA. Serra do Es·taclo ele Min as Geraes, ao S. ela 
ciclad e ele La v l' ::ts . 

BOCAIN A. Sena elo Estado de Goyaz, no mun. de Santa 
Luzi a . 

BOCAIN A. Sert·a do Estado ele Matto Gt·osso, na estrada 
que da, ca pital vae á fr-eg . da Chapada . 

BOCAINA. Ribeirão elo Estado de Min as Geraes, une-se 
com o l:lôa Vista e junctos vão clasaguar na mat·gem esq. elo 
l'ibeiriio dos Ta tti s . ·Flca na par te N . el os Ca mpos elo J ordão . 

BOCAINA. Carrego elo Estado ele i\Iina s Geraes, afl'. dir. 
elo rio Itahin , trib. elo Sapucahy-mil'im. 

BOCAINA . Oorrego· clo Estado de Goyaz, atf. elo ribeirào dos 
Alegres , t ri b . do Toco, que o é do rio R ibeirã CI e este do do 
Mara nhã o. 

BOCAINA URUMBAMBA . Log . elo E r tado de i\1atto 
Grosso, no mun. da capital. 

BOCAININHA. Log . d o E5tado de Ma tto Grosso, a tres 
ki ls. ela séLle ela ft·eg . da Chapada. 

BOCA TORTA. Igarapé d.o Esta do elo P nr li , no clist. ele 
Bem fi ca e mun . da capita l. 

BOCÓ . Arroio elo Est.ado elo R. G . elo Sul, aJL esq. elo rio 
elos Sinos. Nasce a SO. da la.gôa, ela Pinguella . 

BOCO J Ó. Log . elo Estado ele J\Ii nas Geraes, na cielacle ele 
S. João cl 'E l -R ei. H<t a lli uma fonte ele agua fet•t•ea. 

BOÇUTEUA- MIRY. Igarapé do Es tado elo P ará, banha , o 
mun. ela capilal e desagua na ma t·gcm esq . elo n o Gu aJara . 

BODE QUEIMADO. Log. elo Estado ele P ernambuco, mo 
mun. de Agua P reta . 

BODES. Ilb a elo Estado elo Es[Jil'i to Saulo, na bahi a ela 
Victoria. 

BOEIRO. Sel'ra elo E~taclo de Sergipe, no mun. do L :1 garto . 

BOFETE. Baino elo Estado de S. Pa ulo, no mun. elo Rio 
Bonito com uma esch. e1·eada pela Lei u . 534 de 12 de julho 
ele 1898. 

BOGARI. Rio elo Estado elo Am n onas, no mun. ele 
S. Paulo ele Olivença. 

BOI. L og. elo Estado ele Pernambuco , no mun. ele Quipapá . 
BOIADEIRO. Sel'ra elo Estado ele Minas Geraes. no mun . 

da Palma Nãa é llllÜS do que um contraforte ela· sena de 
Sant o Antonio . 

BOI MORTO. Corixo do Est ado ele Matbo Grosso, no mun. 
de Corumbá. R ecebe o Chico Marianno. 

B OIS. Ilh a do Es1aclo elo Pat·á, no rio 'l'ocatrtin ~ , em S. José 
elo Araguaya e com. de Baião. 

BOI SELLADO . Log . do Estado do H. G. elo Norte, no mun. 
de Santa Anna elo Ma ttos. 

BOISSÚ. Ilhas (2) elo E s·taclo elo Amazonas , no rio Branco, 
aJJ. elo Negro . 'l'ambem escrevem Boiussú e l3oiuçú. 

BOLANDEIRA. Log. do E~tu clo ele P erna mbuco, no mun. 
do Canlwtinho. 

BOLANDEI RA. Rio do Estado ela Bahi~, na Estra da de 
Ferro ele Caravell as. 

BOM 

BOMBA. Log. do Estado ele Pe!'nam buco, no mun. de 
Nazareth. 

BOMBARDA. Log . elo Estado ele Perna mbuco, no mun. 
ele Bttrre iros. 

BOMBAS . Lo:; . elo Esta do ele San'ta Oatharina, no mun . de 
'l'ij ucas. 

BOM CONSELHO. Log. elo Estado de PemLlmbuco, no mun . 
ele Agua Pret a . 

BOM DESCANÇO. Log. do Estado de Pe rnambuco, no mun . 
de Amara gy . 

BOM DESPACHO. Log .do Estado de Perna m buco , no mun. 
ela Gamelleil'a . 

BOM DESTINO. Carrego elo Estado de Min as Geraes, a i!'. 
ela ma rgem dir. do ribeirão das Vaccas, ·tdb. elo rio Grande . 

BOM DIA. Log . do Estado ele P ernambuco, DO mun. de 
Barreiros. 

BOM FIM. Log . do E stado ele P ernambuco, no mun . de 
Agua Pt·e ta . 

BOM FIM. Arraial elo Estado ela Bahia, no mun. elo 
Riachão elo Jacuhipe. 

BOM FIM. Log. elo E s tado do Rio de J aneiro, no mun. de 
Magé . 

BOM FIM. Ba irl'o elo mun. ele Itapetinin ga e JJ:st a do de 
S . P aulo . 

BOM FIM. Log. do Estado ele Minas Geraes, no clist. da 
cidade ele D'et-ros , com u ma esch . municipal. 

BOM FIM . Estação da E. ele F . Melhot·a mentos do Brazil . 
no E stado do Rio ele J ;:mei ro , entre Sertão e Monte Sina i. 

BOM FIM. Morro do E st ado elo Rio ele Janeiro, na cidade 
ele 1\'lagé, com uma capellinba no seu cimo. 

BOM FIM. Rio do Es tado cl<\ Bahia, ;:.fi'. da margem dir. 
elo Cariacá . 

BOM FUTURO. Log. do ll!s tado ele Pernambuco, no mun . 
ele Bal'l'eiros . 

BOM GOSTO . Log. do Estado ele Pernambuco, no mun. ela 
Escada. 

BOM GOSTO. Rio do E; t ado ela Bahia , na E . de F. ele Ca
ravellas . 

BOM .r ARDIM. Log . do Estado de P ernambuco, nos muns. 
elo H.io Formoso, Barreiros e Cabo. 

BOM JARDIM. Pov . elo JJ: st ado ele Minas .Geraes. no elist. 
ele Dores elo Turvo e mun . elo Alto Rio Doce. · 

BOM .JARDIM. Log . do Estado ele Minas Ge1·aes, no dist. 
de 'l'aquarassú e mun. elo Caeté. 

BOM .J ARDJM. Estação na s~ guncla secção da Companhia 
Viação Fert'ea ele Sapucahy, DO Es tado de Minas Geraes. Foi 
in augura Ja a 2 de janeit·o ele t 897 . 

BOM J ARDIM . Arroio do Est ado do R . G. elo S.ul, aff . esq . 
elo Po!·tão, trib. elo rio elos Sinos. 

BOM .JARDIM. Corrego do Es\ado ele Minas Ge l'aes . afl'. 
dir. do Bôa Vista, trib. do rio San·t' Aona. que o e do rio 
'l'oclos os Santos. 

BOM .JARDIM. Carrego na divisa entre os E s·ta.clos ele 
Minas e Rio de Ja neiro . Vai para o ribeirão ela 11:va. 

BOM JARDIM. Rio do Es tado ele Minas Gf:lraes, banha o 
mun . elo Pomba e clesagua no rio deste nome. 

BOM JARDIM. Carrego elo Estado ele Minas Geraee, 
clesagua na margem esq. elo Parahyba do Sul, eutre as estações 
de Benjamin Conslant e Teixeira Soares . E ' atravessado pela 
E. eLe l!'. Cent.ral elo Brazil no kil. 244, 394m. 

BOM JARDIM.. Rio elo Esiaclo de Minas Geraes , banha o 
clist. el e S . J oão Evangelista e elesagua no S. N1cohio . 

BOM JARDIM DA PEDRA . Pov. elo Estado ele Minas 
Geraes , no clist. elo Japão e mun. ele Olive ira . 

BOM JARDIM DAS TAIOBEIRAS. Log. do Estado · de 
Minas Geraes, no num. elo H.io Pardo. 
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BOM JESUS. Log. do Es~aclo de Pel'nambuco, nos mtms. 
de Agua Preta, Cabo e Goitá . 

BOM JESUS, Bairro na cidade ela Limeira e Es·tado de São 
Paulo. 

BOM JESUS. Pov. do dist. ele S. Jcão Evangelista, no 
Estado ele .Minas Geraes An·LigamP.n ·te denomina v a -se Apalpa 
Sacco. 

BOM JESUS, Estação ela E. de I•' . Central elo B1·azil , no 
Ramal de S. Paulo, entre as estações ele Jacareby e Guararema. 

BOM JESUS. Lagôa do Estado elo Ceará , no mun. ele 
Quixadá. 

BOM JESUS DO AMPARO . Dist. elo mnn . ele Santa 
Barbn.t•a e E stado ele Minas Geraes . Comprehencle o pov. 
Cachoeira da AHanclega . 

BOM JESUS DO IPIRANGA. Bairro elo mun. de 
Tauuaté e Estado ele S. Paulo. 

BOM JESUS DO PRATA. Dist. policial creado no mun. 
do Ba·t,·catú em 5 de novembro ele 1896; no Estado ele S. Paulo. 

BOM JESUS DOS POBRES. Arraial elo Estado ela Bah ia, 
na clist; de Sau bar a, com esch ola. 

BOM LOGAR . Log. elo Estado ele Pernambuco, no elist. ele 
Preguiças e 111un. de Palrnal' e3 . 

BOM LOGAR . Lago elo Estaclo elo Pará: desagua na pa l'te 
dorioCut·uá de nominada igarapé cle Alemquer. 

BOM NOME. Log. elo Estado ele Peruambuco, no mun. 
da Gamelle ira . 

BOM RECREIO. Log . do Estaclo ele Pernamb;lCo, no mun. 
de Nazal·eth . 

:BOM RETIRO. Log . do Estado ele Pel'llambrtco, no mun. 
elo Rio Formoso. 

BOM RETIRO. Baino elo mun. ele Santa Barbat·a e Estado 
·de S. Paulo, com eschola. 

BOM RETIRO. Log. do Eotacl 'J elo Paraná, no mun. de 
Imbituva. 

BOM RETIRO. Arroio elo Estado elo R . G. do Sul, al'f. earl· 
do 1'aqnary . E' tambem denominado elo Engenho. 

BOM RETIRO . ArNiO elo Estado elo R. G. do Sul, afl". dir . 
do Por·tão, lrib . elo Cahy. 

. :BOM RETIRO. Rio elo Estado de Minas Ger;tes, uasce na 
sel'ra do Vane Sabe (Cayana) e desagua na margem esq . elo r io 
Carangola. · 

BOM SUCCESSO. Log . elo Es ~ado elo Pat·á, á margem elo 
lago do Poção, no mun. de Obidos. 

BOM SUCCESSO. Log·. elo Es tado dê Pern ambuco, no mun. 
da Gamelleira, com uma capella. 

BOM SUCCESSO. Log. do Es·taclo de Pet•nambuco, no mun. 
de c\.gua Preta. Ha outt·o Jog. elo mesmo nome no mun. do 
Pão d'Albo. 

BOM SUCCESSO. Bail'i'o elo mun. de Itapira e Estado ele 
S. Paulo . 

BOM SUCCESSO. Bairro elo mutL ela Nati Yiclaele do Estado 
ele S. P aulo, com escholas. 

BOM SUCCESSO . Nucleo colonial elo Estado ele S . Paulo. 
Em 1894 tinha 120 habitantes. 

BOM SUCCESSO. Log. do Estado de Minas Geraes, no 
dist. elo Descobe rto e mun. de S. João N<lpomuceno . 

BOM SUCCESSO . Log . do Estado ele Minas Geraes , no 
mun . ela Boa Vista elo Tremedal. 

BOM SUCCEESO (S. Sebastião do). Pov. do Estado de 
Minas Geraes, no rlist . ela ·c idade da Conceição, com uma ca 
pelh, , uma esch. 20 a 30 casas e 100 habs. m~is ou menos. E' 
tambem ch;nominacla ,)apo. 

BOM SUCCESSO. Log. elo Es~ado de Minas Geraes, no 
mnn. de Pouso Alegre, com uma esch. municipal. 

BOM SUCCESSO. Scl'ra do Estado elo R. G, elo Norte, no 
mun. ela Serra Negra. 

BOM SUCCESSO. Arr oio do Estado do R . G . do Sul , banha 
o mnn. ele Santo Amaro e clesagua na margem e~q. elo rio 
J acuhy . 

BOM SUCCESSO . Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, 
nasce no mun. ele Sete Lagôas , separa este mun. do de Santa 
L uzia e clesagua no rio Jequi~ibá.. 

BOM SUCCESSO. Ribeirão elo Estado de Minas Get·aes, no 
mun. ele Lavras. Va i para o rio S. João, trib. elo Couro elo 
Cer vo. 

:BOM SUCCESSO. Ribe i rão do EsLado <l e i\Iinas Ger aes, aO'. 
da margem esq. elo rio Carangola . 

BOM SUCCESSO. Lagôa do Estado de Goyaz, na margem 
dit· . . elo rio Maranhii.o , pt•oxima ás cabeceiras des te rio. 

BOM TOM. Log. elo E8taclo ele Pemambuco, nos muns. ele 
Bul'eit·os e elo Cabo. 

BOM VIVER. L og . elo Estado ele Penutmb uco, no clist. ele 
Vicencia. 

BONDADE. Log. do Estado de Pernambnco, no mun . ele 
Amara gy. 

BONECO. Corrego elo E stado ele i\Iinas Geraes, aff. ela 
margem clit·. elo rio Sapucahy . 

BONIÃO. Morro elo Estado do Rio ele J a neit•o, na pov. ele 
En trc H. i os , com uma capellinba. 

B ONITA. Lagôa no m ttn. ele S . i\Ianoel e Eslaclo ele 
S . P a ulo. 

BONITAS. Ilh as (2) no rio Urngua,y e Es tado elo R. G. elo 
Sul. · 

BONITO. Log-, elo Es ~aclo ele P erna mbu co, nos muns. ele 
Goymma e Naza<" etl1. 

BONITO. Mon·~e no mun. de Pelotas e Eqtaclo elo R . G. do 
Sul, com 95 me tros de a ltura . 

B ONITO. Sel'l'a elo Estado ele i\Iin as Ge l' aes no clist.. de 
H c1.mbé elo i\Ia Lto Dentro. 

B ONITO. Ribe irão do Estado elo Rio de Ja neit•c , no disL. ele 
Ca mpo Bello. Suas nascentes acham-se nas prox:imid~des elas 
Agttlhas 0/egras, ao SO cleotas e a cerca elo 2.400 metros ele 
a llilude; são fot•madas por ·tres peq uenos l agos s ituados em um 
ca mpo p ittor esco e em uma a ttitucle approx im ada ele 2 . 300 
metros. Na margem esq. desse ribeirão fica a fazenda ele Bem
fica . Desagua no rio P<tt·ah yba. 

BONITO. Rio do Estado ele Santa Ca Lbarina a ffi. cln, margem 
esq. elo rio do Peixe, tdb. elo Um guay . 

BONITO. Arroio elo Es ~aclo do Rio Gt'a nde do Slll; clesagua 
no t•io U ruguay , entt·e o Toro-passo e o Quara hy. 

BONITO . Arroio rio Estaclo elo Rio Gl'nncle do Sul, a ffi. ela 
margem cJ it· . elo rio P asso Fundo, tri b. do Uruguay . 

BONITO. Ano i o elo Estado do R. G. ele Sul, aill. esq. 
elo Velhaco, tt'ill. ela l ·gôa dos Patos. 

BONITO. AHoio do Estado elo R . G. elo Sul r etllle-se ao 
Euphrasio e jtuYtos vão cles ;cguar na marge m ~!ir. elo Botu
caeahy. 

BONITO. Cu ~rego eis Estado ele Minas Ger ;1es , aJll. do ri
beirão Bua Espet·D.nça, que o é elo S. João, e este elo rio Pre•to 
ma rs ta rde Ita bapoan a . 

BONITO. Cot·rego do Es~ado ele ll1a tto Grosso, banha o muu. 
elo Diamantino e clesagua no t·io A legre. Recebe o Veados. 

BOQUEIRÃO. Log. elo Estado ele Pet'nambuco, nos m·llns. 
de Aguas Bellas e Buique. 

B OQUEIRÃO. Dis·~. elo termo de Sento Sé e Estado ela 
Bahia. 

BOQUEIRÃO . Log . elo Estado elo Rio de Janei r o, na lagoa 
Saquarema . 

BOQUEIRÃO. Bairro elo Estado de S. Paulo. na cidade 
de Santos, a qual é ligado por uma linha ele bonds, que abi 
tem uma ele suas estações . Fica á beira do oceano e tem uma 
linda e extensa praia mui·to procurada para banhos, por ser 
abi o ma t• muilo batido. 

BOQUEIRÃO . Bairro elo Estado ele Mi~as Geraes , na ci 
dade ele s~ te Logàa~ . Tem umas 40 casas. 
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BOQUEIRÃO. Sei' r a do Estado elo Ceará, no ml\n . de 
Cascavel. 

BOQUEIRÃO. Serra do Estado elas Alagoas·, -a O. ela P eclt·a 
Talh::tela . 

BOQUEIRÃO. Se rt·a elo Estado ele Minas Geraes, no mun. 
ele '\1ontes Claros. 

BOQUEIRÃO. Corrogo elo Estado ele S. P aulo, b:tnha o 
1U1W. ela Franca e elesagua no ribeirão elo Salgado. 

BORÁ. Corrego elo Es·taclo ele S. Paulo, ·b,cnha o 1uun. ele 
Bat1l'taes e clesagua no rio Supucahy. 

BORAREMA . Log. elo ffistado ele F'erna mbur.o, no mun. 
ele Serinbaem. 

BORBA. L og . elo Estado ele Minas Geraes, no clist. do 
Fonseca e mun . de Ahimnopolis . 

B ::lRDA DA MATTA. Bairro do Eslaclo ele S . Paulo, no 
mun. ele Caçapava. 

BORGES. Log . !lo Estado de lll inas Geraes, no dist. de 
Taqunrassú e mun. elo Caeté . 

B ORRALHO. Ba il'l'o elo Es Laelo ele S. Pu.ulo, no muo. de 
Dous Corregos. 

BOSSARANHA. Rio elo Estado de 8ergipe, affl.. elo Vasa 
Banis . 

B OT A. Serra do EstHlo de Minas Geraes, n o mun. ele Mon·tes 
Cl aros. 

BOTAES. Estação ela E . ele F. Melhoramentos elo Brazil, 
no Est:oelo elo R io ele Juneiro , entre Belem e Paes Leme . 

BDTAFOGO. Bait•ro elo mun . ela Limeit· a e E s·t:tclo de 
S . P<tulo. 

BOTAFOGO. Bairro da cidade de Campinas e EsLaclo de 
S . Paulo. Nelle fica o Gy mu:tsio . 

BOTAFOGO. B::Lil'l'o elo mun. elo Bebedouro e Estado ele 
S . Paulo , com PBcholas . 

BOTAFOGO. Estação ela E. ele F'. elo Rio elo Ouro, no 
Districto Feelera l, entre Liberdade e Engenho elo Mutto. 

BOTEQUIM. Hot'l'O elo Est!tclo ele S. P aulo, na estrada da 
Cotia a J aguaraé. 

BOTICA. Log . elo Es tado elo Pará, no mun . ele Itailub:o. 
BOTURUSSÚ. Mot·r·o elo Es tado ele S. P aulo, perto ela 

serra ela Graça e elas cabeceiras elo rio CoLia. Tem 985m de 
altura.. 

BRABO. Con·ego do Esl:aelo ele S. Paulo, banha o mun. ela 
Boca in a e clesagua no rio deste nome. 

BRAÇO . Rio elo Estado de S. P au lo, banha o mun. de Pi
nheiros e eles:~gua no rio Jacú , affi . elo Parabyba. 

BRACJ GRANDE . Ribe iro elo Estado ele S. Paulo, banha 
o l ote elo seu nome no nucleo colonial Pariquera-assú e clesag·tta 
no rio des te noma . 

BRAÇO MAGRO. Lote t·ura l do nucleo colonial Pariqne· 
r a- assú, no llista.do de S. Pa 11 lo. E' banhado pelo rio elo seu 
n ome, ali!. do P a t•iquera-assú. 

BRACUHY. Log. elo Estado elo Rio ele Jane iro, ·no elis·t . 
ela Hibcira e muu. ele Angra elos Reis, com eschola . 

BRAGA. Log. elo Es tnclo da I3ahin , no clist. do Snt·urú. 

BRAGANÇA . Log . elo E s·taclo d:J Pern ::tmuuco, no mun . 
ele Barreiros . 

BRAGANÇA. Mo n·o elo Estado de Minas Geraes , no cli~t . 
ele I ta bira. Chamtwa- se t~nligam ente T abaco. 

BRANCO . Morro elo Estado elo Cear:i, no mLm. ele Bebe t· ibe. 

BRANCO (Rio). Igarapé elo []; ~ tado do Paní. , affi . do igarapé 
do Lago, que o é do rio l\1aracá. Receba o Arapapá . 

· BRANCO. R iacho elo Estado elo R io ele Janeiw, p:ossa pelo 
Espinh aço elo Cão e clesagua no rio Soberbo no Jogar Frechai. 
Em uma parte elo s~ u curso a luga um:t grande extensão da es
•racla, no Joga r denominado Agua Compl'ida . 

BRANCO. Art·oio do Estado do R. G. elo Sul, affl. . ela 
margem cli1•. elo Bot'lcarn,by . Ve.m ela colo nia Santo A ngelo 
e I'ecebe o arroio elo Meio. 

BRANCO. Ribeirão elo Es~aclo de Goyaz, banha o mu11 . da. 
Bôa Vis~a elo Tocantins e elesagua no Piranhas. 

BRAUNAL. L~g. elo Estado de MaHo Gr.:>ssJ , tl'l mun. 
ela Commbá. 

BRAUNE. M~;·ro elo E~tfl.clO do Rio ele JanP.iro, na cicl ad.e 
ele I<'r iburgo . 

BRAVA. .At•roio do E;;Laclo elo R. G. elo Sul , tl'ib. da 
ma rgem clit· . do l'io elas Antas depois Ta(luary . 

BRAVO. Se:Ta elo E;·tado ela Bahi::\, no t ern1o elo Jus
·se:t pe. 

BRAVO. Ribairão elo Estado ele Ma tto Gl'Osso, no dist. de 
Brotas e mun. elo LiVL·amento. 

BRAZ (S.) . Log. do Est<telo ele Pernambuc0, nos muns. de 
Serinbaem, elo Cabo e ela Pesquei t• a. 

BRAZIL . Log. elo Estado ele Per nambuco, no mun. de 
Goitii . 

BRAZILEIRO. Log. elo Estado ele P e rnambuco, n o mun. 
ele Agua Preta. 

BREJÃO. Log. elo EsLaclo ele Pernambuco, no mntl. de 
Beze t•t•os. 

BBE JÃO . Baino elo mun. elo Jahú e Estado ele S. Paulo. 

BREJÃO. Log , elo Estado ele Minas Get·aes, na cidade ele 
Sete L ag-ôas, á margem ela lagôa de se Lt nome. 

BREJÃO. Log . do Estado de Goyaz, no zo dist. elo te~mo 
ele Bôn Vista elo Tocantins. 

BREJÃO. Carr ego elo Estado ele S. Paulo, banha o mun. 
do Jabú e clesag ua no rio deste nome . 

BREJÃO. Lagoa elo Es tado ele i\linas Geraes , no dist. da 
cid acle ele Sele Lagôas, no l;il. 678 . 

BREJINHO. Log . do E:staclo elo Mar a11hão, nas divisas da. 
villa ele Flores . ao Sul. 

BREJINHO. Log. do Estado elo P arahyba do Norte, n~ 
mun. de Mamanguape . 

BREJINH O. LoJ. elo Estado de Minas Ger aes, n o mun. 
ele Contendas . 

BREJINHO. Corrego el o Estado de Goyaz, affl.. do rio 
Mestre ele :\ r ma s. 

BREJINHO. Lagôa elo Est"do ele Min a3 Geraes, no dist . 
de i'!li\tlos inhos , a. dons kils, el[1. es t[1.ção de Prudente de Mot·aes. 
pr·oxi ma ás lagô:1s elo Sapé ele l"ót·a e elo Sang1·adouro. 

BREJINHOS. R ibeirã o elo Estado cl~ Miuas GeraeR, affi. 
ela margem esq. elo rio Cipó, "trib . do Pat'auna . Banha o mun . 
elo Cm vello . 

BREJO. Log. elo Estado de Pet·nambuco, n os muns. elo RiD 
Formoso, Nazarelh e Gam elleira. 

BREJO. Rio elo Estado ele Set•g ipe, affi . elo Cotinguiua. 

BREJO. Ribe it·ão do Estado ele Goynr., aftl. do Bananal, 
CJLt e o é elo Parnauá . 

BREJO. L::~ gô:1. elo Estado ele Se1·gipe , no mun. de Santl> 
Amaro. Ha uma outra lagoa elo mesmo nome no mun. do Ro
snt'io. 

BREJO DA ALDÊA . Log. elo EsLaelo ele Minas Geraes, no 
elist. ele Curimat<thy. 

BREJO DAS SALINAS. Ribeirão elo Estado do E. Santo, 
aill. do rio Benevente. 

BREJO DE S. GONÇALO . Po\', elo Estado elo lllaranhão, 
no mun . ele Nova York. 

BREJO DOS MARTYRES. Dlst. clJ mun. elo Trameelal, 
nu Es tado ele Minas Gcraes, com esc hola . 

BREJO FEIO. Ribeirão elo E:staclo ele Goyaz, no mtm. da. 
Boa Vis ta elo T ocantins. R eune-soao Samlnhiba e ao Pedra 
ele Amolar. 

BREJO GRANDE . Pov. elo Eotaelo elo Cead., no mun. de 
Sant'Anna elo Cariry. Orago S . J osé . 

BREJO GRANDE. Log. elo E stado ele Minas Geraes no 
cl ist . do R iacho dos Machados e m un. do Grão Mogo l. ' 
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BREJO GP. ANDE. Pequeno rio do Es tado do E . Santo, 
a Jt". do Riacho . (Daemon) . 

BREJO GRANDE . Col'l'ego do Estado de Goyaz, banha o 
mun. da Bõa Vista do Tocan tins e des:1g ua no ribeirão da 
Aldê:1.. ltece be o Ta boquinr.a. 

BREJO NOVO. Log . do Estado de Perna mbuco, nos m uns. 
de Fezet·ros e Gam elleira . -

BREU. Ilha elo Estado elo Amazon as, no r io Bt•anco, a li". do 
Negro. 

BREU . R io do Estado elo Amazonas , a iY. do J uruá . 
BREU - JURUÁ. Ilha elo Es taclo do Amazo nas. no mun. 

de TeO:'é. E' sepal'aela ela ·t ~ rra fit·me pelo Pi\raná elo Bt·eu . 

BRILHANTE . Log. do Estado ele Pem ambuco, nos m uns . 
-ele Set· inhaem, Nazareth e do Ca bo. 

BRINGAS . Log . do Estado de Pernamb uco , no mun . ele 
NazareLh. 

BRIOSO , Carrego elo Estado ele Goyaz , atr. elo ribeirão 
Taboca, que o é elo rio das Arêas e es·te elo Corumbá . 

BRITES. Log- . do Estado ele Pet•na mbuco, no mun. do Bom 
Conselho. 

BRIT O. Serra elo Estado do Ceará, no mun . de Cascavel . 
BRI TO. Cabo elo Estado elo R io ele Janeiro, en tre as barras 

elo Iguassú e elo EsLrella , 
B RIT O. At·roio elo Estado do R . G . do Sul, banha o mun. 

de Santo Amaro e cle~agua na ma t·gem e•q. elo rio J acuhy . 
BROCH A D::l . Morl'O elo Est~clo elo R io ele Janeiro, proximo 

do li t!oral, entre os r ios Estrell a e Piranga . 
B R ONCO, Ribeit·ão elo Estado ele Goyaz, no mun. ele Bôa 

Vista elo Tocanti ns. 
BRUMADO . Bail'l'o elo Est:~clo ele S. Paulo, no mun . de 

ltapira . 
BRU MADO . Estação ela E . ele F. i\Iog.vana, no Estado ele 

S. Paulo , no rama l ele Sll ve1 ra.s, entre Pan taleão e San·to 
Aleixo, a 26 kils. do Amparo . 

BRUNO . Rio do Estado ele Sergipe affi . elo Cotingu.iba . 
B U ARQU E. Log. elo Estado de Pet·uambnco, no clist . da 

Barra ela Jangada e mu n . ele Qui papá. 
B U B U R Y . S~rra do Estado elo Amazonas, no mun . ele 

S . Gabriel . 
BUENO . An oio elo Estado do R. G. elo Sul, tem sua nas

cente na coxi lha ele Sanlo Antonio, quasi em frente á cabeceü•a 
. do C::tmargutnl1o, e desagua no Maria Antonia , ·tt•i b . do Pü·a 
tiny-mi l' im. 

BUENOPOLIS. Es tação da E . F. ll!fogyana, no Estado ele 
S. Pau lo entre as estações de Cravinhos e Vi ll a Bom Fim. 

BUGIO . Ba irro elo Estado de S. Pa tt!o, no mun. de Dous 
Corregos . 

BUGRE . Log . elo Es tado elo Pat• an ~L, nos muns. ele S . João 
do Triumpbo e Rio Negl'O. 

B U GRE. Al'roio do Estado do R. G. do Sul, tiill . esq. do 
r io Camaquan, ·tri b. ela lagôa dos Patos. 

BUGRE. Ar·roio elo Estado do R. G. elo S1ll , alll. da 
ma t·gam clir . elo arroio da Fel isberta, tt·ib . do Jacuhy . R ecebe 
o Peric6 . 

BUGRE. Ar roio elo Estado elo R . G. do Sul, affi . esq. do 
r io da Varzea . trib. do Ut•tt guay . 

BUGRE. Arroio elo Estado do R . G. elo Sul, aJil . ela 
margem d ir. elo Jacuhy, p1·oximo ao Ivaby. 

BUIAHÊ. Log. elo Es tado ele Minas Geraes , no mun. de 
Viçosa . 

BUI Ú. Lagô::t. elo Estado de Pernambuco , no mun. ele 
Buique . Tem mu ito sal ma l'inho . 

BUJARY . Log. elo Estado ele Pern a mb uco , nos muns. ele 
Goyanna e Gamel leira . 

BURACÃO. Chapada elo mun. de Santa Luzia e Estado ele 
Ooyaz. 
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BURACÃO. Cot'r eo·o do Estado de Minas Ger::tes, aJil . d::t. 
margem esc1. do rio Lotu·enço Velho, tr ib. elo Sapuca hy. 

BURACO. Log . do, Es tado elo R io de Ja neiro, no mun . de 
Magé. 

BURACO. Ri beirão do Estado elo Rio de Janeiro ; cles<~g-m~ 
a esq. elo r io P ara byb::t., proximo ao ribeirão do al to: 

BURAC O D OCE . Pov . do Es tado ele Minas Geraes, no dist . 
d:t Pie duele ela Bôa Espe1·ança (illspera) . 

BUR ACO DOCE. Corrego elo Estado ele Min as Get•aes, ba
nh ::t. o elis t . da P iedade da Boa Esperança e clesagua no n o 
Espem, aO:', elo Chopo tó . 

BUR AC O FUNDO . Bait•ro elo mun. dtl .Taca rehy e Estado 
de S. Paulo. 

BBRACO FUNDO . Log . elo Es tado de S. Paulo, no mun . 
ele Lorena . 

BURANHEM . Log. elo Es tado ele Pemambuco, nos muns . 
de Serinhaem e do Ca bo. 

BURAT Y . Rio do Estado elo R. G. do SLt! , b::t. nha a vill a 
de B ento Gonçalves e clesagua na margem esq. do rio Taquary. 
'!'em duas pontes . 

B U R ITY. Log . do Estado ele Pernambuco, no dist. de Ca
tende e mun . ele Palma res. 

B UR I TY. Estação ela E . de F. Mogyana, no Estado de 
Minas Geraes , entre Pales tin a e Irará. 

BURITY . Carrego do Estado ele Minas Ge raes , aff. da mar 
gem dil'. elo t•i o Picão, tri b. do ri o Par á . 

BURI TY. Currçg·o do Est-ado ele Goyaz, banha .o mun. elo 
li'Iestre el ' Armas e clesagua >10 carrego Pat·ramal, aft . elo nbel
rão das Ba!aLas. 

BU RIT Y. Co reeg·o elo Estado de Goya;z, afL ela. margem 
esq. elu ribeirão Capitinga, !t•i b. do rio Corumbá. 

B U R ITY B R ABO. L og . elo Est::t. clo elo Mar<mhão, no. di
visas ela villa ele Flores, ao Norte . 

B U RITY CHATO . Corrego elo Eslo.do de Goyaz, aiT. ela 
margem esq. elo r io elas Pedras, tri b. elo Descoberto. 

BURITY CORTADO. R ibeirão elo Estado de Goyaz, no 
mun. c! :~ Boa Vista elo T ocantins. 

BU R I TY DJ CEMITERIO . Carrego elo Estado ele Goyaz, 
i.Janba o nmn. ele Cavalcan ti e cles::t.gua no r ibeirão S. Joaquim . 

BURITY ESCU RO . Log. elo Estado de Matto Grosso, no 
clist. ele Brotas . 

B URITYRAN A. R ibe il'ão llo Estado ele Goya z, no mun . 
ela Boa Vis ta elo Toca nt ins . 

B URIT YS. Pov. elo Estado ele l\linas Geraes, no clist. do 
Des t<1· ro e mu n . de Itapecer ica . 

BURITYS . R ibeirão elo Es·tado de S. Pa ulo, na com . da 
Fr•wca, nas di visas do elis t . elo Chapadão . 

BURI TYSAL GRANDE. Log . do l!:st:tdo de i\Iatto Grosso, 
no mun . do Rosat·io. 1!:' tambem clenominaelo Varjnria. 

BU R ITYSAL. Ilha do Estado do Para, JlO mun . de 
Cametá. 

BURI TYSAL . Coueg.) do Estado ele iHaLto Grosso, afl'. elo 
ribe irão Gt·a nele ou P ;tpagaio, que o é elo rio Verde, no mttn. 
d.o DiamanLino . 

B URRICÁ-MON O. A.t•ro io elo Es tado elo R . G. do Sul , aJl'. 
dit· . do Nbumcorá Oll Inhacot·á. Receh o Quebe::t. Cane·ta . 

BURRINHOS. Log . elo Estado ele Minas Geraes , no dis t. 
elo Caratinga e mun . ele Ferros, com Ltma esch . municipal. 

B UR R O. Arroio do g staclo elo I araná, no mu u. elo 
Ti bagy . 

BURURÚ. Lago do Es tado do Amazo nas, na margem clir . 
do rio P urús. 

BUTE. Igarapé do Estado do Amazonas , no ter mo de Bar
cellos, clesag u::t. na margem esq . elo rio Pml::t.uiry, tri b. elo 
Neg-ro. 

BUTIÂ . R io elo Estado ele Sa n ta Catharina, aiT. pelo lado 
elo S. elo Ma rombas. 
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CAAPIRANGA. Ilha no rio Branco, affi . do Negl'o, no Es
tado do Amazonas. 

CÀBAÇÁES , Bairt·o do mun. de Itapetininga e Estaclo ele 
S. Paulo. 

CABAÇÁES. Pov. elo Estado ele Santa Catharifia , no mun. 
de Curity banos. Ha tres: de baixo, de cima e do meio, sendo 
mais povoado o de baixo. . 

CABARY. Serra do E s tado do Amazonas, no mun. de São 
Gabt•iel. · 

CABEÇA D'ANTA. Log. de E stado elo Paraná, no mun . 
ele· Bocayuva. 

CABEÇA DE BOI. Log. do Es :ado de Pernambuco, no 
ruun. do Gravatá . 

CABEÇA DE BOI. Corrego elo Estado ele Goyaz, affl . do 
Monjolo, no dis·t. de Mossamedes . 

CABEÇA DE CAVALLO. Log. do Estado ele Pernambuco, 
no mun. ele S . Lourenço ela Matta . 

CABEÇA D 'ONÇA. Log. do Estado do Pará, em San
tarém, com eschob . 

CABEÇAHI. R io elo Es tado do Pal'abyba do Norte; des
agua. n o Ji LLot•a l, entre a ponta do Lucena e a foz do Mirim. 

CABECEIRA . Log. do Estado do Pará, no m un. de 
Curuç.:i. 

CABECEIRA DAS A R ARAS. Bail'ro elo mun. ele Al'aras, 
no Estado de S . Pau lo . 

CABE CEIRA DO MANDAGUARY. Bairro elo m un. elo 
Jahú e Es tado de S. Pau lo . 

CABE CEIRAS DOS VEADOS. Log. el o Es·taclo ele Ma tlo 
Gr osso , n o mun. elo Diamantino, ve1··te nte elo l'iO Alegre, aill. 
do Verde. 

CABEÇUDA. Ponta na ilha ele S. Sebastião e Estado de 
S. Pado. 

CABELLEIRA . Col'rego do Estado ele Goyaz, reune-se 
com o Açude e vai desaguar no rio ela Ponte, no mun. ele São 
José do Duro. 

CABELLO. Log elo Es tado do R io de Janeiro, no mun. ele 
Campos. 

CABE L LUD A . Serra do Estado de Goyaz, á margem clit•. 
do rio Col'um bá, perto dos montes Pyrinéus. 

CABELLUDO. Serro te elo Estado elo R_ G. elo No rte, no 
mttll. de Apody, ao S. 

CUBELLUDO, Riacho elo Es t t~.clo elo R. G. do Norte, no 
mun. el e Apoely . Vai pal'd, o rio des te nome . 

CABOCLOS . Rio elo Estado elo Rio ele J aneiro ; desagua 
na mal'gem dir. elo Caioaba, proximo á estação ela Raiz da 
Serra. 

CABO DO CAMPO. Log . elo Estado de Pernambuco, no 
mun. ele Aguas Bellas. 

CABOINHO. Lagôa do Estado elo R. G . elo Nor te, no mun. 
de Apody. 

CABORGE. R iacho do Es tado elas Alagôas, no mun . ele 
S. José .da La ge. 

CABRAES. Pov . do Estado ele Minas Garaes, no dist. do 
Alto R io Doce. 

CABRAL. Parada da E. de F. ele Porto Alegre .a Uru
guayana , no Estado do R. G. do Sul, ent re as estações do 
Rio Pardo e Pederneiras, a 30m,606 ele a ltura . 

CABRAL. Morro elo Estado de Minas Geraes, na cidade de 
Sabar á, com muito boa agua . 

CABRAL. Riacho elo Estado das Alagôas, affi. ela margem 
esq. elo rio Camaragibe . 

CABRAL. Valla no rio Itaúna e Estado do E. Santo. 

CABRAL. Arroio do Estado do R. G. do Sul; desagua 
na margem esq . do rio J acuhy, pouco acima da foz do rio , 
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Pat·do, Ao longo elelle esten de-se a linha de tiro da esch ola 
pratica elo Rio P ardo. 

CABRAS. Ilha no mun. elo Burity dos Lopes do Es tado do 
Piauh y, no rio P a rnahyba. 

CABRAS. Rio elo Estado ele Sergipe, affi. elo J apal'atuba. 

CABRAS. Sanga do Estado elo R. G. elo r::;u], affl. d~. margem 
clir. do Botucarahy. Vem ela sesmaria ela Figueira . 

CABREUVA. Log. elo Estado elo Paraná, no clis t .. ele São 
J eronymo . l'ambem escrevem Cabriuva. 

CABRITO. Lagôa elo Estado de Sergipe, no mun. ele São 
C h t•is to vão. 

CABRITOS. Ribeirão do Estado de S. Pauio;am. do Veado, 
que o é do Pat·anapauema. 

CABRITOS . Corrego elo Estado ele Minas Geraes, affl . elo 
rio Capiv ary , que o é elo Angahy. 

CABROÁ. Rio affl. da margem esq. elo rio elas Tt·opas, allL 
elo Tapaj oz. 

CABUIS. Log. elo Estado elo Rio ele J aneiro, no dist. ele 
Itabora hy. 

CABULÉ . Lagôa elo Estado de Sergipe , no mun. de Campos . 
CAÇACUERA. Log . elo Estado do Pará, no m un. de Br a

gança, ú margem da estt•acla ele Tentugal. 

CAÇADA. Log . elo Estado do R io de Janeit•o, no el ist. ele 
Paraty -mirim, com eschob. 

CAÇADOR. Bairro elo muu. do IUbeirão Branco , no Estado 
ele S . Paulo. 

CAÇÃO. Ilha elo Estado do Pará, na circumscripção de Curn
çambaba e com. ele Cametá. 

CACARÉO. Arro io elo Estado elo R. G. elo Sul, affi . elo rio 
Uruguay, entre o Toro-passo e o r io Qua rahim . 

CACÁU. Morro do Estado elo Rio ele Janei ro, no mun. ele 
Magé. 

CACEQUY. Morro elo Estado das Alagôas , abaixo do Pão 
ele Assucar. 

CACHAGUÁ. Corrego elo Estado de S. Paulo, banha o mun. 
da Limeira e desagua no ribeirão elo Ta-tú . 

CACHAMBU. Bail'ro elo Estado de S. Paulo , no mun . ele 
Juncliaby . 

CACHAMBÚ. Log. elo Estado de Minas Géraes, no mun . 
ele Prados. 

CACHAMBÚ. Morro do Estaclo ele Minas Geraes, na cidade 
ela Chr ist ina. 

CACHAMBÚ. Rio do Estado de S. Paulo, no mu n. de 
Juncli a by. Recebe o riacho elas Pedr~s . 

CACHAMBÚ. Arroio do Estado elo R . G. do Sul ; J~anb a. 
o lllLtn . da Cmz AI-ta e desagua no P orongos, affi. do Ijub y 
Grande . Outros o mencionam indo directamen·te ao Ij uhy
Grancle. 

CACHAMBÚ. Corrego elo Estado de Minas Geraes, affi. esq. 
do ri beirão de Passa Quatro, trib. do rio Vercle , 

CACHICÓ. Log. do Estado elo Rio de J aneiro, ~o dist. de 
Guapy . 

CACHIMBO. Log. do Estado ele l\Iinas Ger aes, no roun. 
ele At·aguary. 

CACHIMBO DO MOTA. Pov. do Estado elo Maranhão, 
110 mun. el e Hapecurú-mirim, com eschola. 

CACHINGÓ. R iacho do EsLado do Mara nhão, no mun . de 
N'o>a Yodc Pertence á bacia elo rio Pamahyba . 

CACHOEIRA . Pov . elo Es tado elo Ceará, no mun. de Ma
ra ngu ape , com uma esc h o la publica · creacla peJa Lei n. 318 ele 
24 de julho de i S97. 

CACHOEIRA (S. José da}. Dist. elo mun. do Espírito Santo, 
no Est ado do Parahyba elo Norte. 

CACHOEIRA. Pov. do Estado de Pernambuco, no mu n . 
ele Goitá. 

CACHOEIRA. L og . do Es-tado do Rio de Jane iro n o cli st. 
ele S. João Marqos, com um a esch. municipal. ' 

•. 
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CACHOEIRA. Pov. do Estado ele S. Paulo, no mun. ele 
Pitangueir!ts. 

CACHOEIRA. BailT0 -lo mun . ele Jacarehy, no Estado de 
S. Paulo. 

CACHOEIRA. Bairro elo mun . ele Cabreuva e Estado de 
S. Paulo, com eschola. 

CACHOEIRto... Bairro do mun. da Limeira e Estado de 
S, Paulo. 

CACHOEIRA. Bairl'o do Estado de S. Paulo. no mun. da 
capital, com duas eschs. publs. Cl'eaclas pela Le i · n . 534 de 12 
de j ui h o de 1898. 

CACHOEIRA. Log. elo Estado do Paraná, no mun. de 
Ponta Grossa . 

CaCHOEIRA. Log. do Es tado elo P araná, no m·m. ele 
S. José dos Pinhaes. 

CACHOEIRA. Log. no dist. elo Descoberto e mun. ele São 
J'não Nepomnceno, no Estado ele Minas Gel'aes, com urna esch. 
municipal creada pela Res. n . 87 ele 21 ele setembro ele 1897. 

CACHOEIRA. Log. elo l~s taclo de Matto Grosso, no dist· 
ela Val'zea Grande, ;\. mat·gem direita do rio Cuyabá. 

CACHOEIRA. Log. do Estado ele Matto Grosso, a margem 
esq. elo rio Coxip6-mirim, no mun. ela capital. 

CACHOEIRA. Riacho elo Estado elo Rio ele Janeiro, des
agua na enseado. ele i\Ionsuaba. 

CACHOEIRA. Rio do Es tado elo Rio ele Janeiro, desagua 
na margem dir . do Caio aba, proximo á estação ela Raiz da 
Serra. 

CACHOEIRA. Rio do Estado do Rio ele J anei ro, vai para 
o rio .i\Iauá, c1ue desagua na bahia de Guanabara. 

CACHOEIRA. Cm·rego do Estado de S. Paulo, banha o 
rnun. de Botucatt't e clesagua no rio Pardo. 

CACHOEIRA. At-roio do Estado elo Rio G. do Sul, aJII. elo 
Sant' Anna, trib. do rio Pelo·tas. 

CACHOEIRA. Arroio do Es tado elo Rio G. elo Sul, affl. 
esq. do Soccot'l'O e trib. do rio Pelotas . 

CACHOEIRA. Rio do Estado ele Minas Geraes: nasce na 
Vargem Grande, banha as povs . Mello e Ponte Alta· e desagua 
no rio P il·anga. 

CACHOEIRA. Carrego do Estado ele Minas Geracs; banha 
o d•st. da P1edacle ela Boa Esperança e desagua no rio Espera, 
affi. elo Cbop c. tó, na fHzeucla de Francisco Severino . 

CACHOEIRA. Corrego elo Estado de Minas Geraes, affi. do 
Sabará , no . mun. deste nome . 

CACHOEIRA. Ribeirão elo Estado ele lll inas Geraes toma 
o nome ele Veado nas nascentes e elesagua na margedt esq. 
do rio Grande. 

CACHOEIRA. Carrego elo Estado de Minas Geraes, banha 
o clist. ele Sau lo A1rtouio elo Rio Acima e clesagua no rio das 
Velhas. 

CACHOEIRA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes , affl. 
ela mal'gem esq . do Pouso Alegt·e, que o é elo . Capivara e este 
do Pom ba . 

CACHOEIRA . Ribeirão do Estado ele i\Iioas Geraes, aill. ela 
m~.rgem esq. do Ta boca, que o é do rio Urucuia. · Recebe o 
ribeil'ão elas Lages . Em a lgumas Cat·tas fi gura correndo em 
territorio goyano . (Vide Plcmta da commissão ele Estudos ela 
nova capital ela União pelo Dr. Ct•uls . 1896) . 

CACHOEIRA ALEGRE. Log. do Estado do Rio de 
Janeiro, no mun. de Santa Maria Magclalena. 

CACHOEIRA ALTA . Log. elo Estado de Pet·nambuco, no 
m un . de Barreit•os . 

CACHOEIRA ALTA. Pov. 110 clist. ela Appat·ecicl a, mun. 
da 8<1 pucaia e l.!:s·tado elo Rio de Janeiro ; com uma esch. mu
nicipal. 

CACHOEIRA BELLA. Log . elo Estado de Pernambuco, no 
m un . d:1. G ame!leira. 

CACHOEIRA BONITA. Rio elo EsLaclo elo R. G. elo Sul, 
affi. da margem occide11tal ela lagôa do Fôm o. 

CACHOEIRA DA BOA VISTA. Col'l'ego elo Estado ele· 
Minas Geraes, affi . elo ribeirão elos Mottas, tl'ib. do rio Jacaré, 
que o é do rio Graucle. 

CACHOEIRA DAS ALMAS. Log. do Es tado ele Minas 
Geraes, do cl is t. do Illatheus L eme e mun . elo Pal'á. 

CACHOEIRA DAS MOÇAS. Cor••ego elo Estado ele lllinas 
Geraes, aill. do ribeirão dos Mo Lt1s, trib. do rio Jacaré. que o_ 
o é do rio Gt'ancle. · -

CACHOEIRA DE BAIXO. Bairro elo Estado ele S. Paulo, 
no mun. ele Mog:y-guassú. lia ainda ahi outro bait·ro denomi
nado Cachoeira Cle Cima. 

CACHOEIRA DE BAIXO. Rio elo Es tado ele Minas Geraes, 
ban.ha o mun. do Curvel lo e clesagua na margem clir. do rio 
Cipó. afii. elo Parauna. 

CACHOEIRA DE CANTAGALLO. Pov. do Estado de 
Minas Geraes , no c1ist . de S. José ela Lagóa e mun . ele Habira. 

CACHOEIRA DE CIMA . Bairro do Estado ele S. Paulo, 
no mun. ele Mogy-mil'im. 

CACHOEIRA DE CIMA . Rio elo Estado de l\Iinas Geraes. 
ba nha o mun . elo Cul'Yello e clesagua na mal'gem dit·. do riÓ 
Cipó, affi. ela Pa•·auna . 

CACHOEIRA DE P AU. Log. do Estado de Matto GrossoT 
no mun. elo Diamantino. 

CACHOEIRA DO BARROS. Rio elo Es tado ela Bahia, no· 
lit tol'al, ent t·e Taperoá e Sanlarem. 

CACHOEIRA D O DIAS . Ribeirão do Estado ele Minas· 
Geraes, no al'l·aial do Carmo ela MaLta. 

CACHOEIRA DO ENGANO. Log. do Estado ele Mat to 
Gt·osso, no clis t . elo Aporé e mun. elo Sant'Anna elo Parana
hyba . 

CACH.OEIRA DO GALLO . Log . elo Estado ele Pernambuco, 
no m ttn . elo Bonito, 

CACHOEIRA DO MARMELO. Log. elo EsLaclo de Minas 
Geraes, no mun. ele Jui:o ele Fó ra. 

CACHOEIRA DOS DIAS. Pov. no mun. de Oliveira elo 
Estado elo Minas Ger::tes . 

CACHOEIRA DO MELLO . Log . do Estado ele Pema mbuco, 
no muu. da Ga melleira. 

CACHOEIRA DO P AJEHÚ. Pov. elo Estado ele Minas 
Geraes, no m un . ele Salinas . 

CACHOEIRA DO REGENTE. Pov . elo Estado elas Alagoas, 
no mun. de Santa Luzia elo Nor·te . 

CACHOEIRA DOS JULIÕES. Log . elo Es tado de i\Iinas 
Geraes, no mun. de Bom Fim, clist. ela cidade. 

CACHOEIRA DOS MACHADOS. Pov. elo Estado ele i\linas. 
Geraes, no c\ist . ele Fech ados,~· 30 kils. 

CACHOEIRA DO VIEIRA. Log. do Estado ele Pet·
nambuco, uo mun. cl" Bôa Vista. 

CACHOEIRA GRANDE. Aldêa ele inclios Gamellas 110 
mun. ele Ourem e Es tado do P a rá. O Dec. n. 194 ele 2S de 
março ele 1896 creou ah i uma eschola . 

CACHOEIRA GRANDE. Serra elo Estado ela Bahia a 
nore kils. da villn. ele Santar em, e a E. da ilha elo Quie p~· . 

CACHOEIRA GRANDE. Ilha do Estado do Amazonas, 
no Tio B•·anco, alil. elo Negro. 

CACHOEIRA GRANDE . Rio elo Estado da Bahia, no 
]ittor tll, cnLre Camamú e Santal'ém . 

CACHOEIRA LINDA . Log. elo EsLaclo ele P ernambuco, 
no mun . da Barre iros . 

CACHOIERA NOVA . Log . elo Estado de Pernambuco, 
no mun . ele Serinbaem. 

CACHOEIRAS . Dist. elo mun. ele i\Iacahé, no Estado elo 
Rio ele .Janen·o. Compr~hencle os povs. Sa lto e Varzea Alta. 

CACHOE I RAS DO VISCONDE . Serra elo Estado do Rio 
ele Janeiro, no mun. ela Barra elo S . João. 

CACHOEIRA V E LHA. Log. elo Estado ele Pernambuco, 
no mun. ele Sel'inhaem . 

• 
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CACHOEIRINHA. Log. do Estado ele Pernambuc0, no 
mun. elo. Rio Formoso. 

CACHOEIRINHA . Bait'l'o no mun . ele P assa Quat1·o e Es
tado ele S. Paulo . 

CACHOEIRINHA. Corrego do Estado de S. Paulo, banha 
o nucle1 Campos Salles e desagua no ribeirão do Sitio Novo . 

CACHOEIRINHA . Corrego do Estado de S. Paulo, affi. 
do lta peva , nas d:visaq de Mogy-guassá com S. João da Boa 
Vista . 

CACHOEIRINHA. Pov . do Estad<:> ele Minas Get·ae> a 16 
kils, da cidaàe ele L avras, com 100 halis. e umas 2J cnsas'. 

CACHOET R INHA. Igarapé elo l!; etado elo Puú banha o 
mun. de Ca metá e elesag Lta na m~rg . esq . do rio 'l.' ~c1 n tins. 

CACHOEIRINHA. Pequeno rio tlo Estado clü E . Santo· 
affi. elo R iacl10 ( Daemon). ' 

CACHOEIRINHA . Con·?go elo Es tado do Rio ele Janeiro, 
no mun. ele Valença . 

CACHOEIRINH A.. Carreg-o do Esta•! o ele S. P aulo, aif. 
d0 Parahyba, no mun . ele S. José dos Ca mpos . Tem di versos 
tombos. 

CACHOEIRINHA. Rio elo E~laclo de Min as Geraes, alf. 
da ma rgem dir. elo rio Sapucahy . E ' ele forte correnteza, 
formando em di versos logal'es ca taclupas . Recebe à dir. o 
ribeil'iio do Salto e os co!'l'egos do Rosario e elo Alegl'e . 

CACHOEIRINHA . Ribeirão do Estado de Minas Geraes, 
.a,Jll. do rio .Baependy . Nasce c m o nome ele Cavado. 

CACH OE IRINHA. Carrego elo Estado de l\Iattp Grosso, é 
uma elas vertentes elo rio Al'inos ; no mu n . elo Diama ntino . 

CA.CHO'EIRINHA DE BELMONTE. Pov. na com. ele 
Can navieiras elo Estado ela Ba hia, com uma eschola . 

CACHORRO·. Lagôa elo Estado ele Se1•gipe, no mun. elo 
Rozario. 

CACIMBA DA ROÇA. Log. elo Esta do do Ceará , no mun. 
de Cat·atheús. 

CACIMBA DE DENTRO. Pov. elo Estado elo Parahyba elo 
Norte, na comat•ca de Bananeiras . 

CACIMBA DOS COITOS. Log . elo Estado elo Rio Grande 
do Norte, ent re S. Antonio e Goyaninba. 

CACIMBAS. Log. do Estado ele P ernambuco, no mun . de 
Correntes . 

CACIMBINHAS. Log . elo Estado de Pernambuco, n0 muu. 
de Salgueiro. 

. CACOAL. Ilha do E stado do Para, no muu. de Cametá . 
CACOAL. Tgarapé do Estado elo Pará, no dist, de CaraparCt 

e mun. da capital. 
CACOAL DO FURO. Log . do Estado do Pará, n a ilha 

Mancly e mun. de Muaná. 
CACUNDA. Log. do Est:tdo de Minas Get•aes, no. clist . ela 

cidade de Ferros. 
CADEA. Serl'o elo Estadt> do Rio Grande elo Sul, no mun. 

de Pel0tas, com 320 metros ele altura . 
CADÊA. Rio do Estado de Santa Ca·tharina, affi . pelo lado 

do S . do Ma rombas , 
CADÊA . At'l'Oio do Estado do Rio Gran~le do Sul, affi. esq. 

do Santa Crttz, trib. elo rio Taqual'y. 
CADEADO. Log . do Estado de Pernamb:.~co, no mun . do 

Canhotinbo. 
CADEIRA. Serra do Estarlo do Piauhy, nJ mun. deIta

maraty. (Iuf. loc.) 
CADIX . Log . do Estado de Pet•nambuco, !}O mun. cl'Agua 

Preta. E' tambem denominado Cachoeit·a . 
CAEIRA. Morro na cidade da Barra do Pil'ahy dv Estado 

do Rio de Janeiro, á esq. do rio Parahyba do Sul. 
CAEN00 . Rio do Estado ele S~rgipe, affi . do rio des te nome. 

• (S. Lisbàa Chorogr. de Sergi1Je, pags. 26). 
CAETANA. Morro do Estado elo Rio Grande do Sul, no m ·w. 

.de Tacptary. 

CAETANO (S. ). Es tação ela E. ele F Leopoldin a na linha 
Carangola, no kil . 1iJ7. 972m. Foi iuau gm•aela em lo de maio 
de 189d. Subsb ituio 11 estação de Belém. 

CAETANO JOSE . Dist . da cidade do Bom Fim, no Itstaclo 
de Mi nas Ge l' aes, com uma capella eleS . Se baslião, benta a 31 
ele müo de 1896. 

CAEI'É. Bairro elo mun. elo Parahybuna e Estado de S. Paulo. 
CAETÉ. Log. do Estado elo Para ná, no dist. de Tibag y. 
CAETÉ. Pov. do Estado ele Minas Geraes, no dist . ele Sa-

rancly e mtm. de J tuz de Fõra . 
CAETÉS. Ribeit'iio do Estado de i\Iinao; Geraes . Vide Santos 

(rio) no Supplemento . 
CAETETU. Ribeirão do Estado de Mat to Grosso, a1il. do rio 

do Saogua, no m un, do Diamantin o. 
CAFE. Ribeirão elo ~stado do E . Santo, aff. elo rio Itabapoana. 
CAFE . Al'l'o io elo E o; laclo do R. G . elo Sul, a ffi. elir. elo 

l<'eitor ia, trib . do rio Cahy . 
CAFES. Log. do Estado de i\Iinas Geraes, no dis t. ele T a

ru-assú, mun. de S . João Nepomuceno. 
CAFESAL . Log, do Estado do Pa l'á, no mun . de Obidos. 
CAFESAL. Morl'O elo Estado de rE nas Geraes, n r, cidade 

de ltaj ttbá, entre as es tradas ele rodagem q ué vão paTa o bair r o 
de S . Peelt·o e para Piraugussú. 

CAFUNDÓ. Bairro elo mun. ele Santa Isabel e ll: s taclo ele 
S . P ~lu lo. 

CAFUNDÓ. Pov . do Estado de i\I inas Gel'aes , no clist. de 
Cachoeira elo Brumaclo e mun. ele 1\iaria nlla . · 

CAFUNDÓ . 'Serrote elo Es tado ele. Minas Geraes, perto elas 
Aguas Vil'tuosas do La mbary . E' um contrafor te d :1 serra ele 
S tnta Catharin~ , que com os nomes de Püipáu e CaJuncl6 
s e pat\~ as aguas elo rio Lamba ry elas do Sapucah.y . 

CAFUNDÓ . Al'roio elo Estado do R. G. elo Sul, affi . eaq . 
elo rio 'I.'aq ual'y. 

CAFUN .... ó. Rio elo Estado de l\Iinas Geraes, affl . ela mar~ 
g •m esc1. elo Cipó, tr ib . do Parauna . 

CAGISTO. Ribeil·ão do Estado de Minas Geraes. affi. da 
margem di r. elo Serra elas Bicas, trib. do rio Ayuruoca, . 

CAHURY. P a raná do Estado do Parà, nomun . de Faro; 
CAHY. Ilha do Es tado do P ará, no mun. do Curralinho. 

Tambem escrevem Gauhim . 

CAHY. Cachoeil'a no rio Jauaxim, ou J auamaxim, ou Juan
xim , affi . elo Tapf•joz . Admira-se nessa cachoeira enormes ro
chas empilhadas, monumentaes, mantidas em bizarro equilibrio 
umas por ctma elas outras. 

CAHYPE . Rio elo E atado ele Sergipe, affi. do V as\)-- barris . 
CAIACATINGA. Baü·t·o do mun. ele Itú, no Estado de São 

Pattlo . Tambem e.screvem Ca.J·a.ca.tinga.. 

CAIANN A . Pov. do Estado de Pemambuco, no mun. ele Be
zet'\'OS. 

CAIAPÉ. Log . elo Estado de P ernambuco; no mun . de 
Igua L·assú. 

CAIARÁ . Log. elo Eshaclo de Pernambuco, no dist . ele São 
LoUl·enço eb l\Iatia. 

CAIARÁS. R ia r.ho do Estado do Amar.onae, af.Il . ela margem 
dir. do rio Solimões. E' o CaiCIIl·ahy ele Spix~ e Martins. 

CA IÇAR A. Pov. do Estado do Ceará, no muu . do Aracaty, 
com uma esch . publ. creada pela Lei n. 404 ele 27 de setembt·o 
de <1897. 

CAIÇARA . R iacho elo Estado da Bahia, affi. da margem 
esq . do Bendengó. 

CAIÇARA. Lago do Estado elo Amazonas, a;f.Il. do Solimões 
pela margem clil·. pouco acima ela foz do Japura. 

CAIÇARA. Lagôas do Estado do Ceará, nos muns . de 
Acarahú e Cascave l • 

CAEIRO. Log. elo Estaelo de Minas Ger aes , no mun. de 
Tiradentes . 
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CAIMANA. Igarapé do Estado elo Pará, no mun. de Ori
ximina . Tambem encon trei escripto Caihimana . 

CAIOABA. Estação da E. de F. Melhoramentos do Brazil, 
entre Andrade Araujo e Ambahy. 

CAIOABA-MIRl M. Rio do E~taclo elo Rio de Janeiro, affi . 
do Caioaba. 'l'em uma ponte de tt-es vãos. en·tre os kils . 4 e 5 
e que é transpos·ta pela E . de F. Gr ão-Pará. 

CAIO E. Lago elo mun. ele Coary e Estado do Amazonas. 
CAIPORA . Sena do Estado elo Ce,.rá, no mun. de Cas 

cavel. 
CAIPORA. Igarapé do E s tado elo Amazonas, no mun. de 

An·timary. 

CAIXA D'AGUA . Morro elo Estado de Minas Geraes, na 
cidade ele Sabal'á. 

CAIXEIRAS . Arroio do Estado do R. G . do Sul, affi. esc1. 
do rio Jacu hy, proximo à foz do Taquary. 

CAJÁ. Log. do Es·taclo de Pernambuco, no mun. ele T a
quare·tinga . 

CAJÁ. Riacho elo Estado elo R . G. do Nol'te, no mun. ele 
Apocly. Vai para o rio deste nome. 

CAJABUSSÚ. Log. do Estado ele Pernambuco, no mun. elo 
Cabo. Ha no mesmomun . um outro log. denominado Cajabussu
sinho . 

CA J ASEIRA . Igarapé do Estado elo Am;~.zonas, no mun. 
ele S . Philippe . 

CAJ ASEIRA. Lagôa elo Estado elo Cear:J., no mun . de Cas
cavel. 

CAJASEIRAS. Log . do Estado ele P~rnambuco, nos muns. 
do Pán cl'Alho e Garanhnns . 

CAJUQARA. Carrego elo Es·tado ele S. Paulo, aíl:l. do rio 
Atibaia . 

CAJUEIRINHO. Serra elo Estado elo Ceará , no mun. do 
Aca rahu . 

CAJUEIRO. Log . do Estadó elo Amazonas, no mun. de 
l\1oUt·a, banhado pelo rio Pamuniny. 

CAJUEIRO. Arraial do Er. tado de Pernambuco, no muu . 
do Limoeiro. 

CAJUEIRO. Log . do Estado de P ernambuco, no elist. d a 
Lu~ e mun. de S . Lourenço ela Ma.tLa . Ha outro log . no mun. do 
P a u de Alho. 
··· CAJUEIRO. Riacho elo Estado elo Maranhão, no mun. elE> 
Nova York . Va i para o rio Parnábyba. 

CAJUEIRO E0CURO. Log. elo Estado ele Pernambuco, no 
mun. do P a u cl 'Alho. 

CAJUHIPE. R io do Esta·:! o ela Bahia, no lit wr al , entre Ta
per oá e Valença . 

CAJUV Á. Lagôa elo Estado de R . G. elo Sul, ao N. ela 
lagôa elo Alba.rclão. E' ligada á das Flores pelo rio Tahim. Tem 
uns 12 kHs . de comprimento e 39 a 40 de circurnferencia . 

CALÇADINHO (S. Miguel do) . P ov. no d\st. da cidade d a 
Sapucaia e Es tado elo Rio de Janeiro, com um cemiterlo . 

CALÇADO. Log . do Estado elo Rio ele Jan eiro, no dist. ele 
S. José elo Rio Pt·e·to e mun. ele Petropolis, com esch ola. 

CALCANHAR. L :J.gôa ele Es"t ~tclo elo Ceará, no mun. ele 
Cascavel. 

CALDEIRA. Món·o no mun. ele Mage e Estado do Rio ele 
J a neiro. 

CALDEIRA. Arroio elo Estado do R. G. ele Sul, a ffi. esq. 
do r io Cam aquan, trib. ela lD.gôa elos Pa·tos . 

CALDEIRÃO. Lagôa elo Es·taclo ele Sergipe , no mun. ele 
Campos. 

CALDEIRÃOSINHO. Rio elo Estado ela Bahia , affi . el a 
margem esq . elo Cariacá . 

CALDEIRÕES . Arroio do Estado do R. G . elo Sul, affi. da 
margem e ser. elo rio lrapuá. 

CALIFORNIA . Rio do Estado de S. Paulo, banl1a o mun . 
de S . Manoel e clesagua no Araqná- assú, aff:l . elo 'rieté . 

CAM 

CALLADO. Log. de Estado elo P :.1, rá, no nmn. ele BC1. ião , com 
escbola . 

CALLUCHA. Lago do E s tado elo Pará , l a nça suas aguas no 
rio Amapá pela m argem clir. 'l'ambem dizem Call~tsccL 

C,A.LONGOS. Arroio elo Estado elo R. G. elo Sul, affi. elo rio 
Uruguay. 

CAL SOENE. Rio do Estado elo P a t·á, ssgue ele O. para E. 7~ 
sem receber a ffl. a lgam importante va i elesag11ae em uma ban•a 
variavel e rasa no oceano na l at. ele 2• 32'. Este rio sem impoe
ta ncia a lguma, foi decla eado em 1797 pelo g-ovemo franc ez como 
verda deiro limite marcado no ·t ratado ele Uteecht. Os fra nce;-.es 
ta mbem lhe tem chamado rio Vicente Pinson, mas pelos portu
g·uezes nunca lhe foi claclo outro nome senão o ele Calsoene, como 
bem cla ea,mente é decla r ado no art . VI do teac\aclo ele 1797. 
No c~tlc~s ele Bellini de 176·> j á vem o limite ela Guyana ft· anceza 
nos mappa s 38 e 46 m llorcaclo por L <t t. cles·te rio , a inda q ne 
não venha declarado o nome. Não h a m appa algum portuguez 
a nterior a 1797, data elo ·tt·actato, c1ue dê o nome el e Vicente 
Pinson ao Calsoene, só d epois do tra ctado é qne esse nome lhe é 
dado em uma ou ou-tra carta . Es~e rio ora é cham ado Calsevene. 
Calsuene, Calmene e Carsevenne e até elos C<tlções em alguns 
m <tppas portugnezes. 

CALU MBÉ. Nome ele uma valia que desagua na margem 
esq. do rio elo Pilar, no Estado elo Rio ele Janeiro . 

CALUNDÚ. Log . do Es~aclo elo Rio de J a neiro, no mun. de 
Itaborahy , com uma eschola. 

CALUNDÚ. Morr0 do Esta do do Rio ele Janeit·o, á ma rgem 
esq . do rio Estrela, com 4Sm ,609 de altura. Fica proximo do 
mort•o do Olho d' Agua e elo coronel Machado . 

CALUNDÚ. Rio do Estado do Rio de J a neiro, conflue com o 
Assú. O engenheiro Marcelino R amos da Silva , que ci ·ta essa rio , 
c.omo continente elo Assú faz menção de um out t·o rio elo mesmo 
nome ou Doce como confluente do rio elos Pausinbos ou do· 
CollE~gio . Mais adeau_te do seu Relatorio diz : «que encontra-se 
na margem esq. do no Colleg to um braço ele rio com a deno
m inação ele Riscado , que li ga aquelle rio ao rio Doce Oll Ca
lunelú ele som ele la rguea e 2m de profundid ade e com orige m na 
l agôa ela Agua F da.» ÜLrbeos dizem que Ca lunclú é o n ome que 
to ma o rio do Collegio em uma parte elo seu curw a o desaguat .. 
no rio Assú. 

CALUNDÚ. Riacho elo E stado elo Rio de Janeiro, vai par~. 
o rio Mauá, que clesagua na bahia de G uana ba ra . 

CAL VARIO. Collinaclo Estaclo el e Goyaz, no mun. ele San ·tru 
Luzia . 

CAMANÁ. Igar apé elo Estado do Amar.onas , no mun. cl:J. 
Labeea. 

CAMARÃO. Rio elo E s tado ela Bahia, ent t·e Ma ragogipe e 
Nazat·eth . 

CAMARGO. Pov . do Estado de Minas Geraes, no m un . ele 
S . Paulo do M:url ahé. 

CAMASSAR Y. Log. elo Es·taclo ele P ernambuco, no mun. 
do Rio Formoso. 

CAMASSARY. Pov . elo Eslaclo elas Alagôas, no mun. ele 
Coruei·pe, com eschol a . 

CAMASSARY. Rio do Estado ele Sex·gipe, aff . elo Vasa
ba l'l'is . 

CAMBAHUBA . Log . elo Estado da Bahi a , no mun. ele 
Amargosa . 

CAMBAHY. Arr oio elo Estado elo R . G . elo S ul, banha o 
mtm. de Itaquy e desagua no l'io UrugLtay. Na s Lm foz acha- se 
um arsenal ele marinha el:l. União. 

CAMBAHY. Arroio elo Eslado do R. G. elo Sul. afl:'. ela 
margem clir. do ri o Püa·tiny, ·tl'ib. elo Urugua.y. 

CAMBARÁ. Bairro elo mu n. ele Lavri nbas e E stado de 
S . Paulo. 

GAMBÁS . Nome que toma em uma par·te elo seu curw o r io 
elas B icas, afi. do Sapucahy; no Estado ele i\1inas Geraes. Ct m 
este nome r ecebe a clir . os ribeirões ela Onça e elos '.J.'atLtS. (Ga
briel Côrtes) . Vid e Bicas. 

CAMBOATÁ. Log . do Es tado elo Rio ele Jane:ro, n o 2• 
dist. da cidade ele Campos, com uma cscb . f:lublica. 
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CAMBOATÁ. Estação da E . ele F. Melhorame ntos do 
Brazil, en·t t•e Costa Bart•os e Andrade Ar aujo. 

CAMBOINHA. Log. do Esta do ele P ernambuco, no mun. de 
Serinhae m. 

CAMBORUPY. Log . do Estado d o Pará, u o mun . de 
Soure. 

CAMBUCÁ. Log. elo Estado elo Rio de. J a neiro, no d is·t. 
ele S. Benedicto e mun . de Campos, com uma esch . pu blica . 

CAMBUHY. Dist . do tet·mo ele Entre R ios, no E stado ela 
Bahia. 

CAMBUTA. Corrego do Es·tado de Minas Geraes, aff. do 
rioS. João elo Soca, tri h. elo Ca r angola. 

CAMELEÃO. 11 ha elo E stado do P ar á , na circu mscripção ele 
Arapixy e com. ele Chaves . 

CAMELEÃ O DO NORTE. Log . do E s·taclo de Pern~.mbuco, 
no mun. ele Agua Preta. Ha um outro log. no mesmo mun. 
denominado Cameleão elo Sul. 

CAMELLO . Pov . do Estado de Minas Ge1·aes, no dist. da 
GlOJ•ia e mu n . ele Diamantina. 

CAMILLA. Log. ~lo Estado ele Pernambuco, no mun. elo 
Páo d'Alho. 

CAMILLÃQ. Ribeirão elo Estado da Minas Ger aes, desagua 
no r io S. J oão, trib. el o rio P1·eto, mais tar de Itabapoa na. Re
cebe os carrego> do Retiro e ela Companh ia . E ' ·tambem deno 
minado Barro Branco . 

CAMOAT IM. A l'roio elo Estado elo R . G. elo S 11l, afL d ir. 
d o Q.nar ahy, onde desagtt:1 aos 30°6' ele Lat. e 56', 51 '50" ele 
Long . O. 

CAMONDONGO, Mot·ro no mun . ele Magé e Estado do Rio 
ele Ja neiro, no Iriry. 

CAMOROGIPE. R io elo Estudo ela Bahia, no littorul, entre 
Taeproá e Valença . 

CAMOROPIM. R io elo Esbuclo elo R io ele J aneiro, aff, elo 
S. J oão, que desagua no Oceano. 

CAMPANHA. Log . elo Estado ele Pernambuco , no n:.un. 
da Gamelleira. 

CAMPANHA. L og . elo Est flclo elo Rio ele Juneu·o, no mun. 
ele Magé, no Irit•y . 

CAMPANHA . Estação t erminal ela E . de F. Mttza mhinho 
(Ramal ela Campanha) , na cidade elo m esmo nom~ e Estado 
ele Minas Geraes. Di~ta 801<970 da es·bação ele Freitas, 161' de 
Campuct uira , 444"194 do Rio ele Janeiro . Fica a 87SmJO ele 
altttt'a. 

CAMPEIROS. Log. elo Estiado ele Ma·tto Grosso, no mun . 
ele Nloac . 

CAMPELLO. Igarapé no mun. ela Capi tal elo Es tado elo 
Pará . 

CAMPESTRE. Log . elo Estado ele i\1 inas Gerae3 , no mun. 
ele Poços ele Cal das. 

CAMPESTRE. Estação ela E. ele I<' . Leopolclina, · entre as 
estações de Santa Izabel e Prov idencia . ·Foi inaugurada a 31 
ele julho ele 1896. 

CAMPESTRE . Sel'ra elo Estado ele Minas Geraes, ao S. ela 
cidade de Lavras . F oi ou·tr'ora d ividida em serra elo Campestre 
e serrct Verde ( .Niappa de Gerber) . Prende-se a sel'l'a ele 
Carl'ancas . 

CAM PESTRE. Ribeirão elo Es tado de Minas Ger·aes, affi. 
c\ ir. elo rio Capiva ry, ·trib. elo Sap11cahy- mirim. 

CAMPESTRE D OS VICTORINOS . Log. do ]3Jstaclo elo Rio 
Gra nde elo Norte, na pov. de Poço Lim po. 

CAMPESTRINHO. Log. no elist. ele Voíu verava, n o Es
·t<J,cl o do Paraná. 

CAMPiNA . Bai tTO elo mu n. de Itapetin in ga e U:s·tado ele 
S. Paulo . 

CAMPINA . At•t·oio do Estado elo Rio Gra nde do Sul, a!Il . 
dit·. d o arroio elo Meio, t l'ib. elo Rolan~e, que o é elo rio elos 
Sinos. 

CAMPINA. · At•roio elo Es tado do Rio Gr a nde elo Sul, a!Il . 
elir. do rio Turvo tl'i b. elo Umguay. 

CAMPINA DO BODÉ . Log. elo Estado de Pernamb11co , na 
freg. de S. José. 

CAMPINA NOV .A . Log. do E:stado de P ernam bu co, no 
m un . ele Agua Preta. 

CAMPINA VERDE . Log. elo Estado ela Perna mbuco, no 
·elist . ela Vice ncia . 

CAMPINHO . Rio elo Estado do ~spil'ito Santo, hattha o 
mnn . ele Piuma e d esag ua no Iconha . 
· CAMPINHO. Carrego do Estado de S. Paulo, ba11ha o 
mun. ele Do us Cort·egos e clesagua no ribeirão d o Peixe . Suas 
ver tentes são captadas . 

CAMPINHO. Arroro elo Estacln. do Rio Grande elo SuL a!Il. 
d a mar gem clit• . do rio Rolante, tt•ib . elo rio clos::S inos·. · 

CAMPINHO . An oio do Estado elo Rio Grande elo Sul, de
sagua na ma rge m esq . elo rio Taqua t·y ou das Antas, proximo 
á foz. do Bana Mansa . 

CAMPINHO. Carrego d o Estado de Minas Geraes, aill , da 
margem di r. do rio Sapucahy . 

CAMPININHA. Fum do Estado do Pará, no mun. ela 
Ponb de P edras. 

CAMPININHA DA GRACI OSA. Log . do Estado elo P a 
r aná, no termo da Ca mpina Grande, 

CAMPO ALEGRE. Pov. elo Es tado do l'rial'anhão. no mun . 
de Gr ajahú, com esclwla . · 

CAMPO ALEGRE . Log. elo E:staclo ele S. Paulo, no m un. 
ela Bôa- Vista das Pedr as; com duas eschs. pu bis. Cl'eaelas pela 
Lei n . 534 ele 12 ele j tt l h o ele 1898 . 

CAMPO A LEGRE . Log . do E:s·tado ele i\'linas Geraes, no 
mu n. ele Palmyra. 

CAMPO ALEGRE. Log. do Estado ele Minas Geraes, no 
mun. ele Piumhy, e11ke o 1:ibeit·ão cl 'Agua Suj a , rio S . Ft·an
cisco e o ribeiL·ão d as Ara r as. 

CAMP O ALEGRE. Ribeit·ão do Estado ele Minas Ger aes, 
affi. ela margem esq. elo r io Par á . 

CAMPO ALEGRE. Pequena lagôa elo Estado ele Minas 
Get•aes , eotre a fazenda ela Pontinha e ele Ca mpo Alegl'e , n o 
clist. ela cidade ele Sele L:1gôas . 

CAMPO A LTO . L og . elo Estado do Paraná, nJ mun . ela 
União ela Victoria. 

CAMPO BELLO . Bairro da cidade elo Rio -Novo, no Estado 
ele Minas Geraes. 

CAMPO BELLO. Sen·a do Eotado ele Minas Geraes, na 
m a rgem cliL·. elo rio elo Peixe , trib. elo Verde. 

CAMPO BOM. Ribeirão elo E stado do Rio de Ja neit·o, a ilL 
ela margem esq. elo rio Parahyba elo Sul, proximo a o rio 
Ipiabas . 

CAMPO BOM. Arroio do Es&aclo elo R. G. elo Sul , aff. 
cl it· . elo rio elos S in os. Rebe á clir. o Forqui lha, Euzeb io e 
Peelt·as . 

CAMPO DA BARRA. Log. do Estado ele Matto Grosso, no 
mun. ele S. Luiz de Cruceres. 

CAMPO DA PEDRA . L og . do Es ~ado do Rio de Janeiro, 
no di.st. d o Guapy . 

CAMPO DAS F LORES. L og. elo Estado de Minas Geraes, 
nr dist. ele S. Gonçalo elo Amarante, mnn. ele Ouro P re to. 

CAMPO DE FÓRA . Bairro e mono elo mun. da Laguna, 
no Es tado de Santa Cathariua. 

CAMPO DE FÓRA. Log . elo Estado do R. G. elo S ul, n o 
cli st. elo Couto e com. do Rio Par do. 

CAMPO DO GONÇALO. Set• t•a elo Estado ele Serg ipe, no 
ll1J)ll. de Campos. 

CAMPO DO MEIO. Log. do E stado ele Goyaz , no clist. 
ele S. José ele Mossamecles. 

CAMPO DO MON·TEIRO . Búrl'O elo mun. ele S. Bento 
elo Sapucahy e Estado ele S, Paulo, 
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CAMP O D O P IRES . Log . do Estado de Mina s Geraes , 
no mun. ele V illa Nova de Lima. 

CAMPO D O RAY~ãUNDO. Log·. em Ouro P L"eto, no Es 
tado de Minas Geraes. 

CAMP O D O SAL. Log. do E s tado elo Pará , n o mun . elo 
Qua tipurú . Ah i fi ca a ilha elo Espinho . 

CAMP OERÊ . Assim t a mllem denomina- se o rio lrachim• 
aill. elo Pa~so Fundo , tr i b. do U r ugu·>y (Al[l' edo Varella) . 

CAMP O GRANDE. 1og . elo E s tado de R io de Janeiro, 
no mun. de Magé . 

CAMPO GR ANDE . Ba irro do mun . de Caçapav a e Estael o 
de S. P a ulo . 

CAMPO GRANDE . Bairro do mt~n. de Jac::t rehy, Es tado 
de S . P aulo. 

CAMPO GRANDE . Con·ego elo E~tado de i\la tto Gros ;o, 
a ill. elo Grande ou Papagaio, no mu n. elo Diama n Lino . Recebe 
o Perdiz. 

CAMP O LARG O. 
de Itape·ti ninga . 

Bairro elo Es ta do ele S. P a ulo, n o mun. 

CAMPO L IMPO . Rio e s rt·a do Es tado ele Goyaz, n o dist . 
de Sa nta RiLa ele An tas . 

CAMPO NOVO . Pov . do Es tado do Ceará , no mun . elo 
Sobr :ll . 

CAM PO N OVO. Ba irro do mun . de Araras, E stado ele 
S . Pa ulo. 

CAMP O R E DONDO. Bairros elo muna. de Mogy- guassú 
e E . Sa nto do P inhal, no Estado de S . Paulo. 

CAMPOS . Bairt•o no mun. de Dous Corr egos, Es tad o de 
ele S. P a ulo . 

CAMPOS . Log . do E stado ele M inas Geraes, no dist . ele 
S. Fra ncisco de Paula d o mun . de Ol tveira. 

CAMPOS A S . FIDEL I S . E . ele F. do E st.ado do R io 
ele Ja ne iro , per tenceute á Companhia Leopoldina . 'l'em 52 kils . 
ele ex lensão e liga a estra da ele lllacahé a Campos á ele Santo 
A ntonio ele P adtuJ.. 

CAMPOS SALLES . N ucleo colon ial elo E s tado de S. Paul o, 
creado po t• Dec. n . 502 A de 4 de dezembro ele 1896, em ter ra s 
da fazenda Funi l, situ ada nos mun~.- de Campina s, Mogy
miri m e Ltmei ra . E' o nucleo l'egado pelos r ibeirões el o Si Lio 
Novo, das Ped ra , d as 'l'1•es Bat· t·a~ , e oo tTegos C<tchoeirinh a , 
Barreiro A marello e San·to Antonio. 

CAMPO VERD E . Log . do Es tado do R io ele Jan eiro, no 
mun . elo Rio Claro. 

CAMPO VERDE . Bai rro do m tm. elo J uncliahy e Est ado 
de S . Pau lo. 

CANACA H AN . Lago elo Es tado do Amazonas , clesag ua 
n a mMge m d ir. do r io P tu·ús . 

CANANÊA. Arroio elo Estado do R . G . do Sul, aff . el ir. 
do rio Camaquan, tr i b. ela lagôa .dosPatos '( A. Var ell a) . 

CAN APÚ . Lago do Estado do Amazonas, desa o-ua n a 
mar gem dil'. do rio Negl'o, entre a s f l'egs·. de Ita renclaua e 
Araca l'i (:\. ra. ujo A mazon as) . O Sr . R . de Marajó escreve 
Canapó . 

CAN APY. Ria cho do Estado d as Alagôas, u ne- se com o 
Perd içã o e jtmtos YãO a ma rgem dit· . do rio Capiá , trib. elo 
S. F r anci sco . 

CAN ASTRO. At'l'Oio do E stado do R . G .. elo Sul , a.ff. 
esq . do a rroio · do Meio, trib. elo R olante, que o é do rio 
elos Sin os . 

CAN A U AR Ú. Igarapé do Estado do A mazonas, no muu. 
ele Codajás . 

CAN AURY . Log . u o mun. da capttal do Es tado elo Ama
zouas . Po1• sttas d tvisas ftcam o lago Somaum a e o rio Ca ra
bina ny . 

CANCE LL A . Morro no mun. de Magé e Estado do Rio ele 
J aneiro, no Iriry ." 

CANCELLA DO CAN GICA . Log . no mun. de Magé e Es
tado do Rio de J a neiro. 

CANCELLINH A . Log. elo Es tado de M:rúto G rosso , no clist . 
de Sa nto Anto n io do Rio Abaixo . 

CANCELL INHA . Carrego do Estado de Minas Gel'aos, bauha 
o d ist. ele S:~.n ·ta Quiteria da com. elo Sa bará e clesagua no 
ribeirão Saulo Anton io . 

CANDÊ AS. i\l ot't'O n o mun . da c idade de Queluz e E st ado 
d e Mina s G-e r aes . "' 

CANDELAR IA . Sen a do E sta do ele Min as Geraes, ' n o 
mun. ele Itajnbá . L iga-se á serra do P irangussú. 

CAN DELARIA R ibeirão elo Estado ele Minas Gera es, aff. 
elo r io da Va rgem Gr a nde . 
. CANDIDO P INTO. L'tgo elo E stado de Matto Gt'osso, na 
margem esq . do a l to Tapajoz . (Couell·eau) . 

CAN DINHA . Mono elo Es tado elo R io el e J an eiro, eutre as 
v aliao da Ban a e S . Gregorio e a ba rm do rio Estrella . 

CANDINHO Arroio do E s tado do R . G . do S ul, aff. esq. 
do l'io Ijuhy-g rancle . 

CAN DON GA. Pov . elo Estado de Mi nas Geraes, a t1·es kils . 
do cl is t. ela União, pertencpnte ao mu n . de Ba L"bacena . 1' em 
umas 30 casas e 160 habi >ttntes . 

CANDON GA. Valia ou t· io do Es tado elo R io ele J aneir o ; 
desagna no r io Goyá, aff. do Snruhy . 

CAN E CA. Se rra do E sf.aelo elas Alag·ôas , no ells t . ela Leo
pold ina (Aiman rrk el as Alagôas , 1.895, pag . 54) . 

CANELLA . Art·oio elo ills tado d o R . G . elo S ul, aíf . d ir. 
elo S~tn ta Mari a , tr ib . do rio elos Sinos . 

CANEL LÃO. L og. elo Es tado do Parao{, , no t er mo elo Serro 
Azul. 

CANELL E I RA . Ar ro io do Estado do R . G. do Sul , a tf. 
esq . do rio Ca maquan, t t•i b. ela lagoa dos Patos. 

CANELLEIRAS. L og- . e mort·o do Estado de S . P aulo, no 
mun . da Bocaina . 

CANEM A. Lagàa do Est ado do Rio de J a neit·o, no mun. ele 
Campos . L iga-se ás lagoas elo Cttr ri uh o e elo P el' i-pery . 

CANG:Á . Sert•a do Estado de Sergipe, no mun. do Lagarto . 
CANGAHÚ. L og . elo E stado de Per nambuco, no d is_t . da 

V icencia . H a no mesmo dis tr. um ou tr o log . clenom m aelo 
Cangah usi nh o. 

CAN GALHA . Ribeir ão do Estado ele Goyaz; elesagua no 
P ar ana n proximo ao rib idi:o R aiza ma. 

C AN GU ERA. Col'l'ego do J;;stado de Goyaz, a f:l'. ela mar
g-em d ir . do rio P onte Alta , tl'ib . do r io das Ar êas, que o é do 
Corumbá . 

CANHÃO- ARY. Riacho elo Es tado do R . G . do Nor te , aff. 
elo rio Jundi a hy nas divisas do roun . de S . Gon çalo. 

CANI V E T E . Ri beil'ão do Estado de S. Paulo, banha o mun . 
de Bragança e clesag ua no rio Jagua ry . 

CANJAGÁ . Lo z . elo Estado de Minas Ge L· aes , no mun . de 
P iumhy . u 

CAN N AB RAV A . Lng . do Estaelo de Pernambuco, nos 
mnns . de Goya nna·, Itam bé e Palmares . 

CAN N ABRA V A . Pov . elo Eslado de Minas Geraes no dist. 
de Curi matab y e m un . el e Diam a ntina . ' 

CAN N ABRA V A . Serra elo Es tado ele Goya.z, no mun. de 
Sa nt a L uzia . 

CANNAB RAV A . R io elo Es tado de lVlinas Geraes , a fl'. do 
Paquy. E m s na m:u :ge m esc1. fica o el is t . elo Cor ação ele Jezus , 
per te ncente ao mun . de Montes Claros. 

CANNA D O R E INO. Co l'rego do Es tado de S . Paulo, ba
n ha o dis t . ele Cascavel e desag ua no Cantinho, que co m o nome 
do Brejo Gra nde desag ua no Amaro Nu nes, aff. elo J aguary
Mirim . 

CANN A-FISTULA . Lagôa. elo E stado ele Sergipe, no termo 
de Ca mpos . 

CAN N AS . Estação da E. de F. Centr al do Braz il , no Estado 
de S. P a tl lo, entre Cachoeira e Lorena a 2721< 093 di.s·tante da 
estação Cen tral , a 6k815 da de Cachoeird e a 5.27m590 ele aHura . 
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CANN A VI EIRAS. Log. elo Estado de Pernambuco, no 
mun. ele Goitá e no dist. do. Vicencia. 

CANN AVIEIRAS. R iacho do Estado cl'o Maranhão, no 
mun. ele Nova York . Pertence á bacia elo rio I'arnabyba. 

CANNINHAS. Log . do Estado de S. Paulo, no mun. da 
Bocaiua . 

CANÔA . Log. elo Eslaclo ele Pei•nambuco, no mun. ele 
Serinbaem . 

CANÔA FUNDA. Morro do Estado do Paraná, no mun . ele 
Morre·tes. 

CAN ÔA GRANDE. Log. elo Estado ele Pernambuco, no 
mun. <lo Rio Formoso. 

CANÔA RACHADA. Log . elo Estudo de Pernambuco, no 
mun. rl e Agua Preta .. 

CANÔ.AS . Log . do Estado ele Pernambuco, n o mnn. de 
Olinela. 

CANÔAS Estação terminal elo ramal elo Rio P ardo, no. 
E. ele 11'. lllogyana, no ms tado de S. Paulo, proxima das 
divisas com nJinas Geraes , adiante da es tação ela i\Iococa. 

CANÔAS . Rio do Estado do Rio de Janeiro, ali. da lagoa 
do Lucia no, no mun . de Campos. 

CANÔAS. Carrego do Estado de Minas Geraes, a fl". do rio 
Grande. 

CANOINHAS. Log. do Estado do Paraná, no rnun . do Rio 
Negro. 

CANSAÇO. Lagôa 6lo Estado ele Sergipe, no mun. ele 
Campos . 

CANTAGALLO . Log. elo Estado elo Rio ele Janeiro, no 
mun . ele i\iagé . 

CANTAGALLO. P ov. do Est:telo ele i\linas Geraes , no mun. 
·ele S . Domi11gos elo Praia . 

C.ANTAGALLO. Morro elo Est.,.do elo Rio de Janeil'O, entre 
os rios Estrella e Piranga, proximo ao mono do Coronel 
Machado. 

CANI'.A.GALLO. Mot•ro do Estado elo Rio de Janeit·o, pro
ximo a margem da E. de F. do Norte e dos morros do Cunha 
e clo3 ~Iariannos, ao S. do rio Saracuruna. 

C.ANTAGALLO . Mol'l'o elo Estado elo Rio de Janeit·o, no 
clist. ele Suruby. 

CANTAGALI.O. Igarapé elo Estado elo Pará e clesa,~ua no 
'J.'apaj oz pouco acima da foz do Ct·epnry. Ha abt no _I apaJOZ 
uns r;:.piclos com o nome ele CanLagallo que, pos to nao apre
sentem gr a nde pel'i&:o e grande di lliculclacle, n ~ ce ssi tam , em 
razão ele sua extensao, um esforço sustentado . · 

CANTAGALLO PEQUENO. Log. elo Estado do Rio ele 
Janeit-o, no mun. de lVIagé, no Bananal. 

CANTAREIRA . Tt·amway elo Estado de S. Paulo. Tem as 
segttinLes es tações: Can'tat·eira, Tt•emembe, ~lanclaflui, Sant'Anua 
e 'l'amanduateby. 

CANTINHO. Cor rego do Estado de S. Paulo, desagua nu 
Am'lro Nunes, aff'. do rio Jaguary-mirim, com o nome ele 
Brejo Grande. Recebe o Canoa do l{eino. 

CANUDOS . Elegante pov. do E. \ado da Bahia , á margem 
clir. do Vasa- Barris, não longe ele Geremoabo e a iS lols. do 
Rancho elo Vigario. Ahi acoutou -se p!)r t~Jlllto ~ annos o fau a
tico Anwnio Conselheiro, que sempre r es tsttn a dt~e:sn s expe
dições mandadas para exterminai -o. Em março de 1891 marchou 
contra elle uma forte expedição cornmand acla pelo ' 'alente 
coronel lllur eira Cezar, que depois ele um . l'on: bombardeio 
contra o pov., or~lenou o assalto s~nclo no c!ta 3 len.do mor~.al 
mente vi ndo a lalJecer na manha de 4. Egual SOl te llleram 
o coronel Tamarindo e diversos c:.íliciaes e praças. Em vtsta .:le 
·tão grave sucesso, o Governo Federal ot·ganisou uma form•clavel 
.força, sub as ordens elo general Arl•hur Oscar . Dep~1s de 
uma luta encanüçacla ele a lguns mezes. cab10 afinal a P<'l· . em 
p'oder elas furças legaes a 5 ele omubro ele '1897, fic;u1do mortos 
no campo da acção, entre outros, o bravo coronel1 upy Caldas. 

CANUMAN. Lagôa clú Estado elo Amazonas, na margem 
esg. elo "JO Juntá . 

CÃO . Riacho elo Estado elo Rio de JaneiPo, afl:'. elo rio 
Alexancl•·ino, que o é ela margem esq. do rio Estrella . 

CAPACETE DOS CASCUDOS. Pedra is~lada avistada ela 
cidade de S. Paulo elo Muriabé, no Estado ele Minas Geraes. 
E' assim denor;ünacla por ficar na fazenda de um antigo chefe 
conservador. 

CAP A.DO. Ribeirão elo Estado ele Goyaz, na com. da Boa 
Vista do Tocanbins . Reune- se ao Gamelleira. 

CAPÃO. Pov. do Estado ele Minas Geraes. no clist. ele Santo 
Antonio do Rio Acima, á esq. elo Tio das l'elhas. 

CAPÃO . Pov. do Estado ele i\Iinas Geraes, no clist. ele São 
Thiago e mun. elo Bom Successo. 

CAP ÃO . Lavra audfera no mun. de Sabará, e Esl;aclo ele 
Minas Geraes . 

CAP ÃO. Conego elo Es·tado ele S . Paulo, banha a cidade ele 
Bata·tan e desag ua no Araras, que é affi . do rio elos Peixes, 
tdb. ele Bata·taes Recebe o Castello. 

C.AP ÃO. At•roio do Estado elo Ri.o Graade do Sul, afL di r. 
do rio Cadeia, trib. do Ca hy. 

CAPÃO. Col'!'ego elo Estado' ele Minas Geraes, alL elo rio 
Sabará, no mun. deste nome . 

CAPÃO. Cachoeira no rio Jaua xim, ou Jauamas: im, ou Ju::m
xim, aill . elo Tapajoz (Coudreau). 

CAPÃO. Lagôa n os campos elo Sobrado, mun. ele S . Ma
noel e Estado de S . Paulo. 

CAPÃO ALTO. Conego atravesso.clo pela E . ele F. i\Iogyana, 
Ramal de Cald as, no kil. il. Faz barra no Juqu ery-mi.rim. 
Banha o clistr. ele Cascavel, no Est.a<J.o ele S. Paulo. 

CAP ÃO BONITO. Log. elo Estado ele Ma·tto Grosso, no 
mun . ele Nioac . 

CAPÃO BONITO. Estaçãoda E. ele F. Sorocaban a , no Es.:. 
taclo de S. Paulo, entre Bo~uca tú e Toleclo em linclissima si
tuação. Della pat'te o ramal de A v a ré. 

CAPÃO COMPRIDO, Cot·rego do Estadv de Goyaz, aff. ela 
margem di r . elo rio Samambaia, trib. elo S. Marcos. 

CAP ÃO DA ANTA. Log . elo Estado elo Paraná, no mun, 
de Eulre Rios. 

CAPÃO D AS CANOAS. Arroio elo Estado do R . G. do Sul, 
desagua no sacco elo mesmo nome na lagoa Mirim. 

CAPÃO DE FORA. Log. do Estado ele i\Iatto Gl'Ossc , a clous 
kils. mais ou menos ela pov . do Coxipó, na ma•·gem esq. do 
rio Coxipó- mirim, no dis t. da cap ita l. 

CAPÃO DE MEL. Carrego do Estado ele S . P a ulo, aff. 
do TaquaranLan, que o é elo ltupeva e este do li~ogy-guasú. 

CAPÃO DO BALSASAMO. Log . do Estado ele Goyaz, no 
dist. de S . José ele Mossamecles. 

CAP.ÃO DO GAMA. L og . elo Estado ele Matto Grosw, no 
2• clist. ela capital. 

CAPkO DO LEÃO. Arroio do Estado du H.. G. elo Sul, an·. 
esq. elo rio Piratiny, que o é ele S. Gonçalo. 

CA P ÁO DO MENINO . Morro elo Estado de Minas Ge raes, 
no mun. de S . João cl 'EI Rei, á margem elir. do rio Grande. 

CAPÃO RICO. Ribeirão do EsLado ele i\1atlo Grosso, banha 
o mun. do Diamantino e desagua na margem clir. do Parana
·tinga on Pirunatinga. 

CAPÃO SECCO . Carrego elo Es tado de Goyaz , aff . da mar
gem esq. elo rio Gama, que vai ao Paranauá. 

CAPAR AÓ (N. S. el a Conceição elo). Pov . do Estado de 
Minas Ueraes, no mun . d<i! Sa nta Luzia elo . Carangola. 

CAPARÃÓ. Rio elo Estado de Minas Geraes, banh a o mun. 
ele Santa Luzia elo Cara ngola e cles~gua no rio S . João, aff . 
elo rio Preto . 

CAPELLA. Uma elas subprefeiburas em que se divide a 
com. de Obidos , no Es·tado do Pará . Começa da Capella (na 
costa fronte i ra) para llaixo até á boca do lago _9•·ancle, compre
henclendo o lago João Braz a té a boca elo Poçao. 

CAPELLA. Carrego elo Es~ado ele S. Paulo, afl'. elo Soro
caba, no mun. deste nome. Desagua acima da quedo. do Voto-
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rau·tim e · é assim clénominàdo por passar proximo ele uma 
eapella ele S. Franc isco ah i existeu te. ,. 

CAPELL,A. ·r,agq cio 'Estãdo do Pai·á ; · clesagua na parte 
elo 'rio Curuà clenQmin<tda rio ·ele Alemquer · . · 
' CAPELL A ' D.Á PALMA .: Dis't. ' clb te~mo d:e J aguaripe; no 
Estado ela Bahia . · · 

CAPELLA ·'no RETIRO. Bairro elo mun. ele firajú e 
Estado de S. Piuílo, com escholas. 
' CAPELL INHA . Morro elo Districto Federal, n o bairro de 
ViUa Izabel, com uma capella elo N. S. ela Conceição. 

CAPELLINHA DE S . BENTO, Log. ' do Estado de Min as 
Gel'aes no mun. do Alto Ri'o Doce, com uma · capelliuh a . 

CAPE LLINHA DOS POLACOS. Pov. do Estado do Espí
rito Sa,nto, a 18 kils. da villa ele Santa 'l:her·eza, a cujo mun . 
pel"ten ce: ' 

CAPIM . Log. do Es ·~ado do -R. G. do Norte, ~o nnm. do 
Geará-mirim. · 
"cAPIM: Log.' d~ Estado de P ernambuéÓ, no mun . cle Pa1.

m_ares .• 
·CAPIM. Morr~ elo Estado' ele .Min as ' Ger'aes , ria c idade de 

Juiz ele Fóra. E' ahi onde se acha' a caixa ele ' d ist ribuição da 
agu:t' potav·el a cidade : 

Çf...PIJY.\'. Cor t·ego elo Estado ele ·Minas Geraes, banh a o num. 
de Santa Luzia 'elo Ca1'angola e desagua no rio deste Jfome . 

CAPIM. Lago elo Estado elo Amazonas, no mun. elo lliani
coré. 

CAPIM . Lagôa elo Es·taclo elo Ceará, no mun. elo Cascavel. 

·cAPIM. Lagôa elo Estado· do Rio rle janeiro·; 'tem 6 kils. 
'qs. ele superficie. Escôa as suas <~guas pol' inte rm eclio do rio 
Anch·eza. Fica proxim a. á la goa do Cyp t·i ão . 
- CAPIM BRANCO .' Arroio do Estado do R. G. elo Sul , 

·afL âir. ·do Subtil, · que o e do Camaqua n e este ela lag ôa doa 
Patqs. . . · 
- C:APIM DE ANGOLA. Pov . elo Estado do E. Santo, no 
mun .• elo Ttapemit'im, com eschola ·. 
· CÁPIM~PUB.A..' R!io. elo Estadõ de :Minas Geraes, ·banha o 

mun. do Curvello ecles<J.guana margem esq. elo rio Cipó, trib. 
elo Pâraúna : - · · · · 

GAPIM -PÍJB:A. Ribeirão do Estado ele Goya1., afL ela 
mai-gem esq. elo ' rio Bandeirihha, que é tt·~b. elo rio Paranan . 

'- ' cAPIMZAL . Morro do Estado de Minas Geraes, no dist. 
el e Hambé . No sett cimo ostenta a ·pequ en a ·el'lllicla de São 
Sebastião. 

CA PITÃO. Serra elo Estado elo E. San·to, no mun. elo 
Riacho. · 

CAPITÃO DO MATTO. Log. elo Estado de l\-I inas Ge l'aes, 
no clist . ela cidade de Ferros, com um o esch. municipal. 

CAPITÃO DO MATTO . Carrego elo Estado de Goyaz, afl'. 
d a margem dir. el o rio Corumbá, ac ima do ribeirão elo 
Ra~gão, que clesngua pela m ar gem esq uerda. 

. CAPIT I NGA. Log. elo Estado ele Min as Geraes , no dist . 
de Perclõ~s. 

CAPI T I NGA . Pov. do Estado ele Minas 'Geroes, no mun. 
ele S. Pau lo elo Muriahé . 

CAPITINGA . Estação ela. E . ele F. Oeste de Minas, no 
Estado des te nome . 

CAPITINGA. Carrego elo Estado de Minas Geraes, ail'. do 
rio Preto, t r ib. elo Muriabé·. 

CAPIT INGA . Ribeirã.o elo Estado ele Iviinas Geraes, banha o 
ruun. ele Lavras e cles~gua no rio Angahy. Nasce na serra ela 
Bôa Vis ta e é fo l'mndo pelo Cacboeil'inba eDôa Vis·La . 

CAP I T INGA . H.iLeit·ão elo Es·tado ele Goyaz, aft'. da 
m:trgem clir. elo rio elas ~rei as, trib, elo Co1·umbá. Recebe o 
Tibá . E'tambem denomi nadoBarreiros. 

CAFI TI NGA . Ri o elo Estado ele Goyaz, banha o mun. do 
Forte e clesagna no rio Tocantins. 

CAP I T INGA . Ribe.irã,o do Es tada ele Goyaz ; rlesagua. na 
m argem esq. elo rio Co rumbá banhando o mun. cles t nome. 

Recebe pela margem esq. os cor regos elo Clemen~e, elo Burity 
e elo Cocal. Tambem é denominado Pa,raná. 

CAPIVARA. ·Bairt·o elo mun. ele Botucatú e Estado ele São 
Paulo ; _com escholas . 

CAPIVARA. Furo no m un. ele Camebá e E stado elo Pará Va i 
para ·a mârgem esq. do ig<>rapé Vilhena. 

CAPIVARA . Rio afJ'. do Muriahé, que o é do Parahyba elo 
Sul. "· • 

CAPIVARA . Art·oio elo Estado elo R. G. elo Sul. aff. da 
margem esq . elo rio PiraLiuy, tl'ib. do Üt·uguay . 

CAPIVARA. Lagôa elo Estado elo Ceará, no mun. de 
Acarahú. 

CAPIVARA . Lagôa elo Estado elo Rio ele JU~ne iro, no mun . 
dê Cantagallo . 

CAPIV:\RA . L agôa elo Estado de Minas G~raes, no clist. 
ela cicl<Jcle de Se·te Lagôas. E' grande, tendo uns qu·atro kils . ele 
circumferencia, e bastante funda. _ · . 

CAPIVARA DE BAIXO. Ribeirão elo Estado ele :Minas 
Gera.es, aii'. elo rio Case::~ . 

CA PIVARA DE CIM.A. RibeÚão elo Estado . ele Minas 
Geraes, aff . elo Turv ão, ·trib . elo Casca. ( Inf. loc. ) . · 

CAPIVARAS. Pov . elo EstaGlo ele S~rgipe, no mun. ela 
Es~anc i a . · · 

CAPIVARY. Log. elo Estado elo Rio. de Janeil'O, n; mu'n. 
éle Bom Jardim, com ui:na eséh . h1Un'icipal. · · · 
. CAPIVARY. Bail'ro elo l!:s~aclo de S. Paulo, no mun. ele 
Junclia hy. .. 

, CA PIVARY. Bairro do, Estado ele S. P a, ulo, no mun. ele 
Ibapetininga. 

CAPIV ARY. Dist. elo Estado ele Santa Ca·tha r ina, incor
~oracio aó rimn. dá: Palho ça pelo Dec. n. 184 ele 24 ele abl'il 
de 'lS:J-1: 

CAPIVARY . Lôg. elo EsLaclo ele Minas Geraes, no clist. 
ela Ch apacla. 

CA PIV ARY; Es&ação ela E . de F. el a ComDanhia Soroca
ban a e Ituana, n a secção Huana, Estado ele S: Paulo. Fica 
en·tre Mon &e- Mor ·e Vil la Rarfarcl. 

CAPIVARY. Uma das estações ela E . F. elo Paraná. no 
Estado deste nome . 

CAPIVARY. ArroiodoEstaelo elo R. G. elo Sul, an· . ela 
margem esq. de rio Ibirapuit::t~ n, proximo á foz elo Inbancluby. 
Racebe o Salso . 

CAPIV AR Y . Rio do Esta elo ele Minas Geraes, elesagua na 
margem esq. elo t•io Grande em ft·ente ao clist. ele Madre ele 
Deus. Recebe, entre outt·os, os cor·regos das Posses e elos 
Aflonsos. 

CAPIVARY CRANDE Log-. do Estado·clo Paraná, no mun. 
de Campina Grande. 

CAPO. Carrego do Es·tado ele S. P aulo. E' um elos manan
ciaes el o forn ecimento d'agua á capital. 

CAPOTE . Morro do Estado ele Minas Geraes, en·tl'e Pirall
guinho e O lega rio, e pt'oximo ao morro do Pedrão . 

CAPOT E . Morro do Es·taclo ele Minas Geraes, no clist. do 
T aquarassú e mun. do Caelé . 

CAPU Á . Riacho elo Estado elo R, G . elo Norte, no mun . 
de Apocly . Vai para o 1·io deste nome. 

CAP UABA . Bairro do mun . de Tatuhy e Estad.o ele São 
Paulo, com eschola. Tambem escreve Cápua v a . 

CAPU AVA. Vide Capuaba,. 

CAPUE I RA. Rio elo Estado elo Rio de Janeiro, a ft'. elo 
Aldêa V e lha, que o é ele S. João . E' tam bem clenom in a do 
Agua - pé . 

CAPUEIRA. Arroio elo Est;\ cla elo R. G. do Sul, aff. clir" 
do braço septemtrional que fórm a o arroio elo Ouro, trib. ela 
l agôa elos Patos. 

CAPUE I RA DO JERONYMO . Cúrrego clCJ Estado de 
Goyaz, no mun. do Forte. 

52. !68 
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CAPUEIRA DO MORAES. Log . do Estado de Goyaze 
no termo de Entt·e Rios, 72 kils. dislante da cidade dest, 
nome, á margem do rio Verissimo. 

CAPUEIRA GRANDE. Bairt·o do mun. de Hapira e 
Estado ele S . Paulo. 

CAPUEIRÃO. Pov. elo Estado de i\[iuas Geraes. no clist. 
·ele S. Domingos elo Rio do Peixe e mun . da Conceição . 

· CAPUEIRAS. Importante t·egião ele rapiclos no rio Ta
pajoz. Com põe- S3 dos nove tra.vessõee seguin tes : Entrada, 
Cfl. rnpinh o, Cha fa ri z, Cabeceira elo Chafariz , Bannilha , Sirga 
Tor ta, Sahicla, Mei a Carga e Cabeceirn ela Meia Carga. Esses 
t r a vessõeo não otlerecem ne nhum perigo com um bom pilo lo ; 
.muito es for ço par;1. vencer a corrente nas agnas baixas ou mé
di as, ele um tra balho facil com o rio cheio . 

CAPUE IRAS DE JOSE GOME3 . Carrego do Estado de 
·Goyaz, lnnha o dist. de S . José de Moss::tmecles e clesag ua no 
.Sapesal, 

CAP U HY. Log . elo IT: shclo elo R io ele Ja neiro, no clist. de 
.Ipucá e mun. cltl S . Ficlelis. 

CAQUENA. Ill~ <t elo Estado do Pará, na circumscrip~'ão 
ela J oroca e com. elo Cametá . 

CAQ UEN DE. Carrego do Estado de Minas Geraes, banha 
o mn n. ele Lav ras e desagu:l na ma1·gem es:1. do rto Cervo. 

CARABIN ANY. Rio elo 'Estado elo Amazonas, no clist, ele 
Ayrão. Des<tgua no Jahú. 

CARAÇA . Bain·o no mun. ele I tú e Estado de S. Paulo. 

CARACAI. Ilha elo Es·tado do Amazona~, no rio Branco, 
·aJI do Negro. 

CARA.CARÁ. Ilha do Estado do Pará,, no rnun. ele Ca 
metá . 

CA R ACOL Es tação da E. de F . Mozyana, na linha do 
C:1 ta lão. Denomina- se hoje 1\langa beit·a . 

CARACOL. Morro e l'ibeirão do Estado de Goyay, no mnn . 
ela Boa Vi sta . 

· CARACOL. lUbeirão elo Estado de_S. !"aulo, clee:tgua no 
P aranapanema pt'oximo da foz do ribeit·ao F1guetra. 

CARAHY . Log. do Esta do elo Rio de Janeiro, no dist. 
do Guapy . 

CARAHYBA. Dis. do termo de It uassú, no Estado da 
Bahia . 
. CAR AHYB AS . Rio do Estado ele Serg·ipe, aff. elo Vasa

barris . 
CARAHYBAS. Lagôa do Estado de Minas Geraes, no clist. 

da ciclacle de Sete Lagôas. 
CARAHYBINHA. Dist . do termo elo Joazeiro,- no Estado 

·da Bahi a. 

CARAHYPE. São asüm denominados dous affs. do rio 
J.aguaripe , um da margem · clir . e outro da esq.; no Estado da 
Bahia. 

CARAIZES. La gôa do Estado do E•pirito Santo, no mnn. 
de Gua t·apary . 

CARAJ Á. Arroio elo Estado elo R io Grande elo Sul, aflL 
esq. do r io Camaqnan , t l'ib. da lngôa dos P atos. Recebe o 
banhado do Seiva!. No oHtro ar L·oio do mesmo . nome, a~. da 
margem opposta do rio Camaquan. Tambem d1z~m CuraJa . 

. CARAJÁ. Ar·roio do l~slacl o elo Rio Grande elo Sul, clesa-
gua na lagõa elos Patos j unto ao baixio do Quilom·bo·. · 

CARAJ Á At·ro io do Estado do Rio Grande elo Sul, aff .. 
.esq. elo a r roio das Camisas, tri·b. do T aquary. 

CARAJ Á. Avroio do Estado do Rio Grande elo Sul, aff. 
·dir ._ do rio Cahy. Recebe o Ronclinha . · 

CARAJ Á. Art·oio do Es tado elo Rio Gra nde elo Sul, aff. 
e ~ ·q. do rio dos Sinos . Receba o a rroio do Meio. 

CARAMANDÚ. Ribeirão do Estad9 do Rio de Janeiro, aff. 
d.a ma rgom esq. do r :o P aquequer, trib. do Parahyba elo Sul. 

CARAMBA. Arroio do Estado do Rio Grande do Sul, afl', 
dir. do Couto, tri:b. do J acuhy. 

orce. GEOr.. !Ol 

CARAMBITA. Suburbio da cidade de Valença. no Estado 
do Rio de J a neiro, com um a capella de Santo Antonio: 

CARAMENDÓ. Rio elo Estado de Sergipe, ain . · elo Vasa~ 
bn>ris . 

CARAMUJOS. Parada da Estrada ele Ferro Centrai do 
Braz i!, no mun, dê lguassú e Estado elo Rio ele Janei ro, a 54k 
843 di stante da estação Cenlra,l e a 24m647 de altul'a sobre o 
nivel do mar, entre Queimados e Belém. 

. CARANÃ. Igara pé elo Estado do Pará, no mun. de Ori x..i
m ina. 

CARANANDUBA. Lago do Estado do Pará; desagun na 
margem esq . do rio Maecurú (H . Smith ). · 

CARANASAL . Lago do Estcl.do elo Pad. ; desagua na 
margem esq. do rio Curuá (de Alemquer ). 

C':ARANDIRÚ. Bairro do Estado ele São Paulo, no mun. 
da capital, com duas eschs . publs . , creadas pela Lei n. 534cle 
1.2 de j11lho ele 18!!8 . 

CARANGUEJO . Ilha do Estado do Maranhão, em frente á 
f'óz elo rio dos Cachot·ros . · E' bastante comprida . 

CARANGUEJO. Riacho do Estado ela Bahia, entre Santa 
Anna ela Giboia e Pedra Branca . 

CARÃO. Furo que una o Untbú ao Amazona>, onde entra 
defronte ela Ilha Grande ele Serpa . 

CARAPAJÓ. Rio elo Estado elo Pará, banha a com. ele Ca
metá e des:1gua na margem dir. elo rio Toca•ins . 

CARAP ANÃ. Igarapé elo Estado do Pará, ··no mnn. ela 
capital. Vai para o rio Guaj a-rá . 

CARAP AN ASINHO . Ilha elo Estado de MaL to Gl'oss, no 
alto T apajoz, proximo á cachoeira de Todos os Santos. 

CARAP ANA TUB A. Ilha do Estad0 de Matto Q,·osso, no alto 
Ta pajoz. Forma com as ilhas Carapanasinho, Baixio de Areia, 
Gonça lo e Casimira um archipelago si tuado nas pl'oxi miclades da 
cachoeira de Todos os Santos. 

CARAPAPORIS. Rio do Estado do Pa rá; desagua no canal 
do mesmo nome em frente á ilha de Maracá. A posição de sua 
foz é de i o 5!'50" ele Lat. N. e 7° 22'0'\3 de Long . O. Este rio 
adquiriu importancia pela insistencia da França, em 1745, em o 
tomar como limite verdadeiro do tratado ele Ut recht , pretenção 
inteiramente con·traria ao mesmo tratado, como por muit~~ vezes 
tem sido demonstrado . Este rio vem da lagôa Mapruene, c1ue lhe 
f!ca 20 milhas ao S. ela foz, de sorte que elle é mais um desagaa
douro do que um rio; não recebe affs . pela sua ma;rgem orental, 
mas pela occidental a i2 leguas da foz, recebe o igarapê Bello, 
que ê clesaguaclouro do lago Mapepucá, t res leguas ao S. Deste 
recebe outro igarapé cha mado Macary,. desaguaclouro do ~ago elo 
mesmo nome; ainda depois 1·ecebe o rw Manaye, que é Lmpor
t anle e p3.rece ser a verdadeira continuação do q~raparoris, cuja 
rtimo mais geral é o de N. S. ('). E. ele Mat·aJo. 

CARAPUÇA. Log. elo Estado do 'Rio ele J::t.neit•o, no mun. 
ele Magé. 

CARAPUÇA. Log . do Estado cl"l Minas Geraes, no clist. do 
Passa Vinte. 

CARASINHO . Arroio do Estado do R . G. do Su l , aff. esq . 
do rio da Va zea , trib. elo Uruguay. 

CARATIÁ . Paraná do Estado do Amazonas, no mun, d'3 
Canutarna . , • 

CARAUATA. Ilha elo l~staclo do Pará, no mun. ele Gameta . 

CARAUATÁ. Riacho elo Estado elas Alagôas, a lt'. da 
margem dir. elo rio Capiá , trib. elo S. Francisco . 

CARA VORACY. Arroio do Estado elo R. G. elo Sul, alf. da 
margem esq. do rio lbicul.ty. 

CARDOSO. Estação do Ramal fe1·reo da capital ele M.inas 
Geraes, entt·e Freitas e Minas. 

( ' ) Sobre estas re~iões e r:os vide a obra. de J . C. da S.lva. O· 
Ü if()Jj}Ok e a Declarações

0

dos aireitos do J3>·a~il pelo Consel he iro .-:. ntonio de Menezes Vasconcellos de Drumond. . 
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CARDOSO . Igarapé do Estacl0 do Pará , no mu.n. de Ca
m etá . 

CARDOSo . · Lagóa do Estado do Ceará., no mnn. de Beberibe. 

CA'RDOSOS. Ribeirão do gstado ele Minas Geraes, desagua 
na margem esq . elo rio Par.í.. 

CARIDADE. Pov. elo Estado ele Minas Geraes, no elist . de 
Santo Antonio do Amparo e mun. ele Bom Successo, com uma 
esc h. municipal. 

CARIDADE. Ribeil·ão do Estado de Minas Geraes, suas ca
beceiras descem da serra da Lavrinha e Alto do i3ittencourt, fral
deia o morr<l da Caridade e vai lançar-se no rio Jacaré , trib. el0 

ri o Grande, proximo á fazenda da Caridade. 
CARIJÓs. Arroio elo Estado do R. G . elo Sul, a il'. dir. do 

Jacaré, trib. elo rio das Antas depois Taqu:;~ ry . 

CARIOCA. Cor rego elo Estado de S. Paulo, faz bart•a no 
E ngenho da Sel'ra, mesmo na cidade do E. Santo elo Pinhal. 

CARIPÉ. Igarapé elo Estado elo P a rá, na circumscripção ele 
Alcobaça e com. de Baião. · 

CARIPIRA . llha no rio Br anco, affi. elo Negro, no Estado 
do Amazonas . 

CARIPY. Rio do Estado do Pará, no mun. de Cin"tra. E' um 
afll . dir . do rio deste nome. 

CARIRY (Sant' An na do). Passou as~im a denominar-se a 
villa do Brejo Grande, no Estado do Ceará, pela Lei n . 287 ele 
3 ele agosto de 1896. Limita-se com os muns . do Assaré. Ara
ripe, Qttixará, CraLo e Exú, este em. Pe1·na mbuco. A sua 
pop. é de 10.000 h a bs. Com prehende os povs. ; S. José do 
Brejo Grande e No va Olinda. Lavoura ele ca noa . Corte\ o mun . 
o rio Cariu e ha as lagôas do Ferreira, San·ta Thereza e Roq ue 
e as se t•ras do Araripe e Valerio. 

CARIRY. Dist. do termo de Aratuhype, no Estado ela 
Bahia. · 

CARITO . Riacho do Estado Pernambuco, aill. do Marayal · 
CARIUNÁ. L ago elo Estado elo Amazonas, na margem 

dü·. do rio Branco. 
CARLOS, Corrego do Estado de Minas Geraes, affi. da mar

gem esq. do rio Elvas. 
CARLOS GOMES. Estação da E. de F. iVIogyana, no Es

tado de S. P aulo, Denominava-se Matto Dentro . Fica entre as 
estações do T a nquinho e J aguary. 

CARLOS NIEMEYER. P a rada na E. de F. Central do 
Bra,zil, no mun. de Vassouras e Estado elo Rio de Janeiro, 
ent·re as es·tações de Casal e Paty, distante 165k,636 da ·esta
ç-ão Central e a 30'llm,627 de altura sobre o nivel do mar. 

CARLOS SAMPAIO (Dr.). Estação da E. ele F . Melho~ 
ramentos do Bt·azil, entre S. José e Aljezur. 

CARLOTA. Arroio do Estado do R. G. do Sul, renne-se 
cotn. o arroio elo Almoço e juntos vão desaguar no arroio das 
Pedras, trib. elo rio Pardinho, que o é do rio Pardo. 

CARMO. Bai.rro do mun . do Jacarehy e Estado" de São 
Paulo. 

CARMO . Denominação da Serra Geral, no mun. de Porto 
Nacional e Estado de Goyaz. T a mbem a denominam Monte do 
Carmo. 

CARMO. Ponta no Estado do Pará, no mnn. de Chaves. 
CARMO . Ilha no rio Branco, affi . do Negro; no Estado 

do Amazonas. 
· CARMO . Ribeit·ão do Estado de S. Paulo, a.ffl. do Sorocá

tpirim, depois Sorocaba . 
CARMO. Ribeit•ão do Estado de Minas Geraes, banha o clist. 

do 'Cat•mo ela Cachoe ira e clesagua no Couro de Ce1-vo. Recebe 
o corrego S. Marques. 

CARMO DO VIA MÃO . Log. do Estado de Minas Get·aes, 
no mun. da Conce ição. 

CARMO VELHO. Log. do Estado do Rio ele Janeiro, no 
mun. de Magé, á beira mar. 

CARNAHUBA. Log. do Estado de Pemambuco, no mun. 
de Itambé . 
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CARNAHUBA. Lagôa do Estado do Ceará, no muu. de 
Cascavel. 

CARNAHUBEIRA. Pov. elo Estado elo Mar anh ão, no mun. 
de AJrayoses, com esc h o r a. . 

CARNAHYBA. Log. elo Estado de Pernambuco, no 2o dis·t .. 
elo mun. de F l ores. .. 

CARNA HYBA. Rio do Estado ele Sergipe, aff. do P iauhy. 
CARNEIRO . Pov . do Estado de Minas Geraes, no rnun. 

do Sarro. 
CARNEIRO. Arroio do Estado do R. G. do Sul , clesagua 

no rio Urnguay, entre o rio Ibicuhy e o arroio Tor opasso. 
CARNEIROS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes . aff. 

da margem esq . do rio Ayuruoca. ' 
CARPINA, P ov . elo Estado de PerJlambuco, no mun. ele 

Nazar etb, com eschola. 
CARQUEJ A. Morro elo Estado do l:tio de Janeiro, na ci

dade ela Barra do Pirahy. 
CARQUE JA. Rio elo Estado do Rio de J aneiro, aíf. da 

margem dü-. do Muriahé, 
CARRA NCAS. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, aff. 

da m argem dit·. elo J:io Capi vary, t rib. do Angahy. Banha o 
clist. do seu nome. 

CARRANQUINHA. Po-v. elo Estado de Minas Ger ae.:; , a 
seis kils. do clist. de N. S. elos Remeclios, pertencente ao muu. 
ele Barbacena . 

CARRAPATINHO. Cot·rego do Estado de i\:Iatto Grosso, 
no mun. do Diamantino. 

CARRAPATO. Sen a do Estado de Ser gipe, no mun. de 
Campos . 

CARRAPATO . Morro do Estado do Rio ele Janeiro, no 
dis t. de Suruhy, 

CARRAP ATOS. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, banha o 
mun. ele Faxina e desagua n o rio Taquary. 

CARREGADOR. Log. elo Eslado elo Rio de Janeiro, no mun. 
de Magé. 

CARREIRA. Lagõa do Estado do R . G. do Norte, no mun. 
de Apody. 

CARRE IRA DA VELHA. Log. do Estado das Alagôas, no 
mun. da União . . 

CARREIRAS. Log. do Estado de .Minas Geraes, no clist. 
do Brumado elo P araopeba. 

CARRETA QUEBRADA. Arroio do Estado do R. G. do 
Sul, aff. esq. do l'io Jacuhysinho. 

CARRETAS. Arroio .do Estado do R. G •. do Sul, clesagua na 
margem esq. do rio Jacuhy entre os arrO IOS ela Estiva e das 
Pedras , 

CARRINHO. Lagôa do EsLãdo elo Rio de Janeiro, no mun. 
de Campos. Liga -se a lagôa elo Canema. 

CARUMBÉ. Arroio do Estado do R . G. do Sul, ~ff. do T ol'O· 
passo, que o é do Uruguay. 

CARURÚ. Ribeirão do Estado de Goyaz, aff. da margem 
di r. do rio Jardim, que é trib. do rio Preto . 

CARVALHO. Serra do Estado ele Mi nas Geraes , no mun. do 
Alto Rio Doce . 

CARVALHOS. Po-v . do Estado ele Minas Geraes, a 12 ki ls, 
da cidade ele Lavras, com 70 habs . e umas tO casas. 

C.ARV ALHOS. Corrego do Estado . de Minas Geraes , nasce· 
no morro ela Cava e elesagua na margem dir. do rio Turvo Pe
queno. 

CARVÃO. Arraial elo Estado do Rio de Janeiro, no mun. ela 
Barrado P ira hy, a um ktl. da cidade, á dir. do 1·io Pira.hy. 

CARVOEIRA. Log . do Estàdo de Santa Catharina , no dist. 
do S.S . 'l'.rindade . 

CARVOEIRO. Corrego elo Estado de Minas Geraes, banha 
o mun. de S. João d'El-Rei e desagua na margem clir. elo 
rio Grande abaixo da foz elo ribeirão do Chaves. 



CA,S -803 

CARVORACY. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. da 
margem esq . do rio Ibicuhy, entre os I"ios Ibirapttitan e Ibi
rocay. 

CAR Y. Log. na E. F. do Pat•aná, no Estado deste nome . 
Ha ahi urr, tunnel no kil. 5.2,610 e na altura de 2.36m,366. Tem 
100m ele comprimen·to e é totalmente revestido. 

CASA DE TELHA. Log. elo Estado ele MaLto Grosso, no 
mun. elo Rozario. · 

CASA NOVA . Cort•ego do Estado ele Minas Geraes, ail'. da 
margem elir . do rio Verde. 

CASCA . Serra do Estado da Bahia, nos limi tes do mun. 
de Jeq.uié, proximo a senado Pellaclo . 

CAS0ALHO. Bairro do muu. ela Pedreira e Estado de São 
Paulo, com eschola. 

CASCALHO. Co1·r~go do Estado ele S • . 'Daulo, no mun. elas 
Pedras e com. elo lbitinga. 

CASCATA, Dist. do tet'mo de Alcobaça, no Estado da 
Bahia, sobl'e o rio Hanhem. 

CASCATA. Morro do Estado do Rio de Janeiro, na ci
dade ele Theresopolis, á margem elo rio Paqueq uer. 

CASCATA. Rio do Estado ele S. Paulo. banha o mun. ela 
S. Manoel e clesagua no Araquá-a~slÍ, aff. do Tietê. 

CASCATA. Arroio do Estado do R . G. elo Sul, passa na 
séde da colonia Alfredo Chaves e desagua no Bom Retiro, trib. 
elo rio elas Antas. 

CASCATA. Arroio do Estado do R . G . do Sul, aff. do 
Pinhal. trib. do rio Cahy, 

CASCATA,, Corrego elo Estado ele Mina/i Geraes, aff. ela 
margem esq . elo carrego da Prata , trib, do rio Pitangtteiras, 
que o é do Ayuruoca . 

CASCATA . Assim denomina- se um S!lil·to formn,do pelo ri
beirão do l\1ono. no mun. ele S . Manoel e Estado de S. Pmllo. 
Tem 10m de queda. 

CASCA TINHA. Arroio do Estado elo R, G. elo Sul, aif. dir . 
do P ortão, trib. elo rio elos Sinos . 

CASCA TINHA. Correg·o do Estado de Min:-ts Ger aes, aif. elo 
1•io Parahvba do Sul a·travessado pela E . de F . Central do 
Bt•azil (ramal de Porto Novo), no kil. 251,950m,-entre Conceição 
e Porto NoYo. 

CASCAVEL. Dist. pertencente á com. de S. João da Boa 
Vi~ba, no Estado de S. Paulo. 

CASCAVEL. Cort'ego do Estado de S. Paulo, banha o dist. 
'Clo mesmo nome e desagua no rio Itupeva, aff. do Mogy. E' 
tam bem denominado Ficlelis. 

CASCAVEL. Cor rego elo Estado de Goyaz, banha o mun . da 
Boa Vista do Tocant ins e desagua no ribeirão ela Sotta. 

CASCUDOS. Estação da E. ele F. Central do Brazil, no 
Estado de Minas Geraes, acleante de Sete Lagôas, a 705k,4H 
.distante da esLação Central e a 21k,OOO da de Sete Lagôas. 

CASQUILHO. Carrego do Estado de Minas Geraes, ai'f. ela 
margem dir. elo rio Sapucahy. 

CASSIANO. Corrego elo Estado de Goyaz, banha o mun. da 
Palma e desagua uo rio Mat•anhão_. 

CASSONUNGA. Bairro do mun. de Jacarehy e TIJstaelo de 
S. Paulo. 

CAST ANHAL. Rio no mun. de 1\Iuanâ, no Estado do 
P ará . . 

CASTANHANDUBA. Lago elo EsLacl<> elo Para; desagua 
na margem dir. elo rio Curuá (ele Alemquer). 

CASTANHEIRA. Ilha do Estado do Pará, no lago do 
Selle e mun. de Gbidos, proxima da ilha Algodoal. 

CASTANHEIRO . Igarapé do Estado no Pará no mun. de 
S. Domingos da Boa Yista. 

CASTANHO. Baino do mun. de Ju.ncliahy e Estado de 
S. Paulo. 

CASTELLO. Bairro na cidade de Batataes, no Estado de 
S. Paulo. E' separado da cidade pelo OOt'l'e""O elo Capão .. 

CASTELLO. Bairro Gl.o m,un . de Pedt•a Branca, no Estado 
de Minas Get·aes. 

CASTE;LLO . Estação da E. de F., no mun. do Cachoeira 
do Itapemirim, no Estado do E. Santo. 

CASTE LLO. Morro entre as pontas do Mata Fome e da 
Cruz, no littoral da bah ia de Guanabara e Estado do Rio de 
.raneiro . 

CASTELLO. Riacho do Estado de S. Paulo ; ba nha a ci
dade ele Ba lataes e clesagua no Capão, aff. elo Araras. 

CASTRO. Riacho do Estado do Ceará, no muu. de Ra
turilé. 

CASUSA . Correo-o do Estaclo de Minas Geraes, all'. dit·. 
do ribeirão S. Math~us, tr-ib. elo rio Carangola. 

CATAGUÁ. Bairro do mun. de Taubaté e Estado ele 
S . Paulo. 

CATAGUAZES. E. de F. do Estado cleMinasGeraes. Tem 
esta estrada por ponto inicial a estação de Cataguazes, da 
E . de F. Leopolclina, e por pont~ terminal a pov. ele Santo 
Antonio do Muriahé. Do kil. i1 parte um ramal para a pov. 
de Sant'Anna. Contractada pelo Governo elo Estado em 27 
de marco de 1890 com o cidadão Carlos de A.nélracle, foi trans
ferida ém 1894, ao Banco Constructor elo Bt·azil, seu acmal 
concessionario . Toda e !la fui eutl'egue ao ·trafego no decurso 
de 1895: o i" t rech o, entre Cataguazes e Sanl' Anna, em H de 
abril; o 2,, entre Filippe dos Santos e Gloria, em 16 de agosto; 
o r estante da linha, em 31 de dezembro. A extensão totaJ: é 
de 48k,200,. assim cliatribuidos: 

Linha principal. ............. . 
Ramal de Sant' Anna ........•. 

km s 
35 .500 
12 .700 

48.200 

CATAUARY. Iga t·apé elo Estado do Pará, aff. da margem 
esq. elo Amazonas . . Baena _dá-l he a ~enomlnação ele rio . « Co
nheço- o bastante, d1z o b!lil·ao de MaraJÓ (Obt·. clL. ), para asse
vet·ar que, nem pela sua: ex•t_ensão,. nem pelo volume de suas 
a"" uas merece esta qualiflcaçao, po1s apenas se estende por uma 
d~zen~ de kils. indo terminar proximo aos lagos que existem 
no interior ela iÍha elo Cacoal Grande oú Cuieiras, lagos extensos. 
conhecidos com o nome de lago das Mal'l'ecas e ela Cosi o ha, e que 
no tP.mpo das cheias se communicam com os la.gos que vêm de 
Moillte Alegt•e, permitti0 do chega r a este pontg sem navegar 
pelo Amazonas. O Catauary é um pequeno igarapé que termina 
entro as terras do Paiapó e as de Bemfica. Apenas durante 
a cheia é navegavel a montarias, pois é quasi completamente 
obstruido ». 

CÁ-TE-ESPERO, Log. elo Estado elo Pará, no dist . ~1:1. 
Prainha. 

CATHARINA, Morro do Estado elo Rio de Janeiro, á 
margem dir. do Bonga-mirim e á esq. do Bonga. 

CATHARINA (Sau·ta) . Log. elo Es·tado ele Pernambuco, no 
mun. ele Pesqueira • 
CATHARIN~ (Santa). Lo&:,;. clo _Estaclv elo Rio de Janeiro, 

no dist. de Ipuca e mun. de S . .l''ldelts. 
CATHARINA (Santa) . P it rada ela E. d~ F. Musambinho, 

no Estado ele Minas Geraes, no kd. 22, 1nau~urada a 1. de 
fevereiro de 189!. Dista 22 kils de Ft•eit>tS e 380 krls. 224 elo RIO 
de Ja neiro. Fica a 879m 40 ele altura. 

CATHARINA (Santa). Al'l'oio do Est:\do do R. G. do Sul, 
aif. esq. do Bôa Vista, j;ri b. do rio 'l'aq uary. 

CATIMBÁO PEQUENO. Log. do Estado do Rio de J aneir.o, 
no mun . do Rio Bol)ito, com escholo. 

CATINGA . Pov. elo Estado de i\fin cts Geraes, no mun. ele 
S . Paulo do J\IIuriahé. 

CATINGA. Ribeirão do. Estado de Minã.s Ge raes, banha o 
mttn. de ltapecerica e desagua na margem di r. do Bõa V1sta. 

CATINGUEiiRO. Bairro do mun . do E. Santo do Pinhal e 
Estado ae S . P a ulo . 

CATINGUEIRO. Ba,i•t-ro elo mun . cl.e Lavrinhn,s e Estado 
de São Paulo. 
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CATINGUEIROS. Morros do Estado de Goyaz, á margem 
e;q. do rio Mestre d' Armas. 

CATONIO . Ribeirão cto Est<tdo do Pat·aná, na estr:vda de 
Thomazina. dos Campos de Jaguaryahiva . Tem uma ponte de 
21m,50 de vão . 

CATTA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, a!l". da 
margem esq. do rio Lourenço Velho, trib . do Sapucahy. 
· ·c.A.TTETE . Pov. do Estado do Maranhão , n J mun. da 

Ba.rra do Cot·da, com esc h o la. 
CATTETE. Log . do Es tado do Rio d11 Janeiro, n :> mun. de 

Fribu rgo. 
CATTETE. i\lorro no m 'ID. de Magé e Estado do Rio de 

Ja neiro, no lt•iry. 
CATÚ . Art·aial do Estkelo da Bahia, no mu11. de Itaparica, 

com uma esch. publica . 
CATUAMA. Log . do Estado de P ernambuco, no mun. de 

Palmares. 
CAUICHY. Lago do Estado do Amazonas, na ilha Sopéa e 

mun. de Cod.tjaz. 
CAUCAIA. Ribeirão elo Egtado de S. Paulo, afl'. do Var

gem Grande, que o é do Sorocá-mirim. 
CAVÁ. Con·ego elo Estado de Goyaz. aff. da margem elir . do 

Cachoeirinb a, ~ri b. do rio S. Bartholomeu. 
CAVACOS . R iLeirão elo Estado de Minas Gera<!S, ban ha a 

estação de Santo Antonio e desagua na margem dir . do rio das 
Velhas. E' tambam denominado Santo Antonio. 

CAVADO. Igar apé elo Estado do Pará, no muu. de Ori
ximina. 

CAVADO . R ibeirão do Es tado de Minas Geraes, toma a cli
recção de Cachambú com o nome de Cachoeiriuha e vae desa
guar no rio Baepencly . 

CAVALHADA . At•roio do Estado elo R. G. do Sul; des
agua na mat·gem di r. do rio Jaouhy proximo á foz do Francis-
quinho. · 

CAVALLINHO . Secção do nucleo Muniz Freire, mun. de 
Linhares e Esta do do E . Santo, no vali e do rio Doce . 

CAVALLINHO . Serra do Estado do E. Santo, no mun. do 
Riacho. 

CA VALLO . Ilha do Estado do E. Santo, em frente á barra 
da Victoria. 

CA V ALLOS . Serr a do Estado do Rio de Ja neiro, ná cidade 
de Therezopolis, adir. de quem entra para a cidade. 

CAV ALLOS. R io do Estado de Sergipe, aff. do Cotingu iba . 

CAVALLOS, Lagôa do Estado do Ceará, no mun. de Bebe
ribe. 

CAVALLOS . La gôa do Estado de Sergipe, no mun. ele 
Campos. 

CAVARÚ. EstaçãodaE.de. F. Melhoramentos do Brazil, 
no Estado do Rio ele J aneiro, entre Andrade Costa e Medeir os. 

CA V ARÚ-CANGUERA. Baino a um kil. ela cidade. de T au
baté, no Estado de S. Paulo. 

CAVEIRA. Log. elo Estado ele Goyaz, no dis t. ele San ta 
Rita ele Antas. 

CAVEIRAS . Bairro do Estado de S. Paulo, no mun, ele 
Mogy-rnidm. 

CAVOCA. Corrego do Es ~ado ele Minas Geraes, atf . dit·. do 
1'ibei1·ão da Luz, trib. do rio elo Peixe. 

CAXANGÁ. Log. elo Estado de Pernambuco, no mun. da 
Gamelleira. 

CAXÉO. Rio do Estado das Alagôas, desagua no oceano. 
CAXIAS A S. JOSÉ DE CAJ ABEIRAS. E, de F. do Estado 

do Maranhão pertencente a Compa nhia Geral de Melhora
mentos elo Maranhão. Goza ela gar antia de juros de 6 o; o ao 
anno sobre o capital que for empregado na construcção até o 
maximo de 30:000$ por ki!. Ex~enção em trafego pt·ov isorio 
77", 300. A 3 de a bril de 1895 foi inaugurad0 o t rafego pro
visorio entre o tre<:ho de Caxias e a parada Luiz Domingues; e 

a 8 de julho O t t•afego provisorio em toda a linh a c\e Ca~ i <L S Ú 
estação do Sénador Furtado, em S . José de Cajaeeiras. Tem 
as seguintes estações : Caxias, parada Di ::ts Carneiro no kil. 
15,000, Chris~ino Cruz no kil. 36, par ada Aarão R is no k il. 46, 
parada Luiz Domingues no kil. 69, Senador Furtado.nCI 'kil. 77 ,300. 

CAXITO . Log . do Estado ele Pern ambttcJ, no m:tn. ele 
·Gl"avatá. 

CA Y AÁ. Lago do Estaçlo do Am azonas, desa; ua no rlp 
Madeira abaixo do Cl"ato. 

CA Y ANA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, na;ce JHl; 

serra elo mesmo nome e desagua na margem esq. elo rio Car an · 
gola . R~cebe á dir . os corregos ~:l a rtins ele Mello e Isa bel e á 
esq. o Bananal. 

C .fi. YENN A. Riach o do Estado cla.s Alagôa3, b.\ nha o mu J . 
de S . Luiz de Quitunele e desagua no Santo .-\n tonio Gt·anele. 

CAYUBÁ . Log . do Estado do P araná, no mun. ele Gua
ratuba. 

CECILIA. Rio do Estado elo g . Santo, ba n h :~, o m un. de· 
Piuma e elesagua no Iconha . 

CEDRO. Log. do l~stado elo P ara nó., nos mu:1s . ele P vnta 
Grossa e Guam tuha . 

CEDRO. Log. do Estado de ll'finas GerJ.es, no clist. do Pas.sa 
Vinte, a quatro kils. do rio Preto e mais c\~ 20 da Man tiquei ra. 

CEDRO . Pov. do Estado de Minas Gera~s , no m 1tn. da 
Ponte Nova. 

CEDRO. Morro do E;tado do R io de J ,tneiro, n o pt·olonga
meuto d:t sert·a do Tac1ua l'il. E' atrayessulo por meio de U !tl 
·tunnel pela E . de F . Grão Pará. 

CEDRO. Arroio do Es~ado do R . G. do Sul, al'f. clit·. do 
Thomé, trib. elo rio T aquary. 

CEDRO. Carrego do Estado de Minas Geraes, a fL elo r io 
S . João elo Soca, trib. do Carangola. 

CEDRO. Ribeirão do Estado ele Minas Get·aea, afl'. esq . elo 
rio Verde, trib. do Sapucahy. 

CEDRO. Conego do Estado ele Goyaz, afl'. ela nn rgem esq. 
do ri Gama, que vai ao P aranauá . 

CEDRO. R ibeirão elo Estado de Ma lt o Grosso, aff. esq. ele
rio Verde, no mun. do Diamantino. 

CEDRO. Lagôa do Estado do Ceará, no mun. d~ CascaveL 
Ha uma outra lagôa do mesmo nome no rnun. de Acar ahú . 

CEDRO GROSSO. Lo9. do Estado das Alagôa~, no clisb. do 
Piquete e mun. de S . Jose da Lage . 

CEMfTERIO. Log. do Estado de Minas Geraes, no eli st ~ 
de Santa Rita da Extrema e mun . de Jag t<ary . 

CEMITERIO . Lagôa do Estado de Serg ipe, no mu n. ele 
C<tmpos. 

CEMITERIO GRANDE. Ilha elo Estado elo Amazonas. no 
rio Bt•anco, a ff. do Negro. · 

CEMITER IO PEQUENO. Ilha do rio Bt·anco, a!f. elo 
Negro, no Estado elo Amazonas . 

CEPA FORTE. Paaso tt assim a denomi nar-se a vill a ela. 
Ablntdia, no Es·tado da Bahia, peta Lei n. 237 de r. ele setem br -J 
cl~ 1898. 

CERCADINHO. Log. elo Estado ele Goyaz, tlisto.nte 120 kils. 
da cidade ela Boa Vista, a cujo mun. pertence . 

CERCADO. Bairro do mun . ele Itapelin inga e Esta do de 
S. Paulo. 

CERCAD:J. Corrego do Estado de S . P aulo , afl'. elo Ta(! na 
rantan, que o é elo Hupeva e este elo Mogy- guas,Ct. 

CERCADO. Lagr)a do Estado de i\ii11as Get·ae3 , n J cli st . ele 
Mattosi nhos, a um ki I. da estação ele Pn1clente de i\lom~ s. 

CERCADO GRANDE. Ba it·ro do Es tarlo ele S . Pa ulo. no 
mun . ele Mogy -guassú. · 

CEREREPE . Log . elo Est .tcl o do Pa rJ ná , no m ·111. de J::\ 
t aby. 

CEROUL A . Log. elo l~stad o ele Mat!o Grosso, no mtu . ele 
Nioac. 
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CERQUEIRA CEZAR. Estação da E. de F. da Companhia 
..Soroc;,bana e Ituana, na linha do Tibagy. Foi aberta a:o tra
fogo em 1 de novembro de 1896. 

. CERRADEIRO. Arroio do Estado do R. G. elo Sul, afr. 
do rio Uruguay, proximo do Toro-passo . 

CERRADINHO. Log. do Estado ele Minas Geraes, no cli~t. 
da Formiga . . ' 

CERRAD:J. Log. elo Estado de Minas Geraes, no mun. da 
Formiga. 

CERRADO. Estação da E. de F. Mogyana, no Estado de 
S. Paulo, entre Corrego Fundo e S. Simão. 

CERRADO. Corrego do Estado de Minas Geraes aff, elo 
rio Grande. ' 

CERRADO , Correg:o do E~tado de Goyaz, n o dist. ele Mos
samedes. 

CERRADO DE FÓRA . Log. do Estado ele Goyaz, no dist, 
de Mossamedes. 

CERRADO GRANDE. Lao-ôa do Els~ado de Minas Geraes, 
n o dist. de Jequi tibá , emterras da f:tzenda ela Ponte Nova. 

CERVO. L og. do Estado de Ma tto Grosso, no mun. de 
Nioac. 

CERVO. Ribeirão do Estado de S. Paulo; desagua na mar
gem esq. do rio Tietê acima da foz do Dourado. 

CERVO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff . el a margem 
esq. do rio Pa'lso Fundo, trib. do Uruguay. (Alfredo Varella). 

CERVO. Riacho do Estado de Minas Geraes, banha o dist. 
de Ilhêos e desag-ua no rio das Mortes. 

CHAGARA. Log. do Estado do Rio de Janeiro, na cidade 
da Barra do Pirahy. F az frente com o leito da E. de F. e i'undos 
para o rio Parahyba do Sul. 

CHAGARA . Log . do Estado do Par~. ná, no num. de Ponta 
Grossa. 

CHACARA. Pov . do Estado de Minas Geraes, no clist. elo 
Alto Rio Doce. 

CHACARA. Pov. do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Lavras a um e meio kil. da Ponte Nova a cujo dist. per~ 
tence. 

CHACARA . Arroio do Estado do R . G. elo Sul, all'. esq. do 
.Moinho, trib. do Duro, que o é da lagôa doa Patos. 

CHACARA.At•roio do Estado do R . G . do Sul, aff. esq. do 
Forquela, tl'ib. do Subtil, qu_e o é do rio Camac1uan e est e da 
lagca dos Patos. . 

CHACARINHA. Estação da E. de F. União Valenciana, 
no Elstaclo do Rio de J aneiro, entre Esteves e Valença. 

CHACORÃO. E' uma das mais importan·tes regiões dera
pidos do Tapajoz; com Gapueiras, que é o seu proseguimento, 
elle const itue um a secção bem distincta e bem caracteristtca na 
eco!lomia geral do grande rio. Os no~os travessões do Cha
corao tem o.~ nomes de Urubucuara, Carmelino, Capueit•a, 
Banco, Cardoso, Lage, Anandhi, Biuá e Porto Velho. «',es tra
vessões du Chacorão son·t, diz Couclreau., autant ele bcmos, bar
rant presque compl~ t ement la riviêre. Les pt·emiers, jusqu'à 
Cardoso sont fatts d amoncellements de pierres et ele cailloux 
que recouvre une broussai lle de buissons maigres, faisant pres
que barrage aux eaux, mais completement couverts aux g-t·osses 
eaux». 

CHÃ DA GUARIBA. [Log . do Estado de Pernambuco, no 
mun. do Bom Jardim. 

CHAGA, Ilha do Estado do P ará, n:~ mun . de Macapá. 

CHÃ GRANDE .Log. do Estado de Pernambuco, no mun. 
de Taquaret in3'a. Ha outro log. elo mesmo nome no mun. de 
Igu_arassú. 

CHAPADINHA. Lo3 . do Estado do Maranhiio, nas divisas 
da villa elo Flores, ao poente. 

CHAPADINHA. Bairro elo mun . de Hapetin inga, no Es
tado de S. Paulo. 

GHAP·ADINHA. Cor rego do Est:>do ele Goyaz, a fl'. ela 
margem esq. do rio do Ouro, lrib. do Corumbá. 

CHAPADINHA. Lagôa do Estado de S: Paulo, no mun. 
de ltapetiningn, . 

CHAPÉO . Ba irro <ilo mun. de Baependy e Estado de Minas 
Ge1•aes, 

CHAPÉO. Serrote do Estado do Ceará, entre ltapipoca e 
S. Francisco . 

CHAPÉO DE SOL. Log. no mun. do Livr~.mento d·o Est:~.do 
de Matto Grosso, banh ado pelo ribeirão Pary. 

. CHAPÉO DE SOL. Riacho do Estado elas Alagôas, aff . 
ela margem esq. do rio Camaragibe . 

CHAPEO DE UVAS. Estação da E. de F . Centr:tl elo 
Brazil no Estado ele Minas Gerae~, á elir. do Parahybuna, 
entre Frederico Lage e Ewbank da Camara, a 3i0k 375 distante 
da estação Central e a 7Q4rn 682 de altura. 

CHARCO. Serra do Estado de )!inas Geraes. Ramific a -se 
da Mant iqueira nas proximidades do retiro do Galvão indo 
a morrer· no bairro das Bicas, separando as aguas do ribeirão 
da> Bicas das do ribeirão do Quilombo. Esse contraf,,t·te tem 
a ra mificação d a Pederneira, donde nasce o cot•rego ela R?se
tinha, que vae desaguar no Sapucahy um pouco acima do ri-. 
beirão das Bicas com a denominação ele carrego elo Itararé . 
( Eng. A. Cspelache de Gusbert ). 

CHARNECA . Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes , desaglla 
na marg'em esq. do rio Pará, entre o Campo Alegre e o Car~ 
dos os. 

CHARQUEADA. Estação d,, E. çle F. Sorocaba na e !Luana , 
na secção Ituana, no Estado de S . . Paulo. Fica entre Paraíso 
e S. Pedro. 

CHARQUEDA. Arroio do Est:l.clo do R. G. do Sul, afl'. 
di r. do rio Cahy. 

CHARUTO. Furo no mun. da capital d i) Estado do Ama
ZO!tas. 

CHATO . Serrote do Estado elo R. G. do Norte, no mun. de 
Apody, ao Sul. 

CHAÚ. Log. elo Estado do Pará, no mun. de B1•aga nça, 
com eschola. · 

CHAVES. Morro do Estado de Sergipe, no rio S . Fra ncisco. 
CHEM-CHEM. Lago do Estado do Pará; desagua na parte 

do rio Curuá denominado igarapé de Alem quer. 

CHERNINY . Ilh a no rio Branco, aff. do Negt·o, no Estado 
do Amazonas. ' 

CHIBADÁ . Ilha no rio Branco, aff. do 'Negro, no Estado do 
Amazonas. 

CHIBARRO DE BAIXO. Ba.irro elo mun. de Araraquar a 
e Ejstado de S. Paulo. 

CHIBARRO DE CIMA. Bairro do m~n . de Araraquara e 
Estado de S. Paulo. 

CHIBAUÉ. Lago do Estado do Amazonas, na m1rgem esq . 
do rio J uruá : 

CHICA. Rio elo Est1do de Sergipe, aff. do Vasa~bart>is. 

CHICA. Lago elo Estado do Amazonas, no mun. ele Mana
capurú. 

CHICO ALVES. Arroio elo Estado do R. G. elo Sul, afr. da 
margem esq. do rio Pardo. Tem como trib . o arroio do Moinho 
e o an·oio Gt·ancle. 

CHICO ANTONIO. Log . no mun. elo Curvello e Estado ele 
Minas Geraes. 

CHICO DE PAULA. Log. do Estado de S. Paulo, no mun. 
de Santos. 
· CHIMANA. Rio do Eshclo do Amazon as , aff . do Juruá. 

(B. de l\'Iarajó). 
CHIMARRÃO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. da 

lagôa ele Itapeva . 
CHIMBURÚ. Arroio do Estado do R. G. do Sul, passa 

ao occidente de S . . Luiz e desag-ua na margem dir. do rio 
Piratiny, trib. do Uruguay. 

CHINELLA. Ribeirão do Est[ldo ele Matto Gro~so, no mun. 
de Nioac. 



CIR - ,806 coe 

CHININGA. Log. do Estado do Pará, no mun. de Baião. : 
CHIQUEIRO . Fm·o no mun. de l\lluaná e Estado do Pará. 
CHIQUINHA (D.). Arroio do Estado elo R; G. elo S~l, 

clesagua na margem ea9.. do rio Jacuhy, en·tre a foz dos arro1os 
Larangeh·as e }\n·astaciO. 

CHIQUINHO. Collina no mun. ele Santa Luzia e Estado 
de Goyaz. 

CHIRIUNY. Assim tambem encontra~se escr1pto o nome 
de um··t rib . da margem di~· · . do _rio Branco, ali'. elo Neg1·o, que I 

o é do Amazonas. Vide Xwmm~ny. 
CHOPOTÓ DE BAIXO. Pov. elo Estado de .Minas Geraes, 

no dist. elo Alto Rio Doce. 
CHOPOTÓ DE CI'MA. Pov. do Estado d·e Minas Geraes, 

no clist. elo Alto Rio Doce. 
CHORA. Log. elo Estado de Minas Geraes, no dist. de São 

.Sebastião e com. elo Rio Preto. 
CHORONA . Rio elo Estado ele Minas Geraes, aff. elo rio 

Preto, que o é elo Muriahé. 
CHRISTINA (SANTAl• Arroio do Els taclo elo R . G. elo Sul, 

aíf. do rio Cahy. 
CFÍRISTINO CRUZ. Estação ela E. ele F. ele Caxias a São 

José ele Cajazelras, nn Estado do Mat·anhão, no kil. .36. 
CHRISTO. Riacho elo Es·tado do Ceará, no mun. de Ba~ 

lurité. 
CHRISTOV ÃO (S.). Log. do Estado ele Minas Geraes, no 

,dist. de Dores elo Turvo e mun. do Alto Rio Doce. 
CHUP ADOR. At·t·oio do Es tado elo Para11á, no mun . do 

Ipiranga . Recebe o Mamangaba. 
CHUVISQUEIRO. Anoro do Estade elo R . G. do Sul, 

aff. esq. ct0 Rolante, ·trib. do rio dos Sinos . 
CIDADE. Lagôa elo Estado do Ceará, ·ao mun. ele Bebe~ · 

ribe. 
CIDADE. Lagôa elo Estado de S. Paulo, no mun. de Itape~ 1 ·tininga. 
CIDADE NOVA. Bairro ela cidade elo Rio Claro, no Es~ 

tado de S. Paulo. 1 
CIGANA SECCA. Furo do EJetado elo Pa1~á, no rio Gua-

jará. I 
CIGARREIRA. Corrego do Estado de Matto Grosso, no 

mun. do Diamantino. 1 

CINCO BARRAS. Serra do Estado do Rio de Janeiro, , 
proxima elas divisas com Minas Gerae_s, entre os rios Carangola I 
. e Muriahé. 

CINCO BARRAS. Ribeirão do Estado do Rio de Janeiro, 
r eune-'se com o Belmonte que com o nome de ribeirão do Campo 
-vae desaguat• no rio Muriahé. 

CINZA. Mono elo mun. de Magé e Estado do Rio de Ja~ 
neiro, no lriry. 

CINZA. Ilha do Estado elo Pará, na com. de Mazagão. 
CIPO. Log. do Estado ela Bahia, no dist. -do Pará- mirim e 

termo de Agua Quente. 
CIPÓ. Pov . no c1is·t. do Passa Tres e mun. ele S. J~ão Mar

cos, no Esúarlo do Rio ele Janeiro, com uma esch. mumc1pal. 
CIPÓ. Ribeirão do E stado ele Goyaz, aff. da ma1·ge.m esc1. 

do rio P arauan . 
CIPÓ. Lí(gôa do Estado de Sel'gipe, no ·termo do H.osario . 
CIPOAL. Log . elo Estado do Piauhy, na ilha Gua-ncle, que 

1 fica no rio Parnahyba.. , 
CIPÓ~TEUA. Ilha do Estado do Pará, na circumscripção j' 

Cul'Uçambaba e com . de Cametá. 
CIPOTUBA. llha elo l!Jst;,do do Pará, no dist. de Atabá e 1 

com . de Muaná. I 

CIR'ICARY. Vide Siriccvry . I 
CIRURGIÃO . ConegJ do Estado · de Minas Geraes, aff. do j 

ribeirão do Amparo, que •o é elo r-1o Jacaré e este Gl0 ·rio 1 
Grande. l 

CISTERNA. Log. do Estado de Pernambuco , no mun. de 
Cat·u a;t·ú, á bejra do rio Una e perto elo seu afl'. Taquara. 
Criação ele gado . 

CISTERNA. Bairro do Es·bado de S. Paulo, na cidade da 
Mococa. 

CLARA (Dona). Estação da E. de F. Central do B1·azil, 
no Distt·icto Federal, entre .Maclureira e Rio das Pedra:s., 17,k, 
224 dis·tante da estação Central e a 28m, 730 de a ltura ac1ma go 
nivel elo mar. · 

CLARA (Sa)l_ta) . Pov. do E~taclo do Ceará, no mun. de 
Mulungú. 

CLARA (Santa) . Corrego do E~taclo do Rio de Janeiro, 
b11,nha o mun . de Cantagallo e desagua no rio Negro. 

CL ARA (Santa). Arroio de .Estado elo R. G. elo Sul, aff. 
dit• . do Fert•omeco, trib. elo Cahy . 

CLARO. Rio do Esbelo ele Minas Geraes, aff. da margem 
esq. do rio Lourenço Velho, trib. do Sapucahy. 

CLEMENcr'E (S.). Serra ào Estado elo Rio de J aneiro, no 
mun . de Ca ntagallo. 

CLEMENTE. Riheit·ão do Estado de Minas Geraes, banha 
0 mun. d'l S. J oão cl'El-Rei e desagua na margem esq. do 
rio Grande. Rec_ebe o carrego da Gamelleua. 

CLEMENTE. Coneo-o do Estado .de Goyaz,. aff . da ma~;gem 
esq. do ribeirão Capiti~ga, trib. elo Corumbá . 

COBRAS . Ilha do Estado do E . Santo, na bahia da V\ctOl'Ía, 
em frente á Jaburuna. E' a antiga ilha elo Morro do Ceo, que 
pertenceu oor doação a Amaro Bueno. 

COBRAS. Lago elo Estado elo P ar á, no mun. ele Obidos. 
COBÚ. Rio do mun. ele l\lagé e Estado do Rio de J ane ü·o, 

passa no Jardim e entra no Ir i ry. 
COCAES. Estação da E. ele F. Mogy ana, no Estado ele 

S. Pa ulo, entre as es tações de Casa Branca e Lagôa . 
COCAES. Rio do Estado de Minas Geraes, afl'. elo rio 

Casca. 
COCAES GRANDE. Rio elo Es·tado de Minas ~et·a~s, banha 

0 mun. de Itabira e desagua na margem esq . elo Pn·actcaba. 
COCAES PEQUENO . Rio elo Estado de Minas Ger~es, 

banha o mun. de Itabira e desagua na margem esq . elo PHa
cicaba. 

COCAL. Bairro no clist. da cidade de Muzambinho, no Es
tado de Minas Geraes. 

COCAL . Log. do Estado de Goyaz, no tet•mo ele Bôa Vis &a 
do Tocan·tins . 

COCAL. Ribeirão do Estado de Goyaz, aff. da margem esc{. 
do rio Corumbá. 

·coCAL . Corrego _do Estado de Ç}oyaz, ali. da margem esq. 
do r~o :Capitinga, trtb, do Corumba . 

COCAL. Rio elo Estado de Goyaz, aff. da ma1·gem di r. elo 
rio Ma-ranhão, pouco acima da foz do oc- io da Palma. 

COCAL . Ribeirão do Estado de Goyaz, ruene~se com o Pedra 
de Amolat•, no mun. de Bôa Vista elo Tocan tins. 

CJlCALLIN.HO. Log. do Es tado de Goyaz distante da com. 
de Bôa V~sta do Tocant~ns cerca de 300 kils. e elo rio Tocan
tins 30. 

COCHOS . Bairro elo mun. de Santa Rita do Paraíso e Es
tado ·de S. Paulo, com •eschola . 

COCHOS VE LHOS. Con·ego elo Estado de S .' Paulo, àff. 
do rie Pardo, no mu.n. ele Sa.nta Barbara do Rio Pardo. 

GÔCO . RibeiL~ão do Estado de S. Paulo, banha a com. do 
Jabo ticabal e desagua no carrego Rico, aff. do Mogy- guassú. 

COCOROB6 . Log. do Eataclo da Bahia, pl'oximo a Canudos. 
A >25 de junho ele 1897 deu~se ahi um renhido c0mbate, entre a 
columna elo general Savaget e os jagunços de Antonio C0nse~ 
lheir.o, ao qual aq uelle clisiincto gen-eral levou de venc1da os 
inimigos . 

CGCOROBO. Rio elo Esta.iilo da Bahia, nasce proximo ao 
arraial de Canulos e cleeagua no Vas:a Barris. 
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CÔCOS. Serra do s~aclo de S . Pau1o, no muu. ela Franca. 

CODORNAS . Arroio do Es~aclo elo R. G . do Snl, afl". ela 
margem dir. elo Botucarahy. · 

COELHO . P ov . do Estado de Minas Geraes no dist. ela 
Espera e mun. do Alto Rio Doce. ' 

COELHO. Igarapé elo Estado do Pará, no mun . ele Ca-met,\ .• 
COELHOS. Ribeirão do Estado de l\Pinas Geraes alf elo rio 

Jacutinga , que o é elo rio Preto . ' · 

. COELHOS. Ribeit•ão do Estado de ii'Iinas Geraes atr. do 
ri? S . Joã~, que o é do rio P ará. Recebe o carrego' dos Do
mrngos . E margeado pela E . de F . do Bello Ho~ ison te . 

. COELHOS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes desaaua no 
r10 G1·ancle u m ki l. ela ponte do Funil. ' " 

C~.I~~RA. Carrego d_o E~ tado ele . Minas Getw!s, aff. d ir . 
do H berrao da Luz, que e ll'Ib. do r iO do Peixe que o é do 
Verde, Outi•os o mencionam desaguando no rio ct'o Peixe. 

COIMBRAS. Pov . do Estado de Minas Geraes, no dist. do 
Arassuahy . Orago S. José . 

COITÉ. R io do Estado da Bahia, aff. da margem esq. do 
Cariacá . 

COLLECTORIA . Ilha no rio Tapajoz, proxima da con
.fluencia do S. Manoel. Em frente, subre a margem clir. , 
existe um pequeno cemitel'io. De um lado as ruinas de um 
estabelecimen to fiscal, e do outro uma pequena necropole. 

COLLEGIO, P ov . do Estado ele Sergipe , no termo de Ita
baianinha, á margem do rio Há- mirim. 

COLLEGIO, Log. do Estado do Rio de J aneiro, n o mun. 
de Santa Maria Magdalen a. 

COLLETAS. Bairro do Estado de S . P a ulo no mun. do 
Jambeiro. · ' 

COLLINA . Coi•t•ego do Es·tado de Min as Geraes, aff. dir. 
do rto Cap1var y, t rib. do rio Verde, 

COLONIA, Pov. do Estado do Rio de Janeiro, no dist. ela 
Ponte Nova e muu . ele S. F idelis, com eschola . 

COLONIA, Estação da E. de F. P aulis ta, no Estado de- São 
Paulo, no mun. de S. Ca1·los do Pinhal, ent1•e as estações elo 
Rio Claro e S. Carlos, a 65 e meio kils. do Rio Claro. 

COL ONIA . Estação el a E . de F . Porto Alegre a Uruguayana , 
no Estado do R. G. do Sul, entre Arroio do Só e San·ta Maria, 
a 86m,326 de a ltura. 

COLONIA. Chapada no mun. de San~a Luzia elo Estado de 
Goyaz . 

COLONIA DE CAPIVARY. Bairro elo mun. de S. Ber
nardo e E stacfo de S . Paulo, aom eschola. 

COLONIA DO CARMO, Log . do Estado do Rio de Janeil·o, 
no dist. elo Ar.rozal e mun. ele S. João Marcos, com uma esch . 
municipal. 

COLONIA DO RIBEIRÃO PIRES . Bairro do mun. ele 
S. Bernardo e Estado ele S. Paulo. 

. COLONI A D O RIO GRANDE. Bairro do mun. de S Ber-
nardo e Estado de S. Paulo. · 

COL~RADO. R io do Estado elo R. G. do Sul, afl', dir. do 
Jacuhysmho . Recebe á dir. o arroio Pinheir inho . 

COLUMYS. Lagôa do Estado do Rio de J aneiro, á margem 
da E. de F. de Campos a S . Sebastião. Tambem escrevem 
Columina. . 

CO:MiBOIEIRO. Corrego elo Estado de Minas Geraes, banha 
o mun . do Cae té e desagua no rio Sabará , aff .. do cio elas 
Velhas. 

POMENDAROBA. Rio do Es tado de Seugipe, aff. do Co
t inguiba . 

.COMMANDAEYSINHO. Arroio do Estado do R . G, do 
Sul, atr. do Commandaby , trib. do Uruguay. 

COMMISSÃO . Log . do Estado de Minas Geraes, no diet. 
do J apão e mun. de Oliveira . 

COMMUM. Log . do Estado do R. G. do Norte, no m un. do 
Ceará-mirim . 

COMPANHIA . Corrego do Eo;tado de .NLioas Gevaes, a:tr. 
dir. do ri beirão do Bat·ro- Bra-nco ou 0amillão, aff. do S·. João 
que é tl'ib . do rio Preto, mais tal'cle Itabapoana . ,. 

COMPRIDA. Lagôa do Estado do R . G. do Norte, no mun.. 
1 de Apody. 

COMPRIDA. L agôa do EsLado de .i\1hna:s Geraes, no dist . da 
cidade ele Sele Lagoas . 

<'JOMPRIDA. Cachoeira no rio Cuie té. aff. do Doce. no 
Estado de Minas Ger aes. Ra uma outra éachoeira do me.smo 
nome no rio Doce. 

COMPRIDO. Serro do Estado ele llfatto Grosso, no dist . do 
Alto Aquidauana e com. de Miranda . 

GlOMPRILlO . R io do Estado de Ser gipe, aft". do Paramo
puma. 

COM P RIDO. Lago do Estado do Pará; desagua na mar gem 
r di r . do rio Amapá.. 

CONCEIÇÃO. Log. elo Estado do Pará , nc; mun . de Cametá. 
CONCEIÇÃO. Dist. do te rmo ele Entre R ios, no Estado da 

Bahia . 
CONCEIÇÃO. Pov. no dist. do A nta, mun. ela Sapucaia e 

E stado do lt"io d e Ja-neiro, com uma esch . municipal. 

CONCEIÇÃO . Pov. do Estado do Rio de Janeiro no dist 
ele Su l'uhy , ú margem esq. do rio deste nome. ' · 

CONCEIÇÃO. Bait'ro elo mun . ele Ca concle e Estad . ele São 
P aulo, com eschola. 

CONCEIÇÃO. Log. do Estado de Miná.s Geraes, no d ist ., da 
cidade do Rio P reto. 

CONCEIÇÃO. Pov. elo Estado de il1inas Gel'aes, no clist. elo 
Alto Rio Doce, banhado pelo ribeirão elo seu nome . 

CONCEIÇÃO. Pov . do Estado ele Minas Geraes, no cl ist . ele 
S. Fra ncisco de Paru.la e mnn. ele Juiz de Fót'a, 

CONCEIÇÃO . Serra do Estado de Minas Geraes, no dist. ela 
Piedade ela Bôa Esperança. 

CONCEIÇÃO . Riacho do Estado do R . G. elo Nor·te, banha 
o m un. ela Serra Negra e clesagua na margem esq. do r i o 
Espinharas. · 

CONCErÇÃ:O. Corrego do Estado ele S . F'aulo, banha o mu n. 
de Santa Cruz das P al meiras e desagua no corrego deste nome . 

. CONCE IÇÃO . ~rroio do Estado do R . G . Sul, desagua. no 
rro Botucarahy, afl . do J acuby (A, Vat•ella). 

1 CONCEIÇ.Ã!O. Ribeirão elo Estado de Ivlitlas Geraes banha 
o mun. do Alto Rio Doce e desagua no rio C::hopotó, ' 

CONCEIÇÃO, Ri1Jeil'ão elo Estado de Minas Geraes, banha o 
mun. de Sa nta Luzia elo Cai•angola e desagt1a no rio deste 
nome. 

CONCEIÇÃO. Ribeirão do Estado de M'inas Geraes , afl·. do 
Sant' Anna, que o é do 1·io Preto e este do P arahybuna. 

CON CEIÇÃO. Carrego do Estado de Goyaz, a fl". da mar gem 
esq. do rio Paranau . . 

CONCEIÇÃO DA VERA CRUZ. ATraia! do Estado da 
Bahia, no mun . de Itapa t'ica, com uma eschola. 

CON CEIÇÃO DE M ARANGUAPE. Pov. do Estado de 
Pet•nambuco, no mun. de Olinda . 

CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE. Pov. situado á mar
gem esq. do ribeirão da Co nceição, numa· -lo ca liclacle de aclmi 
ravel belleza . Possue ca sinhas bem conslrui.das, formando uma 
rua lat·ga e suavemente inclinada, tendo no al to uma egt·eja ele 
duas t orres. Do atrio ela egreja desdobra- se u m panora m a 
encantador , contemplando- se a extensa rua e a estt'a"la que 
margêa o ribeirão , atravessando em uma ponte abaixo ela qual 
o rapido desnivellamento elo tert•eno clá logat· a uma cachoeira, 
cujas aguas vão mover lá em baü:o um engenho de ben~ficiar 
café. Tem um. commercio animado, ser vindo- se da es taçao de 
Santa Delfina, ela qual dista cerca de 12 kils . estando quasi na 
mesma di~tancia da c idade do Rio Preto , no Estado ele Minas
Ge t•aes. 

CONCEIÇÃO DO BOQUEIRÃO . Dist . elo Estacll) de Minãs 
Geraes, no mun. do Rio P reto, si tuado á margem dir. do rio
Pil'apitinga. E' v-ulgarmente denominado Mata-Ca chorcu. 
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CONCEIÇÃO DO PATROCINIO. Pov. do Estado da Bahia, 
na com. da Purificação, com um a eschola. 

CONCEIÇÃO DO UPANEMA. Pov . do Estado elo R. Grande 
elo Norte. no mun. do Triumpho, á margem esq. do rio Upa
nema, com uma capella . 

CONCHAL. Bairro do mun. de Xiririca e Estado de São 
Paulo . 

CONCHAS. Pov. do Estado de S. Paulo no mun. de Tiet2. 
a 40 kils . da cidade deste nome. Em abril de 1896 conl in h a 
110 casas habitadas e oito em conslrucção, com uma pop. de 500 
a 550 pessoas ; tem 20 casas de commercio, um bolei , um res
·taUl·ant, uma machina de beneficiar cafe, uma serraría, t res 
olarias e di versas officinas mechanicas, além ele duas eschs. de 
inst. prim. para ambc,s os sexos, agencia elo correio com um 
movim ento mensal ele 350 a 400 contos e um rendimento de 
I00$000 por mez, na media; possue um t ~ rritorio de talvez 40 
kils. quadrados ele tet·ras de cuHura, e nelle 14 fazendas de 
café, com uma producção media annual de 250.000 kilogrammas. 
l~oi elevada á dist. pela Lei n. 466 de 5 de dezembro de 1896. 

CONDE. Arroio do Estado elo R. G. do Sul, aff. da esq. do 
Ca;;telhano, lrib. do ri<J das Antas ou Tacruary. 

CONDUCA. Lagôa do Estado das Alagõas, no mun. do 
Passo do Camaragib:t. 

CONDURÚ. Log. do Estado do ;\<Iaranhão, nas divisas ela 
villa das Flores, ao Sul. 

CONGONHAL. Bairro do mun. de Tatuhy e Estado de São 
Paulo, com eschola. 

CONGONHAL. Estação da E. de F. Oesl e de i\<Iinas, no 
Estado deste nome, entl'e Lavras e Ferreiros. 

CONGONHAS. Lcg. elo Estado do Piiranã, n~ mun. de 
Tibagy . 

CONGONHAS . Carrego do "Estado de 8. Paulo, é forma,do 
pelos quatro e_spraiados que banham a cidade ele Cas~ !3ranca e 
elesagua no no Pardo. Forma um salto. Recebe o Estl\·a. 

CONGONHAS. Rio do Estado de Goyaz, reune-se com o 
rio do O~ro e junctos vão á margem esq. do rio Corumbá. 

CONGONHAS. Salto formado pelo riacho Congonhas, aff. 
do rio Pardo, no m·m. de Casa Branca. Tem mais ele 70 palmos 
de altura. 

CONGONHAS. Cachoeira no rio Cuieté, arT. elo Doce, no 
Estado de Minas Geraes. 

CONGONHAS DO CAMPO. Dist. creado pela Lei Mu
nicipal n. 88 de i de dezembro de 1896 no mun. de Queluz e 
Estado de Mim,s Oeraes . Orago Senhor Bom Jesus de Matto
sinhos. Foi desmembrado do clist. do Redondo. Comprehende 
o pov. Santa Quiteria, E' banhado pelo rio Paraopeba. 

CONGUÊ. Collina no mun. de Santa Luzia e Estado de 
Goyaz. 

CONQUISTA. Log. elo Estado ele Pet·nambuco, no mun. 
de Agua Pt·eta . E' tamb~m denominado 'l' abocas. 

CONQUISTA. Log. do Estado do Rio de J aneiro, no mun. 
de Nova Friburgo. 

CONQUISTA. Pov . do Estado de Minas Geraes, no elist. 
de Bias F ortes . 

CONQUISTA. Ribeirã..> do Estado de Minas Get·aes, afl'. da 
margem di r. do rio Capi vary, trib. do Verde. 

CONQUISTA. Carrego do Estado de Minas Geraes, afr. 
esq. cio l"io Capivary, trib. do Sapucahy-mirim. 

CONRADO NIEMEYER. Estação da E. de F. Melhora
mentos elo Brazil, no Estr.clo elo Rio ele Janeiro, entre V era Cruz 
e Portella. 

CONSTANTINO. Corrego do Estado de S. P a ulo, banha a 
vil! a elo Leme e clesagua no ribeirão do Meio. Recebe o riacho 
João Caetano. 

CONTAGEM. 1\jo do Estado elo Rio de Janeiro, banha o 
dist. de Inhomil"im e desagua na margem dir. elo C,lioaba. 

CONTAGEM. Ribeirão do Estado de Goyaz, a fl". do rio 
Pichoá que o é do rio das Arêas e este do Corumbá. 

CONTAS. RibeiL·ão do Estado do Rio de Janeir o, a ff. esq . d 
rio Parahyba do Sul. 

CONTAS. Arroio do Estado do li.io Grande do Sul, aff. da 
-margem dir. do rio Taquary na parte em que ·tem ·o nome do 
rio das Antas. Fica proximo ao arro io dos Car!"eiros. 

CONTAS DE LAGRIMAS . Carrego do Estado de Minas 
Geraes, aff. elo rio Gra nde. E' marg-eado desde o porto ele Pe~ 
dões pela linha de Barra Mtm'a a Catalão. 

CONTENDAS. Log. do Estado do Amazonas, no mun. do 
Rio B1·anco, á margem do para,ná Santa R os a, ilh a do 
Maracá.. 

CONTENDAS . Carrego do Estado de S. Paulo, aff. do Ma
c:tcos, que o é do rio Verde e este elo Pardo. 

CONTENDAS. Arroio elo Estado do R. G. do Sul , ali. esq. 
do arroio da Porta, trib. do Jacuhy. 

CONZTERTAL. Arroio do Estado do R. G, elo S e~ l, aff. 
dir. elo arroio do Ca fé, trib. do Feitoria, que o é do rio Cadea, 
trib. do Cahy. 

COPACABANA. Log. do Estado de S. Paulo, no mun. de 
S. Carlos do Pinhal. 

COQUEIRINHO. Bairro no mun. do Ja hú e Estado de 
S. Paulo. 

COQUEIRINHOS . Log. do Estado de Pernambuco, na freg. 
da Bôa Vista. 

COQUEIRINHOS. Carrego do gstado ele S. Paulo, banha 
o mun. ele Jahú e desagua no destd nome . 

COQUEIRO. Morro elo Estado ele Gojaz, no clist. da Barra. 
COQUEIRO. Carrego do Estado de Goyaz, banha o mun. 

ele Sant' Anna de Antas e desagua no ribeirão da Cachoeira. 
COQU;EIRO GRANDE. Log. do E"stado de Pernambuco, no 

dist. da B Qa, Vist11. 
COQUEIROS. Log. do Estado do Rio de Ja neiro, no mun. 

de Iguassú, com nma esch. municipal. · 
COQUEIROS. Log. do Estado do Rio ele Ja neiro, no mun. 

de S. Gonçalo, com eschola . 
COQUINHOS. Dist. elo termo da Conquist<t, no Estado da. 

Bahia. Limita-se ao N. e a E. com o termo de P oções . 
CORDÃO ESCURO. Bairro elo mun. do Monte Alto, no 

Estado de S. Paulo. 
CORDEIRO. Log. do Estado do Paraná, no mun. do Rio 

Negro. 
CORDEIROS. Bairro do mun. do Rio Claro e Estado de 

S. Paulo. 

CORIAHU. lUo do Estado do Pará, nomun. de Macapá. 
CORÔA. Ilha do Estado do Pará, no mun. de Breves. 
CORÓA NOVA. IlhR e furo elo Estado do Pará no mun. de 

Cametá. ' . 
CORÔAS. Estação da E. de F. União Valenciana no Es

tado do Rio ele Janeiro, ent re Sltnta Delphina e Ri~ Bonito. 
CORÔAS. Ribeirao do Estado do Rio de Janeiro aff. do 

rio Pre·to, que o é do Parahybuna. ' 
CORONA (Santa). Arroio do Estado do R. G. elo Sul atf 

dir. elo Pinhal, trib. do Cahy. ' ' 
CORONEL CORRÊA. Estação da E. de F . . Mogyan?-, no 

Est tdo de S. Paulo, entre as estações da Casa Branca e Lage, 
a i90 kils. de Campinas. . . . 

CORONEL JOÃO PEREIRA. Chapada no mun. de Santa 
Luzia e Estado de Goyaz. 

CORONEL JOSÉ EGYDIO . Estação do E. de F. Mo
gyana, no Estado de S. Paulo, entre as estações de Tambahú 
e Lage, a 204 kils. de Camp inas. 

.CORONEL MACHADO, Morro do Estado do Rio ele Ja
neiro, entre os rios Estrella.s e Piranga, pro:ximo do morro 
ge Caj1Lagallo. 

CORONEL PACHECO. Passou assim a denomi-nar-se a es
tação Lima Duarle, na. E. de F. de Juiz de Fóra ao Piau, no 
Es!ado de Minas GE>raes. 

52. 620 
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CORRE. Furo do Estado do Pará, no mun. de Breves . Une
·se ao furo Ta naquera . 
· CORRÊAS. Bairro do Estado de S. Paulo, no mun. de 

liiogy-mir im. 
· CORRÊAS. Corrego do Estado de S. Paulo, a lf. do rio São 

Pedro , que o é do Pardo, no mun. de B:ttataes . ., 
CORRÊ AS. Arroio elo Estado do R. a·. do Sul, nasce na 

base N. da serra das Asperezas, banha o mun: de Pira tiny e 
desagua no Pit·atiny-chico. E' tambem deuommado i\Iachado. 

CORREDEIRA. At·roio do Estado do Pa ra ná, na estrada de 
Thornazina a Santa Antonio do Jacaresinho. T em uma ponte 
Gm,oo de vão. 

CORREDOR. Uma das circumscripções em qu~ se divide a 
eom. de Atfuá, no Esta do do Pará. Por suas divisas correm os 
rios Chara pucú, Cajuná, Marinheiro, Acarapireira, furos do 
Jacaré e Santa i'IIa ria. 

CORREGO DA CACHOEIRA. Log. do Estado ~e Minas 
Geraes, no dist. de Pira pitinga e mun . de Manhuassu. 

CORREGO DA GAMELLA . Log. do Est ado do Rio, ~e 
Janeit·o, no dist. da Bemp1sta e mun. do Parahyba. do Su .. 

CORREGO D'ANTAS. Log . do Estado de Minas Geraes, no 
mun. de Inhauma . 

CORREGO DE SANT'ANNA. Log . do Es~ado de Minas 
Ge1·aes, no dist. da cidade de Itabir-a. 

CORREGO DE S. FRANCISCO. Log. elo Estado de Minas 
Geraes , no mun. do Rio Bra nco. 

CORREGO DE S. SYLVESTRE. Log . do Estado de Minas 
Geraes, no mun . de Cara tinga. 

CORREGO DO BOM SUCCESSO. Log. do E&t ado de Minas 
'Geraes, no di st. da cidade do Pará. 

CORREGO DO JACUBA. Log. do Estado de Minas Geraes 
:no mun. de Diamantina, á margem do cor-rego do seu nome. 

oCORREGO DO MOINHO. Log . do Estado de Minas Geraes, 
~o mun. da Leopoldina. 

CORREGO ~OS BOIS. Bairro do mun. do Bebedouro e 
Estado de S. Paulo. 

CORREGO DOS FERROS. Bairro do mun. de S. José do 
Paraíso do Estado de Minas Geraes. 

CORREGO DOS MACACOS. Log. do Estado de Minas 
Geraes, no mun. de Ubá. · 
· CORREGO FUNDO. Bairro do mun . d~ Bolucatú e Estado 

de S. P aulo . 
CORREGO FUNDO. L~g. do Estado de Minas. Geraes, no 

dist. de S. Thiago e mun. elo Bom Successo. 
CORREGO FUNDO. Log. do Estado de. M!nas Geraes., no 

mun. de Viçosa, nas divisas dos dists. dos TetxeH·as e S. Mtguel 
·do Anta. 

CORREGO FUNDO. Log. do Estado de Minas Geraes, no 
dist. do Cajurú e mun. do Pará. 

CORREGO FUNDO . Log. do Estado de Goyaz, no mun. da 
Palma. 

CORREGO PERDIDO. Log._ do E'!tado de Minas Get•aes, 
rro mun. de Theophilo Ottoni. 

CORRENTE. Ribeirão do Estado de S. Paulo, atf. do Car
mo, que 0 é do rio Grande; no mun . do Car-mo da Franca . 

CORRENTE. Ribeirão do Estado de S. Paulo, bapha a com. 
de Itapetininga e desagua no rio Guar-ehy. 

CORRENTE. Rio elo Estado ele Matto Gr~sso, banha o mun. 
{le Sant'Anna do Paranahyba e desagua no r10 deste nome. 

CORRENTES . Bairro do mun. de Avaré, 110 Estado ele 
S, Pa•Jlo. 

CORRENTES. Pov . do Estado de Santa Catharina, no mun. 
de Cu1·ytibanos . 

CORRENTES. Riacho do Estado do Ceará, no mun. de Ba
turité. 

CORRENTES. Riacho do Estado do Ceará , no mun. de Mu
lungú. 
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CORRENTES. Arroio do Estado do R. G. do Sul' 
aff. esq. do rio Piratiny, trib. do S. Gonçalo. 

CORRUPÇÃO. Ba irro elo Estado de S. Paulo, no mnn. de 
Itapetininga . 

CORTADO DA ILHA. Log. do Estado do Paraná, no 
mun. de Tibagy . 

CORTAMÃO. Log . do Estado cl [l. B[l,hia, na com. d'Amar
gosa, com eschoh, 

CORTEZIA. Col'l·ego do Estatlo de Minas Geraes, at1'. do 
rio das Velhas. . 

CORTICEIRA. Arroio do Estado do R. G. elo Sul; 
desagua na mar-gem esq. do Ibicuhy , entt·e os a rroios da Di
visa e Paulina e abaixo ela foz do rio Toropy. E' tt•ansposto 
pela E. de F. ele Porto Alegre a Uruguayana. 

CORTICEIRA. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, aff. 
dir. do Divisa, tl'ib. do Ijuhy-grancle. 

CORTUME. Log. elo Estado de Minas Geraes , no clist. de 
Taquarussú e mun. elo Caeté. . 

CORUCHUE' . Log. do Estado do Pará , em Aveiros, 110 
igarapé Sumauma. 

CORUJA. P ov . do Est ado de Minas Geraes, a 18 kils. da 
cidade de La H as, com i50 habs . e umas 35 casa.s. 

CORUJA. Carrego do Estado de Minas Geraes, banha o 
mu n . ele Theophilo Ottoni e desagua no r ibeirão S. Paulo, 
afl'. do rio Todos os Santos. 

CORUJAS. Vasto espigão da sena elos Orgãos, !J:Ue divide 
Santo Aleixo do Bananal, no mun. de .Magé e J!:stado elo 
Rio ele Janeiro . 

CORUMBÁ. Rio do Estado da Bahia, entl'e Prado e Porto 
Segu1·o. E' bastante caudaloso. 

CORUMBATAHY. Carrego do Estado eleS . Paulo, banha 
a cidade ele Santa Rita do Passa Qnat 1·o e desag11a no ri
beirão desLe nome, afl'. do Claro. 

CORV[NHO. Sanga no Estado elo R. G. do Sul; clesagua 
na ma1•gem esq. do rio Taquary. 

CORVO. Arroio do Estado do R . G. elo Sul, aff. dír. 
do rio Cahy. 

CORVOS. Anoio do Estado do R. G. elo Sul, afl'. esq. 
do rio T aquary . 

CORVOS. Lagôa elo Estado de Sergipe, no termo de 
Campos. . 

COSINHA. Extenso lago do Estado do P iu·á, na ilha do 
Cacoal Grande ou Cuieiras . (Barão de Mar ajá). 

COSME. Rio do Est,ado de · Sergipe, ail'. do Poxim, que o é 
do Cotinguiba. 

COSTA. Pov. do Estado de Minas Geraes, no dist. de São 
Cae tano do Chopotó. 

COSTA. Chapada no mun. de Santa Luzia e . Estado de 
Goyaz . 

COSTA BARROS. Estação ela E. de F. Melhoramentos do 
Brazil, entre Mungueogue e Camboat :í. . 

COSTA PEREIRA. J!!' assim tamben; denominado o rio 
S . Francisco, trib . do arroiO, Subtd que o e elo r10 Camaquan, 
e este ela lagôa dos Patos (A. Val'ella). 

COSTAS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. do 
Brejaába, que o é do Cbopotó. 
. COSTELLA . Riacho do Estado do Mar anhão, no mun. de 

Nova York. Pertence a bacia do rio Parnahyba. 

COTIA. Log. do Estado do Piauhy, na ilh a Grande, no 
rio Parnahyba. 

COTIA. · Log. do Estado do Rio de .Janeil'O, no dist. da 
Encr-uzilhada e mun . do Parabyba do Sul. 

COTIA. Estação da E. de F. SorocalJana, n o Estado de 
S. Paulo, entre Ba ruery e S. João. 

COTIA. Morl'O do Estado de Goyaz, á margem esq. do rio 
Descoberto, entre os ribeirões Samambaia e Gual'irobas. 
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COTIA . Igarapé do Est~do do Amazonas, no mun. ele 
Carapa natuba. 

COTIA. Ca rrego do EsLado do Rio de J a neiro. com um 
curso de dons kils. desagu::t. no rio Mula to. Tem origem nos 
campos ela f::t.zend::t. da Boa Vista . 

COTIA . Ribeirão do Estado de S. Paulo, banha o mun. de 
Botucat(L e desagua no rio Pardo, 

COTIA . Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, faz barra 
no rio Verde pouco abaixo de Tres Corações. 

COTIA. Carrego elo Estado de Goyaz, desagua na margem 
esq. do rio Corumbá abaixo elo l'ÍO Capiva ry . 

COURO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. da 
margeJ;TI dir. elo rio Capivary, que o é elo Verde. Recebe á 
dir . o ribeil'ão das Pedras . 

COURO DE ANTA. Morro elo Estado da Bahia, no mun. da 
Victoria. «Pela sua elevação e ponto culminante se avista o 
mar no porto de Ilheos, na distancia de perto ele 30 leguas. O 
rio P ardo banha as fraldas do dito morro, que tambem é cele
bre porque em su~.s proxim~dac~es teve loga t· um d<:JS mais en
carnicados encon t1•os dos llld.tos com seus conqmstaclores ». 
(Inf. loc. ). 

COURO DE ANTA. Set"l'a do Estado do E. Santo, no mun. 
de Piuma. 

COUTOS . Dait•r·o no mun. de Itapira e Estado de São 
P aulo. 

COVA. Carrego elo Es tado ele G'lyaz, aill. ela margem ~sq. 
elo rio Maranhão, proximo ás cabeceiras deste rio. 

COVA DO CEDRO. Log. na cidadd ele Queluz do Estado de 
Minas Geraes. 

COVAS. Log-. do TJJstado de Pernambuco, no dist . da Lnz e 
mun. de S . Lourenço da i\ia~·ta . 

COVA TRISTE. Log. elo Estado de P ern ambuco, no mun. 
de Cort•eo ~ es. 

CRACRÁ. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, no mun. da 
Bagagem . 

CRAUARY. Ilha do Estado do Pará, no mun. de Souzel. 
Ha ahi um cemiterio . 

CRAUASSÚ. Logo do Estado de Pe1•nambuco, no mun. de 
Ipojuca. 

CRAV AL. Rio do Es·tado do Pará, banha o mun . de Orixi
mina e desagua no Cuminá-mirim. 

CRESCIUMAL. Ribeir·ão elo Es·tado de S. Paulo, desagua 
na m:trgem esr1. elo rio Parahyba do Sul, proximo ao ribeiL·ão 
do Salto. 
· CRIA. Arroio do Estado do R. G . do Sul, affi. c! ir. do riu 

Cahy. Recebe o J acaré. 
CRIMINOSO. Cor·rego do Estado de Minas Geraes, affi. do 

carrego das Posses, qtle o é do rio Capivary e este do rio 
Grande. 

CRIMINOSOS. Rio elo Estado de Minas Geraes, affi. da 
margem dir. elo Lourenço Velho (illng. Francisco N. P. Viotti). 
O Sr. José ela Cos~a Carva lho diz que ·tambem esse r•io é cha
mado elos Pintos. ÜLLtros consideL·am os rios elos Criminosos e 
d_os Pintos como dous rios cli:!I'erentes. 

CRIOULO. Sel'l'a do Estado de JVIinas Geraes, no mun. elo 
Alto Rio Doce . 

CRIOULOS. Pov. elo Estado de Minas G~raes , no dist. de 
Agua Limpa e mun. de Minas Novas. 

CROA Y. Igar apé do Estado do Pará, na com. de Chaves. 
GRUBIX Á. Serra elo Estado elo E. Santo, no mun. elo 

Riacho. 
CRUBIXÁ. Rio elo Estado do E. Santo, no mun. de Piu

ma. Desagua no rio Iconha. 
CRUBIXÁ-ASSÚ. Pov . elo Estado do E. Santo, na com. 

ela Leopoldina, com eschola. 
CRUXATY. Log. do Estado do Ceará, no mun, de !ta

pipoca. 

Pe~!~~Ál~~:; ~~!~~~~~l~~ Rio ele Janeiro, no mu,n. ele SãO" 

CRU Z. Pov. do illstaclo de Min!l.s Geraes no dis t. ela Va.1·gen.c 
Grande e mun . ele Juiz ele Fóra. 

CRUZ. Pov. elo Estado ele Minas Geraes, a quatro luis. 
do clist. da União, pertencente ao rnun. de Barbacena. 

CRUZ. Morro elo Estado de Minas Geraes, na cidade de Sa.: 
bará, com uma capella ela Santa Cruz. 

CRUZ. Anoio elo Est!l.clo elo R. G. do Sul, affi . esq. do rio 
Camaquan, trib. da lagôa dos Patos. Recebe á esq. o 
Perdiz. 

CRUZ. Arroio do Estado elo R. G. do Sul, all'. clir. do ri
Iju:hy -Grande. 

CRUZ. Arroio do Estado elo R. G, do Sul, afl". do rio UrU: 
guay, entre o Cambahy e o_Ibicuhy . 

CR UZ. Carrego do Estado de Minas Geraes, uff. do ribeirão 
'l'apanhü, que o é do Turvo Pequeno. 

CRUZ. Cor rego do Estado de Minas Ger~,es , nasce na serra das·. 
Sebe Lagôas e vai desagua1• no Palmital, aff. elo Jequitibá . 

CRUZ. Porto no rio Parnahyba e Estado elo Piauhy, 
CRUZ ( Sant~,). Log. no mun . ela Prainha e Estado elo 

Pará, com uma esch., Cl'eacla pelo Dec . n. 39.2 ele 29 ele de"
zembt•o de 1896. 

CRUZ. (Santa). Pov. do Estado do Ceará, no termo cle
Campo Grande. 

CRUZ. (Santa). Log, do Estado de Pernambuco, no mun. 
de T aquaretinga . Ha outt·os lagares do mesmo nome nos muns. 
elo Rio Formoso, Iguarassà e Barreiros. 

CRUZ (Santa) . Dist. elo Estado da Bahia, no mun. ele· 
Campo Largo. 

CRU Z. (Santa). Pov. do Estado ela Bahia , na com. ele 
Caravellas, com uma eschola . 

CRUZ (Santa). Bail·ro elo Estado de S. Paulo, na cidade• 
ele Brotas, á qual ó ligado pot· uma boa ponte ele pedra sobre o 
rio Jacaré-pepira-mirim. Tem uma C!l.pella de invocação ele 
Santa Cruz. 

CRUZ (Santa). Baino elo mun, de Itapira e Estado de 
S. Paulo. 

CRU Z. (Santa). Bairro elo mun. elo E. Santo do Pinhal 
e Estado de S. Paulo. 

CRUZ (Santa ). Bairro do Estado ele S. P aulo, no mun. 
ele Santa Br anca . 

CRUZ (Santa). Log. elo Estado de S . Paulo, na estação 
do Cruzeiro. 

CRU Z (Santa ) . Bairro do Estado de S. Paulo, no IDUtl. 
de Queluz. 

CRUZ (Santa). Bait·ro elo mun. do Bebedouro e Estado 
de S. Paulo. 

CRUZ (Santa). Bail·ro do mun. de Hatiba e Estado de 
S. Paulo. 

CRUZ (Santa ). Log. elo Estado d6 Paraná, no mun. ele 
Paranagu:í.. 

CRUZ ( [:\anta) Dist. policial no termo da capital elo Es
tado do Paraná . 

CRUZ (Santa). Pov. elo Estado de Min as Geraes, a quatro 
kils . da cidade de Lavras, com 50 habs . e umas 20 casas. 

CRUZ (Santa ) . Log. do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
de Pitangny. 

CRUZ (Santa) Ponta. no li"ttoral · ela bahia ele Gua-
nabara, no EsLado do Rio de Janeiro, proxima á ponta do
Mata- Fome. 

CRUZ (Santa) . Carrego elo Estado ele S . P aulo, aff. do
rio Bata taes, que o é do Sapucahy . 

CR U Z ( Santct ). Arroio do Estaclo do R. G. elo Sul, aff . da 
margemclir . elo rio Cahy. 

CRUZ (Santa) ArL•oio elo Estado do R . G . elo Sul, afl:'. díl 
margem esq. elo rio Pardo, proximo á embocadura deste rio. 
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CRUZ ALTA. Corrago do Estado de Minas Gerae3, aff. elo 

ribeirão Tl'ombuca, que o é elo Congonhal e este elo rio Gl'ancle. 
R ecebe o Olho el' Agua. 

CRUZ DA CONCEIÇJ\.0 (Santa). Mun. do Eslado . à_: São 
Paulo, na cJm. ele Pirassununga, banhado pe1o rtbel1'aO elo 
Roque, a li. elo Mogy-guassú. Foi creael0 pela Lei n. 533 de 4 
de julho ele 1898. 

CRUZ DAS ALMAS . Log. do Estado de P ;n•nambuco, no 
clist. do Poço da Panella. 

CRUZ DAS ALMAS. B:).irro elo mun. de Ittt e Estado ele 
S. t aulo. 

CRUZ DO BERNARDO (Santa). Morro do Estado de Ser
gipe, no mun. ele S. Cbristovão. 

CRUZ DO PASSA CINCO (Sa-nta.). Bairro elo mun. do Rio 
Claro e Estado ele S. Paulo. 

CRUZ DO PEIXE. Log. do Estado do Parahyba do Nel'te• 
no mt:n . da capital. 

·CRUZ DOS PINHEI ROS (San·ta}. Bairre do Estado de São 
Paulo, no mun. ela Na'fiividaéle, com esc'hola . 

CRUZEIRO. Pov. do Estado do Ceará, no mun. ele Bebe
ribe. 

CRl':JZEIRO. Ba.irro da cidade de S. João Baptista, no Estado 
de Minas Geraes. 

CRUZEIRO. Log·. no eljst . de Marianuas, mun. de Ubá e 
Estado de Minas Geraes. 

CRUZEI R O. Log, do Estado de Minas Geraes, n·o clist. da 
Ressaquinha e mun. de Barbacena. 

CRUZEIRO. Mort·o elo Estado ele Minas Geraes, a O. do 
districto ela União, pertencente ao mun. ele Barbacena. 

CRUZEIRO . Ribeirão do Estado de Goyaz, ban:b:a o mnn. 
da Palma e des agua no rio Maranhão. 

GRUZEIRO DE O:L[VEI RA Log . do Estado de Min·ae 
Geraes, no mun. elo Ri0 Preto, elis·tante da cidade dest~ nome 
8 kils ., e proximo ao -ribeirão Sant'Anna. Possue umas poucas 
casas de sapé, entt·e as quaes se ergue uma pe~tena. capella, de 
N, S. da P enha, t endo na fren·te um grande (,rnzeu·o. Esta a 
580 metros de aHitude, possuindo bom clima e sendo exeellente 
a posição do local para fulul'amente desenvolver-se, attrahtndo 
muitos habitan tcs . 

CRUZEIRO DO SUL. Log. do Estado de Perna mbuco, no 
mun. de Agua Preta. 

CRUZES. Log. do Estado do Paraná, no mun. do Rio 
Negro. 

QR UZES. EstaçãO' ela. E. de F. de Araraquara, no EstadG> ele 
S. Paulo, no kil. 13 . 

CRUZES. Carrego do Estado de Minas Geraes, a:ff. do rio 
Grande, 

CRUZINHA. At,roio do Es>trudo elo R. G. do Sul; clesagua 
na Omargem dit·. do rio da Ilha en'tre os at•roios Padi,lha e 
Bôa Vista. 

CRYSTAL. Pov . elo Estado do E. Santo, no mun. do 
.Alegre e dist. do Praclo. 

CRYSTAL. Bait,ro do mun. de· S. Roque e Esbado de São 
Paulo . 

CRYSTAL. Morro do Estado do Paraná,. no mun. de 
Morretes. 

CRYSTAL. Rio do Estado de Goyaz; vai para o rio elo 
·Sal ou para0 Maranhão. Recebe· o Santo Antonio. 

CUADOR. Carrego do Estado de Goy az, banhao mun. da 
Parlma e desagua no :r-io das Pedras, afl:'. do Maranlhão-. 

CUAREUNÉ . Lago do Es·tado do Amazonas, na margem 
esq. do rio Branco. 

GUBATÃO. Bairro da cidade de Itapira e Estado ele Sao 
Paulo, a margem di r. do ribeirão da Penha. 

CUBA TÃO, Baüwo na cidade do. Limeira e· Estado ele 
. S. Pauio. 

0UB·ATÃ0. Log. elo Estado cl.o PM·aná, no nnin. ele Guaro.
tuba. 
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CUBATÃO. Pec1ueno rio elo Estado de S. Paulo, atr. elo 
cor rego da Mat·ta, q tte o é do rio S . Pedro e es te do Par.do. 

CUBATÃO . Corrego do Estado de S. Paulo, margêa a 
cidade da Fránca e desagua no Bagres, ali'. elo Sapucaby . 
. CUBATÃO PEQUENO, Col'l'ego elo Estado ele Minas Ge
raes, afL ela margem esc[ . do rio Lourenço Velh o. 

CUBICtJLO. Log. no num. ele Magé e Es·tado do Rio 
de Janeiro. 

CUBICULO Log . elo Estaclo de Minas Geraes, no dis t. ela 
cidade de Salinas . 

CUBIUTUBA. Log. do Estado-do Amazonas, á margem 
esc1. do rio Padauiry, na subpt•efeitura de S. Joaquim e mun. 
de Barcellos . 

CUCUCURUNÃ. Log. elo Estado do Pará, no mun. de 
Santarém, :i margem dit•. elo rio Tapaj oz. 

CUECÊ. Lago do Estado elo Pará; elesa(\' ua na margem 
dit·. do rio Cmua ( de Alemquer ) . 

CUIA. Cort·ego do Estado de Goyaz, no mun. de Cavai
ca nti . 

CUINARANA. Rio do Estaio do Par:S., no mun. ele Mara
panim, nas divisas ele Cintra. 

CUJUBIM. Ilha do Estado d:J Amazonas, no rio Branco, 
aff. do Negro. 

CtJ JUBIM . Igarapé elo Estado do P <U·á , no mun. de 
Alemc1uer. 

CUJUBIM. Lago do Eshelo elo Pará ; elesagua na margem 
dir. elo rio Maecurú (H. SrnHh). Tambem e~ crevem Cuyuby e 
Cujuby. 

CUMAPY . Lago do Estado elo Amazonas, em frente da ilha 
do ApaL"a, no mun . de Teffé. 

CUMATAN. Rio do Estado da Bahia, no littoral, entt•e 
Taperoá e Santat•em. 

CUMAÚ. Pequenos lagos do Estado do Par;i formados pelas 
aguas do rio i\>latapy despejando-as na margem esq. do rio 
Amazonas pet·to ele Mazagão. Tambem são denominados 
Ma·tapy. 

CUMINÁ .· Uma das subpl'efeituras em que se divide a 
com . de O!Jidos, no Estado do Pa rá. Comprehende 0 rio Cu
min á (as illías Mocambique e Tracuá) ela cabe,:eira e enseada. 
do l'lfatapy para cima. 

CUNARIJÓ. Igarapé do Estado do P ará, no mun. de 
S . Domingos da Bô~L Vista. 

CUNAUARÚ. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun . 
de HumaytL 

CUNHA. Pov . do Estado de Minas Geraes, a sais ki!. do 
dist . ele N. S. elos Reme~lios, per·tencenLe ao mun. de Ear
bacena, 

CUNHA. Morro elo Estado do Rio de Janeiro, proximo aos 
morl·os ele Cantagallo e dos Mariannos e no espaço que medeia 
entre a E. ele F. do Norte e os rios Saracuruna e li:strel!a. 

CUNHA. Col'rego do Estado de Minas Geraes , aff. do ribei
rão Gandarella. 

CUNHA . Ribeirão elo Est.1do de Minas Geraes, desagua na 
mat·gem esq. do rio Pará, proximo á estação de -Pitanguy . 

CUNHAHY. Ilha do Estado elo Pará, no igarapé do seu 
nome, cerca ele 20 kils . de sua foz que demora na margem esq. 
do igarapé do Lago, all:'. do rio Mar.acá. Ao SO. dessa Hl'la ha 
um gt•ancle rocheào ta~hado verticalmente ·tendo mais ou menos 
oito mett·os de altura sobre uma extensão de 300 me1wos fJ.Ue 
contot,na a ilha marginada nesse lagar por uma enseada (0r
mada. pelo igarapé · nel-le eJ.:istem em dista,nei'as e alturas des
eguaes quatro pequenas i;p·uLas formadas pela P!'Opria- natu1·ez<t 
e que se!'vem de necroterio dos indigenas. 

CUNHANSINHO. Rio do Estado do Amazonas, no m.un . 
de Humayt;l..,. 

CUNHA-PU CÁ. Ilha no rio Branco, aff. elo Negro; no 
Elshào do Amazonas . 

CUNHAS . Pov. do Estado de à'linas G3raes, no dist . da 
Espera e m·.m. do Alto Rio Doce. 
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CUNHAS. Pov. elo Estado de Min as' Geraes, no num . da 
Formiga. 

CUNUARÚ Igat·apé do Estado do Pará, no mun . de Ca· 
metá . 

CUP ARÁ. R io e lago do Estado elo Amazonas na margem 
esq. elo rio Madeira . 

CUPARYHA. Lago elo Es tado elo Amazonas, na ma rgem 
esq . do rio PUt·ús . 

CUPAU'. Lago do Estn.clo de Pará ; desagua na margem 
esq. elo rio Clll·uá (de Alemquer). 

CUPII. Lago do Es tado do Am:1zonas, na m:J.rgem esq . 
elo rio Branco. 

CUPIJOCA. Furo do ~s tado do P a rá, na circumscripção de 
Matacurá e com . de Baião . T ambem escrevem Cupinjoca . 

CUPIM. Log . do Estado do Mara nhão , nas divisas da villa 
de Flores, ao Norte. 

CUPIM. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no f o districto 
da cidade de Ca mpos, com duas eschs. publicas . 

CUPIM . Carrego do Es tado de Minas Ger aes , ali'. do rio 
Gr ande. 

CURÁ- CURÁ . Paran á e lago do Estado do Amazonas , no 
mun. de Ca nuta.ma , á margem dir. elo rio Purús. 

CURICACASINHO. Lago do Esta.clo do Pará ; na m~rgem 
clir. do rio Curu[~ (de Alemquer) . 

CURICOARA. Lago do Es·tado elo Par[~ , na margem dir . 
do rio Curuá (ele Alemquer). 

CURIMATAÚ. Com. do Es tado elo R. G. do Norte. Com
prehende os ·termos de Nova Ct·uz e Santo Antonio. 

CURIMATAU. Log . do Estado do R . G. elo Norte, no mun. 
ele Cuitezeiras. 

CURITUBA. Pov. elo Estado ele Set•gipe, no ·termo do Porto 
ela Folha , ele cuj a sede dis ta 99 kils. E ' cen \ral, vivendo os haJ)s. 
ela industria pastoril. 

CURRAES . Um a das subpt·efeitut·as em que se divide a 
com. ele Obiclos, no Estado elo P ar á . Começa ela boca do iga
r apé elos Curraes até o igarapé da Paciencia . 

CURRAL . P equeno grupo de ilhas sitttaclas ne rio Tapa,ióz, 
acim a do 1-taituba, no mstado do P ará: Em frente ela ilha 
grande do Cut·ral desemboc:t o igar a pé Capituam. 

CURRAL. Rio do Es tado elo P ará , no municipio da Ponta 
ele P edras. · 

CURRAL. Lago d0 Es tado do Amazonas, na ilha Sopeá e 
mun. de Codaja~ . 

CURRAL ALTO. Log. elo Estado do R. G. elo Sul. no mun. 
de Santa Victori a . 

CURRAL DE ANTONIO FERREIRA . Carrego do Estado 
da Bahia , banh a o mun. elo Morro elo Chapéo e elesagua no rio 
Bonito. 

CURRAL DE ARROIOS. Arroio do Estado do .::tio Grande 
do Sul, trib . da lagõa Mirim . 

CURRAL DE PEDRAS . Serra elo Estado llas Alagoas, a 
E. de Entre Montes (Almao ak das AlagOas, 1895, pag. 54). 

CURRÁLEIRO. Log . elo Estado ele Minas Geraes , no dis t. 
da cidade dt~ Patos . 

CURRALEIROS (Garganta dos). Ent re Livramento e Car
valhos , na E. de F. Sapucahy, nr• Estado de Minas Geraes, a 
1.295m,700 de altura sobre o nível do mar. 

CURRALEIROS. Ribeil·ão elo Estado cl e Minas Geraes ; 
nasce na serra da Appa,recida, dil'ige-se para o N. , indo eles
aguar no rio T11rvo Grande, onde toma o nome de ribeirão 
do Barulho , visto apresentar em seu cnr~o a lgumas ca
choeiras. 

CURRALINHO . Pov. do Estado de Minas Geraes, no clist. 
de Bias Fortes. 

CURRALINHO. Serra elo Estado ele Sergipe, no mnn . de 
Itabaianinha, proxima á margem esq. do rio Cot inguiba. (Silva 
Lisb'o:.t . Chorog~· . ele Sergipe. 1897). 

CURRAL GRANDE. P ov . do Es laclo do Ceará , no mun .. 
de Paracurú. 

CURRALINHO. Log. elo Estado ele Pernambuco, no mun .. 
ele Caruarú. 

CURRAL VELHO. Carrego elo Estado ele Minas Gera.es,. 
affi. ela margem esq. do rio Ayuruoca-

CURRAL VELHO. Corrego do Estado de Min as Gerae~ 
affi. esq. do rio Verde, tt·ib. c!o Sapucahy. 

CURRAL VELHO. Lagoa do Estado do Cear á, no mun. 
do Acarahú. 

CURUÁ. Ilha no rio Branco , affi. do Negt·o ; no Es tada 
do Amazon as. 

CURUÁ. Lagos na margem dit· . do Amazonas . Não elevem 
ser confundidos com os lago3 do Curuá de Alemquer ou do 
Curu á-panema. São em numero ele tres e são fot• maclos pelas· 
agttas elo rio Ma hicâ e outros, acima um pouco das barreiras 
elo Cussa ry. 

CURUAHY. Pov. elo Estado elo Pará , n•l mun. ele San- · 
b r ém, no igarapé elo seu nome e lago grande da Fra nca . Foi:. 
elevada á pov . pela Lei n. 4.22 ele 16 ele ma io de 1896. Tem 
uma capella e esch. Foi installacla a 21 ele setembro de 1896 . 

CURUARIAÚ. R io do Es tado elo Amazo nas, affi . dir. do 
rio Ne" ro. 'l' em piassava . (Bar ão de Mar ajó.) Araujo Amazo
nas es~t·e ve Cuduriau: o major Gurj ão, O<wic~wicwi ; o Dr. 
Alexandre Rodrigues ·Ferreira, C~~ric1triaú- ; Baena, C1wi-
c~triaú.; Souza Coelho , C~trivuricwi . Dous informantes do mun-.. 
ele S. Gabriel, C~wicuriary e C~wiacttrú . 

CURUARÚ. Igarapé do Estado do Pará , no mun. do Ori
ximina. 

CURUAUA'. Rio elo Estado do P a,rá, ba nha os muus. de"· 
SoUt·e e !Vlonsarás e clesagua no rio Pará, 

CURUMUCURY. Uma das subprefeituras em que se divide · 
a com. de Obiclos, no Estado do Pará . Começa ela margem 
clir. do iga rapé Curumucmy, margem oriental do lago elo. 
Cuntmucury, até o igarapé Juraquiquára. 

CURUPA'l'Y. Log. do Est:J.elo do Amazona~, no mun. de .. 
Codaj az, á margem esq . elo igarapé Matto Grosso. 

CURUPIRA. Estação ela E. de F. P a ulist a , no Estado de. 
S. Paulo, entre Sant'Anna e Louveira. 

CURUPIRA. l\Iorro do Estado d~ Matto Grosso, no dist. de 
Brotas e mun. do Livramento. 

CURUPIRA . Ilha do rio Branco, aff. do Negro, no Estado 
do Amazonas. 

CURUPITANGA. Ilba do Es·tado do P ará, na circumscri
pção ela Joroca e com. de Cametá. Encontrei escripto Caripi
tomba. Serão dons Jogares eliffet·entes ~ 

CURURÚ. Grande ilha, talvez a maior elo rio Tapnjoz. 
Mede perto de 15 kils . de extensão. Nella ~cham-se pequena~ 
campinas, lagos, castanhaes e carossaes. O rto que deu o nome a . 
gt•ande ilha, o igarapé do Cururú, atravessa uma importa nte· 
região de campos, 9nde sa vê hoje a maior parte da nação Mun
durucú. Os campos de Cururú parece se es tenderem até ás 
prox,midades da cachoeira das Sete Quedas e o Cumrú correnda 
para llelamen·te ao S. Manoel., do qual dista, na altura das. 
Sete Quedas, um a dous dias de marcha. 

CURUZÚ. Ribeirão do Estado elo Rio de Janeiro, banha o
mun. da Barra elo Pirahy e desagua na margem dir. do· 
,Piraby. 

CURUZÚ. Lageado elo Estado do R. G. do Sul , na colonia. 
Jaguary. 

CURVINAS. Canal no littoral do Estado do Pará , a duaS> 
milhas ao SO da ponta do 'l'aipú e continuando ao NE. entt·e 
a ponta e o banco Coroinha . Communica a costa com o rio 
Mojuim, é estreito e na baix:amar tem profundidade menor 
de uma braça , ele modo que só se pôde demandai-o com meia. 
maré em diante. 

CURYANGOS. Pov. do Estado de Minas Geraes, no dist. 
ele S. João ela Vigia e mun. de Arassuahy. E' um pov . novo. 
muito .florescente , com comme1·cio regular e lavoura de café 
nas excellente3 terras da soberba matta do Jequitinhonha. 
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CURYCURYARY. Serra do Es·tado do Amazonas. no mun. 
de S. Gabriel. Tem um pico com 400 a 500 metros ·da altura 
denominado Tapiaca-Cuiteri17 (serra da Tapioca) . 

CUSCUSEIRO. Mono do Estado de Goyaz, á margem dir. 
do rio Piancó ou Anicuns, trib. do Capivary, que o é do 
Corumbá . 

CUSTODIO . L0g . elo Estado do R. G. çlo Norte, na pov. 
do Jericó do mun. de Santa Cruz. 

CU-TAPA. Corrego elo K;tado ·ele Minas Ger aes, aff. do 
Sabará, no mun . deste nome. 

CUTIANOS . Rio do Estado de S. Paulo, no mun. ela Pie
dade. 

CUTIUAIA. Ilha d0 Estado do Amazonas, no mun. de 
S. Gabriel. (lnf. loc.) 

·cUXIPIARY. Ilha do Estado elo P ará, no mun. de 
Cametá. 

CUYABÁ. Rio do Estado de Goyaz, ail'. da margem esq. 
do Verde, trib. do Maranhão. 

CUY ASIHA. Lago do Estado elo Amazonas; desagua na 
margem dit·. do rio Purús. . 

CUYUCUYÚ. Cachoeira no rio Crepury, atr. do Tapajoz 
(Ct·eveau). Gra?de queda fo~·n:anclo tres salto~ disti?-ctos; no 
verão não se pode passar swao por t erra. Nao sera a mesm a 
cachoeira denominada por outros Cuicuiapé? 

CYPRIÃO. Lagôa do Estado do Rio de J aneiro; tem quatro 
kils. qs. de superlície . Escôa as suas aguas por interrneclio do 
rio Andreza . Fica proxima á la.gôa do Capim. 

D 

DAMAS. Arraial do Estado do Ceará, no mun . ele Po-
r_angaba.. 

DAMASO (S.) Carrego do Estado do l!.io de Janeiro, 
bn.nha o mun. ele Cantagallo e clesagua no rio Negro. 

DAMIÃO Morro do Estado do Rio de Janeiro, proximo da 
E. F. elo NÓrte, ela fazenda elo Jaguaré e elo morro Quebra 
Côco. 

DANGRINHO . R io do Estado de Sergipe, ::J.ff. elo Japa
r a tuba. (Silva Lisbôa. Ch01•ogl' . ele Se1•gipe. 1897). 

DANTAS . Riacho do Estado do Maranhão, no mun. de 
Nova York. 

DANTAS. Porto no rio Cotinguiba e Estado ele Sergipe. 
DELFIN.A. Corrego do Estado de Minas Get·aes , aJT. do 

rio Taboão, que o é do rio Baependy . 
DELGADO. Bairro elo mun. de Limeira e Estado de São 

Paulo. 
DEMENENI . Rio elo Estado do Amazonas, aff. do Aracá., 

qüe o é do rio Negro. Por elle communica-se o Aracá com o 
Catirimany. 'l'am bem .escrevem Di miny. 

DENDÊ. Rio do Estado ele Sergipe, aff. do Vasa-barris. 
DENTE . Pico el evado da serra clo3 Orgãos, no Estado do 

Rio de Janeiro, proximo aos picos donominados Dedo de Deus 
e Frade. E' assim denominado por tgr a fórma de duas rau:es 
de um queixal. 

DENTRO ( L agôg. de) . E' assim denomi_nada a l ~gôa 
F eia , na parte meridional; no E~tado elo Rto ele .Jnnetro. 
Della sahem os rios Novo, Ingá, Barro Vermelho, Furado e 
Velho, que vão ao Assú ou Iguassú. 

DENTRO (Lagôa de). Na fazenda do Jaguara, dist. elo 
Mattosinhos e Estado de Minas Geraes. 

DERBY. Estação da E. ele F. Central cl~ Brazil, .no Dis· 
tricto Federal, entre S. Christovão e Manguetra, ~ 4 ktls., _064 
distante da Es tação Central e a 7 m. 071 actma do DI vel 
do mar. 

DERRUBADA Arroio do Estado elo R. G. do Sul, aff . da 
"!llargem esq . do Lageado, trib . elo braço meridional que íórma 
o arroio Duro, trib. da lagôa dos Patos. 

DESCALVADO. Bairro do mun. de Bo·tucatú e Estado de 
S. Paulo. 

DESCANSO (Morro do). Assim era denominada a aba do· 
morro do Castello que cabia para o lado do mar, na cidade elo 
Rio de Janeiro. 

DESENGANO . Rio aff. ela margem dir. elo Soht•ero, tl'ib. 
elo Santo Antonio, que o é elo Pomba e este elo Parahyba 
do Sttl. 

DESGRAÇA . Ilha no rio Branco, afl'. elo Negro; no Es
tado do Amazonas. 

DESIDERIO (S.). Dist. do termo ele Barrei r as ; no Estado 
da Bahia. 

DESIDERIO. Rio elo Estado da Bahia, no littoral, entre 
Tapet·oá e Santat·em. 

DESPIQUE. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, atf. da 
margem esq . elo Maratá., que é elo rio Cahy. 

DESPROPOSITO. Bairro do mun. da Chrislina e Estado 
de Minas Geraes. 

DISPRAIADO. Arroio do Estado elo R. G. elo Sul, afL 
esq. do lag~ado ela Serrinha. 

DESTERRO. Log. do Estado do Am azonas, á margem esq_ 
do rio Jntahy, no mun. de Fonte Bôa. 

DESTERRO. Riacho do Estado da Bahia, aff. ela margem 
esq. elo Bendengó. Recebe á esc1. o rio elas •rocas e o elo Al
godões e á clir. o Baixa d'Agua. 

DESTERRO. Lagôa do Estado de Sergipe, n o mun. ele São 
Christovão. 

DIABRETE. Ponta no rio Vasa Barris e Estado de SeJ,'
gipe. 

DIAMANTE. Arroio do Estado elo R. O. elo Sul, afl'. esq. 
do rio Taquary. E' tambem denominado Barracão. 

DIAMANTES. Pov. do Estado ele Minas Geraes, no dist. 
de Brejauba e mun. ela Conceição, com uma egreja da invo
cação ele S. Sebastião. Dista da séde elo clist. 1 S kils .. 

DIAMANTES. Carrego elo Estado de Minaes Geraes, no 
dist. de Itambé. 

DIAMANTINA. Log. do Estado do Paraná, no ·termo da 
Palmeira. 
9n:AMANTINO. Log. do Estado elo Amazonas, no mun . 

de Silves. 

DIAS. Bairro elo Estado ele Minas Geraes, a 18 kil5. mais 
ou menos da estação do Pirungninho e a 12 de S. Caetano da 
Vargem Grande. Possue perto de 20 casas, uma esch., clm~s 
machinns para beneficiar ca,fé, sendo uma movida a vapor, e 
engenhos para a moagem da canna. Lavoura de café, fumo e 
cereaes. E' tambem denominado Bom Successo. 

DIAS. Serra elo Estado de Minas Geraes, no dist. da Var
gem Grande. Dizem clella nascer o ribeirã o elos Porcos, a.ft". 
elo Sapucahy. Estende-se parallelamente á serra do Piran
gussú. 

DIAS CARNEIRO. Parada na E. de F. de Caxias a S . J osé 
de Cajaseira:s, no Estado do Maranhão, no kil. i 5. 

DIMINY. Vide Demeniny. 
DIOGO. Carrego do Estado de Minas Geraes, aff'. do ribeirão 

Gandarella. 
DIOGO. Salto formado pelo rio Pardo, na e3trada que vai 

de Casa Branca a Cajurú; no Estado de S. Paulo. 

DIVINO . Corrego do Estado de Minas Geraes, banha a pov. 
do seu nome e desagua na margem di r. elo rio Pomba. 

DIVISA . Serra que extrema os Estados elo Rio de Janeiro 
e Minas Geraes. 

DIVISA. Rio elo Estado de S. Paulo, banha o mun. de Bo
tucatú e clesagua no A,lambary. 

DIVISA. Arroio do Estado elo R . G. do Sul, aff. do Sil-
veira . 

DIVISA. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. ela mat·gem 
esq. do Botucarahy. 
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DIVISA. Arroio do Estado do R. G. do Sul, :df. do a;rroio 
dos Ratos 

DIVISA . Arroio do E:;;tn.clo elo R. G. do Sul, affi, ela margem 
clir. elo rio Jaguary, trlb. elo Ibicuhy. 

DIVISA. Arroio elo Estado elo R . G. do Sul, limi·ta a O. 
a colonla Caxias e nasce na de Bento Gonça,lves. Desagaa á 
esq. do rio Taquary. 

DIVISA . Arrolo do Estado do R. G. elo Sul, afl'. dir. elo 
Velhaco, trib . da lagôa dos P a tos. 

DIVISA. Arroio elo Estaelo elo R. G. do Slll, affi. esq. elo 
braço septemtional que fórma o arroio Duro, tl'ib. da lagôa 
dos Patos. 

DIVISA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, n~sce perto 
da Encl'uzilhada e entl'a na mal'gem esq. de rio Angahy, um 
pouco distan·te da fazenda do Nat·cizo. 

DIVISA. Ribeirão do Estado de Matto G1•osso, aff. do Lo
binho, que o é do rio Vel'cle. Em sua cabeceira denomina-se 
Carandá. Recebe o corrego do Ma tto Secco. Fica no mun. do 
Diaman tino. Tem muitos mangaes. Recebe ainda o ribeirão da 
Ponte. 

DOCE. Ribeil'ão do gstaelo ele Minas Geraes, no mun. 
do AI to Rio Doce . Banha o pov. de Viveit·os e desagua no rio 
Chopotó . 

DOCE. Oorrego do Estado de S. Paulo, banha o mun. de 
S. José do Rio Pat·do e clesagua no rio Verde. 

DOIDO. Morro do Estado do Rio ele Janeiro, no mun. ele 
S. Sebastião do Alto. 

DOMINGOS (S.). Bairro elo m•.lll. ele Arêas e Estado de 
S. P aulo. 

DOMINGOS (S.). Serra do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
do Alto Rio Doce. 

DOMINGOS. Corrego do Estada de Minas Geraes, affi. do 
ribeirão dos Coelhos, que é do rio S. João e este do rio 
Pará. 

DOMINGOS (S.). Rio do Estado do Rio ele Janeiro, atr. da 
margem dir, do rio _Muriahé, entre o Salgado e o Todos os 
Santos. 

DOMINGOS (S.). Ribeirão do Estado de S. Paulo, banha 
·O mun. de Jaboticabal e desagua no rio Turvo . 

DOMINGOS (S.). Ribeirão do Estado . de Minas Geraes, 
nasce na serra de Arrepiados e desagua no rio Casca. 

DOMINGOS lS.). Ribeirão do Estado de Minas Geraes, 
-affi . do Brejahubas, que o é do Cbopotó . 

-DOMINGOS (S.). Cort·ago do Estado de Minas Geraes, atr. 
do rio Itahim, trib. do Sapucahy-mirim. 

DOMINGOS (S.). Ribeirão do Estado de Goyg,z, .banha o 
mun. de Boa Vista do Tocantis e desagtta no riO deste 
nome, 

DOMINGOS ALVES, Collina. do Estado de Goyaz, no mun. 
<le Santa Luzia. 

DOMINGOS MARTINS. Log. do Estado ele Minas Geraes, 
no mun. da Formiga. 

DONA. Rio do Estado de Sergipe, ·aff. do Siriry. 
DONGO. Morro do mun. de Magé e Estado do Rio de Ja

neiro, no lriry . 
DORNELLAS. Pequeno rio do Estado de S. Paulo, banha 

·O mun. de S. João da Boa Vista e de~agua no Jaguary-mirlm, 
atr. do Mogy. 

DORNELLAS. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha o 
mLtn, do AHo Rio Doce e desagtta no rio Espera, aff. do Cho-
1potó. 

DORNELLAS. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, atl'. 
·do rio Carangola. 

DOURADO. Rio do Estado do Rio de Janeir<J, banha o 
11nun. de Cantagallo e desagua no rio Grande. Recebe o Duas 
Barras e o Macedo . 

DOUS IRMÃOS. Log. do Estado do Paraná, no mun. de 
.S. João do Triumpho. 

DOUS IRMÃOS. Morro na cidade de Sabarú. e Estado de Mi
nas Geraes. 

DOUS IRMÃOS. Collina no mun . de Santa Luzia e Estado 
de Goyaz. 

DOUS IRMÃOS. Corrego do Estado de Minas Geraes, t•eune
se com o Jerivá e juntos vão desaguar na margem esq. do 
rio Grande, ( Carta elo Dr. Abreu Lacerda ). ~ 

DOUS RIACHOS. Log .• do Estado de Minas Geraes, no dist. 
da cidade de Grão Mogol. 

DOUS RIOS. L og. do Estado do Rio de Janeiro, no mtm. 
de S. Fidelis, com escbola. 

DR. FIDELES (Garga nta do). Entre Serranús e Aynruoca, 
na E. de F. Sapucahy; no Estado de Minas Geraes, a i049m,7QO 
sobre o nivel do mar. 

DR. FRONTIN . Passou assim a denominar-se a estação do 
Cu per tino da E. de F. Central elo Brazil no Distl'icto Federal. 
Fica a 35"' de altura acima do nivel d'o mar e entt·e as esta
ções da Piedade e Cascadura. Dista. 14 kils . 242 da estaçãQ 
Central. 

DUARTE . Pov. elo Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Lavras, a 12 kils. de Ponte Nova, a cujo dist. pertellce. 

DUAS BARRAS. Log . do Estado do E. Santo, no mun. 
do Cachoeira elo Ha:pemirim, a 16 kils. cidade deste nome e ú. 
margem do rio Itapemirim. 

DUAS BARRAS. Pov. do E>tRdo de Minas Geraes, no dist. 
de Fechados, com uma capella. 

DUAS BARRAS . Serra do Estado do E. Santo, no mun. 
de Pluma. 

DUAS BARRAS. Cot•rego do Estado do Rio de Janeiro, afl'. 
do rio Dollrado, que o é do rio Gt·ande. 

DUAS BARRAS. Cot•t•ego elo Estado de S. Paulo, banha o 
mun. ela Limeira e faz bal'l'a no ribeirão do T atú. 

DUAS BARRAS . Ribeirão do Estado de Minas Geraes, afl'. 
do ribeirão dos Monos, trib. do Pomba. 

DUAS BOCCAS. Igarapé do Es·tado do Pará, no mun. de Ca· 
metá. Parece ir para o l'io Mocoões. 

DUAS !POEIRAS. Log . do mun . do Jardim, no Estado elo 
R. G. do Norte . 

DUAS PONTES. Corrego do Estado ele Goyaz, atr . da mar
gem esq. do rio Ponte Alta, trib . do rio das Arêas, que o é do 
Corumbá. 

DUAS PORTEIRAS. Corrego do Estado de Minas Geraes, 
ali'. do rio Turvo Grande. 

DUTRA. Morro do Estado do Rio de Janeiro, a. margem do 
rio Estrella abaixo da foz do Boca Larga . 

DUTRA. Valla que communica a valia elo Honoraio à dJ 
Gabriel, ua margem esq. do rio Iguassú, no Estado do Rio de 
Janeil'O. 

DUTRA. Corrego do Estado de Goyaz afl'. dir. do rio do 
Braço, trib. do VeriEsimo. . ' 

DUTRA RODRIGUES. Linha coionial do nucléo S. Ber · 
nardo, no Estado de S. Pattlo. 

DUTRAS . Serra do Estado do R. G. do Sul, no mun. de 
Piratin,Y . 

DUVIDO QUE MÔA . Log. do Esiaclo de Pernambuc'?, no 
mun. do Ria Formoso. 

E 

EGREJ A GRANDE. Bairro do mun. de Sabará do Estado 
de Minas Get•aes. 

EGREJ A NOVA. Dist. do Estado da Bàbia, ne mun. de 
Alagoinhas·. Orago Jesus, Maria e José e diocese archiepiscopa1 
de S. Salvador. Foi elevado á parochia paio Alvará de 1 de 
novembro de 1816. Tem dua:s eschs, publs. e agencia do correio. 

EGUA. Ribeirão do Estada de Minas Get•aes, aff. esq, do 
1•io Verde, tri'>. do Sapuca·by . 
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EGUA MORTA-. Corrego do Estado de Goyaz, no mun. de 
Sat'Anna elo Antas . Reune-se com o corrego do Retiro. 

EGUAS. Riacho do Estado do Maranhão, no mun. de Nova
York. 

EIXO . Col'l·ego do Esta do de Minas Garaes, aff. do ribeirão 
Gandarel!a. 

ELEPHANTES. La gôa do Estado ele Sergipe, no mun. d03 
Gararú . 

ELEUTERIO. Ser1•a nas div isas dos Estados de S. P aulo e 
Minas Geraes. E' um contrafor·te da sel'l'a das Antas. O rio 
Eleuterio separa-a da serra da Forquilha. 

ELEUTERIO DE B AIXO . Bairro do Estado de S. Paulo, 
no mun. de Hapira . No mesmo mun. ha ou·tro bairro denomi
nado E!e u terio de Cima. 

ELISEU . S(lrra do Estado de Serg ipe , no mun. de Campos. 

ELLISON. Estação ela E . de F. Central do BraziJ, no Estado 
do Rio de J a neiro entt·e Oriente e Bifurcação, a 68k070 dis
tante ela estação Central e a 79m,740 de altura sobre o nivel do 
mar. Fica no mun. ele "V assou.ras. 

EMBAHÚ . Vide Imbahú . 
EMBIRA. L og . do Estado de l\1atto Grosso, no mun. de 

Nioac. 
EMBlRA . Serra elo Estado ele Sergipe, no mun. de Campos. 

E MBIRUSSÚ. Corr('go att"aves3ado pela E. de F. Mogyana. 
Ramal de Caldas, no kil. 7 . 

EMBOABAS. Bairro elo Estado de S. P aulo, no mun. de 
Mogy -mirim. 

E MILIA . (D.). Passou ass im a denominar-se a estação do 
PangarHo, na E . de F. Leopoldin a e Estado elo Rio de .Ja
neiro . 

EMMIGRO. Arroio elo Es·taclo elo R . G. do Sul, aff. esq. 
do Santa Mal'ia, ·trib . do r io dos Sinos . 

EMMIGRAÇÃ O. Bain•o no mun. da capital elo Estado de 
S . Paulo, com eschs., ligado á cidade por uma lmha de 
bonds. 

ENCANTADO.Arroio elo Estado elo R. G . do Sul, confluente 
esq . do rio Taquary em fren·te a pov. do mesmo nome. 

ENCHE MARÉ. Riacho ele Estado das Alagôas, ao mun . 
de S. Migael dos Campos . 
. ENCOBERTA. Cachoeira formada pelo rio Muri ahé, a dons 
kils . da cidade des·te nome; no Estado de l\1.inas Ge_raes. Ahi 
o rio desapparece em uma extensão ele mais de 30 metros, dei 
xando na parte superior um amontoado de pedras em desordem 
e superpostas uma sobr e outras. 

ENCONTRO. Rio do Estado ele Minas Geraes, banha o distr. 
da Soleclacle e elesagua na margem dir. elo Sapucalty . • 

ENCONTRO. Corl'ego do Estado de Mabbo Grosso, aff. da 
margem clir. elo rio elos Patos, no mun. elo Diamantino.· 

ENCRU ZI LHADA . L og. elo Estado de Pemambuco no distr• 
da Graça. 

ENCRUZILH ADA DO CEMITERIO. Log. do Estado elo 
R io de Janeiro, no distr . elo 1' imbó e mun. de S. F idelis . 

·ENFORCADO . Morro do Estado ele Minas Geraes, de.fL·onte 
do a'l·rai al ele Santo Antonio do Rio Acima. 

ENFORCADO. Lagõa do Estado elo R . G. do Norte, no mun. 
do Natal. · 

ENGANCHA. Ilha elo Estado do Pm~á, em S. João d.o Ara
guaya e com. de Baião. 

ENGENHEIRO CORRÊA. Estação ela E. de F. Central 
elo Bra7iil, na linha elo Centro, entre Miguel Burnier e ltabira 
do Campo; inaugurada a 1 ele dezembro de 1896. Foi as~im 
deno;mnad~ em homenagem ao engenheiro Manoel Francisco 
Correa Junwr. 

ENGENHEIRO MORSING . Estação da E. de F. Central 
elo Brazil, entre Me neles e Sant' Anna, no Estado do Rio de 
Janeiro, a 96.093 kils . distante da estação Central e a 397 me
tros de altura sobre o ni vel do mar. 

ENGENHEIRO ROHE . Estação da E . de F . Mogyana, 
no Es tado de S . Paulo. no r amal elo Rio Pardo, entre Rio 
Verde e Villa Costina. 

ENGENHO. Log. do Estado de Minas Geraes, no dis t. ele 
Trahims e mun. do Curvello. 

ENGENHO. Arroio do Estado do R . G. do Sul , banha o 
mun. da Cruz Alta e des agua no arroio Cdnceição, aft'. do 
l juhy Grande. 

ENGENHO. Arroio do Estado do R. G . do Sul, aff. dir. do 
Velhaco, tr ib. da lagôa elos Patos . 

ENGENHO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. esq . 
do braço septemLrional elo arroio Duro, trib. da lagôa dos 
Patos. 

ENGENHO. Corrego elo Estado de Goyaz, banha o mun. 
de Corumbá e desagua na mal'gem esq, . do rio deste nome. 

ENGENHO D'AGUA Pov. no mun . de Caxias elo Estado do 
Maranhão, com esc·bola. 

ENGENHO D'AGUA. Log. do Estado de P ern ambuco, no 
mun. de Jguar assú. 

ENGENHO D'AGUA. Log. elo Estado do Rio de Janeiro , 
no mun. ele 1\l!agé, com um a excellente agua , que julga-se ser . 
gasoza. 

ENGENHO DA SERRA. Ribei~ão do Estado dH Minas 
Geraes. no mun. ele Lavras. E' um dos formadores do ribeirão 
do Cou1•o ele Cervo. 

ENGENHO DA SERRA. Ribeirão do Estado ele 11'I.inas 
Geraes, passa pela fazenda elo seu nome e desagua n:'l margem 
di r . elo Capivara, afl'. elo Pouso Alto, que o é do Pomba, quasi 
em frente ao Lambary. 

ENGENHO DE SERRA. Corrego do Estado ele S. Paulo, 
banha a cidade do E. Santo do Pinhal e elesagua no ribeirão 
dos Porcos, afl'. do Mogy-guassú. Recebe o Carioca. 

ENGENHO NOVO. Bairro eloEstaelo de S. Paulo, no mun. 
de Mogy- guassú. 

ENGENHO NOVO. Estação da E. de F. Centt•al elo Brazil, 
entre Sampaio e Meyer, a 8.518 kils. distant~ da estação 
Central e a i7m,220 ele altura sobre o nível do mar . 

ENGENHO QUEIMADO. R iacho do Estado do Ceará, 
entre Ibiapina e S . Benedicto . 

E NGENHO VELHO. Log. do Estado do Rio de Janeiro, 
no mun. de Magé. 

ENGE~HO VELHO . Bah·ro do Estado de S. Paulo, no 
mun. de Mogy-guassú. · · 

ENGENHO VELHO. Ribe irão do Estado el e S. P aulo, 
banha o mun. de Mogy-guassú e desagua na margem dit•. do rio 
deste nome. 

ENGENHO VELHO. Ribeirão do Estado de S. Paulo, 
banha o mun . do Capivary e vai pal'a o rio deste nome . 

ENTRADA. Arroio do Es·tado do R . G. elo Sul, aft'. da mar
gem esq. elo rio Passo Fundo, trib. do Ul'uguay . (Alfredo 
Varella). 

ENTRADA. Arroio do ES>tado do R. 6-. do Sul, a1f. da 
mat·gem dir. elo rio Jaouhy. 

ENTRECOSTO. Bairro no mun. de Lorena e Estado de 
S. Paulo. 

ENTRE MONTES. Log. do Esta.do rio Maranhão, nas dhisas. 
da villa de Flor es, ao sul. 

ENTRE MONTES. Log. do Estado de Pemambuco, no
mun. de Amaragy. 

ENTRE RIOS. Dist. policial do Estado de S. Paulo, no· 
mun . do Cruzeiro, Cl'eado em 16 de julho ele 1896. Por suas· 
divisas passa a E. ele F. Minas e Rio e o rio Passa Yinte . 

ENVI RÁ . Rio do Estado cl!o Amazonas, banha o mu:a. de 
S . Philippe e desagua no Ta ra uacá . Recebe o igat•apé do Ouro. 

EPAUA-NEMA . Lago do Estado do Amazonas. no d'ist. de-
Ayapuá e nmill . de l\1anacapmú. · 

ERMIDiiNHA. Ll1lg. elo Estado de Mi-nas Geraes, no mun .. 
ele Conte ndas. 
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ESCADA . Log . do Es~ado do Paraná, na com. do Rio 
Negt•o. 

ESCADINHA. Serre. :lo Estado de Minas Geraes, no mun. 
do Alto Rio Doce. 

ESCORPIÃO . i11orro do Estado de Minas Geraes, aff. do 
ribeirão Gandarella. 

ESCURA. Lagoa elo Estado de Sergipe, no mun. ele São 
Paulo. 

ESCUR A . Lagoa do Estado da Bahia, no mun. de Amar
gosa . 

ESCURO. Morro do Estado de Minas Geraes, no dist. ele 
Santa Mal'ia do mun. de Itabira. E:' um dos pon~os mais ele
vados dás bacias dos rios 1'anque e Piraéicaba . 

ESCURO. Igarapé elo Estado do Pará, no mun. ele Ca-
metá . 

ESCURO. Cor rego elo Es·~ado ele Minas Ger aes , banha o 
dis·t. ele Luminarias e desagua na margem esq . elo rio Capi-
vary. 

ESPELHO. Cachoei ra formada pelo rio Grande ele Jacue
canga a sele e meio kils, de sua foz e em uma altitude de 

·555 me·~ros, no Estado do Rio de Janeiro. 
ESPERA . Igarapé do Estado do Pará, no mun. de Ma

.capá. 
ESPERANÇA . Log . do Es~aclo de Pernambuco , no dist. 

da Vicencia. r1a ou ~ro log. elo mesmo nome no mun. ele Pal
mares. 

ESPERANÇA. Log. do Es ~ado do Rio de Janeiro, no 
mun. de S . Fidelis, com esch ola. 

ESPERANÇA. Rio do Estado da Bahia, no littoral, entre 
Rio ele Contas e Quitungo. 

ESPERANÇA . Rio do Estado P araná, aff. da margem 
dir. elo T ibagy, entre o Lambary e o Cachoeirinha . 

ESPERANÇA. Corrego do Estado ele Minas Geraes, aff. 
<!ir . do rio Preto, mais tarde ltabapoana. 

ESPETO. Log . do Est<ldo ele Pernambuco, no mun. de 
Canhotinho . 

ESPIGÃO DO BUGRE . Log. do Estado do Paraná, no 
mun. elo Rio Negro . 

ESPIGÃO DO CEDRO. Log, do Estado do Paraná, no 
mun. da Palm eira . 

ESPINHEIRO. Lagàa do Es~ado de Sergipe, no mun. 
d? Campos . 

ESPINHO. Ilha do Estado do Pará, no mun. ele Qualipurú· 
'i'em pouco mais ou menos 400 braças de circumferencia. Limi
ta- se pelo N . com o campo e mangal do Furinho. 

ESPINHO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, all'. esq . 
do l'Ío Ij uhy-grancle. 

ESPINHO. Lagôa do Es~ado de Sergipe, no mun, do 
Rosario . Ha uma Dll'tr a com o mesmo nome no mun, de 
Campos. 

ESPINILHO. Lagôa do Estado do R. G. do Sul, no mun. 
.da Cmz Alt', na es trada de Tupasseretan. 

ESPIRITO SANTO . Pov. do Estado de Pernambuco, no 
mun . de Afogados de Ingazeira, com eschola. 

ESPIRITO SANTO. Log. do Es~ado de Minas Geraes, nos 
.arredores ela cidade de Paracatú . 

ESPIRITO SANTO. Log . do Estado de Minas Geraes, á 
margem do rio Jequitibá , dist. de Pirapetinga e mutl. de Ma-
nhuassú. · 

ESPIRITO SANTO. Log . do Estado de Matto Grosso, no 
mun. de Nioac. 

ESPIRITO SANTO. Serra do Estado do R. G. do Sul, no 
m un. ele Pit·atiny. 

ESPIRITO SANTO . Serra do Estado de Minas Geraes, á 
.esq. elo rio Ayuruoca. Dá origem ao rio do seu nome. 

ESPIRITO SANTO. Ilh;J, no rio Braaco, alf. do Negro, no 
E atado do Amazonas. 

ESPIRITO SANTO. Rio do Estado R. G. do Nor~e, aff. do 
Curninchau á, que o é do Seridó; no mun. do Jardim. 

ESPIRITO SANTO . Ribeirão do Estado do Rio de Janeiro, 
elesagua no rio Preto, aff. ele Parahybuna, perto da ponte de 
D. Honorie.. 

ESPIRITO SANTO. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, no 
mun. de Pedras e com. de Ibitinga. "' 

ESPIRITO SANTO. Ribeirão elo Estado de Minas Ger aes : 
nasce da serra do seu nome e desagua na margem esq. elo rio 
Ayuruoca, acima do ribei rão das Pitangueiras. 

ESPIRITO SANTO. Ribeirão do Estado ele Min as Ge t• aes, 
bauha o mun. de Sete Lagôas e desagua nv. margem dir. do 
rio das Velhas. 

ESPORÃO DE GALLO, Log. elo Estado de Pern ambuco, 
no mun . ele Canhot.inho. 

ESPRAI AD O. Estacão da E. de I~ . Paulista, no Estado ele 
S . P aulo, en lre Brotas e Canella, a 60 kils. distao te elo Vis
conde elo Rio Clm·o , iO de Brotas e 40 ele Dous Corregos. 

ESPRAIADO. Cor rego do Es·tado ele S. Paulo, ba.nha o 
mun . de Dous COJTegos e desagua no no do Pen:e, tnb . do 
Jahú. 

ESPRAIADO. Corrego do Es taclo de Mi nas Geraes, al1'. da 
margem di r. do Pi·~angueiras, ·trib. do Ayuruoca . 

ESTAÇÃO . Bairro do Estado ele S. Paulo, no mun: de 
Avaré, com. duas eschs. Cl"eaclas pela Lei n. 534 de 12 de JUlho 
de 1898. 

ESTEVÃO. Log . do Es~ado do Piauhy, na. ilha Gt•ande, 
que fica no rio Parnahyba. ' 

ESTEVÃO. Ponta na lagoa Feia e Estado do Rio de Ja
neiro. 

ESTEVÃO (Santo). Log. do Estado ele Pernambuco, no 
mun. de lVlur ibeca. 

ESTEVÃO (Santo). Log. do Estado de Minas Geraes, no 
clist. de E n·tre Folhas e mun, ele Caratinga . 

ESTEVÃO (Santo). Ribeirão do Estado de Goyaz, aff. ela 
margem esq. do rio P <wanan. 

ESTICA . Log. do Estado de P ernambuco, na mun. de Be-
zerros. 

ESTIVA. Sorte ele ponte rustica feita sobre alagadiços e 
barreiros e compos~a ele faxinas cobertas de terra. (A. Va
rella). 

ESTIVA . Bairro do Estado de S. P aulo, no mun. ele Hape
tininga . 

ESTIVA. Bairro elo Estado de S. P aulo, no mun. de Mogy
guassú. 

ESTIVA. Log . elo Estado ele S . Paulo, na cidade de Tau
baté, co~ capella e atravessado pela E , de F. Central do 
Brazil. 

ESTIVA. Dia~. do termo do Rio Negro, no Estado do Pa
raná. 

E STIVA. Bairro do mun. de S . Sebastião ela Pedra Branca 
e Estado de Minas Geraes. 

ESTIVA. Es~ação da E . de F. Melhoramentos do Brazil, 
no Estado elo Rio ele Janeiro, entre Barão do Javary e Mon~e 
Alegre . 

ESTIVA, Estação ela E. ele F. Mogyana, no Estado de São 
Paulo, a 97 kils. de Campina.s e a 12 de Mogy-guassú, entt·e as 
estações ele Ipé e de Orissanga. 

ESTIVA. Riacho do Estado de Alagôas, banha o mun. de 
S. Miguel dos Campos e desagua no rio S. Miguel. 

ESTIVA . Corrego alf. do Cone:9nhas, acima do salto deste 
nome, no mun: de Casa Branca e ·l!<stado ele S. Paulo. 

ESTIVA. Ribeirão do Estado de S. Paulo, banha o mun. 
do Carmo da Franca e desagua no ribeirão elo Carmo, a ff. do 
rio Grande. 

ESTIVA. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, afl:'. da 
mat·gem esq. do MaratíL, que o é do 1·io Cahy. 

53.072 
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ESTIVA. Arroio do Es tado elo R. G. do Sul, aff. da mar
gem di r. do Ferromeco, tt·i b . do rio Cahy. 

ESTIVA. Arroio do Est ado elo R. G. elo Sul; desagua na 
margem esq. do rio Jucuhy , entre os arroios Monte Alegre e 
das Carretas. 

ESTIVA, Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. do rio 
Vaccacahy- mirim. 

ESTIVA . Correo-o do Estado ele Minas Geraes, aft. dir. do 
carrego do Bananal, trib. do ribeirão da Cayana, que o é do 
rio Carangola . 

ESTIVA DO AGUDO . Bairro do mun . de Bragança e Es
tado ele l:l. Paulo, com eschol a . 

ESTIVAS. Log . do Estado ele Pernambuco, no 3o d ist . de 
'Ülind<J, . 

ESTOURADA. Serra do Estado de Pernambuco, no mun. 
de Canbotinho. 

ESTRADA GRANDE. Log. no mun. de S . Gonçalo do 
Estado do Rio de J aneiro, com eschola. 

ESTRAGO. Logardo Estado de Pernambuco, no m uu. do Brejo. 
ESTRANGEIROS. Con ego do Estado de Goy_az, reune-se 

çom o Sabino e juntos vão desaguar na ma1·gem clll'. elo rw do 
Braço, aff. do Virissimo. 

ESTREITO . Log. do l!;s tado de Pern ambuco, no mun. de 
Tac1uare Linga . 

ESTREITO. Igarapé do E ,;tado do Pará, no lago Arapecú e 
. mun . deüriximina . 

ESTREITO. Carrego elo Estado de S. Paulo, aff. do rio 
S. P ed ro, que o é do P ardo . 

ESTRELLA. Bairro do mun. de Botucatú e Estado de 
:s, Paulo. 

ESTRELLA (Sant a Cruz do). Dist. elo mun. ele Santa Rita 
do Passa Quatro; no Estado ele S. P aulo. Tem 8 aiO mil habs. 
Dista do Passa Quatro i S a 20 kils. Foi creado pela Lei n, 493 
<de 28 ele abril de i 897. 

ESTRELLA . Log. do Estado elo Para ná, na com. do Tibagy. 
ESTRELLA. Estação da E. de F. Paulista, no Estado ele 

S. Paulo, entre as estações de Oliveiras e Vieconde do Rw Claro, 
a 52 kils . de S, João do Rio Claro. 

ESTRELLA. Carrego do Estado de Mi nas Geraes, no dist. 
-de Perdões do mun. de Lavras. 

ESTRELLA D' ALVA. Log. do Estado ele Pernambuco, 
no dist, de Preguiças e mun. de Palmares, 

ESTRELLA DO NORTE. Log. do E'ltado de Pernambuco' 
no dist. de Preguiça~ e mun. de Palmares . 

EUFRASIO. Al'l'oio do Estado elo R. G. do Sul, reune-se ao 
'Bonito e juntos vão desaguar na margem dir . do Botucarahy. 

EULALIA (San ta) . L og. do Estado de Pernambuco, no mun . 
-de Palmares e dist . de Catende . 

EUSEBIO. Arroio do Estado do R . G. do Sul, aff. dir. do 
·Campo Bom, t~ib. do rio dos Sinos . 

EVA. Ribe irão do Estado de Minas Geraes, a ff. do rio Pomba 
que o é elo Para hyba do Sul, onde desag1ta 1.600 metros acima 
do Paraokena. )!]' formado pelos carregas ela Eva e do Bom 
Jardim. Recebe o Maromba. Algun s o menci onam como ail'. do 
Pirapetinga . 

EV ARISTO. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun. de 
Manacapurú . Vai para o lago Ayapuá. 

EXTREM A. Log. do Estado de Minas Geraes, no dist . de 
Trahiraa e mun. do Curvello. · 

EXTREMA . Igarapé do Es~ado do Amazonas, no mun. de 
Antimal'J, na margem esq . do rio Acre. 

F 

FABRICA. Pov. do Es ta ·io do Maranhão, no mun. deCodó, 
-com eschola. 

F ABRIGA. Rio do Estado do Pará, no mun . da Porrta de 
Pedras . 

DICCo GBOG , i03 

FABRICA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes banha o 
dist . de S. Thiago e elesagua no rio das Mortes. ' 

F ABRIGA . Carrego do Estado de Minas Geraes, aif. t!o 
r ibeirão Ganclarel la . 

FABRICA DE TECIDOS. Pov. elo Esta'o·de Minas Ge
r aes , 18 kils. da cidade de Lavras. 

FABRICIO VALLIM. Bairro elo mun. de S . João da 
Boa Vist:1, no Estado de S. Paulo. 

F ABY. Ribeil'iio do Estado de Minas Geraes, nasce na 
serra de E utre-Morros, ao pé da Mi tra elo Bispo, e desagua 
na margem esq. do rio Grande . 

FACA. Ramificação da serra elos Agudos, no Estado de 
S. Paulo. 

F ACA . Ribeirão elo Estado do Par a ná, na estl'ada de Tho
mazin a aos Ca mpos de Jaguarya hyva. Tem uma ponte de 
20,mQQ de vão. 

FACÃO . Log . do Estado de Pernambllco, no dist . de 
Vicencia. 

FACÃO. Ribeirão do Estado de S . P aulo, afL do Furnas, 
que o é do Araras , no mun. deste nome . 

F AÉ. Rio do Estado do Ceará . Vide Fael. 
FAJARDO . Ribeirão do Estado de Goyaz, aff. da ma-rgem 

esq . elo rio Verde, trib. do Maranhão . 
FALADORES. Ilha do Estado do R. G . do Sul, no 

rio Uruguay . 

FAMA. Anoio do Estado do H.. G. do Sul, aff . dir . do 
rio Cahy 

F ARELLO. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, desagua na 
margem esq . do rio Tietê acima ds salto de Avanhandava e 
da cachoeira do Campo. 

. FARIA. Colonia do Es tado do Paraná, no mun. de Cam
pma Gra nde 

FARIA. Cor rego do Estado de Minas Geraea, banha o 
mun . de Lavras e desagua na margem dir. do rio Cervo, acima 
da foz do Pü•apitinga . 

FRIAS. Ba;irro do mun. de Campo Largo de Sorocab~ e 
Estado de S . Paulo. . 

FARIAS. Pov . do Estado de Minns Geraes , no dist . de São 
Caetano do Chopoió, 

FARINHA FINA. Log. do Estado de Minas Geraes, no 
m.un. da Conceição, 

FARINHA PODRE . Carrego do Estado de Minas Geraes, 
banha o dist. de Carrancas e clesagua na margem dir. do 
ribeirão do Ch aves. 

FARINHAS. Pov. do Estado deMinasGeraes, no mun. de 
Arãssuahy, 48 kils. d istante do Salto Grande e 54 ela Vigia. 

F ARTUR A. Furo no mun. de Cametá e Estado do Pará . 
Vai para a margem dir. do igarapé Vilhena . 

FARTURA. Rio do Estado de Goyaz, trib . do Uruhii. 
FARTURA. Col'I'ego do Estado do Matto Grosso, aff. do 

Largo Grande; no mu n. elo Diam antino. 
FAUSTINA . Arroio do Estado do R. G. do Sul, a1f. da 

mal'gem esq. do arroio R ibei ro, trib . elo ri o Guahyba . 

FAVEIRO. Estação da E. ele F . Mogyana, no Est'ado de São 
Paulo, entra as estações do Carrego Fundo e T ambahú, a 219 
kil . de Campinas. 

FAXINA. Bairl'o no dist . da cidade de Tres P ontas e Estado 
de Minas Ge1·aes. 

FAXINAL . R io do Estado de S . Paulo, banha o mun. de 
Botucatú e desagua no rio Pardo . 

FAXINAL . Rio do Estado de S. Paulo, banha o mun. de 
Lençóes e desagua na mar gem di r. elo rio desle nome. 

FAXINAL. Arroio .do Estado do R . G. do Sul, aff. da 
roarg·em esq. do Botucat•ahy. 

FAXINAL. Arroio elo Eataclo do R. G. do Sul. afl'. da mar
gem esq. do l'io Jacahy. ReJebe á di r. o Taboão. 
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FAXINAL. Art•oiodoEstadeclo R. G. Sul, atr. esq. do 
Grande, tribe do a1·roio doa Ratos . 

FAXINAL. Arroio do Estado do R. G. do Sul , aJJ . dir. do 
rio Ijuhy-gl'a nde. 

FAIXINAL DO LEÃO. Arroio do Estado do R . G. do 
Sul, aff. di r. do rio Tjul1y-gra nde. 

FAXINAL QUEIMADO . Log·. de Estado do R. G. Sul, 
n o mun. de Dores do Camaqnan, á margem esq . do arroio 
"Velhaco . 

FAXINAL DOS POBRES. Log . do Estado do Paran.á, 
no mun . de P almas. 

FAZENDA. Corrego do Estado da Bahia, na E. de F. de 
Cara vellas . 

FAZENDA. Cor rego do Estado do Goyaz, aff . do Barreiro 
do Can~o, que o é do rio dos Angicos, trib. do Maranhão . 

FAZENDA DA BARRA. Ribeirão do Estado do Rio cile 
J aneiro, no mun. da Barra do Pirahy . Desagua na margem di r. 
do rio Parahy ba do Sul. · 

F AZENDA DAS NEVES. Pov. do Es·tad•J de Minas Geraes, 
n o dist. da Venda Nova e mun. de Sabará . 

FAZENDA DAS TRES BARRAS. Pov. do Estado de 
Minas Geraes, no mun. de Bambuby. 

FAZENDA NOVA. Log . do Est ado do Rio de .Janeiro, no 
d ist. de Correntezas e mun. de Capivary, com eschola. 

FAZENDA VELHA.Log. do Es·tado do Rio de J &neiro, no 
mun . de Magé . 

F AZENDA VELHA. Log . do Estado do Rio de Janeiro, 
. no clis t. do Areal e num. do Parwhyba do Sul·. 

FAZENDA VELHA. Bairro do Estado de S. Paulo, no 
mun . de Dons Carrego~. 

FAZENDA VELHA. Log. no mun. de Braganca e Estado 
de S. P a'lllo. 

FAZENDA VELHA . Log . do Estado de Minas Geraes, no 
mun. de Ponte Nova. com um a esch. municipal. 

F AZENDA VE LHA. Car rego do Estado do Rio ele Ja 
n eiro, ba nha o mun. ela Bart·a elo Piraby e desagua na margem 
ctir . do rio Parahy ba. do Sul. 

FAZE NDA VELHA. Carrego do IJ]stado àe Minas Geraes' 
a ff. dir. do rio Capivary, trib . do rio Verde. 

F AZENDINHA. Log. do Estado do Pia uhy, na ilha Gt·ande 
que !iea. no rio Ptw nahyha. 

F.AoZE NDINHA. Log. do Estado do Ceará, no mun. de 
Aquiraz . 

F AZENDINHA. Baüt·o do Estado de S. Paulo, no mun. 
de Il ap~ Hninga . 

F AZENDINHA. Log. do Estado de Minas Gera as, pro
ximo á cidade de Ubá. 

F AZENDINHA. 0orrego elo Estado de 1\linus Geraes, a!'l:'. 
d :1 margem dir. do rio Picão, trib. do rio P ará. 

FÉ (Santa) . P arada da E. de F. Cemmercio e Rio das 
Flores , no Estado do Rio de Janeü•o, entre as estações de 
San ta 'rhereza e Cachoeira do Funil. 

FÉ (Sant.a ) Serra do Estado do Rio de J aneiro, no mun . de 
Macaeú. 

FÉ (Sa.nta.). Ribeirão do Estado de Minas Ge,·aes, atr. da 
margem esq. do rio elo Peixe, t t· ib. do Verde. 

FEDORENTA. Lagô« do Estado do Rio de Janeiro; une.se 
á do Pires, esta á de Jurumirim e esta á de Jag0roaba. 

FEIA. Lagôa do Estado de Minas Geraes, no dist. da cidade 
de Sete Lagoas. Sangra no corrego Capão do Poço. 

FEIJÃO. Serra e Iagôa do Estado do Ceará, no mun . de 
Cascavel. 

FEIJÃO. Arroio do Estado do R. G. do Sttl, aff. do Feitoria, 
que o é do Cadêa e este elo Cahy. 

FEIJÃO SOLTEiRO . Log·. do Estado do Rio cile Janeiro, 
no dist . de Porto das F lores e mun. de Santa Thereza. 

FEI JÓ. Arroio do Estaclo do R. G. elo Sul, banha a colouia. 
Caxias e desagua na marge1u esq. do rio das An tae. Recebe O· 
Het·val. Alguns o consideram como aff. deste ulti mo ::vnoio. 

FEIJÓ . Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. esq. do rio 
Grava tahy. 

FEIJOAL. Corrego elo Estado de Minas Geraes, aff. elo r! 
beir ã o da Fortaleza, que o é do rio Capivary, no clis t. de Lilmi'<
narias. 

FEITORIA. E' assim ·tambem denominada a i Lba Elo ean
gussú, situada na lagôa dos Patos e Estado do R. G. elo Sul. 

FEITOSA. Log. do Es tado de P ernambuco, no dis t. da. 
Graça . 

F EIXO. Arroio elo Es·tado do R. G. do Sul, <JJff. do Feitoria, 
que o é do rio Cadêa e este elo Oaby. 

FELICIA. Arroio do Es·tado do R . G. do Sul, afl'. esq . • do. 
Evariste, trib. do rio Camaquan, que o é da l agôa dos P atros. 

FELICIA (Dona). Arroio do Estado do R. G. do SuJ, aff. 
dir. do rio Taquary, trib. d0 Jacuhy. 

FELICJiANO (S.). Arroio do Estade do R. G. do Sul, aff. 
elir. do arroio Sttbtil trib. do rio Camaquan, que o é da lag?la 
dos Patos. E' tambe~ denominado Costa Pereira. (A. Val'ella) . 

FELICIANO. Cor rogo do Esta do de Goyaz, no clis t. de <Ouro 
Fino. 

FELICIOS . Log. do Estado de Minas Geraes, no dist. da 
cidade de Dores da Boa Esperança. 

FELISBERTA. Arroio do Es·ta,lo de R. G. do Su~ . aff. da 
margem dir . do rio Jacuhy. Limi'ta a NE. o nucleo Soturno,. 
colonia Silveira Martins. R ecebe pela margem dir. o arroio do 
Bugre . 

FELISBERTO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. do 
rio Uruguay. R ecebe á esq . o Salto. 

FELIX. Bairro elo mun . do Parahybuna e Estad0 ele São 
Paulo, com eschola. 

FELIX. Log. do Estado de Minas Geraes, no dist . . de Ta- · 
quarussú e mun. do Caeté. 

FELIX. Serra do Estado elo Ceará , n o mun. de Casca vel. 
FELIX (S.). Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, afl;'. do 

Sall't'Anna , que o é do rio Casca. 

FEMEAS . Lagô<l- do Est•ado do Cear á, no mun . de Cas-
cavel. 

FERNANDES. Cor rego d0 El stado t!le Minas Geraes, ft·a·l-
dªa a cidade do Bom Snccesso e desagt>a na m-argem esq·. d o. 
rio Pirapitinga. . 

FERNANDES PINHEIRO. Parada na E. de F . Cen t1·al 
do Brazil, no muu .. ele J uiz de Fóra e Estado de Minas Ge.raes, 
entre as estações ele Entre Rios e Serl'!tri a , dist ante 204k,5-lÜ' 
da estação Central e a 336m,7•12 de altu ra sobre o uivei do mar. 

FERNANDO (S . ). P ov. elo Estado. de Minas Geraes uo 
mun. ele S , P aulo do Muriabé. ' 

FERN ANDO. Ilha no rio Uruguay e Estado elo R. G. elo 
Sul. 

FERRADORES . Lagôa elo Es to.cío de Minas Geraes no 
clist. ele MatLosinhos e mnn. Santa Luzia, a quatro kils'. ela 
estaçãio de Matlosinhos . -

FERRÃO. Bairro no mun . da Limeira e Estado de São 
P aulo. 

FERRAZ. Estação da E. de F. P aulista , no Estado de 
S . Paulo, en·tre a~ estações de Mo!'ro G.r a nàe e Goru mbatahy, 
21 kils . distante do Rio 01aro. 

FERRAZ. Morro no mun. de Magé e Es·tado do Rio de 
Janeiro, no Jriry . 

FERRAZ . Chapada no mun. de Santa Luzia e Estado de 
Goyaz. 

FERRAZES. Carrego do Est ado de S. Paulo, banha o mun .. 
da Limeil'a e elesagua no ribeirão do Tatú . 

FERREIRA. Log . do Es'tado Parã, no nmn. de Cannetá,. 
á margem elir. elo igarapé Pacurij6 . 
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FERREIRA. Corrego do Estado de i\Iinas Geraes, afl:', dir. 
-do ribeirão do Passa Quatro, trib. do rio Verde. 

FERREIRA. Lagõa elo Est!lclo elo Ceara, no mu<l. ele 
:Sant' Anna do Cariry. 

FERREIRA ALVES. Nucleo colonial do Estado de ~linas 
Geraes, no mun. ele S. João Nepomuceno, com uma escb. mu
nicipal, Cl'eada pela Res. n. 89 de 21 ele se~embro de 181)7. 

FERREIRAS. Bairro do mun. de Hapira, no Estado de 
S. Paulo. 

FERREIRAS. Log. do Estado ele Minas Ge1'aes , no dist. 
·do Espírito Santo dos Coqueiros. 

FERREIRAS. Ribeirão do Estado ele Minas Ge:·aes, nasce 
na serra ele Morimbá, passa pelo pov. elo seu nomo e com pe
queno curao entra á esq. do rio Grande. 

FERREIRO. Rio do Estado ele Santa Catbarina, banha 
o nucleo 'l'reviso da colonia Nova Veneza e desagua na mar
gem esq . elo rio Mãe Luzia. 

FERREIROS. Log. do Estado de Minas Geraes, no clist. 
·de S. Antonio de S. João Acima .. 

FERREIROS. Estação da E. de F. Oeste ele Minas, no 
Estado deste nome, entre Congonhal e Jacaré. 

FERREIROS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. 
-da margem esq. do rio Capivary, trib. do Angahy. 

FERRUGEM. Rio d0 Estado elo Rio de Janeiro. banha o 
mun. ele Saquarema e desagua no porto da 'l'apera . Dizem- nos 
nascer na serra ela Sacada . 

FERVEDOURO. Corrego do Estado de Minas Geraes, no 
mun . de Santa Luzia do Carangola . Nasce no sopé de uma 
vasta encosta circular de fortes declives coberta ele matto, recebe 
o Santa Sophia e desagua no rio Turvo em ponto situado 700 
metros abaixo das fo ntes mineraes . 

FESTEJADOS. Arroio do Estado do R. G. do Sul. aff. 
di r. do Subtil, ·trjb, do rio Camaquan, que o é da lagôa dos 
Patos. 

FIGUEIRA. Pov. do Estado do Rio de Janeiro, no mun. 
da Barra Mansa, com eschola. 

FIGUEIRA. Pov. do Estado do Rio de Janeiro, no dist . 
da Piedade e mun. de Iguassú, com uma eschola. 

FIGUEIRA. Bairro do mun. de Santa Izabel e Estado de 
. S. Paulo. 

FIGUEIRA. Bairro do mun. ele Dous Corregos do Estado 
de S. Paulo, Orago Santo Antonio. 

FIGUEIRA. Bairt·o do mun. de S. Manoél, .no Estado de 
.s. Paulo, com uma capella de Santa Cruz. 

FI GUEIRA. Bairro no mun. de Jahú e Estado de São 
Paulo. 

FIGUEIRA. Rio do Estado de S. Paulo, banha o mun, de 
.s. Manoel e desagua no Pa~·aiso. 

FIGUEIRA. Corrego do Estado de S. Paulo, banha o nucleo 
·colonia l do Bom Successo e desagua no Mandury. 

FIGUEIRA. Corrego do Estado ele S. Paulo, banha a ci
dade elo Jahú e elesagua na margem esq. do rio deste nome . 

FIGUEIRA DE MELLO. Log. do Estado do R. G. do 
'Sul, no mun. de Bento Gonçalves. 

FIGUEIREDO. Ilha do ffistado do Pará, no dist. do Rio 
Curumú e mun. ele Breves , na foz do rio Ituquara. 

FIGUEIREDO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, afl'. do 
·il'io Cadeá, trib . do Cahy . 

FINCA. Serra do Estado ela Bahia, do mun. de Santarém, 
ao N. E' uma elas denominações locaes da serra da Tiuba. 

FIORIT A. Rio elo Estado de Santa Catharina, banha e 
nucleo Belluno da colonia Nova Veneza e desagua na margem 
esq. do i\lãe Luzia. Recebe o Albino e o Kuntzer. 

F LECHEIRAS. Pov . do Estado do Espírito Santo, a tres 
kils. da villa de Nova Almeida . 

FLEURYS. Log. elo Estado de Goyaz, distan·te se is kils. 
da cidade de Santa Cruz, a cujo mun. pertence. 

FLORA. Estação da E. da F. Muzambinho, no Estado de 
Minas Geraes, distante 14k,89.2m ele Tres Corações e 436k @55m. 
do Rio ele J aneiro. Fica a 83Sm, 70 de altura. ' 

F'LOR:A (D.). Arroio elo Els•taclo do R. G. do Snl ~re ~ ne
se. com o Ga viã~ e junctos vão desaguar na margem esq. <!lo rio 
Ib1cuhy en ~re a foz elos rios Santa Mal'ia e 'l'oropy. E' trans
posto pela E. ele F . de Perto Alegre a Uruguyana. 

FLORENÇA. Corrego elo Estado da Bahia, na E. de F. de 
Cara vellas. 

FL~RiENCIO . Log. do Estado do Pará, á margem di r. elo 
TapaJos, no mun. ele Itai<l;uba,. 

FLORENTINO. Log . elo Estado de 1\>Iinas Geraes no dist . 
da cidade de Pouso Alto. ' 

FLORES. Log. elo Estado do Rio ele Janeil'o, no rnU'll. de 
Santa Thereza . 

FLORES. Ba,irro do Estado ele S . Pauli:>, no mun. de Ara
r aquara. 

FLÔRES R io do Estado elo Rio de J'llnei\'O, afl', do Ben
galas, c1ue o é elo do Grande. 

FLORESTA. Log. do Estado do Amazonas, no ri0 Japull'á e 
mun. de Fonte Bôa. 

FLORESTA. Dist. do mun. de Mel'l\oca, no Estado do 
Ceará. 

FLORESTA. Log . elo Estado de Pernambuco, no mun. ele 
Nazare~b, com eschola . 

FLORESTA. Log. do Elsta:do do Rio Janeiro, no clist. ele 
Bemposta e mun. elo Parabyba do Sul. 

FLORESTA. Log. elo Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 
Nyterõi, com eschola. 

FLORIANO. Com este nome foi elevada á categoria de cidade 
a villa ela Colonia, no Estado do Piauby, pela Lei n. i44 de -8 
de julho de 1897. 

FLORIANO PEIXOTO. Passou assim a denominar-se a 
villa de Antima·ry restaurada pela Lei n. 166 de 15 de maio de 
ele 1?97; no Es tado do Amazonas. F~cava á. mal'gen~ esq. do rio 
An t1 mary e hoJe na margem esq . do no Purus, um lu!. abaixo da 
confiuencla do rio Acre. O mun . ê regado pelos rios PurÚ1l, Acre 
e Chapury. 

FLORINDA. Leg. do Estado de Mi11as Gerres, no dist . de 
S. Thiago tl mun. ele Bom Successo • 

FÔGO. Ilha do Estado Pará, no ·mun . de Monsarás. 
FOGO APAGOU. Log. do Estado de Mi,nas Geraes, na ci-

dade de Sabará. . 
FOJOS. Rio do Estado da Bahia, no littoral, entre Taperoá 

e Santarim. 
FOLHA LARGA. Col'l·ego do 1Estado de S. Pauto, a!i:l'. do 

Atibaia. E' tambem denominado Lucas. 
FOLHA LARGA. Corrego do Estado de Minas Geraes, nasce 

perto da cidade de Oliveira, toma ·para a N., indo desaguar 
no ribeirão ela Cachoeira, muito proximo ao Carmo da Matta 
com o nome de ribeirão do Bom Jesus 

FONSECA. Ilha elo Estado elo Amazanas, no rio Branco 
af'f. do Negro. 

FONSECAS. Sel'l'a do Estado de llfhnas Geraes, no mun. 
de Montes Claros. 

FÓRA. Lagôa do Estado de Minas Geraes, proxima á do 
San grMlomo, no dist. de Mattosinhos, a uns dous kils. da esta
ção de Prudente ele Mm·aee. Ha uma outra lagôa do mesmo 
nome e no mesmo dist., na fazenda do Riacho d ' Anta. 

FORCA. Morro elo Estado de Minas Geraes, na cidade de São 
João d'El-Rey. · E' muito povoado. Nel1e fica a egreja do 
Bom Fim. 

FORMIGA. Log . do Estado de Minas Geraes, no dist. de 
S. Sebastião da Estrel!a e mun. de S. José de Alem Parahyba. 

FORMIGA. Serra, do Estado ele .Minas Geraes, no mun. ela 
Leopolclina, á margem dir. elo rio Pirapet'inga. 

FORMIGA. Rio do Estado do Rio ele J aneiro, no mun. de 
Nova Friburgo. 
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FORMIGA . Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. dir . do 
Ferromeco, trib. do rio Cahy. 

FORMIGA. Ribeirão do Estado de Goyaz, no mun. da Bõa 
Vista do Tocantins. 

FORMIGUEIRO. Pov. do Es tado de SHgipe, no mun . ele 
Japaratuba, a 10 kils. da villa. 

FORMIGUEIRO. Arroio do Estado elo R. G. do Sul, no 
mun. da Vaccaria. 

FORMOSO. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, aff. e~q. do 
arroio Velha.co, trib. da lagôa dos P atos. 

FORNO . Mot•ro do Estado ele Goyaz, no mun . de Cavalcan~i. 
Prende-se á serra de San 'L'Anna. 

FORNO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. ela mar
gem esq. elo rio Pará . 

FORNO VELHO. Morro do Estado do R io de Janeiro, en
tre as vallas do Fructuoso e do Porto elo Coelho, 

FORÕES . Bairro do Estado de S . Paulo. no mun. de 
Hapy r·a. · 

FORÕES. Morro do E stado de S. Pn.ulo, a 18 kils . da cidade 
de Itapyra. E' o ponto mais elevado elo município . 

FORQUETA. Arroio do Estado elo R . G. do Sul, aff. elir . 
do rio Cahy. 

FORQUETA. Arroio elo Estado do R. G . do Sul, aff. cli r. 
do Quilombo. trib . do Santa Maria, que o é do rio dva Sinos . 

FORQUETA. Arroio elo Es tado elo R. G. do Sul, a1f. dir. 
do SuMil, que o é do Camaquan, e es te da lagôa elos Patos. Re
cebe á esq. o arroio ela Cbacara . 

FORQUETINHA. Arroio do Est ado elo R G. do Sul, aff. 
da margem dir. do F,;,rqueta, que o é do rio das An-Las ou Ta
quary. Recebe 6. dir. os arroios da Abelha e da Anta. 

FORQUILHA. Log . do Estado do Maranhão, no mun. do 
Brejo, sobre o rio Buri ty . 

FORQUILHA. Ribeirão do Es·tado de S . Paulo, banha o 
mun. do Capivary e desagua na rio deste nome. 

FORQUILHA. Arroio do- Est&clo do R. G, do Sul, aff. 
dir. do Ferreiros, trib. do Vaccacahy. E ' tambem denominado 
Taquara. (A. Varella) . Vem da coxilha do Pau Fincado. 

FORQUILHA . Pov .. do Estado de Minas Geraes , no dist. 
da cidade de Bocayuva. 

FORQUILHA. Log. do Estado de 1\'Iinas Geraes, no dist. 
do Carmo da Matta. 
FO~QUILHA . Rio do Estado de Minas Geraes, aff. do Mogy~ 

guassu. 
FORQUILHA. Ribeirão do Estado de Goyaz, aff. do r·io 

Ribeirão, que o é do Maranhão. 
FORRIEL. Rio ou igarapé elo Estado do Pará, no mun. de 

Camelá . / 
FORTALEZA . Bail'ro do Estado de S. Paulo, no mun. de 

Araraqn ara, com eschola. 
FORTALEZA. Pov. do Estado de Minas G~raes, no dist. da 

Vargem Grande e rr:un. ele .Juiz de Fóra. 
FORTALE ZA. Pev. do Estado -de Minas Geraes, no dis·t . 

do mesmo nome e mun. de Salinas. 
FORTALEZA . Morro elo Estado do Rio de Janeir o, no mun. 

de · Cantagallo . · 
FORTALEZA . Ilha do Estado do Pará, na margem dir. 

do igarapé do Lago, a uma milha pouco mais ou menos acima 
da conftueu cia do rio Branco. Esta ilha, de fórma arredondada, 
é formada por uma elevação ele 18 metros ele a l tura . Tem uma 
especie de ·trincheira, a q•.te os naturaes do _Jogar denominam 
de {ortale~a, construída pelos indígenas. 

FORTALEZA. Car rego do Estado de S . Paulo, banha o 
mun. de Ba tataes e desagua uo rio Sapucahy. 

FORTALEZA. Arroio do Estado do R. G. do Sul , aff. 
dir. do rio Cahy . Nasce no 1norro _clo seu nome. 

FORTALEZA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. 
cl:JJ margem esq. elo ri o Capivary, atr avessado pela E . de F. 
Oeste de Minas. Recebe o corr?go do Feijoal. 

FORTE . Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. dir. do 
ano i o Sex-to tl'ib. d o Botucat·ahy. 

FORTES . Riacho elo Estado do Maranh ão, no mun. de 
Nova York. · 

FORT'G'NA. Ribeirão do Estado de S. Pa ulo, banha a 
com. ele Lençóes e clesagua no rio Batalha . 

FORTUNA. Nome com que nasce o r i bei rão do Po;s~ 
Alegre, trib. do Capivara, que o é do Pomba ; no Estado de 
Min as Geraes. 

FRADE. Morro elo Estado d~ El. do Sa nto, no mun. deste 
nome. E' vulgarmen t.e denominado 'P aul. 

FRADE. Dist. do Estado do Rio de Janeiro. Vide Arraial 
cfo Frade. 

F RADES. Ilh a do Estado do P ará, no l'io 'l'ocantins e com. 
ele Baião. 

FRADINHOS. Corrego do Estado ele S. Paulo, banha o 
mun. de Ba ta taes e clesagua no rio Adão, aff . do P ardo. 

FR AGAS. Corrego do Estado de Minas Geraes, a1f. da. 
margem esq . do ribeirão elas Yaccas , trib. do rio Grande. 

FRANCEZ. A1·roio do Estado elo R. G. elo Sul, aff. ela 
margem dir. elo Ferromeco, trib. do Caby . 

FRANCISCO (S). P o v. do Estado de Pernarn buco, no mun 
ele Corren·tes, com uma capell a ela mesma invocação . 

FRANCI SCO (S). Arraial do Elsbado da Bahia , no disb. de 
Oli veira dos Campiuhos, com eschola . 

F RANCISCO (S}. Log . do Es tado de Minas Geraes, no mun 
da Ponte Nova , com uma esch. municipal. 

FRANCISCO {S) . Log. do J~ s~ado de Goyaz, no mun. da 
Bo!L Vista do Tocantins. 

F RANCISCO (S). · Morro do Estado de Min as Geraes, na 
cidade de Sa':>ará. 

FRANCISCO (S). Carrego do Estado de S . Paulo, banha 
o mun. ela Limeüa e desagua no ribeirão T atu. 

FRANCISCO (S). Arroio elo Estado do R. G. do Sul, aff. 
elo rio Uruguay. Recebe a esq. o arroio S. J oão. 

FRANCISCO (S). Corrego do Estado ele Minas GePaes, é 
um dos formadores do ribeirão elas Bicas, aff. do rio Sapucahy. 

FRANCISCO (S) . Rio elo lllstaclo de Minas Geraes, atr. ela 
margem esq. do Pintos, que o é elo Lorenço Velho, e este elo 
Sapucahy . 

FRANCISCO (S) . Lagôa elo Estado de Sergipe, no mun. de 
Campos . 

FRANCISCO GOMES. Cor rego elo Estado de Minas Geraes ; 
banha o disc. ela Piedade da Boa Espe l'ança e desagua uo rio 
Espera, affi. do Chopotó . 

FRANCISCOS. Log. do Estado de Minas Geraes , no mun. 
de Piumby, com uma esch. municipa-l. 

FRANCO. Rio do Estado de Sergipe, affi. elo rio Real. 
F RANCOS. Bairro do mun. ele Jambeiro e Estado de 

S. P aulo. 

FRANZ. lnroio do EsLado do R . G. elo Sul, affi . dir . do 
Couto , trib. elo rio Jactthy. 

FRATERNIDADE. Log. do E;hado de S. Paulo, no mun. 
de S. Carlos do P inhD.l. 

FREC HAL. Igarapé do Estado cl0 Amazo nas, no mim. da
Barcellos. Vai para o rio Padauiry. 

FRECHAL. Igar apé do Esuil.do do Par:í., vai para o rio 
Ma.z<tgão. 

FRECHEIRAS. Ilh a · do Estado do Pal'á, no rio Tocantins, 
na c i rcum scripçiio de Areão e comarca ele B.lião. 

FREDERICO COSI'A. Corrego do Estado do Rio de Ja
neiro, banha o 11\UIL de Canbgallo e desagua no r.io Pa
r ahyba. 

FREDERICO LAGE . Estação ela E. ele l~. Cent.,•al do Brazil, 
no El s~ado ele Minas Geraes, entl'e Bem fi ca e Mal'iano. 

F REIRES. Riacho do Estado do l'.Ia.ranh ão, no mun. de 
~ova York. 
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FREIT AG. Morro do Estado do Rio de Janeiro, em Inho
miri.m, a 73m,609 de altura. 

FREITAS. Estaçã o do ramal ferreo da capital de Minas 
Geraes, entre Marzagão e Cardoso . 

FRIO. Bairro do mun. da Faxina e Estado de S. Paulo. 
com es chola. 

FRIO. Ilha do Estado do Am azonas, no rio Branco, affi. 
do Negro. 

FRIO. Ribeirão do Es tado do Rio de Janeiro, affi. esq. d o 
Minhocas, trib. do Parahyba do Sul. 

FRIEDERICH. Arroio do E sla 'lo do R. G. do Sul, aJii• 
esq_. do Kocb, trib. do rio dos Sinos. 

FRONTEIRAS. Furo no dist . de Atabá. e com . de Muaná• 
no Estado do Pará. 

FRONTIN (Dr.). Assim passou a denominar-se a estação 
de Cupert ino da E. de F . Centra l do Brazil, ná. Capita l Fe
deral. 

FRUCTA. Bairro do Estado de S. Paulo. no mun. de 
Itapyra . 

FRUCTEIRA. Log. elo Esta do do E. Santo, no mun. el o 
Cachoeira elo Itapemirim. 

FRUCTUOSO (Valia elo). R io do Estad o elo Rio de J a neiro, 
reune- se com a valla elo Jaguaré e juntos vão desagu ar na mar-
gem esq. do· Iguass(t. -

FUGIDOS. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, n a com. ele 
1biting a . 

FUGIDOS. Ribeirão elo Estado ele S . P a ulo, banh a o mun. 
de Bôa Vis ta elas P edras e clesagu a no rio Tieté . 

FUNDA. L agôa elo Estado de Serg ipe, no m ttn . de Siriry. 

FUNDÃO. Pov . elo Es tado elo R io ele J aneiro, ~o dist. d e 
Gua rulhos e mun. de Campos, com um a escb. publica . 

FUNDÃO. P ov . do E stado do R io de ja neiro, no mun. da 
Barra elo S . João , com um a esch ola . 

FUNDÃO. Pov. do B:stado do Rio de Janeiro, no 1° dis t. da 
cidade ele Ca mpos, com d t1as escholas. 

FUNDÃ O. Po v. do E s tado de Minas Geraes, n o dist. da 
E spera e muu. do Alto Rio Doce. 

FUNDÃO. Serra do Es tado elo Ri6 de J a neiro, no mun. de 
Cantagallo. 

FUNDINHO. Bairro do mu n. de Mogymirim e Estado de 
S. P a ulo, com eschola. 

FUNDO. Riacho do Estado do R. G. do Norte, no mun. de 
Apody. V a i p ara o rio deste nome . 

FUNDO, Carrego do E stado da Bahia , na E. de F. de Cara
vellas, 

FUNDO . Rio do E stado do Rio de J a neiro, a ff. do Benga las , 
que o é do rio Grande. 

FUNDO . Cor r ego do Estado de S. P aulo, banha o mun. d e 
Botucatú e desJ.gua no t•io Araquá-assú. 

FUN DO. R ibeit·ão do Estado de S . Paulo, aff. do rio J u n 
diaby, a trave.,s::~.d o pela E . ele F , Bragantin a . 

FUNDO. Arroi o do JJ:s tado do P ar ,l ná , na es trada d e T h o
inaziua a Santo An to nio elo J aca resinbo. Tem uma ponho ele 9m 
de vão. 

FUNDO. Carrego do Estado de Minas Ge1·aes , a ff' . di r. do 
ribeirã o P assa Quatt·o, t r ib . do rio Vet·de . 

FUNDO. Co n ego do E s ta do de Mina s Geraes , ff. da mar gem 
dir. elo rio Capivary, trib. elo Verde . 

FUNDO. Carrego elo Es tado ele ~:fin as Garaes, aff . elo r io 
Mosquito, que o é do Pardo. 

FUNDO. Corrego elo E~tado ele Minas Ge t· :~es , afl'. do rio 
Clemen te, trib. do rio Grande. 

FUNDO. Carreg-o do Estado de M:tlt~ Gt·osso , ba nha o m un. 
de Miranda e desagua no rio Apa. 

FUNDO. Corrego do Es tado de l\Iatto Grosso, ali". do r i
beirão Ra~chão, triiJ. do rio Verde; no mun . elo Diamantin<J. 

FUNDO DO SACCO . Log. no m un. de S. Gonçalo do 
Esbdo do R. G . do Norte. 

F U NIL . Bairro no mun . da L imeira e Estado de São 
Paulo. 

FUNIL. Anoio do Estado do R . G . elo Sul; desagu a na 
margem esq. do r io Santa Maria, tri b . elo dos Sinos . Do 
Estado nos in fo rmam desaguar esse a rroio na margem dir . do 
rio dos Sin os, pouco abaixo da foz do San ta Maria . 

FURADO. R io do E stado de Sergipe, aff . do P oxim, que o 
é do Cotinguiba. · 

FUR ADO . Lagôa do Estado de S . P aulo, uo num. de 
BataLaes , a p 0ucos m~tros do rio Par do e a dois kils . do Porto 
do P ar edão. 

F UR ADO DA ILH A GRANDE, Log . do E otado elo ,Rio 
G . elo Sul , n o m u n . da cap ital, com eschob . 

F URNA. L og . do E stado de Mat to Grosso, á margem es q_ . 
do r io Tapanh ttna, ~ff. do Arinos . 

FURNA . Log. do Estado de Matto Grosso, no mu n. de 
Ni oac. 

FURNA D OS TEI X EIRAS . De Batataes , no E stado de 
S. Paulo, recebemos em abr il cl~ 1.897 a seguinte descripção 
dessa Furna ; «- Cerca de 2-! kils. d e Ba tataes e seis el a. p1v . 
de Mat to Grosso, em u m dos CO!lt l'a-for t es da serra que dá o 
n ome a esta localid-ade, descambado que ver te para a bacia do 
rio Pat'clo, a proemi oencia da mon tanha ahrupla , deix a ndo ver 
um gr ande córte em rocha v iva, que cli t·-se-h ia t alh ado pela 
mão do h omem . Ao rez do solo, n o centro elo gra nde có t·te, 
encontl' a- se uma vasta abertm·a em fórm a ele conch a , de cerca 
ele 14 mett'03 ele albura por 18 de largur a , tendo no centro uma 
especie ele ttmel que dá entrada para a caverna. Ao penetrar 
enco ntra- se um como que salão oval, com cerca de 12 metros 
ele diamet t·o por seis de a lt ura cavado em rocha viv a . Suas 
par edes são ornadas pol' encrustações agrupadas aqui e alli, de 
uma especie de arg ila pet ri ficada , da ndo u ma i déa ele a ra
bescos, ogiváes, ronhu ras , pean has a ou tras curiosidades . Atra
vessa o centro des te compa rtimento , vindo do .int erior da ga
leria subt enanea, que se aprofu nda 100 metros horizo nta l
menee, procu ra ndo o ~.mdo da montanha, um regato cuj as lim
pidas aguas · que des!tzando-se por um leito de branca areia , 
dá um encant o par ticu lar áqueHe recint o . O solo não só nas 
mar gens do r egato como ém toda a éxt ensão da cavidade é 
constituiclo da mesma areia br anca , secca e movediça , sem o 
menor vestig io de h um idade. Pe netra ndo- se no i nterior do 
t unnel, q ue se prolonga para o centro da montan ha, encontra- se 
aos lados da galer ia, ou~ras tantas r amificações em cujas pa 
redes de grani to, vê- se as mesmas ornament ações bur iladas 
caprich osamente pela mão da nat ureza . E ssa grande galer ia 
que a principio conserva a mesma al titude do t ect o elo salão 
principal, ao passo que se aprofuncla vai dimin uindo d e a ltura 
a terminar em um meio lago, nascente do r eferido regato. Em 
uma das ramificações da galeria vasto gabi nete se a bre , ten~o 
a entt·ada mais estreita que o interior ; vê-se all i toscos ba ncos 
co !locados la Lter almente , - no fundo grotesco al-ta r ou escri
vani nha, e nas paredes iguaes decorações ele a rgila esbran· 
quiçada com desenhos os mais és trava gan tes . Sendo a es
-cur idão completa nesses Jogares, f az se a visi ta· com u ma lam
p ada o·J qualquer f6co d a l uz que, com sua clar ida de amortacid& 
pela escacez do oxigenio que a lli fa l ta , concor re para. da r um 
aspec lo lugubt·e aquella sinis tra caverna; fac to ctu ioso - n ão• 
ra !'o n facto da luz que se leva em punho pertur ba ndo natural
mente os h abit ant es claquellas t revas, é atacada p or card umes 
de i nd i víd uos - a lados da família elos Gheil·opte>·os deixando o 
vis itant e em com ple ta escul'i clão . Depois de in scre ver mos da·ta s 
e n omes n as paredes daquell a cavern a., onde j á se acham in
scr ipções de o ut t·os tan tos vis i ta ntes que nos antececler (l, m , em 
t empoa remo tos reg t'essmnos. Ao passo que vae· se volta ndo , 
a escuriclãJ vae d iminuindo at é chegar á lu z elo dia - eite ito 
com ple to elo rompe1· da aur ora de uma explendida m a nhã . 
Achamo- nos a.gora no alto da mont ·tnha q_n e encerra em seu 
szio a curiosa caver na . E q\l :~m diver so é o panorama qu e 
entáo se clescort ina elo a lto desta coll ina ! Vas to h orison te em 
lindos c:cmpos n'\tu raes c uj as agu as são tri buta t•ias do ca,ucla 
loso r io PMclo, fech ando a lém o immenso valle, n a ex tre ma 
do h or ieo nte , a altaneira, ser r a denomi nada Ca,.i1wú , que a 
Nordes te az•.1 la poeticame nte ao longe confundindo-se ua s 
ntn ens . Voltando-~ e pa m o la.do oppo s to , n ovo e mais :l.l ~ra-
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hente espectaculo so depara a seus olhos ! Aqui vô-se nas ex
tensas ondulações elo. gt·ande cadeia , a mão civilisado do homem 
representada pela abundante plantação de cafeeiros, cuja fron
dosidade e exhuberancia dus arbustos deixam ver a fertilidade 
{lo solo que é constituído pela denominada « tena roxa» , que 
se enconLra em toda a extensão ela conhecida serra de Matto 
Grosso, encravada neste abençoado torrão que se chama São 
Paulo -uma das estrellas que fulguram com m<\is brilho na 
constelbção dos Es·tados que form :tm <\ grande Republica Br<\ 
zileira. Matto Grosso de Batataes, abril de 97. - I. L. 

FURNAS. Log. do Estado de Pernamb uco. no clist. do 
Carapotós e mun. de Caruarú. 

FURNAS. Bairro do Estado de S. Paulo, no mun. de 
Araras , nas cabeceiras do rio do seu nome. 

FURNAS. Bairro do Estado de S. P aulo, a sete ltils. da 
•cidade de Araraquara . Existe ahi uma pedreira . 

FURNAS . Log. do Estado de Minas Geraes, no dist. do 
Morro Velho e mun. do Caeté, 

FURNAS . Bairro do mun. ela Pedu Branca, no Estado de 
l'liinas Geraes. E' tambem denominado Rocinha, 

FURNAS . Serr:t do Estado de Minas Geraes. Pela margem 
esq. do ribeirão das P osses, trib. elo 1•io Ayuruoca, estende-se 
uma serie de morros allos, arredondados, formando esta serra, 
O pico mais elevado denomina-se Alto da Flôr Amarella . Na 
altut·a do Campo do A reão elb se dirige. para O., sepat·ando as 
aguas do Capivary, das do carrego Fundo, seu trib. da mar
gem dir. E' na cumiada des ta serra que se levantn, o enorme 
monolitho conico conhecido por Pedra do P icú, razão por que 
ella é t ambem chamada serra do Picú. 

FURO DO ANIL. Log. do Estado do Pará, no mun. do 
Baião. 

FURQUIM . Corrego do Estado de S. P aulo, banha o mun. 
de Batataes e desagua no rio Adão, aff. do P ardo. 

FURTADOS. Log . do Estado do Pará, no mun. de Ca
metá, com eschola . 

FUZIL. Ilha e iga).•apé do Estado do Amazonas , n1 mar
gem esq . do rio Madeira, no mun. de Manicoré. 

FUZIL. Arroio do Estado do R. G. do Sul, afl'. dir. do 
Grande dos Francezes, trib. do rio 1\Iaratá, que o é do 
Cahy. 

G 

GABRIEL. Valia do Es tado elo Rio ele Janeiro, une-se com 
o rio Estrella pelo va lia elo Mosquito, com a vali a do Honorato 
pela valla do Dutra e com a ela Bocca Larga pela do Peteca, 
Desagua na margem esc1. do rio Iguassú, proximo á foz, no 
Estado do Rio de Janeiro . 

GABRIEL. Ribeirão do Estado de Minas Geracs, banha o 
mun. do Prata e desagua no rio deste nome pe la margem es
querda . 

GABRIEL (S .) . Arroio elo Estado elo R . <1 . do Sul, afl'. 
di!'. do rio elas Antas ou Taquary. Em sua foz, do lado meri
dional, fica o pov. do mesmo nomé. 

GAHY. Riacho elo Estado da Bahia, banha o mun. do 
Prado e desagua no Ocea no . 

GAIPIÓ . Pov. do Estado de Pernambuco, no mun. de 
Jpojuca. Orago S. José . 

GAIRIRÚ. Serra do EsLado ela Bahia, no n;mu. dó Curra
·Ji nho, 'l'ambem escrevem Cairirú, 

GALDINO. Bairro do Estado de S. Paulo, no mun, de 
BotucatÍl. 

GALHARADA. Carrego e serra do Estadó de Minas Ge
xaes. O co t·rego desagua na margem di r. do rio Sapucahy . 

GALHO. Igarapé do Estado do Pará, no mun. de S. Do~ 
mingos da Bóa Vista. E' um braço do igarapé João, 

GALHO. Igarapé doEstadodo Pará.,nonum.deltaituba, 
E' um bt·aço do Pitl-mandeua . 

GALLEGA. Bairro do mun. de Plndamonhangaba e Es
tado de S. Paulo, 

GALLO, Carrego do Estado de Minas Geraes , aff. esq. do 
ribeirão S. Matheus, trib. do Carangola. . 

G AL VÃO. Rio do Estado de Minas Geraes, aff. ela margem 
esq. do rio Pará, entre os ca rregas ela Lagoa e Ripach . 

G AL VÃO BUENO. Linha colonial do nucleo S. Bernardo~ 
no Estado de S . Paulo. 

GAMA. Ilha no rio Santo Antonio, aff. do Doce, no Es
tado de Minas Gcraes. 

GAMARRINHO. Ribeirão do Estado ele l\linas Geraes, 
nasce no lagar denominado Ser·tãosinho, atravessa a estrada 
que· vai dos Lopes para o Muquem, dirige-se para o N . indo 
desaguar no ribeirão do Francez, onde toma o nome de Itapeva . 
Com algumas cachoeiras apresenta este ribeirão um percurso 
de 30 kils. pouco mais ou menos. Ao passar pela fazenda 
do Carimbáu toma o nome de Congonhas. Tem como principal 
a!l'. o cor rego elos Lopes. 

GAMBÁ. Pov. do Estado de Minn.s Geraes , no elist. de 
S. Çaetano do Çhopotó. 

GAMBÁ. Morro do Estado de Minas Geraes, no mun. ele 
S . João d'El-Rei, á margem eli r. do ribeirão do Chaves. 

GAMBÁ. Morro do Estado ele Minas Geraes, a E: . da cidade 
de Lavras. 

GAMELLA .Morro do Estado do E. Santo, na ilha da 
Victoria. 

GAMELLA. Sanga do Estado elo R . G. do Sul. E' o canal 
de descarga de uma lagôa cercada de b:mbaelos ; elesagua no 
sangradouro da lagôa Mirim. 

GAMELLAS. Chapada no mun , de Santa Luzia e Estado 
de Goyaz. 

GAMELLEIRA . Log . do Es·tado de Minas Geraes, no 
mun . do Tremedal. 

GAMELLEIRA. Log, do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Pont a Nova, com uma esch. municipal. 

GAMELLEIRA. Log. do Estado de Goyaz, a 24 kils. da 
Boa Vista da Tocantins. 

GAMELLEIRA. Log. do Estado. de Goyaz, á.margem dir. 
do rio Som no Grande, dtstanta 18 klls. do arra1al de Pedro 
Affonso , no dist. do Porto Nacional. 

GAMELLEIRA. Morro do Estado do E. Santo, no mun. 
de Nova Almeida. 

GAMELLEIRA. Ria cho elo Estado das Alagôas, a1r. do 
rio Coruripe, nas divisas do mun. do P oxim, 

GAMELLEIRA. Carrego do Estado ele Minas Geraes, 
aff . da margem esc1. do ribeirão do Clemente, t t'i b. do rio 
Grande . 

G AMELLEIRA. Ribeirão do Estado de Goyaz no mun. 
de Bôa Vista do Tocantins. Reune-se ao Matta G~ande e ao 
Raiz. 

.GAMELLEIRA: Ribeirão do Estado de Goyaz, banha o 
dtst. do PorLo Nac10nal e desagua no rio do Somno Grande . 
Recebe o Vereda Comprida . 

GANDA. Carrego do Estado de Goyaz, baoha o dist. da 
Barra e desagua no rio Uvá. 

GANEREOK. Log . do Estado do R. G . do Sul, em S . João 
do Monte Negro. 

GANGORRA. Log. do Estado do R, G. do Norte, no 
mun . de Santo Antrmio. 

GANGORRINHA. Carrego do Estado de .Min<\s Geraes, 
no mun. de Theophilo OLtoni. 

GARAJ AU. Carrego do Estado de Minas, banha o mun. da 
Santa Luzia e desagua na margem dir. do rio das Velhas com 
o nome de Campinho . 

GURANGA U. Rio do Estado ele Sergipe , aff . elo s. F1·an
cisco. 

GARANJANGA. Pov . do Estado de Minas Geracs, no mun. 
de Alvimnopoli s. 
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GARAPA. Chapada no mun. de Santa Luzia e Estado de 
Goyaz. 

GARAPA. Carrego do Estado de Goyaz, clesagua na margem 
di r. do rio S . Bartholomeu, abaixo elo rio Sant' Anna. (Planta 
do Distdcto Federal). 

GARAPÉ. Cor rego do Estado de llfatto Grosso, banha o 
mun . elo Diamantino e clesagua no rio Novo. 

GARÇA. Carrego elo Estado ele Minas Geraes, affl. da 
margem esq . elo ribeirão Tapanhú, qLte é o do Tut·vo Pe
queno. 

GARCIA. Bairro no mun. do Tieté e Estado de S. P aulo. 
GARCIAS. Log. elo Estado ele Minas Geraes, no dist. 

da cidade de Ferros, com uma esch. municipal. 

GARCIAS. Serra do Estado do Rio G. elo Sul, no mun. de 
Plrn.ljny. 

GARGANTA DAS CAPANEMAS. Log. do Estado de São 
Peulo, uo dist. da Rifaina e mun . de Santa Rita elo P araiso. 
Abi o rio Grande cot·re sobre rochas vivas em um canal es
treito de pouco mais ele 40 palmos. Dista 48 kils . abaixo da 
ponte dos Peixotos, no mesmo rio. 

GARGOÁ. Rio do Estado do Rio de Janeiro, aff. do rio 
S. João. 

GARNIER. Al'l'oio do Estado do Rio G. do Sul, afl". esq. 
do rio das Antas ou Taquary, pro rimo á foz do 'l'ingueté. 

GARRA . Log. elo Estado de Pernambuco, no mun. do 
Amaragy. 

GARROTINHO. Serro do Estado do Ceará, no mun. do 
Sobral. 

GARRUCHOS. Ilha do Estado do Rio G . do Sul, no rio 
Uruguay, entre S. Borja e Itaquy. 

GASTÃO. Rio do Es·tado elo F .. G. elo Sul, clesagua na ma
gero occ. ela lagôa. do Forno. 

~ATA .. Morro elo Estado de Sergipe,. no mnn. de Larangeiras. 
Ah1 os mtssionarios ed ificaram uma cape! linha sob a invocação 
do Senhor dos Navegantes. 

GATOS. Log. do Estado do R. G . do Norte , no mun. de 
8. José de Mipibú. 

GAVIÃO. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. de Be
:zerros. 

GAVIÃO. Bail•ro no mun. de Dous Cot•t•egos e Estado de 
S . Paulo. 

GAVIÃO. Serra do Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 
Cantagallo. 

GAVlÃO. Al'l"Oio elo l~staclo elo R . G. elo Sul, reune-se com 
o D . Flora e jun·tos \'ão desaguar na margem esq. do rio Ibi
cuhy enLre a foz elos rios Santa Maria e Toropy . E' transposto 
pela E. de F. de Porto Alegre a Uruguayana. 

GAVIÃO . Cambôa no m11n . ele S . Gonçalo e Estado elo Hio 
G. do Norte. 

GAVIÕES. Sel vagens que habi tam o alto Tocantins. São 
bons andarilhos. As suas armas são a flecha de bico de o;so 
de animal, a taquara de ponta ele madeira, e o arco, muito 
maior do qtte elles, feito de pau. São utlS cyclopes de força. 

GAVIÕES. Rio do Estado do Rio de Janeiro, aff. rio São 
João. 

GENERAL CARNEIRO. Lindíssima estação da E, de Ferro 
Central do Brazil, entre Sabará e Rio das Velhas, á .esq. dos 
rios das Velhas e Arrudas. Delle parte o r•amal de Bello Ho
rizonte. Dista 7k574 de Sabará e 589k700 da estação Central. Fica 
a 69J.m536 de altura . 

GENIPAPO. Log . do Estado de Minas Gerae&, no dist. de 
Itioga e mun. de Arassuahy . 

' GENIPAPO . Ilha do Estado do Pará, na circumscripção 
da · J oroca e com. ele Cametá.. 

GENIP APO. Paraná do ~stado do Amazona8, na margem 
e3CJ. do rio Madeira, no mun. ele Manicoré. 

' GENIPAPO. Ribeirão do Estado de Goyaz, afl'. ela mat·gem 
esq. do rio Bandeirinha, trib. do Paranan. 

GENTIO. P ov . e morro do Estado de Minas Geraes no dist 
da União e mun . de Barbacena . O pov. fica a um !oi.' elo dist~ 
e o mono a E. do mesmo . 

GENTIO. Serra do Es tado de MinM Geraes, no dist . ele 
ltambé . Divide em parte as aguas dos rios Tanque e Itambé. 

GENTIO. Corrego do Estado do Rio de Janeiro, no mun. 
do Parabyba no Sul. Vai para o 1\Iingú. 

GERAES. Arraial do Estado ela Bahia, no mun. de Cari
nhanha. Não se deve confLmdir este arraial com o ele S. João 
dos Geraes. 

GERAES. Pov. elo Estado ele Minas Gerae;,, no mun. de 
Barbacena. 

GERMANO. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, aff. dÍl". 
do Estrella ou Grande, trib . elo Taquary. . 

GERMANOS. Serrote do Estada de Minas Geraes, esten
de-se enLt·e os rios Varge:u Gt·ande e Porcos, aft'. do Sapu
cahy. 

GERTRUDES (San ta) . Estação da E . el e F. Paulista no 
Es tado ele S. Paulo, entre Cordeiros e Rio Claro. ' 

GIA. Lagôa elo Estado de Set•gipe, no mun, de N. S. das 
Dôres. 

GIBOIA. Log. do Estado ela Bahia, no dist. de Apor á e: 
muu. ele Entre Rios, com um engenho de assucar . 

GIBOIA. Ilha do Estado ele Sergipe, no rio Vasa-barris. 
GIL. Furo na com. de Breves, Estado elo Pará. 
GIQUIQUÁ. Arroio do Estado do R. G. elo Sul, banha o 

mun. de Uruguayana e desagua no Toro-Passo, trib. elo rio 
Uruguay. 

GIRÁU. Carrego do Estado de Goyaz, no dist. da Barra. 

GLORIA. Estação da E. de F. Mogyana, no Estado ele 
S. Paulo, eutre as esta~ões Carrego Fl1l1clo e Cerrado. Della. 
parte a E. de F. que vai ás fazendas do Dr. Dumont; 

GLORIA . i\lorro elo Estado do Rio de Janei ro, á maro-em 
do rio Estrella, abaixo elo Boca Larga . 0 

GLORIA. ·Morro do Estado ele S. Paulo, na cidade de S. 
Bento elo Sapucahy-mirím. 

GLORIA. Arroio el o Est:tdo do R. G. do Sul, atr. da 
margem esq. elo Estrella Grande, trib. do Taquary. 

GLORIA. Rio do Estado de Minas Get·aes, aff. elo, margem 
dit•. do rio Carangola. 'l'em em suas cabeceit·as o nome de cor
rego da Conceição, tomando o nome de Gloria depois de mais 
de se1s k1ls. de pet'curso ao atravessar o pov. de S. Francisco 
elo Gloria. Corre a principio de NE. para SO, e depois c1e NO 
para SE . Recebe o ribeit'ão elos Ai ves. 

GOGO. Ilha elo Estado do Pará, na com . de Affuá. 
GOIABA. Rio elo Estado de Sergipe, nas~e perto de Japa

ratuba e lança-se no rio Betume. 

GOIABAL. Log. elo Estado do Rio ele Janeiro, no clis~. de 
Monte Verde. · 

GOIABAL. Bairro do Estado de S. Paulo, a menos de 6 
kils. ela villa de Guararama. 

GOIABAL . Ilha do Estado do P ará, na mun. de Muaná. 
GOI.A,BAL. Ilha do Estado do Par6., no rio Tocantins e 

com. do Baião. 
GOIABEIRA. Log. do Estado de Pernambuco, no dist. de 

Catencle e mun. ele Palmares. 

GOIABEIRAS. Arraial elo Estado de Goyaz, no mun . do 
Cul'l'alinho. 

GOIABEIRAS. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha 
o mun. elo Caeté e desagua no rio Sabará, aff. do rio elas 
Velhas. 

GOIAHY. Lagôa do Estado do Ceará, no mun. de Beberibe . 
GOMES. Log . elo Estado de l\Iinas Geeaes, no dis tr. @a 

cidade de Minas Novas. 

GOME~. Log. do Estado de Minas Geraes, no distr. de· 
Ferreit•os e mun. de Ferros , com uma esch. municipal. 
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GONÇALO (S.). Pov. do Estado do Cear á, uo mun . de 
Ipueiras. 

GONÇALO (S . ). Distr . :lo Lermo de J agual'ipe, no Estado 
da Bahia. 

GONÇALO (S . ). Peque na pbv . do Estado de l.Vlinas' Geraes, 
no mu n . ele Queluz, com um a capella multo ant1ga, hoJe re
constl'Uida. 

GONÇALO (S). Serra do Est ado de Piauhy, no mun . de 
Itamaraty. 

GONÇALO (S.) Morro do E~t ado de Sergipe, no mun. de 
S. Cbristo vão. 

GONÇALO DA LAGE (S.). Distr . do mun. de Bom Jesus 
_dos Meiras, no Estado da Ba hia. 

GONÇALO DOS CAMPOS (S.) . Villa do Estado da. Bahia. 
Vide Cam1Jos, 

GONÇALVES. Log . do Ee tado de Minas Geraes, no cli ;M. 
de S . J oão Evangelis·ta e mun. do Peçanha. 

GONGÁ. Morro do Estado de Sergipe, no mun. de S. Ch ris 
tovão. (Silva Lisboa. ChnrogJ', de Serg ipe. 18'27) . 

GONZAGA (Sant'Annado) Pov. do Estado de Minas Geraes, 
no clistr. elo Pat rocínio e mun . ele S . Miguel de Guanhães . 

GORDA. Rio do Estado de Minas Geraes, a ff. da margem 
c1ir . do Loul'enço Velho. 

GOULARTS. Arroio d<J Estado do R , G. do Sul. Vide 
Pedregal. 

GORDURA. Log . do Es tado do Rio de Janeiro, no mun . ele 
Santa Maria Magela1ena, com u ma esch. mu nicipal. 

GOUVÊA. Log, do Estado do Rio de Janeiro , no mu n. de 
Cambucy . 

GOVERNADOR. Arroio elo Es tado do R. G. do Sul, banha 
o pov . do Capão Bonito e deso,gua na margem dlr. elo rio 
T aquary. 

GRAÇA. Sena e rio do Estado de S . Paulo. A serra acha-se 
proxima-se ás cabeceiras elo rio Cotia e o rio deaagua na margem 
esq. do rio deste nome . 

GRAÇA. Riacho do Estado de Pernambuco, no mun. ela 
Boa Vista. 

GRAÇA. Ribeirão do Es tado de Minas Geraes , aff. el a 
margem esq. do rio Capivary, atravessado pela E. de F. Oeste 
de Minas. 

GRALHA. Corrego do E:sbado de Minas Ger aes, ban ha a 
cidade de Ouro F ino e clesagua no rrbeirão des te nome . Tem 
agua excellente que abastece a população. 

GRAMMA. Bairro do Estado ele S. Paulo , no mun. ele 
Caçapava. 

GRAMMA. Estação ela E. ele F. Sot·ocabana, no mun, de 
S . Manoel e Estado ele S . Paulo, entre Rodrigues Alves e Arêa 
Branca , a 560 metros sobt•e o nivel elo mar. 

GRAMMA. Corrego ela E s·tado ele S. Paulo , afl'. do rio 
Bata·taes, que o é do Sapucaby. 

GRAMMA. Ribeirão do Esta jo ele Minas Geraes , afJ. da 
margem dir. do rio Casca. Banha a pov. elo seu nomP, 

GRAMMADINHO. Ba irro do m ttn. da Limeira e Estado 
rle S. P ãulo . 

GRAMMADO. Arroio do Esbaclo elo R. O. elo Sul, aff . di r, 
do rio Ij uby-Grande . 

GRA,MMINHA'. Corrego elo Estado da S. Pa.ulo, ba nha o 
mun. da Limeü·a e elesagua no ribeirão Tatú. 

GRANDE . Serra dn Estado de Sergipe, no mun . de Sim ão 
Dias. 

GRANDE. Mol'ro do Estado do E. Santo, na i lha ela 
Victoria, pouco distante da margem di r. do rio Maruhype . 

GRANDE. Mor l'o do Estado do Rio de Janeiro, no littoral 
da bahia de Guanabara, proximo á barra do r io Estrella. 

GRANDE. Morro elo Estado ele S. Paulo, no mun. de Ja
carehy. 
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GRANDE. Morro do Estado el o Paraná, no mnn. ele Mor
retes. 

GRANDE . Mol'ro elo Estado ele Minas Geraes, no mun. do 
Alto R io Doce . 

GRANDE. Ilha elo Estado de Sergipe, no rio Paramopama. 
GRANDE. Ilha do Estado do R . Q .. do Sul, na lagoa d·os 

P atos , no gl'a nde sacco de Capivary . Ha ainda uma ilha com "' 
o mesmo nome no canal ou rio S. Gonçalo. 

GRANDE. Ilhas (2) elo Estado elo R. G, do Sul, no rio 
Uruguay. 

GRADE . Rio do Estado do Sergipe, aff. do Japara tuba. 
GRANDE. Corrego do Est ado ele S. Paulo, aff . esq. do 

rio Mogy-guassú. · 
GRANDE. Ar,·oio do Es-tado elo R. G. do Sul, afl' esq. do 

Vaccacahy-mirim. Recebe pela di r. o Pinhal e pel a, esq. o 
Lobato e o Veado. 

GRANDE . Arroio elo Estado do R. G. elo Sul, aff. da lagôa 
dos P at os . Nasce na serra de Cangussú, perto ela villa des te 
nome, e recebe, a clir . o Pimenta e á esq. o Porco Bra nco. A' 
mat·n-em desse rio travou-se a i 3 de outubro r1e i 835 o primeiro 
combate da gl'ando r evolução. Os revolucionari os eram ahi 
acam1Jados sob a garan·tia ele uma tregua, quando os acom
metteu de surpreza Silva Ta va res a Manoel M:J.rqnes de Souza 
derrotando-os com perda de H homens mor tos e 15 feridos • A 
traição a ugmentou ainda mais os odios existentes, provocando 
anerg ica reacção da parte dos rio-grandenses. 

GRANDE. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, aff. dir. do 
rio Cahy . 

GRANDE. Arroio do Estado do R . G. do Sul, aff. da 
margem dir. do rio Santa Mal'ia, tl'ib. do rio dos Sinos. 

GRANDE . Arroio do Estado do R. G. do Sul, banha o 
territorio das colonias F'orqueta e S. Caetano e desagua na 
margem di r. do rio das An·tas ou .Taquary. 

GRANDE. Arroio do Estado do R. G . do Sul. aff. da 
margem esq. do Bo t:.tcarahy. 

GRANDE. Arroio do Estado do R. G. do St1l, ali. dir . do 
arroio do~ Ratos. Recebe a esq. o Faxina!. 

GRANDE. Arroio do Estado do R . G. do Su l, ali'. da 
margem dir . do Chico Alves, ·trib . do P ardo. Recebe pela margem 
di r. o Passa Sota ou Passa Sete . . 

GRANDE. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. da 
margem clir. do rio Pardo. 

GRANDE . Corrego elo Estado de Minas Geraes, all'. da 
mal'gem clir. do rio Ayuruoca. 

GRANDE. Cort•ago elo Estado ele Matto Grosso, aff. do rio 
S . Lourenço, no mun. de Corumbá . . 

GRANDE . Ribeü·ão elo Estado de !thtto GL"osso , aff. do 
rio Vel'de no mun. do Diamantino . Recebe os corregos Campo 
G1·ande e' Buritysal. E' tam be m denom inado P apaga io, 

GRANDE . Lagôa do Estado do R. G. do Norte, a 20 kils. 
ela Serra Negra . 

GRANDE. Lagôa elo Es tado do Rio do Ja neiro, no mun. de 
Can tagallo. T em 500 braças de comprimento por i 50 de 
la L·gura. 

GRANDE. Lagôa do Estado de ii"Iinas Geraes, no dist. clà 
cidade ele Sete Lagôas. 

GRANDE DO LIMOEIRO . Ilha no mun. do Remans.o e 
Estado da Bahia. T em seis kilometros. 

GRANDE DOS FRANCEZES. At•ro io elo Estado do Rio 
G . do Sul , aff. clir. do rio Maratá, trib, do Cahy. Reéehe o 
Fuz il, o Quirino e o Rodeio. 

GRANJA. Cot·rego elo Estado de Minas Geraes, nasce nas 
immediacões ela Pedra Grande, corta a cidade de Sete Lagôas e 
desagua no Matadouro, aff. do Jequitibá. Recebe o Quebra. 

GRANJAS. Pov. do Estado de Minas Geraes, no dist. da 
Chapada e mun. de Minas No.Yas . 

GRAVA T Á. Riacho elo Estado das Alagôas, nff. da margem 
dir. elo rio Crauna.n. 

53 .519 
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GR A V ATÁ. Lagôa do Estado de Sergipe, n0 tenmo ele 
"Campos . 

GRAVATAFEY . Ar l'Oio d Esbado elo l't . G . elo Sul, wif. dlli 
m argem cl'it·. do rio l'bicuhy, acim f,t el a foz cl:o Itú. 

. GREG0 RIO. Log . do Estado do R . Q. do Nor te, no mun . de 
Mart ins . 

GREGO R I O . Carrego do illabado de. S· .. ~au!lo, ~ar~ha a cidade 
de S . Carlos do P inha l e clesagua no l'l'betr ao MonJoh nho. 

GREGC>RIO . Carrego do Est,ado de S. Paulo, sanha o nu
·cleo colonial do Bom Successo e clesitgua no Mandut·y . 

GREGORIO (S. ). Va1la c1ue des~gua na bahia ele Guana
bara, no Esbaclo cl:o R!io d'e Janeiro . Communiea com a vaHia d3! 
.Boca· L a·rga pelo br aço ele S . Gt·egorio e com. o Estrella por 
uma ou tra va lia . Deita um braço que Yae d·esaguar junto a foz 
elo rio Esh•ella e denominado Valia ela Barr·a . 

. GRE GORIOS . CorJ•ego elo E stado ele Goyaz, ali . da mar gem 
eh t· . do r io das Arêas, que é t r1b. alo Corum bá . 

GROSSOS . Sel'l' a n o mun . ele Cascavel do Estado do Cewrá . 

GR OTA DA R ON CA:DE IRA. Grotão no mu n. de lli'agé e 
'Estado do Rio de J aneir o , no Iri ry. 

GROTA DO CHUCHÚ . Grotão no mun . de l\:[agé e Estado 
·do Rio de Jnne i ro , no Iriry . 

GROTAS. L og . do Estado de Goyaz, no d ist . ele S. José de 
.Mossamedes. 

GROT AS . Car rego elo Estado de Goyaz, no clisi. ele S . José 
de i\.l'ossa.med'es . 

GRUMATÁ. Arroio do. Esbado ·do R. G. doSul, aJJ:'. esc1. do 
r io Taqu ary . 

GRlJSSA HY. P ov . do Estacl0 do Rio de J aneiro. no muo . de 
. s. João da Barra, com uma eschola . · 

GRUTA. Carrego do Estaào de i'd i mlS Gerae&, l'eune~se com 
o covrego do Tito e juntos vã.o desagttal' á, esq . cfo r ibeit·ão do 
P oté, trib. do rio l\1ucury . 

GU ABIRABA. L og . elo Estado de Per namhu_co, no mun . elo 
Limoe iro, com uma capella de N. S . da Conce1çao. 

GU A BIROBA. Carrego elo Estado de S. Paulo, aff. elo 
ribeirão das Araras, no mun. deste nome . 

GUAÇAH Y . Bairro e r ibeirão do Estado de S . Paulo, no 
m un . ela Cotit\ . 

GU AE QUICA . Bairro elo mun . de Limeira, no Estado de 
S . Paulo . 

GUAH1l". Rio Llo Estado ela B ahia~, aff. do P araguassú , 
GUAI AHY. Lagôa do E'staclo elo Cear á, no mun . de 

Beberibe. 
GU AI APiY. V ide G.oiapy. 
GUA J ARÁ . Log. do Es tado do P ará, no mun . c1e Cametà . 
GU AJARA' . Ilha do Estado do Pará, n a vílla de S . Bene-

clic·to e com. de Cametá .. 
GUAJARÁ . Igar apé elo Estado d o Amazonas, no mun . de 

l\Ianacapurú . 

GUAJURU. Morro elo Estado do E . 'auto, na ilha da V ic
t oria, no littoral , defronte ela bah ia do E. • anta . 

GUANDU . Carrego do EsGa do do R io de Janeiro, atraves~~a 
.tert•as ela f:1ze ncla de Sant'An na , per tencente ao mun. da Barr a 
·do Pirahy e desagua na margem esq. elo P a rahyba do Sul. 

GU APORÉ . Rio do Estado do R. G . do Std, atr: da 
margem dit·. do t·ie das Antas . 

GUAF U HY . Lago elo Estado elo Pa r á ; cle.sagua na margem 
esq . Glo r io Maecuni . E' ta miJem denorru nado Apuhy . (H . 
. , mith). 

GUARA'. Al'l'oio elo Estado do R. G. do Sul , nasce na 
coxillH!o de :3aato Antonio, proximo ao ser ro do Dionysio! banha 
o mun. ele Pira tiny e desagua no Barracão, aff. do l'JO Ca
m aqua n 

G'U ARA' . Arroio do Estado do R. G . do Sttl, afl'. esq. elo r i o 
elo3 Sinos . 
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GUARA' . Cot•rego do IJ;s-tado de Goy:az, afl'. elo rlbeit•ã() 
F undo, que o é do Gama. 

G'U ARA H!TJYV A . A:ldeame nto de indi:os mansos (&ua11wnys), 
s it uado n a margem esq . elo rio Aguapeby, aff . elo P aran a pa
nema, em distancia de cerca de 87 kll s . em linh a rec~a da Ba
ll.•urú; no Illstàclo de S . P aul10. 

GUARANY. Cascata formada pelo rio P aquequer, na base 
do mot·ro da Cascata, na cidade de 'r her ezopolis e Estado do 
R io ele J anei ro. Move os mach inismos de u:ma ol:l.t·i a e de uma 
serral'ia. 

G'O'ARAP:ES . Log. elo Estado do R . G. do Norte, no mu'rl. 
de M:acahyba . 

GU A:R.A'l"I R ANGA- ASSÚ. Igarapé elo Estado do P'ai"á , no 
mu. de Acará. 

GUARA P Ó DO M E I O. Bairro no mnn . de 'l'a1ruhy e Estado 
de S . P aulo. com eschola . 

GUARAPUA V A . Log. elo Estado ele S. Paulo, na freg do sul 
da Sé e mu·n . ct.a C<opi tal. 

GU ARAR EMA. Pov . do Estado elo E . Sa nt o, na com . ele 
Santa Cruz, com eschola. 

GU ARAT ARI T O. Log. do Estado do Rio ele Janeiro, no 
mun. d'e 'anta Maria Magda lena , com uma esch. municipal. 

GU ARDA-MÓR . Mor ro do Estado ele i\Ii.nas Geraes, na ci
dade de S . João d'illL- Rei. 

GU ARDLNHA. 13a•irro do Es~ado eleS. Paulo, no m>un . ele 
Ta;Luhy , com eschola. 

GUARDiiNHA. Bmirro n-0 mun. àe S. Sebastião do P ait':1iso, 
no Es~aulo de Minas Gerae&. 

GU A RIB A . Dist. policial da com . ele J aboticabal, no E s
tacJco de S. Paulo, creado por lDec. de i2 de novembro ele '1896 . 
Ji>o t• suas· divisas c0L'rem o rio Mogy-·gU:assú, 0s ribeirões do 8ôco 
o do Bom F im e o cor rego Rioo. 

GUARIBAS . Ribeirão cl!o lllstad0 ele Minas (cl-eraes, aff . da 
ma.rgem esq . db 1'io Cipó, Lrib. do P3!l•auna . Banha o mu11 . do 
Cu.r vello. 

GUARI Bii!NH A. Igarapé do lllstado do .Amazon as , ali'. do 
r io Guar Lba , no mun . de i\Ioura . 

GU AR IMBA. Ilhas (2) no rio Branco, aff. do Kegro, no 
Estado elo Amazonas. 

GU ARIROBA . Log . do Estado de i\Iatto Grosso, no mun~ 
de Nioac . 

GUARI R OB A. Ribeirão do Estado ele 6oya7i, aff. elo Bel
chior, que o é do Descoberto . 

@U ARI'RI<DB A S . Fov·. do Estade de l\1iuas Geraes, no dist. 
de Trah iras . e mun . do Cur vello. 

GUARIRUV A . Bairt·o do mun. de Igu npe, no Estado de 
S. Paulo . 

GU ARISINHO. Capella no mun. elo Bom Successo e Es lado 
de S. Paulo com eschola . 

. GUARJ:STNRO. Ba irro elo mun . da Faxina , no Estado de 
S. Paulo, com eschola . 

GUARITA. Serra, do Il:stade do Piau-hy, no mun. de Ita
maratx. 

GUAR:UJÁ. Bairro do Estado ele S . P aulo, n a ilha ele 
Santo Amaro, ligado ao lagar Itapema, que fica em fren·te á 
cidade ele Sa.ntos por u ma estrada de fe rro . E' pov . das mais 
lindas. Situada i beira do ocean0, en~t:e. diversos morros, entre 
os qnaes o da Glol'ia, · o ela Boa Vista e o de Guarnj á e cercada. 
p or Uadas praias, como a da Ensea:da, do 'l'ombo, de Guayuba 
e da ll1onduba . O panorama que dah i se gosa é explendi<lo . 
Na fJ·ente a i lha da Moela com o seu phar ol , -bem no meio a 
ilha ela Pombeva e a um d-os lados e á esq . a ilha das 8abras . 
Uma a l-víssima e extensa pt·ai::t sepM·a a pov . do ocea no, que 
vem quebrar nel 'l'<l. i n•in~erru pta~s 0ndas . A pov. c0nsta; de urr3 
60 chale \> de gosto ame l'icano, na sua mór pa,rte ele madeira 
e i llnminados á luz elec·tt· ica. A egreja, que é de madei,ra, tem 
uma. pequena tol'l'e, um a ltar c~m um q·uaclro de N . . d.a Con 
ceição e. duas pilasLras com as 1magens de Santo Amaro, bispo e 
Santo Amaro, fracle, elo tempo de Bra.z Cubas, Tem ainda um 
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thealro, o Cassino-Hotel, achando-se em reconstrucção o Gran_de 
Hotel. 

GUARULHO. Rio êlc Estado do Rio de Jo.neü·o, afl". elo rio 
S. João. 

GUASSAHY. Col'l'ego do Estado ele S . Paulo, aff. cloVar
gem Grande, que o é do Sorocii.- mirim. 'l'ambem escrevem Aguas
sahy. 

GUASSÚ. Bairro do mun . ele S. Roque e Estado de São 
Paulo . 

GUASSUPY. A1·roio do Estado do R. G . elo Sul, a JL elo 
Ijuhy-mirim, trib. elo Ijnhy-gr a ncle . 

GUATAPENDAVA. Bairro elo Estado ele S . Paulo, no 
mun. de Ilú . 

GUATINGA. Rio elo Estado elo E. Santo, aff. elo rio Bane
vente . Tambem escrevem Quatinga. 

GUAVIJU' . Arroio elo Estado elo R. G. do Sul, aff. ela 
margem esq. do Ibirocay, trib. do Ibicuhy, (Inf. loc.) . O Sr. 
A. Vare! a. o menciona como aff. esq . elo liJicuhy. 

GU A YAN Ã. Morro proximo ao Sl\l'tthy-mirim, no mun. de 
.Magé e Estado do Rio de .Janeiro. 

GUAYU' . Pontana0os·tadoEstado ela Bahia, proxima á foz 
do rio do se u nome, c1ue clesagua enil·e a fo~ do Santo Antonio 
e a do Mugiquiçaba . 

G U A YUN A. Estação da E . de F . Centl'al do Brazil, no Es
tado de S. Paulo, entre Norte e Itaquera, clistan·te 4881<,348 da 
Capital Federal e a 725m,370 de alt ura sqbre o nivel do mar. 

GUEDES. Estação da E . de F. Mogyana, no mun. ele Nfo
gymil'im e Estado de S. Paulo, a 44 kils. ele Campinas, entre a 
estações de Jaguary e ela Ressaca. 

GUEDES. Cm·regc elo Estado de S. P aulo, banha o mun. 
do Amparo e desagua no corl'ego Vermelho, que vae desaguar 
no Camandocaia com o nome ele Ribeit'ão . 

GUILHERME. Log. do Estado de Minas Geraes, no clis t . de 
Ilhéos e mun. de Barbacena, sobre o l'io Conquista. 

GUILHERME. Pov. do Estado de Minas Geraes, no clis t . de 
'l'rahiras e mun. do Curvello, com um pequeno cemiterio. 

GUILHERME TELL. SetTo·te no mun. de San·ta Luúa e 
Estado de Goyaz. 

GURIGI CA. Morro do Estado do E. Santo, na ilha da Vi
c·toria. 

GUSMÃO. Morro elo Es·tado de Minas Geraes, ao N. da ci
dade do Bom Successo. E' um contraforte da sel'ra deste 
nome. 

GUYRI D'ALHO. Serra elo Estado ele P ernambuco, no mun. 
ele Buique. 

H 

HARMONIA. Estação da E. ele F. Mnzambinho, no 
Estado ele Mina Geraes. Foi aberta ao tra fego a 20 de julho 
de 1897 . F ica a 751mOO ele altura e entre Alfenas e Areado. 
Dista 136k675 de Tres Corações e 558k738 elo Rio de Janeiro . 

HARMONIA . Arroio elo Eotaclo do R. G. do Sul, aff. 
clir. de Porco Branco, trib. do arroio Gr ande, que o é ela 
lagôa elos P atos. 

H ARMONIA. Arroio elo Estado do R . G . elo Su l , all'. 
clir . elo rio Cahy . 

HELENA (Santa). Ilha do Estado elo P ará , no mun. de 
Breves .. 

HENRIQUE HARGREA VES. Estação da E. de Ferro 
Central do Brazil, no Estado ele Minas Geraes, no ramal ele 

· Ouro Preto entre Miguel Bul'nier e Rocl ri go Silva . Cota ele 
1332m,338. Dista. 514"920 ela Capital Federal e fica a 1 ,338m ,338 
ele altura sobre o n i vel do mar. 

HENRIQUES. Log . do Estado ele Minas Geraes, no 
clist . da cidade de S . ele João Nepomuceno , com Ullllt esc h o la 
distt•ictal denominada Ca rlos Alves. 

HERCULANO PENNA. Parada ela E. ele F. Central 
elo Brazil, no Estado de Minas Geraes, en tre Carandahy e 
Pedra do Sino , distante 424k,439 da Capital Federal e a 
1.106"',303 acima do nível elo mar. Denominrt":a~se Tc~ipas . 

HERMILLO ALVES. P osto telegraphico entre as estaçõse 
ela R essaquinha e Caranclahy, na E. cleF. Centntl elo Brazil e 
Estado ele Minas Geraes , no kil. 411. Dista 33 ki ls . de BaJ;r 
bacena e 410 ela Capital Federa l. F ica a 1,'l47 metros de 
altura sobre o nível do mar. 

HERVA Arroio elo Es tado do R. G. elo Sul , aff. clir. do 
Capivara, que é trib . elo rio 1'aqua ry. 

HERVAL Al•t•oio do Estado do R. Q . do Sul , banha pelo 
lado de K a vil la de Caxias e clesagua na margem esq. do rio 
Taqna1·y. Recebe á esq . o Feijó. Algttns conside1•am o Fei.Jó 
como o arroio principal. 

HILARIO. Ilha no rio J agua rão e Estado do R . Grande 
do Sul, 

HIRAUHIRÁ . Lago elo E>·tado elo Amazonas , no mun. 
ele Barcellos. 

HOLLANDA. Pov. elo Estado elo E. Santo, no dist . de 
Mangarahy, com eschola. 

HONORATO (Valla elo) . R io elo EsLaclo elo Rio eleJa
neiro, aff. ela ma1·gem esq. do Iguassú . Communica-se pela 
valia do Dutra com a valia de S. Gabriel. · 

HONORIO, Arroio do Estado elo R. G. do Sul , affi. 
dir. elo Couto, t rib. do rio Jacuhy. 

HORTA VELHA . Parada na E . ele F. Cent l'a l elo Brazil,.. 
no Estado de Minas Geraes , entre as es tações de Vespasia no 
e Peclro Leopoldo, clistan·te 642k504 ela Capita l Federal e a 
691 111 ,695 ele altura sobre o nivel elo mar. 

HOSPICIO. Po-v . elo Estado ele Sergipe no termo elo Es
pírito Santo. 

HUMA YT Á. Log. do Estado elo Rio de J a neiro, no· 
mun. de Santa Mal'ia Magdalena, com uma esch. municipal. 

HUMA YT Á . Log . elo Estado de S. Paulo, na cidade de 
T aubaté . P r oximo ftca o cemiterio. . 

HUMA YT Á. Bairro elo mnn. ele S. J osé elos Campos e 
Estado S. P aulo . 

HUMA 'YTÁ. Ilha no rio Jaguarão e EsLado do R. G. do 
Sul. 

HUMAYTÁ. Igarapé elo Estado elo Amazonas , no mun. da 
Capital. 

HYGINO. Conego elo Estado elo R io ele J aneiro, banha 
a parte ela cidade de Theresopolis. clenominacla Alto, r eune-se· 
com o carrego elo Meio e junctos vão desaguar no rio Pa
C1Uequer. 

HYPOLITO. Ilha e igarapé elo Es tado do Pará, nO· 
mun. de Came-tá. 

I 

IATAHY . Arroio do Estado doRioGraneledo Sul , clesagua 
no rio Uruguay, entre o Tol'o-passo e o rio Qual'ahy. 

IA YA. La gôa elo Estado da Bahia, na fazenda Carrapato, ' 
mun. ele Jusseape . Tem um sa.ngradout·o que vai ao ri acho Pe
ripery. 

IBATÉ. Ba irro do mun. de S. Roque e Estado ele S. Paulo. 

IBICABA. Estação ela Estrada ele Ferro Paulista, no mun. 
ela Limeit•a e Estado de S. P aulo , en tre Limeira e Cordeiros . 

IBICABA. Ribeirão elo Estado do R io de Janeiro , ba nh a o 
mun. cb. Barra elo Pirahy e clesagua na margem c! ir. do rio 
Parahyba do Sul. 

IBICATÚ ( Santo Antonio do). Baino elo mn n. ele Piraci
caba e Estado de S, Paulo, com er,chol as . 

IBICUHY -MIRIM. Arroio do Estado elo Rio Grande do 
S ul; nasce por tres verte ntes : l bicuhysinho, Ibicuhy da Caro
lina e Ibicuhy ela Conceição e cles~gua no Ibic uhy ela Armada . 
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IBICUHYSINHO. Arroio do Estado do Rio Grande do 
·sul ; desagua na margem esq. do rio Ibicuhy pouco abaixo da 
foz elo rio 1'oropy. 

IBIPUITÃ. Arroio elo Estado elo Rio Grande do Snl, afl', 
clir. elo rio It.ú, trib. elo Ibicuhy. · 

IBIQUÁ . Arroio do Estado doRioGrandedo Sul, aff. esq . 
do rio Ijuhy-gra nde. 

IBIROCA YSINHO. Arroio elo Estado elo Rio Grande do 
Sul, all' . da margem dir . do lbirocay. 

IBITINGUASSÚ. Log. cto Estado d~ Rio de Jan eiro, no 
mun. de Santo Atltonio de Pactua, com eschola. 

IBÓ. Dist . do termo de Capim Grosso, no Estado da 
Bahia. 

IBURÁ . Log. do Estado de Pernambuco, no dist. de Afo
gados. 

IBURÁ. Rio elo Estado de Set·gipe, afl'. do Cotinguiba. 
IÇÁ. Igarapé do Estado do Amazonas, na margem esq. do 

rio Purús. 
ICARAHY. Morro do Estado do Rio de Janei ro, entre o rio 

Inhomirim e a Estrada ele Ferro Grão Pará, proximo dos 
.morros Sa lgadu e Araponga. 

ICUHY DE FORA. Igarapé do Esta:lo do Pará, afl'. do rio 
Icuhy, que o é do Ariry. 

IDÉA. Morro do Estado do Rio de Janeiro, n <J mun. ele 
niagé. 

IGAPÓ-ASSÚ. Log. do Estado do Pará, no mun. de Ttai
tuba . 

IGAPO- ASSÚ. Ilha no rio Tapajoz, proxima da cachoeira 
do Mangabal Grande. Creveau escreve Ingapó-assú. 

IGARAPÉ-ASSÚ. Canal ou furo que communica o Ama
zonas com o Tapajós, quasi em frente da cidade de Santarem; 
no Estado do Pará. T em cerca de oito kils. de comprimento e 
30 metros de largura média . 

IGN ACIO (Santo). Log. do Estado elo Rio ele Ja neiro, no 
.mun. de S. Francisco de Paula. 

IGNACIO (Garganta do). Entre Serranos e Ayuruoca, na 
Estrada de Ferro Sapucahy, no Estado de Minas Geraes, a 
1024m,. 700 de altura sobre o nível do mar. 

IGNEZ. Serra do Estado do Rio Grande do Norte, no mun· 
.de Caicó. Nessa serra, na situação Caridade, existe uma gruta 
apresentando um salão de cujo tecto irregular got~eja agua cal
care:t, fo rmando stalactites, cujos es tragos feitos pot• mãos bar
•baras as impedem de oscular as stalagmites, que de perto lhes 
oiTerecem os alvos seios de pedra. Nesse salão existem aber-Lu
.ras para um corredor e compartimentos escuros que servem de 
asylo a algumas onças e a milhares de eno1·mes morcegos. 

IGNEZ. Arroio do Estado do Rio Grande do Sul, aff . esq. 
c1o rio Jacuhy, proximo do rio Botucat·ahy. 

IGNEZ ( Santa ). Rio do Estado de S. Paulo, al'f'. do rio 
·Pardo , que o é do Paranapanema. 

IGUAPE. Pov. do E$tado da B<lhia, na com. da Cachoeira. 
·Orago Santo Antonio. Tem uma eschola. 

IGUAPÉ. Rio do Estado do Rio de Janeiro. banha o mun. 
de Capival'Y e desagua na margem esq . do S. João . 

IGUATEMY. Bail·ro do Estado de S. Paulo, n® mun. de 
Jundiahy. 

IJUHY-MI R IM. Segundo ali. desse nome da margem esq. 
do rio Ijuhy grande; no Estado do R. G. dq Sul. E' tambem 
-denominado Ijuhysinho. 

ILHA. Col'l'ego do Estado de Min as Geraes, afi. do .rio 
. Sabará, no mun. deste nome. 

ILHA. Lagoa no mun . de Sabará e Estado de Minas Geraes. 
E' tambem clenminada Poço da Bomba . 

ILHA GRAoN DE. Rio elo Estado de Sergipe, a iT. do Vasa 
Barris. 

ILHÉOS. Bairro do mun. do Parahybuna e Estado de 
"S. Paulo. 

ILHÉOS. Arroio do Estado do R . G. do Sul, alf. esq. do 
rio dos Sinos. 

I L HINH A. Log. do Estado do P ará, ~o mun. de Cametá 
fronteiro do igarapé do Cardoso, na cos·ta da ilha Tatuoca. 

ILHOTA. Log. á margem do rio Guapy, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

ILHOTAS. Porto no rio Poty e Estado do Piauhy. 
ILLIDIA (Santa) . Estação de E. de F. de Santa Maria 

M:agdalena : no Estado do Rio de Janeiro . 
IMBAHÁ. Arroio do Estado elo R. G. do Sul, banha o 

mun . de Uruguayana e desagna no rio Urugnay. 
IMBAHUBA . Furo no mun . de Cametá e Estado do Pará. 

Vai para a margem esq . do igat·apé Vilhena . 
IMBAHUBINHA. Furo no mun. de Cametá e Estado do 

Pará. Vai para a margem esq. do jgarapé Vilhena. 
IMBÊ. Log . do Estado do Rio de Janeiro, no dist. ele São 

Benedicto e mun. de Campos, c0m uma esch . publica. 
IMBERIRI. Log. do Estado do Rio de Janei ro, no mun. de 

S. Fidelis. 
IMBERY. Btt irro do mun. S. Bento elo Sa.pucahy , no 

Estado de S. Paulo . 
IMBIRUSSÚ. Vide Embirussú. 
IMBITUVA . Log . do Estado do Pa ra ná, nos nmns. da 

Palmeit•a e da Ponta Grossa . 

IMB::lCURY. Lagôa do Estado de Sergipe, no mun. de 
Campos. 

IMBUHY. Log . do Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 
Therezopolis, com eschola. 

IMBUHY. Cachoeim formada pelo l'io P aquec1uer, a 8 kils. 
ela cidade de Theresopolis. Tem uma queda de 50 metros de al
tura , pouco mais ou menos. 

IMBUTAIAS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, nasce 
na serra da Mira e desagna no Bom Jardim, aff. do rio 
Grande. 

IMBUZEIRO. Estação do prolongamento da E. de F. Sania 
Izabel do Rio Preto, no Estado de Minas Geraes, entre Santa 
Rita e Pacau, no ldl. 13. 

IMPOSSIVEIS (Santa Rita dos). P ov. nas divisas dos Es
tados de Minas e Rio de J a neiro. Consta apenas de umas 12 
casas. Tem uma pequena capella e está ligada a Faria Lemos 
e a Tombos pot• estradas de rodagem. Tem uma esch. E' tambem 
denominada Catinga . 

INAJATUBA. Ilha do Estado do Pará, no dist. do Cut•
ralinho e com. de Muaná. 

INAMBÚ. Ilha do Estado do Amazooas, no nmn. d'e São 
Gabriel. 

INCHÜ. Log . do Estado do Maranhão, nas divisas da villa 
ele Flot·es, ao Sul. 

INDAIASSÚ. Serra do Estado do Rio de Janeiro, no 2• 
dist . do mun . da Barra do S. João . 

INDAI ATUBA. Rio do Estado de Set•gipe; n•asce no sitio 
Passagem das Pedt•as, corre de O. para E. iodo desagua1· na 
fo z do l'io Real. Silva Lisbôa. (Chorog>·. de Se>·gipe) escreve 
Indiatuba . 

INDIA.TUBA. Vide Indaiatuba . 
INDIOS. Rio do Estado do R. G. tio Sul, aff . da margem 

dit·. do rio Passo Fundo, trib. rio Uruguay . 
INEMA. Estação da E. de F. Melhora mentos do Brazil, no 

Estado do Rio de Janeiro, entre \Vernek e Parahyba do Sul. 

INFERNINHO . Ribeirão do Estado de S. Paulo, na com. 
de Ibitinga . 

INFERNO. Serra do Estado de Mhas Geraes, no dist. elas 
Luminarias. 

INF ERNO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. da 
margem dlr. do rio Taquary ou das Antas. 

INF ERNO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. dir. do 
rio Ij ·,hy-grancle. · 
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INFERNO. Ribekão elo Estado d-e lllinas Geraes, no mun. 
do Alto Rio Doce. Vai para o Chopotó . 

INFERNO. Carrego :lo Estado de MiBas Geraes, afL da 
margem d1r. elo l'io Angahy. 

INGA UO~Ú. Rio elo EstMlo ela Bahia, en·tre iVIar:tgog-ipe e 
Nazare·th. 

INGA YOARA. Lago do Estado do Amazonas, no mun.~de 
Teffé . 

INGAZEIRA. Villa e m.un . elo Estado ele P ernambuco. 
Vide Afogados de Ingc~zeira. 

INGLEZES . Morro do Estado de S. P aulo, na estação elo 
Cruze i·ro da E . ele F. Central elo Brazil. 

INHACAPETUM. Arroio do Estado do R. G. elo Sul, a lf. 
da ma,rgem esq . do rio Piratiny, trib . elo Uruguay. Tambem 
escrevem Nhacape·tum. 

INH ACURUTUM. Arroio do Estado do R . G. elp Sul ; 
desagua na margem esq. elo l'ip Ibiculay abaixo da foz dó rio 
Toropy . E' transposto pela E. de F. de Porto Alegre a Uru
guayat1a. 

INHACURUTUM. Arroio do Estado elo R. G. do Sul, a!f. 
dir. do Jjuby-grancle. 

INHAMAL. Ribei rão aff. elo rio Sobrero, t l'ib . do Santo 
Antonio, que o é elo Pomba e este do Pat•ahyba elo Sul. 

INHAMES. Rio elo Estado elo Rio de Janeiuo, aíl'. elo Ben
galas , que o é do rio Gra,nde . 

INHAMES . Ribei rão do Es·tado ele S. P a ulo, na com. da 
Franca, nas divisas elo clist. elo Chapadão . · 

INHAUMA. Pov. do Estado de Minas Geraes, no mun. ele 
Itajubá. 

INHAUMA, :!:tio do Estadq do El. Santo, banha o mun . de 
Pinma e clesagua no rio Iconha. 

INHAUMA. Corrego elo Es;tado ele S. Paulo, ba nha o mun. 
de Bragança e desagua no Lava-pés. 

INH UMAS. Rio elo Estado ele Sergipe, aif. do Poxim do 
Norte. 

INHUMAS. Ribeil'ão elo Estado de Goyaz, no mun. elo 
Curralinho . 

INIMIRY. Ilha no rio Bt•anco, aíf. do Negro, no Estado 
do Amazonas. 

INOCÚ. Rio do Es·taclo do Pari, em Santarém Novo . 
INUIRIXI. Rio do Estado do Amazonas, :1.fl'. di r . elo Negro. 

Neste rio est·eve si tua da a alcleia elo pri•ncipal Camanclr i ; cleHe 
se mudou para o l <!>gar em que hoje vemos a villa ele Barcellos. 
Deste rio se pode ir po r terra ao lago Canopi , que descarrega no 
J apurá ( B. de l\1araj6). Vide Inui.v i 

INVERNADA . Bairro do Estado ele S. Paulo, no mun. de 
Sant-a Barbara. 

INVERNADA. Log. do Estado elo Paraná, no mun. elo 
Rio Negt·o. 

INVERNADA . Ribeirão do Estado de S. Paulo, ali. do 
Tibei rão elo illeio, que· o é elo l\Iogy- guassú. 

INVERNADA. Arroio d0 Estado. do R. G. do Sul, a,JJ. esq. 
elo rio Jacuhy, onde desagua em fren te á ilha elo Fanfa . No 
1·incão que forma com o rio Jacuhy teve começo o combate ele 4 
de out .bro de 1836 entre Republicanos e Imperiaos. 

INVERNADA . Corrego do Estado de Minas Geraes; afl'. da 
m argem clir . do do Turvo Grande. 

INV'ERNADINHA . Log. do Estado do Paraná, no mun . 
do Serro Azul. 

IPANEMA. Log . do Estado elo l"ará, no mun . ele Santarem, 
com eschola . 

I P A U A-P:IXUN A . l'garnpé elo Estado elo Amazonas, no 
t ermo de Caranary. Vai para o rio Jun1á. 

I P A U A- PIXUN A ( Lae-o· pt•eto). Lago elo Estado do Pará á 
margem elir. do 1•io Trombetas. 

I P AU A-PIXUNA. Igarapé e lago do Estado elo Amazonas, 
no mun. ele 'reJJé. 

I PÊ . Estação da E. ele F. Miogyama, no Estado eleS. Paulo, 
en;tre as estações da Esti•va e de Mogy- Guassú . 

I P EPEQUAQUARA. Igarapé elo Es·taelo do Pará, no mun. 
de Cametá. 

I P I AB AS. Estação da E. de F. de Santa Izabel (Sapucahy) 
no Estado do Rio ele Janeiro, entre as estações da Barra e Paulo 
Almeida. .., 

IPIAB AS. Sert•a elo Estado do Rio ele Jaueit·o, no 2o clist. 
no mun. da Barra elo S. João. 

IPLCÚ. llfol'l'o do Edlaelo elo E. Santo, na ilha ela Yictoria . 
IPIRANGA .. Lbg . elo Es tado elo R io de Janeiro, no mun. 

de San-t:'Anna do Japuhyba, com uma eschola. 
IPIRANGA. Rio elo Estado ele S. Paulo, banha o mun . de 

Taubaté e desagua no r io Una. 
I P I RANGUINHA. Bair·.-o elo mun. ele S. Bernardo e Es

tado de S. Paul0, com esc bola. 
!PI TANGAS. L 0g. elo Estado do Rio àe Janeiro, no num. 

ele Saq uarema, com duas escholas. 
I PITINGA. Log . elo Estado do Pará, no dist . do Acará , 

com eschola. 
IPIXUNA. Log . elo Es tado do P ará, no mun. do Cametá. 
IPGlEIRA. Corrego do Estado <le Goyaz, no mun. de. 

Sant'Anna ele Antas, perto do Morro Alto; Yai para o ri
beirão ela Posse. No Estado, diq.em, 1m poeira. 

! POEI RAS. Rio do Estado elo R. G. elo Norte, banha o. 
mun. elo J a,rclian e clesagua no Cur!li nchauá , trib. elo Seridó . 

I P UCÁ . Pov. do Estado elo Rio de Ja-neiro, no rp.un. de 
S. Fidelis, com duas eschs . pu-blicas. 

IPUICHIM. Arroio elo Estado do H .. G. elo Sul, aff. ela. 
margem clir. cl.o Omanuã, tdb. elo Uruguay. 

IQUIPARY. Lagôa do Esbado elo Rio de Ja•neiro; clesagua 
na praia elo Assú. 

I QUIPINGÁ. Morro elo Est-ado do Rio ele Janeiro, no dist. 
elo Pilar, á mat·gem ela E. de F . elo Norte. 

I RACAN Ã. Ribeirão do Estado do Rio ele J aneiro, clesagua 
no Piabanha no logat• Areal. E' acompanhado r~ela E. de F erro 
Grão Pará . 

I RACHI M. Rio elo Estado do R. G. elo Sul , ali!, da mar
gem el ir. elo Passo !Fundo, tl"ib. elo Urug·uay. 

IRA-PARANÁ. Rio do Estado do Amazonns, affi. do 
Ua upés, no mun. ele S. Gabriel. (Iuf.loc. ). 

I RAPÓ. Anoio elo Estado elo R . G, elo Su.l , affi . dir . elo 
Quarahy. 

I RAPUÁSINHO. Arroio elo Estado do R. G. elo Sul, affi ._ 
esq. elo r io ll'apuá. , _ 

I RAPUY . Rio do Estado de Para, na com . de l\1azagao. 
IRARÁ. ·mstação da E . de F. Mogyana, enbre Burity .e Su

cupira, no Estado ele Minas Geraes. 
! RI. Rio ali! . da margem oriental do 'l?apajoz. B. Rodrigues 

escreve Id e Couclreau Airi. 
IRIGU AT Y . Arroio elo Elstado elo R. G. elo Sul, afll. dir. 

elo Urubucavít, trib . elo Ijuhy-grancle. 
I R I N DUBA . Rio elo Es tado elo Pará, ao muu . à 13 1\:Luanà •. 
IRIRI TIBA. R io do Tilstaclo elo E. Samto, affi . elo Benevente. 

IRMANDADE . Corrego elo Estado do Matto Grosso, no 
nmn . elo Dü\lll a>Jl'tino. Desagua no ri'beirão àa Var.ge-m Grande, 
tl'ib . <la margem clir , do Paranatinga . 

IRMÃOS. Ilhas (2) no r io Uruguay e Estado do R. G. do 
Sul. 

IRUPIR UPI. Serra do Estado do Amazonas, no mun . da 
Boa 'Vista cl'o Rio Branco, proximo do vio U1•arícoera . 

ISABE L . Corrego do J~staelo de Minas Gel'[tes, affi. clir. 
elo ribeirão ela ~ayana, trib. do Carangola . 

ISABEL ( San ta ) . Dist. elo Estado ele Santa Calharina, 
incorporado ao mun. da Palhoça pelo Dee. n . i84 de 24 ele 
abr il de i 894 . 
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ISABEL (Santa) . Rio do Esbado do Rio chJ Jauei.J:o , atra
vessado pela E . ele F . ele Maricá. 

ISAB E L ( Santa). A rroio elo Estado elo R. G. elo Sul, aill . 
clir. do Cae1êaa, trib. do r io Cahy . 

ISABEL ( Santa ). Arroio do Estado elo R. G. elo Sul, affi . 
elil' . elo r io Camaq uan, t ri b . ela lagôa elos P <rlios . 

I SABEL D O R I O P RETO ( Santa) . Estrada ele F . elo 
Estado do Rio de Ja neiro. A ex tensão total é ele 75 kils. e, par 
tindo da BarrD do Pirahy, na TIL ele F. Qen'iit•al do Bt•az il, 
serve. ás segu intes estações e paradas : Barra elo P ira by, I piabas 
28 kils . , desvio Gomes ( par ada) , P aulo. de Alme ida 39 k.ils., 
Conser valoria 44 kils ., P edro Ctn•los 53 kils . , José Leite 67 
kils ., e Jo>Cquim i\Iat toso 75 kils . 1 bitola ela linha é ele 1m 
entre t rilhos. Prolongcwnento. Pa~·te ela est ação J0aquim Marli
toso e tel'mina no Rio Preto, l igando, pela ponte elo Zacharias, 
la nça da sobre este l'IO, o Estado elo Rio ele Janeiro ao de M:in·as 
Gerae;;, onde j á existem tres estações: a ele Santa R ita do Ja 
cu.tin ga, a 5 kils. do Rio P reto, a elo Im buzei ro a 18 kils . e a 
do P acau. A extensão em trafego deste pr olongamento é de 36 
ktls. approximadamente . 

ISA BEL I N H A . Correoo do Es tado de Minas Geraes, ban ha 
o mu n . elo Caeté e desagua no rio Sabará, affi . do ri ::> das 
Velhas. 

I SAI AS. R io do ITis taclo do Rio ele Janeiro, nn.sce na serra 
do Ca timbáo. no mun. do Rio Bonito, banha o mun. ele Sa
quarema e ·depois de um percnrso ele 12 kils. reu ne-se ao 
Jundi{~o E' ·tambem denominado Ra m iro . 

ISI DR O. Ilha elo Estado elo Pará, no mun. de Breves. 
ITAB ABERAQUÁ. Serra do Estado do R. G, do Sul. 

Della d izem nascet· o r io Vaccacaby , 
I T A BACAHY . Con·ego do Est ado de S. P aulo , banha a 

cidade ele Sot'ocaba e clesagua n o r io cl~s te nome. 
I T AB AGUARA . Ba irro elo mun . elo Piquete e Estado de 

S. Pnu!o . 
I TABERABA. Com este nome foi elevado á ca tegoria de 

cidade a villa elo Orob6 , no Estado da Bahia, pela Lei n . 176 
de 25 ele j Ltnho de 1897 . 

ITABIRA DO CAMP O. Estação ela E . ele F . Central do 
Brazi l no clist. elo mesmo nome e mua . ele Ouro Pt·eto , ent re 
E no-en'heiro Corrêa e Agu ia r Moreira , distante 5231•,459 da Ca
pit~l Federal e a 84Sm,:l.43 ele altura sobre o uivei elo mar . 

I T A CANEMA . Lagôa elo Estado de Se1•gipe, no mun. de 
Santo Amaro . 

ITAC OLOMyS . Sen a no mun. ele Remanso e Estnrlo ela 
Bahia . • 

I TACOROA'. R io elo Estado elo P ó<rá, na com . ele Ba ião . 
'ITAHI. Morro elo Estado elo Rio ele Ja neiro, no mun. ele 

MagÁ. 
I TAHIM . Ba ir1·o elo E~taclo de S. P m!lo, no mun . de Itú . 
ITAH U' . Lagôn. elo Estado elo R. G. do Norte, ao S. ela ci

dade de Apody, com 1:8 kils. ele compl'imento e muita largura . 
E' piscosa e com fundo suffici ente pa1·a canôas . Seccou em 18.25, 
eucbenclo em 18.27 e em 23 de set embro ele 1878, enchendo em 
15 de mar ço àe i SSO. Durante o t empo da secca, o ·terreno d~ 
seu leito serv ia para 0 pla ntio ele arroz, produzindo uma co
:lhei ta espantosa. E' tambem denominada Apody . 

ITAIPU'. Es tação da E . el e F. Paulista, no Es tado de 
S. Paulo, entl'e as estações elo Ta\tt e ela Lim eira . 

ITAITUBA. Lago do Estado elo Amazonas , no mun. deIta
coat iara . 

ITAJ ASSÉ. Arro io do Estado elo R . G. do Sul , atf. esq. do 
P iudahy, trib. do Toro-passo, que o é do Uruguay. 

ITAMBÉ . Bairro elo Est:t do ele S. Paulo, no mun. ela Faxina, 
com eschola . 

ITAMBÉ . Log . do Estado do P a t·aná , no mun, ele Campo 
Largo. 

ITAMBÉ ,Arroio cloEs ta clo clo R. G . elo .Sul, aff. ela margem 
di r . elo rio San ta Mar ia , t rib . do Ibicuhy. Nasce nos b~nhados 
ele Iuhatium e clesagua acima elo passo do Rosano. Denomma-va ·se 
Itusaingo . · 

ITAIVIBÉ . GTUta no disi . ele !vlaito Grosso, m.nn,., de Bata taes 
e Es tado ele S . Pa ulo , 

ITA MUNHEC. Serra e rio elo Estado de Minas Ger aes, no 
mun . ele Theopbilo Ott.oni. P rio desag Lta na margem dir . elo 
T odos os Santos e a sel'ra fica á esc1. deste ultimo ri o. 

I TANDUB A. R io elo Estado do Pa1~á, no mttn. ele Ca 
metá , 

I TANDUB A. Lago do Estado do P ará; clesagua na margem 
c! ir. elo rio l\1aecurú , (H . Smith.). 

ITANGUA' . Ribeirão do Estado de S . P aulo, col'l'e entr e 
Taquary e P erit uba, banha o muu. da F a.x ina e clesagua no 
rio Perituba . E' muri.to Jageado. . 

ITANH AN AN . Rio do Estado elo Amazonas, .no mun . ele 
Coary. 

ITANHENTINGA . Dis t . elo termo de Alcobaça, no Estado 
da Bahia . 

ITAOCA. Log . elo Estado elo Rio de Janeiro, no mun. ele 
Bom Jardi m; cam uma esch . municipal. 
. ITAOCA. Pov . elo Estado ele 1\Iinas Geraes, no clis t . de Set•· 

ra nos e mun . de Ayuruoca . 
ITA P AHY. Uma elas es tações da E . de F . de Ba t urité. no 

Es tado elo Ceará, no kil. 259 . Foi inaugurada a 20 iile se tembro 
ele 1896. 

I TA P ASSAROCA. Pov . elo Estado do R. G. do "Nol'te , no 
rnun. elo Cea rá-mit'im, com capella , 

ITA P A V:UÇU' . Bairre do Est ado ele . Paulo, no mun. de 
l\1ogy- mirim . 

I TAPEB A. Log . elo Es tado do Rio ele Ja neiro, no mtm, ele 
Cabo Frio, com uma esch. publ ica . 

ITAPEBA . Estação ela E . de F . de MaTicá. no Es tado elo 
R io ctie Janeiró, e.ntre Maricá e Inn oan. · 

I TAPE CERICA. Bairro n o mun. de Itú e Estado de São 
P a ulo . 

ITA PEMA . Bairro elo mun . de Tatuhy e Estado ele s.:Pa ulo . 
ITAPENAMBY. Morro elo Estado do E. Sa nto , proximo 

aos morros -s.mí. e Itapellu ssü, na ilha da Victoria . 
I T APEPOCU'. Il ha do Estado elo Pará, no rio Toca nti ns e 

com . ele Baião . 
ITAPEROA' . Rio do Estado ele Serg ipe, aff. do Vasa-Barris . 
I TAPERUSSÚ . Log. elo EstiJJclo elo Paraná, no clist. ele 

Santa Cruz elo termo de Votuverava . 
I T APETINI NGA. Esta ção da E. de F. Sorocabana e 

I tuana, no ramal ele Itararé, no Estado de S . P aulo. Foi aberta 
ao tra fego em H ele maio de 1895 . 

ITA P E V A. Ribeit•ão elo Estada ele S. Paulo, banha o mun. 
elo Capivary e vai para o r io deste nom e. 

ITAPI RAP U AN. Rio do Es tado ele Goyaz, no clist . da 
Barra e com . da ca pHal. 

ITAPIREMA DE B AI X O. Log . elo Es·ta elo ele P ernam
buco, no mun. ele Goya oa. Ha a inda ant ros logs· . no mesmo 
mun, denominados Itapirema de Cim a e Hapi rema do Meio . 

I TAP IROBÁ. Log . elo Estado de Sa nta Catharina, no 
mun. da Lagun a , com salinas . 

ITAPI X INGA. Log . no mun. de Bt·agança, Estado de 
S . Paulo, 

I T AQU AR AX IM . Arroio do Estado do R . G. do Sul, afl'. 
ela marge m di!·. do r io Piratiny , t rib. elo Uruguay (Alfredo 
Va rella). Vide '['aquar anch im. 

lTAQUARÉ. Carrego elo Estado de Minas Ge raes . . Fôrma 
com o corrego da Lage o ·r io Lourenço Velho, aff. do Sa 
pucahy. 

ITAQUERÉ . l~ stação ela E . de F. de At·araquara, no Estado 
ele S . P<w lo, no kil . 25, E~m uma be1l:J. plan icie, no divort ium 
aquarnm elos rios Mogy e Tieté, quo ahl se approximam 
muito . · 

ITAQUY. Bairro do mun . de lilogy-guassú e .Estado de 
8. Pa ulo. 
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ITAQUY. Iga t·apé do Estado do Pará, afl'. do rio Apehú. 
ITAQUY. Ribeil'ão do Estado de Minas Geraes, desagua no 

rio Vet·de acima ela Oonceiç'ão do Rio Verde. 
ITAQUYRÂ. Ribeirãe do Estado de S. P aulo, banha o 

mun. da capital e desagua no rio 'l.'ieté. 
ITARARÉ. Oorrego do Estado ele S . Paulo, banha a cidade 

ele Sorocaba e desagua no rio deste nome. 
ITARAR~ . Col'l'ego aff. elo ri o Sapuc::thy, desagua um 

pouco acima do ribeh·ão da~ Bicas. Desce ela set·ra ela Pecler7 
neira com o nome ele Rose tmha. 

ITATINDIBA. Log. do Estado elo Rio ele Janeiro, no mun. 
ele S. Gonçalo. T ambem escr evem Itaytincliba e Itaitindiba. 

ITATUBA . Dist. do termo de Canutama, no Estado do 
Amazonas. 

ITAUNA. Mol'l'o. elo Estado elo R io de Ja neit·o, no mun. ele 
S. Gonça lo, á mat•gem esq. do rio Gtiax incliba , no li ttora l ela 
bahia de Guanabara. 

ITAUTUBA. Ilha elo Estado do Pará, no mnn. de Ga
meta. 

ITA YTINDIBA. Vide Itatincliba. 
ITERE RÉ. Ribei rão elo Estado ele Minas Geraes, afl'. di r . 

do rio Sàpucahy . 

ITINGA. Morro do Estado elo .Rio de Ja neiro, á ma,rgem 
dir. elo rio Goyó., aff. do Suruhy. 

ITOBY. Passou assim a denominar-se o dist. do Rio Verde 
pel:. Lei n . 569 de 27 ele agos to de 1898·, que clesmem brou-o do 
mun. ele S. José do Rio Pardo e incorporou-o ao de Casa 
Branca, no Estado de S . P aulo. 

ITÚ . Arroio elo Estado elo R . G. elo :Sul , aff. ela margem 
dir. do rio P iratlny, t;rih. elo Urtiguguay (Alfl' edo Varella) . 

ITU ASSÚ. Com esse nome foi elevada á cidade a villa. elo 
Brejo Grande, no Esta elo da Bab ia, pela L e i n . 216 de 26 de 
agosto de 1897. 

ITUPEVA. Bairro do mun. de Mogy-guassú, no Estado de 
S. P aulo. 

ITUQUI. Rio e paraná do ~s·tado do Pará , no mun . ele 
Santarem . 

ITUSAINGO. Assim denominavam o arroio Itaml.Jé, a fl'. 
do r io Santa Maria, trib . elo lbicuhy, no Estado do R. G. do 
Sul. 

ITUSINHO . Arroio do Estado elo R . G. do Sul, aff. da 
margem esq. do rio Itú, trib. elo Ihicuh y. 

IVORÂ. Anoio elo Estado elo R . G. elo Sul, aff. da margem 
esq. do Soturno. Recebe o Santo Antonio . 

IVOTURUCAIA .. Ba irro elo mun. ele Jundiahy e Estado 
de S. P aulo, nas divtsas com CamJvO Larlgo ele Atibaia . 

J 

JABAQUARA. Ba ir <"o do Estado de S . P aulo, na cidade 
de Santos , á qua l é li gado por um a linha de bonds, entre Villa 
Mathias e Nova Cintra. Tem um as 300 cas inhas. Foi ahi que 
o preto major Qui ntino ele Lacerda, no tempo ela escravidão, 
constit uio o celebre quilombo, que chegou a asyhr pnra mais 
de 3. 000 escravos que elle tira v a das faze ndas . 

J ABEBIR Y. Serra elo Esta .lo ele Sergipe, no termo ele 
Campos. 

JABEBIRY. Rio elo Estado de Sergipe , aff . de Siriry 
{Sih·a Lisbôa Gho?·ogr . de Sergi1Je). 

JABOTICABA . Igara,pé elo Estado do Pará, no mun. ele 
S. Domingos da Boa Vista. 

J ABOTICABA. Arroio do Estado elo R. G. elo Sui, aff. 
esq . do rio ela Varzea, trib. elo 'Crugaay . . 

J ABOTIC.H..BAL. Morro elo Estado de Minas Geraes, no 
mun. da Pedra Bl'anca. 

JABOTICABAL. RibeirKo do Estado de S. Paulo , na ci
dade do seu nome. Desagua no corrego Rico. Liga o bairro 

ela Es tação ao da cidade . Ha sobre ellP- duas pontes cfe al venaria 
de lijollo. ·· 

JABOTICABAL . Anoio elo Estado do R. G. do Sul, bttnha 
a colonia Alfi·e elo Chaves e desagua na margem clir. elo rio elas 
Adu . · 

JABOTICATUBAS. Log. elo Es tado ele Minas Geraes, no 
dist. elo Ipi ranga e mun. do Om· •ello. 

J ABOTY. Igarapé elo Estado elo Amazonas, no mun . d; ' 
l\Iaués. Vai paraorioAracú. 

JABURÚ . L og. elo Es tado elo Amnzo tH\s , no mnn . de 
Teffé,,á margern clir . do rio Juruá, banhado ao S. e a O. pelo 
parana do Arapary. 
~ABURUNA. Rio do E>tado ela Bahic., a281:6QOm dis tant e 

de Ca ravellas, na E. ele F. cles~e nome . 
JAC ARÉ. EstaçãoclaE . ele F . Oeste ele Minas , no Estado 

des te nome, entre Ferreil'os e Oapetinga . 
JACARÉ. Al'l'o io elo Es taclo do R . G . elo Sul, afl'. dir. do 

arroio da Cria, trib . elo rio Cahy. 
JACARÉ. Cor re go elo Es·tado de Minas Geraes, aftl.. elo ri

beirão S. João, que étrib. elo rio Preto mais tarde Itabapoana. 

J ACARÉ. Rio elo Es~ado de Goyaz, aff. ela margem esq. 
do Verde, trib . do Maranhão. 

JACARÉ. Lago elo Estado do Pará ; clesagua na margem 
eli r . do rio ~aec:arú. (H. Smi·th) . · 

JACARE. Lngàa do Estado de Sergipe , no termo ele 
Campos . 

JACARÉ. Lagoa elo Estado ele Minas Goraes , no clist. de 
Mattosinhos , na fazenda da Bebida. 

J ACARÉ . Lagôa do Est ado ele Matto Grosso, no elist. do 
Alto Aq uida ua na e co m . ele Miranda. 

JACARÉ. Cachoeira no rio Jauaxim ou Juaxim, trib. do 
Tapajoz. 

JACARÉ. Cachoeira no rio Crepury, afl'. elo Tapajóz, no 
Es·taclo do Pará . 

JACARÉ-CANGA . Log. do Estado ele Minas Geraes, no 
mun. da, Leopolclina, com uma hospeda ria ele immigração. 

JACARE-CANGA . Grande ilha sit uada no rio Tapajóz, 
pouco acima do rio das Tropas. Creveau e B. Rodrigues escre
vem J acaré-acanga. 

J ACAREHY. Log. elo Estado de S. Paulo, no mun. de 
Bragança . 

J ACAREHY . Estação da E . de F. Central elo Brazil, entre 
S. José dos Campos e Guararema, na cidade do seu nome e 
Estado de S. Pa ulo . Dis to, <!041<334 da Capital Federal e fica 
a 51J2m,270 de altura sobre o nivel elo mar . 

JACARÉ-PEPIRA-MIRIM. Rio do Estado ele S. P aulo, 
banha a cidade de Bl'Dtas e clesa.~ua no Tieté. Recebe o Ta
mandua , Lagôa Secca, Gouvê,1, Pinheirinho Rasteira Bebe
douro, Pai:\: e e l<,igue.ira . Forma na cidade d~ Brotas u:n salto 
deste nome com duas quedas e com um a a lt ti ra to t-al ele 14 
metros, e a baixo desse salto e depryis da foz elo Pinheirinho uma 
serie de corr edeiras, denomin adas Tres S8ltos na fazenda de 
Mareo n.cles ele Rezende e Silva . 

JACARÉQUARA. Po v. elo Estado do .Ceará, no mun. ele 
Cascavel. 

J ACARÉSINHO. 
Oriximina , 

Log. elo Est ado elo Pará. no mun . ele 

J ACARÉSINHO. R io do Es tado do Parfl. , ba nha o mnn. 
ele Breves e elesagua na ma rgem dit•. do rio Aramá. 

J ACARÉSINHO. Anoio do Estado do R. G. elo Sul, aff. 
da margem dir. do Jac:ll'é , trib. do rio das Antas. · 

JACARÉTINGA . Lago do Estado do Amazonas·, no mun. 
de Manacapurl! . 

JACATIRÃO. Mor ro no mnn. de Magé e Estado . do Rio 
de Janei ro, no Iriry . 

JACAÚ. Log . do Estado elo R. G. do Norte, no mun. ele 
Macahyba. 
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JACINTHO (S.). Extincto nucleo colonial, no mun. de 
Theophilo Ottoni e Estado de Minas Geraes. 

J ~CINTHO. Ilha no rio Jaguarão e Estado do R. G. do Sul, 
proxtmo :i cidade de Jaguarão. 

J ACINTHO . Cor rego do Estado de i\Iinas Get·aes afr. clir. 
do l'ibeirão Pote , trib. elo rio Mucury ' 

J ACOB . Corregu qo Estado de Minas Geraes, nasce na sena 
da Ca tta Branca, banha o dist. de I tabira e desagtta no rio desta 
nome . 

. J ACÚ. Arraial do Estado da Bahia, no dist. elo Bom Jar
dim; com duas eschs. publicas . 

JACÚ. Log . do Estado do Rio ele Janeiro, no mun. elo Pi-
rahy, com eschola. . 

_J ACÚ. Rio elo. Estado do Paraná, aff. da margem esq . elo 
T1bagy, proxtmo a embocadura deste no Pa ranapanema. 

J ACÚ. Ribeirão do Estado de Minas Ger aes ; faz barra na 
margem esq . elo rio Sapucahy perto elo bait•t•o dos Pintos . Re 
cebe o carrego Alegre . 

JACÚ, Carrego do Estado de Matto Grosso, alT. elo rio 
Alegre, no mun . do Diamantino. 

JACUBA. Estação ela E. ele F. Paulista , no Estado ele São 
Paulo, entre as estações ele Boa Vista e Rebouças . 

JACUBA. Parad-a da E. de F. de Sapucaby, no prolon
gamento da linh a Santa Isabel, no trecho ele Joaquim MaHoso 
á Ponte elo Zachal'i as . 

J A CUBA. Cor rego do Estado do Rio ele Ja neiro ; desagua 
na margem clir . elo Parahyba na cidade de Sapucaia. 

JACUBA. Corrego elo Estado ele Minas Geraes, afr. esq . elo 
rio Capivary, no d ist . de Lumi narias. 

JACUBA. Conego elo Estado ele Ma·tto Gt•osso. a ff . elo Largo 
G1•ancle ou Campo Grande , pela ma rgem e>q . Bai1ha o mun. do 
Diamantino. 

JACUEIRO. Morro da Est ado de S . Pa ulo, no num . da 
Piedade, com uma capella elo Coração de Jesus. 

JACUHY. Pov . do Estado elo E. Saulo, no diat . de Cara
pina , com eschola . 

JACUHY. Bairro do mun. do Cunha e Estado de SãO 
Paulo. 

J ACUHY Rio do Estado de Minas Geraes, nasce na serra 
ela Mantiqueira, donde d irige-se para NE : , indo desaguar no 
rio Grande . 

JACURYPE. Pov. do Estado ela Bahia, na com. ela Jaco
bina, com um a esch. Orago S . José . 

J ACUHYSINHO. Rio do Estado do R . G. do Sul ; manam 
suas primeiras ag uas no Matto Castelhano, de onde segue com 
rumo de SE. até á barra, na mat·gem esq. elo rio Jacub y .. 
Recebe, entre outros, o arr<>io Pinheiro Torto, o Pulador, o 
rio Colm·ado e o arroio da Carreta Quebrada . Ha ainda outro 
rio Jacuhysinho. 

JACUNDÁ. Igarapé do Est ado do Amazonas, no mun. de 
Manicoré. 

JACUNDAHY. Igarapé elo Est ado elo Pará no mun . do 
Bagre. Denominava-se Tapaiuna. ' 

JACURARÚ. Log . do Estado rl o Estado do Amazonas, no 
muu . da capital. 

JACURUNA. Dist. do te t" mo de Jaguaripe, no Estado da 
Bahia . 

JACURUNA. Lagôa el o E -; ta ·:lo de Serg ipe, no termo do 
Rosario. 

JACUTINGA. Carrego do Estado de S. Paulo, aff. do rio 
Pardo, nos li mi·tes de Jarclimnopolis . 

JACUTINGA . R io do Es tado elo do Paran á, banha a col9-
niado Jat •hy e clesagua na ma rgem esq. do Tibagy. 

JAGUTINGA DE BAIXO. R io do Estado do Paraná, ba
nha a colonia do J al<thy e clesagua na margem dir . do Tibagy . 

JACY. Corrego elo Estado de Min~s 0~raes, banha o _mun. 
ele Theophilo Ottoni e desagua no rtbeu·ao S . Pa ulo, tr1b. do 
rio Todos os Santos. 

. JAGOROABA. Lagô~ do Esta~o do_ Rio de Janeiro; pro
Jecta-se um cnnal ;,1,ue a ligue a lagoa Fe1a, Commurtica-se com 
a de Jurumil'im . 1ambem escrevem Jag1·oc~ba . 

J AGUAQUARA. Bairro do mun . de Tietê e Estado de São 
Paulo. 

JAGUARA. Estação ela E. de F. Mogyana, nas divisas do 
Estado de Minas Geraes com o de S. Paulo, na margem dir. 
do r 10 Grande, entre Ri faina e Sn.cramento. 

JAGUARÃO. Arroio do Estado elo R. G. elo Sul, aff. da 
margem esq. elo rio Piratin y, trib. elo Uruguay. (Alfredo Va
t·ella). 

J AGUARAPIN A. Serra do Estado do Paraná, no mun. da 
Capi~l . · 

J AGUARE (Valia do). Rio elo Estado do Rio ele Janeiro 
reune-se com a Valia elo Fmctuoso e juntos .vão desaguar nd 
margem esq, do Iguassú. 

J AG U -fo-RIBE, Log. do Es tado de Pernambuco, no dist. de 
Itam arac a, com eschola. 
, J AGUARIBE. Rio do Estado de Sergipe, a ff. do S. Fr·an

ctsco. 
JAGUA~Y. Bairr~ d? Estado de S . Paulo, nomun. de Mogy

mmm. F o1 ele~ado a dtst. peta Lei n. 433 de p de agosto de 
i 896. Por suas chvtsas co1·rem os rws Jagua ry, Cammandocaia 
e Cammandocaia-mirim, 

JAGUARY. Bairro do mun. de J acarehy e Es tado de 
S. Paulo. · 

JAGUARYSINHO. Arroi o do Estado do R. G. do Sul 
aJil. da margem dir . do rio J aguary, trib. do lbicuhy. ' 

JAGUATIRICA. Log. elo Estado elo Paraná , no mun. de 
Votuvreava . 

J AHITIUA. Ilha elo Estado do Amo,zonas , no muu. de 
Manacapurü. 

· J AIBY . Braço do rio Guapy, no Est:tclo do Rio ele J a neiro. 
Tem uma ponte. • 

JAMARY. Pov. do Estado do Mara nhão, no mun. de Tury
assü , com eschola . 

J AMAR Y. Igarapé do Estado do Amazonas no mun. ele 
Canutama. na margem di r . do rio Purús. ' 

J A~AR Y. Lago do Estado elo Amazonas, ·uo mun. de 
Itacoatmra. 

J AMBREIRA. Rib!=irão elo Estado de Minas Gera~s aff. 
da margem dir . do rio Capivary, trib. elo Arassuaby. ' 

JAMBÚ-ASSÚ . Log. e igarapé do Estado .do Pará, no mun. 
da Capital. 

JAMERTAL . Arroio do Estado do Rio G . do Sul, atf. dir . 
do Cadêa , trib. do Cahy. 

J ANARISAL. Ilha no rio Tapajoz, abaixo ela grande ilha 
do Cururú, proxima das ilhas Sumahuma, Redonda, Tucano e 
Praia Grande. 

J ANDIÁ Igarapé elo Estado do Amazonas, no mun. de 
T effé . 

J ANÉ. R ibeirão do Estado de Minas Geraes, aff. ela margem 
dir. do rio Lourenço Velho, tt-ib. do Sapucahy. 

JANEIRO. Rio do Estado de Sergipe, aff. do Siriry. (Silva 
Lisbôa . Clw1·ogr . de Se,.gipe.) 

JANELLA. Lagóa do Estado de Sergipe, no mun. de Campos. 
J ANU A.RIO. Corrego do Estado de Minas Geraes, aff . esq . 

elo ribeirão do Poté, trib. elo rio rYlucury . 
JAPÃO GRANDE. Carrego do fl:stado de Minas Geraes, 

a fr. elo Onça , que é tl'ib. do rio Pará. 
J APEJÚ . Ilha do .I!:stado do R . G. do Sul, no rio Uruguay 

en·tre a cidade ele Itaq uy e a foz do rio Quaraby . 
JAPI. Dist. e rio do Estado de S. Paulo . no mun. elo J un

día hy. O rio clesagua no J undiaby e recebe o Japisinho. O dist. 
compl'ehencle o bairro do Jacaré. 

JAPIIM. Ilha no rio Branco,. ali'. do Negro, no Estado do 
Amazonas. 
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JAPONA>~ L.og. do Estado do Rio de Janeiro, na estação 
do Apetribé e mun, de S .. Fidelis. 

JAPORÓ. Ilha do Estado elo R. <5'. do Sul, n o rio U\·uguay, 
abaixo d'e Itaquy. 

JAP U. Ilha do Estado do Pará, no dist. do Rio Cu1·um1L 
e mun. de Breves·. 

JAPUHYBA . Passou assim a de.nollll nar-se a villa dl' Ma
cacú, no Es tad o elo Rio ele Janeiro, pela Lei n . 391 de 10 de 
dezemb~o ele 1898. 

JAQU EIRA . Rio elo Estado de Sergipe, afl:'. do rio Real. 

JARACAT.IA. Serra e rio do Estado do E. Santo. O rio 
desagua no Iconha. 

J ARACATIA. Col'rego do Estado de Goyaz, no mun. de 
Saut'Aan.a elas Antas. 

J ARADY. Lago elo Estado elo Amazonas, no rio Negr0 o 
mun. de S. Ga l11:ieL. (In.f . loc.). 

JARAMATAIA. R iacho do Estado do R. G. do Norte• 
no mn11. de Apody,. Vai pa1·a o rio d.este nome·. 

JARARACA. Log. elo Es·taclo elo Paraná , no mun. de 
S. Jo_ão do 'l'rihumJlho . 

J .A!RARACA. Cor rego elo Estado do R io d e- J·aneir o, banha. 
o mun. de ®a,n.tagallo e clesagua no-1•io Negro. 

JARAUCA . La go elo Estado elo Pará , mtm . de Orh:im ina. 

. JARDI M. B_airt•o do Estado de S. P aulo, no mun. do Espí
ritO Santo do Ptnhal, com. as capellas de Santo Antonio e ela 
Apparecida . · · 

JARDIM . Bait·ro do mun. cl t\ LimeÜ'a, no Es tado de São 
Paulo . 

JARDIM. Lagôa no mun. de Casa Br a nca, no Estado de 
S. P a ulo atl'avessada p elo rio T.a mlíahú . 

J ARDINOPOLIS. Passott assim a denominae- se o clist 
da Ilha. Gvancle elo mun. ele Baiataes, no Estado de S. Paulo·, 
pela Lei n. 484 de 24 de dezembro de 1896. Foi. elevado a mu
nicipio pela Lei n. 544 de 27 ele julho de '1898 . 

JASSIRU'. Rio do E stado da Bahia. no lit toral, entre Na-
l'lareth e Va lença . -

JATAHY. Bairro elo mun. elo ParahylJilna e E stado de 
S. Paulo; com eschola. 

JAT AHY . Ig_arapé elo Estado elo Amazonas, banha o mun. 
ele Barcellos e desagua na mal'gem esq . do l'io Padauiry, trib. 
do Negro . 

JATAHYSI NHO. Rio do illstalio do P araná afl:'. da mat·-
gem dir. do Tibagy emft·enteâ foz elo Doutor . ' 

JATAPÃO. Serra do Estado d'o F'iauhy, nas divisas com 
Goyaz. 

JATHEVOGA. Ribeirãb do E stado de S. Paulo, banha o 
mun. de Botucal'Ú e desagua no rio Claro . 

JAT0?3Á. Log . do Estado elo P ianby, na ilha Grande, que 
fica no r1o Par.nahyb~~<. 

JATOBÁ . R iacho elo Estado ela Bahia, reune- se com o Pe
clreiraR, e juntes· vão ao Alegre, atr; do rio do ;l.nton io , 

J ATOBA. Cor rego el o Estado ele Goyaz, aff. da margem esq . 
do ri<beirão Rodeador, t ri b . elo rio das-Pedras, que o é do Des
cober·to . 

J ATUAI .A! . Nha do Estado do PaTá, na circums~l'ipção ela 
Jo!loca e com. ele Cametá. 

JATU ARA . Ar roio clo Elstado do R . G . do Sttl a li' . ela 
macgern. dir . do r i o Eira tiny, tdb . do U t·uguay . ' 

JAUAMAXIM. Coucl rea tt assim escr eve o: nome elo rio 
J <tuaxim, aff . da mar.gern clit·, elo ']apajoz. Diz e!le se1· esse rio 
o ma1s 1mportante all. elo. T avaJoz, depois elo S. i\lianoel receber 
pela. margem dit> o T.loca:rti~s, e vela esq . o Anu·i ~ te1· as 
-segmntes cachoell'as : P er tqmlo, 1\Ia-nelão Bebal Jacaré Bàa 
Es-perança, Capão, .Cah}, T i·aves>ão , Anan~z, Ap{thy e Urubu
coara. O ~1· . Ruhno ravare3 no se~1 fo lh e~o O Rio Tarpaji5s 
(Irnp • NaCJonal, i 87ô) escreve Joach~n.l. O Sr . B . Rocl rig.ues 
esct·eve Juauxim. ~ 
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JAUARITE .. (Ouça). Cachoeil1a no rio VV.aupés e Es baclo elo 
Amazonas, acima elo logar S" Jeron\)'mo, 130 mJlhas acim[l, ela 
bocca. Tem elous saltos, o que torna mui·to longo o t1·a nsport e 
das cargas po t• terr a . (Wallace). 

JAUARITE. Cachoeim no rio Cl."epury , aJf do Tapajoz . 
Creveau escreve Yauaretapó. 

JAU ATÉ. Ilha cto Estado do Pa1·á, na circumscripção ele 
Cttl'llçambaba e com. ele Cametá. . · ., , 

JEQUITIBA. Lagàa do Estado ele Minas Ge t•aes, no clist. 
d_e seu n ame, em frente á matriz, cercada de casas. Sangra no 
no elas Velhas . 

JERIV A .. Seno elo Estado elo R. G . do Sul, no mun. de 
P elotas , com 360 met1·os ele al tura. F az parte da sel'ra elos 
'Papes . 

JERIV. Á. Couego elo Ji;staclo de lllinas Geraes , reune- se c:>m 
o Dous Irmãos e j untos :vão desaguar na margem esq. do rio 
Gran de·. (Ccwta elo E> r . :tbreu Lacerda) . 

JERI V A . Morro do Estado de Goyaz, á margem cl it·. elo rio 
Piaocó ou Anicuns, trib. do Capivary, que o é do Cor umbá, e 
proximo a o m ort·o elo Cuscuse iro . 

JERIV Á. Corrego do Estado elo Rio ele Janeit·o; cl esagua na 
lagôa elo PiTes. 

JERONYMO ( .). Log. do Estado elo Riocle J aneiro, no 
dis·t. ele Ferreh:os e mun. ele Vassour as; com uma esch . mu
nicipal . 

JERONYMO (S .). Dist . elo nnm. do Carmo elo Para nahyba 
e Estrado de Min::t.s Geraes . 

JERONYMO (S.) . Estação ela E. ele F. P aulis ta , no Estado 
de S . P a ulo, entre Santa Bar bar a e Ta'tú. 

JERONYMO (S .) . Rio do Estado de Goyaz, aff . da mat·· 
gem esq. do Verde, trib. elo Nla1·anbão, 

JERONYMOS. Log . elo Estado ele Minas Geraes, no dist . 
do Descoberto e mun. ele S . João Nepomuceno. 

JESUS . Log· . elo Es·tado elo Pal'a ná, no mun. do l'tio 
Neg ro . 

JOAB A. Pov. elo E stado elo P ar á , á ma rgem esc1. elo 'l'o
can tins , no mun. de C[l.me·Lá, com eschola. 

JOAHY . Al' roio do Es tado do R. G. elo Sul , aif. ela mar
gem dir . elo rio P ira tiny, t1·ib. elo Uruguay (Alfredo Varella). 

JOANNA(D.). S~rr ot'e no mun. ele San ta Luzia e Estacl0 

de Goya z . 
JOANl\I'ICA. Dist. elo termo ele Alcobaça, no Estado ela 

Bahi<t . L imita a o S. com o termo de Ca r avellas . 
JOANNIC::O . Morro elo EJs tado ele Minas Gel'aes. no mun. 

de E.avras, á ma 1• gem esq. elo l'ÍO Cervo. Tem 1..097 metros ele 
a.lt11ra . 

,J.O.&NNIC.O . ;\.u roi.n do EsLado do R. G. elo S ul , afL ela 
ma1·gem clil'. elo Ibicuhy (A. V'arella) . 

JOÃO (S. ). Dist. elo bermo ela Condet~ba , no Estado ela 
Bah ia . · 

JOÃO (S . ) . Bait'r o elo mun. elo A.varé, no Estado de São 
P a ulo, com duas eschs . creadas pela Lei n . 534 ele 12 ele 
julho de i898. 

JOÃCY (S . ). Bairro do mun. de Monte Santo, no Estado 
ele Minas Geraes. 

JOÃ O (S . ) . Estação ela E . el e F . So t·ocabana , no Es~arlo ele 
S. P aulo, entre Co ti a e Pinheirinhos. EntreS. João e Pinhei
rinhos ha um tunnel. 

JOÃO (S.) . Serra elo Estado elas Alagoas, no mun . ele 
S. José d'a L age . 

JOÃO (S .). Serra elo Il!staelo elo H.io ele J aneiro, entre os 
l'ios i.\Iacab é e S. João. P rende- se ás ser ras ela Bô.1 Vista 
e do Il'iPy. 

JCYÃO (S .). iiiort·o do Es tado de S . Paulo, na c idade de 
<Queluz, á maTgem esq. elo r io Parahyba. Ahi fica a matriz . 
Não tendo denominação esse 1110rr o, tomiÍ,mos a li be t·dacle de 
ass im cle.signal-o pot· nelle ficara quella e!rreja da invocação de 
S. J oão Ba ptista. ~ 

53 .969 
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JOÃO (S.). Se.rea do Estado de Minas Ge raes, con\inuação da 
·da Christina, no mun . ele Ita.jubá , 

JOÃO (S.) . Serra elo Estudo ele Mi nas Gerass, no 111un . ele 
Montes Cla ros. 

JOÃO (S.). · rlhlt elo Estado elo R . G. do Sul, no rio Uru
·guay, entre a foz elo P asso Fundo e a elo Quarahy. 

JOÃO (S.). Serra do Estado de Mina.s ·Get·aes, continuação 
·da serra de Maria ela Fé, no mun . da Pedra Branca. No 
cimo dessa serra e na margem cl<t E. de F. do Sapucahy fica 
uma enorme pedra denominada Padrão. 

JOÃO (S.). Cot•t·ego do Estado do R io de J aneit·o, banha 
o mun. ela Sapucaia e desagua na margem dir. do rio Para
hyba do Sul. E' a travessado pela E. de F, Central do Braz il 
no kil. .23i + i9Sm . 

JOÃO (S .). R io do Estado de S. Paulo, ba nha a villa 
·de S. Pedro e desagua no rio 'l'urvo, aff, do Pardo, que o 
é do Paranapanema. 

JOÃO (S .). Rio do Estado ele S . Paulo, banha o mun. 
-de S. Roque e desagua no Bul'ltery, afl'. do 'f ieté . 

JOÃO (S.). Cot•rego elo Estado de S. P aulo, banha o mun. 
-de Batataes e desagua no rio Sapucahy. 

JOÃO (S .). Ribeirão do Estado elo Paraná, banh a o mun. 
·do Port0 de Cima e desagua n.:> rio Ipira nga . 

JOÃO (S.). Arroio do Estado do R. G. do Sul, afL da 
margem esq. do rio Pardo. Ha um outro a rroio do mesmo 
nome, aff. dir. do rio Pardinho . 

JOÃO (S. ). Arroio do Est ado do R. G. do Sul, aff. esq. 
do S. Francisco, trib. do rio Uruguay. · 

JOÃO (S. ). Ribeirão do Estado de Minas Geraes, a fl:'. da 
margem esq. do rio do Couro de Cervo, t·rib. do rio Grande 
-Recebe o Bananal e Bom Successo. 

JOÃO (S.). Il,ibe irão do Estado de Min as Geraes, b:J. nha a 
-pov. do Laranjal e desagua (ou fót·ma com o Patrícios) no rio 
deste nome. 

JOÃO (S.). Ribeirão do Estado de Minas Ge~aes , na8ce na 
serra de Carrancas e desagua na margem esq. do rio Grande. 
Recebe o Painas. 

JOÃO (S.). R io do Estado de Minas Geraes; desagua na 
.ma1·gem esqu . do rio Pomba entre a foz do Laranj al e a do 
.Capivara. 

JOÃO (S.) . Ribeirão do Estado de Goyaz, aff. da margem 
cdir. do rio das Ar êas, trib . do Corumbá, · 

JOÃO (S.). Lagôa do E stado da Bahia, no mun. da Amar· 
·gosa, perto do rio Verde . 

JOÃO ALVES. R ibeirão do Estado de Goyaz, no dist. de 
S. José de Mossamedes. 

JOÃO BARÃO . Ilha no rio S . Francisco e Estado de Ser
_gipe. 

JOÃO BRAZ. Lago do Estado do Pará, na sub-prefeitura 
da Capella da com. de Obidos. 

JOÃO CAETANO. Riacho do Estado de S. Pau lo, banha 
a villa do Leme e desagua no carrego Constantino, afL do 
ribeirão do Meio. 

JOÃO CLIMACO (S.). Bairro do mun. da capital do Es
tado de S. Paulo, com eschola . 

JOÃO CORRÊA. Riacho do Estado do R. G. do Norte, no 
mun . do Apody. Vai para o rio deste nome. 

JOÃO DA VELHA. Bairro do Estado de S . P aulo, no mun . 
do Jahú. 

JOÃO DA VELHA. Carrego do Estado de S. Paulo , ba nha 
.o mun. do Jahú e desagua no rio deste nome . 

JOÃO DE BARROS. Rio do Estado de S. Paulo, banha o 
~un. de S. Manoel e desagua no Araqu6.- Assú. 

JOÃO DE PETROPOLIS (S.). Pov. do Estado do E. Sa~to , 
a 24 kils. da villa de Santa Thereza, a cuj o mun. pertence . 

JOÃO DE PETROPOLIS (S. ). Serra do Es tado do E. Sant9, 
no mun. de Santa 'rher eza . 
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JOÃO DE SAPUCAIA (S .). Pov~ do Estado de Minas Ge
raes, no mun. de S. P ..tulo do Muriahé. 

JO ÃO DA VIL LA NOVA (S.). Dist. do termo do Campestre, 
no Estado da Bahia . 

JOÃO DO F1JRAD ::> (S .) . Log. do Estado de Mabto Grosso, 
no dist. ele Santo Antonio do Rio Abaixo, 6. margem esq . do 
rio Cuyabá.. 

JOAO DO MIRANDA (S. ). Bü rro no mun. de Guaratuba e 
Estado do Pat•aná, com eschola . 

JOÃO DO PRINCIPE (S.). Dist. da. com. do Seridó, no 
Estado do R. G. do Nor te . Passou a denominar-se S. João do 
Sabugy pelo Dec. n. 34 de 7 de julho de 1890. 

JOÃO D ::> S OCCA (S.). Pequeno pov. do Estado de Minas 
Geraes, ba nhado pelo ribeirão do seu nome . Tem uma ca
pellin h a e poucas casas. 

JOÃO DO SOCCA (S.) Rio elo Estado de Minas Geraes; 
desagua na m<wgem di r. do Carangola , perto do arraial de 
Tombos. Recebe aguas dos corregos Batata!, Santa Barbara, 
Pedra Dom·ada, Bica, Cedro, Babylonia, Cambuta, Alfaiate e 
Padre. Tambem escrevem simplesmente S. João . Vai desaguar 
no dist. de Tombos com o nome de S. João do Batata!, sendo 
mais 1·olumoso crue este. 

JOÃO GAMELLA . Ilha do Estado do R. G. elo Sul, no 
cana l de S. Go nçalo, em frente á. Pelotas. 

JOÃO GRANDE . Serra do Estado de S3rgipe, elo lado 
occidental. 

JOÃO JACINTHO. Ilha no rio Jaguarão e Estado do R. G. 
do Sul. 

JO ÃO LEITE. Log. do illstado de IYlatto Grosso, no dist. 
de Brotas e mun. do Livramento. 

JOÃO-MIRIM (S.). Art·oio do Estado do R . G. do Sul, aff. 
do Ijuhy-Mir im, trib. do Ijuhy-Gra nde. 

JO ÃO PADRE. Arroio do Estado do R. G. do S;r! , aff. 
dir. do Pelotas, t l'ib. do rio S . Gonça lo. 

JO ÃO PINTO. Log. do Estado de . Matto Grosso, no m un. 
do Diamantino. 

JO ÃO PINTO. Morro do Estado de Minas Geraes, no dist, 
de Itabira. 

JOÃO RIBEIRO. Rio do Estado da Bahia•, no littoral, 
entre Nazareth e Valença, 

JOÃO V AZ. Ilha do Estado do Pa·rá., no rio Tocantins e com, 
de Baião. 

JOÃO VELHO. Lavra aurífera no mun. · de Sabará e Es-
tado de Minas Geraes. · 

JO AQUIM (S.). Subprefeitura da com, de Chaves, no Es
tado do P ará. Limita com o mun. de Affiuá. 

JOAQUIM (S.) . Log. no roun. de Santarem Novo do Estado 
do Pará, com uma esch., creada pelo Dec. n . 392 de 29 de de
zembro de 1896 . 

JOAQUIM (S.). Log. elo E~tado do E. Santo, .no mun. de 
Piuma. 

JOAQUIM (S.). BairJ'O do mun. do E. San t.o de B:úataes, 
no Estado de S . Paulo. 

JOAQUIM (S.) . Log. do Estado de Goyaz, no mun. de 
Cavalca nte, sobre o ribeirão de seu nome. 

JOAQUIM (S.). Ilha no rio Branco, aff . do Negro, no 
Estado do Amazonas . 

J OAQUIM (S . . ) Carrego elo Estado do Rio de Janei ro, ba
nha o mun. ele Cantagallo e desagu:J. no rio Negt·o. 

JOAQUIM (S.). R ibei rão do Estado d e Goyaz, banh a o mun. 
de Cavatcan'ta e desagua no rio Preto, Rece be o Burity do Ce
miterio. 

JOAQUIM BUENO. Bairro do Estado de S. Paulo, no mun, 
de Botucatú. · 

JOAQUIM IGNACIO. Bairro do Estado de S. Paulo, no 
mun . da Limei ra. 

JOAQUIM PEDRO. Carrego do Estado de S. P aulo, ba-
o mun. de Jaboticaba l e desegua no rio Turvo . 

., 
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JG>ArQDIM PINTO' R~o. elo Es·taelo de Sergipe , aft\ do Japa- · 
ratuba. 

JOASEIRO. Lag&a elo Estado do Ceará, no mun. ele Bebe-
ribe. 

JGAZ. Sert•a do Estaeló do Ceará, no mun. do Crato . 
J'OEBA. Log. elo Es·taelo elb E. Santo, no mun. de Anchieta. 
J..OEIR~MA DE FÕRA. Rio el,o Estado da Bahia. a 62 kils. 

distante ele Caravellas, na E. ele Ferro ereate nome . T ambem 
escrevem Juerana. 

JOEIRAMA DO MATTO. Rio do Es~aelo da Bahia, a 57ks. 
600 m . d istante ele Ctt t•avellas, na E . ele F. deste nome. 

JOGO DA EOLA. Log. do Eatado ele Minas Geraes, no mun. 
ela Diam ant ina. 

JORDÃO. Rio do Estado ele Santa Catharina, banha e nu
cleo Jorclão da colonia Nova desagua na margem clil·. do Mãi 
Luzia. 

JOR])ÃO. ·Lagôa elo E.staelo ele Sergipe, no termo do Ro.
zaL•ao . 

JORGE. At·roio elo Estado do R. G. elo Sul, affi. ela lagôa 
de Itapeva. -

JORGE (S .). Colou ia do Esta elo da Bahia, na com. de Ilhéos, 
com eschola, 

JORGE (S.) . Ilha no rio Tapajoz, proxima á cach.oeira elo 
Mangabal Gra.ncle. 

JORGE RADEJYI AKER . P assou assim a denominar-se a 
po.racla no ki l. 139 da E·; F. Centra l elo Brazil, no ramal ele 
S. Paulo, en tre Vol ta Redonda e Pinheiro. 

JOROCA. Uma elas circumscripções em que o Dec. n. 242 
ele 10 de outubro de 1896 didiv iu a com. de Cametá, no Es·tado 
do P. ará. T~m. po1· limite elo rio Aruo..hú ou Arauahú até o 
i.aarapé Acajuhy, margem esq . do rio Toean~ins,, compl'e..hen
lenclo as ilhas ft•onteiras: At•aranim, Sut·acá, Pi"tiú, Poção, 
P aquetá, Páu-tinga, Curupitanga, Joroca Grande e Pequena, 
Caquen1 , Tangará, Genipapo, Oridio, Pa ticahü, Jatua ia , Cor
r êa e lagar J an•ua. C reli . 

JOROCA. Ilha do Estado elo Pará, no mun. ele Muaná. 
JOS:APH.A:T: A'rroio elo Estado do R . G, do Sul, clesegua 

n o Tres Forquilhas, trib. cl fl. lagóa de Hapeva. 
JOSÉ (S~ ). 'Log. elo Estaclb do Pi·auhy, na ilha Grande, que 

fica no rio Parnahyba. 

J'OSÉ (S·.). S'ul:iut·bio da cidade elo Piranga, no Estado ele 
Minas Geraes. 

JOSÉ (S .). Ii0g. do Estado Minas Geraes; rro dis~. ele Santa 
Rita elo Sapucahy. 

JOSÉ (S .) . Es taç.ã:o da E. de F. Melhoramentos dõ Brazil, 
entre Ambahy e Dr. Carlos Sampaio. 

JOSÉ (S.). Ilha no rio Branco, aff. do Negt•o, no Estado 
do Amazonas. 

JOSÉ (S. ) . Rio elo Estado elo Ri0 de Ja,neiro,, banha o mun. 
d a, Sapucaia e elesagua á di r. do rio Parahyba. J;,' atravessado 
pela 1~: de F . Central do Brazil no lül. 226,840m. 

JO'SÉ (S ). At·roio do Estado elo R. G.. elo Sul, affi. dü· . elo 
Santa Cruz, trib. do rio Taq\lary. 

JOSÉ (S .). Arroio do Estado R. G .. do Su.], aftl •. esq. elo 
rio Cahy. 

JOSÉ (S .). Arroio do .I!;staclo do R. G. do Sul, clesag]la no 
rio Uruguay entre os arroios Soccorro e Pat·eclão. 

JO'SE (S .) . Lagôa. clo Estado elo Ceará, no mun. elo Sobral. 
JOSÉ ALBINO. Carrego do Estado de S. Paulo; no mun. 

de. Jaboticabal. 
JOSÉ ALVES. Bait'l'O elo mun . do Teeté e ffi stado ·de. S. 

Paulo, com escho lar. 
JOSÉ BENTO . Carrego do ffistado de Minas mn•aes, banha 

o n~jun. do Cae té e clesagu!ll< no· rio Sabará, a tl : de rio· das 
Velhas. 

JO.SÉ..BULHÕES .. Jiistação ·ela E. ele F. Rio elo Out·o, entt•e 
.as es tações ela F.iguEiira . e ,d;J. Cáchoeil~a. 
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JôSÉ CANDIDO . Carrego atra"essado pela E. ele F. Mo· 
gyana, no Ramal ele Caldas, no l•tl. 70. 

JOSÉ DA COSTA. At-roio do Estado do R. G. elo S ttl, cle
sagua pela margem de oeste na lagóa do Albarclãq. 

JOSÉ DAS A BOB.ORAS. (S.). Log. no clist. de Sete Ca· 
choeiras, mUJn. ele Ferr0s e Elstaclo ele Minas Geraes, com uma 
esch, municipal. ~ , 

JOSÉ DE SOUSA. Ri o elo Estado de Sergipe, aff. elo Vasa.. 
Barris. 

JOSÉ DO CUBAS . Log. elo l.!lstac1o Minas Geraes, no dist. 
ele Sete Cachoeiras e mun. de Ferros, com uma esch. muni
cipal. 
. JOSÉ DO P ARAISO (S .) . Bail'l'O do mun. elo Jabolicabal 

e Es·taclo ele S. Paulo. 
JOSÉ FELIX . Ba-i rro elo Estado de Minas Geraes, na cidade 

ele Se Le Lagóas, com uma capellinha ele Sant'Anna, á margem 
ela lagóa elo seu nome. 

JOSÉ FRANCISCO. Correg0 elo Estado ele Minas Gerae s ~ 
aff. ela margem elir. do ribeirão das Vaccas·, tr~ b. do rio 
Grande. 

JOSÉ FRAUSINO , Carrego do Es-tado ele S. Paulo, a ff. do 
rio Ba·t:ttaes' que o é do Sapu~ahy. 

JOSÉ GOMES-. Log. db Estado ela Ba,hi a, no clist. ele N. 
S. dos Prazeres e termo ele Entre Rios, 

JQSÉ GOMES. Conego cloJ,Estaclo ele Min~.s Geraes, atf. 
da margem esq . do ribeiri\o ela Agua I.i"imp,a, tnb. elo rio 
Elvas. 

JOSÉ. HENRIQUES. Carrego do Estado elo Rio de ·Jo.neiro, 
banha o mun. de Cant agallo e elesagua n o rio Parahyba. 

JOSÉ JORGE . Ilh a do Estado cl!e Minas Geraes, no mun. 
ele .s . . José d' Além P arahyba . Denomina-se hoje Luiz Cer
que!ra. 

JOSÉ MULATO. Igarap,é do Estado do l?m•:í., no mun. de 
Cametá .. 

JOSE·PHA GOMES. Lagôa: elo Estado cle .Goyaz, no· mun _ 
da Formosa atra:vessacla pelo rio P-reto. 

JOSEPHINA. Anoio elo Estado elo R. G. elo Sul, aff·. clit·. 
• do C:JJcherres; trih. elo arroio dos Rartosc. 

J'OS:Él ViiE'I:RA. Nome que dei á; ca·tadupa formada pelo rio 
P aquequer, em suas cabeceiras e l ogo depois ela Bôa Vista, no 
lagar em . que se clesee. para 'l'heresopolis, no. TI!sta.qo do R io de· 
Jnneiro; ba ahi uma p,0nte . Dei esse nome em honra ao Sr. 
José Aug_usto Vieira, que tantos, serviçps bons prestou áquella 
cidade. 

JUAPERICA. Ruro no Estado do Pará, no mun. ele-
Baião. 

JUCA . .f\.rroio elo Estado do R. G. elo SHl, aff. esq. elo 
Tainhas, ·trib. elo Taquary . 

JUCARIPY. Arroi o elo Estado do R . G .. clo Sul, a fl'. do 
Santa Ba;rba'l"a, que o é do Piraliny e es,te elo Uruguay. 

JUDEUS. Carrego do E&tado, de Minas G.eraes., banha O· 

mun. ele 'l'heophilo Ottonj e desagna no ribei rão S·. Paulo, trih. 
do rio T odos· os Santos. 

JUHY . Rio do Es\ado ele S. Paulo,, no mun . . de S. Roque. _ 
Fórma o· J-uaçari'quama, trib. elo 'l'ieté. 

JUIÁ . Ilha do. Estado elo Pari , no mun •. ele Bt•eves . 
JULIA (San ta). Uma da,s ciroumsc·ripções da com. de Af

fuá, no Estado do Pará . Tem IJ.Or Umites as ilha J.urupary, 
M·aruim-grancle , Nova, Nova Terra, Terra Nova, Nova Guyan
na, Santa Cruz, Gogó, Santa Rosa , Novo Horizonte, Jurrcaes, 
0o tias, e, S. Bernardo. 

JULI A (Santct). Log. clu Estado du E. Santo, no mun. d'e 
Santa 'l'hereza . 

J ULlAN A. Ilha e fu ro do Estado elo Pará, no muu . ele 
Breves,, 

JULIANA (S'anta). H.il1eirão do Estado cl~ Minas G'eraes , 
banha o dist. de- seu n0me e- clesagua na mat'g!Jm .esq .. do l'Í O . 
Quebra- anzol. 
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JULI ÃO (S.). Cot'l!ego do Estado de Goyaz, afl'. dir. de rio 
do Bt•aço , tr ib . elo Ve1·iss imo. 

J UL I ÕES . Bairro do Es tado ele S. Paulo, no mun . ele 
Ibapira . 

JUMA. F ut•o no mun. ele Hacoat ia ra e Es tado elo Amazonas . 
"JU MATEU A . Ilha elo Estado do Pará, na circumscripção 

1:le Curuçambaba e com. de Cametá. 
JUNCÁES . Ilha elo Estado elo Pará , nas divisas ela circum

scr ipção ele Santa Julia e com. de Atfuá. 
J U N CAL . Ba it·t·o elo clis t . ele Santa Ri ta ela Extrema e Es

tado ele Minas Geraes . 
JUNCO. Rio do Estado de Sergipe, atf. do Co tinguiba . 
J UNDI Á . Log , elo Estado de Pernambuco no clist . cln 

V icencia . -

JUNDI AH Y. Log . elo Estado elo R. G. elo Norte, no mun . 
·de Macahyba . 

J UNDI AHY. Rio elo Estado elo Paraná, banha o muu. ele 
Thomazinho e elesagua na margem esq. elo rio dai!' Cinr,as. 

JUNDIU VI RA. Bai1·ro do mun. do P arnahyba e Estado 
de S . P a ulo. 

JUNQU E I RO . Carrego atravessado pela E. ele F. Mo
gyana, Ramal ele Calclaa, no ki l 60. 

JiUQUER Y. Arroto do Estado do R. G. do Sul, clesagua 
no Uruguay entre as ilhas Santa Barb<tra e Vargaq. 

JUQUERY-MIRIM. Lago do Estado do Pará, no mun . ele 
Oriximina . 

J U QUERY-MIRI M. Bairro no mun. ela capital elo Estado 
ele S. Paulo, com duas eschs. publs., cl'eada.s pela Lei n. 534 
ele ·12 de Julho ele 1898 . 

J URAPÉ . Morr o elo Es tado do Paraná, no mun. de Morretes . 
JURAQUERA . Ilha do EsLaclo elo Pará. na cü·cumscl'ipção 

-ele Ourucambaba e com . ele Camebá. 
. JUREMA. Lagôa elo Estado elo Ceat•á, no mun . ele Cascavel. 
J UREMAL . Log. do Estado do R. G. do Norte, no mun . 

de l\Iacahyba . 
J URÚ. Ilha no r io Branco, atr. dp Negro, no Estado elo 

Amazonas. 
J URUATÉ . Ilha do Estado do Pará, no mun. de Cametá. 
JURUENINHA. Braço oriental elo rio Juruena, no Estado 

·de i\lab lo Grosso. 
JURUMlRIM. Estação ela E . de F. Sorocabana , no mun . 

elo Tleté e Es tado ele S. Paulo, entre Cerc1tlilho e Laranjal. 
JURUM IR I M . Cachoeira no rio Paranapanema, a 517 

me~ros de aUma. 
JURÚMI RIM . Cachoeit•a n 'J rio Tieté, na fazenda elo Jur~

mirim, pertencen·te a Phil ippe Leite, acima elo Salbo de Hn, 
JUR UP AR Y. Rio do Esta elo elo Pará, na com. de 

Mazagão . 
JURUPARYTEUA . Igarapé do E>taclo elo Par á, atf. elo 

~hrancleua. , no clist . ele Ha.pecurú . Encontrei tnmbem escripto 
Juruparytcna e Jurupatena. . 

JUSSARA . Rio elo Estacb das Alagôas, afl:·. ela margem 
dir. do Camat·agibe . 

J USSAR Y . . Lago do Estado elo Pará, elesagua na margem 
clir . elo Maecurú (H . Smith) , 

K 

KAGADOS . Log. elo Estado cle:Pernambuco, no mun. de 
Gat•anhuns. 

KAGADOS . R io elo Esbclo elo Paraná., banha a colon ia 
elo Jatahy e clesagtla na mat·gam esq. do Tlb:1.gy . 

KANT.EJ:.J-:BACH . At·roio do Estado do R . G . do Sul , aff. 
dir . do )·io Caby . 

LA.G 

KEL R Ú (Santa). Pov. do ·Estado elo l.Y.l'a:rauhão, no 
mun . de Itapecurú- mirim, com e.;chola . 

KO C!H . A..rroio do Estado el·o R . G , do Sul, af];. cl ir . do 
r io dos Sinos. Recebe F r iedcrich . 

K UN T ZER . Rio do Estado de S'anha Catharina, banha o 
nucleo lilelluno da cotonra Nova Veneza e clesagua na margem 
esq . elo Fiot·i ta, trib. do l\lai Luzi:J.. 

L 

LABATÚ. Cot•t•ego elo Esta,do de Minas G'et•aes, aff. esq . elo 
ribeirão elo Ampa1.·o, trib. do 1.·io Jacaré, qne .o é do rio Grande . 

L AÇOB. Log . do Estado ele Pernambuco, no mun. ela Ga
melleil'a. 

L ADINO. Ilh a. do Estado do R. G. do Sul, no rio Grande, 
na bocca elo sacco da llbngueira . 

LAD.RÃ@. Lagàa do Estado do R. Gf. do Norte, no nmn. 
de Apoày, ao Not•te. 

LAGARTO . Mot·ro do !]stJ.clo do Rio ele Janeiro, no littornl 
da bahia ele Guanabara, prorimo á barra do rio Estrella. 

LAGAR TO. H.ibeirão cb Estado de Minas Geraes, aíl. do rio 
Bananal, que o é do rio Preto. 

LAGART O. Lago do Estado elo Amazonas, na ilha Sopéa e 
mun . ele Cocl::.jaz. 

L AGE. Log. do Est:tclo elo Rio ele Janeiro, no Bananal e 
mun . de Magé. 

LAGE . Log. do Estado do Rio de Janeiro, no clis t . ela cidade 
da Sapucaia , com uma esc h . municipal. 

LAGE. Pov. elo Estaclo ele Minas Geraes, no mun. da Ponte 
Nova . 

LAGE. Pov. do Estado de MinasGeraes, nomun. ele Lavras, 
a 9 ki ls. dist~nte de Ponte Nova, a cujo dist . pertence . 

LAGE . Bairro no clist. ele Alagôa e f.mun. ele Ayurtwca, no 
Estado de Minas Geraas. 

LAGE . Morro do Estado elo Rio de Janeiro, no mun. de Magé, 
no Sodré. 

LAGE . R io do Estado elo R io de Janeiro, aíL ela marge m 
esq . do rio Belmonte, trib . do Muriahé . 

LAGE. Corrego do Estado de Minas Geraes, nasce ela serra 
Leopoldi'lla, banha o mun. de Catagttazes e desagua na margem 
esq. elo rio Pomba perto e acima da foz do E;agaclo. 

LAGE. Ribeirão do Esbaclo de Minas Geraes, aff. esc1. do 
rio Verde, t r ib . do Sapucahy, 

LAGE . Carrego elo Estado de 'Goyaz, atf. da margeín esq . 
do rio das Arêas , teib. do Cttrumbâ, pt• o:~::imo f.IS cabecetras 
desse ri.o . 

LAGE . Corrego elo Estado de Goyaz, aff. ela margem clir. do 
rio Ponte Alta, trib. elo rio elas Ar&as, que o é do Corumbá. 

LAGE. Lagôa elo Estado elo Ceará, no ~CJun .. de Cascavel. 
LAGEADINHO . Bairro do Estado de S. Paulo, no mun. de 

Bôa Vista das Pedras, com duas esc'hs . , creadoas pela Lei n. 534 
de 1.2 ele julho ele 1898. 

LAGEADI N H O. Log . elo Estado do Paraná, na com . ele 
Tibagy . 

LAGEADINHO . Rio elo Estado de S. Paulo, banha o rnun. 
ele S . Matloe l e clesagua no At·a~uá-assú . 

LAGEADI'NHO. R io do Estado do Par aná , aiT. da marge m 
dit-. do Tibagy, entre o P i nheiro Secco e o Antas . 

LAGEADINHO. Aeroio do Estado elo R. G. elo Stll, afl'. do 
rio da Ilba, que o é -elo 1•io dos Sinos . 

LAGEADO. Chamam-se assim no paiz âs vertentes que cor
t·em sobre ftmdo de pedra ou Iages . 

LAGE ADO . Dist . policial creado em i 2 de novembro de 1S'J6, 
no mun. ela capital do Est9.do de S . Paulo . 

LAGEADO. Bair ro do mun . ele 'l'atuhy e Estado de S . Paulo. 
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LAGEADQ. Bairro do mun. de Ponta Grossa, no Estado do 
Paraná. 

LAGEADO. Log. do "Estado elo Paraná, no mun. do Serro 
Azul. 

LAGEADQ, Corrego elo Estado ele S. Paulo, aff. do Atibaia. 
LAGEADO. Rio elo Estado de S. Paulo, b<tnba o mun. de 

S. Manoel e desagua no Araquá-assú. 
LAGEADO. Corrego do Estado de S, P aulo, banha o mun. 

de Sorocaba e desagua na margem esq. elo rio deste nome 
acima ela foz do Cubatão. 

LAGEADO. Corrego do Estado ele S. Paulo, b~.nha a cidade 
ele Dons C01·regos e desagua no rio elo Peixe, trib. elo Jahú. 

LAGEADO. Arroio elo Estado elo R. G. elo Sttl, aff. ela mar
gem clir. do rio Jacuhy, en~re o Dous Irmãos e o Ingaby. 

LAGEADO. Anoio do Estado elo R. G. do :Sul, banha. a 
colonia dos Conventos e desagua no rio Taq uary. 

LAGEADO. Arroio do Estado elo R. G. do Sul, aff. di\'. do 
braço meridional que fórma o arroio Duro, trib. da l>Jgôa dos 
Patos. Recebe á esq. o Derrubada e o Sanga Funda e i dir. o 
arroio do Meio. 

LAGEADO. Arroio do Estado do R . G. do Sul, afl'. da mar
gem esq. do r lo Jacuhy, abaixo · do Diogo Trilha. 

LAGEADO. C01·rego aff. da mal·gem esq. do rio Sapucahy
mirim; corre proximo ás divisas dos Estados ele Minas Geraes 
e S. Paulo. 

. LAGE~DO. Cor rego de Estado ele Goyaz, ali'. da margem 
dn·. elo riO Samaml aia, trib. do S. Marcos. E' tambem deno
minado Prata. 

LAGEADO DA ANTA. Al'roio elo Estado do R. G. elo Sul; 
desagua na margem Psq. elo rio Pardo enke o Lageaclo das 
Pederneiras e o elo Cadeado. 

LAGEADO DAS BRANCAS. Arroio elo Esbado elo R. G. do 
Sul, atl'. clir. do Nbumcorá ou Inhacorá, trib. do rio Uruguay. 

LAGEADO DA SERRINHA. No Estado do R. G. do Sul. 
SeguncLo alguns vai desaguar no arroio Jacubysinho, seguudo 
Olrtros é afl'. da margem esq. do rio Jacuhy. Recebe á esq. o 
arroio Despraiado. 

LAGEADO DA TRIANGULAÇÃO. Arroio do Estado do 
R. G . do Sul, aff. da margem dir. do rio Parclinho, trib. do 
rio Pardo. 

LAGEADO DE PEDERNEIRAS. Arroio do Estado elo 
R. G. elo Sul, aff. da margem esq. do rio Pardo. 

LAGEADO DO BERIBA. Arroio do Es·tado do R. G. do 
Sul; desagua na margem esq. do rio Pardo entre o Lageado 
do Cadeado e o a~·roio elo Quilop1bo. 

LAGEADO DO CADEADO. Arroio do Estado do R. G, elo 
Sul ; desagua na margem esq. do rio Pardo entt·e o Laaeado 
da Anta e o elo Beriba. 

0 

LAGEADO D:J CAMPO. No Estado do R. G. do Sul; cles
agua na margem esq. do arroio Jacuhysinho. 

LAGEADO DO CHAPÉU. Arroio do Estado do R. G. do 
Sul, aff. <li r. elo Lageado Grande, trib. do rio T aquary. 

LAGEADO DO LAGOÃO. No Estado cl~ R. G. do Sul, 
desagua na mat•gem esq. do rio Jacuhy. 

LAGEADO DO PINTADO. Arroio do Estado do R. G. do 
Sul, reune-se cum o a.rroio Pinhal e juntos vão desaguar na 
margem di r. do rio Parclin h o, trib. do rio Pardo, 

LAGEADO DO POÇO FUNDO. Arroio elo Estado do R. G. 
do Sul, no mun. do Mundo Novo. 

LAGEADO DO POTREIRO GRANDE. Corre ao N. da 
cidade ele Santa Cruz e clesagua na margem esq. do rio Pur
dinho, no Estado do R. G. do Sul. 

LAGEADO DO SOBRADINHO. No Estado elo R. G. do 
Sul; desagua na margem esq. do rio Jacuby. 

LAGEADO DO TIGRE. No Estado do R. G. elo Sul afl'. 
esq. do rio Pardinbo. ' 
. LAGEADO DO TIGRE. Arroio elo Estado elo R. G. do 

Sul, banha o mun, da Cruz Alta e desagua no Lagoão, afl'. do 
Jacuhy Grande. 
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LAGEADO GRANDE. Arroio do Estado do R. G. do Sul, 
aff. di r. do rio Ijuhy-grande, trib. do Uruguay. 

LAGEADO GRANDE. AlToio elo Estado do R. G. do Sul, 
aff. dir. do rio P at·dinho, trib. do rio Pardo. Recebe o
Moinho. 

LAGEADO GRANDE. Arroio elo Estado elo R. G. do Sul, 
aff, esq. do rio Taquary. Recebe o Lagoão. .., , 

LAGEADO GRANDE. Arroio consieleravel, aff. dir. do 
rio da Varzea, trib. elo Ut·uguay, no Estado do R. G. do Sul. 

LAGEADO PINTADO. Corrego elo Estado de S. Paulo, 
nas dLvisas do mun. do Mat\ão. 

LAGEADO RASO . Pov. do Estado de San ta Catharina, 
no mun. de Curitybanos. 

LAGEDO. Pov . elo Estado da Bahia, no ruun. da Baixa 
Grande. Orago Santa Luzia. 

LAGES. Pequeuo rio do Estado ela Bahia banha a pov. 
\Vagoer e desagua no r:o Utinga. ' 

LAGES. Ribeirão do Estado de S. Paulo, no mun. da Cotia. 
LAGES. Ribeirão do Estado ele Minas Geraea, aff. elo 

Cipó pel a margem esq. no elist. de Tr ahü·a. 
LAGES, Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. da 

margem clir . do Cachoeira , que é trib. elo Taboca e esttJ do rio 
UrLICuia. Em algumus cartas figur(L correndo em territoriOo 
goyano (Vide Planta, da commissão de estudos da nora capital 
ela União pelo Dr. Cruls. 1896) . 

LAGES. Cor rego do Es tado de Goyaz aff. elo ribeirão Bel
chior, que o é do DeEcoberto. 

LAGINHA. Riacho do Estado da Bahia, banha o mun . 
elo Morro elo Chapeo e clesagua no Riachão ele U cinga. 

LAGO. Log . elo Estado ele Goyaz, na com . ele Bõa Vista; 
de T ocantins. 

LAGO . Igarapé elo Esta,clo do P :.u·á , aff. ela mar.,.em dir. 
elo rio Maracá . Recebe o rio Branco e os igat·ap~s Periquita-· 
teua e Cunhahy. 

LAGÓA. Baino do mun. ela Reclempção e Estado ele. 
S . Paulo . 

LAGÓA. Log. do Estado elo Paraná, proximo a Iratim, 
na com. de Ponta Grossa. 

LAGÓA. Corrego do Estado de Minas Geraes, aff. elo ri
beiL·ão Ganrlarella. 

LAGÓA. Corrego elo Est a. do ele Minas Geraes, nasce em. 
terrenos da fazenda elo mesmo nome e desagua na margem dir. 
do rio Jacrré, trib. do rio Gl'ande. 

LAGÓA. Ribeirão elo Es·tada de Minas Geraes, a ff. do rio• 
Bananal, que o ê do rio Preto. 

LAGÓA ALTA. Log . do Estado de S. Paulo, entre Balem· 
do Descalvado e S. Carlos do Pinhal, banhado pelo ribeirão. 
das Araras. 

LAGÔA BELLA. Arroio do Estado elo R. G do Sul, 
nasce junto á Nova Trento e de3agua na margem esq. do rio 
Taquary . 

LAGÓA BONITA. Bairro no mun. de Mogy-mirim e 
Estado ele S . Paulo. 

LAGÓA DA MATTA. Log. do Estado do R. G. do Nol·te, 
no mun. ele Macahyba. 

LAGÓA DE BAIXO . Lagoa do Estado elo E. Santo, no 
muo. do Riacho. 

LAGÓA DE JUTURNAHYBA. Log. do Estado elo Rio 
de Janeiro, no mun. de Capivary, á margem da lagô&. de seu 
nome, com eschola. 

LAGÓA DE PEDRAS, Pov. do Estado do Ceará, no 
mun. de Guarany. 

LAGÓA DO CARNEIRO. Log. do Estado do Mara·nhão, 
nas divisas da villa de Flores, ao poente . 

LAGÓA DO CARRO. Vide Alagôa do Carro . 

LAGÓA DO LIMA. Log. elo Estado do R . G. elo Norte, 
no mun. de Macahylm . 
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LAGÔA DO P ADRE. Rio do Estado ela Bahia, nasce na 
sarra dos Dons I rmãos, ba nha a com. do Rem::mso e desagua 
no S. Francisco 12 kils . a b:dxo de Pilão Arcado, após um 
curso de mais de 240 kils . E' notavel pela fert ilidade de suas 
mar gens e seus r iquíssimos brejos. 

L AGÔA DOS CAVALLOS . Log . do Estado do R . G. elo 
Norte, no mutl. ele Macahyb1L 

L AGÓA D OS CU RRAES . L~g. elo Estado do R . G . do 
Not•te, no mun. de Macahyba. 

L AGÓA DOS GA T OS . Dist . do Estado de Per na mbuco. · 
fEm virtude elo art. I! ela Lei n. 70,1 ·de 2 ele junho ele 1866, 
ormou com o ·clist. ele Panellas uma freg . com esta invocação. 
Foi incorporado ao termo de CaraarCt pela Lei Prov. n . 882 ele 
~3 ele junho ele 1869. A Lei n. 20 ele 24 ele ma rço de 1897, elevou-o 
a cat~goria ele vilh, tmnsferinclo para e !la a . sécle elo mun. ele 
P anellas. 

L AGÓA DOS MARTI NS. Log. do Eshdo ele Minas 
Get·aes, no mun . elo Piumhy, com uma esch. municipa l . 

LAG6A DOS VE A D C>S. Log . elo Estado ele Mina.s Gel'aes , 
no di st . do Jequitib :J. e mun. ele Sete Lagôas . 

L AGÓA DOS VELH OS . Log . do Estado elo R . G. elo 
Norte, no ter·mo de Santa Ct• ttz. 

L AGÔA DO T A VARES . Log. do ffistaclo ele Minas G;lr aes, 
no mun . de Santa Luzia elo Rio elas Velhas . 

LAGÔA GRAND -:i:. L'lg . elo Estado elo R. G . elo Nort3, 
entre os muna. ele Santo Antonio e Goyaninha. 

LAGÓA GRANDE. Log . elo Estado de S. P a ulo, no mun. 
elo Rio Claro. 

LAGÔA GRANDE . Bairro elo Estado eleS. Paulo, no mun. 
ela Faxina, com eschola. 

L AGOÃO. Arro io elo E~ lado do R. G. do Sul , ail:1 . dit·. 
do Diogo T rilha, trib. elo Jacuhy. 

L AGOÃO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, affi. esq. do 
Lageado Gra nde . trib. elo rio das Antas . 

L AGOÃO. Carrego do Estado de Goyaz , ail:1 . do rio dos 
Patos . Receb~ , o Supesal e o Sapê. 

L AGÓA P RET A. Corrego affl. do rio Santo Antonio . E' um 
filete de agua . Alg uns o denominam Agua Pr eta . 

L AGÔA SECCA . Log. elo Estado de S . Paulo, na cidade 
da Bocaina. Ab i ~ xiste uma lagôa c1ue não t em agua durante 
a sêcca. 

L AGÓA SE CCA. Bait·ro na cidade ele Sabará, no Es taclo de 
Minas Garaes . 

L AGÓA SECCA. Cor rego do Estado de S. Paulo, banha a 
cidade de Br J tas e desagua na margem d i r . do Jacaré - pipira
mirim. Pottco antes ele sua foz forma um salto e divide- se em 
dons br aços. 
· L AGÓA SECCA. Vide Alagôa Secea . 

L AGÔA SUJA. Log. do Estado elo Pa raná , no termo ele 
Campo Largo. 

L AGOINHA. Pov. do Es taclo do Ceará, no mun. ele Pa
rá- ctuú, com um a esch . J)Ublicl\ m·eaela peb Lei n . 40! ele 27 
de setembro de 1897 . 

L AGOI NHA. Log . do Estado do Rio ele Janei ro, no d ist. 
do R odeio e mun. ele Vassouras, com uma esch. municipal. 

L AGOI NHA. Pov. do Estado da Minas Geraes, no dist. do 
T aholei ro Gra nde e mun . de Sete Lagôas. 

L AGOINHA. Corrego do Estado de S. Paulo, ba nha o m un. 
de Rvtataes e desagua no Sa n L' An na. 

L AGOI N HA. R ibeirão do Estado de i\'lintl.S Geraes, desagua 
na margem esq. do r io Verde , pouco al.Jai xo da foz do r ibei rão 
ele P0uso Al to. 

LAGOIN HA. Ribeirão do Estado de Goyaz, a ff. do rio dos 
P atos·. Recebe o carrego ela Samambaia. 

LAGOINHAS . Log . do Estado das Ahtgôas, no num. do 
r eneelo, com eschola. 

LAGO VERMELHO. Pov. do Eetado do Par á, á margem do 
;f ocant ins , em um b:n ranco ele cerca ele 30 metros de altura, 

com degráos escavados n a propr ia te!' ra . E' o a ncoradouro 
obrigado das embarcações que sobem ou cles~em o rio. 

L AGO VERMELHO. i\Iorro elo Estado do Pará. a mais ele 
30 kils. elo lago do seu nome. Depois ela desco berta 'ctos campos 
ge?"acs da ma rgem esq. do Tocantin~ , chega ndo a esse pico, os 
a udaciosos exploradores em 25 ele dezembro de i 895, deram - lhe 
o nome ele morrú do Nascimento. Alguns o denominam Lauro 
Sodré. 

L AGU ARDYA. Rio do Estado do Espírito Santo, aff. do 
Iconha , no mun . de Piuma. 

L AGUNA. Lagôa do Estttclo de Santa Cath n.rina, no mun. 
do seu nome, dividida em tres : Cidade, Vi lia Nova e Imaruhy. 
Tem uma extensão de sete Jeguas quacl t·adas . . 

L AMA. Rio do Estado da Bahi a , en·tre Maragog ipe e Na
zareth. 

LAMA. Lagôa do Estado de Sergipe, no te rmo de Campos. 
L AMARAO. Ribeirão do Estado de Goyaz , a il'. da margem 

dir. elo Ja rdim, que é tri b. do rio Preto. 
L AMBARY. Bairro do Es tado ele S . Paulo, no mun. elo 

Bebedouro. 
L AMB ARY . Bairro do Estado de S . Paulo, no mun . do 

Guara rema. 
LAM B AR Y . Correg0 elo Estado ele S. P aulo, atr. do rio 

Verde, que o é do rio Pardo. 
L AMB AR Y. Rio do Estado do Paraná, a f L clil' . do Ti

bagy, entre o Lageado L iso n o Esperança. 
LAMB ARY. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. dir. 

elo rio das Antas, depois Tac1uar y. 
LAMB AR Y. R iacho elo Estado ele Minas Geraes, aff. da 

margem esq. do rio Capivara, trib. do Pomba . 

L AMB AR Y . lUbeirão do ERtado de Goya.z, aff . da margem 
di r . elo rio Mar anhão, proximo ás cabe ceir as , Recebe o 
Paina . 

L AMB AR Y. Cor Prego do Est ado de Goyaz, a1T. do ribeirão 
Siqaeira, que o é do r io Verissimo. 

L AME GO . Lavra aurifera no muu . de Sabará e Estado de 
Minas Geraes . 

L AMEIRÃO . Ilha no mun . elo Remanso e Estado da 
!labia . 

L AMEI RÃO. Riacho do Estado do Ceará, no rrl.un. de 
Mulu ogú . 

L AMEIRO. Rio do Estado do Ceará, no mun . do Grato. 
Nasce da serra do Arat'lpe. 

L AMI M. InsignHlcante arro io ao S . do pr omontorio em que 
assen ta a capital do Estado elo R . G. do Sul. Tambem escre
vem Lamy. 

LAMI NS. R ibeirão do Estado de Minas Geraes, aff . da 
ma rgem esq. do r io Verde. E' tambem denom inado Tape r a . 

LANDI. Cor rego do Estado ele Goyaz, no mun . do Porto 
Naci onal. 

L APA . Estação ela E. ele F . I ngleza de S. Pau lo a J un
cliahy, entre as estações de Perituba e Ag ua Branca. 

LAPA. Serra do Estado de Minas Geraes, no dist. de Itambé. 
Tem uma caverna á bocca da estrada. 

LAPA. Ribeirão affl. do Salto, q ue separ a os Estados do R io 
de J an eiro e S. Paulo, 

L APA . Corrego do Estado ele Minas Geraes, banha o mlln. 
ele Th eophi lo OttJni e desagua no r ibeirão Sant'Anna, affl. do 
rio Todos os Santos. 

LAP INHA . Serra do Estado de Minas Geraes, no dist . de 
Gaspar Soares. 

L APIN H A . Gorrego do E>tado ele Mi nas Goraes, affl. do r io 
Sant'Anna, que o é do Todos os Santos ; no rnun. de Theo
ph ilo Ottoni , 

L AR ANJAL. Pov . do Estado de S. Paulo, na com. ele Tieté. 
Eo i elevada á clist. pela Lei estadoftl n . 160 de 30 de novembro 
1896. Tem escholas. 



I:AV - ~.3B L !IM 

LARANJAL. Igarapé do Jll;;tado do .Amazonas, no mun. de 
Manicoré. 

LARANJEIRA IDO (]0SME. Log,. do Estado db R. G. do 
Norte, no mun . de S . J üa-' cl:e i\Iipibá . 

LARANJEIRAS. l"ov . do Estado de i\Iinas Geraes , no dist. 
do Alto do Rio Doce. 

LARANJEIRAS. Serr a do Estado de Mi11as Geraes, no 
mu11. do AHo elo Rio Doc·e. 

L ARANJEIRAS . Ribeil'ão do Estaelo de S. Paulo, affl. de 
Sorocá- mirim, depois Serocaba. 

LARANJEIRAS. Arroio elo Estado do Rio C+ •• do Sul , a!II. 
da ma1·gem esq. d o rio Jacuhy a baixo da foz do Pequit•y. 

LARANJEIRAS. R io elo Estado de Minas Geraes, no mu n . 
elo Alto elo Rio Doce . Banha as povs . Conceição e Papaga io e 
recebe ao desaguar 110 Chopot ó o nome de Papagaio. 

LARANJITO . Arroio do Estado do R. C+. elo Sul, affl. do 
rio Uruguay . 

LA URIANO. Igarape do Estado do Amazonas, no dist. de 
Taruman e mun . da cap ital. 

LAURO SODRÉ . Pov. do Estado d o Pará , no nwn . ele 
Curuçá, creacla pela Lei n . 42.2 ele 16 ele maio ele 1·896 e installacla 
a 16 ele novembro elo mesmo auno. Vide Flôr ela BiJa Vista . Ao 
N. corre-lhe o i,garapé Igacaba ,; a O. confina com o mun. de 
S. Caetano de O di v e lias pelo rio Mecajuba, e aoS . com o colonia 
Castanhal. 

LAURO SODRE. Estação da E. F. de Bragauça , no Estado 
d o Pad .. 

L A V A - PÉS. Log . do Estado elo Rio ele J aneiro, no mun. de 
Rezende, com eschola . 

LAVA- PÉS. Log. do Estado de S. Paulo, na cidade de Pin
damonhangaba. com uma capellinha de Santa Cruz. 

LAVA-PES. Bairros elo .l.Gstn.do ele S . Paulo, no mun . de 
S . José dos Campos. Ha dous, um denominado Lava-pés ele Cima 
e ou~ro Lava -pés de Baixo . . 

LAVA-PES. Log. do Estado de Miuas Geraes, no clist . da 
cidade de S. J osé do P araiso. 

LAV A -PES. Ribeirão do Estado do Rio de Janeiro, no mun. 
da Barra do P irahy. Desagua na margem di r. do rio Parahyba 
do Sul, entre os ribeit·ões Botafogo e F a:zenda Velha. 

LA V A - PÉS .. Rio elo Estado elo Rio ele Janeiro, a'ffi. doSo
berbo , mais tarde Guapy. E' assim denominado porque-as pessôas 
que d irigiam·se outr'ora á capellinb a ela Conceic;ão elo Soberbo 
c,os~umavam nelle a lavar os pés, suj o's pela lama da es trada, e, 
limpos, poderem eiürar na capellinha . 

LA V A-'PÉS. Carrego do Es·tado ele S . Pauio, banha a cidade 
de Pindamonhangaba e clesagtza no rio flarab,yba elo Stzl. 

LAVA-PÉS. R i beir ão do Estado ele S. Paulo, nasce em terras 
de Veiga Russo dentro da cidade de Bo·tucatú e une-se com o 
T anquinho. Depois de. sua junccão toma o nome de L ageado com 
o qual va~ desaguar no Capivara. Tem duas pontes <le madeira, 
uma. qne 1iga o Bairro AHo á cidade e octh•a que li ga o bairro 
da Bôa Vista. . 

LAVA- PÉS. Corrego ct·o Es·taclo de S. Pattlo, banha a cidade 
ele Itapyra e desagua no r i beirão da Penha. 

LAVA-PÉS . Ribeirão do Estado de S . Panlo, na cidade de 
B1•agança. Form a com o corrego 'fanc1ue elo Meio o Uberaba, 
trib . do Jagucbry. Recebe o Inhaum a . 

LAV A-PE$ . Cot•t•ego do Estado ele S. Paulo, banha a cirlad·e 
do Bananal e desagll!a no tio des te nome. 

L A v A- PÉS. Riacho do Es~3.do de Minas Geraes, banha o 
dist. ele N. S. de Otiveir a do Hambé e desa,gua no r io Uambé. 

LA VARE J O UU L AV AE J O. Ribeirão do Estado ele Minas 
G~ t·aes; nasce na se rrin ha ele S . Thomé , tendo cabeceiras tam
bem na serra ele S. Thomé elas Le ttras , corre depois em um valle 
comprebenclido en~re as se!'l'as de S . 'l.'homé das Lettras e Bella 
Cruz, e desag 11 a na margem esq. elo rio Angaby, tendo u ma di-
recçãu appro\\":i macla ele S. a N. . 

LAVRA. Morro el'o .Es·taclo de Minas Ge1·aes , no mun. ela 
cidade e1e Sabará. 

LA:VRA. Lagôa no mun. de Sabará e Es'baclo ele Mina,s 
G·eraes . 

LA 'ViRATiôR. . Arroio elo Es~aelo do R. C+, do S ul, ·a!Il. di r. 
elo Santa Maria, t r jb. do TiO el os Sinos . 

L A VRA GRANDE. Log . elo Estado de Ma·tto Grosso , no 
mun.. do Di ama n~iiYO. 

L A VRAS. Estação da E. ele F. Oeste ele Miuas, no Estac1Q 
deste n ome , entce Paraopeba e Cçmg-onhal. Foi aberta ao t t•afegGJ 
provisorio em abril ele 1895 . 

'LAVRINHA. BaiL·ro elo Es·~ado ele S. Paulo, no m11n . ele 
Mogy-guassú. 

LA VRINHA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes , pvo
ximo .ás divisas com o Estado ele S. Paulo. Va.i para o ribei rão 
dos Tatús. 

LA VRINHA . Carrego do Es tado de Minas Geraes , desce ela 
Sill'I'a elo ·seu nome, toma pac::; NO e depois ele r eceber o cor re g- o 
do Barreiro desag:ua namargem clir . do rio J acaré, trib . elo rio 
Gra nde. 

L A VRINHAS. Serra elo Estado elo Ri o de Jaueiro, no mun.. 
de Cantagallo. 

L A VRINHAS. Cor rego do Estado do Rio de J aneiro, banha 
a cidade de Cantagallo e clesagua no rio Negro. 

LAVRINHAS DO I TATIAIU SSÚ. Log. no Estado de 
Minas Geraes, no mun. elo Bom Fim. 

LEANDRO. Pov. do .Estado elo Maran hão , no m "-n. da Banra 
de Corda com eschola . 

LEANDRO . Log . do Estado do Rio de Janeit'o, no mui1 .. de 
Itagaahy., com eschob. 

LEANDRO. Igarapé elo Es·tado do Pará ,no mun..de Gur up<i. 
E' um IJrac;o do rio Baquiá . 

LEÃO Arroio elo Es·taclo elo R . G. elo Sul, affi. elo Vieira, 
que o é elo rio 'l' aquary ou elas Antas. 

LEÃO. Al'l'oio elo E~ ·tado elo R. G. do Sul, afrl. ela margem 
esq . do Cel'Cluinbas, am . do Pelotas. Ha um otüt•o a rroio elo 
mesmo nome , affi . esq. do Bandeirinha, trib . de P elotas . 

LEÃO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, desagua vo 
rio Pelotas (Urugu~y) proximo á foz do Soccarro. 

LEÃO. Arroio do .Es tado do R. G . elo Sul, banha a colon i 8-
A:ntonio l"rado e clesagua na margem di e. el o rio elas Antas . 

LEITE . Corrego do Estado de Min as Get·aes , banha o mu~. 
de Tbeopbilo Ot·toni e clesagaa no ribeirão S . P a ulo, a,ff . do rio 
Todos os Samt@s. 

LEMES. Corrego do Estado de S. P n.ulo, banha o mutl. de 
J.i)ous Corregos e desa.gua no rio Ja hít. 

LENHITO . Cor rego elo Estado ele J\llinas Geraes, afl'. do 
ribei rão Ga nelarella. 

L EOFF ELSCHEID. Log . do Esta,do de Santa Cathal'ina, 
no mun. da PalhoÇa . 

LEOPOLDINA. Colonia do Estado ela Bahia, na com . de 
Caravellas, com eschola. 

LETTREIRO. Capella no man. de Avaré e Estaelo ele 
S. Paulo. 

LIBERDADE. Bai rro no mun . da cap ital do Es~ado de 
S. Paulo, com duas es.chs . creaclas pel:l. Le1 n, 534 de 12 ele 
julho ele 1898. 

LIBERDADE . Estação ela E. de F . do Rio do Ouro, no 
Districto Federal, entre Praia P ec1uena e Botafogo . 

LIBER DADE . Sena elo f!Jstaelo de Minas Geraes, no clist. 
ela P iedade ela Boa Espe.cança. 

LIBORIO. Log . ·do Estaelo ele Mi nas Gerae·s, sobre o :v.io 
Itamaranrliba, na es trada ele Minas Novas a S. João Baptista. 
Ha ahi uma pon te . 

LIMÃO. Log. do Es'taclo elo Pat•á, no mun . ele Gameta . 
L IMA RICO . Log . no mun ele Bragança e Estado de São 

Paulo . 
LIMA S : Log . do Estado de Minas Geraes, no num . ·cio 

Pará. , 
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LIMEI R A . Arroio do Estado elo R . G. do Sul, desagua na 
margem esq. elo r io Ibicuhy entre os arroios Sobradin ho e Pi 
tan gueiras acima da foz ela r io Santa li'.Ia1•i a e abaixo da do 
Toropy. E' at ravessado pela E . de F. de Por to Aleg1·e. a Uru
guaya na . 

LIMEIRA. Co rreo-o do Estado de l\Iinas Geraes, ba nha o 
mun . do Caeté e des~gua no r io Sabará , aff . do t:io das Velh as . 

LIM OEIRO. Pov. do Es tado do Rio cle" Janeiro, nas frald as 
ela serra dos Orgãos , na Raiz da Serra. T em-um as 100 casas e 
uns 400 hal)s . E' banhada pelo r ibeirão elo sett nome . 

LIM OEIRO. Ba<irro do mun . de Bot.ucàtt'Le Estado de S. Paulo, 
com escholas. 

LIM OEIRO . Estação da E·. de F . Central elo Bra'lil, no 
1\amal ele S . Pau lo, e n·tre as estações de S . J osé dos Ca mpos 
e J acarehy, dis tante 8961<, 600 da Capita l Fe.clet:a l. F ica a 56Qrn, 
870 ele a l tura acima do ni vel do mar . 

L IMOEIR O. Serra do Est ado do Espírito Santo, entre o 
mu n . de Santa Th ereza e o do Guanclú . 

L I MOEIR O. R io do Estado de Ser gipe , aff, do Sil'i ry . 
L I M QEIRO R:ibeirão do Est ado elo R'io de J a neü·o, banha 

a pov. do seu n'ome e desag ua na margem dir. do rio Soberbo, 
mai s tar de Guapy . Nasce em tet•r as de José Lopes. 

LIM OEIRO. Carrego elo Estado de i\finas Geraes; va i pa<'a o 
ú o Jaca .. ré t rib . do rlo Grande . 

LIMÕES . Ilha do Estado do Rio d'e Janeiro, na bah ia ele 
Guanabara , deft•on te da foz do r io P i ranga . 

LIM PO GRANDE. Log- . do Estado elo R . G. elo Nor te, no 
dis t. de S . Bento e mu n. ele Nova Cruz. 

L INDO. Al'l'oio do Estado do 1~ . G. do Sul, ali . ela ma!·gem 
esq. elo Botucarahy. 

LIVRAMENTO. Log . do Estado do P ara, no mun. de 
S. Domin go~ el a Boa Vis ta . 

LIVRAMENTO. Estação ela 11 . ele F . elo Rio Do_ce, no clist . 
elo seu nome e Es tado de Minas Geraes . Sene aos. d1sts . do ~~ 
vram ento, Mer cês elo Pomba , S . Ma noel,_!abolen-o; Bom Frn~, 
etc. Seus pl'incipaes productos .. de expo1·taçao cons istem. em cafe, 
aguarden te, t oucinho e queij os . 

L IZALDO. Selll'a do Es tado de M~nas Geraes, entre a .<Eiliade 
de San ta L uzia do Carangola e o pequ~no pov . . Ma ranhao, ~u 
an tes. entre aqu ella. cidade e a cacbo8lra do BoJ, bar .. ra do n o 
i.Vfaranhão . e divide ver tentes elo r1o Carangola. 

L O ANDA. Bait-ro elo mun. elo Alem quer , no Estado do Pará, 
com eschola . 

LOBO. Log_. elo Estado ele pern ambuc~ , no mun . da. Ga
melleira , com uma capella de Santo Ant omo. 

LOPES. Bairro do mun . ela Limeira, no Estado de S. Paulo. 
LOPES . Bairro da. Estado de S . P aulo, n.o mun. de I tat iba, 

com eschola . 
LOPES . Mor t·o elo Estado ele S. Paulo, na cidade de Queluz, 

a margem esq . elo ri o Para hyba . Ab i mo-cou em t empos idos 
um iazencleir o Lopes . 

LOPES . Ilh a do Es tado do P a rá , n,o cli.Bt. do Rio Cm·umíL e 
mu n . clé Breves , na foz elo rio ltuqua ra. 

LOPES . Correo-o do Estado de Minas Geraes , aff. do Ga
marrinho ou Itap;va , que o é do t·i bei rão do Fra ncez, que o é 
do rio Ayuruoca . 

LOURENCINHO (S .). :Cagôa elo I!Tstado do. R . G. elo N'orte, 
no m un. ele Apody, ao Nor te . 

LOURENÇO (S·.,) . P bv. elo Est ado do. l'ti'o de Janeir o , no 
dis·t. el a Nativiclàde do Car a-ngola e mun. ele Itaperuna , com 
eschola . 

LOUREN.ÇO (S .. ). Ilha no rio Bra nco, aff. elo Neg t·o, no 
E stado do Amazonas . 

L OURENQ.O (S .). Arr_oio do Estado .. do R. G. elo Sul, a ff. 
dir. do Santa Barbara, tr..tb. do r1,0 Vaccacahy. 

L00RENÇO. (S .) . Rio do Estado ele Mina,s. Ger ae.s , a1I. ~a 
margem esq . do Verde, trib . do Sa puca-hy. E tam bem demnm 
n aclo Vianna. 

L OUR E N ÇO (S .) . Ribeil·ão d'o Est ado ela Ill inas Get•aes, des
agua na ma-1•gem esq. do r io Pre to, a f!'. elo Parahybu n·a pe1•to 
das Tres Bar ras . 

LUCAS . Serra do Estado do R. G. do Nor te, no mu n . el a 
Serr a Negr a , a N . Q). 

LUCAS (S ) . Colliua no nmu . de Santa Luzia e Estado ele 
Goyaz . 

LUCAS (S. ) . Ilhas (2) elo Estado do R. G. do Sul, no rio 
Uruguay, en tre a foz do Passo F undo e a elo Quarahy . Ha no 
mes mo ri o uma outra ilha denom inada S. Lucas Grande . 

LUCAS. Córrego do Estado de S . Paulo, a ff. do rio Ati ba ia . 
E' t a mbern denominado Folha Larga . 

LUCAS (S.). At•roio do Estado elo R. G. elo Sul ; clesagua 
na margem esq. elo r io I bicuhy logo acima da foz do rio 
Toropy . 

LUCAS . R ibeirão do Estado de Mi nas Geraes, clesagua na 
margem esq. do Pat:ahyba entre Teixeira Soares e Con ceição. 
E' atra vessado pela E . el'l F . Central do Brazil rro kH. 246,2õ5m. 

LUCENA . Golonia do Estado elo P a,ran á, no mun. elo RiG 
Negro. 

LUCIA (San ta) . Pov. elo Estado do Hl . Santo, a 12 kils . ela 
villa ele Sa n ta Ther~za, a cujo mun . pertence . 

LU CI A (Santa) . R io do Es tado do E. Santo, banha o mun. 
de Santa Thereza e clesagua na mar gem esq . elo rio- T hnbuhy . 

LUCI ANO. Lagôa do Es tado do Ri o ele Ja neiro, no mun. 
ele Campos. Li ::ra-se com a lagõa F r ia (lagôa do Tatú) e p.or 
meio do can al elu Estrei to a Iagôa ela Ribeira . Nella vão des
aguar·o r io elas Canôas e o cur t·ego do Mestre, 

LUIZA . Arroio elo Estldo elo R. G. do Sul, ali. dir . elo 
F axina!, t r ib . elo Jaculi y . 

LUIZA (San ta) . Arroio elo Estad.o elo R . G. do Sul , ali', dir. 
elo Ferromeco, trib. elo Ca,hy. 

LUIZ ANTONIO. Log . elo Estado ele Minas Ge1·aes, no 
cl ist. do Car mo e mun. de ltabira. 

LUIZ A NTONIO . Chapada no mu n. de Santa Luzia e EstadG 
ele 6-oyaz. 

LUIZ CERQUEIRA . Ilha no rio Fa raliyba elo Sul , mun. 
de S. José ele .A\ lem P ar ahyba e Estado ele Minas Geraes-, Hgacla 
áquella cidade por uma- ponte. E ' ele pr opriedade da munici'
paliclade .. Era ant igamen.te denominada José Jorge . 

LUIZ DE P ORUN Ã (S .). Serra do Estado do P m·aná , 110 
mun . ela Palmeira . 

LUillZ DGMINGUES. Par ada. nru E .. de E. de Ca·rias a 
S . J osé' ele @ajaseiras , no Est ado do Ma-ranhão., no k,i) . 69. ODO . 

LTJJ!Z GON ZAG,A (S.) . lilist . elo, ms taclo do R io de ~aneü·o, 
no mun:. de S . João da Barra . Di:ocese áe E'etro~olis . Tem duas 
eschls. publicas . 

LUIZ GONZ'AGA. Estação ela Companh ia l tatibense , no 
Estado ele S. P aulo, entre Lonvei ra e 'l'apera Grande . 

LUIZ M IRAN D A (Dt:.) . Estação da E . de F ·. R amal Du
mon.t , no Estado de S. P aulo, entr e Dumont e Guima rães. 

LUIZ' PEREIRA. E.og. do Estado• de Minas· Geraes, nd 
clist. de Trahiras e mun . de Curve !lu. 

LUIZ PINTO. Carrego do Es ~ado de Mi nas Geraes, banha o 
mun. do Caeté e clesagua no rio Sabará , a ff'. elo rio elas 
Velh as . · 

L UPOS. Um dos quarteirões em que se divide a v-illa do 
Tibagy;, n o Estado elo P araná . 

L U STOSA. Nome ele uma usina no dist. ela Bar t•n da Jan
~acl a de. mun. de Quipap~ e Estado. de, l?er.na mbuco. Pertenc<> 
a 8ompa nhia, Florestal l l.g,ricola . 

LUZ'. RibeirãO do Elstado de Minas Geraes, no clist . de Qon
gonhas, e mun . da Conceição .. 

L U ZIA (Santa) . Ilha do Estado do Rio Gr ande do Sul•, no r io 
1ilruguai)l , entre S . Bm:j a e Itaq_uy: . . 

LUZ:Elf (Santa•). Bairro do mun. de 'L'aubate, no Esta.do ele 
S . Paulo, a um kil. ela cidade , com capella . 
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LUZIA (Santa). Bairro do mun. de Taubaté. no Estado de 
S. Paulo, a 24 kils. da cidade, com capella e cemiterio. 

LUZIA DO ENGENHO (Santa). Log. do Es·tado do P ará, 
no rnun, de Curnçá. 

LUZITANO. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. de 
Agua Preta. E' tambem denominado Carito . 

LYDIA (Santa). Log . do Estado de S . Paulo, na com. da 
Serra Negra . 

M 

MACACHEIRA. Log. do Estado do Pará, no mun. de Ori· 
ximina, á margem dit·. elo rio Trombetas. 

MACACO. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 
Dôres de Macahú e mun. de Campos, com uma esc h. publica. 

MACACO. Rio do Estado dD. Bahia, a 9 kils . 200 metros c\is
·tante de Cat·avellas, na estrada de ferro deste nome. 

MACACO. Rio elo Estado ele S. Paulo, banha o mun . de 
S. Manoel e elesagu:t no Paraíso . 

MACACO, Lagôa do Estado c\e Sergipe, no termo do Ro
sario. 

MACACOS. Log. do Estado do Rio Gra nde do Not•te, no 
mun . de Curra.-s Novos. 

MACACOS. Pov . do Estado do Rio de Janeiro, no clist. de 
S. Pedro e S . Paulo do mun. de Itaguaby, com duas eschs. 
publs. 

MACACOS. Bairro do Estado de S . Paulo, no mun. deIta
petininga. 

MACACOS. Morro elo Estado do Rio de Janeiro, no mun . 
de Gantagallo . 

MACACOS. Pequeno rio do Estado de S . Paulo, a (l'. do rio 
Verde, que o é do Pardo, no mun. de S . José do Rio Pardo. 

MACACOS. Arroio do Estado elo R. G . do Sul, aftl. dir. do 
rio Cahy. 

MACACOS. Arr oio do Estado do R, G. do Sul, afll. e>q. do 
rio da Varzea, trib. do U1·uguay. 

MACACOS. Ribeirão do Estado da Minas Geraes afL da 
margem esq . do rio Turvo Grande. Nasce na serra do Barulho. 

MACAHAN . Rio do Estado do Amazonas, na sub-prefeitura 
do rio Purús. 

MACAHÉ A CAMPOS. E. de F. do Estado elo Rio ele 
Janeiro. Com um desenvolvimento de 96m,5 esta impor tante via
ferrea serve de escoadouro á enorme producção dos muns. de 
Macahé, Campos, Santa Maria Magclal~na, S . Fidelix, Santo 
An·tonio de P adua, Haperuna, Alto Itabapoana e regiões dos 
Estados de Minas Geraes e E. Santo, servidas pela linha de 
Santa Luzia do Ca.rangola e seus ramaes. 

MACAHUBAS. Bait·ro do Estado ele S. Paulo, no mun. 
de Araraquara . 

MACAHUBAS. Pov. do Estado de Minas Geraes, no mun. 
do Caeté, a margem do rio das Velhas . Ahi fica um importan;e 
estabelecimento de freiras e recolh idas, com col!egio para me
ninas . 

MACAIA. Serra do Estado de Mínas Geraas, a E. da cidade 
de Lavras. 

MACAMBIRA . Serra elo Estado de Sergip<J , no mun. de 
ltabaiana. 

MACAMBIRA . Ipoeira no mun. do Remanso e Estado da 
Bahia. 

MACAQUINHO. Garganta uo mun. ele Ayuruoca e Estado 
de Minas Geraes, na E. de F. Sapucahy, no trechu de Pacau a 
Baependy, na altitude de 1. 124m,450 sobre o nível elo mar . 

MACAQUINHO. Igarapé do l!;stado do Amazona>, no mun. 
de Manacapurú. 

MACA VAL. Rio do Estado de Matto Gross, afll. di r. do rio 
Preguiça, q11e desagua n'o braço mais oriental do rio Juruena, 
no dist. da. Guia. 

MACEDO. Log , do Estado ele Goyaz, a 30 kils . do arraial 
de Anicuns. 

MACEDO . COl-rego elo Estado elo Rio de Janeiro, afll. do 
rio Dourado, que o é do rio Grande. 

MACHADINHa. L'lg . do Estado do Paraná, no mun. elo 
Pirahy , 

MACHADO. Log. elo JJ;staelo do Rio de Janeiro, no mttn. <;],e 
S. Francisco de Paula. 

MACHADO. Ilha do Estado elo Pará, no mun .. de Came·tá, 
no rio J apihim. 

MACHADO. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, nasce na 
base N, da serra das AsperezM, banha o mun. de Piratiny e 
elesagua no Piratiny-chico. E' tambem denominado Corrêas. 

MACHADO. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, vai pat·a 
o ribeirão do Corrego Alegre. Recebe o ce>rt'ego do Ouro Falia 
e fica proximo ás d ivisas com o Estado de S. Paulo, 

MACHADO . Oorrego do ll.staclo ele Minas Geraes, aff. esq. 
elo Bananal, tl'ib. do ribeirão da Cayac1a, que o é elo rio Ca
rangola . 

MACHADO . Corrego do Estado de Minas Geraes, afr. elo 
ribeirão Sylves·tre, trib. esq. elo ri o Gr ande. 

MACUCO. Bairro de mun. ele Taubaté e Estado de São 
Paulo. 

MACUCO. Ribeirão do Estado elo Rio de Janeiro, desngLta na 
margem dit· . elo rio Preto, trib. do Parahyhuna , abaixo ela es
tação de Santa Delphina. 

MACUCO . Corres:.o do l~stado de il1atto Grosso, aff. elo rio 
Alegt·e, no mun. do uiamanLino. 

MACUCO DO IMBÊ . Log. do l!;staclo do Rio de Janeiro 
no mun. ele Santa Mal'ia Magdalena. ' 

MACUCOS . Bairro elo mun. de Itapira, no Estado de São 
Paulo. 

MACUHAN. Igarapé elo Estado elo Amazonas, no mun . da 
Labrea. Desagua no rio Suruiny, aff. do Purús, Tambem es
crevem 1)1fao1tão . 

MACURYBA. Log. elo Es·taclo elo Amazonas, no mun, da 
Labrea, á margem dir. do rio Purús. 

MADEIRA. Serra do Estado de Sergipe, no t ermo de 
Campos. 

MADRE DE DEUS. Serra elo Estado do :Maranhão, no 
mun. de S. Francisco. 

MADRESILVA. Log. do Estado elo Rio de Janeiro, no 
mun. ele Saquarema. 

MADRUGA, Rio do Estado do Rio ele Janeiro, no mun. 
de Theresopolis. 

MÃE CATHARINA. Morro no mun. de Magé e Estado 
do Rio ele Janeiro, pro:dmo a.o do Vira Mulambo. 

MÃE D'AGUA. Nome com que nasce o ribeirão das Bicas, 
af! . do r1~Sapucah y. Recebe peladir. o P au sinho. (Gabriel 
Cortes) . FlC<t no Estado ele ;.H i nas Geraes. 

MÃE DOS HOMENS. Riboirão do Estado de S. Paulo 
banha o mun. de Bragança e clesagua n J rio Jaguary. E' tam~ 
bem denominado Macaco Branco. 

MÃE MARIA. Morro elo Estado do Rio de J aneiro, no 
elist. de Suruhy . 

MAGALHÃES. Log. do Estado do R. G. do Norte , no 
mun. de S. Gonçalo. 

MAG ARARA. Cm·rego do Estado de Minas Geraes afll. 
da margem dir. do rio Oap ivary, trib. do Verde. ' 

MAGDALENA. Ribeit·ão d o Estado do Rio de Ja neiro · 
nasce na serra do Campo Ale<>t•e e va i desa<>uar na mar,>em dir: 
do rio PL·et'l , afli. elo Parahyb ma, poJco ~cim a da cfclaele do 
Rio Preto . 

MAGDALENA, Rio do Estado elo Rio de Janeiro, affi. da 
margem esq. do Caioaba, perto da estação da Raiz Lia Serra. 

MAGDALENA. Corrego do Estado ele S. Paulo, ban ha o 
mun . do Botucatú e desagua no rio P ard1. 

5 1.427 
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MAGOARY. Br aço do rio Caraparú, no mun. da capital 
do Estado do Pará. 

MAIA. Igarapé do Estado do Amazonas , no mun. da La
brea, no rio Purús. 

MAIA. Corrego do Estado do Rio de J aneiro , banha o mun. 
de Cantagallo e desagua no rio Negro . 

MAIAHUATÀ. Log. do Estado do Pat;á, no mun. de Iga
r apé-mirim; com eschola. 

MAIAS. Pov. do Estado de Minas Ger aes, no dkt, de 
Inhauma. 

MAICURÚ. Rio do Estado do Pará, banha o mun. de 
Monte Alegre e entra no lago deste nome. Recebe o Paituna 
·tambem escrevem ]ll[aec~wú . 

11;fAIN A. Rio do Estado de Santa Catharina, banha a co-
1om a Nova Veneza e desagua no Sangão. 
.MA~E~BÀ. Morro do Estado do Espírito Santo, na ilha da 

V1ctora, a mat•gem esq . do rio Maruhype. 

MALHADOR . Pov. do Estado de Sergipe, no termo doR ia
chuelo. Fica a t res kils. da cirlade. Os habs. vivem ela la
voura . E' pouco importan te. (Silva Lisboa. Chorogr. de Ser
gipe, pag·. 158). 

MALHADOR. Rio do Estarlo ele S . Paulo , banha o mun. 
de Botucatú e clesagua no rio Capivara. 

MALOCA. Ilha no alto Tapajoz, na extr emidade S. da 
pt•aia das Onças. Ahi os Munclurucús exploram seringaes. 

MALTAS. Ribeirão do Estado de i\linas Geraes, aff. da 
margem clir . do rio Lourenço Velho, trib. do Sapucahy. 

MAMANGABA. Arroio do Estado do P araná, afl'. do Chu
pador, nomun. do ·Ipiranga. 

MAMBU AHY , Ilha e igarapé do Estado do P ará . O igarapé 
desagua na margem esq. do rio Tapajoz, 

MAMBU AHYSINHO. Igar apé que desagua na margem esq. 
do Tapajoz, proximo á cachoeira do Mergulhão. E' muito rico 
em borracha . 

MAMEDE (S.). R io que desagua no Preto, mais tarde Ita
bapoana. 

MAMONAS. Corrego do Estado de Minas Geraes, nasce na 
serra de Catony e desagua no rio Verde Grande, nas divisas do 
mun. de Montes Claros. 

MANAQUIRY. Igarapé cloEstacloclo Amazonas, nomun .• 
de Manacapurú. Recebe o Uiraua.ra e o Miruaoú. 

MANAÚ. Rio do Estado do Amazonas, aff. do Jauapery, 
no mun. de Moura. 

MANDACAR Ú. Rio do Estado do Parahyha do Norte, aff. 
do rio deste nome, perto da foz. 

MANDAGUAHY. Bairro no mun . do Jahú e Estado de 
S. Paulo. · 

MANDAGUAH:t. Corrego do Estado de S. Paulo, banha 
o mun . do Jabú e desagua no ribeirão Pouso Alegre, a.ff. 
do J ahú. 

MANDA QUI. Estação do Tramway da Cantareira, no Es
tado de S. Paulo , entre Tremembé e Tamandoatehy. 

MANDASAIA. Arroio . do Est ado do R. G. do Sul, a.ff. 
du·. do rio Ij uhy-grande. 

MANDEMBO. Bairt•o do Estado de S. Paulo, no mun. do 
Bebedouro . 

MANDINGA. Morro a0 N . elo dist. da União, pertencente 
ao mun. de Barbacena; no Estado de Minas Geraes . 

MANDIOCA. Lavra aurifera no mun. de Sabará e Estado 
de Minas Ge t·aes . 

MANDIOCA. Corrego do Estado ele Minas Geraes, aff. do 
Th omé Borges, trib. do rio .facal'é, que o ê do rio Gr ande. 

MANDISUNUNGA. Bairro no mun. do Tietê e Estado 
de S. Paulo. 
. MANDÚ. P ov . do Estado de Minas Ceraes; no mun. de 
Lavras. 

o1cc. axoa. i06 

MANDUR Y. Log . do Estado do Paraná, no mun. de 
Im bituva. 

MANDY. Ilha do Estado do Pará, no mun. de Muamí. 
MANECO BRAVO. Ribeirão do Estado de S. Paulo, na 

estrada da Limeira a Campinas . 

MANGA. Pov . do Estado do Maranhão, no mun. de lta· 
pecurú-mirim, com eschola. 

MANGABA. Corrego do Estado de Goyaz, aff. da margem 
esq . do rio Samambaia, tt•ib. elo S . Marcos. 

MANGABAL GRANDE. Enseada no rio Tapajoz e Ills
tado do Pará, entre as pontas de Sapucaia e Grossa, na en
trada do Mangabal Grande. 

MANGABAL GRANDE. Cachoeira no rio Tapajoz e Es
tado do Par:í.. Não é perigosa . O rio semeado de algumas 
ilhotas, apt•esenta por toda a parte e em todos os sentidos innu
meraveis correntes, que não chegam a formar uma cachoeira. 
perigosa. No inverno, o rio está cheio e a cachoeira desapparece; 
no verão, é preciso procurai.· caminho aLravez do dedal o. de 
ilho tas e de rochedos que as aguas não cobrem. 

MANGABALSINHO. Cachoeira no rio Tapajoll, entre a 
foz do Cre pury e a elo rio das Tropas. 

MANGABEIRA . Log. do Estado do R. G. do Norte, no 
mun. de Macahy ba . 

MANGABEIRA. Est.ação da E. de F. Mogyannã, na 
linhà do Catalão, entre Ube1•aba e Palestina. Denominava-se 
Caracol. 

MANGABEIRA. Sert•a do Estado de Sergipe, no mun. 
ele Campos. 

MANGABEIRA. Serrote no mun. de Santa Luzia e Es
tado de Goya~. 

MANGABEIRA. Ribeirão do Illstado de Goyaz; clesagua 
na margem esq . do rio Maranhão entre os rios Salina e Con
tagem. 

MANGA LARGA. Morro do Estado do Rio de Janeiro, 
110 dist . de Suruhy. 

MANGAR.t\,TAIA. Log. do Estado do Amazonas, 110 mun. 
da. Capital, á margem do rio Jahú. 

MANGERICÃO. Log. do Estado do R . G. do Norte, no 
mun . de Macahyba, 

MANGU-Â;R;A. Ribeirão do Estado de Minas Get•aes, b~nha 
S. José do P1cu e desagua na margem dir. do rio .. capivary, 
·tri b. do Verde. 

MANGUEIRA. Log . do Estado cio Rio de Janeit·o, no 
dist. do Guapy. 

MANGUEIRA. Log. do Estado do Rio de Janeiro! na 
lagôa. Saquarema. Ha ahi uma ponte, 

MANGUEIRA. Rio do Estado de Sergipe, ati'. do Sâ:o 
Francisco. 

MANGUEIRA. Rio do Estado de Sergipe1 aff. do Siriry. 
MANGUEIRAS. Dist. elo Estado ela Bahia, no mun. de 

Alagoinhas. 
MANGUEIRINHA . Log. do Estado do Paraná, no mun. 

de Entre Rios. 
MANG UEIRO. Serrote do Estado de Minas Geraes, entre 

Piranguinho e Olegario, proximo ao morro do Balaio. 
MANGUES. Rio do Estado de Sergipe, a,ff. do rio Piauby. · 
MANGUINHOS. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no 

mun . de Cabo Frio, com duas eschs. publicas. 
MANIM. Rio do Estado de Santa Ca.tbarina, banha a co

lou ia Nova Veneza e desagua no Mãi Luzia, proJtimo á foz do 
Jordão. 

MANOEL (S. ). Estação da E. de F. da Companhia União 
Sorocabana e Iluana, na secção :Sorocabana, no Estado de 
S. Paulo. Fica entre Egualdade e Porto Lençóes. 

MANOEL (S.). Serra do Estado de Minas Geraes, no mun, 
do Alto Rio Doce. 

MANOEL (S.). Serra do Estado de Goyaz1 no dist, de Mos• 
samedes, 
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MANOEL (S.). Rio do Esta do de Miaus Geraes, ba nha o 
mundo Pomba e desagua no rio des te nome. 

MANOEL (S.) Cm'l'.3go do Estado de Goyaz, banh a o di>t. 
de S. José de Moss:Jmedes e desa.gua no Sapesal. 

MANOEL ALVES. Ribeirão do Estado de Goyaz, banha 
o mun. de Jataby e desagua na m :trgem esq. elo rio Vet·cle . 

MANOEL ANTONIO . Arroio elo Estado do R. G. do Sul, 
aff. di r. do l'io Sa1Ho Christo, tt·ib . do Uruguay . (A. Va
rella). 

MANOEL BENTO. Carrego d() Estado do Rio de J<tneiro, 
banha o mun. de Cantagallo e des~ gua no rio Parabyba . 

MANOEL FERNANDES. Ilha do Estado elo Amazonas, 
no mun. ele Coclajaz. 

MANOEL PEDROSO. Log . do Estado de Matio Grosso, 
no mun. do Diarn:1ntino. 

MANOEL PHILIPPE. La gih do Estado do R. G. do 
Norte, no mun. do Nata l. . 

MANOEL RODRIGUES. Carrego do Estado de S . Paulo, 
a li'. do Itupeva, q1te o é do Mogy-guassít. 

MAN~UABA. Log. do Estado do Rio de Jane iro, no dist. 
de Jacu ecanga e mun. de Angra dos Reis. T ambem escrevem 
Monsna b:1 . 

MANTIBA. Lé!g. do Estado ela Bahia, no dist. de S. José 
ele Itapororocas. 

MANTIQUEIRA . Chapada no mun . de Santa Luzia e Es
tado de Goya:li . 

MÃOS CURTAS. Log. do Estado elo R. G. elo Norte, no 
nmn. de Santo Anionio . 

MAPENDIPE. Rio uo Estado da Bahia , no lit·toral, entre 
Nazareih .. e Valença . 

MAPEUA. Ilha elo Estado do Pará, no mun. de Ca metá. 

MAPIRARY. Ilha do E~tado do Pará, no rnun. de Cametá . 

MAPURUNE. Dist. na comarca de Carauar y, no rio Juruá, 
no Estado elo Amazonas. 'l'ambem escrevem Mapurimé . 

MA QUINÉ. Corrego elo Estado de IIIinas Geraes, al:l'. elo 
ribeir ão Gandarella. 

MARÁ. Ilha elo Estado do P ará, no mun. ele CameLá. 

MARACÁ. Ilha no rio Branco, alf. elo Negro, no Estado do 
Amazonas. 

MARACAN AN. Passou assim a d<mominar-sa a cidade de 
Cintra, no Estado do Pará, pela Lei n. 518 . de 28 de maio 
de 1897. 

MARACAPICABA. Mo!·ro do R;laclo do E. Sap to, no mun, 
da Serra. 

MARACUIACHI. Igara pé elo Estado do P ará, no mun. elo 
S. Domingos da Bàa Vista. 

MARACUJÁ . Garganta na E. ele F. Sapucahy, !)O Estado 
de Minas Geraes. no trech o entre Pacau e Baepencly, en~re 
Bom Jardim e Livt·amento, a 1.199"' ,900 de altitude. Tem - um 
viaduc·o de 15m de váo. . 

MARACUJÁ, Lagô:t elo Estado c!.o Ceará, no mun. ele 
Cascavel. 

MARANDUBA. Bairro do rnun . de Ubaluba e J!:stado · ele 
S . Paulo, com eschola . 

MARANDUBA . P orto no mun. ele Ubatuba e Es·tado de 
S . Paulo. 

MARANGATÚ. Log. do Estado elo Rio de Janeiro, no di ~t·, .. 
ela Chave do Paraizo e mun, de Sanio Antonio de Paclua, com 
eschola. 

MARANGUÁ. Corrego do Estado do Rio de Janei ro, aff, 
elo rio Mirity. 

MARANHÃO. Ilb a elo Estado do Pará, na com. de Bc\ião, 
n J rio Tocantins. 

MARANHÃO Ribeirão do Estado de Minas Geraes; forma 
com o Paracatú o Palmeira , afl'. do rio dos Santos, que o é do 
rio Verde. Banha o arraial ela Virglnia e ahi r ecebe o corr~go 
Sertãozinho. 

MARAPITIMIRA. Igarapé d 'J !i:sl,ado do Ama7.onas, na 
sub-prefeit ·11·a de S. J oaquim e mun. ele Barce llos. Vae para 
o rio PaclaLLiry. 

MARARUSINI-IO. Furo do E stado do Pará; em Baquiá 
Pre to e com de Gurupá . 

MARATAUÁ . Igarapé do ll:stado elo Pat·á, no mun. de 
S . 1\Iig uel elo Guamá . ~ 

MARATUAN. Ri o do Estado do Rio do Jan eiro, banha o 
mun . ele Capivary e elesagua no S. João. 

MARA U Á. Rio do Estado do Pat·ã, afl'. da Mocajttba no 
mun . ele Curuçá . 

, MARAVILHA . Riacho do E~ ~ado elo Ma t·an.hão, aiT. do rio 
Alpet·catas. 

MARA Y AL. Riacho elo Estado ele Pernambuc?, n as divisas 
elo dist. el e Agua Pr~ta . Recebe o Carito. 

MARCELLINO. Lagcado do lflstaelo do R. G. do Sul: ele
sagua na marg<l m dir . elo rio P asso Fundo, trib. do Uruguay. 

MARCELLINOS . Bait•t·o no di>tr . d~ Sant'Anna da Vargem, 
mun. ele Tres Pont ts e Estado ele ~finas Geraes. 

MARCO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, alf.cla margem 
esq. do rio Capivary, trib. do Angah y . Hecebe o carrego elo 
So:.ll'es . 

MARCO. Corrego elo E'tado da Minas Geraes. afl'. elo ri
bei l'iio ela Bel la Cruz, que é trib. do Angahy. 

MARCOLINO . Log, do Estado do Paraná , no 'mun de Ponta 
Gl'OS>a. 

MARCOS (S . ). Log. elo Estado do Amazonas. no nnin. 
ele Itacoa tiará, á margem esc1. elo paraná-mir·im do Autaz. 

MARCOS (S.) . Ilha no rio Bt·anco, aff, .do Negro; no Es
tado do Amazonas . 

MARCOS (S.). Arroio do Estado do R. G. elo Sul, banha a 
colonia Caxias e desag ua na margem escr. elo rio da~ Antas ou 
Taqua ry , Recebe o Marrecas. 

MARCOS DA COSTA. Log. do Estado do Rio d'e Janeiro, 
no distt·, do Paty do Alferes e mun. ele Vassouras, com uma 
osch. municipal. 

MARECHAL JARDIM. Parada da E. de F. Ceniral do 
Brazil, no m un. de Rezende e Estado elo Rio de J a ne iro, entre 
as estações de Rezende e Campo Bello, distante 197k608 ela Ca
pital Feder::;! e a 399m,2:30 acima do nível do mar. 

• MARÉS. Pov . elo Estado do Ceará, no mun. de Coité . 

MARGARIDA (Santa). Ribeirão do Estado de JVI inas Geraes, 
a.tJ. do rio Cara ngola . 

MARGEM. Parada na E. de F. elo Porto Alegre a Ul'tt
~a.yana, n0 Estado do R. O. do Sul, en tra as estações ele Ta
quat·y e Santo Amaro, a 31 111

, 9-!6 de altura. 
.MARIA (Santa) . Log. do Estado do Pará, em Ba t·carena, 

a ma't-gem esq . do ·rio Barcarena, entre a bahia de Carnapijó e 
o furq Arroz1l ou AtiLuba, com eschola. 

MARIA (Santa). Log. no mun. de Santo Antonio do Esiado 
elo R. G . do Norte . 

MARIA ·(Santa) . Pov. do Est ado de Minas Geraes, no dist. 
dos Olhos cl' Agua e mun . ele Bocayuva. 

. MARIA (Santa). Estação do E . de F. do Porto Alegt•e a 
Uruguayana, no Estado do R . G. do Sul entre as es tações da 
Colonia e ela Boca elo ~lonte, a i2.2111 , 946 de a ltm·a. 

MARIA (Santa). i\forro elo Estado de Minas Geraes,, perto ela 
estacão elo I vahy, na margem clit•. do rio Muriahé . 

MARIA (Santa ). Corrego do E stado elo E. Sanio, all'. do 
rio nluqui do Sul. 

MARIA (S:wta) . Insignificante arroio ·trib elo rio Uruguay: 
no Estado do H. . G. do Sul, entre o Pirtüiny e o Ijuhy . 

MARIA (San·ta). At·r,)io do Estado do R. G. elo Sul, a fl'. 
do rio U l'Uguay, entre o Cambahy e o Ibicuhy . 

MARIA (Santa). Corrego do Estado de Minas Geraes, 
bsnha o mun. de Theophilo Ottonni . clesag.ua no rio Todos os 
Santos . 
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MARIA (Sa nta). Carrego do Estado de Goyaz, no mnn. de 
Morrinhoa. Reune-se ao corrego Ban·ei rinho. 

MARIA (San ta ). Ribeirão do Estado de Goyn, aft'. do r io 
':l'orLo . Recebe o carrego do. Barri gud a . 

MARIA (Santa). Lagqa do Esta do do Ceará , no mun. de 
Acarahú . 

MARIA CUSTODIA. Nncleo colonial elo E stado ele l\Iinas 
Geraes, á mat·gem dit·. do rio elas Ve lhas, banhado pelos carrega s 
das Lages, SoledadP. , Barbosa o Corcle iros. Compõe-se elas tres 
fazendas Soledade, Bvm Destino e Varge m Gra nde, situadas it 
margem dir. daquell e rio, enLra as c idades de SaGr.rá e Santa 
Luzia, · 

MARIA D 'ABBADIA . Corrego do Estado ele Goyaz, aff. 
da m arge m esq . do rio Palmita l. 

MARIA DA FE. Dist. do mun. da P<ldra Bt·a nca, no 
Estado de Minas Ge raes. Conp t·ehende opa'' · MatLa elo I'sicloro. 
Neli e llca uma es tação ela E. de F. Sapucahy. . 

MARIA DOCE. Fúro ou rio elo E stado do Pará, no mnn. de 
Ca•n etá. 

MARIA DOS ANJOS. Igarapé do Esta do do Pará, no la go 
Sapucui, muu. de Oriximina. 

MARIA GOMES. Ar ••oio do Estado do R. G. do Sul , ali'. 
da nutrg-em e• q . els ri o Pit·aLin y, tl'ib. do S. Gonçalo, logo 
abaixo da foz do Piratiny Chico. 

MARIA LUIZA . Nnc!eo co loni al do E> lado do Pamná, n:>s 
margens elo ri o Bt·a_jnu ~uba, distante cl:t cidade de Pa •·anaguá 
cerca de 22 ki!s. A pop. n pplica- se ao plan ~i o do café , arroz e 
batat as . 

MARIA MAGDALENA (Santa). E. de F. do Estado do 
Rio de Janeit·o ; com a ex tensao el e 27k 620, pa rte el a estação 
Traj a no ele Mame~, no kil. 67,700 da Barilo de At•at·unma, 
terminal do prolongament<J desta, e segue para San ta Maria 
Mn gdalena, ~e l'vinclo ás es·taçües e para das : Trajano el e l\Io t·a·es, 
Bôa vista (para.da), San ta lllieli a e Sa nta illari a M<,gda le na 
.A uitoJá d<Llinha ê de fon, en·tre trilhos. A conc;; ~siio dessa esbracla 
rege- se pelo crmtrncto ele S ele fevereiro ele -1 888 e termv de 
no ração ele 21 ele outubro de 1890. 

MARIA MARQUES. Pol'to no rio Quebt•a-anzol,·mun . ele 
Araxá e E stado de l\Iinas Geraes. 

MARIANNO. Ilha elo Estado do Pará , no mun. do 
Cut•ralinho . 

MARIANNOS. Mot·ro na fazenda do seu nome, enll'e a 
E . de F. do Norte e o rio l~str~ ll a', proximo do morro do 
Cunha, no Estado el o Rio de Janeiro. 

MARIA PEREIRA . Serra do E~tado de Serg ipe, no rio 
S, Francisco, 

MARIA ROSINHA, Igarapé do Es tado do P a r á, no mun. 
de Cametá. 

MARIAS. Ba irro do mun. da Lime ira e Estado de São 
Paulo . 

MARIATIBA . . Lagôa do Estado do Rio ele Janeit·o . 
Perdeu este nome pan1 toma r o de Gua rapina ou Gut·u rapina 
elo rio qne 'nella cle~agna . Fica a Ni'\0, do outeiro ele Ma
l'iatiba, l10j e f' onta. Negra. A E . cles te cauo demo t·a o lan-o 
de Mani tiha ou Mitndiliba (a bundante elo peixe mamU ma~
disal) que se uni a ao de Jaeuné ( jacú ferl01·ento ou fal~o) por 
um ca nal , ht',je em secco em virtude d o l eYantarnento el a 
co>ta; e se une ao ele Saquarema pel0 estt·eilo chamado o 
lJocrue irão de S. José . . 

MARIBONDO. Se1'1'a elo Estad o ele Mi nas Gera~s, serve 
de separ aci'i/J en t t·e a"uas elo rio Maranhão e as caueceiras do 
ribeirão s: Matheus e 

0

acha-se en tre o pov. do Maranhão e n d e 
Fa ri a .Lem0s, 

MARIBONDO . Ribeirão do ~stado ele S. Paulo, no mun. 
das Ped r as e cun1. elo l biLinga . 

MARIBONIJGl. Arl'Oio elo Estado elo R. G. elo Sul, alf . . 
escr. ~lo rio Ijuh y- gt·ande, lr; b. do Urnguay . 

MARIBONDO . Carrego do Estado de Min as G'ilmes, afl', 
esq. elo ribeirão S. Matheus, t rib. elo Cm·a ngola. 

MARICAPAHYBIRA Monte tlo Estc.do do E. Sa nto, 
na pov. ele Gb iabeira~ (A~ancio Pet•eira, Gaog?' , a híst . do 
!!:stado do E. Santo, 2" edição, :1897). . · 

MARICOTA . PoY . do Estado de Sergipe, no tet•mo de 
Campos, á ma rge m el o l'io Jabebiry. 

MARIÉ . Rio do Es tado elo Amazonas, banha o mun. de 
S. Gabriel e clesagua na margem dir. elo rio Neg•·o, (Inf. 
Joc.). O Sr. At·aujo Amazonas, o Dr. A. !RoelrigLtes Ferreira e 
o Da rão ele i\<ltwaj o escrevem J1[a,·úL 

MARIENTAL. Colon ia elo Est ado elo Pa~aná, no mun . da 
Lapa. 

MARIMARI. Igarapé do Estado do Para, no mun. ele 
Ou idos. 

MARINAN. Igarapé do E-;tado do Amazonas, no mun. de 
c~<11'y . 

MARINHEIRO. Ig-ar a pé elo Estado elo Pará , na margem 
esq. ri o l'io Anajás, dist. do Menino Deus . 

MARINHEIRO. Con•ego do Est~Ldo' ele S. P aulo, no dis t. 
de N. S . do Monte Set•rate ela Cot ia , proximo ÍL estação de 
S . João . 

MARINHO . Ilha do Est:tdo elo Parti, no dist. de Ata tá e 
com .. de Mua11ÍL. · 

MARINHOS. Log. do Es tado ele Minas Ger.:tes, no iuun. 
do Bom F im . 

MARINTUBA. Ilha do Es tado elo Pn.t•á, no mutl, de Ca
me Lá. 'r a mbem escrevem Maruim - tuba. 

MARIPÁ . Lago do Estado do Pará , i2 kils . ac ima elo Pai.
lun a, commun icli-Se com o l'io Gul'llpaluba por um igarapé, 
qne não é n aveg,wel. Além deste ha ou tro lago cham ,~clo Ma
t·i pá elo centro. (H. Sm ith). 

MARIQUITA DE BAIXO. Log. elo Estado elo Pará, no 
mun. de Acará. 

MARISEIRA. L agôa do Es U1.do elo Cear á no mun. de 
Càscavel. 

MARMELLO.Ribeirão elo Es tado de Minas Geraes , no mun. 
do At·ax{L . 

MAROBÁ. Rio do Estado da Bahia, na E . F. de Cat·a
,·e ll as n Minas, a 50tJ metros de Ca t·ave llas. 

1-!I AROMBA. Corrego do Es tado de Minas Geraes, atf . d o 
ribei rão da Eva:. 

MAROMBINHAS. Pov . do Estado de Santa Catha rina , 
no mun. d e Curitybanos . 

MARQUES (S.). Cor r ego elo Estado de Minas Geraes, a n·. 
elo ribei rão elo Carmo, tt·ib . do Co uro ele Cervo. (Carta da Com
missão Geogra ~·hica e Geologica ele Minas~. 

MARQUEZA. Ribe irão do Estado de S. Paulo. afi'. do Jta
petininga. S ua barra fiC<L a 584mebt·os ele altura . · 

MARRECÃO . E ' ass im lambem clen0m in a rlo o a rroio Ba,rra 
i\Iansa, atr. d o T aq Lwry, no l!;stado elo R. G .. do Sul. 

MARRECAS. Bail'l'o do Es tado do P ,wanú., no mun. de 
Guar a pua va , com 11 111a esch. ereada _ pela Lei n. 22i de· 15 
d~ dez ·mbt·o el e i 896. 

MARRECAS. An oio do JTi staclo do R. G. elo Sul , ali'. 
esq. elo S. i\l:Lrcos, Lri b. do T aquary. 

MARRECAS. Lag.)a do Edtado do Cea rá, no mun. do 
Sobra l. 

MARRECAS. La gôa do Estado de Serg ipe , no mun. 
ele Campos. 

MARRECAS. Lagúa do Estado do lt io de J ane it·o, no 
mun. de Saqu:l.l'ema. 

MARRECOS. Log. elo EsLado do Paraná, no mLuJ. ele 
Pa\n: as. 

MÂRTELLO. Rio do Es tado do Amazonas , banh :t. o mun. 
de Borba e desagua no rio l\·Jaelei ra . . ,. 

MARTHA (Santa). Corrego do Estado do E>pirito Santo, 
atL elo ri o Mnqui do Su l. 

MARTINHO. Carreg-o elo Estado do Rio ele Janeit·o, com 
os banh ados que o a limenta m l iga o rio Pau Grande ao ela 
Onça . Tem a ex tensão app•·oximada de 4 .000 n)elt' oê', é m.nJto 
sinuoso e r ecebe pel:t. margem elit'. o pequeno cal'!' ego ela On~ 
cinha , · 
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MARTINS. Bair1•0 do mun. de Xiririca e Estado de São 
Paulo. 

MARTINS. Bairro do mun. de Itapira , no Estado de São 
Paulo. 

MARTINS. Log . elo Estado de Minas Geraes, no dist. elo 
Mello do Desterro e mun. ele Barbacena. 

MARTINS DE MELLO. Cor1•ego do Estado de Minas Geraes, 
a:tr. da margem dir. do ri beieão da Cayan:1, teib . do Ca
rangola . 

MARÚ. Igarapé do Estado do Pará, no rio Tooantins e 
com. ele Baião . 

MARUAGUÂ. Pov. do Eslado do Rio de Janeiro, no dist. 
do Paraty-mirim, com eschola. 

MARUANHUM . Igarapé do Estado do Pará, a fl'. do rio 
Matapy. 

MARUIM. Ilha doEstado de P ernambuco, no dist. da Boa 
· Vista. 

MARUIM-TEUA . Ilha do Estado do Pará, na villa de São 
Benedicto e com. de Cametá. T ambem escrevem Maruiteua. 

MARUINS. Igarapé do Estado clo>~mazonas, aff. do rio Ma
chado. 

MARZAGÃO . Estação do Ramal F erreo da capital ele 
Miuas Gera es, enlre Gener al Carneiro e Freitas. 

MASCARENHAS, Igarapé do Estado elo Amazonas, no 
mun. de Coary. 

MASCATE, Corrego do Estado do Rio de .Taneiro, banba o 
mun, de Cantagallo e desagua no rio P arahyba . 

MASTR O. Arroio do Es tado do R. G. do Sul, aff. da 
margem esq. do Mar atá, que o é do rio Cahy . 

MATA BOI. Serra do Estado de Minas Geeaes, no dist . dà 
Luminarias e mun. de Lavras. 

MATA BURROS. Log. elo Es tado de S . P aulo, no mun , 
de S. José dos Campos, 

MATA CAVALLOS. Log. do Es tado do R io de Janeiro, 
no 5° dist. elo mun. ele Petropolis. 

MATA CA V ALLOS. Corrego do Es lado de MinM Geraes, 
aff. do ribeirão Gandarella. 

MATA FOME, Bairro na cidade da FaJ>ina e Estado da 
S. P aulo, com eschola. 

MATA FOME. Estação da E. de F. Central elo Brazil, no 
Estado de S. Paulo, entre Pindamonhangaba e Taubaté . Per
tence ao mun. deste ultimo nome . 

MATA FOME;, Ponta no litoral da ba!\ia ele Gqanabara, 
no Estado do Rio de Janeil•o , 

MATA FOME. Lago no mun, da capital elo Estado do 
Amazonas. 

'MATA-MATÁ . Rio do Estado do Pará. banha o mun. de 
Breves e de~agua no 1·io Aramá . Ha no mesmo mun. uma Hha 
tambem denominada Mata-matá . 

MATANAÚ. Ilha do Estado do Pará, perte ncente (1896) á 
ciicumscripção da ilha de Aruans, na com . de Mazagão. 

MATA PASTO. Log. do Estado do Mar anhão, nas divisas 
da villa de Flores, ao Norte. 

MATAPY. Ilha no rio Br anco, nff. do Negro, no Estado elo 
Amazonas, 

MATAPY. Lagos do Estado elo P a.r á formados pelas aguas 
do rio Matapy, ·despejando-as na ma~gem esq. do rio Amazonas 
perto de Mazagão, São tambem denominados Cumaú, 

MATHEUS (S .). Pov . do Estado do Rio de J aneiro, no 
mun . de S. Pedro d'Aldêa, com eschola . 

MATHEUS (S . ). Ilha elo Estado do R . G. do Sul, no rit'> 
Uruguay, acim a ele S, Borja . 

MATHEUS (S). R ibeirão do Estado ele Minas Geraes, adll, 
do rio Bom Jesus, que o é do Pardo. 

MATHIAS. Log. do Estado de S . Paulo, no mun . da 
Bocaina, 

MATHIAS. Arroio do Estado elo R. G. do Sul, affi. esq. do 
rio Jacuhy. 

MATHIAS RAMOS. Corrego do Es·tado do Rio ele J aneiro 
am. do ribeirão elas Pedras, que o é do ribeirão das Lages. 

MATINADA. Log . do Es tado de Minas Geraes, . no rlist. de 
Carandahy e mun, clu Barbacena, com uma esch. municipal. 

MATOLA. Morro do Estado de Minas Geraes na cidade 
de S. João d'El-Rei. E' muito habitado. ' ~ 

MATRINCHAN. Corrego do Estado de Malto Grosso , ver
tente do Rancbão, aiil. do rio Verde, no mun. do Diamantino. 

MATTA. Bairro do mun. do Patrocínio do Sapucahy e Es· 
tado ele S. Paulo. 

. MATTA. Pequeno r io do Estado de S . Paulo. ba uha o mun . 
ele Batataes e clesagua no rio S. Pedl'o, aill. do P ardo. Recebe o 
Cubl tão. 

MATTA DO CEGO. P ov. elo Es tado de Minas Get•aes, no 
dist. da cidade elo P arCt . 

MATTA DO ISIDORO. P ov . do Es tado de Minas Geraes, 
no clist. de Maria da F é e mun. da Pedra Bt·anca. · 

MATTA DOS PORCOS . Ribeüão do Estado de Minas Ge
r aes ; faz barra com o rio Itabira do Campo acima elo ar1•aial 
do mesmo nome. 

MATTA GRANDE . R ibeirão do Estado de Goyaz, no mun. 
ela Bôa Vis"ta do 'l'ocantins; desagua na Gamelleira . 

MATTÃO. Bairro do Esbado ele S. Pa ulo, no mun . de Dous 
Corregos. 

MATTÃO. Log. elo Estado ele S. Paulo, na estrada de Ará
raqua t·a, sobre o ribeirão elas Cruzes, que ahi tem uma ponte 

MATTÃO. Ribeirão d.o Estado de S. Paulo, banha o mun 
ele S. Manoel e desagua no rio Paraíso . 

MATTÃO. Ribeit·ão elo Estado ele Goyaz, afll. da margem 
dir. do rio Mar anhão, pouco acim a el a fo r. do rio da Contagem, 
que deaagua na margem oppos ta. 

MATTA-PIRIN HO. Igarapé do E stado do P arCt, no mu n. 
da capital. Vae pat·a o ltapecurú . E' t ambem denominado Ar
madilha. 

MATTINHO. Serra do Estado ele S. Paulo, na com . da 
Franca. 

MATTINHOS . Log. do Esta do do Paraná, no mun. de 
Guaratuba . 

MATTO. Arroio do Es·tado do H.. G. elo Sul, afll . esq. do 
rio Caelea, tl'ib. elo Cahy. Abaixo de sua foz fica a casca·ta da 
Feitoria de 36 metros de a'itura . 

MATTO. Corrego do Ks tado de Goyaz, banha o mun. da 
Palma e desagua na margem esq. elo rio .Maranhão. -

MATTO. Lagôa do Estado do Ceará, no mun . do Acarahu. 
MATTO . Lagôa elo Estado de Sergipe, no termo de Campos , 

I-Ia uma outra lagoa do mesmo nome no mun. elo Lagarto. 
MATTO . Lagôa elo Es tado de Minas Geraes , no . mun, de 

Montes Claros. 

MATTO ALTO . Log, do Estado de Goyaz, no mun. de Ca~ 
valcante, 

MATTO DA L AGE. Carrego do Estado de Goyaz, affi. da 
margem dir. do rio elo Onro, ·tt•ib. do Corumbá. 

MATTO DE CIPÓ. Ser ra do Estado da Bahia, no termo do 
Ca mpes tre, nas divisas do dist. de Coquiuhos. 

MATTO DENTRO. Bairro do mun. do Bananal e Estado 
ele S. Paulo. 

MATTO DENTRO. Bairro do Estado ele S . P aulo, no mun. 
de S. Roque. · 

MATTO DENTRO. Bairro do mun . de Inclaiatuba, no Es lado 
de S . Paulo, com eschola. 

MATTO DENTRO. Estação da E. de F. lVIog yan a, en·tre 
Tanquiuho e Jaguary, no Tronco. Denomina-se hoje Carlos 
Gomes . 

MAT'l'O DENTRO . Morro do mun . de Magé e Estado elo 
Rio de Janeiro, no Iri ry , 
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MATTO DENTRO. Cot•rego do Estado de Minas Geraes, 
aff. do rio Atert•ado, que o é do rio Verde. 

MATTO DOS GONÇALVES. Log. do Estado de Goyaz, no 
mun. de Sant'Anna de Antas . 

MATTO DO TUCANO, Log . do Estado ele Matto Gt•osso, 
no mun . do Diaun nlino. 

MATTÕES. Serra do Estado elo Piauhy, no mun . de Ita
mara·ty, a oito kils. distante dessa cidade. Tem nove kils. de 
comprimento e quatro ele larg ur a . 

MATTO FRIO. Bairro elo mun. de Taubaté e Estado de 
S. Paulo . · 

MATTO GRANDE . Ribeirão do Estado de Matto Grosso, 
no mun. do Diamantino. 

MATTO GROSSO. Igarapé do Estado do Amazonas, no 
mun. de Codajás. 

MATTO GROSSO. Riacho do .Estado de Sergipe, banha o 
mun. de Mat•uim e desagua no t•io Ganhamoroba. 

MATTO GROSSO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, 
afl'. da margem esq. elo rio Ayuruoca. 

MATTO GROSSO . Corrego do Estado de Minas Geraes, 
banha o mun. de S. João d'.lj;l- Rei e desap- ua na margem dit·. 
do ribeirao do Chaves, trib . do rio Grana.e. 

M:ATTO PRETO. Log. do Estado do Paraná, no mun. da 
Lapa. 

MATTO QUEIMADO. Log. do Estado elo P araná, no clist. 
da Palmyra. 

MATro SECCO, Bairro do :il1un. de Itapetininga e Estado 
de S. Paulo. 

MATTO SECCO. Corrego do Estado de MaLto Grosso, no 
mun. do Diamantino. Vai para o ribeirão da Divisa, aff. do 
Lobinho, que o é do l'io Verde. 

MATTOSINHOS. Estação de estrada de fen·o, no mun . do 
CMhóeit·o do Hapemü•im e Estado do E. Santo. 

MATTOSO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Ayuruoca atravessado pela E. de F. do Sapucahy, no 
trecho entt•e Pacau e Baependy . Tem um pontilhão de cincv 
metros de Yão e fica a i015m,700 de altitude. 

MATTO VERDE. Log. do Estado de Goyaz, no mun. de 
Boa Vista do Tocantins. 

MATTO VERDE. Lagôa do Estado do R. G. do Norte, no 
mun. ele Apody, ao Norte. 

MATUM:BO. Log, do EGtado de Pernambuco, no dist. de 
Beberibe. 

MATUPIRY. Sub-prefeitura creada no mun, de Manicm;é 
e Estado do Amazonas pelo Dec. n . 147 de 12 de janeiro 
de 1899. 

MATUTO. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, aff. do 
Mattinha, que o é do rio das Velhas. 

MATUTUHY. Log. e igarapé do Estado do Par :i., na com. 
de Gua má . Vide Matui-ttthy . 

MAUÁ. Rio do Estado do Amazonas, aff. do Juruá, no 
mun. de S. Philippe. 

MAU Á:. Rio do Estado d·o Rio de Janeiro; desagua ~a 
bahia de Guanabara, proximo :i ~stação de Mauá. Recebe o rro 
da Cachoeü·a e o riacho Calundu. 

MAU FIM. Log . do Estado do Rio de Janeiro, no dist. 
do Anta e mun. de ::;ap•1caia. . 

MAURICIA. Bairro na cidade ela Limeira e 'E-stado de 
S. Paulo. 

MAURICIO. Arroio do Estado do Rio G. do Sul, aff. esq, 
do Ijuhy-grande, tl'ib. do Uruguay. 

MAXAMBOMBA , Estação da E . de F. Central do Brazil, 
no mun . da lguassú e Est~do do Rio de Janeiro,_~nlre a~ esta
ções de Jeronymo Mesquita e Morro Agudo, a 3ok,_277 d1stante 
da estação Central e a 25m,~51 de altura sobre o Divel do mar. 

MAXIRÁ. Igarapé do Estado do P ará, no mun. de Monte 
Alegre. Vai para o rio Paitub.a . 

MAYÉ. Monte do Estado do Pará, proximo ao littoral, ii. 
mar.,.em dir. do rio Coanany. Terá, quando muito, uns 100 
met;os de altura; é a unica elevação considerava! da costa N. 
elo Br·azil. 

MA YRINK. Estação da E. de F. Sm•ocabana, no Estado 
de S. Paulo, entre S. Roque e Pantojo . Ahi começa a linha 
Ituaua. 

MAZAGÃO. Rio do Estado do Pará , no mur.. do seu nome. · 
Recebe o igarapé do Frechai. 

MECOEM. Igarapé do Estado do Pará, no mun. de Acarâ. 
MEDEIROS . Estação da E. de F . Melhoramentos do Bra

zil, no Estado elo Rio de Janeiro, entre Cavarú e Werneck. 
MEDINA. Arroio do Estado do R . G. do Sul, afl'. esq. do 

arroio dos Or·phãos, trib .. do Duro. 
MEECEDÊ. Rio do Estado do Amazonas, aff. da margem 

dir. do rio Branco, tdb. do Negro . (Cesat• Pinheiro,Rio Branco). 
Outros fazem menção de um lago com o nome de 111ejedé. 

MEIA BRANCA . Arroio de Estado do R. G. do Sul, aff. 
esq. do Potreiro, trib. do rio Taquary. 

MEIA LEGUA. Lagar do Estado do R . G. do Norte, no 
mun. de Macahyba. 

MEIA F ATACA. Ribeirão do Estado de ~finas Geraes; 
nasce na serra da Onça, no dist. de Cataguarino e faz barra 
dentro da cidade ele Cataguazes, dâronte do Matadouro. Re
cebe o carrego Lavapés. 

MEIO . Ilha do Estado do Pará, na com . de Baião, no rio 
Tocantins. 

MEIO. Ilha do Estado da Bahia, defronte da pov. do Re
manso. Ha no mun. deste nome uma serra de egual deno-
minação. 

MEIO. Riacho do Estado do Maranhão, no mun.· de 
Nova-York. 

MEIO. Rio do Estado do R. G. do Norte, banha o mun. 
do Cea.rá-mil'im e desagua na lagôa de Extremoz. 

MEIO. Carrego do Estado do Rio de Janeiro; banha a 
parte da cidade de 'l'heresopolis denominada Alto, reune-se 
com o correg.o do Hyginio e juntos desaguam no rio Paquequer. 

MEIO. Arroio do Estado do R. G. do Sul ; desagua .pela 
margem de O. na lagõa do Albardão . 

MEIO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. da margem 
esq. do rio Vaccacahy-mirim. 

MEIO. An•oio do Estado do R. G. do Sul, aff. esq. do rio 
Rolante. Recebe á esq. o Canastra e á dir. o Campina, 

MEIO. Arroio do ffistado do R. G. do Sul; banha o terri
torio das colonias Forqueta e S. Caetano e desagua na margem 
dir. do rio das Antas ou Taquary. 

MEIO. Arroio do Estado do R. G. do Snl, aff. esq. do 
Carajá, trib. do rio dos Sinos. 

MEIO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. dir. do La
geada, tL'ib. do bt·aço meridional que forma o arroio do Duro, 
trib. da lagôa dos Patos. 

MEIO Arroio do Estado do R. G. <.lo Sul; nasce na coxilha 
de S. Antonio, banha o mun . de Pira;tiny e desagua no Pedre
gal ou Goularts, trib . do rioCamaquan. 

MEIO . Arroio do Estado do R. G. do Sul, atf. dir. do 
Branco, trib. do Botucarahy. 

MEIO. Carrego do Estado de Minas Geraes, banha o mun. 
de Póços de Caldas e clesagua no ribeirão dos Póços. 

MEIO. Rio do Estado de Minas, Get•aes, afl'. do Capivary, 
que o é do Arassuahy . 

MEIO. Carrego do Estado de Goyaz, afl:'. da margem dir. do 
rio das Arêas, trib. do rio Corumbá. 

MEIO. Lagôa do Estado do Ceará, no mun . de Cascavel. 

MEIO. Lagôa do E a taclo do R. G: do Sul, [ proxima ás de
nominadas Rmcão das Eguas e Porte1ra. 

MEIO DO MUNDO. Log. no mun. do Rio Bonito e Estado 
do Rio de Janeiro, em terras pertencentes out'rora a D. Ber-
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nnrda . E' o divisot• de agua s que vã o ter aos rios S. João e 
Ca sserebu. 

MEIO DO MUNDO. Garganta na E. de F . . Sapucah y , no 
Es tado de Minas Get·n.e3, no trech o enke Paca u e Baepetldy, a 
1IS51n, 700 de a ltitude. 

M E IRELLES. Log . elo Estado ele Minas Geraes, no mun . 
do P ará. 

MELANCIAS. Carrego do Es tado el o R . G. elo Norte, no 
mun.. de Apocly. Vai p:1r a o rio des te n ome . 

MELCHIADES. Igarapé do Estado do Amazonas , no rnnn . 
da Capittll. 

MELCHIOR. Cor rego elo E s tado de S. P aulo, nasce defronte 
da Estação da lndaia lub<t e clesagtt•t no rio Jundia hy. Recebe o 
João Paulo. 

MELLO. Pov. el o Estad o de Minas Geraes, no dist. da Es
pera e mun. do Allo Rio Doce . 

MELLO. Sen a e Lagoa do Estado do Ceará , no mun. ele 
Cascavel. 

MELLO. Set·ra elo Estado ele Minas Geraes, no num . dQ 
Alto Rio Doce . 

MELLO. Rio do Es tado da Bahia , entre lliat•agogipe e Na
zare th. 

MELLO. R io do Es tado do R io de Janeiro, alt'. da margem 
esc1. do Bonga . 

MELLOS. Bait'L'O do Estado de S . P a ulo , no mun . do Jahú. 

MELLOS. Arroio do Es tado do R. G. do Sul, aft'. da 
margem dir. do Sotu1•no. Recebe o Guarda-mór . 

MEMECA. Ilha do rio Branco, a li. do Negro, no Es tado 
do Amazonas . 

MENDES. Baino do mun. de Monte Santo, no Estado de 
Minas Geraes. 

MENDES. Ribeirão do E stado de Minas Geraes , nasce n a 
serra çle Cantagallo e desagua na ma1·gem esq. do riJ Gt·a nde . 

MENDES. Cot•t•ego do Estado de Goyaz, atf. da marge m dit•, 
do rio das Areas, trtb. do Coru mbá, aba ixo do rio Ponte :\Ha . 

MENZTER. Arroio do Estado elo R. G. do Sul, atr. dit·. 
do rio Cadêa, lrib. elo Cahy . 

MERUHU- ASSÚ. Log . do Es tado do P a rá, no mun. de 
Igarapé-miry, com eschola . 

MESQUITA. Chapada no mun . de Santa Luzi a._ e Es tado 
de Goyaz . 

MESTRE. Cot:t•ego do Esta do do Rio de Janeiro, no rnun. 
de Campos. Desagua n a lagôa Luci ano, 

METAL. Arroto do Esta do do R . G. do Sul, afr. dil' . do 
rio Santo Cht•is to, trib. do Urugu oy. (A . Varella). 

MEXE. B·airro da cida de do Rio Claro, no .l.!; stado de 
S. Paulo. 

MEXURY. Iga t·apé do Estado do Amazonas , [~ margem 
dir. do rio Purús . 

MIGUEL. Rw do Estado da Bahia , atravessado peJa E. 
de F. de Caravellas . T em um braço qué é a trt\V<l ssatlo pela 
mesma estrada . 

MIGUEL (S .) . Villa e mun. do ·Estado da Bahi a, et·eada 
pelo Dec. de 1 d e j •mh o de 1.891 e incorporada v. com. de Ama t·
goza por ,Ac to de 3 de ago~ to de 1$92. Tem eschs . e age ncia 
do correio. 

MIGUEL (S .). LoSí . do Es tado do Pará , á margem do lago 
Sapucuá, !llun. de ubidos . 

MIGUEL (S .). Pov . do Eqtado de Pet'n ltrnbuco, no mun. 
de Ipojuca , com éscholas. 

MIGUEL (S.). Carrego elo Estado de S. P aulo, banh a o 
mun. de Caconde e desagua no Bom Jesús, afr. do rio Pardo. 

MIGUEL (S.), R ibeirão do gstado el e Minas Gera~s , nasce 
n a serra elo Bom Ja rdim, banha n rnun. do Alto Rio Doce e 
desagua no Santo An_tonio, tt'ib, elo Chopotó . 

MIGUEL (S .). Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, a tr. 
do Case;:~, que o é do Doce, 

MILAGRES (N. S . dos) . P ov. do Estado do Rio de 
J aneiro, n o dis t. de P onte Nova e mun. de S. F ide lls. 

MILHO BRANCO. Ri beirão do Est ado de Min as Geraes, 
entre Pacau e Bom Jardim, a travea3ado pel:J. E . de F . Sapu
cahy. 'l.' em uma plln te de 10m de vão e fica a i.i5om, 700 de 
altitude sobre o nivel do mar. 

MIMISINHO. Lago do Estado do P ará , desagua na mar-
gem dit•, do rio M:tecurú. (H . Smith). "' 

MIMOSO. P ov. do Es tado rlo E. Sa nt o, a o S . do Estado, 
na com. de S. Ped1·o do Itabapoana , atra vess,\do pelo rio 
Muq uy do Sul , com uma es taçã o do Rama l do Itapemi rim. 
!!; ' uma zona ca feeira m uito impo rtante. 

MIMOSO Log . do E:.tado 'de Minas Geraes, no dist. do 
c u.rve lo. 

MIMOSO. Corrego do Estádo do E. Santo, uff. elo Muquy 
elo S ul. 

MINA. Morro do Est <:~do de Minas Gerae~ , na cidade 
de Queluz. Abas tece de magniflca agua á cidade . T em muitas 
minas de mangan ez e é o mnis elevarlo de todos. 

MINA . Serra do E stado de Minas Gera es, no mun . da 
Conceição. 

MINAS E RIO (Es Lrad 't de ferro de) . Começa na es tação 
do Cruzeiro, kil. 252 elo ra mal de S . Paulo na ill. de F erro 
c~ n tt·" 1 do Bra z i I, e v a i á cida Je dos 'l't•es Cornções . no 
Es ta do de ~lina s Gel'aes, co m a ex tensão ele 170 kils . e 10 
mett·os. A quota inic ial acima do nive l do mm· é de 512111 e 
ga lg'l. a eRtrada a seL· ra da Manti<[neira , que é a lt•avessad a na 
depressão do P assa Quatt·o pelo tunel g t·ande, que mede 9\17m. 
A construcção começo u em 1.8 de a bril de 1881, a primeira 
locomotiva chegou á estaçã o let•minal a 18 de ou tub1•o de :1883 
e a inaugaracão t eve log-a L' a 22 de junho de 183 I. Esli vet•a m 
empregados nella mais de 5000 ope t·arios de diversaq p•·o fi ssões 
e is to explica a pres teqa da conslrucçiio ap~sar das cliffic •l-
duele dà traçado. E m a linha mentos 1·ectos tem a li nha . 
90233 111 ,45 e em curvn.s de divesos raios, cuj o mínimo é ele 
80"179776 111 ,55 . Em nivel estão <!6.517"',48 e declividade va 
rivel 123 .492 111 ,52 . A rampa. max ima é ele 30 "f., s•)ment e· na 
1.a secção e em um tl'ocho de mais de 16 kilome k os consecu·t ivos. 
Vencida a Ma ntiqueira, a es tt·a da ganha o va lle do Passa 
Quatro até o kilomeLro ·16, onde es te rio e ntra n o Ve t'de, e 
em cuj a s mt~L'gens corre a linha até o ponto t 3rminal n•t 
ma r gem esquerda. I-Ia muitas obras de a rte, boe iL·os, pon
tilhões , etc. Nas pon tes me t•ecem menção o vi acluc lo no ki
lome tro 20; a~ t1•es sol,re o rio Passa Qu a tro; duas no ri be irão 
de Santos e Aterrado; a do rio Verde, no kil. 74; out ra sobre o 
mes~o rio no kil. 127; e a sobre o La mbary, no kil. 15tl . Ha 6 
tun e1s , todos n a 1a secção . Além ela est;:~ção do Cruzeit·o ha 
mais a de Pc·req~té , Passa Qttat1·o, Capiva1·y , Pouso A lto, 
Cu.r mo, Solcr.lade, Contendas , F1·1·eitus ·e a t el'min a l Tres 
Co1·a~ões , eslando esta acima elo ni vel do mat· 8.39 111 • Da 
estaç:'\o da So!edade va i-se fal c ilmente (p)r um t•amal fert·eo ) 
ás Aguas de Cacham bt't e d a ele Co ntendas pa ra as do mesmo 
nome a uma legua de d ista nci a, para as do Lambnry e do 
Ca mbuquit·a ·perto da Campa nh a , pela E . ele F. Mn zo mbin ho . 
A pri 111i ti v a concessão dessa eilrada, a u to ri satla pela Le i 
n .. 2 .062 de 4 de deze mbro de 1874, fo i fei ta pela pt•es i d~ neia de 
l\:hnas ao V1 ~conde de Ma nú e bJ•igadeit•o Co .. to el e Magalhães 
a 22 de feveren•o de 1875, cedendo dE-pois o pdmeiro a .1 >e"'undo 
a par te que t inh:'- ~~ o pt•ivdegio. O go ,·erno imperi a l n fi~n çou 
a garantta prov tncta l de -l "/o e concedeu a add icionn I· ele 3 "/ 0 
sobre o ca pit al ele 14. 000:000~000. Em 1877 o gove rn 'J i m p~ri rtl 
concedeu 7" /, sobre o capital a tlclicional, iica nclo elevado a 
16 .1.50:00J$00U no ma :..:im o. J~stas co nceEsõcs e uctos o lfi d aes refe
riam-Be l' estt•ada de ferrú do Rio Verde , nomt ·que foi nl!J
rla?o par a o de The M inas anel Rio R ailway Cc.mpany Li · 
m~ted, comqu"' se orga nisou t1 compa nhia cessional'ia el o privi
legio. Esta companhi a foi or·g1tnisaúa, te nd o por presiuente o 
S t· . Henry Cec ill Ba rkes e engenheiro em chefe o Sr . J a me•s 
Brulees , que fez um con tracto com \Va l'ing Drothet• s pam 
preparaçãu do leito , cons lr ucção de e.>taçã o, a rma zer.s, o!Ti.
cinas, a soentamen to da via permanente e fornecimento de 
m a tera l rodante. !J:m prin cipio de 18i 0 chegaram oa enge
nhú ros e pessoal da ad minis tração. sendo o S1·. J a mes Henry 
Whittle rept·esentante e engenjleko da companhia , e o 
Sr . Her bert Hunt repres3nta u·t~ dos emp1·e ite it·os . O ca-pital 
g:111'anticlo é hoje (i8811) de 15.405:253:;.085. 
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MINDUR!M. Sel'l'a do Estado de Minas Geraes, proxima 
ela sel'l"a ele Traituba. 

MINEIRO . Rio e SCL'l'a do Es tado elo E. Santo, no mun . 
de Plllm;t. O rio dcsagua no Iconha. 

MINEIROS. Ba irro cio mun . de Limeira e Estado de Siio 
Paulo, 

MIREIROS. Ilha do Estado do Pará; uo rio Tocantins e 
com. de Baião . 

MINGAO Igarapé do Estado do Pará, desagua no rio 
T aptl,jOZ enfre os rapiclos do Chacorão e das Capueiras. 

MINGÚ Lagàa do Estado de Minas GeL"aes, no dist . do 
J aquitil.Já . S:tngra no ribeirão do Esp írito Santo, 

MINHOCAS. Rio tt·il.J . do Parahyba do Sul, passa nos 
at·rcdores da cidade da Boc,tina . 

MINHOQUEIRO. BaiL"rO do mun. do PwL"ahybuna e 
Estado clé S. Paulo, com escola. 

J:\ftRA . CoL"ren ,J do Estado de S. Pau lo, ban-ha a cidade de 
Dous Con"g.:>s e ~lesagua no rio do Peixe, tl'ib. do Jahú. 

MIRAD::>R. ~errote do Estado do R. G. elo Norte, ao N. do 
mnn. Apody. E' todo de pedra ca.lcarea. 

MIRAGUAYA. Arroio do . Eslv.do do R . G. do Sul, atf. ela 
margem di r . elo l'io GL"aval:1.by. 

MtRANDA. Col lina no mun. de Santa Luuiza e Estado de 
Goyaz. 

MIRAR Y. Paraná do l~stado do Amazonas, no mun. de 
Humaytá. 

MIRAS. Bairro do Estado de S. P a ulo, no mun. de Dous 
Corregos. 

MIRI. Rio do Estado do P a rá, no mun . de Almeirim. 
MIRIM. Rio do Estado das Alag&as, nasce n::t serra Pin

dobal no Mul'icy e desag-.ua no m:w entre as pontas do Prego e 
Mil'im. Recebe o Saude . Vide Antonio-mirim (Santo). 

MIRINDIBA . Corrego· do Estado de Goyaz, no mun_. do 
Porto N acionai. 

MIRITEUA . Log. elo Estado do Pará, no mun. ele Bra
ga nça . 

MIRITI. Igat·apé elo Estado elo Amazonas, no mun. de 
Hacoatiara . 

MIRITI. L ago do Estado do Amazonas, no rio Autaz, na 
sub-prefeiLura do Purupurú e mun. da- capiLal. 

MIRITI. Lago e igarapé do Estado do Amazonas, no mun. 
de F onte Bõa. 

MIRITISAL. Vide M~w~ttisal. 
MIRITIUNACA. Igarapé do Estado do Pari, afl'. do rio 

Icuhy, que o é do rio Iriry. E' hoje denominado Iruhy de 
F úra. 

MIRITUBA. Pov. do Estado do Pará, no rio Tapajoz, 
deft·on~e do ·ltaitub<t. 

MIRUAOÚ. lg::trapé .do Estado do Amazonas, afl'. do 
Manaquiry, no num. ele Ma nacapurú . 

MIRY. Vide Mú·i . 
MISERICORD.IA. Rio do Estado de Sergipe, o.fl'. do 

Vasa-búrris·. 
MISSÃO. Carrego do Estado do R. G. do Norte, no mun. 

de Apody. Vai para o l'io des le nome. 
MÓA. Rio do Estado do Amazonas, aff. do rio Juruá. 
MOÇAMBIQUE . Ilha do Estado do Pará, no mun. de 

Oriximina . 
MOCANGUE. Furo no Estado do Pal'C•, no HJ.un. do 

Baião. 
MOÇAS. Ilhas no rio Branco, afl'. do Negro ; no Estado do 

Amazonas, entre a da Viuva e do Velho. 
MOÇAS. Ilha do Estado do R. G. do Sul, no canal ou rio de 

S. Gonçalo. 
MOCOCA. Carrego do Estado de S. Paulo, banha a c!dade 

do se .t nol]le e d~sagua no rio Canôas. Recebe o Mocoqmnha. 

MOCOCA. Corrego do Estado de Minas Gernes, banha o 
mun. ele S. João d' l!:J-Rei e desagvana margem esq . clol·io 
tíl ra nd·e. 

MOCOÕES. Rio do Estado do Pará, no mun. do Cametá. 
MOCOQUINHA. Bairro do Estado de S. Paulo, na cidade 

da Mococa , com uma capella de Santa C~uz· 

MOCOQUINHA. CorL"ego do Estado ele S. Paulo, banha a 
com. do Cajurú e desagua no rio Cubatão. 

MOCUHAN . Igarapé do Estado do Amazonas, na margem 
clir. do rio Put·úo. 

MODESTO. P orto no rio das Velhas, mun. de Araxá e Es
tado ele Minas Geraes. 

MOEMA . Linha na colonia Lucena, no Estado do Paraná.. 
MOENDA . Carrego do Estado de Minas Gerae~, aff. do ri

beirão do Amparo, que o é do Jacaré e este do rio Grande. 

MOGY DAS CRUZES. Estação da E. de F. Cent'ral do 
Brazil, na cidade ele seu nome e Estado de S·. Pau_lo, entre 
Sabaúna e Gnayó, disla?.te 447\364 da C~pital Federal e a 
733m,8/0 de altura sobre o nível do mar. 

MOGY-MIRIM . Pequeno rio do Estado de S. P aulo, banha 
o mun . do se11 nome e faz barra na margem esq. do Mogy• 
gnasau. Recebe o Santo Antonio, o Lava-pés e o Atterrado, 
além de outros . E' formado por dous corregos que se rcunem na. 
fasenda da Boa Vista. 

MOINHO. Arroio do Estado do R. G. do. Snl, aff. da mar
gem esq. do T amandaré, trib. do .Piratiny , que c, é do São 
Gonçalo. 

MOINHO. Arroios (2) do Estado do R. G. do Sul, aff. da 
margem esq. do rio Ijuhy-grande. 

MOINHO. Arroio do Estado do R. G. do Sul, afl'. da mar
gem esq. do Chico Alves, que é trib." do rio Pardo. H a um 
outro arroio do mesmo nome afl', elo Lageado Grande, trib. elo 
rio Pardinho. 

MOINHO. Arroio elo Estado do l~. G. do Sul, afl', esq·. ·do 
Tinguetê. Passa junto á cidade elo Taq~ary. _ 

MOINHO. Arroio do Estado do R. G. elo Sul, ai!'. dir. do 
arroio Duro, tl'ib. ela Lagôa elos Patos. Recebe os arroios da 
Chacara e da Roça. 

MOINHO. Cgn~ego do Estado de :Minas Oeraes, aff. do ri
be.irão Gandarella. 

MOINHO DE JOSE' DE MAT'l'OS. Arroio do Estado do 
R. G. do Sul; tem suas cabeceiras na coxilha de Santo Anto
nio, corre á curta distancia a O. da villa do Piratiny e lança-se 
no Piratiny-chico. · 

MOINHO DE JOSE ' JOAQUIM . Arroio do Éstado do Rio 
G. do Sul, alr. do Piratinysinho. 
' MOINHOS. Pov. do Estado da Bahia, no mun. de Bom JesuR 

do Rio de Contas. 

MOIRABA. Log. do Estado do Pará, no mún. de Came·ta. 

MOIRABA. Ilha do Estado do Pará, na villa de. S. Benedicto 
e com. de Cametá . 

MOISINI. Igarapé elo Estado -d0 Pará, banha o mug. de 
Ponta de Pedras e gesagl!a no . rio Arary. , 

MOLHA. Arroio elo Estado elo R. G. do Sul, desagua na 
marg. dir, do rio Pardo pouco acima da Villa Germania. · 

MOLTKE. Arroio do Estado elo R . G. do Sul, aff. dir. do 
rio Pardo. 

MOMB AÇA. Bairro do mun. de Pindamonhangaba e Estádo 
de S. Paulo. 

MOMBUCA . Log. do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Passos, com uma esch . municipal. 

MOMBUCA. Carrego do Estado de Goyaz, no mun. de 
Antas. · 

MOMBUCA . Cot•rego do Estado de Matto Grosso, ba~ha o 
mun. do Dimantino e desagua no ribeirão Alegre. 

MONGUBA. Igarapé do Estado do Amazonas, no dist. de 
Ariman e mun, ele Canutama. 
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MONJOLIN:f,IO. Bairro do mun. de Lavrinhas e Eslado de 
S. Paulo. 

MONJOLINHO. Rio do Estado de S. Paulo, banha o mun. 
de S. Manoel e desagua no t'io Paraíso. 

MONJOLO. Bairro do Estado de S. Paulo, no mun. de 
Araraquara. 

MONJOLO. Rio do Estado de S. Paulo, banha o mun. de 
Botucatú e desagua no rio Pardo . · 

MONJOLO. Rio do Estado de Minas Geraes, banha o.mun. 
do Curvello e desagua na margein esq. do rio Cipó. 

MONJOLO. Corrego do Estado de Minas Get·aes, aff. esq. 
do ribeirão do Ouro, trib, do rio Preto, mais tarde Ita
bapoana. 

MONJOLO. Carrego do Estado de Goyaz, aff. do rio dos 
Indios, no dist. de Mossamedes . Recebe o Cabeça de Boi. 

MONJOLOS. Serra do Estado de Minas Geraes, no mun. do 
Bom Successo. Acaba no rio das Mortes . 

MONO. Ribeirão do Estado de S. Paulo, banha o mun. de 
S. Manoel e desagua no Araquá-ass(t. 

MQNSORES. Log. do Estado do Rio de Janeit·o, no dist· 
de Ferreiros e mun. de Vassouras, com uma esch. municipal. 

MONSUABA. Enseada do Estado do Rio de Janeiro, no 
mun. de Angra dos Reis. Ahi fica o riacho Cachoeira. Vide 
Jacuccanga. 

MONT4NHA. Ilha do Estado do Pará, na rio 'l'apajoz. 
Elle n'est, en effet, qu' un morne d'une centaine de mê·tres de 
hauteur tombant à pentes brusques dans la riviere, diz Creveau. 

MONTANHA. Igar,apé do Estado do Pará, aff. do Tapajoz. 
E' a fronteira meridional dos índios Mau és. 

MONTANHA. Cachoeira no rio Tapajoz e .li1stado do Pará. 
Não é sinão uma serie de rapidos mais fatigantes que . pe
rigosos, 

MONTANHAS . Ribeirão do Estado do Rio de Janeiro, banha 
a parte da cidade de Theresopolis, d~nominada Varzea e desa
gua no rio Paqueqtier. 

MONTAREIRO. Log. do Ésiado do Paraná, na colonia 
Guarauna e mun. de Ponta Grossa. 

MONTE. Lagôa do lilstado da Bahia, no mun. do Remanso. 
MO:;:TTE ALEGRE. Pov. do llistado da Bahia, no mu.n. de 

Camisao, com duas eschs. publicas. 
MONTE ALEGRE. Log. do .I!lstado do Rio de Janeiro, no 

dist. da Sact·a-Familia e mun. de Vassouras, com uma esch. 
municipal. 

MONTE ALEGRE. Bairro do mun, de Botucatú e .!llstado 
de S. Paulo -

MONTE ALEGRE. Bairro do Estado de S. Paulo, no 
mun. de S. José do Rio Pardo. Ha no mesmo mun um morro 
de egual nome. · 

MONTE ALEGRE. Bairro do Estado de S.' Paulo, no 
mun. de Araraquara. 

MONTE ALEGRE. Bairro do Estado de S. Paulo, no 
mun . de Itapira·. 

MON'l'E ALEGRE. Dilít. do Estado de Minas Geraes, no 
mün . de Barbacena, do qual dista 48 kils. Está si"tuado em ulna 
graciosa e bonita elevação, cbinpõe•se de umas 30 casas e tem 
u;tna capella consagrada a S. Dom~ngtJs, padroeiro do Jogar. 
A pop. é calculada em 2.000 habs. Lavoura de canna de assucar 
e de cereaes. Tem duas escbs. publs. Dista do Alto Rio Doce 
ll kile., de Retnedios 18, da Elsper,a 24 e da Capella Nova 36. 
Comprehende o pov. do Morro Grande. 

MONTE ALEGRE. Estação da .lli. de F. :rvteihoramlmtos do 
Brazil, no Estado do Rio de Janeiro, entre Estiva e Patv ·do 
Alferes . • 

MONTE ALEGRE . .i!lstação da .!ll, de F. Mogyana, no rarr:al 
do Amparo, no Estado de S. Paulo, a 48 kils. de Jaguary, 18 
do Amparo e a 38 de Pedretras, 
. MONTE ALEGRE . Serra e rio do Jllstado do Espírito 

Santo1 nb mun. de Piuma. O rio desagua no Iconha. 

MONTE ALEGRE. Ribeirão do .~listado do Rio •de Janeiro, 
aff. do Parahyba do Sul. Na fazenda de Sant' Anna tem o nome 
de S . Carlos, na da Alliança o nome de Espiri·to San·to e na 
de Monte Alegre este ultimo nome . . 

MONTE ALEGRE. Corrego do .Es tado do Rio de Janeiro, 
banba o mun. de Cantaiallo e desagua no rio Macuco. 

MONTE ALEGRE . Ribeirão do J!]staclo de S. Paulo, bank-a 
o mun. de S. José do Rio Pardo e desagua no rio deste nome. 
Recebe o carrego S. José . 

MONTE ALEGRE. Rio do Estado do Paraná, afl'. da 
margem di r . do Tibagy. 

MONTE ALTO. Bairro do mun. de Jabotica bal e .li1s~aclo 
de S . Paulo. 

MONTE ALTO. Estação da E. de F. Mogyana, no Estado 
de S. Paulo, entre Rifaina e Indaiá. 

MONTE ALTO. Serra do Estado de Minas Ger•aes uo mttn. 
do Araxá. ' 

MONTE CABRÃO. Log. do Estado de S. Paulo, no muu. 
de Santos. 

MONTE DO CARMO. Serra do Es·tado de Goyaz, no mun. 
do Porto Nacional. Tambem a denominam simplesmente Carmo. 

MONTE DO CEDRO. Cnnal que communica o rio Macabti 
com o canal de Campos a Macahé, no Estado do Rio de Ja
neiro. 

MONTE LIBANO. Estação da ill. de F . Melhoramentos do 
Brazil, no Estado elo Rio de Janeiro, entre Vai de Reis e V era 
Cruz 

MONTES. Serra do Estado de Minàs Geraes, no mun, de 
Ara xá. 

MONTE SERRATE. Bàirro do mun. de Jundiàhy e Es"' 
taclo de S. Paulo, com uma es·tação da E. de F. Ituana. 

MONTE SINAL Estação da E. de F. Melhoramentos do 
Brazil, no Estado do Rio de Janeiro, entre Bom Fim e Vai ele 
Reis. 

MONTE VEI{J?:j!!. Serra do Estado d0 Rio de janeiro, no 
mun. do seu nonie .:--Prende-se á se,·ra das Freicheiras. Esten
de-se pela margem e.l!q. do rio Parahyba. 

MONTEVIDIO. Log. do Estado ele Minas Geraes, no ·dist. 
de S. Gonçalo de Ubá, com eschola. 

MOQUETEIRO. Ribeirão do Estado de S. Paulo, aíl'. do 
rio Figueira, que o é do Paranapanema. 
. MORAES. Pov. do Elstaclo de Minas Geraes, no dist . da 

ctdade ele Bom Successo, com uma esch. municipal. 
MORABAHY. Assim denominava-se antigamente o rio Pilar, 

no Estado do Rio de Janeiro. 
MORAES . Ribeirão elo li:staclo de Minas Geraes, alf. do rio 

Pará. E' margeado pela E. de F. do Bel lo Horizonte. 
MORAES VELHO. Carrego do Estado de S. Paulo afl' 

esq. do rio Mogy-guassú. i ' 

MORANGAL. Rio do Estado de Minas Geraes, aff. ela 
ma11gem dir. do Lourenço Velho, 

MORCEGOS. l !ba do Estado do R. G. do Sul, no rio Uru
guay, entre a foz elo Passo Fundo e a cidade de Itaquy. 

MORCEGOS. Lagôa do Estado de Minas Geraes, á margem 
do rio Cuieté, aff. do Doce. · 

MORElRA (Dr. ). Serrote no mun. de Santa Luzia e Estado 
de Goyaz. 

MOREIRA. Rlbeirão do Estado de Minas Geraes, aff. da 
margem esq. do rio Capivary, trib. do Arassuaby . 

MORE!RA. Carrego do Estado de Minas Geraes, aff. da 
margem esc1. do rio Ayuruoca. 

MOREIRA CEZAR . Parada na E. ele F. Central do Brazil, 
en·tre as eBtações de Rqseira e Pindamonbangaba, distante 
3141•685 da Capital Féder;al e a 554m,830 de altura sobre o nivel 
do mar . 

Jvl!ORENO. Ilha do Estado do Rio de Janeiro ligil.da a praia 
de Jacuecanga por um banco ; 

54.877 
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MORIMBÁ. Serra do Estado de Min as Geraes, parte . da 
confiuenci a do Congonhal c0m o Trombuca. Tem em seu per
curso os nomes de Can tagallo e Fe rrei ras e termin a no rio 
Grande. Tem uma altitude de 1.039 metros . 

MOR OCÓ . Ribeirão elo Estado ele Ma"tto Gros>o. banh a o 
mun . elo Diamantino e desagua no rio Pal"anati nga ou Pira
nati nga . 

MOROSINI. R io do Es uaclo ele Santa Ca tharina, ba nha a 
colonia Nova Ye11eza e desagLta na margem esq . elo Mãe Luzia . 

MORRARIA. Col"rego elo Estado ele Matt o Gl"osso, aff. ela 
marge m esq. elo rio Yer cle , no mun, do Di amantino, 

MOR R INHO. Di st . policial elo Est ado elo Ceará, no Lermo 
de Sant'An na, á marge mclir. do rio Acarahú, 

MORRINHOS. Dist. elo Estado da Bahi a, uo num. elo Bom 
Jesus elo Rio de Con-tas. 

MORRINHOS. Bairro elo mun. ele Tieté e Estado ele 
S . Pa ulo. 

MORRINHOS. Log. no muu. el o Curvello e Estado de 
Minas Geraes. 

MORRO. Bairro do mun, de Ha tiba e Es tado de S . Paulo, 
com eschol a . 

MORRO. Lagôa do Es tado de Sergipe, nomun. cle Propriá . 
MORRO AGUDO. Estação ela E. ele F . Central do Brazil, 

no Eslado do Rio de Janeiro , entl"e Maxambomba e Queimados , 
391<,647 distante da estação Central e a 33m,200 de altura sobt"e 
o ní vel do mar . 

M OR RO ALTO. P ov. do Estado de Minas Geraes, div idido 
em estação elo Mol"l"O Alto, e ar raial elo Morro Al to, sepa 1·aclos 
um do outl'o pot• u rna distancia d 1700 mett·os . Tem algumas 
casas ele negocio, uma pequena egreja e um a escb ola. · 

MORRO ALTO . Estação da E. de F . Sorocaban a e Itua na ' 
no ram al de Itararé, Es tado ele S. Pa ulo. Foi aber~a ao ·tl·a
fego em H ele maio da 1895. 

MOR RO AZUL . Log. do Es tado ele S. Paulo. no mun. do 
Rio Claro. · 

MORRO A ZUL . Bai1·ro elo mun . da Limeira e Es tado ele 
S. Paulo. E' muiLo cafe eiro. 

MORRO AZUL. Bairro elo m un. elo E. Santo elo Pinhal 
e Es·tado de S. Paulo. 

MORRO DA ONÇA. Log. do Estado de Minas Geraes, no 
dist. da R io Ma nso, mun. ele Bom Fim. 

MORRO DAS BICAS. Lavra aurífera elo Es tado de Minas 
Geraes, no muu . ele Sabará. 

MORRO DA SELLA. Pov . do Estado ele Min as Geraes, 
ao mun. de S. Domingos elo Prata . 

MORRO DAS PEDRAS. Log . do Estado de Min as Gel'aes, 
no mun. da Formiga, com uma escb. municipal. 

MORRO ·DO MILHO . Se rm elo Estado da Batia, no mun . 
do Remanso. E' inaccessivel. 

MORRO DO PAIOL. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes 
a li. ela mar gem dir. elo rio Turvo Gra nde. ' 

MOR RO DOS MOINHOS. Ribeirão elo Estado de Minas 
Geraes, aJJ . da margem di r. do rio Turvo Gra nde . 

MOR RO DOS PENTES. Baino ela ciclacle ela Campanha, 
no Estado de Minas Geraes. 

MORRO GRANDE. Bairro elo Estado ele S. Paulo, no 
mun. elo E. Saulo do Pinhal. · · 

M ORRO GRANDE . Bairro do mun. de Santa Izabel, no 
Est ado de S. Paulo. 

MOR RO GRA NDE. Pov. do Estado de Minas Geraes, no 
clist : ela Espel'a e mun . elo Alto l'tio Doce, Fazem-me menção 
de um pov. elo mesmo nome na elist , de Mon te Alegre e mun. 

· ele Ba1·uacena. Será o mesmo~ 

MOR RO GRANDE. Serl'ote elo Es tado do Rio ele Janeiro, 
na estra da do Tan guà a Saquarema . 

MORRO GRANDE DE ANHUMAS. Log. no mnn. de 
Braga nça e Es tado ele S. P aulo, 
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MQRRO GRANDE DE ATIBAIA. Log. do Estado ele 
"S. Paulo, no mun. de Bragança . 

MORRO QUEIMADO. Log . do Estado de Minas Geraes 
á margem do rio Baepencly, r1ue abi tem uma ponte, no mun: 
de; te nome , 

M ORRO QUEIMADO. Serra do Estado rlo R io de Janeir.o, 
á dit·. do rio Macacú . Prende-se á serra da Boa Vista .e é uma 
r amificação ela serra elos Orgãos. 

MORRO REDONDO. Log. elo EsLado de Mino.;; Geraes, no 
dist . do Carmo e mun. de Habira. 

MORRO REDONDO. Corrego elo Estado ele Goyaz, aíl'. ela 
margem di r . do rio das Areias, tri b .. do élorumbá. 

MORROS . Pov. do Estado elo Maranhão, no mun. de Icatú, 
com escbolaq. 

MORROS. Log . do l!ls taclo do Piauhy, na ilha Gra nde, no 
rio P arnahyha. 

MORRO VERMELHO. R ibeirã o do Estado dfl .Matto 
Gt"osso, aff. ela margem di!•. do rio Arinos, no mun, do Dia
man~ino. 

MORTES . Pov. do Estado do Sergipe, no t ermo de Siriry. 
MORTES . Riacho elo Es tado ele S. P aulo, contorna a cidade 

elo Cajurú e clesag'ua no Cubatão, afl'. do rio Pardo. 
MORTES . Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, banha a 

cidade ele Pouso Alegre e clesag 11a no rio Mandú. 
MORTO. Rio do Estado do Rio de Janeit•o, na<;ce nos 

pan tanos visinbos ela fazenda que foi de Mariano Leite, no 
mu n. elo Amruama e desagua no S. João. 

MORUPUCÚ . Rio do Estado cls P ará, no mun , de Gurupá. 
M OSQUITO. Ribeil'ão elo E ;t aclo ele S. Paulo, banha a 

es tação ele Coqueiros, da E. ele F. Mogyana e elesagua no Ca
mandoca ia . 

MOSQUITO . Rio do Es·tatlo de Minas Geraes, · desagua no 
rio Pardo acima do por·to de Santa Cruz, onde di vtde esse 
Estado com o ela Babta . Recebe, entre outros, os corregos das 
Pedras e Fundo. 

MOSQUJ;TO . Rio do Estado ele Minas Geraes, banha a cicl;tcle 
ele Sa11ta Ri"ta e desagua no Sapuca hy. 

MOSQUITO (Valle do). E' um braço de rio que sabe elo 
Estre lla e vae desagua r no Iguassú com o nome ele valia do 
Gabriel; no Estado do Rio de Janeiro. R ecebe a valla ilo Porto 
do Coelho. 

MOSSUIPE. Rio elo Estado elo Sergipe aíY. do rio S. F1•an. 
cisoo . · 

MOTTAS. Log. elo Estado do Rio ele Janeiro, no mun. c!e 
Nova Friburgo. 

MOT UMBO. H.io do Estado de Sergipe, a jJ. do rio Piauhy . 
MOXÁ . Log . do Estado do Pará, no mun . ele Camet á, á 

margem da bahia Marapatá. 
MOZELLA. Log. elo Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 

Pelropolis, com duas escholas. . 
MUACO. Rio do Estado do Amazonas, aff. elo P auhiny 

ou do Acre no mun. da Labrea. 
MUCAMBINHO. Serra do Estado de Minas Geraes, no mun, 

de Montes Cla ros . · 
MUCAMBO . Log. do Es·taclõ elo Piauhy, na ilha Grande, 

no· rio Parnahyba. 
M UCAMBO. Log . elo Estado do Rio ele Jan eiro, no mun. 

ele Magé. 
MUCAMBO. Ribeirão do Estado de Goyaz, no mun. elo 

Cul'l'alinho . 
MUCAMBO FIRME. Serra do Estado de Minas Geraes, 

no mun. ele Montes Claros. 
MUCANHA. Grà nde salto elo Estado do R . G. · elo Sul, 

no rio Uruguay . 
MUCHOCO. Garganta na EJ . de F. Sapucaby, no Estado de 

Minas Ger aes, no trecho en·tre Pacau e Baependy, a 1.259~ 700 
de altitude . ' ' 
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MUCHOCO. Ribeirão do Eata do.d.; IIIin as Geraes, na E. ele 
F. Sapucahy, no tr'echo entt·e Pacau e Baependy, entre Livra 
mento e Cat·valhos, a L i39m, 900 de al titud~ . Tem uma ponte 
de 7 metros de vão. Des<.gua no !'io Turro Grande com o nome 
de Cachoeirinha . 

MUCUIM. Lago do mun. da capital do Estado do Ama-
zonas. 

MUCUNAN. Riacho do Es tado do Ceará, no mun . de B:J.
turiLe. 

MUDADOR. Arroio elo Estado elo R. G. do Sul, a ff. dir. 
do rio Vaccacahy . 

MUGIQUISSABA. Distr. elo termo de Santa Cruz no Es
tado da Bahia. 

MULACO . Rio do Estado do Rio ele Janeiro. Faz con
fluencia no rio do Collegio e dirige-se para o rio da Onça ou 
do Madnreira, atravess:1 ndo extensos ba nhados e tendo um 
curso a ppro:dmado de 13.500 metrcs . 'l'ambem ôerre does
coa douro ú.s aguas das lagôas elo Cyvrião e do Capim. Recebe 
o corrego da Cotia. 

MULUNGÚ . IUo do Estado das Ala,gôa,s , a li'. da margem 
dit·" do Cra una n . 

MULUNGÚ. Rio do E s tado da Bahia, reune- se ao Salga
dinho e, juntos vão desaguar n :1 margem dir. do C:1ria,cá . 

MULUNGUSINHO. Log. do Estado do R . G. do Norte 
n a cidade de .Caicó . 

MUNDÉOS. Log. do Estado de Minas Geraes, no dist. da 
P enha e mun . do Caeté. 

MUNDO NOVO. Serra do Estado do R. G. do Nol'te, no 
mun . da Serra Negra. 

MUNDO NOVO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, 
aff. dir . do rio Capivary, trib. do Sapucahy-mirim . 

MUNGUENGUE. Estação da E. de F. Melhoram entos dú 
Brazil, entre Madureira e Cos ta Barros. 

MUNIZ FREIRE. Com este nom e elevou a Lei n. 2i3 de 
30 de novembro de 1896 ú. cidade a villa do E. Santo do Rio 
Pardo ; no Estado do E . Santo. 

MUNIZ FREIRE. Nuclco no rr.un. el e Linh ares e E st ado 
do E. Santo, no v alio do rio Doce. Comprehencle as secções do 
Cavallinho e do Ribeirão. 

' MUQUECA. Pov. e ribeirão do Estado elo Rio de Janeiro, 
no mun . da Barra do Pirahy. O ribeirão desagua na margem 
dir. do rio Pirahy . 

MUQUEM. Pov . do Estado do Ceará, no mun. do 
Sobral. 

MUQUEM. Arrai a l elo Estadó de Minas Geraes, no mun. 
de Ayuruoca, ao pé da serra do 1\Iuquen, onde ha as gra ndes 
pedras conhecidas pot• Tres Irm ãos ; a 20 kils . de Ayuruoca e 
a qu 1Bi i2 kils. do arraial dos Carvalhos ; á margem dir. do 
col·r ego do seu nome, afl'. do ribeirão do Francez. 

MUQUEM. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha o 
arraial do seu nome e desagua no rio do Francez. 

MUQUEM. Ribeirão do Estado de Goyaz, ·aJl', da margem 
dir. do rio das Arêas, trib . do Corumbá . 

MUQUI (S. Gabriel do). Dist. do mun. do Cachoeira elo 
ltapemirim; no Est ado do K Santo . 

MUQUI (S. João do). Log . do Es tado do E . Santo, no dist. 
de S. Gabriel do Mucjui e mun. do Cachoeiro do Itapemirim. 

MURABA . Rio do E~taclo do P ará, no mun . de CameM .. 
MURAPIARA. Igarapé do Estado do Amazonas , .no m~n . 

de Manicoré . 

MURIRU'. Rio do Estado do Amazonas, aff. da mat·gem 
clir. do rio Branco, trib. do Negro. 

MURIBECA. Serr a do E stado ele Serg ipe, no termo de 
Campos . 

MURIBECA . Rio do E stado d e Set·gipe, a ff. do Sil'iry. 

MURIRICY . Log. do Estado do Rio ele Janeiro, no mun. 
de J apuhyba. 

MURUABEBA . Pov. do Estado ele P e t•na mbuco, no mun. 
d.> Limoeho, com eschola. 

MURUIRA. Ilha do Es tado do Pará, no rio Pratiquara, 
dis.t. elo Mosqueiro. 

MURURÚ. Lago do E stado do P a rá , clesagua na margem 
dir . do rio Maecurú. (H. Smitll) . 

MURUTI-APINA. Ilha do Est ado do Pará , no di st. ~ 
Rio Curumú e mun. de Bre'l"es. 

MURUTISAL. Ilha e igarape elo E stado do Par á, no mnn. 
de Came tâ . T ambem escrevem Mirilisal. 

MURUTUCUM. Furo do l!Js tado do P a rá , no rio Guajnrú.. 
MUSSUM. Ilha no rio Bra nco, afl'. do Negro, no Esla clo 

do· Amazonas . 

MUSSUNGUÊ . Pov. do Es tado da Bahia, nÓ mun. do 
Almeid a , com uma capell u . 

MUTÁ. Arraial no mun. de ltapa rica, elo Es·tado ela Bahia , 
com uma eschola. 

MUTUCA. Bairro do E stado de S . Paulo, no mun. ele 
Ara raquara. 

MUTUCA. Log. el o Estado de Min as Gerues, no clis t. ele 
Tar]uarass ú e mun. elo Caeté. 

MUTUCA. Serra do Est ado de Minas Geraes, no mun. do 
Allo Rio Doce . DíL origem ao l'io do seu nome, ail'. do 
Ch opotó. 

MUTUM . Arraial do Est ado do E . Santo, a ,!2 kils . da 
villa de Santa Thereza , a cujo mun . pertence . 

MUTUM. Corrego elo Estado de Goyaz, ba nha o mun. el a 
Boa Vi st a do T ocantins e desagua no ribeirão da Ald~a. 

MUTUM . Corrego do Eslad'l de Matto Grosso, a Jf. do 
ribeirão ela P onte, no mun. do Diama nti no. 

MUTUM-COARA. Log . e rio elo E stado elo P a r{!, no mun. 
de B1·eves . E ncou·trei escripto ta mbem Mntum -quara . 

MUTUTY. La go do E sta do elo p ,u á, no mun. de Mon
sarás . 

N 

NABIÇA. Iga,rapé do I!:stado do P iu·:t, no mun . ele Ca
metâ. 

NÃO SABIA. Arroio do EstJ do do R . G . elo Sul, afl'. 
esq . do Garreiros, trib. do rio elas Antas. Banha a colonia 
Alft·eelo Cha ves. 

NATUREZA. Serra do Es·taclo el e Minas Geraes, nd mun. 
de Ayuruoca, entre a serra da Saphira e a d'o Canclonga, á 
margem dir. do rto Turvo P equ~no. 

NATUREZA. Ribeirão do Es tado do P aran á, na estrada 
de 'l'homazina aos Campos de J aguaryahiva . T em uma ponte 
ele 49,"'00 de vão. 

NAVALHA. Grupo de montes situado na margem dit·. elo 
Alto Tapaj oz, pouco acima do pequeno a rchipelago elas Onças. 
E' a fa mado por sua l'i r1ueza em pedras ele excellente qua 
lidade. 

NAZARETH . Estação da E . de F. Great \Ves tern of Bra zil 
Railway Company, limited, n o Es tado de Perna m buco , <mtre 
'l'ra c~mhaem e Lagoa Secca . 

NAZARETH . Eslação ela E. el e F. Cen tra l elo Brazil, entre 
as es·ta,ções ele SapopemiJa e Jeronymo Mesquita. 

NAZARETH. Ilha no rio Bt·anco, all'. elo Negro; no Elstado 
do Amazonas . 

NAZARETH DOS PATOS. Log . do Estado do Pará, no 
mun. de Baião. · 

NEGREIROS. Rio do Estado el e Minas Geraes , nJl'. da 
margem esq . do Pinto, que o e do Loul'enço Velho e es te do 
Sapucahy. 

NEGRO MORTO . Ilha no rio Jaguarão e l!: ~tado do R. G . 
do Sul. 
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NEGROS, Rlo do Estado elo R. G. do Sul, desagua na 
margem occ. da lagôa do i<orno. 

NEVES. Pov. do Estado de Ser O' Ipe, no termo de Japara
tuba, a 33 luis. da vi lia, nas irnmec'Üações elo morro ele Santa 
Isabel. Os ha bs . vivem da lavoura e da industria pastoril. 

NEVES. Log. elo Estado ele Minas Geraes, no mun. de 
Itabi1·a . 

NEVES. Morro elo Estado do Rio ele Janeiro, no elist . elo 
seu nome, proximo do porto da Estrella. 

NICKEL. Arroio elo Estaclu do R. G. do Sul, ali. esq. do 
rio Cadea, trib. do Cahy. 

NICOLÁO. Arroio elo Estado elo R. G. do Sul, atr. esq. 
do rio 'l'aquary . 

NIVEL . Serra do Estado da Bahia, no mun. de Alagoi
nha~, à margem dir. do rio Aramarys . 

NOGUEIRA. Pov. do Estado do Rio de Janeiro, no clist. 
de Guarulhos e mun. ele Campos, com eschola. 

NORTE. Estação terminal da E . de F. Central do Brazil, 
no dist. do Braz e capital de S. Paulo, a 496k,OQO distante da 
Capital Eederal e a 726m,050 de altura sobre o divel do mar. 
Della pa rte o ramal da Penha. 

NOVA. L~gõa do Estado do Ceará, no mun. de Cascaval. 
NOVA. Lag-ôa do Estado elo Rio de Janeiro, no dist. ele 

S. F1·a ncisco Cle Paula, proxima da costa 
NOVA . Lag0a elo Estado elo Ceará , no mun . ele Beberibe. 

NOVA AMERICA. Bairro de mun. ele Itú, no Estado de 
S. Paulo. 

. NOVA BERLIM DO SAMP AINHO. Log. do Estado do 
R. G. elo Sttl, no mun. elo Lageado . 

NOVA CINTRA. Bairro do Estado de S. P~ulo, na cidade 
de Santos, em Jogar elevado, no morro dos T achinhos. W ac
cessivel por um elevador movido por agua. 'l'em umas l:iO 
casas e uma capella ele S. João, no morro do mesmo nome. 
Cercam-u'o os morros Mara pe, Comlmca e Penha. A 25 de 
dezembro ele 1897 inau"'urou-se ahi o plano inclinado, que co
meça no fim do prolongamento ela l'lla Rangel Pestana ao sopé 
do morro e se estende até o vertice da montanha, em uma ex
tensão ele 360 metros. 

NOVA ESPERANÇA. Log. elo Estado da Bahia, no mnn, 
do Prado. 

NOVA GOYANA. Ilha elo Estado do Pará, nas divisas eln 
circumscripção de Santa Julia ela com. de Afl"uá. 

NOVA POLONIA. Dist. policial do Estado do Paraná, no 
termo de Curityba. 

NOVA TERRA. Ilha elo Estado do Pará, nas divisas da 
circumscripçii.o de Sa nta Julia e com. de Afl:'ná. 

NOVICIADO. Rio do Estado da Bahia, no lit\oral, entre 
Quitungo cSanta Cruz de Barcellos. 

NOVILHAS. llba do Estado do Pará, no rio 'l'ocanlins e 
com. de Baião. 

NOVO. Rio do Eshdo elo Pnrá, at1•avessa o lago do seu 
nome e desagua na margem dir. do Coanany. Fraldêa o monte 
Mayé. 

NOVO. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, banha o mun. ele 
S . Manoel e desagua no rio Paraizo. 

NOVO. H.ibeil"ii:o do ~:stado elo P araná, na estrada de Tho
mazina aos Campos de Jaguaryahi1·a. Tem um a ponte ele 
18 111 ,07 de vão. 

NOVO HORISONTE (S. J r sé do). Bairro elo Estado de 
S. Pa ulo, no m•tn. da .I:!ôa Vista das Pedras. eom duas eschs. 
Cl'eaclas pela Lei n. 53! ele 12 de julho de 18g8. 

NOVO HORISONTE. Ilh a do Es tado do Pad., nas divisas 
cJa circumscripção de Santa Julia ela com. ele Alfuá. 

NUNES. Corrego do Estado de Minas Geraes , affl. do Serra 
Mão, que o é do l'ibeirão 'l'apanhú e este do rio 'l'm·vo P e
C[Ueno. 

NÚS. Anoio do Els~arlo do R. G. elo Sul, affi. esq. elo Fei
torla, tl'ib •. do rio Cadêa, que o é do Cah y. 

o 
OBRIGADO. Log. do Elstaelo de Goyaz, distante 48 kils. r1o 

rio Tocantins, 372 ela cidade da Bôa Vista do Tocantins, a cuja 
com. pertence, banhado pelo riacho Galheiro. 

OITIS. Rio do Estado do Ceará, nntre Ibiapina e S. Bene
dicto. Reune-se com o 'l'aquary. 

OIXY. Uma elas sub-prefeituras em que se divide a com, de 
Obidos, no Estado do Par<\ . Comprehende o igarapé dos Cur-
raes até o igarapé Oi-xy, no Piraruacá. · 

OLARIA. Log. do E:stado de Minas Geraes, no dist. elo 
Lamim e mun . elo Queluz. 

OLARIA. Log. do Estado de Minas Geraes, no dist. do 
Brejo das Almas. 

OLARIA. Log. do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Ouro P1·eto, nas fraldas da serra de Antonio Pereira, 

OLARIA. Log. do Estado de Minas Geraes, no dist, da 
cidade elo Grão·Mogol. 

OLARIA. Log. elo Estado do Minas Geraes, · no mun. de 
S. Domingos elo Prata. 

OLARIA. Arroio do Eslado elo R. G. do Sul; nasce na 
serra do Dutra, banha o mun. ele Pirat'iny e desegua no rio 
Ca maquan. 

OLARIA. Corrego elo Es tado de Min as Geraes, - affi. d<t 
margem esq. elo rio 'l'urvo Grande. · 

OLARIA. H.io do Estado ele Minas Geraes, affi. do Pira
cicaba, trib. do Orce . 

OLARIA. Corrego do ·m,;tado ele Minas Geraes, a ffi. do ri• 
beirão Cachambú, •rib. do rio Jacaré, que o é do rio Grande. 

OLARIA. Ribeirão elo Estado de Goyaz, affi. da margem 
dir. do rio das Arêas, t1·ib. do Corumbá. 

OLEO. B.•h·ro do Estado de S. Paulo, no mun. do Hio Bo
nito, com escholas. 

OLEO. Serra do E~tado do E. Santo, nas divisas do nucleo 
Demetrio Ribeiro. D'ella nasce o rio Triumpho. 

OLHO D'AGUA. Morro do Eslado do Rio de Janeiro, na~ 
cabeceiras do rio Piranga. 

OLHO D'AGUA. Riacho elo Estado do Ceará, a!l'. dir. elo 
rio Acarahú, no te1·mo de Sa nt' Anna. 

OLHO D'AGUA. Corregodo Es·tado da Bania, banha o mun. 
do Morro do Chapéo e desagua no Riachão ele Utinga. 

OLHO D'AGUA. Corrego elo Estado de Minas Geraes, afl'. 
da Cruz Alta, que o é do 'l'rombuca, este do Congouhal e este 
do rio Grande . 

OLHO D'AGUA DOS NEGROS. Corrego do Estado ela 
Bahia, banha o mun. elo Morro elo Chapéo e desagua n•> rio 
Bonito. 

OLHOS D'AGUA. Pov. do Estado do Maranhão, no mun. 
de Nova York. 

OLHOS D'AGUA. Log. do Estado de Minas Geraes, no 
dist. da cidade da Januaria. 

OLHOS D'AGUA. Bairro do mun. de S. Roc1ue e Estado 
de S. Paulo. 

OLHOS D'AGUA. Bairro do mun. elo Jahú e Estado de 
S. Paulo. 

OLHOS D'AGUA. Log. de Estado de MaLto Grosso, no dist. 
da Chapada e mun. ela capital. 

OLHOS D'AGUA. Set'ra do Estado de Sergipe, no mun. de 
Simão Dias. 

OLHOS D'AGUA. Riacho do Esiaelo da Bahia, all'. elo Ja· 
caré, que o é elo rio de Contas. 

OLHOS D'AGUA. Corrego do Estado de S. Paulo, b3nha 
a com. do Ribeil•ão Preto e desagua do ribeirão deste nome . 

OLHOS D' AGU A DA BICA. Serra do E~taclo de Sergipe, 
no mun. de Campos. (Silva Lisboa. Cho1·og. de Sergipe i897). 
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OLHOS D'AGUA DA VEL HA. Serra do Estado ele Set·
g ipe, no mun. ele Campos. (Sil va Lisboa. Chorogr . da Se1·gipe 
1897). 

OLHOS D'AGUA DO ANGELIM. Serra do Estado de 
Sergipe, no mun. de Campos. (Silva Lisboa. Ch·o,·ogr . ele Se•·
[jipe 1897). 

OLHOS D'AGU:A .DO CAPITÃO. Serra do Estado ele Sel'· 
gipe, no mun . de Campos. (Silva Lisboa. C/wrogr. de Sergipe. 
1897.) 

OLHOS D'AGUA DO NICOLAU . Serra do Estado de Ser
pipa, no mun . de Campos. (Silva Lisboa . Ghorogll". ele Se•·gipe 
1987. 

OLINDA. Estação elo muu. do Cab8 do Estado de Pernam
buco, 

OLIVEIRA BULHÕES. Pa rad a na E. F. Cen·tt•al do B•·azih 
no mun. da Barra Mans::t e Esbdo do Rio de Ja neiro, en tre as 
eslações da Divisa e Suruby, distan·te 179'', 803 da estação Cen
tral e a q97m, 800 da aHura sobre o nivel do mar. 

OLIVEIRA COSTA. Rio elo Estado ele Goyaz, aiL ela 
margem esq. do rio Verde, tr.ib. do Maranhão. 

OLYMPO. Coll ina no mun . ele Santa Luzia e Estado de 
Goyaz. 

OMANUÃ. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, a11'. dO 
Ut•nguay . Recebe o Ipuichim. 

ONÇA (S. Sebastião rlo). Pov.[clo Estado de Minas Geraes• 
no disr .. de S. José da Lagoa e muu . de Itabit•a. 

ONÇA. Pov. elo Estado de Minas Ger.les, no m'Un. da Ponte 
Nova. 

ONÇA . Pov. do Estado ele Minas Geraes. no clis. de Itambé, 
com peq'llena egreja, umas 10 casas e 50 a 6@ hahs. 

ONÇA. Bruit·ro elo clist . de Perdões, no Estado de Minas 
Geraes. 

ONÇA . Morro do Estado de S. Paulo, proximo ;). Estação do 
Cruzeiro da E. de F . Central do Brazil. . 

ONÇA. Morro do Estado de Minas Geraes, no clis. da Ita
bira. 

ONÇA . Rio do Estado da Bahia, atr. da marge m dlr. do 
Cariacá. 

ONÇA. Rio do Estado do Rio de Janeit•o, atravessa a lagàa 
elo seu nome e desagua na margem esq . do rio . MU1'iahé . 

ONÇA. Ribeirão elo Estado ele Min~s Geraes, a!l'. da margem 
esq. do r ibeirão dos Ta·~ús, um dos formadores elo rio das 
Bicas. trib . do Sapucahy. O Sr. Gabt·iel Côr tes diz que esse 
ribeirão desagua á clir . do ribeirão dos Gambás, que é o nome 
que t oma o ribeirão das Bicas em uma par·te do seu curso. 

ONÇA. Carrego do Es·tll.do de Minas Geraes, afl:'. elo ribeit·ão 
SilvesLre, tt·ib. esq. do l'io Grande. 

ONÇA. Carrego do Estado ele Minas Gera;es, no clisL de 
Habira. Att'<wessa a usina defert·o e desagua no [tabira. 

ONÇA . Cor rego elo EsLado de Minas Geraes, nasce no pov. 
Batataes toma a clirecção elo Japão Granel<' ' indo desagullir no 
rio p .,rá, ·tendo como principaes ama. os corregos Peão, Pica
ria, Sitio e Japão Grande. 

ONÇA GRANDE . Rio elo Estado de Minas Geraes, affi. da 
margem di r. do Piracicaba, affi. do Dece. 

ONÇAS. Log. do Estado do Amazonas, á margem dir. elo 
rio Jahú. no dist. de Ayrão e mun. da capital. 

ONÇAS. Ilha no. rio Branco, aff. do Negro, no Estado do 
Amazonas. 

ONCINHA. Rio affi. da margem dir . elo Piracicaba, trib . 
do Doce, no Eslado ele Minas Geraes . 

ONOFRE. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, desagua no 
rio Guahyba r,ntre a foz do Conde e a do Passo Fundo. E 
antss uma sanga. 

OPA. Morro do Estado elo Rio ele Janeiro, na margem esq. 
do rio ]j:strella, com 53"' 909 ele altura , 

ORA-BOLAS. Pov. do Esbado ele M-inas Geraes, no mun. 
ele 'l'heophilo O ttoni. 

OUR 

ORA TO RIO. Rioeit·ão do EsLado de Minas Get·aes, banha o 
mun . Lla Ponte Nova e desagu1. no rio Pil'anga. 

ORATORIOS (S. JoEé dos) . Log. do Es~aclo de Minas 
Geeaes, no dia·t. ela cidade ele Ponte Nova, · 

ORF ÁOS . Arroio aif. do Duro, teib. d:J. lagõa elos Patos, 
no Estado do R. G. do Sul. Recebe o Medina. 

ORIENTE. Bairro elo mun. do Cunha, no Eslacl:o de $ão 
Paulo. 

ORIENTE . Serro te no rumo orien ·~al da cidade de Santa 
Luzia, no Estado de Goyaz. 

ORINDIUV A. Estação da E . F . Mogyana, no Estado de 
S . Paulo, entre as es~ações elo Engenheiro Mendes e Lagôa . 

ORISSANGA. Bairt·o elo mun, ele Mogy-Gnassú e Estado 
de S. Paulo. · 

ORISSANGA. Estação ela E . F . Mogyana, no Estado ele 
S. Paulo, a iOS kils. de Campinas o a 23 ele Mo~ry-Guassú, 
en·tt·e as estações ela Estiva e ele MatLo Secco. ~ 

ORTIGA. C01·rego elo Estado de Minas Geraes, an·. da 
margem esq. do rio das Arêas, kib. elo Sapucahy. 

OSASCO. Estação ela Companhia Sot·ocabana e Ituana, no 
Es~aclo ele S . Paulo, entre S. t'aulo e Baruery. 

OSSOS. Lagôa do Estado elo Ceará, no rnun. ele Cascavel. 
OSTRAS . Rio do Estado do Rio ele Ja neiro, corre para 'lela

men·te á cos ta com o percurso de 7.QOOm, ligando a Jagôa do 
Lagamar com o rio do CoJJegio ou dos Pau~iQhqs. E' pouco 
pt·ofundo e muito espraiado, contribuindo muito para a l'ol'lna
ção dr s gn1.ncles banhados das Cruzes . E' ·Lambem cleneminaclo 
Cruzes . 

OTHELO. Rio elo Estado do E. Santo, nos limites do nucleo 
Accyoli de Vasconcellos. 

OURIÇOS. 11ha do Esbdo do Pará, no lago At•apec(t, no 
mun. de Oriximina. 

OURICURY. Serra do Estado dé Sergipe, no muu . de 
Campos. 

OURICURY·GRANDE. Serra do mun. elo Remanso e Es~ 
tado da Bahia. A travessa o rnun. em clirecção ao morro do Pico 
nas margens elo rio S. Francisco. 

OURINHO . Log. do Estado do Pa:raná, na com. de S . José 
da Boa Vista. 

OURIVES . Co1•rego do EsLado ele S . Paulo, no dist. ele São 
Bernardo. 

OURO . Igarapé do Estado do Amazonas, banha o mun. de 
S . Philippe e desagua no r io Envira, afl'. do Tarauacá. 

OURO. Rio do Estaélo elo Rio ele Janeiro, atravessado pela 
E . de F. de Maricá. ~L' em duas pontes ele ferro. 

OURG>. Rio do Estado elo R io ele Janeiro , banha o mun. de 
Capivary e desagua no rio S. ffoão. 

OURO. ~rr_oio do Estado do R. G. elo Sul, all'. do rio 
Taquary . Limita ao S. a colonia da Estrella. 

OURO . Arroio d0 Estado elo R . G. elo Sul, a1l'. dir. do rio 
Caby 

OURO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, nas élivisas 
elo mun. de Montes Glaros . Desagua no rio Verde Grande. 

OURO. Ribeirão elo Es~ado de Minas Geraes, all'. esq. do 
rio Capiva.ry, Lrih. do Verde . 

OURO. Carrego do Es tado ele Minas Geraes, aff. da 'margem 
clit·. do rio Todos os Santos, trib. do Mucury. 

OURO. Carrego do Estado ele Goyaz, aff. do rio das Salinas, 
trib. do rio Maranhão. 

OURO BRANCO. Serra do Estado de Minas Geraes, no 
di st. ele Gaspar Soares. 

OURO FALLA. Serra no muu . de Santa Thereza e Estado 
el0 Rio de Janeiro, emre os ~·ios das Flores e Pre·to. 

OURO FALLA. Ribeirão do Estado do Rio de Janeh•o; 
nasce na serra elo seu nome e desagua na margem dir. elo rio 
Preto, trib . do Parah,ybuna, um pouco acima do ·Barreado, 

\ 
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OUROFALLA. Carrego do Estado· do Minas Gerâes, ali'. 
da margem elir , elo ribeirão elo Machado, proximo as divisas 
com o E:staelo de S . Paulo. 

OURO FINO. Bait·ro do mun. de Santa Izabel, no Estado 
de S. Paulo. 

OVIDIO . Ilha do Estado do Pará, na circumscripção ela 
Joroca e mun. ele Cametá . . 

ÓVOS. Ilha do E stado do R. G. do Sul, no rio Grande, a 
NO, da villa ele S. José elo Norte. 

p 

PACA. Rio do Estado ele S . Paulo, banha o mun . do Ba
nanal e elesagua no rio Bracuhy. Recebe o Paquinha. 

P ACÁO ( Cor rego do ) . Com este nome nasce o ri boi rão do 
Bom J ardim , affi. do rio Grande; no Estado de Minas Geraes . 

PACHECO . Log. elo Estado do Pará, no mun . ele Cametá. 
PACIENCIA. Log. do Estado dn Rio ele Janeiro, no dist. 

de Carapebús e mun. de Macahé, com eschola . 
PACIENCIA. Ilha do Es tado elo R. G. do Sul, no rio 

Uruguay, entr e a fez elo Passo Fundo e el o Quat•ahy . 
PACIENCIA . Carrego do Estado de S. P aulo , atravessa o 

dist. do Rincão e elesagua no Rancho Queimado . 
PACÓ. Riacho do Estado do R. G. do Norte , no mun . elo 

Apoely. Va.i para o rio deste nome. 

PACOTUBA. Log . do Estado do Paraná. no clist. ele Ta
manclaré . 

PACÚ. Ilha elo rio Branco, aff. do Negro, no Estado do 
Amazonas . 

PACÚ'. Arroio do Estado do R. G. do Sul, a0:1 . do Toro
Passo, pt·oximo a o Imbahá. 

PACÚ. Carrego do Estado ele Minas Geraes, banha a c idade 
de Ti mc!entes e clesagua no Santo An tonio, afll. clo rio elas 
Mortes. 

P ACÚ. Cachoeira •no rio Crepury, afll. do Tapajós, no 
Estado elo Pará. 

PACUHY. I!rha do Estado do Pará, no mun . de Cametá . 
PACUHY. Rio elo Estado ele Minas Geraes, no mun . ele 

Boa Vista elo Tremedal. Desagua no Gorutuba. Recebe o ri
beirão ela Gamelleira. Vide Paqui . 

PACURIJÓ. Igarapé elo Estado elo Pará, no mun. ele Cametá, 

PADRE. Igarapé elo Es tado do Amazonas, no mun . ele 
Coary. 

PADRE. Carrego do Estado de Minas Gcra_es, affi. ela 
margem clir . elo Sa nta Barbara, que com o S. Joao do Socca, 
"Vai ao Carangola. 

PADRE ANTONIO. Mono no mun . ela cidade de Queluz 
e Esta do ele lvli nas Geraes . 

PADRE ANTONIO. Carrego elo .Estado do H.io ele Janeiro, 
no mun ele Itaocara. Vai para o P arahyba. 

PADRE BENTO . R io do Estado ele S . Pa-ulo, na esLracla 
ele '1\tubaté áo 'l'rememhé. · 

. PADRE IGN ACIO. Carrego elo Estado de Matto Gr osso, no 
dtst. ele Brotas e mun . do Livramen·to . 

PADRE PEDRO. Chapadão n0 mun. ele Santa Luzia e 
Estado ele Goyaz . 

PADRE VICENTE . Log. elo Eslaclo ele Minas Geraes, 
no mun . ele Ubá. 

P AES DE CARVALHO. Estação ela E. de. F. e~e Bra
g~nça, no ffistaclo do Pm•á. Denominava-se Jambu-aSS\!. 

P AES LEME. Estação ~a E . de F. Melhot•amentos do 
Bd>raz il, entre Botaes e Sertão. F oi ignauguracla a 15 de JUnho 

e 1897. 
. :PAI ANSELMO. Rio do Estado da Bahia, na E· de F· de 
Cat•avellas, 

PAI BENTO. Lagôa elo E s tado ele Minas Geraes, no dist. 
elo Jequi"tibá. Sangra na margem esq. elo rio elas Velhas. 

P AI JOÃ O. Morro do Estado ele Minas Geraes, no mun . da 
cidade ele Sabará . 

PAI JOAQUI M . Porto 110 rio das Velhas , nmn . de Ara:x.á 
e Est~ clo ele Minas Geraes. 

PAINEIRAS. Bairro do mun . de Tatuhy . e Estado ele 
S . Paulo. 

P AINEIRAS. Es~ação da E . de F. IYiogyanna, entre Enge· 
nbeiro Ltsbôa e Uberaba, no Estado ele Minas Geraes. 

PAINS. Pequeno a rroio do E s tado elo R. ·a. do Sul, a il'. 
clir. elo arroio elo Julio, perto da embocadura clesle rio no 
'l'aquary . 

PAINY. Log. elo Estado do Pará, n o rio Tapaj6z, acima do 
igarapé e l ago elo Itapeva. 

PAIOL. Log. do Estado ele Minas Geraes, na Cachoeira, 
clist . do Descoberto e mun. de S . João Nepomuceno. 

PAIOL. Carrego elo EsLado de S. Paulo, b9.nba o mun. de 
Sorocaba e clesagua no rio deste nome acima ela queda elo Vo
torant im . 

PAIOL. Ribeirão elo Estado ele Min as Geraes, afl'. dà ·mar .. 
gem esq. elo r io Capivary, trih . do Arassuahy . 

P AIOL. Conego do Estado de Minas Geraes, nasce na serra 
ela Lavrinba e deragua no rlo Jaca.r é, trib . do rio Grande. 

PAIOL DE MATHEUS PINTO. Serl'inha do Estado de SiÍ:o 
Paulo, no m uo. ele S . Bento de Sapucahy, 

P AIOL DE TELHA. Log . do Estado do Paraná, no muu. 
ele Guat•apuava. 

P AIOL DO MEIO . Bairro do mun. de Itapira e :Estado de 
S . Paulo. 

PAIOL VELHO. Sel'rote elo Estado ele S . Paulo, no mun . 
ele S. Bento elo s~pucaby . · 

PAI SIMAO. Ribeiro do Estado ele Minas Get·aes, banha e 
dis ~. ele S. Bt·az elo Suassuhy e ·clesagua no ri.o Camapuan. Era 
denominado Suassuhy . 

P AITU-URY. Assim denomina-se ~a rnbem o rio das Tro .. 
pas, tl'ib. do Tapajóz. (8 . Rodrigues. Ob" . oit.). 

P AIVA. Ilha do Estado de Sergipe, no rio Vasa-bat•ris. 

"FAIXÃO. Ar roio elo Estado elo R. G . do Sul, clesagua no. 
rio Uruguay entre a foz elo rLo Inhaco rá e a do Turvo . 

P AJ E HÚ. Pov. elo Estado da Bahia, no clist. do Pará~ mirim 
e. mun. d' Agua Quente. . 

PAJUSSARA DE BA1XO. Log . elo Estado do R . G . do 
Norte, entre os muus. de San'to Antonio e Goyaninha. 

PALAME . Rio elo E>tadq de Sergipe, ~tr. do Cotinguiba. 
PALAME. ArroLo elo Estado elo R. G. do Sul, ~ff. ela m:H~• 

gem esq. elo arroio Ribeiro, trib . elo rio Guabyba . Tam bem es~ 
crevem Pela.me . 

PAL ATINATO. Rio elo :Estado elo R io de J aneiro. Vai para 
o Piaban h a . E' tran sposto duas vezes, em pontes ele super
structura meLallica, pela E . ele F. G1·ão Pará. 

PALERMO. Log. no dis~ . ele S . José elos Pinhaes, no Es~ 
taelo clo Par aná. 

PALESTI·NA. Estação da E. ele F. Mogyanna, entre Mau• 
gabeira e Bul'iLy, no Estado de Minas Geraes • 

PALHA. Bairro a dons kils . ela cidade ele Queltiz, no 
Estado ele S. Paulo. 

PALHA . Mot'l'O elo Estado do Rio ele Janeiro , no clist. dé 
Sut•uhy, entre os rios Suruhy e Bonga . 

PALMA. Dist . elo mun. elo Caic6 do Estado do Rio G. do 
Norte . 

PALMAR . Carrego do Estado ele Minas Geraes, banha o 
mun . elo Caeté e c!~sagua no rw Sabará, atr. elo l'io elas 
Velhas . 

PALMARES. •Arroio elo Estado do R. G .. do .Sul, clesats:ua 
ua margem oriental da lagôa dos Patos, no sacco da Roça Ye~ 
lha. E' nave.gavel; · 
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PALMAS. Log. doE;lado do E. Sarito,no ruun. de Linha
res, á margem N. do rio Doce. 

PALMEIRA. Rio do Estado do Padc, banha a com. de 
Chaves e desagua no rio Goiaba!. 

PALMEIRAS (Bom Jesus das). Dist. policial do termo de 
Araraquara, no Estado de S. Paulo . 

PALMEIRAS. Log. do Estado de Minas Geraes, rio mun. 
de Ponte Nova; com uma esch . municipal. 

PALMITAL. Pov. do Estado de Minas Geraes, dis t:tnLe 
i2 kils. do elisL dos Remedios, pertencente ao mun . de Bar
bacena. 

PALMITAL. Serra do Estado de S. Paulo, no mun. ela 
Redempção. 

PALMITAL. Rio do Estado do Rio de Janeiro, desce da 
Ren·a das Ginco B1.rras e elesagua na margem dit•. elo Bo:J. 
Vista, trib. do Muriahé · 

PALMITAL. Carrego do Estado elo Rio ele Janeiro, no 
rnun . de Ihocara. Vai para o ribeirão das Arêas. 

PALMITAL. Ribeir5:o elo Estado ele Minas Geraes, banha 
o mun. de Lavras desagua no rio Angahy. Nasce no Jogar 
denominado Estreito, na serra das Luminarias. 

PALMITAL . Ribeir5:o do Est:tdo de Minas Geraes, nasce 
na serra de Sete Lagôas e clesagua no rio Jequitibá. Recebe 
os corregos ela Cruz, Bairreir·inho e Primeiro Cort"ego. 

PALMITALSINHO. Corrego do E~taclo ele Matto Grosso, 
afl'. da margem esq. do ribeil"ão Ranchão, tl'ib. elo rio Verde, 
no mun. elo Diamantino. 

PALMITO. Log. do Estado elo Rio ele Janeiro, no mun de 
"Magé. 

PAMAFARY. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun. 
de Cantrtam~t. 

PAMONINY. Rio do Estado elo Amar.onas, no mun. de 
Moura. 

PAMPARRÃO. Ribeirão do Estado do Rio d~ Janeiro, 
a!l". da marg0m dir. elo rio Paquequer, trib. elo Parabyba do 
Std. 

PANELLA. Co!'i:to do Estado de Matto Grosso, no mun. 
ele M il·anda. 

PANELLA DO COBOCLO. Log. no mun. de Magé do 
Estado do Rio de Janeiro, com capella. 

PANEMA. Log. do Estado do R. G. do Norte, no mun. 
do Triumpho. 

PANTALE.r\0. Es~ação da E. de F. Mogyana, no Estado 
de S . Paulo, no ram::-.1 de Si lveiras, entre Alferes Rodl"igues e 
Brumado. 

PANTANAL . Bairro elo Estado de S. Paulo, no mun . de 
Mogy- gtlssú. 

PANTANO. Log . do Estado ele S . Paulo, no mun. ele Bra
gança. 

PANTANO . Babia do Estado ele Santa Ca·tbarina, na bahia 
des~e nome. Possue um excellente ancoradouro. 

PANTANO GRANDE. Arroio do Estado do R. Gt·ande 
do Sul, alt . da margem dir. elo Capivara, trib. do ::tl'roio Ri· 
beiro, que o é elo rio Guahyba. 

PANTANO GRANDE. Art·oio do Estado do R. G. do 
Sul, clesagua na margem esq. ela rio Jacuhy en"tl'o os arroios 
Ola ria e Lageado. 

PANTOJO. Estação da E. de F. Sorocabana, no Estado 
elo S. Pau lo, entre as estação de Mayrink e Roclovalho. 

PANYNIM. Rio aff. ela margem esq. elo Purús. Ainda 
não foi explorado. 

PÃO . Ilha elo Esta~lo elo R. G. do Sul, no rio Urugnay, 
entre a foz do Passo Fttnclo e a do Quarahy. 

PAPA-ARROZ. Ilha no rio Bra nco, aif. do Negro, no 
E stado do Amazonas. 

PAPAE-ARRUDA . Log. do Estado ele i\Jatto Gr osso, no 
mun . do Diamantino. 

PAPA-FARINHA, Lavt•a aurífera elo E~bclo de Mlnas 
Geraes, no mun. de Sabttrá. 

PAPAGAIO. Pov. elo Estado de i\:Iinaa Geraes, no cliF~. elo 
Alto Rio Doce . · 

PAPAGAIO. Serra elo Estado cl<l Sergip?, no mun. de 
Campos. 

p AP AG AIO. Ilha no rio Branco, alf. elo Negro, n o E~th.c1o 
elo Amazonas. 

PAPAGAIO. Ilha elo Estado elo Parà, no rio Tocantins, em 
S. João do Araguaya e com . ele Baião. 

PAPAGAIO. CorregJ do Es·t:J.'lo ele S . Pa~tlo, passa pela. 
fazenda Embirussú e elesagua no Itupova, a!l. elo no Mogy

" guassú. 
PAPA-MILHO. Pov. elo Estado de Minas G ~raes, no c1ist. 

ele Sa nto Antonio elo Rio Acima, á esq. do rio elas Velhas. 
PAPICÚ. Rio do Estado elo Rio de Janeiro, no mun . ele São 

Pedro cl' Aldeia. Lança·se no vasto pantano CJUe do Ita hy se es
tende a-té o mun. de Cabo Frio. 

PAPUDA. Set•ra do Estado de Goyay, no rnun. ele Santa 
Luúa. 

P APUR Y. Rio elo Estado elo Amazonas, aff. do Uaupés, no 
mun. d~ S. Gabriel (!nf. Joc.). 

PAQUETÁ . Arroio do Est:tclo do R. G. do Sul, clesagua na 
ma,r gem esq, do rio Calr.y,em frente elo Montenegro. (A . Varella). 

PAQUI. Rio do Estado ela Bahia. a ff. elo Sa!i·tre, po mun. 
de Campo Formoso. Na fazenda da Baixa Grande, á marge~n 
desse t'io, ha uma gruta contenclo elivet·sas salas, e pedra_:; , iml
tando image ns, que tem dado lagar a uma cel"ta clevoçao . 

PARÁ. Bain·o do mun. do 'l'ieté, no Estado de S. Paulo . 
PARACATÚ. Morro do Estado elo Rio ele Janeiro, no ·mun. 

de Ca rrtagallo. 
PARACATÚ. Ribeirão do Es·tado ele Minas Geraes. Vide 

Sau~os (rio), no Supplernento. 
PARAGUAYO. Pon·ta na Lagoa Mirim, em ·ft·erlte á barra 

elo a rroio S. Luiz , no Estado do H.. G. do Sul. 
PARAHYBA DO SUL. ~staçã.o terminal ela E. de F: Me

lhoramentos do Bra.zil, no Estado elo Rio de Janeiro . . Foi inau
gurada a i5 de junho ele 1897. 

PARAISO. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no mun. ele 
Cambucy, com esch. Orago S. João. . 

PARAISO . P arada na E. ele F. Commet·cio e Rio elas Flo
res, no Estado do Rio ele J aneiro, entre as es tações Cachoe ir t~ 
elo Funil e Porto elas Flores. . 

PARAISO. Estação ela E. ele F. da Com1~anhia União So
rocabana e Ituana, na_ s1cção f'tuana; no Es!ado de S. Paulo. 
Fica entre Cos·ta Pinto e S. Pedro. 

PARAISO. Arroio do Estado do R. G. elo Sul, afl . do arroio 
da Porta trib. cio rio Jacuhy. Parece nasce t• na éolonia Santo 
Angelo. Recebe pela di r . a sanga. ela F1•eguezia. 

PARAPUÁ. Log . do l~s·taclo elo E. Santo, a 1..200 metros 
da villa do Riacho. 

P ARASINHO. Pov. elo Estado do Ceará, no mun. ele Para
cut·ú . A Lei Prov, n. 1. ~35 de 27 ele novembro de 1868 elevou 
essa pov . à categoria ele villa com o nom e de Paracu rú. 

PARATEHY. Mort·o do Estado de S . Paulo, no mt;n. ele 
Jacarehy. Começa em Sant:.t. Isabel e ·termina no Jaguary. Tarn
bem dizêm P ar aty. 

PARATY. Log. do Esiado elo Paraná, no mun . ele· Gua
r~.tuba. 

PARATY. Sel'l'ote elo Estado elo R . G. elo Norte, no mun. 
ele Pau dos Ferros. 

PARAUARY. Rio elo Estado do Pará. aí!'. da marg~m cl ir . 
elo Tapajoz . Nelle iica a maloca Itarica . 

PARDINHO. Arroio elo Estado elo R. G. do Sul, aff. esq. 
do rio Pardo . Convém uã.; confundir esse arroio com outro rio 
Pardinho, egualmente atf. do rio Pardo. 

PAREDÃO . Arroio do Estado do R. G. elo Sul, · aif. dir. 
elo rio das Antas ou 'l'aqttat·y. 
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PAREDÃO. Arroi o do Es tado do R. G. elo Sul, desagua no 
rio Uruguay, entre o do Soccon o e o F orquilha . E' formado pot· 
duas ver t?ntes ; a que fi ca a E . cha ma- se arroio Rabão, e a do 
O. denomin a- se Pul aclot•. 

PARICATUBA . Log. do Estn.do do Parú, no muu. de C:-t
metú, banh ado pelo igarapé Jpequaquara . 

PARNÁ-MIRIM . Rio do Estado de Set·gipe, aff . do Cotin-
gui~. · 

P ARN ASO . Collina no mun. ele San·ta Luzia a Estado de 
Goya z. 

. P ARN ASO. Carrego elo Estado de Minas Get·aes, banha o 
cltst. de Perdões do mun. de L a vras . 

_P AROBE. Arroio do Estado do R . G . do Sttl, aff. dit·. do 
Ptnbal , ·trib. do l'io Ca hy . 

PAR UHY. Morro do Estado ele Sergipe, em Itaporanga. 
PARUHY. Lagôa do Estado ele Serg ipe, no mun . de São 

Cln·istovão. 
PARURÚ. Igarapé do EstRelo do P ará, no mun. de Ca

JUetá . 

PARY . Log . do Estado do P a ran á , nos muns . da P al
meira c Tibagy. 

PARY. Ribeirãoclo Estado ele S. P aulo, nasce no mun. da 
flerra Negra, banha o mun. do Amparo e clesag tta no rio elo 
P eixe. 

PASSA CINCO. Dis t . do mun. do Ri o Cl a ro, no Estado 
de S. Pa ulo . F ui creaclo peb Lei n. 500 ele 18 de maio 
el e 1897. 

PASSAGEM. Log . elo Es tado de i\I:111o Gro;so á marg~m 
d iJ•. do rio Novo, no mun. elo Diam a ntin o. 

PASSAGEM . Sert·o'te elo Est ado elo R. G . do Norte, no 
mun. de Pau dos F erros . 

PASSAGEM . Rio do E st ado de Minas Geraes , banha o 
mun . ele Quelur. e clesagua no Solecl acle . 

PASSAGEM DAS PEDRAS . Pov . do Estado de Sergipe, 
no t ermo elo E. San to, na conflueocia el o rio Real com o !ta
mirim. 

PASSAGEM DE BATATAS. Log. do Estado do Pi auhy, 
na ilh a Gra nde, no rio l-'arn aby bu . 

PASSAGEM DE JOÃO MANOEL . Log . do Estado da 
Bahia, no termo de Jusseape, sobre o rio Sin corá . 

PASSAGEM DO SALGADO. Log. do Estado elo Piauh y , 
na ilh a Gra nd e, no rio P a t·nnhyba . 

PASSA QUATRO . Ribeirão do Es tado de S. P aulo, banha 
o 1nun . el e s ~u nome e cl esagu!1 no rio Cla ro. R ocebe o Quatis e 
o Corumbatah y. T em um a cach oeira f]Ue move o mncbini smo 
da luz elec trica que il\umin a a cidade de P assa Quatro. 

PASSARÃO. Ilha do Estado do Amazonas , no r io Branco, 
aff. el o Negro. 

PASSARINHO PRETO. Carrego el o Es tado de Minas Ge
r;:w ;, ba nha o dis &. ela Soledacl e e desag ua no rio Verde. 

PASSA TEMPO . Col'l'ego do Estado ele S. Paulo, banha o 
nmn. el e J3ata taes e desagua n o rio Adão , al-I'. do Pa rdo. 

PASSA TRES. Estação ela E . de F. Sorocabana, no Es tado 
de ~ . Paulo, entro as estações de Piragibú e Sorocaba . 

. PASSA VIN-TE . Log . do I!: staclo do Rio de Janeil·o , no 
dtst. dos 'l'ócos e mun . de Rezende, com escboln. 

PASSINHO. Arroio elo Estnclo elo R . G. do Sul, Lanha o 
tuun. de Itaquy e desagua no lbicuhy. 

PASSO DA ARÊA. Arroio elo Es tado do R . G . do Sul, 
a ft'. da margem esq. elo rio Vaccacahy-mirim. 

PASSO D O ASSUNGUY. Dis t. elo termo elo Serro Azul, 
no Es tado elo Paraná. 

E 
PASSO DO BORMANN. Di s t. do termo de P a lmM, no 
stado do Paraná. 
PAsso DO GALDINO . Lo g . do Es tado do Paraná, no 

mun. de Ja_tu.ny. 

PASSO FUNDO. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, aíl'. 
esq. elo rio J acuby acima ela foz do Botucttrahy. Termina logo 
acima ela ponte do Jacuhy . Ha outro a rroio com o mesmo 
nome e tt•ib. d::~ mesma margem do Jacuhy . 

PASSO FUNDO. Arroio do Es·taelo elo R. G. elo Sul, ali'. 
dir. do Nbumcorá ou lnbacorá, trib. do Uruguay. 

PASSO GRANDE . Arroio elo Estado do R . G. do Sul, aff. 
dir. elo rio Gra vataby . · 

PASSO NOVO . Arroio do Estado do H.. G. do Sul, aff. 
dit• . do Santa Maria, tr ib. do rio dos Sinos . 

PASTO. Lago do Estado elo Amazonas, no mun. de Hu
maytá. 

PASTO GRANDE. Bail•t•o do mun. ele Taubaté e Estaclo 
de S . Paulo. 

PATELÓ. Ilha do Estado do R . G. ele Sul, no rio Uruguay, 
eu tre a foz do Passo Fundo e a elo Quara hy. . 

PATINHOS. Log. do Estado do Paraná, no mun. de Bo
cayuva . 

PATIOBA. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 
ltaguahy, com escbola. · 

PATOS. Rio do Es taclo de S. Paulo, affi. dit·. do Parana
panema . 

PATOS. Corrego elo Esta do ele S. Paulo, &ffi. do Tacpta 
ran tan, que o é elo Itupeva e es tJ ele Mogy-guassú. 

PATOS . R io do Es tado do Paraná, att•avessaelo pela E. de F. 
do Paranú sobre uma ponte de 12m de vão e situada no kil. 31,0i0. 

PATOS. Lagoa elo Estado de Minas Gera es, no clist. da 
cidade de Sete Lagô:~s. Singra no carrego da Fazenda Nova 
e des te no rii.Jeirào J equilibi. Ha mais uma lagôa deste nome 
no cl is'. de J equi tibá e que clesagua no Riachão. 

PATRIARCHA· Pov. elo l~ stado elo Rio ele Janeiro. no 
mun. de Valen,,a, com uma e>chola pui.Jlica. 

PATRIMONIO. Ribeit•ão do Es tado de Minas Geraes, affi. 
cln margem esq . do Ingahy ou Anga hy. 

PATRIMONIO. llha e rio do Estado elo Pad., no mun de 
Ca metá . 

PATROCIN'IO. Arroio do Est ado do R. G. do Sul; des
agua pela marge m de 0este na lagôa do Albardão. 

PATUÁ . Igarapé elo Esta do do P ará, affi . do Pacuquara, 
que o é elo rio luhangapy; n o mun. ela ca pital•. 

P ATY. Dist. do Eotaclo do Rio ele Janeiro, no mun . ele 
Vassouras, com um a esch. publica. -

PATY. E: stação da E. ele F. Melbo1·amentos ao Bt·azil, no 
Es tado d'J Rio ele Ja neit•o, e n-tre Estiva e Avel!at'. Foi inau
gul'açia em 15 de junho de 1897. 

PAU AMARELLO. Pov. do Estado de Pemamhuco; no 
mun. ele Cot•rentes, com uma cnpella de S. Sebastião. 

PAU AMARELLO. Riacho elo I~staclo do Pará, no mun. 
ele Curuçá . · · 

PAU AMARELLO. Riaclw elo Estado de P ern ambuco, no 
mun. ele Correntes . 

PAU CAVALLO. Log . do Es tado ele S . P a ulo, no mun. 
elo Tieté . 

PAU COMPRIDO . Serra elo Es tado ele Serg ipe, no mun. 
de Campos . 

PAU D'ALHO. Bairro elo mun. ele Piracicaba e Es tado de 
S. Paulo. 

PAU D'ARCO. Pov. elo Estado do Maranhão, em Pedreiras, 
com eschola . 

PAU DE CABELLOS. Valia no rio Itauna e Es:aclo do 
E . Santo. 

PAU DE COLHER. Sert•a do Estndo de Sergipe, no mun . 
de Simão Dias, 

PAU DO TAPUYA. Riacho do Es tado elo R. G. do Norte, 
no mun. elo Apody . Vai para o rio des te nome. 

PAU FURADO . Log . elo Estado elo R . G. elo Nor_te, no 
mun . de Goya nninha. 
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PAU GRANDE. Pov, do Estado de Sergipe, no mun. de 
S. Christovão, a sete kils . da cidade, n~s immediações elo 
Poxim. 

PAU LAVRADO. Pov. elo Estado ela Bahia, no ll1Ltn. ele 
Sa n,'Anna elo Calú, com eschola. 

PAULISTA . E. de F. do Estado ele S. P a ulo . Tem 791 
kils . de extensão, sendo da bitola ele 1m,60- 279 kils . , da ele 
im,0-471 kils, e ela de 010 ,60 - 41 kils . Tem as seguinles e~·i;a
ções: Jundiahy, Juneli ahy Paulista, Sant' Anna, Corrupi r a, Lou
veira, Rocinha , Vallinbos, Campinas, Hôa Visua, J acuba, Re
bouças, Pombal, Santa Barbara. S . J el'onymo, Tatú, Ita ipú, 
Limeira, Ibica ba , Cordeiro, R emanso, Al'aras, Guabil'oba , 
S. Bento, Lem e, Souza Qtteiroz, Pi rass 111Unga, Laranja Azeda, 
Por·to Ferreüa e Descalvaclo. De Cor leiro pa rte um rama l qne 
vai ao Rio Claro, passando por Santa Gertrndes ; e de Laranja 
Azeda parte um outro q ue va i a Santa Veri di ana passando por 
J!;rnas, Baguassú, Sarrt:t S ilvaria e Santa Cruz. De Pot·Lo Peneira 
pal"lie um t•ainal da biLol a ele Qm,60 que va i a Sarrta R i·ta elo 
Passa Quatl"O; e do Descalvado um ou tro ela mesm a bito la que 
vai a Aurora, passa ndo por S. Miguel e P an ta no . Do Rio Claro 
con ti nua a linha tronco com a bitola ele 1m.o que vai a Jaboli
cabal passando pelas estaçõe"s da C<Jchoeirinba. Morro Gran de, 
Fecraz, Cot·umbataby, Bebedo uro, An na pol is, Olive ira, Ra lre ll a , 
Visconde do ltio Clar o, Co!onia, S . Carlos, Visconde do Pinba l, 
Fortaleza, Ouro, Araraquara, Ame rico Braz i lie nse, San r a Lucia, 
Rincão, Motuca. llamm ond, Gua riba e Corrego Hico. Do Vis
conde do Rio Claro parte um out l'o t•arnal que va i aM o Jahú 
passando pelas estações do M"rro P ellado , Campo Alegre , 
B,.otas, Espra iado, Ca nella, 'l'o l'rinha, Venhnia, Dons Cort'egos , 
Minei ros e Ba nharão. De S . Ca rlos pa l'te m dous t·amaes, um 
que vai ao Ribetl'ão Boni·to passando por Angico, Monjolmbo e 
J acaré ; e outro a Santa EtJdoxi a, passanclo por Babylonia , 
Floresta, Canchirn, Capão P1·eto, AgLta Vermelt1a e Araraby . 

PAULISTA . Cbapad:t no mun. de Santa Luzia e Estado 
de Goyaz. 

PAULO (S .), Collina no mun, de Santa Luzia e Es·tado de 
Goyaz . 

PAUL') (S.). Rio do Estado de Minas Geraes, afl'. da 
margem dir . do rio Pará . 

PAULO DOS AGUDOS (8.). Mun. da com . de Lenções e 
Estado de S. Paulo; creatlo pel a Lei n. 543 de 27 de julho de i89S . 

PAUMONINY. R io do ffis tado do Amazonas, afL do Ja hft, 
no dist. de Ayrão. Encontra-se tambem escripto Pa umaniny, 

PAUSINHO . Ribeirão que r ecebe pela clir. o r io das Bicas, 
uff. do ·t:;a pucahy, emquanto tem o nome de Mãe d' Agua; no 
lTistado de Minas Geraes (G abriel Côt"tes). 

PAVÃO. I lha do Estado do R. G. do Sul , no canal ou rio 
S. Gonçalo, na confiuencia do a rroio do mesmo nome. 

PAXURY. Lago de E.>tado do Amazonas , no cLst, de Ayrão 
e mun. da capital, no rio Jahú. 

PEÃO. Corrego do Es·taclo ele ·iHinas Geraes , aff, do Onça• 
que é trib. do rio P ará . 

PÉ DA SERRA. Dis·t. do Es tado ela Bahia, 11 0 "termo d'At·êa. 
Foi creado pela Lei n . 25 l de 17 de junho de i S98 . 

PEDERNEIRAS . Bairro elo mun. elo · Tielé e Estado de 
S. Pa ulo . 

PEDERNEIRAS. Lagôa do Estado de Minas Geraes, no 
mun . ele Montes Claros . 

PEDRA. R io do E stado da Bahia, n o liltoral, entre Qui
tungo e :Sant a Ct·uz de 3arcellos ." 

PEDRA . Ar roio do Estado do R. G. do Sul, afr. elo Perdiz , 
ctue o é el o a l'roio da Cruz, esle elo r io Camaquan e es te da 
lagôa dos Patos. Col'l'e na coloni a de S. Feliciano . 

PEDRA BRANCA. Bairro do mun. de P irajú e Estado de 
S. Paulo. 

PEDRA BRANCA. Pov. do Estado de Minas Geraes, no 
mun. de Caeié. 

PEDRA BRANCA. Serra do Estado ele Minas Geraes, n o 
clist. de Luminari as, á margem dir . elo rio Pirapetinga, aff. elo 
Cervo . 

PEDRA BRANCA . Ilha do Estado do R . G. do Sul , no rio 
Uruguay, enlre a foz do Passo Fundo e a do Qua1'ahy. 

PEDRA BRANCA. R ibeirão do Estado ele S. P aulo, banha 
o mu n . de S . Manoel e clesagua no rio Tieté . 

PEDRA DO CORREGO . Morro elo Estado do R io de . Ja~ 
nelt·o, na cidade de No1a Friburgo. 

P E DRA D OU RADA. Carrego do Estado de Minas Geraes, 
nasce na serra do seu nome e desagua n o rio S. João ele Socca, 
tdb. elo Car angola. 

PEDRA DO OURO (La vra da) . Está situada esta magnífica 
pro priedad'l no clist elo Morro Vermelho, rnun. elo Caetê e 
~stado de Minas Gemes, ficando as lavras 12 ki ls. dis ta ntes da. 
est;tçào de Santo Anton io, na E . de F . Cen ·tt·a l do Brazil. 
A faze nda abra nge 150 alqueires de t erra (75 heclat·es) na maior 
par t · cobe rto~ de mat•a v•rgem, aguada.s a bu ndanLes e clim(l 
"Bahbentmo . Para dar uma idéa da riqueza des;a la vr·a basta 
ass ignalar que n a Escola de Minas as analyses mostraram 25 
grammas por ton elada ; e das arei rs pyro·tosas, que sahem elo 
engenho, o exa me accusou 70 o/ 0 de ouro . 

PEDR A FURA DA. Log. do Estado do R. G. elo Norte, no 
dis·~ . de Parelhas do muD. do Jardim. 

PEDRA GRANDE . Serra do Estado de S. Paulo, no mun . 
da l'tedem pção. 

PEDRA GRANDE. P equena lagôa do Estado de Minas 
Get·aes , na fazenda do Chaves, no clist. da cidade de Sete L agôas. 

PEDRA PRETA. Log. do Estado do Paraná, no mun. da 
P al meira. 

PEDRAS. Pov . elo Es ta clu do Ma t·an hão, no mun. de 
S. Bento, com escbolas . 

PEDRAS. Corr ego elo Estado ele S. Paulo, ba nha o mun. elo 
Carmo ela Ft'anca e desagua no ribeirão do Ca l'mo, afr. do l'io 
Grande . 

PEDRAS. Con·ego do li:stado de S. Pa nlo, b:wba o mun. 
do H.w das Pedras e desagtta no Piracicá -mirim. 

PEDRAS. Correg1 do li:stado de S. Pa.Ltlo, banha o mun, de 
Jnndiaby e clesagt.m no rio Cach:;unbu. 

PEDRAS . R ibeirão do Estado de S. P aulo, bariha o mun. de 
Indaiatuba e desegua no rio Jundiahy . 

P EDRAS. Ar1·oio do Estado elo R. G . do Sul, banh~.t a ex
colonia de S. Leopoldo e desagua na mar gem dir. do 'Campo 
Bom, ·trib. do rio dos Sinos . . 

PEDRAS Anoio do JJ: stado do H. G . do S ul , a fl'. dir . do 
arroio Velh aco, tl"ib . da lagô<t dos Patos. 

PEDRAS. Arroio do Estado do R . G . do Sul, aff. esq. do 
braço septemtL·ional que forma o arroio Duro, trib. da lagôa dos 
Pa tos . H.ec<,lbe o arroio da Sela . 

PEDRAS. Ar1·oio do Estado do R . G. do Sul, trib. da 
lagoa do Forno. 

PEDR AS. Arro io do Es·tado do R. G . do Sul, aff. esc1. 
elo d o Camaqua n, trib. da lagôa dos P a tos. E' t :1.mbem deno
minado Pedt·osos . 

PEDR AS. Arroio elo Es·tado do R . G. do Sul limi ta pelo 
O. a colonia S . Fel ician o e desagua na marg~m di r . do 
Subtil. tl'ib . do l'io Camaqua n, que o é da lagôa dos Patos . 

P E DRAS. Ribeirão do Es tado de Minas Geraes, atr. dir. 
do Couro, que o é do Capivat·y e es te do Verde. 

PEDRAS . R ibe irão elo Es tado de Mini.\s Geraes, a.ff. esq . 
do r io Capivm'Y , trib. do Sapucaby-m irirn. 

P EDRAS . Corrego do Estudo de Minas Geraes, no dist. 
do P apit.gaio e mu n. do CurveUo. 

PEDRAS . Rio elo Estado de Goyaz, banha o mun. da 
Palrn a e desagua no rio Ma r :tnhão . Recebe o cor rego do Cuador . 

PEDRAS BRANCAS . Arroio do Estado do R . G . do Sul, 
afl:". di r. do l'io dos Sinos. 

PEDREGULHO. Estação da E. de F. Mogyana, na linha 
do Rio Gr a nde, entre as estaçõ?.s de Inelaiá e Chapadão. Foi 
abe t· ta ao tra fego em 14 ele agos to ele 1898 . 

PEDREGULHO. Col'r ego do Estado de S. Paulo, a lf. do 
Itupe va, que é do .Mogy- gu assú, 

PEDREIRA. Morro do Estado de Minas Geraes, ao S . do 
dis·t. da União, per\encen·Le ao mun. de Barbacena. 

55.350 
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PEDRINHAS. Bairro do mun . ele Lor ena e Estado de S. 
Paulo. 

P EDRO (S.). Log . do Estado do Paraná , no mun. do Rio 
Negro . 

P EDRO tS.). Dist . do mun. do Mar cl'Hespanba, no Estado 
de Minas Geraes, com esch. Compreheude o pov. Boa Sor·te. 

PEDRO (S.). Estação da E. de F. da Companhia Soro
cabanà e Ituana na secção ltuana ; no Estado ele S. · Paulo. · 
Fica entre Charq'ueada e Porto de João Alfredo . 

PEDRO (S.) . Colliua no mun. de Santa Luzia do Estado de 
Goyaz . 

PEDRO (S.). Corrego do Estado elo R io ·de Ja neiro , 'banha 
o mutt. de Canlagallo e clesagua no rio Neg ro. 

PEDRO (S. ) . R ibei rão do Estado de Minas Geraes, banha 
a cidade S. P aulo elo Muriahé e clesagua á esq. elo rio deste 
nome entt•e as duas cachoeiras do Pol'lo e do Rosario. 

PEDRO GOMES . Pequeno trib . elo 1·io Piquiry em cuja 
margem esq . en·tra ; no l!.: slaclo de Matto Grosso .. Corre .Pa;a 
ONO, com uns 30 kils. de extensão . F ica a alguns klls. a r;; ;'i!E . 
do cot·re<>o Barreiro Grande, entre o qual e o T apera passa 
na estrada do Piquiry. Tem seis metr?s de lar~ura, um de 
:t:unclo e t res e meio de velociclacle . Le1to de arera , margens 
al tas e de boas ma·t·tas. . _ 

PEDRO MACHADO. Ribeirão elo Estado elo Paraná, na 
c•)m. da Lapa . 

PEDRO MARQUES . Cachoeira no rio Cuyabá, entre á 
ela Capella e o ri acho Pedro Marques, no Estado de Matto 
Grosso. 

PEDROSO . Carrego do ffistado ele Matto Grosso, suas aguas 
vão ·tet· <ís do ribeirão Bento Gomes . 

PEINADO OU PENTEADO (Co rixa do) . Escoante dos 
·terrenos elo valle ela Borborema, em cuja con/iuencia com o 
corixão ele S . Matbias, aos 160 19' 15",42 S . e 15° 11' 3" ,50 O. 
passa a linha dil•isoria do Brazil e ela Bolívia . 

PEIXE . Rio do Estado da Bahia, entre Prado e o rio Cahy. 
Ha dois rios com esse nome, um grande e outro pequeno. 

·PEIXE . Arroio elo Estado do R. G. do Sul, trib. da lagôa 
dos Pa'tos. Recebe á dir . o Banhado do Capão Gra nde. 

PEIXE . Arroio do Estado elo R. G. do Sul, a ff. esq . do 
rio T aquary . 

PEIX E. Corrego elo Estado ele Min as Geraes, afl'. do r io 
Conceição, que o é elo Parahy ba elo Sul. 

PEIXE . Rio do Estado de Matto Grosso. Segundo f!,lguns 
é o nome ele uns elos primeiros ail"s. ela margem dir. do Cayapó 
Grande ou Araguaya, abaixo do rio Diamantino . 

PEIXE. Ribeirão elo Estado de Matto Grosso, aff. dir . do 
Coxipó-mirim, abaixo da foz elo ribeiro i.\1utuca . 

PEIXE . Rio do Estado ele Matto Grosso . Vide. Tesouras . -PEIXES . Rio do Estado de S . Paulo, banha a cidade -ele 
Batataes e desagua no rio Saltador . Recebe o corrego elas 
Araras. 

PELAME. Vide Palame. 

P ELLADO . Morro do Estado ele Goyaz, no dist. da Barra. 
PENNADO. Morro do Estado elo E. Santo, no muno: deste 

nome e foz do esieiro elo Aribiry ou Arabery. 
P~NHA. J!.stação ela E. de F. Centt·al do Brazil, no disL 

do seu nome e mun. ela Capital do Estado de S. Paulo, a 6 k. 
427 dist ante da cidade de S . Paulo e a 489 kils. 573 da Capital 
Fereral. F ica a 745m iSO de altura s0bre o nível do mar . 

PENNA FORTE. Serra do Estado de Minas Geraes , nas di
visas do dist. de Pe1·dões. 

P EPERY GUASSÚ . Ilha no rio U1•uguy, entre a foz elo 
Rasso 'F undo e a do Quarabya, no Estado do R. G. do Sul. 

P EPINO . Arroio do Estado do R . G. do Sul, aff. do Santa 
Barbara, que o é do rio S. Gonçalo . 

P EQUENA . Ilha elo Estado do R. G. Sul, no canal ou rio 
de S . Gonçalo. 
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P EQUENOS. N ucleo de 10 ou i 2 casas, com uma capellinha, 
perto da estação da Lage da E . de F. elo Ca rangola, no Es·tado 
çlo Rio de Janeiro. E' mais commummente designado por Li
moeiro. 

PERDIÇÃO. Ribúrão aJI. do rio Cat·angola, trib . elo Mu
riahé. Recebe o Viveiro. 

PERDIDO . Arroio do Estado elo R. G. do Sul, ali. da d ir. 
do Ferromeco, ·trib. do rio Cahy. 

PERDIZ . Arroio do Estado do R. G. do Sul, atl'. esq. do 
arroio da Cruz, trib. do rio Camaquan e este ela lagôa dos 
Patos. 

PEREIRAS. Bairro do mun. de Itapira e Estado de São 
Paulo. 

PEREIRAS . Bairro do mun. ele Santa Rita do Passa Qua
tro, no Estado de S. Paulo. 

PEREIRAS. Pov. do Estado de Minas Garaes, a nove kils; 
de distancia elo clist . de N. S. dos Remeelios, pertencente ao mun· 
de Barbacena . 

PEREIRAS . Estação da E. de F . Sorocabana , no mun. do 
'l'ieté e Estado ele S. Paulo. entt·e Laranjal e Conchas. 

PEREIRAS . Ribeirão do Estado ele S. Paulo, aif. do Ti 
jaco Preto, que o é do Vargem Grande e este do Sorocá
mirim. 

PEREIRAS . R ibeirão do Estado de Minas Geraes, lança-se 
na margem esq. elo rio Carangola sete kils . acima do pov. de 
Tombos. 

PERICÓ. Arroio do Estado do R. G. elo Sul, afr. clir . do 
arroio do Bugre, t l'ib do Felisberta, que o é do Jacuhy. Recebe 
o Saracura . 

PERIQUI TO. Cachoeira no rio Jauaxim ou Juanxim, trib. 
do Tapajoz. 

PERIZES. Pov. do Estado do Maranhão, no mun. elo 
Rosario , com uma eschola . 

PEROBA. Rio elo Estado do Pa t•aná, aff. da margem dir. 
do 1~ibagy , ·entre o Jatahysinho e o '~'igre. 

PEROBA. Ribeirão- do Estado de Min as Geraes. banha o 
mun. de Lavras e elesagua no rio Capi vary . 

PER U M . Rio do Estado do Amazonas, no mun. de TeJJé. 
PHILIPPE. Igarapé elo Estado elo Pará, no mun. de.Cametá, 

proximo do rio Anajás- miry. 

PHILIPPE (S.) R ibeirão do Estado do Rio de Janeiro, 
banha o mun. de Cantagallo e de>agtia . no rib~irão das 
Al'iias . 

PHILIPPES. Bairro do mun. da Limeira e Estado de São 
Paulo. 

PIABANHA. Corrego do Estado de Goyaz, banha o mun. 
ela Palma e êlesagua no rio i.\Iara nhão. 

PIABAS. Rio do Estado do Rio de Janeiro. no mun. de Sa
quarema, Nasce na serra do Tinguy e vai pará o Jundiá. 

PIANCÓ. Lo g. do .Estado ele Minas Geraes, no dist. de 
Bagres e mun. do Curvello . 

PIANCU AN . Bairro do mun. de Mogy-guassú, no Estado 
de S. P aulo . 

P I AS . Corrego do Estado elo Rio de Janeiro, no mun. de 
Itaocara. Vai para o rio das Arêas e este para o Parahyba do 
Sul. 

p IAUHY. Arroio elo Estado do R. G . do Sul, aff. da 
ma.ro-em esq. do Cambuiretan; trib do Camaquan, que o é do 
Ut•nguay . 'l'ambem o denominam Ag uapehy. 

PICÃO. Rio do Estado de S. Paulo , banha o mun, de 
S. Manoel e desagua no rio Araquá-assú. 

P ICARIA . Cor r ego elo Estado de Minas Geraes, all'. do 
Onça, que é trib. do rio Pará . 

P I ÇARRÃO. Bairro do Estado de S. Paulo, no mun. de 
Itapetininga . 

PIÇARRÃO. Log . do Es bado de Matto Grosso, no dist. _da 
Vargem Grande e mun. da capit3.l, 



P]ÇAiRRÃO . Corre.go do Esúado de S<. li'aulo, attra;vessa o 
mun. de Ita,petininga e desagua na maQgem esq. do ribeirão 
da Ponte AI ta. 

PIÇARRÃO. Ribeirão do Estado ele Goyaz, banha o mun. 
de Catva·~cante e desagu:1 no rio Tocantins. 

PIÇARRÃOSINHO DO BREJÃO . Log. do Estado de 
Mat-t0 Gl·osso, no mun. de S. Luiz !!le C'aceres, á margem. d i>u. do 
rio Paraguay. 

P>ILÕES. Ribeirão ndo Estado de Minas G'eraes., banha 0 

mun, do P1·ata e desagua á margem• d ir . do• rio 'l'iti.uco. 

PIMENTA,. Ribeirão do Est1do ele S. Paulo, banha. o mun• 
ele Indaiatuba e desagua no rio Jundiahy. 

PIMENTA. Arroio do Estado do R. G. do Sul. aff'. dir· 
do arroio Grande, trib da lagôa dos Patos. Ban-ha a colonia do 
Serrito. · 

PIMENTAS. Bairro do mun. do Parahybuna ·e Estado de 
S. Paulo, com eschola. 

PINDAHY. Anoio do Estado elo R. G. do Sul, afl'. dO 
Toro- passo, trib. do Uruguay. Recebe o Itajassé. 

PINDAHY-MIRIM. Arroio do Estado do R. G. do Sul, 
aff. elo '!'oro-passo, que o é do Uruguay. 

PINDAMBA. Log. do Estado ele S. Paulo, no muih da 
Faxina. 

PINHAL. Bail'l'o do mun. de C81breu·va e Estado de S. Paulo• 
com eschola. 

PINHAL . Arroio do Estado do R. G. do Sul,, aff. dil' . do 
rio Cahy. Recebe o Santa Coro na, Cascata, Parobé e Bello 
pela margem dil' . e o Suelly pela esq. Tem uma quéda de 90 
metl·os de altura acima da foz do Cascata . 

PINHAL. Arroio do Estado cio R. G. elo Sul, afl'. clir, do 
Ijuby-Grande. Recebe á clil·. o Aleg1·e. 

PINHAL. Arr oio cio Estado do R . G. do Sul, aff. dil'. elo 
arroio Grande, trib. do Vaccacaby-mirim. 

PINHAL DO MARCIANO. Bairro elo mun. cio Paraby
buna e Estado de S. Paulo, com eschola. 

PINHALSINHO. Pov, do Estado de Minas Geraes, no dist· 
de Capivary e ·mun. de S. José elo Paraiso. 

PINHALSINHO. Ribeirão elo Estado de Minas. Geraes• 
aff. esq. elo rio Capivary, ·trib. elo Sapucahy-mirim. Dizem
nos <tesaguar com o nome ele Az,evedos. 

PINHÃO ASSADO. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes r 
a:ff. esq. elo rio Capivary, trib. do Verde. 

PINHEIRINHO. R io elo Estado de S . Paulo, banha o 
mun. de S . Roq ne e desaguil. no Baruery. 

PINHEIRINHO. Al'l'oio do Estado do R .. G. do Sul, aff. 
dir, elo rio Colol·ado, ·trib. do Jacuhyzinho. 

PINHEIRINH03 . Estação da E. de F . Sorocaba.<na, no 
Estado de S. Paulo , entre S. João e S. Roque. 

PINHEIRO. Arroio ele Estado elo R. G. de Sul, aff. do 
Thfaquiné . · 

PINHEIROS. Ribeirão do Estado de S. Paulo, banha o 
mun. ele BotLtca·tú e clesagua no rio Pardo . 

PINHEIROS·. Arroio do E stado do R . G. elo Sul, aff. do 
Cascaotin·ha, que o é do Portão, trib. elo rio dos Sinos. 

PINTO. Arro io elo gstado do R. G. do Sul, aff. do Veado • 
que o é do arroio Grande, trib. dÇ> Vaccacahy-mirim . Passa 
não longe da sécle Ela. colonia Silv<>i•ra Martins. 

PINTOS. Carrego do Estado de S . Paulo, reune-se com o 
Angelo e clesagua no ri:beirão da Onça, no mull'. de Monte 
Alto. 

PIQUETE. Bairro no mun. de Caçapava e Estado ele São 
Paulo . 

PIRAGIBÚ, Es tação ela E. de F. S'orocabama, no Estado 
ele S. Paulo, entre Roclovalho e Passa Tres. 

PIR•AHY . Ribeirão elo Elsta!!lo ele S. r>aulo, n0• mun. da 
Reclempção. v~.e p<na o Pa rahytinga. 
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PIRAHYBA'. liganrope d:O EstadOldo A:mazonas•, no ·mun. de 
Humaytá. 

P.illRAJÚ. Arl!oio do·Es·tado do R. G. elo Sul,. aili; da mal'
gem di r . do rio Piratiny, trib. elo Uruguay. 

PIRANGA. Rio do EstadG>' do Maranhão~ aff. d!J. margem 
clit'. do rio Itapecurú. 

PIRANHAS. Ilha. no rio Tapajoz p,ouc.o· acima, ela foz do " 
Cod<i,ri.ry. 

PIRANHAS . Lagôa do Estado dê. Minas • <Sera:e&, no dist. 
da cidade ele Sete Lagôas . Tem cerca de quatro kils. de ci.r
cumferencia. 

PIRAP.E;I'INGA, Igarapé elo, Estado do Amazonas, no mun. 
de Itaco~diara. . 

PIRAPORA,. Ba,).rro do mun. do Tieté,. no Estado ele São 
Paulo . 

PIRATLNY DO SARATVA. Arroio do EstadG> do R. G, 
elo Sul, aff. esq. do rio P1ratiny, trib.-clo S. Gonçalo. 

P['RATINYSINHO. Arroio do Estado elo R. G. elo Sul, 
aff. ela margam d>r. do rio Piratiny, trib. elo Uruguay . 

PIRAUHY. Lc.g.. elo Estado elo Rio cl~ Jan~iro, no clist. de 
Feueiros e mun. ele Vassouras, sobre o rlbe1rao elo seu nome, 
com uma esch. municipal. 

PIRES. Bairro do mun. de Itapira e Estado ele S. Paulo. 
PIRES. Carrego elo Estado de S. Paulo, banha, o mun. de 

Jahú e desagua no rio deste nome. 
PIRRAÇA. Logo. elo Estado ele Minas .Geraes, no mun. ele 

Pon·te Nova, com uma esch. municipal. 
PIRUIN. Igarapé elo. Estado elo Amazonas; aff. elo rio Me

neruá, que o é do J uruá, no mun . ele Teffé . 
PITANGAS. Carrego elo Estado de Minas Geraes, nasce na 

fazenda elo Sitio e clesagua no rio elas Mortes. E' atravessado 
pela E. ele F. Oeste de Minas. 

PITAS. Lal,l'Ôa do Estado ele Minas Geraes, no d(s t. ele Mat
t osinhos, na fazenda ela. Babida. Das lapas ele asa I agôa e~
trahe-se muito salitre. 

PITIUTEUA. Ilha elo Es·taclo do Par.á, no mun. de Ca
metá. 

PITO ACCES0. Log. elo Estado do Rio de Janeiro, na cidade 
da Barra do Pirahy, 

POARRHÁ. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun. da 
Labrea. 

POBRE SOBERBO. Rio do Estado do Rio ele Janeiro, 
nasce n a serra do Jeronymo, no Jogar denominado Rio Secco 
Desagua na lagôa de Saguarema. 

POÇO BONITO. Log. elo Estado do Paraná , no murt. ele 
Tibagy. 

POÇO D' ANTA. Cor rego do Est'\clo de. Minas ~el·aes·, aff. 
do rio Todos os Santos, no mun. ele 'I heoph!lo Otto01. 

POÇO DA PEDRA. Igarapé elo Estado do Amazonas, no 
mun. de Coary . 

POÇO GRANDE. Lol?. do Estado elo Paraná nos muns. de 
S . João do 'l'riumpho e 'libagy. 

POÇOS. Log. elo Estado do Ceará, no mun . de Araçoiaba. 

POL VORA, Morro d o Estado de Minas Geraes, na cidade 
de S. João cl'EI-H.ei. 

POMBAL .. Estação da E. de E'. P a ulista, no Estado de 
S. PauJ:o, entre as estações de Rebouças e Santa Barbara. 

POMBAS'. Sen·0 elo Estado clG> R. G. do Sul, no mun. ele 
Pelotas. 

POMPÊOS . Bairro do mun. ela Limeira e Estado ele São 
Paulo. 

PONCHE. Vide Capãb elo Ponche . 
PONiÉ . .bago dfl Est:1clo clv Amazonas, no mun . de Bar

cellos. 
PONT'A ];)Q MGl\RiRO. Bairro elo Estado de S. Paulo, no. 

mun. de Ubatuba. 
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PG>.NT.Ã:O. Alrroio do Elstado do R. G. do Sul, a1i'. esq . do 
P ulador trib. do Paa,eclito, que o é do Ur.ug.ua;y. 

PONTE. Riacho do Estado do Rio de Janeiro ; desagua na 
bahia de Guana:bara,"uo P01·to do Piran'gã, defronte da >Ilha dos 
Limões. 

PONTE. Rio do Estado ele Goyaz, banha o mun. eleS. José 
1do Duro e reune-se com o rio Palmeira. Recebe •o carrego elo 
.Açude. 

PONTE ALTA. Log. do Estado do Paraná, no mun. ele 
Jli!0rretes .. 

PONTE ALTA. Log. do Estado ~lo Paraná, no mun. de 
Palmas. 

PONTE ALTA. Log. do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
da Formiga, com uma esch. municipal. 

PONTE ALTA. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aíl'. 
dir. elo rio Santo Christo, trilb. do Uruguay (A. Varela). 

PONTE ALTA. Riln irão elo Estado de Goyaz, aff. esq. do 
rio do Braço, trib. do Verissimo. 

PONTE BAIXA. Arroio d9 Estado do R. G. do Sul, aff. 
dir. do rio Santo Chl·isto, trib. do U:·uguay. (A. Varela). 

PONTE DA MÃE DOMINGAS. Log. elo Estado de Minas 
Gero.es, a t1·es kils. da cidade de ~abará, .sobre o rio deste nome, 
que tem abl uma ponte ele madeu·a. 

PONTE DA iM:ARIA MARTINS. Pov. elo Estado ele Mi
nas Geraes, no dist. de Gaspar Soares, de cuja séde dista seis 
ldls. Tem uns 60 habs. 

PONTE DE S . JOÃO. Bairro defronte ela cidade •elo J.un
clia,hy e ela E. ele F. Paulista, em uma .baixada, no Estado de 
S. Paulo. Proxini.o fica-lhe a colouia Barão do Ju.ncliahy . 

PONTE DO JAGUARY. Log. no mun. de Bragança e Es
tado ele S. Paulo. 

PONTE DO PADRE MARCOS. Log . do Estado de Mi
nas Geraes, a pouco mais ele tres kils. da cidade de Sabará . 
Tem uma ponte sobre o corrego ela Cachoeira, trib. esp . do rio 
Sabará. 

P ONTE DOS BENTOS. Log . do Estado de :Minas Geraes, 
no dist. da cidade de S. João Nepomuceno. 

PONTE GRANDE. Bairro do mun. da Conceição dos Gua· 
rulhos e Estado de S. Paulo, com escholas. 

PONTE NOVA. Carrego elo Es~aclo ele ~1inas G~raes, aif. 
elo ribeirão Sant' Anna, no mun. de Theophllo Ottoru. 

PONTE NOVA DO MOCAMBO. Pov. do Es~ado do i\iara
nhão, no mun . elo Brejo, sobre o rio Mocambo, com eschola. 

PONTE VELHA. Log. do Estado ele. S. 'Paulo, sobre o rio 
Mogy-guassú, na estrada de Itapira ao E. Sa;nto do Pinhal. Ha 
abi uma ponte. 

PORCO BRANCO. Arroio elo Estado elo R . G. elo Sul, a:ff, 
esq. do Arrolo Grande, trib. da lagoa elos Patos. 

PORCOS. Ribeirão do Estado de S. Paulo, banha o mun . 
do Amparo e desagua no rio Tubaranas aft'. do Camando~ 
caia . 

PORCOS. L3goa elo Es~ado ela Bahia, no mun. elo Remanso. 

PORCOS. L~.gôa elo Estado ele Minas Geraes, no clist. da 
cidade de Se~e Lagôas, en·tre a fazenda das Arêas e a lagôa 
das Piranhas. 

PORCOS. Lagôa do Elstado de Minas Geraes, na fazenda elo 
Jaguara e clist. de Mattosinilos, 

PORQUEIRO. Arroio ào Estado do R. G. do Sul, aff. 
esq. do rio Caby. 

PORTA. Arroio do Es~ado do R. G. do Sul, aff. esq. do 
Jacmhy. Vem do mun. da Cachoeira, corta !lo, co1onia S. An
gelo e recebe os arroios da Contenda e do Para-íso, 

PORTÃO . Arnoio elo Es~aclo do R. G. elo Sul, nasce perto 
ele Sant' Anna do Rio elos Sinos .e desagua na margem esq. do 
do Cahy . Recebe o Bom Retiro. 

PORTEIRA. Corrego do Estado de S. Paulo, banha ·a ci
dade ele Batataes e .desllJgua no Araras, aif. do rio elos Pei·xes, 
trib. do Batataes. 

PORTEIRA . Arroio do Estado do R. G. do Sul, adf. dir. 
do braço · septemtrional <que fó rma o arroió elo Du..ro, trib. •da 
lagôa dos Patos. 

PORTEIRA. Arroio elo Es·tado do R. G. elo Sul, a•ff. esq. 
do Barriga, trib. do Jacuhy . 

PORTEIRINHA. Sen·a elo Estado de Minas Geraes1 no 
mun. de Montes Claros . 

PORTEIRINHAS. Pov. elo' Estado ele Minas Geraes, no 
clist. da Ibedioga elo qual dista 12 kils . Tem umas t2 casas. 

PORTELLA. Arroio elo Estado do R. G . elo Sul, a,ff, dir. 
do rio Santo Christo, trib. do U•·nguay. (A. Varela). 

PORTELLA. Arroio do Es-tado do R. G. elo Sul, banha o 
nucleo Soturno e desagua na margem esq. do r :o deste name . 

PORTELLAS. Bairro do mun. de Pindamonhangaba e 
Estado de S. Paulo, com escholas. 

PORT[NHO. Log. na ilha Grande, sHuacla n0 t'io Parna
hyba, no ·Estado do Piauhy. 

PORTO. Lagôa elo Est!).clo de S. Paulo, n0 mu.n. ele Hapeti
ninga. 

PORTO DE BAIXO. Bairro elo · mun. ele Lorena e Estado 
de S. Paulo. Ha nomun. um outro bairro denominado Porto ele 
Cima. 

PORTO DE SANTA CRUZ. DisL elo t ermo da Conquis:ta, 
no Estado ela Bahia. 

PORTO DO MASCARENHAS. Dist. policial do mun. ele 
Linhares, no Estado do Espí rito Santo. 

PORTO DO PARAUNA. Pov . do Estado de Minas Geraes, 
no clis t. ele N. S . ela Gloria, mun. ela Diamantina . 

PORTO DOS INDIOS. Pov. elo Estado de Minas Geraes, 
a tres kils. abaixo ela estação ele Santa Delfina e na mat·gem 
esq, elo rio P1·e~o. Tem uma capella onde se ve~era o SS. Co
ração ele Jesus. 

PORTO DOS MEIRAS. Pov. do Estado de S. Paulo, no 
mun . ele Lorena. 

P ORTÕES . Arraial do Estado ele Minas Geraes, atravessado 
pelo rio das Velhas, no clist. ele Itabira. 

PORUBA. Bairro elo Estado de S. Paulo, no mun. de 
Itapetininga. 

POSSE. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, banha o mun. 
ele Batataes e clesagua no rio Pardo. 

POSSE NOVA. Corrego do Estado de Minas Geraes, aff. do 
rio Saut'Anna, que o é do Todos os Santos . Recebe o B.ufi.no. 

POSSES (Santa Cruz das). Dist. creado no mun. elo Ser
tãosinho elo Estado ele S. Paulo pela Lei n. 559 ele 27 ele agosto 
ele 1898. 

POSSES. Log. do Estado de Minas Geraes, no dist . de Ca
chambú é mun. de Baependy. 

POSSES. Ribeirão do Estado de S. Paulo, banha o mun. 
de Botucatú e desagua no rio Ca.pivara . 

POSTO D ) REGISTRO. Log. do Es~ado .do Rio de Ja
neiro, no alto da serra ela Boa Vista, á ma1•gem da estrada 
ele ferro, en·tre Bocca do Matlo e Theodoro dé Oliveira. Ha 
ahi uma cascata artificial, donde jorra por todos os lados uma 
agua fria e do mais agradavel sabor, que vem de uma grota. 

POTÉ. Ribeirão do Estado de Minas G<.raes, ail'. elo rio 
Mucury. Recebe á esq. os corregos do J anuario, do Tito e da 
Gruta e á clir. o elo Jacintho. Banha o nucleo ele seu nome. 

POTREIRINHO. Log. do Estado do Paraná, no mun. 
ele Imbituva. 

POTREIRO. Mol'!'o 0nde fica o cemiterio ela cidade de 
Itajubá, no IiJs·tado de Minas Geraes. 

POUSO ALEGRE. Log . do Es·tado de Minas Geraes, •no 
clist. do Descob~rto e mun. ele S. João Nepomuceno. 

POUSO ALEGRE. Pov. do Estado de Minas Geraes, no 
dist. ele Ressaquiaha e mun. de Barbacena. 

POUSO ALEGRE. P equeno rio elo Estado ele S. Paulo, 
rega o mun. do Jahú e .clesagua no rio deste nome. Recebe o 
Mandaguaby. 
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POUSO ALEGRE. Pequeno rio do Estado de S . Paulo. 
banha o mun. de Batataes e desagua no rio Sapucahy. 

POUSO ALEGRE DE BAIXO. Bairro do mun. do Jahú, 
no Estado ele S . Paulo. Ha no mesmo mun. um out1•o bairr o 
denominado Pouso Alegre de Cima. 

POUSO ALTO . Serra do Estado do Rio de J aneiro, no 
mun. de Cantagalto. 

POUSO FRIO. Corrego elo Estado ele i'llina,s Ger aes, affi. 
elo rio Grande. 

PRAIA GRANDE. Bairro do ])staclo de S . Paulo, no 
mun. de Ubatuba. 

P RA INHA . Bairro do mun. ele San~a Rita elo Passa 
Quatro, no Es ~ado ele . ' . Paulo, com uma estação fluvial. 

PRAINHA. Morro do Dislricto Federal, no clis~. ele San·~a 
Rita, ao lado do morro do Li vramenento. Tem uma cape lia 
de S . Francisco ele Assis, filial da Ordem Terceira da Peni
tencia, e grande numero de casas. 

PRAINHA DO TENORIO. B~irro do Estado ele S . Paulo, 
no mun . de Ubatuba , com eschol a . 

PRATA . Ba irro do mun . ele Dous C01•regos e Estado de 
S . Paulo. 

P RATA. P ol'. do Estado de Minas Geraes , no dist . ele 
S. J oão elo Vigia e mun . de Arassuahy . 

PRATA. Rio do Estado ela Bahia, l:anha o mun. de Al a
goinhas e rlesagua no Aramarys. 

PRATA. Rio elo Estado da Bah ia, no li ·~~oral, entre Ta
peroa e Santarém . 

PRATA . Rio elo Estado de S. P aulo, banha o mun. ele 
Lençóes e desagua na margem elir. do rio eles te nome. 

PRATA (Santo Antonio do). Pov. elo Es·taclo de Minas 
Geraes, no dist. ele . '. Miguel do Jequitinhonha. 

P R EGUIÇA. Rio do Estado de Matto Grosso , desagua no 
braçg mais or iental elo rio Juruena , no elis ~. da Guia . R ecebe 
o Macaval . 

PRENDA . Log . do Estado ele Pernambuco, no mun. ele 
Canhotinho . 

P R ETO . Igarapé elo Estado elo Amazonas, aff. elo pa ramí. 
ou furo elo T ambaqui , no mun. de Teffé. 

PRETO. Rio que set•ve de limite aos Estados de Minas e 
Espírito Santo e esbe ultimo do Rio de Janeiro. Pouco a ntes 
ele receber o Veado toma o nome de Itabapoana. Recebe pela 

. dir. o S. João, S. Mamede, Esperança e Ouro. 
PRIMEIRO CORREGO. Carrego do Estado ele Minas 

Geraes, nasce na serra das Sete Lagôas, banha o mun. deste 
nome e desagua no J equi'tibá. 

PROVISORIO . Ribei rão do Estado do Rio de Janeiro, 
banha o mun. do Sumidouro .e clesagua na margem elir . elo 
Paquequer, na fazenda da Bella Joanna. 

PRUDENCIO N OGUEIRA (Garganta do). Entre Encru
zilhada e Ayuruoca, n a E. de F. Sapucahy, a 1.247m,700 sobre 
o nivel do mar; no Es·t3.do de Minas Gerae . 

PULADOR. Carrego elo Estado de S. P aulo, afl'. do Ta
fluarantan , que o é do !tapava , e este elo Mogy- guaesú. 

PULADOR. Ribe irão do Estado elo Paraná, na com. da 
Lapa. 

Q 

QUARESMA. Ba'irro elo Estado ele S . P aulo, na cidade elo 
E. San to elo P inhal. Ahi fica a Casa ele Misericorclia . 

QUATÉPE. Log. do Estado do R . G. do Sul, no mun. ele 
Quaraby. 

QUATIS. Bairro na cidade de Santa Rita elo Passa Quatro 
e Estado de S. P aulo . 

QUATIS. Corrego elo Estado de S. P aulo, banha a cidade 
ele Santa Rita elo Passa Quatt·o e clesagua no Corumbatahy. 

QUATIS. Rio do Estado de S . Paulo, banha o mun. de 
S . Manoel e desagua no Paranapanema. 

QUEBRA-MACHADO. Bairro elo Estado de S. Paulo, no 
mun. da Caco nele, com uma esch. Cl'eada pela Lei n. 577 ele 27 
ele agosto de i898 . 

QUEBRA PERNA. Corrego do Estado de Minas Geraes, 
aff. ela esq . do rio Azedo, ·trib . do Gavião , que o é do 
Muriahé. · 
. QUEBRA TELH.A. Morro elo Estado de Minas Geraes , na 

c1dade da Chris·tina, com: o cemiterio ela cidade. E' percorrido' 
pelo ribeirão do Bode. 

QUEIJO. Corrego elo Estadc' ele Minas Geraes, no dist. de 
Fechados . 
. QUEIMADO . Morro do Estado do Rio de Janeiro, na 

cJclacle de Nova Friburgo. 
'QUEIROZ. Carrego elo Estado de S. Paulo, afl' , do ribeirão

da Onça, no mun. de Monte Al to. 

QUEIXADA . Pov. do mun. ele Lavras no Es tado ele Mi
nas Geraes, distante da cidade nove kils. ,' com umas 30 casas. 
e 150 habs. 

QUEIXADA. Carr ego do Estado de Minas Geraes. afl'. do 
ribeirão S. João, rrue é Lrib. do rio Preto mais tarde Itnhapoana. 

QUIBA. llha no mún. elo Remanso e Estado ela Bahia. 
QUILOMBO. Bait•ro ela cidade elo Rio Claro, no Estado de 

S . Paulo. 
QUILOMBO . Bairro elo mun. ele Pinclamonhangaba e Estado 

de S . Paulo, com esr.hola. 

QUILOMBO. Bairro elo mun. de Mogy-mirim e Estado ele 
S. Paulo, com eschola . 

QUILOMBO. Pov. elo Estado de Minas .Geraes, no dist. ela 
Ressaquinha e mun. de Barbaeena. 

QUILOMBO. Rio do Es·taelo ele S . Paulo, banha o mun. ele 
S . Mano~! e desagua no Lençóes. 

QUILOMBO. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, afi'. 
esq. elo rio das Bicas, "tt'ib. do Sapucahy . (Gabriel Cortes). 

QUIRINO. Corrego do Estado de S. Paulo, aff, do rio
Batataes, que o é do Sapucaby . 

QUISS AMÃ. Garganta tt·ansposta em um tunnel pela E. ele
F . Grão Pará , no mtm. de Petropolis e Estado do Rio de Ja
neiro. 

QUITERIA (Santa) . Morro do Es·~aclo ele S. Paulo , no mun. 
ele S . Roque. 

R 

RAMIRO. E'asim ·tambem denominado o rio Isaias, aJI'. el o 
Jundiá, no Estado do Rio ele J aneiro . 

RAMOS. Log. do Es tado de Minas Geraes, no mun. ela 
Ponte Nova . 

RANCHO NOVO . Corrego . do Estado ele S . Paulo, afl'. 
do rio Batataes, que o é elo Sap uca by . 

REDEMPÇÃO. Igaragé elo Estado elo Amazonas, no mun . 
ele Ant tmat·y, na margem esq . do rio Acre. 

REDONDO. Morro do Estado de Matto Grosso, no mun. do 
Rozario . 

REFUGIADO. Arroio do Es·tado do R. G . do Sul , ali'. clir. 
elo rio Taquary ou Antas . 

REGISTRO. Estação da E . ele F. Central elo Br azil, -dis 
tante 369 kils. elo R io de Janeiro e a Om, 975 ele Barbacena. Fica 
a 1.039 metros de altura sobra o nivel elo ma r. Serve em 
parte aos dists. ele Barbacena, de Bias Fortes e ele S. Sebas-
tião ele Torres. . 

REGISTRO VELHO. Ba irro do mun. de Ita, pe~ininga , no 
Estado de S . Paulo. 

RELOGIO. Rio elo Estado elo Rio ele laueiro, ali', do rio 
Bengalas, que o é do Grande. 

REM-4,NSO . Log . do Est:.tdo de S. Pau lo, no mun. de Li
meil·a. 

REMEDIO . Lagôa do Estado de Minas Ge raes, no dis t. da 
cidade de Sete Lagôas, a seis kils. 



RIO -861 ROS 

REMEDIOS . Lago elo Es tado do Amazo nas, no mun . de 
Manicoré . 

REPUBLICA. Ba irro do Estado de S. Paulo, na cidade da 
Mococa. Nelle ficam a es tação da E. ele F. Mogyana e a capella 
da Apparecida. 

RESERVATORIO. Morro do Estado de Minas Geraes, na 
cidade de Itajubá. A.hi fica a caixa d'agua c1ue abastece a cidade, 

RETALHADO . \.rroio do Estado do R. G. do Sul , a11'. 
di r. do rio T aquary ou Antas . 

RETENTEM. Ba irro elo mun. de Jundiah:y e Estado de 
S . Paulo. 

RETENTEM. Serra do Estado de Goyaz, no mun . da 
Posse . 

RETIRINHO. Corrego elo Estado de Goyaz, ali. elo Mon
jolinho, no mun. do Curralinho. 

RETIRO . Log. do Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 
Macacú . 

RETIRO. Correo-o do Estado de S . Paulo, aff. do Taqua
r antan, que o é do ftupeva e este elo Mogy . 

RETIRO. Corrego elo Estado ele S. P aulo , affl. do 1·io Br.
·t;ttaes, que é elo Sapucahy. 

RETIRO. Corrego elo Estado de Minas Geraes, affi dir. _do 
ribeirão do Camillão ou Bano Branco, affi . elo S . Joao, 
que é tr ib. do rio P1·eto mais tarde Ita bapoa na. 

RETIRO GRANDE. Bairro do mun. de Santa Rita do 
Passa Quatro e Estado ele S. Paulo. 

RETIRO GRANDE. Corrego do Estado ele Minas Geraes, 
affl. dir. elo rio AyLuuoca. 

RIACHO D OS COUROS, Log . do Es·tado de Pernambuco, 
no mun. ele Cimbres . 

RIACHUELO. Bairro do Estado ele S . Paulo, no mun. ele 
de Jacarehy. 

RIACHUELO. Corrego do Estado elo Rio de Janeiro, banha 
o mun, c1e Ga n laga llo e clesagua no r io Macuco. 

RIBEIRA . Log. elo Estado do Paraná, no mun . ele Ponta 
Grossa . 

RIBEIRA ABAIXO . Log . do Estado elo Pa1·aná , no 
mun. do Serro Azul. 

RIBEIRÃO CLARO . Baino elo Estado de S, Paulo, no 
mun. elo Rio Claro. 

RIBEIRÃO DAS GANGORRAS. Pov. do Estado de Minas 
Geraes, no clist. da Chapada e. mun . ele Minas No v as. 

RIBEIRÃO DA V ARGEM. Bairro do mun. de Ta tuhy 
e Estado ele S. Paulo. 

R IBEIRÃO DE S. PEDRO. Log . do Estado de Minas 
Geraes, no dist. da cidade de Dores da Bõa Esperança. 

RIBEIRÃO DO BARBOSA. Log . do Estado ele i.\Iinas 
Geraes, no dis t. ele S. Domingos do mu11. de Arassuahy. 

RIBEIRÃO GRANDE . Log. no dist. de Tres Col'regos , 
mun. de Campo Largo e Estado do Paraná . 

RIBEI RÃO VE RMEL HO. Pov. do Estado de Minas 
Geraes, no dist. de Perdões, á margem d1r. do rio Grande, 
no cruzamenlo das linhas de Ban·a Ma nsa a Catalão (bitola 
de metl'o) e de S. João cl'Elrei a Ribeir~o Ver~elho (bitola de 
O, 75 mm) e estação inicial da nav~gaçao do rw Gran_de, tLtdo 
pertencenle á companhia Oeste ele Th:hnas . A pov. é mtllto _nova, 
porém já conta um regular numet•o ele casas bem constru1das e 
elegantes ; com dons gt·andes ecl ificio~ para officinas e, fundição 
e uma importante rotunda pa1·a a _lntola d~ . metro. rem uma 
elegante capellinha., toda const:mda de tiJOlos e sttu~da em 
uma eminencia cel'cacla de casas 10das novas. Possue ma1s uma 
machina de beneficiar café, diversas olarias e uma capella ele 
N. S . da Guia. 

R INCÃO AMARO, Loo-. elo Estado do Paraná, na colonia 
Gua rauna , mun . de Entre Rios . . 

RIO ABAIXO . Log. do Estado do Para ná, no mun. do 
Serro Azul. 

RIO ABAIXO. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, am elo 
Sorocâ-mirim, depois Sorocaba . 

RIO ACIMA. Bairro do Estado de S, Paulo, no mun. de 
. Itapetininga. 

RIO ACIMA. Log." do Estado de S. Paulo, no mun. de 
Bragança . 

RIO ACIMA. Bairro elo mun . de Jundiahy e Estado de 
S. Paulo, entre Louveira e Capivary. 

RIO ACIMA. Baino elo mun. do Capivary e Estado ele 
S . Paulo. 

RIO ACIMA, Bairro do Estado de S. Paulo, no mun. da 
Conceição de Itanhaem. 

RIO ACIMA. Estação da E. de F. Central do Brazil, no 
Estado de Minas Geraes, entre Aguiar Moreira e Honorio Bi
calho, distan·te 550 k 699 da Capital Federal e 10 de Honorio 
Bicalho, a 739"', 356 acima do nível elo mar . 

RIO BIGUASSÚ . Log. elo Estado elo P araná, no mun. de 
Guaratuba . 

RIO DAS PALMEIRAS (S. Sebastião elo). Dist . do 
mun. de Umburanas, no Estado ela Bahia. 

RIO DAS PEDRAS. Es·tação da Estrada de Ferro Central 
elo Brazil, no kil. 19 entre Maclureira e Sapopemba. Foi inau
gurada a -17 de abri! ele 1898. 

RIO DOCE. Estl'ada de Fer ro do Estado ele Minas Geraes . 
Parte da estação de Palmyra , na Estrada ele F et•ro Central do 
Brazil. Tem a estação do Livramento e a parada da Boa Sorte . 

RIO DO OURO. Log. do Estado do Rio ele Janeiro, no _ 
mun. elo Rio Bon ito. 

RIO PRETO. Serra do Es·tado elo Piauhy, nas di'Visas com 
a Bahia. 

RIO VERDE. Dist. do muu. da Casa Branca . no Estado 
de S. Paulo, á margem elo rio elo seu nome. Foi Cl'eaclo pela 
Lei n. 568 de 27 ele agos :o ele 1898, que desmembrou-o do 
mun. de S. José elo Rio Pardo e cleu-ihe a denominação de 
Itoby. 

RITA (Santa). Corrego do Estado do Rio de Jan ei ro, banha 
o mun . de Cantagallo e desagua no rio Negro . 

RITA ( Sa n·ta). Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes , banha 
o mun . do P1'ata e desagua n a margem esq. do rio Tijuco . 

RITA (Santa ) . H.ibeirão do Estado de 1\~in a s Geraes, nasce 
na serra Negra e elesagua á esq . do rio P1·eto aff . do Para 
hybuna. 

ROCHA. Lagoa elo Estado ele S. Paulo, no mun. da Casa 
Branca. Desagua no rio Jag uary. 

RODE I O. Cor rego do Estado ele Minas Geraes, nasce na 
serra do Pouso Frio e des~&" ua na margem esq. do ribeirão 
Passa Quatro, trib . elo rio verde. _ 

RODO VALHO. Estação da Estrada de Fen·o Sot·ocabana, 
no Estado ele S. Paulo, entre Pãntojo e Piragibú, com uma im
por tallte fabrica de cimento. 

RODRIGUES ALVES. Estação da Estrada de Ferro So
rocabaua, no mun. de S. Mano~! e Est:l.do ele S. Paulo, entre 
S . Mauoel e Gramma, a 5\:12 metros de altut•a so bt•e o ni vel do 
mar. 

ROLAMÃO. Corrego do EsLado do Rio de Jane it·o, banha a 
pov. de P inheiros e desagua na margem di r. elo t·io Parahyba 
do Sul. 

ROQU E (S.). Estação ela Estrada de Ferrf> Sorocabana, 
no Estado ele S. Paulo, na cidade de S. Roque, entre as esta
ções de Pinheirinhos e Mayrink. 

ROSA. Log. do Es~ado ele Minas· Geraes, no muu, de Ponte 
Nova . 

ROSA (Santa). Ribeirão do Estado ele Minas Garaes, banha 
o mun . do Prata e desagua na margem. esq. elo rio deste nome 
a ff. elo Tijuco. 

ROSARI O. Corrego do Estado ele Minas Gerae3 , aff. elo 
ribeirão Cachoeirinha . trib. do rio Sapucahy . 

ROSARI O VELHO. Log. elo Eqtado de Pernambuco, no 
mun . ele Caruarú. 

ROSAS. Rio elo Estado de S . Paulo, banha o mun. de São 
Ma noel e desagua no Paranapanema. 
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ROSEIRA. Bairro no muo. de Mog.y-guassú e ,Estado de 
S. Paulo. 

ROSETA. Log. do Estado ela Minas · Geraes, no mun. de 
Pouso Alegre, com uma escb. municipal. 

RUFINü. Co.rrego do Estado de [vlinas Geraes, vai para o 
Posse Nova, trib. elo .l'io Sant' Anna que o é elo ~odos os 
Santos. 

s 
SABÃO. Rio do Estado do Paraná, aiT. ela clir. do Tibagy 

entre o Pitanguy e o Yapó. 
SABINO. Col'l'ego do Estado de Goyaz, reune-se com o 

conego dos E:strangeiros e jun·tos vão desaguar na margem dit•. 
do rio do Braço, trib. elo Vel'issimo. (Planta .da E. de F. de 
Catalão a Cuyabã). 

SALTINHO. Corl'ego do Estado ele S. Paulo, banha o 
rnun. da Lime·ira e desagua no ribeirão 'Ta·tú. 

SALTO. Bairl'O do muo. ele Guararema, no Estado de São 
Paulo, a tres kils. da estação de Gual'arema, 

SAI.TO. Bai~ro do muu. de Itapira e Estado de S. Paulo. 
SALTO. Pov. do Estado de Minas Geraes, no clist . do Bagre 

e mun. do Cllnello. 
SALTO. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, afl. do Ca~ 

cboeil'jnba, tl'ib. do Sapucahy. 
SALTO . Cachoeira no rio Cllieté, atf. elo Doce, no Estado 

ele Minas Geraes. 
SALTO. Cachoeil'a no rio Piracicaba, afl:'. de Doce, no Estado 

de Minas GeL"aes, a se·te kils. elo pov. ele Antonio Dias Abaixo. 
Precipita-se em tres tombos e tedt de altura uns 40 metros. 

SALTO GRANDE DAS CRUZES . Bairvo do Estado de 
S . Paulo, no mun. de Araraquara. 

SALTO GRANDE DAS CRUZES. Salto no ribeirão das 
Cruzes, em terras da fazenda ele José ele Almeida LeHe M?
ráes, a cinco kils . ela cidade de Araraquara, no Estado dé Sao 
Pattlo. Tem uma só quéda de 45m, de altura. 

SALTO GRANDE DO CHIBARRO. Salto no rio deste 
nome, a 10 kils. de Araraquara, no Estado de S. Paulo. 
Fõrma duas quedas. 

SAMAMBAIA. Estação da E. de F. Paulista, no Estado 
de S. Paulo, entre Vallinhos e Campinas. 

SAMAMBAIA. Serra do Estado do Rio de Janeiro, no 
mun. de Cantagallo. 

SAMPAIO. Estação da E. ele F. Central do Brazil. no 
Dis·tl'icto Federal, entre Riachuelo e Engenho Novo, distante 
7'' 660 da estação Central e a 20m. de altura sobre o nível do 
m~r. E' log;.r muito habi'tado. Tem uma fabrica de chapéos. 

SANTA . MARIA MAIOR. Bairro do mun. ele Mogy
guassú, no Estado de S . Paulo, a 50 kils. daquella villa, entre 
ltupeva e Jaguary. 

SANTAREM. Con·ego do Estado do Rio de Janeiro, no 
mun. de S. João Marcos. Nasce na serra de 1\aguahy, recebe o 
Andrade, o Santa Thereza e o Barrinha e desagua no Solitario. 

SANTISSIMA TRINDADE • . Pov. do Estado ele Minas 
Geraes, no mun. de S. Paulo elo Muriabé. 

SAPESAL. Corrego do Estado de Goyaz, no mun. de Santa 
Anna ele Antas. 

SAPESINHO. Log . . do Estado de Minas Geraes, no dist. 
da cidade de Dõres da Boa Esperança. 

SAPO. Log. do Estado de Minas Geraes , em Santa Rita de 
Cassia. 

SARAN. Serra do Estado de Goyaz, no mun. de Sant' Anna 
de Antas. 

SERRA DA AGUA LIMPA. Log. do Estado de Minas 
Geraes, no dist. do Porto de Santo Antonio do mun. de Cata
,guazes. 

SERRAGEM. Corrego do Es:tade de Minas Geraes, alf. esq_. 
do ribeirão Passa Quatro, trib. do rio Verde, 

:SERRA QUEIMADA. Log. do Es.tado de Pernambuco, 
no rnun. de.B.om Conselho. 

SERTÃOSINHO. Ribeirão do Estado de Nlin-as Geraes. 
Vide Santos (tão) no .Supplernento. 

SITI0. eot• res-o do ·Estado de Minas Geraes, aff. do @ltça, 
que é trib. elo rw Pará. 

SILVAS. Corrego do Estado de Minas;Geraes, afl'. elo c01·rego 
do 'l'homé Borges, trib. do rio Jacaré, que o é elo rio Grande . 

SILVA XAVIER. Estação da E. de F. Central do Brazil, 
adean.te de Sete Lagôas . 
· SILVESTRE. Ribeirão elo Estado de Minas Gera.es, a fi'. esq· 
do rio Grande. Recebe os corregos elo Machado e ela 0nça . 

SOCÓ. Rio do Estado do Rio de Janeiro, no mun. de S. Pe· 
dro cl' Aldeia. 

SOLITARIO. Rio do Estado do Rio de Janeit·o, no mun. 
do Pirahy. Recebe o San·tarem. 

SOPHIA (Santa). Cot'l'ego elo Estado de Minas Geraes, ba
nha o mun. de Santa Luzia do C arangola e desagua no Ferve• 
douro, alf. elo rio Tllrvo. 

SUMAUMA. Lago do Estado do Amazonas, no mun. da 
capital. 

T 

TABOÃO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes; atf. di r. do 
'Passa Quatro, ·trib. do rio Verde. 

TAQUARUSSU. Rio do Estado do Rio de Janeiro, banha: o 
mun. de Cabo Frio e desagua no S. João. 

THOMAZ (S.). Serra do }';stado do Rio de Janeiro, no mun. 
de Cantagallo. 

THOMÉ BORGES. Corrego ele Estado de Minas Geraes, 
desce do Mandembo avohtmado pelas aguas elos corregos dos 
Silvas e Mandioca e desagua nn margem dir. elo rio Jacaré, 
tr1b . do rio Grande. 

TIRIRICA. H.io do Estado ele Minas Geraes, nasce na serra 
do Gamarra, juncto ao Morro Grande. Recebe á esq . o ribei· 
rão Santo Agostinho . 

TITO. Corrego do Estado de Minas Geraes, reune-se com o 
corrego ela Gruta e junctos vão desagttar na margem esq . do 
ribeh-ão do Po-té, t1·ib. do rio iVIucury. 

TORREÃO. Ribeirão elo Estado da Minas Geraes, atf, do 
rio Preto, que o é elo Parahybuna. 

TRAPIÁ. Rio do Estado da Bahia, banha o mun. do Tu
cano e desagua no Itapecut•ú, 

TRES CORREGOS. Corrego do Estado de Minas Geraes, 
atf. dir. elo ribeirão Lambary, trlb. do do Jacaré, que o é elo 
rio Grande. 

TRISTE. Al'l'oio do Estado elo R . G. do Sul, alf. esq . do rio 
Taquary ou das Antas, proximo as cabeceiras deste l'io. 

TROMBA D'AGUA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, 
clesagua na margem esg. elo rio Preto, alf. do Parabybuna, 
quasi em floeute á fazenda S. Luiz. · 

TROMBUCA. Ribeirão do Estado de Minas Géraes, nasce 
em um elos con-trafortes da se1·ra do Morimbá, na estrada que 
vai de S. João N epomuceno a E. S. elos Coqueiros com o nome 
ele corrego do Matador. Logo que recebe aguas que vem do pov. 
do Trombuca \orna es te nome que conserva até á sua foz no 
ribeirão Congonhal, do qual é elle o principal atf. Recebe o 
corrego da Cruz Alta. 

TUNNEL GRANDE. Parada ela E. ele F. Centra l do Bt'azil, 
no mun. de Vassouras e Estado do Rio de Janeil'o, entre Ro
deio e Mendes, 89k,683 distante da Capital Federal e a 444m,S30 
de altura sobre o nivel do mar. 

TUPY . Es·tação da E. de F. Leopoldina, no Es tado de Minas 
Geraes, no Ramal da Serraria, entre Guarany e Furtado de 
Campos. 

55 .692 



ACCRESCIM.OS E CORRECÇOES 

A .• 

A B BADIA . Villa da. Bahia. Acc~esce nte -se. no fim: Na 
obra; 111emoria, sob1•e o Estaclà. da B ah•:a. 1·893 ( publ icação 
Offi:C1a l) lê- se: « Insignifibant9 e decadente viHa situada á 
margam dir . do rio Real, a cinco l'egrras acima de sua' l:õz , de 
feia e má edifiçação, com egreja m a-triz de N . S . da A:llbadia, 
em um a praça, casa de Conselho em comp!-e·ta ruina, sem in
dustcia nem commercio. llls!e estado é de-vido á mud'ança:, 
que,. por convenienciaudo· commercio, se fez da- séde da: villa 
pau a pov . da Cachoei>ra da Abbadia, situada a duas leguas a O. 
deste pon·to até· onde o rio Real é navegavel e onde principiam 
as cachoeiras. Es~a tem. uma fe ira conconida, estação telegr.a
phica, casa de Conselho e alguns tra-piches, com ruas tortuosas, 
de fe ia edificação e uma egreja em cons~rucção. Egrejas ha. 
tambem, a de Sa-nto Antonio na p0v . ele Cepa; Forte, a-ci•nco 
leg-uas e meia da vitlla, e na do Mangue Secco a ele San·ta Cruz 
na <foz· do rio Real . O co=ercio nestas; povs·. é mais actiYo e 
relaciona-se com a Bahia e Estancia . No mu n . ha se~e eschs .r 
n a anti-ga villa, Cachoeira, Cepa Forte e lllangue Secco, Seu· te·r
r eno é -pequeno, mas ·tem boas mattas e lavour.a•peqnena de fumo, 
can~a, mandioca e cereaes . Co-gtam- se>tambem wlguns engenhos· 
IDOVldos a vapor, agua e a.nimaes. A egreja cle•N. S. da AbbadiaJ, 
crea{<.ão do XVI seculo, foi• erecb em freg .. em 17l8, com o um a 
das vi-nte que, em execução do alvará r ég io de 11 de abril de 
1718, foram Cl'eadas pelo ar cebispo D. Sebastião Monteiro cTa 
Vide . .A ;illa fo i crea-:la pelo v im~-re i F ernandb é:eaar de 

' Menezes em execução á o~dem rêgia de 28 de abril de 1728 " '· 
Passou a denominar~se Cepa· Fo!"te peht Lei n. 287 de 6 de 
setembro de i 898 . 

.ABR.ANTES. Villa da Bahia . Accrescen.te-se n0 fim.: Na 
obra l'vlemoria sobre o Estado da Bahia ( i893 ) lê-se o seg\Uin.te 
a r,espeito dessa villa: «Situada. a pouca ~i stancia da foz do 
rio ele Joa=es e cercada, além d1sto, em fovma ele fercadul'a 
pelo riacho P oassü e pelo Capi-vara, a quarenta e quatvo kllo~ 
metros ao nor te da Bahia e d u;;.s leguas ela estação do P arafuso, 
da Es·~rada ele Ferre da Ba.hía a Alagoinhas,em posição saudavel, 
pequena e ~ecadente , c_om duzentas e cinc~enta- casas ele con~ 
stL•ucçào baua, mas ca1adas e algumas en.ndraçadas, formando 
duas ruas e u ma praça. Nesta está si~ua_da a egrej_a matriz do 
E spirito-San.to , espaçoso templo const_rmdo pe~os JeSULtas, que 
ao lado delle tinham um convento, hOJe em rumas. Dos restos 
deste, depois, ele grande3 concertos, C(lnseguio a municipalidade 
formar o seu _paço. A!ém desta egt·ej a conta o munici.p.io a de 
Santo Antomo de !pitanga, antiga matl'iir.~: , a duas leguas de 
dis tancia da villa, na estrada da Bahia. E: g.vancle , tambem 
edificação dos JeouHas , que ahi tinham tambem um convento · 
foj templo rico, COm im portan tes alfaia;.~ ele pra·ta e OU•I'O e um 
patui mon io de t erras; a de S. Francisco. de Jauá., capella 
construída na povoação deste nome em 1.S86 poe Herculano 
Francisco Duarte ; e uma. · capellinha edificada em i 887 na. 
po.voaÇ<ão do Portão pelos- moL·aclot•es . Não ha feira na. villa : 
uma que por duas vezês a camara intento11 estahel cer na 
povoação do P a.r a l'uso, nã o foi avante pelas g 1·andes desord ens 
que se da vam . O commercio da villa e Sllas povoações é 
pequen o, mas t êm suas r elações com <!, Capital, i'vlatta de São 
J oão, Pojuca, Çatü e Alagoinhas. O mun ic1pio não tem inclus.
tria particular; muitos dos seus h abitant,es empregam-se na 
factur a de cat•vão ele madeira, tão prejudicial á l a.voura, · 
nem só pelos estragos que se fazem nas ma:ttas, como 
pelCiJ a bandono em que fica a agricultuL·a. Além desta occlL~ 
pação, dedicam- se á fa bricação ele azei~e ele côco e de dendê, 
á pescar-ia e á a lgumas pla11tações de maru:lioca•, caunas- para. o 
fabrico de rapadu~as, pimentas malagnetas , h avendo pessoas, 
que vivem excLusivamente•· desta pla ntação, cebolas< bra ncast·e 
coqueiros, dos quaes ha fazendas grandes com seis, oito e•até' 

dez. mil pés, A plantaçãõ de fumo es tá> em. pninciplo, bem como. 
a do café . Os antig~s _e celebres eu,g,enhos estão quasi de fogo, 
morto desde a. a boliçaro . do elemento servil : co-m tudo ainda 
hoje ha q.ualro, dos quaes um movi<fu a 'lapol.' 'e tr.es por agua,, 
e /l'l'a·ncle numero ele engen~ocas, de rapad.uvas·, movidas por 
bJts ou caval los, um. alamh1que em lYfo11te-Gordo e cliv.ersas. 
olar.ias de· t~lhas . e tLjolos. A cri~cão de g,;>do v.accum é pequenar 
grande, porem, é a. do stHuo,.l.amger.o e cabrum, par,ticular.mente : 
n~ Mont:~-Gordo •. ~a no mun. a lgwnas minas não ex.plc,n·aclas ele 
chamantes nos _nos. Imba~sa~y_, Camaçar.y e Areias,. e pe:ct~ 
da vJlla cfescobr1ram, no pnnmp10. elo seculo ,. Guilherme Cheia
tavão ~e~dner e Luiz cl ' Alincou:ct, minas de goaphi;to, tambem 
até ho_J e IDexplo1·adas .. Ha na villa um. cemiterio fei to. em 1889,, 
cercacto de páo a pique, com por tão, e cruzeir~, mas sem car
neiro& e capella. Ela seis eschs., das q.ua~s- duas n a villa uma 
na po.v. de Santo l'unaro de I pitanga, uma. na pov. do Para-
fu~o e duas em lVlonte-GorJo. As oommunrcacões da villa 
_]}at·a a ca pih l são feitas pelas es tradas, ele ltapoan P irajá e
pela estrada de ferro , na estacão. do. P ar afuso .. 'Ca'mhem por .. 
mar e !las se fazem, comcLuanto raras vezes p.ov a lg.um sa;ve il'O 
n ão podendo haver viagens regulares pelos ~ bstacu l os , das barra~: 
elos rios Jo::wmes . e J acu ipe. E' partic.ularmente no mun. que
se acbam os morros ele areia chamados lençóes de.Itapoan pelos 
navegan.tes . O mun ., é rico em aguas,. pois, além dos rios 
Joannes, C~piva.ra . Grande, J ucuige e P ojuca, existe g.rande 
numero de rJachos; tanques, lagôas e pentes. Orio-inou-se esta 
v i lia de u,ma a11tiq uissima aldeia ele índios denominada Espiri to · 
Sant9, fundada pelos jesuítas n o temqo' do governo de lVIem. 
de Sa, que a esses inclios deu, a . 7 de setembro de 1562 uma 
sorte de terras em sesmarüJJ. Em virtude da P .rovisão do' Con~ 
selho UltL·amal'ino de 28 de setembro de i758 foi alli instal
lacla a villa com o n ome de Espírito Santo d; Nova Ah l'antes 
pelo IJh·. João Ferrei-ra de !3ittenc~:mrt Sá, sendo sua capella• 
nesse mesmo anno elevada a !Datriz. Em 1846 foi extincta pela 
Res. Pro:v. n... 241. de 16 de abnl, sendo restabelecida · :gela 
Res . u, 310 de 3 de junho ele 1848» ., 

ACARÁ . Villa do Pará : Linha 13, depois de Araxiteu-a 
accrescente·se: Mecoem, Thomé-assú . Accrescente- se n o fim _; 
N9 . mun. fi~am as povs. : -f\- ra:riteua, Mariquita de Barxo, 
Ip1tmga, Belem, Turé, Boa Vtsta, Uruquat·a' e Tapiocaba. 

AFFUÁ . Accrescente·Be· no Supplemento do I vol: Foi ele,. 
vada, á cidade pela. Lei n. 403 ele 2 de maio de 1896 e instal-
lada a 14 de julho do mesmo anuo . ' 

AG,UA ~DENTE. Arra._ial da Bahia. Alem do que se acha 
nos Accresctmos e C01-recçoes accrescente- se no fim ma is o se
guinte_: No livro i\!Iemor icG s?br e o E>tado ela Bahia -1893 (pu
bl•caçao o.fficml ) l e- se o segumte a respe1to dessa v m a . «S ituada 
sobre a margem esq. do l'Lo Para mnlim,. oito leguas- distante da 
cidade de M-inas do Rio de Con tas, composta de casas te t'J'eas 
de bôa_ e alegre construcção, formando nove ruas e duas praças~ · 
S . Joao e In tendenc1a. Nesta ulttma acha- se a mat.v.iz do 
Carmo.,. unica eg1·eja da villa, havendo , pm-ém, outras fóra 
d'ella , como a antiga matriz do iYiorro do Fôgo, na dista ll cia de 
duas leguas, a ca-pella ela Conceição, na pov. da Bal'r a. em 
egual distancia, a de S. Felix da Roça, gra~tde d istante seis 
leguas, lagar ele muitas r omarias , e fi nalmente' a de Santa 
Mana do 0 uro (Mamonas-), a dez leguas da villa. Na mesma 
praça dia Intendencia,constntiu~se uma casa. do Conselho e em
quanto esta edificação não; chega a term:irr-a..r - se, t em e~te · suas_ 
sessõ.es__ em uma casa par tícula ~. Na p1·aça de S . João, em. um. 
barcacao< para esse: fim con~tru1do -, tem lmgar as• feivas semanaeB>. 
um. tanto dec Lt~cente em ":1rt1:1de das r.espec ~ilvas seccas q.ue tem 
asse lado a se~:tao .. Ha. ceml.tenw com capella. ID eornmer cio local 
é vivo; a villa pessue oiJto lojas, algum as com variado sol.~ Í:
mento de fao:endas; verd~deiros logares on-de de ·tudo se en-· 
contra•. Este· comm.ercio en~nete_m relações com a capi.tal dm 
Estado, e com. quast. toda s as ctdades e t nlhtii do se1·tão e rio-
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de S. Francisco. Além das duas eschs. da villa, ha mais uma 
na pov. de San·ta Maria do Ouro (Mamonas), duas na freg. ele 
de Santo Antonio de Paramirim, uma no pov. de Cannabra• 
vinha e duas no ele Santa Rita elo Páo ela Colher. Os habs . do 
mun. entregam-se á lavoura de canna, a mais forte, cereaes, 
ma:ndioca , café, algodão, marmeleiros, etc. H a minet•ação de 
ouro, sen·clo o mun. cortado de senli.s as mais auríferas do 
Es·tado, além de outros mineraes preciosos e ainda pouco ex
plor ados. I-la tambem criação de gado vaccum, cavallar, lani
gero e caprino. A industl'ia maior do mun. é a de assucar, de 
optima qualidade, e tecido~ de a lgodão. Contam-sa mais de 
quinhentas engenhocas que fabricam _bom assucar e rapaduras 
em grande quantidade. Para o fabrico dos tecidos de algodão 
ha muitas f~~bricas pequenas que produzem panno branco e tintu, 
cobertores, calças , casacos, t•edes, chales, meias, luvas e 
outros artefactos. A maior no·tabilielade ela villa são clous poços 
ele aguas thermaes muito proficuas nas doenças gastric:).S e cler
maticas. Suas aguas são for temente saturadas de saes de soda. 
Estes dous j orros ele agul!' quente, que deu nome a villa,_ são 
alimentadas por uma so 1ag·ôa central e tot·nam-se curwsos 
pela communicação que entre si têm. Entre ambo's, n'um es
paço de cerca ele cincoenta me·tros, corre o rio Paramirim que, 
recebendo estas aguas em gt·ande quan ticlade, toma o gosto 
alcalino, que cl'ahi pnra baixo tanto prej t1clica a p ureza e gosto 
de sua· agua crystalhna. Dista a villa cerca ele cem leguas ela 
capital c0m a qual se .::ommtmica pela E. de F. Central ela es
t ação ele Machado Portella em diante, 40 leguas ele Agua 
Quents. A agua potavel é abundante no mun., pois além ele 
pequenos ribeiros, é o mnu. cot•tado por diversos possantes rios, 
como o Pará -mirim, o Morro do Fogo, o Pires e o da Caixa, 
que se prestam a regar a lavoura em quas i t oda a extenção 
dos seus cursos. No anno de 1843 a Reii. n. 169 de 29 ele ma-io, 
creou no antia-o pov . do Mert·o do Fogo, oriundo da epoca elas 
pl'lmeiras exp"iorações dessas regiões nb principio do seculo 
XVIII, uma fre-g. que em 1778 ·chegou a ser pela Lei n. 1. 849 
de 16 ele setembro elevada á ca t egoria de villa, aliás, não 
installacla . Crescendo, porem, nesse entretanto na fazenda do 
coronel Libera to José ela Silva o pov. ele Agua Quente, duas 
leguas clis ·~a nte, para ahi passou-se a sécle da freg . e por Acto 
de 24 ele março ele 1890 elo governo elo Estado foi elevado á 
villa, installanclo-se esta solemnemente a 23 de maio elo mesmo 
anno,. 

AGUAS PARADAS. No Suppl. do I Vol.Arroio do R. G. 
elo Sul. Accrescen·te- se no fim: O Sr. A. Varela diz Aguas 
Furtadas. 

AGUAS VERDES. Ribeirão de Minas. Accrescente-se no 
fim: Desagua na margem dir. elo rio Sapucahy , abaixo do Bar
nnco Alto. 

AGULHAS NEGRAS. Pico mais elevado ela serra do Ita
tyaia. Accrescetrte-se no fim: Sua ascensão pela vertente S. é 
considerada, im pra·ticavel. E ' pela vertente elo N. que as Agulhas 
Negras são consideradas como sendo accessi veis e, mesmo ass im, 
em conclições extremamen te clifficeis, e até perigosas. Ficam a 
O. do Itatiayassú, cuja elevação é de 2.841 metros. 

ALCANTARA. Log . do Rio de Janeiro, na freg . de Cor
deiros. Linhas éluas em logar de mun. ele Nyterõi leia-se mun. 
ele S . Gonçalo. 

ALCOBACA. Vflla da Bahia. Accrescente-ile no fim: F oi 
elevada á ca·tegoria de cidade pela Lei n. 122 ele 20 de julho ele 
1896. . 

ALC0BAÇA . Parochiaclo Pará. Accrescente-se no fim: Em 
seu territorio ticam o rio Tocantins, os igarapés Pucuruhy, 
Pinta Oca, Marú, Caripé, Santos, Petinga, Retiro, Hermiuio, 
e as ilhas elo Pamá, Santos, Porcas, Arcos e varias outras me
nores. 

ALEM PARAHYBA . Cidade ele Minas. Linhas 31, depois 
de Limceiro accrescente-se Pirapetinga, Angú. Linhas 23 depois 
de Novo elo Cunha accrescente-se S. Luiz, Volta Grande, Santa 
Clm·a, Vallão Quente, Va1lão elas Banneiras, Fot•migp. , 
Mello Barreto e Agua Limpa. Linhas 69 depois ele Leopoldina 
accrescente-se e ÍLitUramente pela de Ponte Nova ao Rio P <wdo. 
Accrescente- se no fim: A cidade é ligada a Porto Novo por uma 
linha de· bonds. Tem tres ilhas a ele Luiz Cerqueira, a nt. José 
Jorge, a do Rosario ou do Esquerdo, com um theatrinho e a do 
Aguiar com um hospital para variolosos. A cidade é atraves
sada pela E. de F. Leopolclina, que pecorre diversas ruas e a 

pt·aça Coronel Breves, onde se acha m a Ma triz e o eclificio da 
Camara , O dist. da cidade em 1896 tinha 109 casas de negocio 
e ·todo o mun. 256. O mun. ·tem ainda duas fab ricas de ma
chinas para a lavout·a, uma em Porto Novo e ou·tra em Vol·ta 
Gt•ande, uma em S . Luiz, duas cai eiras em An&'ustura, clous 
Euganhos Centraes um em S. Luiz e ou·tro em S. Sebastião e 
diversas colonias . A renda do mun. ascendeu e m 1895 á 
180:000$000 "' 

ALEXANDRA . Colonia do Paraná. Linhas seissupprima-se 
Morro elo Inglez e Stlbstitua-se por Piedade, 'l'aunay Santa 
R ita e accrescente-se no fim: Os nucleos Taunay , P iedade e 
'l'oral ficam á margem esq . elo rio Ribeirão, o nucleo S . Luiz 
fica á margem di r. elo mesmo rio e o Sa u·ta Rita á margem esq . 
elo Emboguassú. Essa colonia tinha a sua sécle á margem esq. 
elo -rio Ribeir ão, barra elo Tora!. 

ALTO PARAGUAY DIAMANTINO. Com. de Matto 
Grosso. Li11has tres depois de 187'! accrescente-se a Lei Q. 106 
de 16 de j ulbo de 1~95. Li11has quatro em logar ele Compre
hencle os ·termos le1a -se Comprehencle o termo. Supprima-se 
no fim: e do Rosario. 

ALMAS. Villa da Bahia. Accre~cen~e-se no :fim: Essa 
villa situada a 60 kils. ela cidade de Condeulla, na fron teira 
mineira , em posição mui-to salubre e clima quen·te, com um 
vas·to termo composto da freg . da vil! a e ela ele Santa Rita elas 
Duas Bal'l'as, com egreja matriz ele N. S . ela Boa Viagem e 
Almas e casa elo Conselho. Os t errenos do mun. são ferteis ·e 
aptos para a lavoura e a criação . O tel'ri-borio ao S. dessa >illa, 
pertencen te hoje a Minas Geraes , fez an-tigamente parte da 
Bahia quando o desembargador Pedro Gonçalves Cordeiro foi 
completat· a obra da creação ela villa ela Jacobina, mandada 
insta llar pelo vice-rei Vasco F ernandes Cezar de Menezes, em 
execução á Ordem Regia de 5 do ngosto ele -1720, pelo desem
bargador Luiz de Siqueira da Gama, c1ue não chegou a exone
r a t· - se da commissão por ter adoecido em caminho. Foi então 
substituído pelo coronel Pedro Bat·bosa Leal, que erigiu a villa 
na Missão de N. S . elas Neves elo Sahy, sendo transferida pelo 
dito elesembargado1· Cordeiro nem só a séde des ta villa para o 
sitio ela J acobina, como, marcando os limites do novo termo 
designou como ·taes Sergipe d'El-Rei, a villa ele Maragogipe, 
Ilheos na pancada elo ma r , Pernambuco pelo rio S . Francisco 
e a capitania de Minas Geraes pelo l'io elas Mortes . Não po
dendo, pela enorme distancia, os ouvidores ela Bahia fazer as 
correições em tão vasto t ermo, vinha nelle fazel .. as o elo Se rro 
Frio, h·regularidade que a corôa procurou sanar, manclanclo em 
10 ele clez~mbro de 1734 c1•ear desses dists. uma nova com., não 
com o nome de Jacobina, mas sim com o oilicial ele com. ela Bahia 
da parte do sul, com. que foi installada por seu primeiro ouvi
clot·, Manoel da Fonsca Br.t ndão, do que se lhe passou Carta 
a 30 ele junho ele -1742, o qual, tomando posse, mandou obser
var a an·tiga demarcação. Descobertas em 1727 as mi nas cha
madas novas , mandou a P1•ovisão elo Conselho Ultra marino de 
20 ele maio ele 1729 a Vasco Fernandes Cezar de Menezes , em 
virtude ela Res. de 17 claquelle conselh®, que se consenassem os 
dist. das minas em questão na jurisdicção da Bahia, tendo-a 
embora o ouvidor de i:iet•ro Frio com subordinação do vice-rei. 
'l'rinta e um annos depois, á ins·tancias e infiuancia elo conde 
de Bohadella, foi expedida a Provisão ele 20 ele aaosto de 1760 
do mesmo Consel_ho Ultr~ma;·ino, ordenando qu~, como pelo 
Dec . ele 17 ele_ ma10 de 17::J8 Ja havia mandado separar do go
verno da Bahta as minas novas do Fanado e unil-as á com. de 
Seno !rio, tocla jurisdicçã? das r eferidas minas ficasse perlen
cenclo a com. elo Serro Frw e ao Governacler de M-inas Geraes, 
conforme a Res. que a 26 daquelle mez e anuo tinha sido to
mada em consulta elo Conselho Ultramarino. E eles se tempo 
em deante recuou a fronteira para os rios Verde grande e pe
queno, serra das Almas, morro de Condeuba e Vallo Fundo , que 
até hoje tem sido guardada. 
ALME~DA. ,Villa da Bahia. Lit;ll~as t1•es. Depois de per

tenceu, leta-se srtuada em uma plamCle, entre os rios Cedro e 
Mu·tum. Accr escente-se no fim : Comprehende o clist. elo Sururú 
e os povs. de S. Francisco elo Mombaça, Sapatuhy, Commercio, 
Almas, Páo Cedro e Mussuguê, todos com capella, Lavoura de 
canoa, café, fumo e cereaes. Nasceu ele uma capella par·ticular, 
edificada em terras ele Autonio Coelho da Almeida Saneie. 

AMARO (San·to). Villa de S. Paulo. Accrescente-se no fim: 
Comprehende, entre outros, os bairros: Va t·gem do Soccorro, 
Vallo Velho, Santa Cruz elo Parelheiro, Rio Bonito · e Ça
pellinba. 
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AMONT ADA . P ov . elo Cead . . Accr asce:1te- se no fi m dos 
Accrescimos e Correcções do 1 o vol . Foi de novo elevada á villa 
com a mesma denominação pela Lei n . 424 de 29 de se tembro 
de 1897. 

AM P ARO. Cidade de S. P aulo . Acc t·escente- se no fi m. E m 
:1.898 assim clesrevi essa, cidade pelo Jornal elo Gom?neroio . Ao 
de ixar a cidade do Jah ú regr~sse i pat·a Campinas afim de per
·correr a linha i'I'Io<>yana. Dir igindo -me ao Dt· . José Pereira Re
bouças para pedi r-lhe u m pcbsse, aftm ele percor ret• a linha fer rea 
sob a sua ir reprehensi vel cli recção, folgo em declat•ar qqe en
contrei no clistincto profi ssional um perfeito cavalheiro . Além 
do 11asse, com que me honron, dirigia uma circular a todos os 
Age11tes das estações de·te rminanclo-lhes qtte não só me per
mittissam viaj8.r até nas machinas, como que me recebessem 
com a maior fidalguia e me pt•estassem todos os esclarecimentos . 
Viajei, pois, por essa es trada com todas as accommodaçõe.~ e 
fui tratado pe lo seu pessoal com todas as attençõas. Tomei em 
Campi11as o r~bpiclo ~e R ibeirão P!'eto e dirigi - me para a cidade 
elo Ampo.ro . Passei pelas esLaçoes ele G~tanabarc• no kLl . 3, 
Anhwnc•s no ki l. iO, Tanq1dnho no k il. 20, Garl~s Gomes _no 
kil . 28 e JagLta?"!J no kJl. 35. Parando nesta ul"t1ma estaçao, 
ap1·oveitei- me da demora ele 2~ mim~ tos para percor ret· o. pov., 
que ilc:t a cavalleiro da estaçao e a margem dJL•. do r10 Ja
guary. Consta o pov . ele a lgu mas casas, todas . mod_e1·nas, com 
·uma boniLa eg l'eja, consagrada a ,Santa Mana, sttuacla. em 
loo-ar eleva clo em uma praça, onde tambem se acha u m obelisco, 
te~do na base a segui nte inscripção: « ~o bemfeitor desta lo
calidade cidadão Coronel Amancio Bueno em gratidão pela 
egr eja de Jaguary, que edificou á sua _custa . Seus amigos e 

.admiradores, colonos e aggregados decltcao esta lembrança . Ja
gua1·y, ·18 ele setembro ele 189<1. » Tem duas fabricas de cerveja. 
De Jagua t·y tomet o ramal do Amparo e segm para a Vllla ele 
Pedreiras, a 45 ki ls . de Campinas e a 10 do l,mparo, at1·avess·1da 
pelo l'io Jaguary, que une as duas partes da villa por u ma 
[Jon·te de madeira com pi lal'es de pedra, ficando a estação á cli 
.:t·eita clac1uelle l'io . E' uma vi !la feia, sem regular arruam"lnto e 
com as casas amontoadas u mas sobre ou tras, sem arte nem 
gosto . T em egr eja ma triz da invocação de Santa Anna e a 
capella elo 13om Jesus. E m urna praça, e11tre esta ultima capella 
-e a cadeia, ergue-se um obelisco, menot• qne o de J aguat·y, e!n 
recordação elos s e. rviços prestados ao _Ioga r pelo Cor onel J o_ao 
'Pedro ela Gocloy Moreira . '!'em a .. :nlla ctnco fabr1cas de cervep, 
duas ele ma cal'l·ão e uma popu1açao ele i.OOO habs . Da !'edrell'as 
seaui para a cidade elo Ampa ro, pass melo pela. estaçao de C~
q~~ci1· os, a i O kils . de Ped.rerras, banbada pelo r to Camandomna 
e pelo ribeirão do Mosqurto e com as capellas da Appat·ectda e 
de Santa Cruz . E' Amparo uma ctdade grande, Situada em 
lo<>ar elevado a 666 mehros de aHilude (na estação) abravessada 
peio rio Camandocaia e pelao ribeirões Pereiras e Ribeir ão, 
.que nasce com o nome do Corr égo Vermelho. _E' uma cidade 
de muita vida e de gr ande movtmen bo commerctal. Depors ele 

.Santos e Campinas não vi ou tra cidade de egttal movimento . 
P iracicaba e Ribeirão P reto são-lhe inferio r.es . Dlvide-se natu
ralmente em tres partes : cidade velha, ctclade n~va e parte 
subur bana. A pt·imeir a tem um aspec~o quEl nao agl'ada . 
Suas r uas são estreitas, tortuosas, quast t oaas em lacle1ra, 
com }Jasseios cimentados, sem calçamento, illuminadas por 
fócos de magnifica luz electrica e com diversos chafarizes de 
excellente agua.. Todas têm p lacas com as respectiv111; de
nominações . A segundét, a lés te ela primeira, é bonita; tem 
ruas largas , rectas, re lativa mente planas, com bellos predios, 
bonito ja rdim, Grupo Escqlar, theatro João Caetano e o impor
·tante colle"'io Benjamin Const:w ·t, proficientemente dirigido por 
Carlos Fet~·eira o mavioso poeta das R osas loucas, Llm talento 
de primeira orcl~m, u m coração angelico e um republ icano iu
transigeate, mas completamen te desan1maclo, como eu . Jl!o.con

<trei-o jv. meio gasto pelos a 0:~os e pelas contrariedades polrtwas. 
Convet·sanclo- o. t tve occas1ao de observa t' que elle conset• va a 
vivacicla.de dos· tempos de moço e tem no coração semp1·e viv,1Z 
.o culto e o amor pela Repubhca . Pareceu- me, perdôe- se- nos a 
comparação, ull!a c~amma bt•ilhan te e i11tensis ima cl~ntro c!e 
u ma lampacla ja meLO enferruJada e gasta. Pobre am1.go ! No 
:fim clJ. viela ensioar meninos! 'l' uque, com o preparo inte llecbual 
.que possues, tinhas direi to a occu1p .r os . primeiros lo€\'a res na 
Republica; si esta fosse dos republ1ca_nos l Mas . . ·. con,ttnuemos 
-na descripção da cidade . A r ua mars commet•ctal _ e a Treze 
-ele Maio, onde se encontl'am estabeCimento de pl'!meu·a ordem. 
E' comprida e s inuosa . P ossue a cidade diversos largos, entre 
.os quaes os da Matriz, do Rosario. de S . Benedicto, ele J oão 
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Ferraz , da Estação e do Dr . \. raujo, onde se acha.m o Met·caclo 
e uma boa ponte met a lliea sobre o Camandocaia, a qual dá 
passagem para o b:ü rt·o Anna Cin·tra . O melhor templo da 
cidade é a Matriz, si tuacla em t er reno plano, no lar go do m1lsmo 
nome e com a ft·en te voltada pa,ra a rua Treze de Maio . Tem 
duas tor res, abaixo elas quaes acham-se as astatuas de S. Pedro 
e S. P a ulo. Ainda não está prompta a reconstrucção elo seu 
interior, onde além do altar- rnó t· e ela capell a. de Sacramento, 
notam- se mais quat ro al t:tres lateraes, todos de marmot·e, do 
Coração de Jesus, da Senhora ela s Dô res, de S. José e da Se
nhora da Apparecida. Alem da mat t· iz, possue a cidade mais as 
egt·ejas do Rosario, em rtünas, e S. Benedicto e as capellas de 
Santa Cruz e S . S3bMtião . A egreja de S. Benedicto está si
tuada em u ma p~quen a elevação a com a frente voltada para o 
norte : te m duas torr·es . Foi começada por um ca l't'oceil'O ele 
nome João Bichinho, que empregou todo o producto do seu 
tr•abalho na sua construccão . O thea tro João Caetano é pequeno , 
mas bonito . Se11 inte rior é bem ornado . 'l' em uma ot·dem com 
'17 camar otes , galeria e varanda com 80 cadeiras . A platéa 
co!:!:po r ta HO cn.deiras. 'l'em no tecto uma bella allegoria, vol
teada com meclalhõos de artistas nacion aes. O hospital .Anna 
Cin t t·a esLa bem local isado em uma grande elevação , de onde 
se av ista Locla a cidade . Fi ca no ban·o ,t~nna Cintra , á margem 
direi ta do Camancloca ia . Occupa u m vas·to predio, dividido em 
duas secções, para homens e mulheres, com 50 leitos e uma 
ca pella, onde a lém de u m bonito Christo pinta lo por Almeida 
Junior , encontram-se mais os ratl'atos elos Bar ões de Campinas 
e de Cintra e de D. Anna Cintra . Tem um pequeno observa
torio meteorologico. O ed ificio e partes annexas do hospi tal 
foram doados pelo B:LL·ão de Campinas, seus fi lbos e cunhados . 
O patrimonio elo hospital era ele iOO :OOOS , aucrmentado por do
nativos p:triicnlares . A casa da Garoara e caâêa fun.cciona em 
um pt•edio , no largo Municipal com a frente voltada para o 
nor te. No pavime n to tel'l'eo f unccionam a cadêa e quartel e uo 
super ior a Cam ara i'llunicipal, 'l'besouraria e o Jury . Na sala 
das sessões da Camara acham-se os r etr a·tos elo Dl'. Bernardino 
de Campos , Conde elo Pamahyba, Dr. Ar Lbur Prado e Coronel 
Luiz de Souza Leite, ·todos pi ntados por Almeida Junior . Na 
fa,cha da acha- se um t'elogio com dons mostr adores. E' toda 
illnm inada á lltz elecbrlca . O G1·upo Escolar, mandado construir 
pelo Governo estadoal , está situado na rua L uiz Leite. Não se 
achando ainda completo, o Grupo funcciona em um bello 
predio no largo ele S. Benedicto, em frente ao Jardim Publico. 
O jardim, que é gra11cle e está zelosamente tratado, fica si
tttado no largo do mesmo nome. São clous jardins ligados um 
a o outro e um á cavalleiro do outro . O mais elevado acha- se 
construido em terreno onde foi um anLigo cerniterio. Ha ·na ci
dade ainda um club denominado Oito de Setembt•o, que func
ciona em bom precl io á rua '!'reze de Maio, e uma Loja Maço
nica, que mantém duas aulas d iurnas para amb.os . os sexos e 
uma nocturna pam adultos . Tem a cidade L500 pr eclios, um 
Banco Industrial Amparense, uma casa e uma Agencia Ban
caria , dous hoteis, cinco pbarmacias e mui tas casas ele diffe
rentes ganeros de negocies . Possue a cidade ainda um bp m 
HospiLal de Isolamento a um kilometro ela cido.de, á margem 
esquerda do r io Camandocaia e ser~'ido por u ma ponte me
tallica . O mun. é percorrido pelas serras elo Pantano, do Cara
guatá, do La:Dbedor, do Feixo, além de ontt'a s e regado pelos 
l' ios Jaguary e Camandoca ia e pelos ribeirões e conegos Taba
ranas, Onças, Muquem, Guedes , Mosquitos, Porcos, Pliry, Agua 
Clara, Boa Vereda , Fundo, Rosas, Pantnleão ou Cachoeira 
e Ribeirão ou Co t•rego Vermelho . A l avoura do mun. con
siste em café, cuja exp oL·tação é superio r a um mi lhão e qua
trocen·tas m il a r robas, O clima é mu ito saudavel, não tendo 
sido flagelladr. a cidade a·té o pt·esente por epidemia a lgt1ma. 
A pop . d<t cidade é ele iO. OOO habs . e a do mun . ele 25.000. 
Comprehenc!e os seguintes bair ros : Anna Çi nt ra , Ribeir ão , 
Ma tadou ro, Corrego Ver melho, Cort·ego F u ndo, Pantano, Vat·
gern Gt·ande, Limas , For quilha, F~t lcão, Lemes, Posses, Cas 
cata, Pa ntaleão, Brumado , Fecho, R ibeir ão, Coqueiros, Var 
ginha, Arêa Branca, Entre Montes , F igueira, Morr o elas Pedr as 
e outros . A cidade é abasLecicla de boa agua potavel cana li
sada de dous ma nanciaes s itudos a cêl!ca de 2 kils. A ill umi
nação pu bl ica é feita por laropadas de arco voltaico, em numero 
supei"ior a 90, roas que estão a inda se mo nta ndo, funccionando 
actualmente apenas 66 . A usina centra l é silua.da a 6 kils. da 
cidade, no Jogar deno:mi.nado Bocaina, nu ma baila cachoeira , 
que faz aproveitar em uma quéda ele 6 metros, 5 .000 li tros ele 
agua por minuto. Consta ele 3 dynamos do system Labour e de 
uma excitadora americana . Todas as ob ra s de arte são mu ito 
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solidas, ~em aspedo agradavel e a luz produzida e da melhor 
qualidade, podendo r ivalisar com vantag-em com a illuminação 
das grandes cidades Na cidade publica-se o Correio do Ampa>'O 
que· conta 12 an nos de e,; istencia. . Para Ampat•o ser uma cidade 
complsta falLa- lhe uffi Intendente Muniei1Jal, (!Ue s2ja intelli
gente e que disponha de algum a illustração. 

AMPARO. No Supplemen·to do I vol. Villa ela Bahia . 
Linhas 2, depois de Itapecu t·ú, leia- se : á margem di r. elo 
rio dos Pa"s e a 2-lo kils. ele P ombal. Accrescente- se no 
fim: Installa·la a 28 de fevereiro ele 1891. Os h a bs . são 
lanaclores e Cl'iaclores e entret em t•eln.çõea com merciaes com 
a Bahia, de que dis·ta 300 kils., e com Serg ipe . O mun., 
que é cortado pelos rios llapecurü , ItapecUl'Ü-mil'im e elos 
Paus, possue alguns engenhos que fabricam r apa.ll uras e as
sucar. Foi essa villa primitivamen·te uma fazenda de Manoel 
José de Aragão . 

AMPARO. Dist. de i\Iinas . Orago San·to Antonio. Linhas 
10, depois de outubro ele 1884, accrescente- se : não ·tenclo sido 
installada. Accrescen·te-se no flm : Fica situado á clir . do 
ribeirão elo Amparo em um pequeno contL·afol' be ela ser t·a elo 
Cham iné ou elo Amparo. Antes ela construcção ela E. ele 
F. Oeste de Minas foi es ta logar ele um movimento com
mercial bas tan·tg act ivo; era o centro para onde conve t•giam 
todas as tropas vi ndas do norte , porém hoje o sau commercio 
e insi gnificante. Sua altitude é ele 9.JO me tros . Comprehencle o 
pov. Cal'lclacle. 

ANGAHY. Rio de Minas, aft'. do rio Grande. Accrescente
se no fim : No dis·t. ele Lu minarias recebe o Manclebê ou Man
cleme, o Capi"t inga, o Palmita l, o Lava.rejo e o cot·r~go do Infet·no. 
Ha na c~choe ira ela Fumaça, nesse rio , uma fonte ele aguas, 
que denominam Santas e que affirmam serem thermaes . 

AN GICAL . Villa ela Bahia. Além do que se acha nos Ac
crescimos e Correcções do I vol. accrescente- se mais no fim : 
Situarla a 21 kils. do rio Grande em um a baixa ele espantosa 
iertililidacle, a 264 kils. ela cidade ela Barra, e 54 ele Barrei l'as 
e Campo Largo, composta ele umas 2JO casas -terreas, formando 
oito ruas e as duas praças, ela Ma·triz e Ruy Barbosa . Na 
])rimaira dellas acha- se a egreja pat·ochial, lendo a villa, além 
desta, mais a egreja do Bom J esus e a capella elo cemiterio. 
O commer cio é pequeno e tem relações com a Capi·tal, Joazeiro, 
cidade da Bana e Bal'l'eiras. A inc!ustria con3iste no fabrico 
ele assucar, aguardente e tecidos de a lgodão. Os habs. na sna 
m61· par te são lavraclo1·es e cl'ia·lores, possuindo um grande 
numero de engenhocas e muitos ·teat·es . No mun., per·t9 ela mis
são do AL'icobé, c~rre uma serra muito rica em peclra hume e 
na ela Ribeü a. ha ferro e outros me·taes. Além disto, ha as 
minas ele sal do Umbuzeirinho, Salobro e At t·avessacla , que, se
gundo affirmam, ·talvez sej am as maiores elo Es·taclo. Os ter
r enos elo mun . são bem r egados. O rio Grancle, que, atravessa, 
desde Barl'eira até sua foz, n o S. F1·ancisco, depois de um curso 
de 1?88 kil s. é completamente navegavel e suas margens ele uma 
[ertiliclade espan·tosa . A villa d is·ta 1.080 kils. ela capital, com 
a qual se communica por barcos pelos rios Geancle e S. F1·an
cisco a lé o Joazeit·o. Nasceu essa vil la ele uma fazenda do coronel 
José Joactuim ele Almeida. 

ANNAPOLIS . Dist . de S. Paulo . Accrescen te-se no fim : 
Foi elevado a mun . pela Lei n. 505 ele 2i de junho de :1897. 
Por su as divisas corr m os rios Pinheil'inho e. Pantano e ficam 
o morro Grande e a se rra elo Descalvado . 

ANTA. Estação da E . ele F , Cen.tral do Brazil. Accl'escen
te- se no fim: duas eschs . publs. e uma municipal, a capella 
ele San·t' Anna e uma ponte de ferro sobre o r io Pat·ahyba, em 
cuja margem clir. fica a estação. O arraial tem t ido gt·anele 
desenvolvim ento. Tem uma éSpecie de jangada que conduz gado, 
café e diversos generos de comri1erc io para um e ou·tr o lados elo 
rio . H a uma agencia fiscal ahi. 

ANTIMAR Y . Accrescents-se no fim elos Accresci mos e 
Correcçõe s elo II vol. : Foi res·taurada villa e com. pela Lei 
n. 166 ele 1õ de maio de 1897, q ue deu-lhe a denominação de 
villa F loriano Peixoto . O mun. é regado pelos L'ius e i "'ara -
pés, Acre, Reclempção, Ex·tl'ema, R iosinho e Caipora . 

0 

ANTONINA. Cidade do Paraná : á pag . 102, l nhas 27, ele
pois do mesmo a nno, acc l'escente- se : F oi suppl'imicla pot• Dec. 
n. 2 ele 15 de junho ele 1891, e res·tauracla pela Lei n. 15 de 21 
ele maw de 1892. 

ANTONIO ( Santo). Rio elo Rio ele Janeiro, aff. do Pomba . 
Accrescente-se no fim : E' importante pot• ser a causa ela ques
tão ele limi·tes entre esse Estado e o de Minas. Nasce ao N. 
da serra de Santo Antonio e recebe pela margem clir . o So
brero e o carrego do Retit•o. Des agua pe1•to da es tação de Pa
raokena. 

ANTONIO (Santo). An•oio do R. G. do Sul, aff. do Ivahy. 
Accrescente-se no fim: O SL' . A. Varella menciona um arroiO, 
deõse no ma como aff. di r. elo rio Jacuhy . 

ANTONIO DA BARRA (Santo). Cidade ela Bahia: á pag. 111, 
linhas 5, em loga r de comprehe n c\e o arra ia l elo Cancleal, : 
leia- se comprehencleos clists. do Tremedal, S. João e Sa n·ta Rosa. 

ANTONIO DIAS ABAIXO. Dist . de Minas, no mun . det 
I~abira. Acc rescen te- se no ftm : O dist. dista 60 kils. a E. 
da cidade ele Itabira. Conüna aSSE. e E . com o d ist . elo· 
Alffié, com 20 kils. no ponto mais d istao te e nove no mais pro
ximo; a NO . e N . com o de Joanes ia com 30 kils. ; a E. e NE. 
com os rios Piracicaba e Doce; ao O. com o ele S. José ela La
gOa a '18 kils. e com o de Sant> Ma ri 't na mesma ll irecção. F oi: 
fundado em consequencüt ela ex Lracção do otu·o, abi abundan
tissimo, nas marge ns do Piracicaba e outl'os corr egos, a elle 
afl's. Pelos vest íg ios dei xados pelos minei r antes parece terem 
vindo os explot·a~lores agttas acima do rio, depois de entrados· 
em sua barra no rio Doce, dahi a 96 kils., e fizera m tão po
det•osos serviços, que tiveram a coragem de murlal' o leito elo 
c:tuchl loso rio, no logar até ho.ie denominado Rombo. A tra
dição li ga esses n omes aos prim ei ros aventut•eiros que desco
bl'iram Cuieté e Guanclú. nos ftns elo 16o seculo , mandados e 
auxiliados pelos governador es ela Bah ia e 9S primeiros de Mi
nas. O nome de Antonio Dias ficou ligado ao do ca)1 itão An·tonio 
Dias A:clorno, em 1573 enviado explorador por Brito de Al
meida, gove t·nador da Bahia , embora outros o queiram liga1· a 
Antonio Dias, taubatean'J, que, com outros companheiros , entret 
os quaes o padre Faria , em 1699, descobriram as minas de Ouro 
Preto. Quando os governadores ele Minas começaYam a favo
rece •· a exploração dessas mattas , foi pela margem clil· . elo rio 
Doca estabelecendo ao lon go ele seu cut·so uma ponte, depois 
conhecida com o nome ele - Q~teimacla - e diversos pt·esi
clios militares, sendo o ultimo em Cuiété, para gar an·tia dos 
ha bi tan tes , contra os ge n·tios antl'Opophagos, e clegt·eclo ele 
vagabundos a isso adrede r ecrutados . Os. serviços mais ex
t raorclinarios da minemção, como dissem os, são anteriores aos 
elo rib ir<lo do Carmo pelos paulistas, dos quaes nestas para
gens não g uarda lembrança a ·tradição, s inão depois ele muito 
h:tbHaclos os loga;res elo P iracicaba . Como quer c1ue seJa, é 
certo que nos princ~p i os elo 18o seculo os dous ribeirões , Onça 
Grande e P equeno, que hoj e correm no clis·t . de Alffié até per
derem o nome no Piracicaba, já ~ram h abitados por grande 
numero ele fazendeiros, e como sabemos que estes vinham se.:n
pre depois e em enconsequencia doa ·trabalhos de m ineraçao, 
podemos avançar a antiguidade de An·tonio Dias Aba i.xo aos 
fins ele 1500, ou principio ele 1600. Pouco augmentou, Sl é que 
não d iminuiu, de seu primeiro estado ; as construcções o cle
mon~·tr ,1m . . Tem uma i\Iatriz so!li.·i,•el e d uas pequenas ca
pellas. Sua população é de 5.000 h abs. presumiveis. O pov . 
é banhado pela margem esq . elo Piracicaba em um estrei to 
p~ssa~liço de pedras , que fo r mam taipaba. O clima é extt·aol' 
c!Jn arramente que n·te . Cu l·tm·a de cereaes canna e algum café . 
Inclustria pastoril. ' 

~PODY. Cidade do R . G. do Norte . Accrescente- se no fi m: Em 
maiO ele 1894 recebemos a ~eg~inte no Hcia a respeito dessa cidade. 
NorrcrA mS1'0RICA - A rJbaH'a elo Apody, ela anti ga capitania 
elo Rw Grande do Norte, fo 1 descoberta por Alonso Oj eda , que, 
acompanhado por Amedco Vespucio e João de l a Coza, segttiu 
rio acima. No dia 24 ele junbf) de 1499 fo1·am t er a uma g i·ancle 
lagôa cercarla ele taboleit·os are nosos e com as ma ro-ens bor~ 
dada_:; ele relva e frondosos arvoredos, chamada. p t lo';; gentios 
Itahu, 6. marg·em ocCJclental elo rro e que commun ica com e!Le 
por u m canal es treito, que a faz enchsr durante n. es taçã o in
vernosa . ~Iabitavam ahi os inclios Payacú~ , ela granel~ r aça 
tupy, alcleJaclos em tabas. 'l'omou o territorio o nome ele Missão 
ele S. João Baptista da Ribei ra elo Apody em r azão ele morat· 
á mal'gem do rio uma tribu com este nome. Ap3zar da resis
tencia elos inclios, o explorador Hojecla f11nclou os pri mei ros es
·tabelec Lme,Ytos. numa elas mat·gens, á leste ela lagoa , no Joga t· 
chamado Outeu·o, onde. havm uma g ,·ancle ta ba. Em -t533 ve iu 
o capuchi nho Fr . Fidelis, de origem ital ian a, v ar ladei ro ~pos 
·tolo, que ca thechisou os inclios em um bl'aço ela Jagôa, no logar 
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a que a tr adição conservou o name de Cõrt·ego ela Missão. 
E rigiu depois uma pequena ermida de barr o e madeü·a, de
dicacln. aS . João Baptis ta, ao norte da lagôa ao pé da collina , 
em cujo cimo es tá ed ificada a actual povoação. Com os tempos, 
crescendo a população el o Jogar, decra tou el-rei que fosse erecto 
em villa. A execução elo decreto foi commetticla ao j uiz de fóra 
Mig uel Gad os Caldeira elo F im Castello B t• anco, que, ch e
gando á Missão em 1702 e cedendo ás i nstancias dos criadot·es 
de gado ela Ribeira , não erigiu a villa e transferiu- a com os 
i nelios, que furtavam os gados, para a Sena elo Regen te , hoje 
vill~ de P orto Alegre, a 10 leguas ele dis tancia, na mesma 
·Cllipltani a . A.hi conseguiu elo por tuguez capitão Carlos Viela! 
Borromeu e ele sua mulh3r D . Marga rida de F reitas Noronha, 
a quem pertencia a Sel'l·a , doação ele .3. leguas ele terra para 
patrimonio elos inelios e nellas erigitt a villa . Para patrimonio 
da r espectiva camara municipal designou uma legua ele terra 
em quadro, que aos inelios fora doada por Alva,rá régio ele 23 ele 
novembro de 1700 e na qual está hoje edificada esta cidade. 
Em 1660 viera em ser vi ço el as missões o capuchinho Fr. Angelo, 
que edificou v. egreja. que actual mente ser1•e ele matriz, toda ele 
abobada, com campas no pa vi mento, collocanclo nella a ll';lngem 
de N. S . ela Conceição, que, por P rovisão de. 3 ele fevere1ro ele 
1766, quando foi e~·ec·ta a freguezia , foi ins titmcla sua pad roeLra . 
Em 2 ele feve reiro ele 1'84, achando-se r~chada a abobada elo 
corpo ela egrej a , cles.:t bou sobre.as campas, fazendo um horroro~o 
estampido, que se ouvi u na vtlla de_ Porto Aleg re. Em sessao 
.orclina l'ia do e:<lincto con sel ho presLcl enc1a l, de 11 de a br1 l de 
'1833 [oi esta povoação elevada a categoria ele vil! a, com o 
nom~ ele Apol1y, servindo-lhe de l imites os ele sua fr eg uezia e 
de patl'imonio para a camara mnnicipa l a legua ele terra que, 
,em 1702, tora dada ele pa ~l'imonio á ca mara ele Podo Alegre , 
·de que foi desmembrada. Procedendo-se á e leição, a 9 de ou
·tubro, installou-se a nova ca mara sob a presidencia do major 
João Nog ueira ela Sil ve ira . A posse foi clacla pelo vice- presi
·dente ela camar a de Por to Alegre, alferes Reinaldo Gauelenc.io 
clé Oliveira . A et•eação e divi s.o'io elo seu ·termo roi fei ta pelo 
m:esmo conselho presidencial em 14 de maio ele 1834. Foi fin a l
mente approvacla a creação da v illa e seu tet·mo pela Lei Pro
vincia l n. 18 ele 23 de março ele 1835. A cadeira ele pri meins 
lel'tt•as elo sexo masculino fui creaeln, po t• Lei ele 15 de out-ubro 
ele 18.27 . Sendo posta em conc ttrso, obe te~e:a o cidacl:ão Ignacio 
Francisco Dantas em 6 ele c, utubro ele 1ti3u. O pl·eslClente Ba
·silio Quaresma 'l-lol'l'eão lhe m andou passar provisão vi'talicia, 
'Vencendo o ordenado ele 250~ annuaes, pagos em qna 1·t e1s . 
Dantas prestou jmamento perante a ca mara municipal desta 
villa e en~rou n o exercicio ele seu emprego em 6 de novembt·o 
do mesmo anno. Pelas Leis Provinciaes n. 52 ele 2 de n0vembro 
·de 1840 e 7i de 10 ele novembro ele 1840, foi creada a freguezia 
e o termo do Martins, des membrado elo de Porto Alegre e que 
·tir ou grande parte elo ele Apocly. P elas Leis n. 87 ele 27 ele 
-outubro ele 1842 e 246 ele i5 ele março ele 1850, foi creacla. a 
freguezia e o te t•mo de Santa Luzia ele Mossoró, cujo t et•ritorio 
era t odo do de Apocly . Por portaria ele 23 ele agosto ele 1843 elo 
'Vice- presidente ela provincia,.ca pitão-m?r André el e, Al buquerque 
Maranhão . foi creado um t rtbunal ele Jurados e foro ctvll neste 
termo, pm; se terem apm aclo 55 juizes ele facto, desm embrando-o 
do ela cidade elo Martins, a que havi a sido incorporado em 
1842. P ela Lei Prov. n. 309 de 3 de agos·to ele 1855, foi creacla 
uma cade ira ele primeiras lettras, elo sexo femi nino, pa ra que 
foi n omeada, por concur so , D. Ann a Rosa Emilia , que ent.r ou · 
em exercício a 10 de jull10 seg ttinte. Pela Lei Prov . n. 408 ele 
1 ele setembro ele 1858, foi ct·eacl a a freguezia ele Ca t·aúbas, 
toda no t erri'torio do Apocly . Em 1860, o presidente ela pro
víncia, Dr. José Bento da Cunha Figueire:lo Junior, designou 
a egreja parochia l elo Arocly [Jilra a séde de um collegtu elei
tora l , pül' se r a fl'eguezia ma1s central elas tres r euntel<ts para 
a composição elo colleooio sendo- lhe marcado o numero ele '12 
eleitor es. Pela Lei P~·o~. n . 601 ele 5 ele março de -1863, a 
povoação e freguezia ele Caraúbas foi elevada á cate15ori a de 
villa e mun icipio, sendo clesmembl'aclo o seu terrttorJO _ clest~ 
termo. P ela Lei Pro v. n. 765 ele 15 ele setembro de 18 t5 , fo1 
este termo r eunido com o de Caraúbas e desmembl-ado da co
marca de Mossot•ó formando a comarca elo Apody. Pot· De
crebo de 24 ele cleze~n bro ele 1875 foi creado n e.s ~e termo, r eunido 
a o de Caraü bas, o logar ele juiz m unicipa1 e de orphãos, sendo 
nomeado o Dr . Aclelin o ela Sil va Pinto, quê tomou poPse do 
ca1•go a 24 de março segu inte . Pelo Decreto n . 6.136 de 26 ele 
abril ele 1876 foi es ~a comarca declarada d<l 1" entrancta. Por 
Decreto ele 22 de julho· de 1876, foi nomeado juiz de direito o 
Dr . R odo lpbo Hercula no Marinho Fa lcão, que a H ele se-tembro 

insta li ou a comar?a com toda a solemniclade, n om eo ndo n o dia 
13. promotor publico 1nte t·ino o cidadão Manoel A ntoni-o de 
Olive1ra Cor1olano . O promotor efl'ec·tivo, Dr. Francisco Octa
v iano da Nobrega assumiu o ca rgo no dia 29 . O r eo- ist ro " e t·al 
de hypothecas fo i ins tallaclo no dia ·18, se ndo nomeado offi~al o 
cidadão. J oaquim José Carla~ ele Noronha . O co cl igo de pos
t uras fo1san ccwnado pela Le1 Prov. n. 980 de 7dejunho ele 
1886 . ~ 5 de março de 1887, foi a villa elo Apody elevada á 
categor1a de ctclade. O acto solemne ele adhesão á o- ra nde causa 
ela republica n este município realisou- se a 25 ele ~ov em bro de 
1889, no paço municipal desta cidade, perante a respec tiva ca
mara e grande concurso de puvo, em sessão extraordinaria a 
co nvite elo seu presidente, coronel An·tonio Ferreira Pin~o . O 
gove l'llado r do Es·taclo, Dr . Aclol pho Affonso ela .Silva G01·clo 
por A c tos de 16 e 18 ele j aneit·o ele 1890, dissolveu as c amara; 
municipae~ e substituiu- as por conselhos de in te nclencias . A do 
Apocly, so b a p t·es iclencia elo ·tenente- cor onel L uiz Soa res ela 
Silveira , tomo u posse a 8 ele feve re iro . No ali sta mento eleitoral 
elMse anno, ap urm·~m-se 491 .eleitores no munici p io, que foi 
cltv.lcliClo em. 2. secçoes. Na rev1são d P. 1892, foram apltl'a clos 533 
ele!tores, ehvHlmdo- se o mumctpio em 4 secçõe;. A H 
ele se\embro ele 1892, foi eleita a intendencia e os jui zes 
cl ts trJCtaes, que tomaram posse a 4 de ou tu b1·o . 'l'oPOGL<AP ITIA 
Sit~•c•ção - A cidade do Apody está situada sobt·~ uma 
e legante col! ina a reno sa, ao lado esquerdo elo rio e a margem 
norte da lagôa do mesmo nome . Descor·tina- se um pa no 
rama encantador. A 14 leguas á leste vê- se a Serra ele J oão 
el o -yane, no mun. do Triumpho; á leste e norte, o g1·a ncle 
plato ou serra elo Apody , a 1 legu a e111 sua menor distancia· 
a '12leguas ao sul, a corclilheit·a elo Patú, em que so·bresaem a~ 
sel'l·as elo. Ca jueiro, 'l'res Cabeças, Martins, em cnj o cimo eles
ca r;ça a Cidade do mesmo nome ; P or to Alegre, em cujo cimo 
es ta s1tnada a v!lla elo mesmo nome ; lvlagclalen llJ e J atobá, que 
sepa l'a este Es tado elo m~nicipi o de Ir acema , no Ce::n á. Aspecto
O lado nol'Le elo mun. e m ontanhoso, cobe1·to ele matta~ e em 
algumas par tes pedregoso. A' E ., o terreno compõe·se de um a 
vas·t<1 pla nicie e varzea e é coberto ele innumeraveis carnaúbaes 
ele cuj as foJhas. se extra e cera para velas, formando um granel~ 
r amo ele n egocw, e ou·tras arvores. O sul é quasi todo monta
nhoso, com um te1•t·eno ondttlado, pedregoso e com gmncles 
penhascos, e em parte é a renoso e plano, ao oeste é geral mente 
elevado e plan o, f01·mancla um ex·tenso platô cober·to de mattas 
e ele um silvado intr a nsitavel em sua maidr parte. R ios - O 
mun . é r egado pelos t· t~s Apody e Umary. O Apocly nasce em 
S . Braz, no mun . ele Pau cl~s Ferros, que percorre ele su l a 
norte, 3 legnas aba txo ela ctdacle ele Apod y, depois ele cortar 
uma extensa varzea bordada ele frondosos car na,úbaes corre entre 
ri!Jas de p edra calcarea, talhadas na rocha entra ,;o mun de 
Mossoró , banha a cidade des·te nome e dese'mbocca no mar· na 
dLstanr:m de 21 le~ uas da cidade elo Apocly, com u m curs~ ele 
50 leguas, tendo diVersos LrtbuLarios. O OmarJ nasce na ser ra 
Caf nn ga, no mun. do Mar~i ns, e clesagua no Apody, cor·tn.nclo 
par te d0ste mun . 9o s ~t l. ao nol!te. Seu curso é de 20 l éguas. 
Com a cletwmtoaçao d;'l riachos ha varias s~cos toiTen ciaes, que 
só teem agua na es ta ,,ao clns chLtvas. Taes sa o os cham ados Pá~• 
da T ap,uya , Canwúba Secco, Jl!Iam~eiro, carrego ela :Missão, 
Ca·J"?za<>bas , Bcw·ra, Con·ego do Alet xo li!Ielcmc .. as Pintado 
P e,·eil·as, PendencúN, S. Jilmncisco, Acaoio Gidrana Ex~ 
t?'ema, c,·uz, Cajá, J a1·amataic~, Jl1. i?·aclor , .P,·o'l:eclo·t', Cctbel
lu do , Mu.r1·eco , I:J eoc?"I 'O, Capucb, F~tnclo, João Con'eia , Pacô -e 
Pedra . ·T odos ellHs cleso guam no Apocly e algu ns t eem Cl!rso 
de mais de -12 le,c-nns . L a g ócts - A principal é a elo It ak ú ou 
c1o Apocly, ao su l ela ciclacle , com 3 leguas ele co mpr iment0 e 
muita brguriL. E' piscosa e com fundo suficiente para canôas. 
Seccou em 1825, enchendo em -1 827 ; e em 23 ele setembro ele 
1878_, en chendo em. 15 de março el o 1880. Dma nte o tempo ela 
tert' l ,-el secca, ser nu o ·t ~rreno do seu lei'tu par a o plan·tt o de 
arroz! prodnzi~d o um a colhei! a espant osa . A leste ha ns lagôas 
Carrzlho, Fa:u, Fructus Ve1·melhas, Ramcula. So?'OYO' ct Rasa 
Ca>,1tclos, Caiçar:1, llarnb~wral, B oa Vista , R riclolldc•, Tc/ bolei1··o: 
Comprtda, Cabowho, Canto, Ca1"1'ei?•a e Umcwesei'I'Cts e ao s ul 
a ela fazenda ela Boa Vis·ta, todas ele a llu vião. No fim ria es
tação in Yernosa f?rnecem excellen tes pescarias. Ao nort a h a 
as ele S. Lourcnc~nha , Poço ele Ped?'CbS . J oão Cm·,·cia kfatco 
Ve,·de , 1 acl,·ão e rh'acacú. "·Jçudes - No mun. ha eiive rsos 
açud es, ele pa1·\icu1ares, os qu3:es só conserva m agna a lgum 
tempo, seccando Jogo no p1·mct:e10 ela secca, rlev iclo ao seu pe
queno ·tan,a nh <' . Entreta nto sao el e gra nde u·tilidacle a seus 
donos para a lavoura e criação de g-ados . Scn·as - 0 vasto 
t•' l't' ilori o, no cus ta no~te elo Bt·azil, que se limi t>. a oesle pelo 
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rio Jaguaribe, no Cear á, e a leste pelo rio As3Íl, no R . G.do Norte, 
é uma especie de plaló, que se alonga par a o intet·ior em 30 leguas 
e com mais de 40 ele costa, com a denominação ele serra do Apody , 
Fica a mn<\ legna a oes te desta cidade . Montes - Ao nor te, lVI i
r adar ; á les·te o se erote A1Jc;n ha P eixe ; ao sul, o serrote Chato 
e sel'l'o te Cabellu do. T odos são i solados. O Apanha Peixe e 
o Cha to são de terra , o Cabelluclo ele pedra e terra e o Mirador 
'todo ele pedr a calca rea . LI Ml'r c:s DO li1UNICIPIO- O mun. elo 
Apody confm a ao S . com os do Mar Lins e P orto Alegre ; ao N . 
com o d e Mossoró ; á E . com o ele Ca raübas ; ao O. com o elo 
Li moei l'O , no Cear á, ele qne é separ ado pel a serra elo Apody, 
que cor re de S . a N . , at é o morro do Tibao, na costa elo mar. 
P oPULAÇÃO -0 rece nseamen to ele i ele ag osto de 1872 deu urn a 
popu lação de '3 . 591 pessoas , não se saben do ao cer to o to tal elo 
r eeenseamento de 31 ele dez •mbro de 'L890, por não ·tet• sido r e
gular es se ser viço ele summa impor tancia e cujo r esultado ainda 
não foi pu blicado. CLIMA- O climfl. é sauchtvel e a t emperatura 
agradavel. A secca tem por vezes assolado o alto se rtão do 
Es ~aclo. As seccas mais no taveis de qu h a noticia for am as 
de 1607, 1692, 17-LO a '17H, 1723 a 1727, que se extendeu da 
Bahia ao Ceará ; 1736 a 1737,1744 a 1745, 1777 a 17'78, em c1ue 
o gado ficou r eduzido á oitava parte ; 1790 a 1793, ch amada 
secca grande, em Cl 'Je se clesen vol r eu a ·terl'i vel peste elos vam
piros, que sangt·avam os gados , matando alg um as pessoas , con
forme. at tes ta em Sttas memorias o padre Joaquim José P ereira , 
que nesse tempo era vigario do Apody , onde confessou diver sos 
daquell es i nfelizes, que per ecera m axhaustos ele sangue; 1808 a 
1809, 1816 a 1817, 1824 a 1828, 1845, 1877 a 1879, a ma is ·terri vel 
d e todas ; e fina lmen te a ele 1889 a 1892 . A's vezes, no fim ela 
estação iuvemosa, manifestam- s '~ al guns casos ele febres d e máu 
caracter , uexigas e sarampo. De 6 de maio a 9 ele julho de 1862, 
o cholera-morbus fe z 43 victimas no mun. DISTANCIAS - A ci
dade elo Apody fica a 78leguas a oeste ela capi"tal do E stado, a 
28 ela cidacle do Assú, a 14 da de Mossoró, a 12 da do Martins, a 
16 da villa de P au dos F erros, a 1.0 da de Por to Alegr e e a 7 
ela de Caraúbas . E' a cidade mais central do E sta do e es tá 
s ituada no alto do sertão, a 21 l eg-uas elo litoral. CosTUMES E 
INSTRucçlo - O povo é empreheudeàor e tem sent imen tos nobres . 
R espeita a autoridade publictJ. e é profunda a sua confiança nas 
ins tituicões pol i·ticas que nos regem. Ha no mun. 2 au las pu
blicas ele pr ime iras lettras, uma para o sexo masculino, ft·e
quentada po t· 60 fl.lumnos e outra para o sexe feminino, fre
quentada por 57 alumn as ; e 2 municipaes mix~as, de i nsLrucção 
primar ia, frequentadas por 26 alumnos. EDIFICIOS- Os edi fi 
cios publicas mais not a veis ela cidade são : O paço municipal, 
em forma ele palace ~e , em cujo andar superiot· fun cciona m as 
autoridades e o ·tribunal elo jury; no terreo eslão a cadeia e 
os qua l't eis . Foi con s·truic\a em 1835, pot· inicia tiva particular·, 
com am'il io elos cofres elo Estado. O mercado espaçoso e com os 
com modos precisos . A egrej a matri z, que é um ·templo el egfl.nte, 
basLa nte es paçoso, com u m torreão que ser•ve de campa nm'io. 
A capella elo cemiterio, fundad a em 1863 pelo padre Ag ostinho 
AI vares Affonso , 1wegador elo bispado do Ceará, quando aqui 
missionon. CoMi\lE RCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA- A expor
tação consiste em gado vaccum, cavallar, caprino, muar e 
l anigero ; fumo, queijos, cune secca , courinhos, soll a , pennas 
de ema , algodão em pluma, c hapéos e es teira s de palh a de 
carnaúba, peixe eecco, cordas , velas ele ca rnaúba, cna de abelha, 
mel de pau e sebo em rama . A impor·tação é ele fazendas e miu
dezas , fu1n o, rapaduras, farinha, milho, f ijão, arroz , assucar, 
ca fé, sabão, bebidas espirituosas , vidros, lou ça, . pannos , redes e 
outros ar tigos de fa brico extrangeiro . Os terrenos do mtm. ado.
ptam- se a todo genet·o ele cultura e são geralmente procluctivos. 
A uma logua <t O. ela cidade está a sere a do Apocly, onde, 
nos annos invernosos, oh"tem - se uma colheita espantosa. Alem 
desta serra, ha muitos outros lagar es onde se fazem g randes 
plantações de cann a ele assucar, algodão, fum o, legumes, etc . 
Preparam- se no mun. rapaduras, aguarclen te, cal ele pedra, 
fumo, farinha de mandioca, gomm a, louça ele bano, cachimbos, 
t elhas, tij olos, ·taboaclos, queijos, co1.uos, carne secca, manteiga, 
velas ele cera , chfl.péos, es·teiras, urllpemas e cordas de palha el a 
carnaúba , azeite de canapa"ta e da fntcta de oiticica, oleo de 
mocotó, balaios ele cipó, peixe secco, redes, tecidos ele a lgodão, 
sapatos, selins, an elos e caronas . A inclustt'ia pastoril abrange 
'' criação de gado ~<accum, cavallar, muar, caprino, l an iger o e 
suíno. Ha diversas fazendas des·tinaclas a esta industria. 
PaoDucçõc: s MINERAES - Mine1·aes - A serra de Apody, .pelas 
apparenci as, deve conter mineraes val iosos. Em toda e lia não 
ha logar onde não exis·ta fer ro. debaixo ela s forma s mais va
riadas. No si·tio Olho d'A gua éla Soledade, duasleguas aN .E. 

ela cidade, no cimo ela serra , ha grande quan t idade ele pedras de 
que, quebradas ou l evadas ao fogo, se extrae ffl. rilmen le o fen o. 
Essas ped t·as for mam ahi , comprehendendo não peqnenfl. á r ea , uma 
especie ele cor redores , em di sposição quasi symetri ca , te ndo ao 
lado clelles, el a parte de deu tro, assentos á imitação ele sofás , 
ele um a ped ra tão polida e dura que muito se assemelh a ao 
marm01•e. Na es tação i nvernosa , as aguas das chuvas enchem 
até certa altura esses correcloees, que são outros tantos ·ta nq ues 
de banh os, assás a prazíve is pela tempera·ttH':1 e limpide;-; cla.t> , 
aguas. I-l a t am bem enxofl'e em es·taclo n a ~i vo : gesso fibt•oso, em 
gmncle quant id ade e em divHsas parage ns elo in te rior da serra ; 
sa li tre no leito elas cavernas calcareas ; pedra hn me ; pedra 
ca lcarea, que cobre muitas legu fl.s ela s uper fic ie do Ler r i'tor io e 
de. que se pócle fazer ca l .para as cous·trucções de Locl a. a Repu
bllCa ; pedra grani ·tica , n as marge ns do Apoày, qne s presta 
Qa.ra a cantaria ftn a e de lavor . N ctm elo~ t·eca n·tos elo l ago 
Apody , qu e Hca em con tacto com a serra , ten; - se coalhado em: 
alguns .a onos, um a substancia betu minosa , intl íJ.mavel, que dá
boa lu z, semelhante a cera da carnaúba , em quantidade tal que 
se podem can egar can·os . A du as leguas a O. ela cidade , ha u m 
deposi to mineral, em que se encontra uma especie de pedra 
cr ys tallina que se pres ta i mauufactut• a . O ter r eno elo cleposi'to 
e suas im mecl ia ções é ele um barro azul a n·oxaclo, que, exposto 
ao fogo, ·toma a cons istencia de pedr a que.n·adiça, e deluido 
n'agua se torna finíssimo e ser ve para o fa brico ele lou ça. P or 
en·tre es ~e barro azul , que em e3taclo ele solidez racha, apparece 
uma mate ria meta llica branca, se melhant e a aço ele espelho, 
que diffic il mente se póde r eunit· em porção palpavel. Em quas i 
locl as as quebradas on de as em in encias fazem declive par a OS· 
l' ios e ri achos, enco nt1·a-se grande quan tid ade ele ped ras ocas,. 
em cuj a conca vidade estão en gas tadas m ctitas pedrinh as tra ns
paren·tes, faceael as, roxas, a ma rellas e ver des , faltando-lhes só
mente a consistencia par a diamantes. As pedr as ocas t êm a 
con fi guração de bolas ele espuma petriiicada . P ar ece que em 
tem po remoto, foram vomitadas pot· úm v o leão. Ag~~as minc1·aes 
Existem algu mfl.s fo ntes ele aguas mineraes , aincll\ não an a ly
saclas . As mais co nhecidas são as ele aguas ferreas , q ue se en
contm m em quas i t oda a extensão ela ser ra . Aproveitam em 
geral nas enfermida des que exigem o u so de preparações f el'l'U
ginosas . R eleva notar c1ue a ngnas da lagoa P acó travam a 
capa rrosa e em a lgun s Jogares já se ·tem colhido es te mineral. 
CuRIO SIDADES- l'eixes az~~laclos - No Ria cho Secco, elo slti<> 
Oit icica , a oite leguas a NE. da cidade, ha uma especie ele 
peixes azulados , maiores de pal mo , que morrem quando as nguas 
seccam, mas se reproduzem quando e !las reaparece m. Cova elo 
Tra21iá - Meia legua a les te elo rio Apody, defronte do rio· 
S. Gonçalo , quatro l r. g ttas, aba ixo da cidade, descobre- se, entre 
as asper ezas ele uma pedreit-a calcarea e ele quasi uma legua de 
ex tensão, um a cavidade t alhada n a r ocha, form a udo nm vale 
de mais ele 200 passos de cil'cumferencia , com 80 palmos ele. 
profundida de. E' es ~e loga t• vulgarmente chamado Cova elo. 
T t·apiú. O solo do fun do deste vale subterraneo é formado ele 
uma a reia, compac ta e unida por uma subs tancia que petl'efica 
tudo que a hi cae. Ao eutrat· na gruta, por uma abertura ·ta lhada ,. 
encon·tram-se asse ntos ele pedra l istada ele_ branco e preto, e
um ladrilho de engraçadas peclrinhiiS de cltiierentee cores . E' 
cr ença de algumas pessoas que conhecem aquellas par agens que 
ali se ence n am r1quezas rmm ensas elos hollanclezes. Dizem 011-
·tros que o vale subterra neo g uar da os restos morLaes tio povo 
primi'tivo que habitou as varzeas elo Apody . Poço Feio - Existe
fóra elo leito elo rio, ao pé ela serra, o chamado Poço F eio, onde
borbulham as aguas do Olho cl' Agua elo Bt·ejo, submergidas nas 
entranhas elos l'Ocheclos a ·trGs leguas ele cl is lanc:ia e que saem no 
r io, por um canal subterraneo em zig-zag, por galerias som
bria E e pittorescas. Pecl?"a das Abelhas - Na falcla da ~erra do 
Apody, junto ao si tio elo Brejo, 2 1/2 l eguas abaixo ela cidade, 
ao lado esquerdo ela estrada qu e segue para Moss oró, existe uma. 
grande pedra calcarea, toda crivadfl. ele orificios por a belhas de 
diffeJ•entes especies, que ha bita m dentt·o della, o que sobremoclo 
despert O\ a a, ttenção ele quem por ahi passa . Observação - A 
parte hislorica desta noticia foi fundam entada em dados e:.:is
tentes nos archivos publicas deste município e ela se~re taria ela 
capi tal elo Estado ,» 

APP ARECIDA. P arocbia do P iauhy. Linha primeil•a subs-
·titua- se pelo seguinte: Villa e mun. do Estado do Piauhy, no 
clist. do. Linhas cinco depois de 1882 accrescente- se; Foi ele
vada á vilb por Dec. ele 22 ele janeiro de 1890. 

APPARECIDA. Arraia l de S. Pau lo. Accrescente-se no 
fim; Depois ele umv. visita que fiz a esse ronaial, dirigi, em 6. 
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de novembro de 1897 , ao Jol'1Wl elo Commercio a seguinte com
municacão: «Na distancia tle quatr o kils. da cidade de Guara
tingue·tó. fica o Santuario ela Appar ecicla, situado em lagar ele
vado, a 670 metros , distante um kil. da estacão ela E. de F. 
Central e otfer•ecenclo um lindíssimo panorama . E' accessivel por 
duas l adeiras, ou a pé ou por meio de trolys, que conduzem clia
l'iamente contenas de devotos, que em romaria i milagrosa santa 
levam oJl'ertas, algumas de elevado valor . A egTeja, que está 
situada na pequena praça Dr. Lycurgo, com a frente voltada 
par·a o riu Parahyba, é um ·templo grande, ele feio ex·terior, com 
duas torres, um r elogio do la c1o direito. cinco janellas ele fren·te 
e tres portas, sobre duas elas quaes lêm-se as datas ele i84G e 
18:18 e que dão para um gradil . O interior da egreja é simples e 
clesp1do ele obras de t alha, Nelle se vê, no throno do alLar-mór, 
que é tocl0 de mar more, a imagem ele N . S. da Apparecicla, 
·tendo em cima as esta·tuas ela Fé , da Esperança e da Car idade . 
Nesta pnr Le da eg-reja ha seis tribunas. No corpo da egreja fic am 
dous altares, o ela dit'eita com a imagem ele Sant' Anna e o ela 
esquer da com a de S. Francisco . Possue seis nichos com S. João 
E vangelista, S . José, Santa Isabel, S. Joaquim, S. Bernardo e 
Swnto Elias, estes clous ultimas acima dos pulpHos . 'l'em mais 
oito tribunas e 14 quadt·os ela viu- sacra . Do lado do Evangelho 
fica a capella do Sacramento, com a imagem do Coxação ele Jesus. 
Na parte superior, por cima dessa capeli.a , fica .a ele N . S. das 
Dores com uma imagem doada pelo Dr. FerreLra Vtanna . No 
fundo ela capella do Sacramento fica um a sala com milhares ele 
retr·atos ele devotos, gr atos á N. S. pelos milagres feitos. Pa
r eceu- me uma sala de reLra tis·ta, ou uma exposição phoLügra~ 
phica . Tem milhares de votos a N. S ., muitos dos quaes il'l'i
sorios pelo absurdo que revelam . Seria impossível da r conta elos 
mil agr es que a ignot·ancia e o fanatismo aLtribuem á snnta . 
Dentre ta,n·tos des tacaremos os seguintes :uma senhora que leve 
seu filho r epen tinamen·te são ele clous golpes profundos em um 
pé ao ped ir a 1Jl'otecção de N. S. ela Apparecida ; u m cleYoto que 
deixou o vicio ele fumar , graças a inLervenção 'ela mesma s::mta , 
um outro, que teve os pulmões varados por balns de revolver e 
que salvou- se pela p1.·otecção da mesma santa; um a senhora, 
que soffrenclo ele uma molestia nervosa ha dous annos ficou res
·tabelecida ao ir ao Sanluat·io ; uma mãi agradecida por ter 
salvo o filhinho de um mez ele eclacle e que cahira em um poço 
com 80 palmos de profundidade . Em um sobrado, ao lado ela 
matriz, fica a casa que serve ele convento a s:üs padres re
demptoristas . O arraial é feio, tem 300 casas, quatro boleis, 
uns 20 res·ta1trantes, tres t ypographias , onde sa imprimem o 
E oho P o1ntlar, a Folha, da, Appcvrecida,.' e a L~•z de~ Appa
Teoicla, e em con strucção um vasto echfic!O clestmaclo ao Lyceo 
ele Artes e Officios, edificio gigantesco, que, conclLüclo, ficará 
sendo o maior elo Brazil, pois tem 100 m0tros de comprimento 
sobre 80 ele largura . Esla obra foi iniciada pelo bispo de São 
P aulo D. Lino Deoda to e es·tá sendo concluida a expensas do 
Santnario, cuja r enda tem atti ngido a 300:UOOii por anno de 
daclivas fei'tas pelos devotos . A fes ta da padroeira é feita no 
mez de ma io e a 8 de dezembro, e a de Sant'Anna em jnlho. 
O arraial é illuminado á.luz elec·trica . A dous kils. do ar• t·aial 
fica a · capellinha ele Santa Rita. Os fi lhos elo lagar chamam 
aos seus conhrraneos de gc•melltts . O procm·ador elo santuario 
·ti-ra para si oito por cento elas esmolas elos devoto; . E' lagar ele 
muita intl'iga. Disseram...me, para exemplo, que muita gente tem 
feito fortuna á custa da santa e apontaram-me os nomes. 
Ha rivalidade ent re os reclactores dos j ornaes , fazendo uns aos 
outros as mais sérias accusações . Para se calcula1• o grande 
numero de de votos, qn e affiuem dos pontos mais a fastados , em 
piedosa romaria ao San tuario, basta citar-se o renclimen~o da 
estação da es trada ele fe rro, o qual att inge a 1 : 000$ diaria
mente. Dos altos cimos em que está assentada a poetica egr eja 
desdobra-se um enca ntador panot·ama. Ao longe a altiva e azu
lada Mantiqueira escondendo nas esbranquiçadas nuvens suas 
cristas elevadas; depois vastos campos com ma nadas de re
banhos, que pas Lam aqui e alli, e no meio o Parahyb11,. o antigo 
rio da escravidão, em caprichosas voltas, espregULçaoclo- se 
por entre pobres casinhas de sapé assentadas em suas margens; 
e muito perto a bella cidade de GuaraLinguetá com as torres de 
suas egrejas elevadas para o infinito . A perspectiva da egre.i a 
aos olhos elo viajante qtte della se apprcxima pela E. de F . 
Central é elas mais encantadoras , e pena ·tenho não possuir a ins
piração dos poetas para consagrar-lhe maviosos versos.» 

APUHY. Cc.choeira no rio Tapajoz, Accrescente -se no fim:. 
Em sua Yoyage au Tapajoz (1891) diz H. Coudreau : « Apuhy 
es·t u ne eles cachoeüas les plus puissantes clu Tapajoz . Dans le 

bassin central eles Apuby, espêce de cirque rétréci à moius de 100 
m êL1•es ele diam<Hre, tmt le Tapajoz tombe pa r• quatres breches 
qqi sont autan t ele formidables cachoeiras : le ?·apide ele ld, 
Plage presque à sec l" élé, mais d'une grab de impé·tuosité aux 
grossas eaux, le canal Novo, qui est celui que l'on p rencl le 
plus ordi oair ~men·t penclant la plns gt•tmde partie ele l'année 
le ocmal de l'Ottest , que l'on n'a guere pra~iqué jusqu'à }Jrésent' . 
et le canal clt• NO?·d, oil'rant une pancada cl'environ trois metre~ 
presque à piç. Un granel nombre ele monticules de cinquan·te 
mêtt·es cl'al tiLucle relative au maximum; pa t•sémen t les rives de. 
1' Ap11hy. De la peti·te plage ele sable cl'ou part le sen·tier de 
portage eles marchanclises, le cirq tte cl'Apuhy parait comme un 
étang parmiles collines . Toute ce-tte r égion de l'Apuhy est 
étrange. D'éuormes rochers, dont quelqnesuns bien à ]JÍC par
sement le li ·t du cirrrue, ne disparaissant jamais, même sdus les 
plus grosses eaux . De toutes les côtés, au nord, au sucl, à l'est 
à l'oues·t, ce sont du chu·tes, quelques-unes saltos , à pie le~ 
autres impé·tueusea cochoei1:as. » 

ARAQUAN. Rio ele S. Paulo, afl'. do Tietê. Accrescenle-se 
no flm : No Estado dizem Araqná. I-Ia dous rios com este nome: 
o Araquá- Assú e o Araquá-mirim. O At•aquá- assú, que banha 
o mun. ele S. Manoel, recebe o Serrinha, LBgeaclo, Lageadinho 
Cascata, Mono, Picão, Calil'ornia e João ele Barros. ' 

ARARAQUARA . Cidade de S . Paulo: AGcrescetl'te-se no 
fim: Em 1898, assim descreví ;:ssa cidade pelo Jcnw.l do Com
me?·oio: De S. Gados do Pinhal dirigi-me para a cidade de 
Araraquara, passando pelas estações do Visconde do P inhal 
Fortaleza, Ouro e Araraquara. A cLclacle, c1ue c profondament~ 
tl'iste, está collocacla a 650 metros acima do niíel elo mar, clis
t a.nte 128 kilometros elo R io Claro, 5'1 de S. Carlos do Pinhal e 
96 ele Jaboticabal pela Estrada de Ferro Paulis ta, que nella tem 
uma estação . Está situada em feliz e bon i'ta posição, em um 
ext enso pl anal to, com declive su ave para todos os lados , entre o 
ribeirão das Cruzes, ailluen·te do Jacaré Grande, o c01•rego da 
Servidão e o ribeirão do Ouro, affiuente do Chibarro. I-Ia sobre 
o c01·rego da Servidão duas pontes de peclt·a e uma de madeira 
que ligam o bairro ela Estação á cidade . St;as r uas são largas, 
bastante extensas, rec las , cortando- so perpendicula rmente, 
planas, excepto nas suas extremidades, e a1·borisadas com eu
ca lyptus . Não são calçadas, tendo as tes~adas de largura regular 
e com uma peclt·a consis tente, extrahicla de uma pedreira que 
fica no Jogar denominado F urnas, a uns sete kilometros da 
cidade; ·todas ellas com sargetas . São illu minaclas <\ kerosene 
e são , co1no no Rio Claro numeradas . Seus predios, n a sua 
generalidade, carecem de elegancia, são quasi. todos velhos 
acaçapados e com as beiradas mu ito salien·tes . No·ta- se todavi~ 
que já vai havendo uma certa modificação nas construcções 
contando já a cidade alguns predios modernos e de gosto. Te~ 
a Cld ade algumas praças vastas, entre as quaes a Municipal 
com a Matriz, a ele José Boniiacio com um jarclim e a ela Li
berdade, onde exis·tio o cemiterio e com o boni-to preclio em 
que funccionam a Garoara e a Cadêa. Seus principaes edificios 
são: a Matriz, e as Capellas de Santa Crun, S. Benedicto, 
esta em construção e situada no bairro da Villa Xavier e a 
de S . José e situada no bairro deste nome, Casa da Camara 
e Cacl êa, bello pt·edio em que funcclona o Grupo Escolar, o 
Banco de Ar ar acruara, o templo .ffivengelico, o F orum, o Luza
reto e o Matadour o. A Matriz, concluída em 189·1, é um templo 
espacoso, com a torre no centro e no ·tr•iangulo da fachada um 
relogio. Seu intet-ior é pobre , 'l'em tres al·tares· ele estylo quasi 
goihico. No altar-m6r ficam as imagens de S . Bento, padroeiro, 
e S. Francisco; nos dous Ja·teraes, um com S . Sebastião, S~1 o 
José e o Co ração ele Jesus, e o outro com S. João, Santo An
tonto ele Padua e Nossa Seuhora da Conceição. Na sachristia 
existe um n icho com S. Bento. Possue riquíssimos pa1·amentos. 
O Grupo Escolar é um bello e di fi cio com Ll'BS fachadas, sendo 
a principal voltada para a rua n . 1. E' ele es·tylo que appro
xima-se do barroco. Ainda eotá por concluir . A Casa da Ca
mara e Caclea, situada na praça da Liberdade, é egualmente um 
eclificio elegante. Tem clous pavimentos,funcciPnando no infer im· 
a Caclêa e no superior a Camar·a . Possue a cidade esgotos e agua 
canalisada, que ~ em elas cabeceiras do ribeirão Pinheirinhos . 
'rem a cidade i.133 preclios, tres pharmacias, tres boteis, um 
banco, ·tres casas bancarias, d uas ma ehinas de beneficiar 
café, uma. a cada la c).o da estação, um club recreativo que func
ciona em edificio propl'io e está mobiliado com muita decencia. 
e uma typographia onde se imprime a Noticia. A população 
da cidade é de 7.000 habitantes e a do mun, de 50.000 . A ci
dade é ligada .entre si por linhas ·telepbonicas . O terreno elo 
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mun. é geralmente plano; ex is·tem vas·tissimos campos, desti
nados á criação de gado; em alguns Jogares , porém, é bastante 
accidentaclo, como nos bairros elo Monjolo e das Furnas, que 
ficam a léste da cidade, do Chibano ao Sul, e na,s vis inhanças 
do rio Jacaré Grancle. Dd Araraquara parte a Estrada de Ferro 
elo mesmo nome, que com a ex tensão de 82 kilometros , deve 
tel'minar no Ribeirãosinho. Br eveme n·t" deve ser in augurado 
o tt•echo comprehendido entre Araraquara e Itaq uerê na dis
tanci a ele 25 e meio kilometros. Os ba irros ela cidade são: Villa 
Xavier Villa G1·ossa e Villa S. J osé e os do nmu . os deno· 
minacl~s: F l ores , Furnas, Cruzes , Ahumas, Monjolo, Mu·tuca, 
Mont e Alegr e, Baguassú , Rancho Queimado, Tanquinho, Brejo 
Gt·ancle, Anhangara, Lageado, S. Lourenço, lVl acahubas , SaUo 
Grande das Cruzes, Chibal'l'o de Baixo, Chiba rr o de Cima, 
J acaré, S . José do Corrente, Capão Quente, Mendes , Caba
.cei ras (parte), R incão San'ta Lucia, Americo Braz iliense, Fo r
taleza e Onro, estes tres ulti mas est ações. O mun . confin~. com 
Ibitinga, S . Carlos do Pinha l, Brotag , Boa Vista das P edras, 
Mattão, Jaboticabal e Belém do Descalvado. A lavoura do mun. 
consiste em café, alguma canna e cereaes . I-Ia no mun . mu itas 
mang·aheiras . O clima é saudavel. Não obs·tante estar collocacla 
em Joga r elevado, a cidade tem sido flagellacla ultimamente 
pela febre amarella, o que ·tem concorrido para o aba timento 
c1 ue mostra.» 

ARARAS. Cidade de S. Pau lo. Accrescente-se no fim: Em 
1898 assim descrevi essa cidade: Da Limeira clirigi-m para a 
cidade de Araras. Passei pela cha ve de Ibioabr~ e parei em Cor· 
deil·os . Nesta estação , que fica si·tuada em boni·to lugar , á mar
gem elo ribeit·ão ele Cordeir os, a estt•ada de ferro divide- se : a 
linha tl'Onco vae pam Rio ClaL"o e o ramal para Belém elo Des
calvado. 'l.'omei o ramal e depois ele passar pela estação do Re
manso, que ftca em lindíssima posi ção, em uma pla nície, cel'cacla 
p~r pequenas coll inas, cheauei á es·tação de Al"ll!"as. Ahi tomei 
um carr o, Citte , a·tr::wessando uma rua larga, platla e depois em 
laclei t·a, conduzia-me ao hotel. E' linclissima a situação da 
cidade, vü>ta da esta~ão, Sobe-se pa ra ella po1· uma; rua, que é 
atr :1vessacb pelo ribeirão Ara ras e onde se vê uma fila de bam
bús, a lgumas casas ele negocio e na entrada da cidade o cemiterio 
velho. E' uma cidade pequena, sit ttada em uma lbca elevação , 
com declive p::u·a todos os lados, a 600 metros de aHura , cercada 
pelos ribeirões das At·aras e das Furnas e pelo Morro Alto, 
pela serran ia da Angel ica , e a menos de 2 kllome·tros da esta.ção 
da Paulista. H;' uma das cidades mais honi·tas do Estado de São 
Paulo, po1·é m, pouco movimen·tada, profttndamenle ·tt·iste e ele 
insigniflcau·be commercio, Ci''e é represen·ta do apenas por 74 es
tabelecimentos. E' illuminada á kerosene e abastecida ele excel
lente agua rll1e é canalisacla da fazenda do cot·onel Jnstiano 
'\VbitakH ele Oliveil'a. Suas ruas, em numero de 20, são largas , 
mais ou menos perpend icul ares umas ás outras , rectas, um as 
planas e out ras em ladeiras, abab uladas, sem calçamento e te ndo 
as testadas ·tij olaclas. Os preclios, em numero ele 650, são quasi 
todos moder nos, ha.vcndo a.ind<\ alguns de construcção a n·tiga . 
Seus principaes ecliJicios são : a egreja matriz, vasta, muito bo
ni ta , situada no largo de seu nom e, ·tendo a fórma ele uma cruz 
latina , com quatro fachadas , fi cando a principal voltada para o 
bello jardim publico. Tem o a ltar mór com a ima gem da pa
droeira, ê\lossa Senhora elo Pa·trocinio, e no corpo da egreja , jun l'o 
ao arco cn1zeiro, mais clous altares Ia t te1'aes. Foi const.ruida á 
custa ele esmolas, sendo a primeira de 20:000$, verba tes·bamen
taria cleixacla por Albino Alves Cardoso : A co:clea , uma elas 
melhor·es do Estado, pela ar cbitectura e solida conskucção, fica 
no la rgo ele seu nome . Tem as en·traclas aos lados e a frente 
vo ltada pa m a ma·bl'iz. A Misericorclia, no lat·go deste nome, o 
hospita l ele isolamento, no meio de um campo e a dous kilome
tros ela cidade, o mercado na praça Gene1·al CarneiJ·o, o mata
douro á beira d'o ribe irão Araras e o cem i terib a um kilomeLro 
e pouco ela cidade _ A população ela cidade é de 3.500 habitantes 
e a elo municipio de Vl.OOO. Lavoura de cafe e canna. O muni
cip io confina com Rio Clar o, Umeira, Mogy-:lvlir im, Mogy
Guassú e Leme . E' banhado pelos rios Araras, F umas, i!'acão, 
Arary, Guabiroba, Claro, Mogy - Guassú, do Meio, que serve de 
divisa com Leme. Os bai r ros do município são : F'urnas, na 
cabeceü·a do ribeirão do seu nome; Facão com lavoura de canna 
e habitado por ital ianos; Campo Novo, Tanque Furado, Cabe
ceim das Araras, Guabiroba, Remanso a S . Bento, estes lres 
u ltimes com es lacões de Es·tt·acla de Ferro. O rendimen to da 
Ca;ma ra Municipál é de 120:000$ an nualmen·te. O clima é 
salu bel'l'imo. E' Araras uma cidade que causou- me a melhor 
impressão e a ma is bonita do Oéste ele São Paulo. 
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ARARUAMA. Cidade elo Rio de Janeiro. Linh as 24 depois ele 
Morro Grande acc t•escente- se: Araçá, Sapucaia, Sapucaia Nova, 
Ba nqu eit·os, Pt·ocl igio, Aurora, Maribonclo . Linhas 26 em lagar 
de Grapiapunha, leia-se Igrapiapunha . Accrescenle-se no ftm: 
Cot·t ines Laxe no seu Regim ento das Cama?"as lltfunicijlc~es cliz : 
«A freg . ele S. Sebastião de Ara l'Uama foi creacla, ele nattl 
r eza collativa, pelo edital ele iO ele janeiro de 179!? 1 Anterior
mente por Prov. de 5 de março de 1698, mnnclada passar pelo 
governador do bi spa do Thomé ele FreHas da Fonseca, hav ia "' 
servido de ft·eg . ctt r ada aos povos elo loga t· a capella de N. S. ' 
do Cabo, fundada na fazenda Paraty por Mar tim Col'!'êa Vas
queanes 2 • Ao tempo, porém, ela creação da freg . já não 
fun ccionava nqu el lo\ capella como curada, pois te11clo- se an·ui
naclo a que fôra construída po1· Côr te-Real, estava o pache An
tonio Go nçalves Marinho construindo uma outt-a, que é a exis
·tente . E porque não hav ia ot!tt•o t emp lo cum proporções de 
nelle celebrarem-se os actos parocbiaes, ma ndou o referido 
Edital que servisse de matriz a capella elo H ospioio S . Sebas 
tiéin, levantada pelos padres capnchos do convent o de N, S . elos 
Anj os ele Ca bo Frio , em tenas do padre Joaquim Ribeiro elo 
Ama ral , nas margens da l agôa A1·aruama, a um (jl.tarto de 
leg ua pouco mais ou men os do Jogar, o::tcle é hoJe a villa . Para 
esta nova freg ., foi não só desmembrado ·terrrtor1o de Cabo F~·io, 
como da f reg. de N. S. de N azare th de Saq u a1·~ma . Sendo lm
pt·oprio o Jogar elo Hospício para séde ela ft:eg., os l)JOraclores 
do in terior desta r esolveram, tendo a. stta !rente Jose Llllz de 
Sou za morador na faze11cla ele Mineiros, requerer em 1811 á 
Mesa 'ela Consciencia e Ordens que a nova matl'iz fosse levan-

1 E ncontrei o.:s to edilal regish·a.l)o JlO caderno de Tombos existente no c.ar · 
todo elo escrivão d o juizo eccl csi nstico da villa do .Ara1·uamo., Antonio Jose do 
Amorim. E, ass i g naÇ-o pelo bi s po D. Josci Joaquim J ustiniano Mascarenhas 
Oa.stello Bra.nco. O rel'e rido cadel'IJO es1á a borto , rubricado e numerado pelo 
,·i gario Andrci D ua r te Carneiro, em 12 do ll e.r.cm bro do 1800, por commi ssão do 
vis ita dor i? rancisco dos .'.\.ntos Pin to . 

~ Plzauo, Vol. V. pag . 23-1. Que essa cnpclla <lo N. S. elo Cubo de Para.Ly 
sor vil:t de fro g. ctu·a.da, conO rmí.\.lU: 10 , mn l'Oqucrimcnto dirigido por Josci de 
i\Ioura Côrte Real, succcssor do i\Ial'Lim Col•rGa. Vasqucanos, na. fa -zenda do 
Pa. raly, ao bi s po D. Francisco de S. Jeron-ymo , em 18 de agosto do 1718, pe
dind o lice nç a pa1·a demolir a ca.pella que então exist i a e fazer nova;, 20, a 
P1·ovisão pal a qual o referido bispo concedeu a licença pedhta, ta.mborn datad:r. 
do :1.8 de agosto <lo :1.?18; 30, a Provisão pala qttn.l o mesmo bispo, em 3 de 
dezem bro do :1.7 20, concedeu liconç31 ao pu. clro lti. Gregorio ;\Iart i us para ben ~o r 
a ogrojn. nova, feita pelo dito CórLo Real; -10, roquorimonio feito ao biSJ.lO 
D. Antonio de Guo.dalupo po1· Antonio Rpdriguos de i\fcll o, um dos suc\}essoros 
do Côrto Rca.l na fa·~ onda do Pal'aLy, pedindo que .o. capella. fosse visitada , e 
propondo· se a insLHu iL· V. mesma u m patrimonio , o quo lh o foi conccdi<lo por 
despacho do 2 do novembro do 1. 73õ ; 50, llnal mento, a Provisão mandada 
passat• pelo mesmo bisp o D. Antonio do Guadalupe , com data de 3 do dezembro 
de 1.7 35, em consorruoncia da visita roitn. pelo padre Antonio Ribe iro <lo 
Amaral {Te nho em meu poder os originaes do todos osLos doeumentos quo 
1'u.zom parto (lo u mu. exeollente collecção portencen te ao Exmo. B"t.l"ii:o <ltJ 
i.Uonto Bcllo , r1no tovo a bouclado do m'os co nfi <~r). 'No roquor imcnt.o d? ~ôrio 
H.onllê-so: « l)iz Josoph do Mou ra C()de Real qne na sua fa.?.ondn. es ta S lÍ lL a 
egreja, de N. S. do Ca bo lla Para. ty, qtce ser·ve ele j're_q . cm·ada aos moratloros 
daquollo tlistr. ::t . Na 1a Provisii:o citada. lê-se : c ... 1:hwemos por bem l he dar 
licença (a C(j:rto Rea l ), como pala. prosonto nossa Provisão l he damos Jlara. 
desmanch a r a ogroja velha. da. d~ta (1'eg. (N. S. do Cabo de Paraíy), ra.zonao 
jit. out.ra. nova• . N"' 2•t P rovisão cllada, COllColle nllo o bispo D. Francls~o do 
S . . Jcronymo ao pad re M. Grogorio i\la.rtins, da companh ia ele Jesus, licença 
para benzer a nova. cgroja roita pelo sargonto-m6 1· José el o !',·loura C6rte Real , 
declara conceder tambem licença « para fa.zor a visita quo manda o Sagrado 
Concilio soh re as ca usas preci sas pa-ra com clla.s se celebrar o Sa-nto Sacri ... 
flc io da m i ssa. o as mais causas 2JCrt encentes ct 1Ja•rochia.• . No requeri mento 
de Rotl rigucs do i\lollo, l ê· se : "' D1z; Au tonio RollL·.ig ues Uo Mello, morador na 
s ua fazenda e f'y og . tle N. S . do Cabo de P<waty, <li sL , uo. cida de de Ca.bo 
Frio, etc. > (")· Ballha7.a r da Silv"' Lisbúa, Annaes po R to <le Janeiro, J'al
l ando desta. ca.polla , d i7. que i\Iell o nclla. fi=era obr·as cí CttSU~> da f'âbrica da 
me2 rua capella. . 

(a) Antonio Rotll'ig uos do I\Iello, easa tlo com Luha do ~ lour.:~., filha do 
capi.ião- mó r José de i\~oura Cú rto Hoal o D. Ba.rba 1·a do :\l<LdUl'Cira, üonos tl a 
faz;e nda do Pa-ralihy, doclaro n por LOI'm O do 17 do maio Ue l 7~!J, nos a utos 
do invcnia.rio Uo se u casu.i por fall cuimcnt o do s ua mulher, .,: quo poss uia uma 
l og ua de t e l'I'U.S no CU.I LILJ O do Baca.:d1., em quo es teve situado com um cul'ra.l de 
gados e casa o se u an tcl..iessor Josci do "1om· a Cô1·te Real , o o dit o i 1wenta.rianto 
co m posse , C<1.zondo ua mesma ila.ta pa-Lrimonio pan.1.o sua ca.pc lla que Lcm om 
sua. razcnda. de N. S. do Cabo, s em havor contl·ailicção de pessoa :1l gt11na.; o 
como ncllas so infl•oduziu o pad re fl•o i José elo CurvaJh o, roligioso do N. S. 
elo Carmo , s it.ua:ul o~so na mosm,1. casa. o c ut· t·al , morrendo es to , os dis poz em. 
sou tes tam ento; o couto pret end e l iquida.1· , etc . :o. Esse di'to inventa d o teve 
comoç.o om 21 tlo JlovemlH·o do 1757, «nost(l.l faze nda do Paraty c (reg . de 
1V. S . r.lo Cabo, tonno da cidade do N. s. de Ass umpção do Cabo F rio~t . 
([•'or mal do pa- l' \ilha : doc. n. 8~ ll o. cit. coll . do B. do i\1 . B. ). 
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·tada no morro Grande , por set· ponto ma is central da freg. 
A isso se oppuseram os mor adores das ma1·gens da lagoa, tendo 
á sua frente Ben·to José Leite ele Farias e o vigario João Manoel 
ela Costa · e Castro, doando aqu elle, jun·to ao rio Ma taruna, 
40 braças ele t erra para a edificação da ma ~ri z , cujos alicerces 
for3:m por elles lançados, não se concluindo a obra por super 
vemen te inimisade en·tt·e os dons. Ann os depois, o actual vi-

. gario José F eneira dos San tos, José P into Leit e (filho de Bento 
Leite) e o Dl'. Joaquim Antu nes de Figueiredo, ·tentaram le
vantar a nova matriz, fazendo este, bem como o commendador 
An tonio B.od t• igues do Cou to, doação de mais cinco braças de 
terras cada um para a edificação da mesma. P or deliberação do 
Govern o pt·ov. de 12 de outubro de 1857, foi nomeada para pro
m_over M obras el a ma·tri z, uma commissão co mposta dos cida 
elaos J oaquim Ma-ri nho de Queiroz (hoje barão ele Mont e-Bello), 
captlao José Pereira da Costa Vieira, vigarlo J osé F erreira dos 
S_antos, comme ndaclor An·tonio Rodl'i g_ues do Cou·to e Dr . Fran
Cisco Gomes ela Mo·tta . Dissolvida, porém, essa commissão pela 
dehbe1~ação de 26 ele ou tubro de 1859, fo i a ob1·a posta em arre
mataçao, e acha-se quas i concluída 1 • Estando o corpo da 
eg t·eja em es tado de r ec~ber as i mage ns e ele nella celebt·ar-se 
missa , foi b nt o no dia 19 ele ou tubTO ele 1867 pelo vigario José 
F el'l'eira dos Santos, com au~ori sação elo vigar io capi tula l' meu
se nhor Fel ix Maria de F r e itas e A lbuc1uerque, benze ndo- se 
·tambem o cemitel'lo cons truido pela üman clacle do S .S . Sacra 
mento e S. Seb as tião, e pl'in cipalmen·te pelos es forços dos 
irmãos ela mesma Antonio Antu nes More ira e José Antonio da 
Silva Cabral. No dia seguinte foi fin a lment e, trasladada a séde 
ela f l'eg . para a nova ma tr iz, edi fi cada no cent.t• o da villa, pa t· a 
onde, cUúa o povo, não queria vir S. Sebastião . Até 1852, a 
freg. de Ar ,n ua ma fez parte do mun. ele Oallo F r io ; nesse anno, 
peb Lei P1·ov. n . 628 de17 ele outubro, passo u a fazer pa rte do 
ele Saquarema . A Lei Prov . n . 1. 128 de 6 de fevereil'o ele 1859 
tran s feri u a séde do mun, de Saqu ar ema para a ft·eg . de Ara
ruama • ftca nclo extincta a villa claqu alle nome e creacla a de 
S. Sebas·tião de An truama .Resta ur ada, porém, a vi llade Saqna
r ema, fico u s ubsist indo a ele Araruama, cujo tel'l'itorlo fo i aug
mentaelo com o ela freg. de S . Vicen te de Paula, desannexada 
da ele Cabo F l'io 3 , . 

AR A TUHIPE . Cidade ela Bahia. Accrescen te- se n o fim : 
Si tuada sobre ambas as ma t·gens elo rlo do se u nome, sobr e o 
qaal ha um a ponte , a seis kils. de Nazareth . Tem dez ruas 
e cluas praças : a da Mao tri z e a Dous de Fevereiro . Naquella 
acha- se a egrej<t ma·tdz de Sant'Anna, além da qua l ainda h a 
na cidade u ma capell a de N . S , ele Guaelelupe , e fór a ela 
cidade a de N . S . da Conceição , no arraial de i\i ar agogipinho 
e a de s ~tn ~o Antonio, Na proxima aldêa de inclios, fun dada 
nos uHi mos ann 9s do seculo XVI para fazer faca aos as
saHoss dos selvagens . Seu commercio ele expor tação de café , 
·tabaco em pó, .farinha e rapadm·as ,pa ra a Capi-tal , é ani mado . 
Os habs. elo mun, occupam- se na lav oura ele canna, fumo, café, 
mandioca e ceTeaes . Comp t·ehende os disbs . de Nova Lage e do 
Car iry e o pov. Marago15ipinho. A freg . foi cre_acla pela Lei ele 2 
de junho ele 1840 e a Vllla pol' Dec. de 7 de leve t'el rD de 1890. 

ARATUH IPE . Rio ela Bahia . Linhas duas : em logar de 
n1argem esq. leia- se margem dir . 

A R AU Á . Villa ele Sergipe. Linhas uma e duas: em logar 
ele seu n ome, leia- se - R io Real e accrescente- se no fi m · Foi 
desmembrada da com. ela J.!:s·tancia e incorporada a elo Rio Real 
pela Lei n. :192 de 7 de nove mbro ele 1896, ar t. II . 

AREÃO. (No S upp. elo II Vol.). Sub-prefeitura el a com. de 
Baião, no P ará. Accrescent e-se no fim. Comp1•ehencle as i lhas : 
Ing-lez, S . Thllguel, Areão . Bandeira , Tocantins, Meio , D' a t·~ , 
Gor gulho, Frecheiras, Bagagem , Alexandre, Ab':!nelacta,_ Mandu• 
Pixun a, .S11mauma, Santo .Antomo, Ma ra nhao, P ra ta Alta , 
além de outras ; r io T ocantins; igar apés Ara maquara, Praia 
Alta, Chiqueiro , P i-teira, Jacundá, Pimenta! ; e ca naes do In
ferno e Capi ta ry- quar a . 

1 l?ico u co n!Jltlida e m 1866 . 
2 «Pa.ra o JogM· el e i\Ial a.runa ~ , dit. a L ei, c ci na prai a. onde Uesag ua o 

r,iQ des se nome . 
3 A v.i lla el e ·aquarenut não fo i propriamente ~·astat~;racla ; a r... oi n . 1. ,4. 8 0 

de 21 ele j u1 h o do 1SGO elevou á, cs sa categoria a f1'eg . do N . · , do Na1.a re th 
llo Saqua.ro ma co mo croação nova. (ar L 1) 1 marca ndo os li mites civis (a r t. , I r 
e d and o ~J h o tlous tabeU iãos o escrivães do j uü.o municipal o a.nuex.os (a. rt, I V)) 
O art. UI r~ assou para o mun. de Ararua.ma. a fr~Jg , de S. Vicen te de Paulo. , 

AREZ . Villa elo R . G. do Norte . Linhas duas em lo,.ar de 
Goyaninha leia -se S. J osé de Mip ibú. Linhas - 10, dep"ois ele 
funda mentos accrescen te- se: Este muu. creado no domínio 
colon ial por Alvar á de 8 ele maio e Cart a Regia de 1<1 de se
tembl'O 1758 e i nstallado em :1761, f oi snpprim ido em 7 de ao-osto 
ele 1832, c1ue, elevan rlo Goyaninha á villa, par a ella tra nsl'e~iu a 
séele elo mun . Nos Accressimos e Correcções ela I vol. Linhas 
duas em legar de Dec. n. 89 leia-se 86 , 

ARR AIAL "(S . .João do) . Antigo dist. do Ceará . Accrescen
te- se o o fim: 9 mun. confinava ao S. com o de S. F rancisco, a0 
N. com o ele I-tapipoca, ao po ente com os ele S. Francisco e lta 
pipoca, e ao nascente com os de Trahiry e Pat·acut·ú. Tem 4.400 
hahs . Cultm·a de ca nna e a lgodão . O mun . era regado pelos 
rios Ca xitoré, lVIundahú e T rahil·y e comp t·ehendia os povs . 
R iacho da Sella e Tururú . Foi rebaixado de vi !la pela Lei o. 453 
ele 22 de agosto de 1898. 

ATERRADO . Rio de Minas, a li . elo Verde . Accrescente- se 
no fim: O engenheiro José ela Costa Carvalho assim descreve esse 
rio: « Nasce na se!'l·a dos Moreiras com o nome ele cor re"'O do 
Mat t o Dentro . Toma os nomes de ribei rão dos Mendes e PJ nhal 
até á fazenda elo Atel'l' ado, onde r ecebe o ribeirão elo Olho 
d'Agua . E dahi com o nome de Aterrado, cáe na margem 
esq. do rio Verde na es tação elo Carm o ela E. de F . Minas e 
Rio . Seu principal atf. é o cor rego Agua da Li mpa . 

AURORA . Villa do Cear á . l,.ccrescente-no fi m: Confi na 
com os muns . ele Lavr as, S. Pedro de Crato, Missão Velha, 
Milagres e Cajazeiras, este no Estado do Parahy ba . 'l'em cerca 
de 5 . 000 h abs . E ' banh ado pelo r io Sal gado . Lavoura ele fn mo 
e a lgodão . 'l'em escholas . 

AZEDO . (No I Vol.) . R io de Mi nas Geraes, aif. do Gavião . 
Accrescen te-s~ no fim ; Outros escr evem Azaveclo (Vide 111appa 
ela;; Commissão ela Carta Chor og raphica do Esbaclo elo Rio 
i8~5- 'l896) . Recebe o Agua Limpa. 

B 

BAEPENDY . Cidade ele Minas . Linha:;; 48, em logat· de 
Al vará de 14 de julho leia- se : Alva t·á de 23 de ou tu bro . 
Accrescente- se no fim: E m 28 de dezembro de 1897 dir ig i ao 
Jor nal do Comme?"oio a seguinte communicação. De Caxambú 
fui em um troly aco1c.panbado dos Srs. Anton io Silva, pl'Oprie. 
tario do Hotel Silva, phaxmaceutico F rancisco José Gonçalves, e 
P raxedes da Costa, intelligent e reclactor da Democnwia e pl·esi
den·&e do conselho clistrictal, Yisitar a cidade de Baependy, 
cl!st a n·te oito kilome·tl'os . F igtt-ra· se-me n a. imaginação uma 
cidade bem di fferente claquella que tive occ.asião de vet'. A 
cidade, vista á dis·tancia , offer ece urn a bella pet•spect iva . Si 
tuada em logar elevado, edi fi cada em a mphithea tro, cor rendo-lhe 
ás plan·tus o ri o Baepencly e cercada ele azuladas mon ta nhas, 
impressiona agr adavelmetlte ao visit an te que a pr ocura. Quando, 
porém , se pen etra no seu ama.g-o, ·todas as illusões se esvaem 
e a mais profttncl a tristeza se apodera elo nosso espi r i to . Das 
cidades que ·tenho visitado no Estado ele Min ri.s, nenhuma 
causou-me tão dolorosa i mp1·essão como Baepen cl y. De ruas 
es·treitas , oe>si mamen<te calçadas e immunclas, com casas a nti
quissimas e muit as ameaçando r uina , ·tão clamntficadas estão ; 
sem comm ercio, nem industr ia , com eg1·ejas completamen·te 
á rruinaclas e ele Ltm i nteri or t e·trico e medonho, B:lepen cl y, que 
foi outr 'o1•a uma cidade florescente e rica, não passa hoje ele 
um agglomera clo de t1·istes hab itações e ele uma cidade em 
completa r uina. Logo á entrada da cidade encon tra- se a Casa 
ela Misericordi a , que é um edi ltcio bai xo com uma capella ao 
cen·tro, onde se venera o sagrado Coração de Jesus. Foi ·toda 
cons tru ída pelo conego Custoclio de Mont Raso, u m elos bemfei 
tores elo logar e é subsidiada pelo Governo elo Estado, Quasi 
defron te d~ lla ha uma pont e de madei ra sob1•e o Baependy, 
que dá accesso par a a cidade . Tem Baependy quat1•o egrejas: 
a matriz, a do R osar io, a ela Boa Mor te e a da Conceição . _!!.. 
matl'iz si·tuacla na pra. ça do mesmo nome, é um casa.rao 
velho, pesadão, sem ar chi tectura nem gos·to. Tem no f'ron
tespicio duas estat uas de S . João E vangelis ta e S . José e duas 
placas de ma rmore , em uma das quaes estão escri ptas as 
phases por que passou Baepencly - · Pa?·ochia em 1 2 ele c~gos to 
ele 1752 , villa em 18 14 e ciclMle em. 1 856, placa essa que 
aAS9n"taria melhor collocada no ed ilicio da Cam ara Munici pal. 
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O intet•ior do ·templo nada tem ele notavel ; as im agens são 
gl'osseiras, fe ias, sem o mais leve ctu;ho ar tisti?o e impuess iona~n 
desagracla'>'elmente. Tem o altar- mot· com a rm agem de N. S. 
de Monte Serrate e ao lado a capella elo Sacramento. No corpo 
-da e areja qua·tro altares e j unto á portfl. da entrada madei:as 
velh~s e fragmentos de lijollos em yphas ou esparsos pelochao. 
A egrej a da Boa Mor te é um pardterro, sem forma exlenor• ele 
·bemplo. Fica no largo elo m esmo nome, lendo na f t•en te um 
abundante capinzal. O seu. i!lter·ror· é srmp lesmente asquer·~so . 
No al-tar - mór· não encontre i Im agem alguma. Parece mcr·rvel 
como um povo que se diz religioso, te:tha templo~ desta or•dem. 
Seria preferivel demolil-os. A. egt'eJa .do Rosarw acha-~.~ em 
ielenticas condições ; é um pard1eu·o egualmente em rmnas e 
horrivelmen~. e feio . Na sachris·tia ha um retracto do preto José 
Cabt•a, o constt•udor da parte principal d.a ~greja e um a porç~.o 
ele quadrinhos com u ns. nnlagr·es rmpossrver~ e est up1 clcs attu
buidos á sa nta. A egrep. da Concerçao fica s ttuada na pat··te da 
cidade denominada Cavaco. Não tem frente nem fundos . 
Possue o altar- m61·, dona lateraes, dous pulpitos e uma se.rie 
ele milagres, ele ent t'e os quaes destacarei o seguinte, impa
g,tvel pelo ridicmlo que encerra· «Milagre que fez N. S. da 
Conceição a ~tma Vaocb q~te estavct com a peste que cleu no 
anno de i 8 9 5 ela qufkl offeo·eço o ret•·ato ela mesmct. - J osé 
]í!eo··•·eira ele Abre1t». Em cima do mil agre acha-se uma vacca 
bem t)tliricb e comendo em uma t ina qualquer cousa . Essa 
egreja 1oi cons·bruid>t com esmolas adquiridas. por uma velha 
hysLel'ica, conhecida pela alcunha de Nbá Chtca e que passava 
por sa.nta . O cada ver ~e~sa velha, que se . acha sepultado na 
egreja, esteve em expos1çao duran te tres dr.as , prestando-lhe o 
povo o mais feJJvoroso culto. A cadeia, srtuadct na p1·aça da 
l\!fatt•iz, é um eclif:icio novo, sem gosto, ele um só 1Javimento. Foi 
cons·truid a em •1896 e tem defr•onte um chafariz. A casa da 
Uamara é um predio a ntigo e egualmen·te sem gosto . 'l' em uma 
bibliotheca com uns i 50 volumes, dispostos em . clesor:dem .e 
guas l todos de Obl'aB impres·taveis; vi ahi O D zeowna;w Un~
versal ele La1•ousse e as obras ele !Bocage. O Gymuasw, esta
belecimento de instrucção, di l'ig iclo pelo illustraclo Sr . Kitz1ger. 
está bem modestamente montado. O vice- director, a qttem fu i 
apt·eseutadu, disse não conhecer-me nem de n ame . Baepen~y 
não tem uma pharmacia, n em é illuminada. Em compensacao 
·tem quatro cemi terios : o Parochial , o Municipal, o das .Merces 
e o rrue fica ao lado ela egreja do Rosario. e onde não se fazem 
mais enterramentos . O cemlter•w Parochüt.l fica no centro ela 
cidade, é acanhado, parecendo a quem o visita estar ha mu lti) 
tempo abandonado. O matto cr esceu, envolvendo as_ campas, 
cuj as inscripções a custo podem ser hdas. Pel o cbao rolam 
ossos pedaços ele esquifes, cr·aneos, restos ele r oupa que envol
vera~ c::~claveNs, ·tudo em nma pl'omiscuidade profana dora. ~o 
iuterior elo cemiterio vê-se uma capella com uma Insct'lpçao, 
a sa hir ele uma tuba, cel'cada de nuvens, em um annel for ma.clo 
por uma cobra: 

Stwgite, rnort~li , 
Venite ad j-t;clioit;m. 

Nelle repousam o D1• . Mar·t i.nho Campos e o Dt• . Caetano F urquim 
ele Almeida. Fica Baepencly a 877 me tros de altttr a e é ser·vrda 
pela Estt·ada da Fet•ro Sapucahy, que a hi tem uma esHrcão, ina.u
guracla a 28 ele se·temht·o ele 1895. Goza me um cltma m orto 
puro e possue .excelle.nte agua, que está canaB,sacla. O COI~ 
mercio é quasr todo 1Lalu:no, haver~:elo poucas ·casas commer
ciaes ele brazileims. Nao ·tem hOJe mars lavot;ra ele fumo; 
a população elo munic ípio entrega-se á cul~ura ele cerea~.s e á 
enn-orda ele o-aclo. ExpOl't:t g rande qttantrdade rle queiJOS. O 
po~o de Baependy pareceu-me mtliLo indolente, e mais amigo 
ele frequen·ta r as ·tave1·nas cl0 qu~ ele occupar-se com C[Ualq:rer 
·traba lho, elo qual possa tht·ar recursos_pa1·a a s ua sub s1stenc~a . 
Se houvesse a lguma santa d a in,vocaçao de N. S. d a Pregutça 
quantos crentes e fieis devotos não possuil'ia, ! Para mostrrar· 
o pouco escrupulo que ha na escolha do pessoal para certos 
caro-os ele irupor~a ncia, basta citar o facto ele ser delegado da 
ins.·trucção ahi um portug11ez lavrac1ot·, homem quasi a nal
ph abe·to. 

BAEPEN DY . R io de .Minas, afl:'. elo rio Verde. Linhas H 
antes de 'l'aboão, l eia-se·. Cavado ou Cacboeit•inha, Baependy. 
Accrescente-se no fim. E' form!liclo pelos ribeirões de Piracicaba 
e S . Pedro . E' atravessado pela E . de F. de Sap ucahy. 
'l'em uma pou·te da tres meLros de :vão e fica a 925m , 900 de 
altura. 

BARBARA (Santa). Vill11 de S . Paulo. Accrescente- se no 
fim Comprehe ude, entre oulros, 03 bair ros de Bom Re·tiro, 
ItHet·nacla e Santo Antonio. 

BARBARA. R io de Minas. Subs·titua-se pelo· seguin·te: 
Cor rego aff. elo Bata-tal que reunido ao S , João ele · Socca vão 
á margem dir. do rio Ca t· angola, defronte do dist. de Tombos . 

BARCAREN A . PM·ochia elo P ará. Linha i• em Jogar ele 
par ochia l eia-se ''i lla e accrescente-se no fi m: F oi elevada -i; 
vi lla púa Lei n. -i94 ele iO de maio de !1.897. 

BARRA ALEGRE . Pov. do Rio de Janeiro. Linha 2a, 
em logar de mun . de Nova Friburgo, leia- se mun. elo Bom 
J ardim. 

BARRA BONITA. (No Supplemenlo do I vol.) Bairro de 
S; P aulo. Acct·escen·te- se no fim. Fo i elevado á dist. pela Lei 
n. 459 ele 26 ele novembro ele i89ô. 

BARRA DO PIRAHY . Cidade do Rio de Janei t·o . Accres
CP.n·te- se no u(!l: Em clezembt·o ele 1897 diri gi ao Jon:al do 
Comme?"Ci? a seo-uinie comm u.nicação: E' uma povoaçao do 
Estado do Rio de Janeiro, que o ex-governador· Dt·, Ft·ancisco 
Por·tella elevou á categoria de cida:de por _Dec . de 19 ele Fe
vereiro de 18\JO. Fica na conll.!teucta elos rros P trahy e Para
hyba do Sul e é div idida em dttas pat•tes por este ultimo .rio, 
que tem so1Jre s i duas ponLes, uma das q tta es pe::tencen te '\.E . 
de F. Sapucahy, A.lenr dessas duas pontes, que sa o _de made1ra, 
ha mais· tl'es sobt·e o rio P.irahy, duas elas qt1aes sao ele ferro 
e atravessadas pelas Esb.radas ele Ferro Cen-tral e Sapucahy · 
E' ceutr·o commercial importante, promettenelo ser uma das 
cidades mais impor ta utes elo lDstado pe la sua posiçã o topogra
phica e pela r iqueza elo seu mun. Além ele ser o ponto em. que 
a E . de F. Centml do Bra7iil clivide·se em clous ramaes, Llllha 
do Centro e Ramal de S . Pau lo, é o ponto inicial da E, ele F. 
San·ta Izabel do Rio Pr·eto, hoje Sapucahy, tend o ambas as es
tradas ahi impor··tantes officinas, com avultado pessoal. Quando, 
em ou tnhro ultimo, nella estivemos possuía 690 predi os sujei tos 
á decima urbana, 7 boteis, 2 pharmacias, 200 casas commer
ciaes , uma i'abl'ica ele cerveja, uma de sabão, um_a ele cortun::e 
ele cou t·os, uma de beb idas a.lcoo li.cas, uma fund i.çao, duas catet
ras duas olarias qua·t t·o medicas, u m advogado e u ma typo
graphia, onde se 'imprir~lia o E ohQ ela Barm . Possu~ !lllncl ~l. num 
en genho central, que fotr na.uguraclo a 20 de novembro de tiS86, 
destinado á fabricação de assucar e a lcool e com capactclade 
para tr·abalbar 250. 000 kilos de canna em 24 horas, com pro
pol'ções para ser el evada a.o d<:h ro essa .. quan•tida~le . Pelos ma
chinismos que con tém, que sao os ma rs alJeL:ferç~aclos, e pela 
posição topographica em que se acha, com razao pode se.r clas
sificado como u m elos pr imeiros da Republica . E' se:vrclo po: 
uma linha fel'l'ea ele bitola c1e um metro com a extensao ele 1;:, 
kils., percorran€lo toda exte.nsão elo 'tet•renos do engenh o, e li
gando- o ás estr adas ele ferro CeJ?-bral ~ Sapncahy, de mode, que 
a zona ele cultura, que pode servn· a essa fabrtca, . desenvol\ e- se 
em u ma ext'lnsão de cer·ca ele 200 kilomebros . Fo1 essa crda cle 
fundada em i 86± em 1·azão das ftecessiclades do commercio in
termecl!iario elo cdfé á expensas do commendaclor José Pereira 
ele Far·o depois Ba;.ão do Rio Boni·to, e cloo finados capitão An
tonio Q-~nçalves de Moraes e commendaclo t' João Pereira ela 
Silva, em t errenos de fazendas ele suas propriedades . Por• qua
tro vezes, em ' 873 i 875, iS/6 e J8SO, servia de aloJamento para 
os immig l'an·tes, in·ternados por ordem do gover n.o imperial, com 
o fim de preservai- os da epidemia ela febre amarella . No ul
·bim cles·tes armos a commlssão, a quem for a come~ticlo tal e n
caTgo, presid'icla pelo Barão do Rio Bonito, querendo ~proveitar 
os serviços ele muitos immigrantes , a r·t1stas e opera.rios, que 
se destinavam á Capital Federal e que com constran:pmento . se 
suj ei tavam a es·ta medida ele rigor, em~ora em ben~ficw pr~pr1o . 
resolveu dar pl'i ncipio a uma eg;·e.Ja, sob a rnvocaçao ele 
Sant' Ann a, cuja pedra fundamental tin.b a siclo lançada pelo ex
imperador em 7 ele agosto ele i 64, cl1a em que La mbe,m, pelo 
mesmo senhot• foi inauo·uracla a estação ela Barra . Obltdos ela 
diversas pesso;s os don~tivos necessarios para realização desse 
in·ten·to, para o que concorreu com avu !Lada wmma o governo 
provincial, ~nce-tara.m-se os trabalh os a 6 ele março ele !8:3(:} e 
desde o dia 30 de flUlbo ele 1882 acha-se essa povoaçao, na 
parte que pertencia ao município de Valença, do·tada c_om uma 
egreja de vastas pro1JOl'~Ões e de simples e eleg!llnte a rchrLectura. 
Fica situada essa e(5'reJa em uma praça e é cel'cacla por um 
jardim . 'l'em uma só torre com quatro sinos, as esta·tnas de 
S. Pedro e S . Paulo, um reloglo, clttas janellas e a pol'ta prm-
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.(lipal, por cima ela qual lê- se : M. 1881, D. Pe~rus H Brasili:X: 
Imperator Hanc. Ecclesiam Sanc~re Anue. - Nom tne .. Appelar~ 
Yoluit.- Por cima desta inscripção Ctca a corôa rmper.tal. O t~
terior é bonito e es~i ornado com certo ltt :.:o. Na capella-mor 
h a a imagem ele Sant' Anua, ~endo aos lados quatro nichos, ~res 
elos quaea possuem as ima.gens de S . Sebas~ião, Nossa S~nhora 
ila Coucelção e Nossa Senhora das Dôres; tem quatro tl'lbunas 
e duas portas que conduzem á sachl'istia. No co t•po da eg l' eJa ha 
dous aHares, um com J esus, Maria e José e outro com S. Be
nedicto, e tres nichos com Santo A11 tonio, S . Roque e Nossa 
Senhora ela Caridade; t em um elegante pulpiLo e o côro. No 
·tecto está pintada a imagem de Nossa Senhom das Neves . Na 
pia bap·~ismal, que é toda ele mar more, ha pintada a scena elo 
baptismo elo Christo por S . J oão Baptista . Em um el os cot•re
clores existe um pequeno monumento de marmore, que gllarda os 
re.:tos ele José Per eira da Silva e SLla esposa. Na snchristia ha 
u m magni Ctco r etrato elo Barão elo Rio Boni to, olrerecido pela 
populacão em 1.881 e um bello a rcaz, feito de maclerra elo l uga!'. 
Além ela matriz, possue a capella de S .. Be ned1cto, de 
feio exteriot· com tres a ltares o ele S . Benechc to , ele Nossa 
Senhora elas Dôres e Divino Esp irito Santo ; além ele uma outra 
do mesmo santo nocemited o ve lho . Tem u ma fonte denomtnada 

·Cârioca e com a data ele ·178 L Ha um eemiterio novo, o ele 
Santa Rosa, edificado no morro elo mesm,o nome . O edi~cio da 
Camara é um pt•edio sem gosto, situado a esq uet·cla elo 1'10 Pa
rahyba do Sul, e á marg_em ela TIL de F. Sapucahy ; nelle _fu nc
ciona tambem o J ul'y, cuJa mobtlta for ofl'ertada pelo Bar ao do 
Rio Bonito . Na sala elo presidente da C&ma ra ha um bom re
tra to do Dr. F rancisco Portella. A renda da Municipalidade é 
de 70 a 8J contos aunualmen·te. A cidade ·tem cinco escolas pu· 
blicas e a Municipalidade man~;_em .um curso _noctnr~o . E ' illu-: 
minada a ket•ozene . A populaçao e ele 4 mil habttantes . F o1 
creacla comarca pelo Decreto de i O ele março de i 890 e installada 
em 17 ele abl'i l do mesmo a nno, )) 

BARRA DO RIO DOS BUGRES. (No Suppl. do II vol.) 
Accrescen·te- se no llm : Fica á margem cl ir·. elo caudaloso 
Paraguay, que é navegavel a vapor em quasi todas as esta
ções do anno, possue bôas estradas que conduzem a Caceres , 
·Cuyabá e outros pontos, e tem em seu sólo enormes, mat~as de 
1avouras cor·tadas por pequenos rios navega~ers a canoa _em 
qualquer tempo, taes como o Branco,.o Bt·acmho, o Angeli.m, 
Bugres e J aucoara abundantes de pe1xe, m•lados ~le praras 
proprias pat·a 0 plantio do fumo . N_a mesma pov . e a~ trvo .o 
commercio do r amo da industrt a ela rpecacuanha, que .]ama1s 
se extinguirá e que produz cet•ca ele 100 arrobas em cada safra 
de 90 dias . 

BARRA DO S • .JOÃO . Cidade elo Rio de J aneiro . Linhas 
20 depois de Itapebussú accrescente-se Rocha Leão . Corrego da 
Luz , Aldêa Velha, California, Inclayassü, Ir iry e Fundão . 

BARREADO . Dist. ele Min as , no mun. do Rio Preto. 
Accrescenle- se no fim : F ica s ituado á ma.r·gem esq. elo rio 
.Pre to. mais ou menos á egual di stancia das estações ele Porto 
das F lores e Santa Delphina . O arr aial é peguano, porém tem 
uma bonita egreja modemameute construtda com uma só 

.•torre, tendo p ortas e janellas ogivaes , Está a 375 metros de 
altitude. 

BARREIRAS (No Suppl. elo I vol). Arraia l da Bahia , no 
·termo de Campo Largo, Accrescente- se no fim : J>ertence á 
com. elo Rio Grande . Foi creacla villa pelos Dec. de 5 ele abril 
de 1891. Comprehende os dists. da V!!.rzea, S. Desiderio e. Santa 
Anna. Esti situado á margem c! ir . do rio Grande, 330 krls. de 
sua foz uo S. Francisco. Os hab t ·. or,cupam-se n a lavoura ~a 
canna fumo feijão, milho e mandioca , ass im como na ex tracçao 
ela bor~acha 'da mangabeira . Antes de. 1870, era o logar em _q~e 
se acha hoje a villa , habitado por Pla~1do B~rbosa, que ~esrclra 
i soladamen·te em uma pequena castnha, a berra d~ n o, em 
terra~ ela fazenda l\Ia lhada do coronel José Joaqu1m de Al
meida. 

BARREIRAS. Pov. da Bahia, no mun. de Jaguaripe. V oi. I 
Linhas duas e tres Risque-se- Foi elevada até 1891. 

BATALHA . Arroio do Rio Grande do Sttl, no mun . de 
Pihtioy . Accescente-se no ·fim : Nasce perto da coxilha de 
Santo Anto nio, na tapera ele Catharina Camargo, a E . do 
-serro do Dionysio, e, depois de pec1ue no curso, desagua no Pr
ra·tiny-mil'im. 

BATATAL. Rio elo Rio ele Jaueil'o, aff. do li<Iacacú. Accres
.cente- se no ·fim. Ha clous rios com esse nome, o Batatal ele 
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Cima ou Funga, que desagua abaixo ele Cachoeiras , e o Batatal 
ele Baixo, que vem do Phal'aÓ . 

BAURÚ. Pov. de S . Paulo. ~cc t•escente- sa no fim . T or
nou-se séda domun. do ill. Santo ela Fortaleza pela Lei n. 428 
de i ele agosto de 1896. 

BEBEDOURO . Nos Accrescimos e Cot' t'ecções do JI Vo1. 
Accrescente- se no fim . Fo i elevada á com. pela Lei n . 487 ele 
29 de dezembro de iS96. 

B EBERIBE. Parochia do Cear6. , no t ermo de Cascavel. 
Leia- se: V illa e mun . do Es tado elo Cearâ, na com. de Cas
cave l, ecl ifica•la em uma pla nície, um pouco elevada, em um 
ter•r•eno arenoso e enxuto. Accr•escente-se no fim: A capelJa foi 
constl'llicla pot' Brazili ano Ferreira de Araujo em 31 ele ou tu bro 
ele 1875 . Fo i elevacla á vilb pelo De c. n. 67 ele 5 de ju lho de 
1892 e installada em -12 ele Sôtembt•o elo mesmo anno . Compre
hencle os povs . Sucatinga , Ct·uzeiro e Uruahú. No mun. ficam 
os morr·os Br·anco e 'rr·acuh á , os rios Pir a ngy e Choró e a s l agôas 
SanL' Anna, Ber aba, Ca~:closo, Cavallos, Cidade, Funda, Goiahy, 
Joaseiro, Nova , Pequiry, Raza, Salgado, Secca, Tabuba, 
Tanque e Tracuhá a lém de outras. Dista 18 kils . de Sucatinga, 
30 do Cruzeiro e 15 ele Uruahú. 

BELEM DO DESCALVADO. Cidade ele S . Pau lo. Accres
cente- se uo ftm , Em 1.898 ass im descrevi essa cidade pelo Jorna,l 
do GommC?·aio : Deixando Santa R ita do Passa Quat.ro, diri
gi- me {t villa do Porto Ferreira, donde parte o ramal pat>a 
Santa Rita e donde seg ue a Paul ista com bitola larga até Be
thlém ele Descalvaclo, ponto terminal. A villa de Porto Fer
reira fica em um platea~~ com clec li ve para a margem esquerda 
elo t• io Mogy -guassú , que corre defronte da vil!a. Suas ruas são 
rectas, largas, em ladeira, sem calçamento nem .illuminação. 
Os predios, em numet•o ele 300, são todos ba ixos e sem gost<?·· 
Tem uma pequena matriz, a casa da Camara, que é um ·edifi.clO 
te rreo e onde esti alojada a cadeia, a estacão da est rada de 
t'Em·o e as officinas ela Companhia Fluvial. A populacão ela 
v iiJ a é de 1 .500 h abitantes. Foi cr·eacla pela Lei n . 124 de 22 
ele julho de 1896 e in'augurada a 25 ele dezembro de 1896 . 
Cultnra de café, canna e cereaes. O município colina com 
Passa-Quatro, Beth lém do Descalvado e Pirassununga . Os rios 
que o banhão são : o Mogy-guassú, que é o principal, Sant~ Rosa, 
Boa Vista, São Vicente, que tem um pequeno afHuente denomi
nado riacho Corre11.L, e o Bonito. Os bairros são: San·ta Cruz, 
situado na encosta ele uma collina e defronta da villa. Arêa 
Branca, Boa Vis·ta , R io Corrente e S . Vicente, parte do quá.l pet·
t ence ao mun. de Passa Quat t·o . O t'io Mogy-guassú tem na villa 
uma lar·gura ele 96 metros, a qual augmeuta na Pitaugueil'a, 
onde tem 250, e no Pontal, que é o logar onde fazem juncção 
os t•ios lVIogy e Pardo, mais ele 300 metros . A extensão oave
gavel elo rio Mogy-guassú é de 199 kilometros e mais um kilo
metro no l'io PMdo. Em Porto Ferre ira fica a doca da Compa
nhia que tem a o seu serviço cinco vapores de fundo ele pt•atp e 45 
lanch as, das quaes 24 funccionando . A descarga é feita por 
uma machina fixa . O Mogy tem no começo da navegação um 
canal de clous kilometros, por onde passão os vapores, além 
ele outros canaes nas corredeit•as . Tem as seguintes estações 
fi. ttv iaes: P r ainha , Amaral, J atahy, Guatapará, Martinho Prado, 
Barrinha, Pitangueiras e Pontal. Além destas h a outras par
t icular es . De Porto Fet'l'eira segui para Bethlém elo Descalvado, · 
que é a estação immediata . Bethlém do Descalvado é um a cidade 
srtuada em uma col!ina ele suave declive, contornada pelos 
ribeirões L ava-pés e Bonito , que se un em perto ela cidade e da 
linha fe rrea a com o nome de Bonito vão desag11ar no Mogy
gu assú, a 15 kilometros dis tante da serra do Descal vaclo , de 
onde lhe proveio o nome, a 35 kilometros de Pirassununga, 72 
do Rio Claro e 36 ele S . Gad os . E' uma cidade ele l ugubre 
aspecto. Quem penetra nella sente uma impressão de profunda 
t risteza . Suas ruas são de regula r largura, sem calçamento e 
arenosas . lendo acima da areia uma camada de barro, que as 
torna ditficeis do tr ansito, mesmo durante a secca . As testadas 
d as casas são constituídas pOl' umas pedras pontudas, que es
tl'agão o calçado, a lém de machucarem os p~s . Seus predios ~ão 
n a sua totalidade velhos e de feia apparenc ta , notando-se mutto 
po ucos de construcção moderna . O principal edificio da cidade 
é a Casa da Misericordia , que se ergue no ponto mais elevado; 
tem uma bonita architectura . Tem uma capellinha bem or~ada, 
com a imagem de Nossa Senhora da P iedade . A Casa da Ca
mara situada entt·e a matriz a o mercado, é um ecl ific io de 
boni·t~ a pparencia. No pavimento ten·eo está aloj a da a cadeia . 
A matriz, situ!tda no lat•go do mesmo nome,é um templo 
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muHo singelo: tem duas torres e um relogio. Seu interior 
carece de belleza, nelle ficão ·tres altares e a. capella do SS. Sa
cramento. Além destes edificios possue mais a cidade a capella 
de Santa Cruz, em rul.nas, a ermida de S . Seb<tstião, o mercado 
e o predio onde estão reunidas as escolas publicas. A cidade 
·tem 3.000 habs. e o mun. 18.000. Desde 1892 tem sido Jiagel!ada 
pela febre amarella, o que tem concorrido para o estado ele 
abatimento em que jaz. O município conüna com Santa Rita 
do Passa Quatro, S. Carlos elo Pinhal, Annapolis , Pirassu
nunga e Porto Ferreira. Os rios c1ue o banhão são : O Bonito, o 
Arêa Branca, affluente do Santa Rosa, que serve de divisa 
entre Desca lvaclo e Pirassununga, e o P antano, affiuente do 
Mogy-gassü, onde se acha o importan·te sal to D. Li no, com mais 
de 50 metros de altura. São ferLilissimas as suas terras, espe
cialmente pa ra o cultivo do café, cuja producção annual é de 
700.000 arrobas. Além dessa cultura consagram·se os habitantes 
do município, ainda que em menor escala, ao planHo da canna 
de assucar e do fumo. Os bairros da cidade são o ele Santa 
Cruz, bastante populoso, com uma gruta ela qual verte uma 
boa agna,: que não é aprovei-tada, e S. Sebastião. Comprehende 
as duas es~ações ele Aurora e do Pantano. Da cidade parte 
um ramal ele om,60 e denominado Ramal Descalvadense que 
vai a té A.urora, pa~sando pelas es tações de S. Miguel e Pan
tano.» 

BELLA CRUZ, (No Supplemento elo H vol.) Serra do 
Estado de Minas Geraes. Accrescente-se no fim: - E· pedre
gosa e · de terreno pouco fertil. Forma com a serra de São 
'l'homé um valle, em alguns pontos bem estreito, no qual corre 
o ribeu·ão Lavat·ejo, afl'. do Angahy. Vai morrer na margem 
esq. do rio Angaliy e proxímo á confluencia daquelle ribeirão. 

BELLA VISTA. Parocbia de Goyaz. Linha 1", em logar 
de Parochía - leia-se: Cidade e mun.; em Jogar ele no mun . 
- leia-se ex-parochia elo mun . Accrescente-se no fim: Foi 
elevada á cidade pela Lei n. 1.00 de 5 ele junho de 1.896 e 
ct•eada pela de n. 1.134 de 1.1 dt~ julho de 1898. Comprehende 
o dist. de Campinas. 

BELMONTE. Parochia ele Pernambuco. Ultima linha em 
Jogar de .A.cto de 20, - leia-se: Acto rle 2 e accrescetrte- se no 
fim: Foi elevada á termo por Acto des ~a ultima data. 

BELMON TE. Rio do Rio de Janei ro, aff. do Muriahe . 
Accrescen·~e - se no fim: «Es te ribeirão (elas Ciuco Barras J 
despenha-se em varias cachoeiras até á fazenda da Sar.cto 
Antonio e clahi por dian·te continua em declive suave até en
contrar-se com o Belmonte pat·a reunidos com o nome de 
ribeir ão do Campo desaguarem no rio Muriahé» . (Inf. loc.) 
Recebe o Lage. 

BENEVENTE. Rio do E. Santo. Accrescente-se no fim: 
Escrevem-nos elo Es~ado: • Este rio nasce ela Serra Geral e, pe
dregoso aM o logar denominado Qttatinga, cl'ahí p ara baixo 
·torna-se navegavel por meio de canôas na extensão de algumas 
leguas. A sua foz é muito proxima da cidade. Ahi uma fileira 
de recifes quasi que o obstruem, deixando apenas um estreito 
canal para entrada dos navios. A barra apresenta de ordina
rio seis a oito palmos de profundidade e onze nas gt•ancles 
mar és. O ancoradouro é em frente á cidade . Recebe o Joeba , 
Salina.s, Qnatinga, Batata!, Araquara, Corindlba , Pongá, Picoan 
e Jacuba ». 

BENTO ( S). Villa de Pernambuco. Linhas 13 e 14 sup
prima-se Lageieo, Jupy e Calçado. 

BERNARDO ( S). Villa de S. Paulo. Accrescente- se no 
fim: Comprehende os ba irros : Colonia do Rio Grande, Pil'a
porinha, Meninos, Caguassú, Colonia do H.ibeirão Pires, Color,ia 
de Cap iv ary e Ipiranguinha . 

BERTIOGA OU IBERTIOGA. Dist. ele Minas Geraes. 
Accrescen te-se no fim : Este dist., cuja séde é a pov. de Santo 
Antonio ela Ibertioga, situado em uma plauicie elevada á 
margem eSf[. elo rio Elvas, a fi'. do rio das Mortes, compõe-se 
em sua maior parte de terrenos de campos e tem uma pop. 
superior a 2.000 habs . Seu clima é bom. A principal lavoura 
do loga r consiste na cul"tltra de cereaes, mas o fumo e a vinha 
são cultivados. não obstante em muito menot• escala . São im
portantes a cÍ·iação e engorda do gado vaccum, para o 9-ue 
prestam-se perfeitamente os excellen ~es campos do Jogar e .ia é 
avultada a exportação que, com es pecialidade de queijos, faz o 
clist., não s6 para os met·cados visinhos, como t ambem para o 
Rio de Ja neiro. Além disso não é pec1ueno o numer o de cabeças 

de gado que se destinam ao Matadouro de Santa Cruz, assim 
como não é ínsio-nificante a porção de toucinho que exporta o 
dist. A estação 

0
que fica mais proxima do dist. disLa 24 kils. 

O arraial consta ele duas egrejas, 62 casas, trfo\B praças, sete 
ruas e quatl'O baccos. A egreja. matriz é um templo alto e 
espaçoso, todo construido ele pedra.. Não. tem t orres , e pos~ue 
cinco altares, sendo tres no corpo da egreJa e dous na s~chrts
tia. A outra egreja, de N. S. elo Rosario, é menor, Jaz< <em 

' logar elevado, é tambem construída de pedra. Alé'? dessa~ 
egt·ejas, ha ainda div_er_:;as capellinha.:! ( p~ssos) destmadas a 
commemoração da panao. As ruas nao sao calçadas . A agua 
encanada para o uzo publico é excel~ente,, qn!ltro cbafa1:~zes 
abastecem a pop. E' digna de mençao a labt•Ica de queLJOS, 
que ha na pov. Dos povs . do dist. são notaveis o da. Cachoei-

• rinha, distante do at·raial i4 kils. com 30 casas e Porteirmha 
afastado '12 kils. com 12 casas. P ossue o dist. uma gt·ande e 
bonita cascata na fazenda de Bento Affonso ; uma curiosa 
gruta, formada por duas enormes pedras, na fazenda do Can
donga: e finalmente uma fon·te de agua puríssima qne brota de 
uma ro.cha, no fazenda do Engenho da Paciencia, a qu al é 
denominada pelos habitantes elo logar « Agua Santa ». Dis~a 
36 kils. de Barbacena, 18 de Santa Rita do Ibitipoca, 15 de 
Ilhéos 24 de Bias Fol'les 30 da estação do Sitio, 36 ela União, 
30 de 's. Francisco elo Onça ( mun. de S. João cl'El-Rei) e 
24 da Piedade (mun. do Turvo ). 

BÔA ESPERANÇA. Parocbia do Rio de Janeiro. Accres
cente-se no fim Cortinas Laxe obs. cit. diz: «A Lei Pro v, n, 486 
de 30 de maio de {8,Hl e P1·ovisão do Bispado ele '15 de dezembro 
do mesmo anuo crea t· am o cu rato da Bôa Esperança, que funccio· 
nou na pequena capella do padre José von Reis ; 1° cura: por 
Provisão cre 15 ele rlezem br o ele 1849 . Para a consLrucçao de 
uma nova capella, foi doado um tet·reno por Manoel Joaquim 
de Castilho, doação essa mandada acceitar pela Lei Prov. 900 
de 18 de outubro ele 1856 . Com o acontece sempre, a escolha 
do local para sé:le elo cm·ato dividiu a pop. em dous partidos : 
um q-uerendo o local da doação feita por Casti lho ; oubt·o que
rendo o logar denominado Zacharias, onde, para o mesmo fim 
de se fazer a capella, do ou o cidadão Antonio ela Costa Cat·doso 
uma outra data de terras de 100 braças de testadada com 140 
de fundos. Venceu este partido; porc1uanto a Lei Pt·ov. n. 9.55 
de 17 de janeiro ele 1857 elevando o cm·ato á freg. , fixou-lhe 
co mo séde o logar do Zachat·ias. Os actos pa~·ochiaes_ des!fl. 
fre"' . são celebra:los em um preeho acanhado e m1proprw , nao 
se tendo até hoje concluído a nova matl'iz ... ». 

BÔA ESPERANÇA." Parochia de S. Paulo, no mun. de 
Araraqu a ra . Accrescente-se no fim: Foi elevada á mun . pela 
Lei n. 542 de 21 de julh~ de 1898. 

BÔA VISTA. Cidade de S. Paulo. Accresce nte-se no fim: 
Em 1898 assim ele'screvi essa cidade pelo Jontal elo Comrnercio: 
Deixanelo a bella cidade do l~sp il'ito-San·to do Pinhal, regres
sei para a estação ele Mogy-guassú, onde, após_ tres horas de 
espera, ·tomei o rapiclo, que me conduz!o á estaçao de Cc~scavel, 
passando pelas estações da Esti'Qa , Onssanpc~ e fllatto Secoo. 
Cascavel, distante 129 k1lorn e·tl'OS de Camp;nas, e uma povoa
ção, que acaba de ser el evada á districto . Está s i~uacla em 
logat' pla no, a uns 620 metros acin1<\ do nível do mar. Com
põe-se de 150 casas, Lem uma capella do Senho1· Bo:n Jesus da 
Pri são e 900 habi·tautes. Banham a povoacão o corrego do 
Fidelis ou Cascanl, af[ do Itupeva que o é elo Mogy-guassú, e 
o Canna do Reino, a fl'. elo Cantinho, que toma o nome de 
Brejo Grande ao desaguar no Amaro Nunes, afl'. do J aguary. 
Fica na pov. a lagoa elo Cascavel. Dessa estação segu i pelo 
ramal de Ca ldas para a cidade de S. João da Bàa Vis·ta? onde 
cheguei ap6s um percursv de 30 kik Es~á essa cidade ·sttuada 
na encosta de uma collin<t, que clescamba para o lado occiden
tal, á margem di r. do rio J ~ guary, a travessada pelo corrego 
S. João , que vae fazer barra naquelle rio a uns 300 metros da 
es~ação da Yia-ferrea , a 750 met t·os ac ima elo nive l do mar na 
Matriz a 765 na Avenida D. Gertt·ucles, que é o ponto mais 
elevado da cidade . A um elos lados fica-lhe o bairro da Prata, 
banhado 1)elo ribeirão do m esmo nome, aff. elo J aguary . Suas 
ruas, na quasi totalidade com 60 palmos de largo , si? qnas i 
rectas, em ladeira , s. ra calçam, n"t::l , com passeios na Jl'l aiot· 
p~.rte cimentados e illuminaclas a kerozene. Tem tres praças 
vas tas : a da i\Ia lriz, a d J osé Bonifacio e a do ll!onsen hor 
R amalho . Seus pt·edios, em numero de 9JO, são quasi todos 
terreos , ha vendo algu ns ele sobrados e renlmen te bonitos. 
Pos>ue a cidade uma reg ula r matriz, a egrej a elo l':,osario, a 
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•Capella de S. Benedicto, uma outra de San·ta C1·uz e Santo 
Antonio; um t emplo protestante, theatro, casa da Camara e 
·cadêa, grupo escolar, um bom mercaelo, um Club Recreativo 
S. Joannense, que funcciona em linclissimo e luxuoso preclio, 
um bom collegio particular no baüro da Villa Com·ado, tres 
pharmacias, doas hot~ is, diversos res·taura ntes, tres fabl'icas ele 
cerveja, duas de macarrão, duas machinas de beneficiar café, 
uma boa serraria e i20 casas de outros generos ele negocio. 
A pop. ela cidade é ele 5.000 habitantes e a do man. de 35.000. 
O mun. é regado pelo rio Ja gu:ny e pelos alls . deste: Prata, 
S. J oão, P araiso, Arêas, Cachoeil·a, Claro, Dornellas e Porcos. 
A .geolo_gla do sólo é uniforme; rochas de siLica, argilla, schistos, 
mJCachLstos e granito constituem os montes. revestidos de uma 
vegetação que em nada desdiz ela tropicál. A . fertilidade elo 
sólo é assàz promettedora e acha-se comprovada experimen
talmente pelo plantio elo cafeeiro, de dia em dia mais crescente 
·e ].Jrocluctivo. Teve principio a pov. pela agglomeração de 
agr10ul-tores mineiros, que attrahidos pela prodigiosa fertilicla ele 
elo seu sólo e salubridade do sea clima, para ahi ailluiraom . 
Denominou-se primeiramente Sa nLo Antonio por haver um ta.l 
Machado feito doação, a esse santo, elos terrenos elo patnmonw, 
-quando conseguia vencer um~t demanda. Sendo creacla cm·ato, 
o primeiro sacerdote padre · João José Vieira Ramalho fez com 
que_ s~ mudasse o nome para~ - João ela Bôa \~isla, pela al~gre 
POSiçao em que o povoado es·ta co~locaclo e da v1sta que clal:1 se 
gosa. Foi et·eaela parochw. pela Le1 Prov. n . 17 ele 28 de feve
i'eiro ele 1838, elevada á villa pela ele n. 12 ele 24 ele ml\rço 
de i859 ~L cidade pela ele n. 81 de 21 ele abril de 1884, e á 
comarc~ pela ele n. 9 ele 7 de fevereiro de i885. Ao mun. per
tencem as estações da cidade, elo ii:Tatto Secco, Cascavel, 
Engenheiro Mendes, Prata e C:>~scata ; os bairros Vilb Oonrado, 
Cubatão, Prata, Alegre, Santo Antonio, Fabricio Vallim e 
Passador, e os dists. de Cas~avel e Sant'Anna ela Vargem 
Grande. O mun. confina com o elo Espírito San"to do Pinbal, 
·C~sa Bran ca, · Mogy-mirim, Mogy-guassú e com o E.staelo ele 
Minas (Caracol, Caldas e Poços ele Caldas). E ' a cichtele ligada 
entre si e a diversas fazendas por linhas telepbonicas. P a ra o 
lado do N E. avista- se a azalada e elevadtt cordilheira de Caldas 
e na di stancia ele 47 kilometros ficam-lhe as aguaa therm aes 
de Poços ele Caldas . A Matriz ftca si'tuada no al"to de uma 
:grande praça, toda plant:acla ele coqueiros. Tem a torre no 
centro e abaixo ,ctella um rologio. Seu interio_!-' e moclest<?. 
Além do altar-mor com a imagem ele S. Joao, tem mars 
·dons alLares lateraes de S. Sebastião e Nossa Senhora elas 
Tiôres e a Capell a elo Sacramento, com o Coração de .J esus . 
Possue clous pulpitos encosLaclus ars al tares. As tr1b~nas 
são corridas e repousam sobre qu?tro arcadas ele macleJrJ. . 
Tem a cidade duas sociedades rtal1anas ele beneficenc1a: 
.a Pl'incipe di Napoii e a Conde ele Toriuo. Nella p :ilJ!ica-se 
A Gidcde ele S . Joêiv que conta oito aunos ele existencia.» 

BuCAINA. V1lla elo Estado ele S . Paulo. Em lagar ele villa 
leia-se ciclad .J , Linhas i6 depois de 1880, accresceuLe- se : Ci 
dade por Dec. municipa l n. 14 ele i5 de maio ele 1893. Accres
·ceote-se no fim, alP.m do que se acha nos Accrescimos do II 
vol. Além da matriz que tem uma só torr0 e fica collocacla 
num Jogar elevado e ~lo lado da estação ela E. ele F., tem mais 
a egreja do Senhor Bom J esus e as cape !Ias ele S. Sebastião e 
Santa Cruz. Além da ponte de ferro acima citada, tem mais 
.uma outra sobre o mesmo Parahyba. A cidade tem boniLa vista 
-e estii. em tçrreno mais ou menos plano. Dista nove k il s. elo 
Cruzeü·o e 15 ele Lorena. Possue um thea\rinho e casa ela Ca
mara, que t~mbem serve ele cadeia. Comprehenele os bairros: 
Bocain a Ac ima, Boca ina Abaixo, Palmital ele Cima" de Baixo, 
Rio de Bl·abo, Ma~hias, Tres Barras, Sertão, Canelleh·as, Sal a
manca, Ca.nnin has e di versos outros. 

BOCA LARGA. Pequeno rio elo Rio de Janeiro. Accres
o{)ente-se no 1im : E ' mais conhecido pelo nome ele va)l·a Boca 
Lar<>a . Sahe do 1•io Inhomirim com o nome ele Braço Boca l.arga 

-€ va
0
e desaguar no mar . Communica-se com outras vallas. 

BOM CONSELHO . Villa de Pernambuco . Accrescente-se 
no fim : Em i893 escreveu- nos o Sr. João Baptista Lusitano 
as linhas que se seguem : «A 70 leguas ao NO. da cidade do 
Rec~fe, na encosta ela serra denominada Taboleiro de Papa
caça, demora a pittoresca e apl'azivel cidade de Bom Conselho, 
que pela uberclacle de suas terras, t opog1•aphia, riqueza e popu
lação, está destinada em proximo futuro a rivalisa1·, senão 
excede1·, a todas as suas irmãs elo Iittoral. O setr tcrrilorio está 
.cornprehencliclo na sesmaria concedida a Jeronymo ele Bm~gos de 

Souza. e Eça, e vendida por este em 22 de julho de 1712 a Ma
noel da C1•uz Villela, tronco genealogico elos actuaes possuido
res ; e foram os descendentes ele Manoel da Cruz, An tania" An
celmo da Cruz Villela e Joac1uim Antonio ela Costa que em 1824 
deram principio a fundação elo povoado, no local em que se acha 
e que então era coberto ele extensas ma.ttas, povoado de iunu
meras especies de caça, o unico e exclusivo alimen·to elos povos 
ruraes claquella epocha. E ra costume en-tre os primitivos ha
bitantes castrar os veados e caititús que apanhavam vivos, dan
do-lhes depois a liberdade, na certeza de que mais tarde lh es 
viriam de noYo ás mãos ; e então, depois de mortos, lá iam 
para uma grelha ou muquem que lhes se1•via de tumba, e dahi 
para os estomagos dos caçado1·es. Veste uso deriva- se o nome 
Capa-caça, por que era conhecido o povoado, mudando depois 
para ·Papa- caça. nome que ainda conserva na denominação ela 
f •·eguez ia. Em 1837 (Lei n. 45 ele i4 ele junho) foi o territorio 
ele Papa-caça erigido em freg. sob a invocação de Jesus, Ma
ria e Jofé, sendo pela Lei P1·ov. n. 204 de 26 de junho de 
i858 ~tnnexada á de Corl'entes, creacla !reg. e villa pela cilada 
Lei. A Lei n. 239 de 30 de maio de 1849, revogando a ele n . 204 
transferiu de novo a freg. para a sua pl'imitixa sécle ; e em 1850, 
por força ele Lei n. 476 de 30 de abril daque!le anno, foi a po
voação de Papa-caça elevada á ca·tegoria de vil la, com a deno
minação ele Bom Conselho, dando-lhe pOl' termo a respectiva 
freg . , cujos actuaes limites são os seguintes : ao poente limita
se com a f reg. de Ag uas-Bellas, na fazenda Trapiá ; ao nas
cente com a fi•eg. elo Quebrangu lo (Alagô as) na Crm ele S. Mi
g-uel, onde o rio Par ahyba atravessa a estrada: elo mesmo lado 
limita-secam atreg . ele Correntes, no ri acho ·secco; e neste 
mesmo, para as partes do norte, com a f reg . ele P;ümeüa elos 
Inclios (Alagôas), na serra do Carangueijo . Em i 872 (Lei Prov. 
n. i. 0 57 ele 7 de junho) foi a vi li a de Bom Conselho elevada á 
com. sendo o Dr. João Vieira de Araujo nomeado o seu primeiro 
juiz de dire ito. A pop. elo mun. no penultimo r escensea mento, 
compt·ehendendo o ·territorio elo dist. da Lagôa elo Em ygclio, 
hoje pertencente a Corren~es, elevava-se a 22.000 h abs., na ma
xima parte descendentes ela antiga. e legenclat>ia l~r::lllcisca Xa 
vter da Cruz Villela. O local da cidade é banhado por dois 
perennes nachos, Lava- pés e Papa.-cacinha, e em todas as 
direc~ões do mun. correm otrt1·os muitos, mais ou menos fol·tes 
sobresahindo os rios Parahyba, riacho Secco, Balsamo e T1·aipü . 
Além ele sua bella matriz, dedicada a Jesus, Maria e José, e 
que prima por :ma g randeza, solidez, ornamen·tação e magni
licencia, possue a villa um vasto cemiterio murado ele pech·a e 
cal, com uma bonita capellinha, sob a invocação ele Santa 
Mar·tha, clest,inacla a encommendações ele caela ve res · e um reco
l himento de donzellas, consagrado a N . S. elo Bo~ Consel ho 
fund~do em 1853 pelo en·ão prefeito da P enha, frei Caetano d~ 
Messllla, obra verdaeleiram ente grandiosa, de agraclave l é at
·brahente ~erspec~i v a, que immensos serviços tem prestado á 
classe clesf·avoreClda ele :lortuna, e onde os papacaceiros prova
r~m o all;o gráo do seu amor á beneficencia, pois que alli exhau
riram as suas forças e r ec ursos, sem que o governo os tive~se 
auxiliado em um real. .E ' animadíssimo o mercado qu e• aos 
sabqados se reune no pa teo da matriz e mui variada a collecção 
ele objectos alli exppstos á venda, concorrendo a elle ·todo o povo 
el as localidades visinhas. Os papacaceiros são extl'em amen te 
l iberaes, reli giosos , caritativos e· pacificas. Além elos promette
clor es povoados ele Taquny, Cruz de S. Miguel e .Barra elo 
Brejo, ha os fertds ar rabaldes Sablá , ;pra ta, l~osilho e outros 
cujos terrenos se adaptam a toda a especie a e cultm·a, especial
meu te canna, café, mandioca , mamona, milho, feijão, ar•roz, 
a lgodão, fumo, criação de gado de crualquer especie e ainda o:l 
·tros que facilmente se podem aclimata;: e cultivar». 

BOM CONSELHO. Villa da Bahia. AccrescenLe- se no fim: 
To livro JJ{ emoria sobre o E st ado ela Bahia ("1893) lê-se. «S i·tuacla 

a '15 leguas de Geremoabo nas visinha.nças elo limite ele Sergipe, 
em uma ba-ixa entre o monte de Santa Cruz e a serra do Gaviãio, 
em r egião pobre ele aguas, com umas 200 casas ele medíocre 
cons trucção, formando urna rua comprida, em cujo cen tl'O está 
a mat~·iz de N. S . elo Bom Conselho, além ela qual egreja ainda 
ha üma capellinha com a invocação ela Santa Cl'uz, construída 
sobre um monte ft·onteiro á matriz pelo missionario freL Apol
lonio de TodL Seu commercio· é pequeno e representado em umas 
vinte e tantas rasas de negocio, que o tem com Sergipe, e en 
tretem uma feira semanal. Muito se nsi vel é a falta d'agua a 
que se acha expos·t:1 a pop. da vil! a, que se vê forçada a usãr
de uma pesada, ele cô1· e gosto ele barro, accumulacla pelas 
chuvas em um açude pouco distante e chamado Navio . Com-
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q nau to sujeHos á secca, são os terrenos do termo lJons paPa a 
lavoura, nem só de mandioca, como de fumo, que forma a 
base do commercio da vil! a . A freg. é de 1817 (Alvara d~ 21 de 
novembro) e a villa ele 1875 pelaRes. n . 1.518 ele 9 de JUnho. 
Eis como nos conta o missiona1·io frei Apollonio ele Tocli o prin
cipio desta villa : <<Neste t~mpo o pov.o dos T.aboleiros, 
qut~ fica lon ge 12 le&'ua~ ele Mll'and.ella, fez requ!)nmen:to de 
fazet· capella no anttqUiss1mo cemrterw de Cac,~uea e ped1u 
para mandai-a fazer. O Exm . Sr. Arcebispo despachou que 
sim, que eu fosse e fizesse essa cari~ade. E foi aos 8 . de julho 
de 1812 e fui conduztdo a uma castnha de uma negnnha, que 
tinha c~nto e ·tres annos, porém bem longe elo dito cemiLerio . 
Em o dia seguinte vieram dous homens para me conduzir a ver o 
logar · cheauei ao dito cemiterio e não tinha formalidade ne
nhum~, po~que tudo era matta e só se via aqui e acolá uma 
cova de defunto; Vi ao pé delle uma l arga estrada ,perguntet que 
estrada e1·a e me respon det·am que era a es·tt·ada real, por onde 
passavam as' boaid.as e ?omboios do rio S. Fra~cisco par.a a Bahia. 
Pergun·tei se haVla l'lOi ~·espondaram que nao, mas stm mllltos 
olhos d'agua, que nunca secca~am, . alUda com ap<:rtada 
aecca e que, por se1· uma travess1a, mmta gente passageira se 
mata~a neste logar, porque, pelo motivo ela agua, arraucha
vam-se vinham os ladrões, e no tempo que dormiam, os ma
tavam 'roubavam e en·tel'l"avam no cemiterio . Daqui voltei 

. 11ara ~casa casa da negrinha, muito cançado, e ordenei 6.• duas 
pessoas qne no do~ingo dizia missa, q_ue espalhassem v_oz pelos 
ci rcumvisinhos de virem pa1·a eu publtca1· o que se devta Jazer; 
como ele facto veio muita gente a ouvir missa, e ot•clenei que 
no sabbaclo s~ ajuntassem no cemiterio, trazendo machados, 
foices e .enxadas para se .apromp·tar o logar ela capella. Da 
facto, no sahbado, bem cedo, v~eram parto d~ cincoenta h~
mans, se cortou todo o matto e se ma·taram mmtas cobras! ·tao 
grandes, que uma foi julgada pesar duas arrobas . Or~ene1 que 
·tornassem segunda-feira pa1•a se fazer uma casmha de 
oração para se r ezar a missa e ~utr~ cas~nh? . ~at•a eu 
morar, etc. Agasalha ndo - me no cemrteno, pnnmptet log~ a 
andar com guia e com gente pelos m~ttos para achar madeu·a 
boa e escolhida para levantat·-se a egreJ a, para taboados, lmbas, 
frechaes, ripas, etc., por ver que de pedra e cal não se podia 
fazer, não havendo pedras naque!Ja terra, e se alguma se achll.. 
é molle, qne não serve, mas tudo .é branco e vermelho . Aprom
ptado tudo em clous mezes e meLO e es tando tudo n? logar, ~z 
vir o mestre Antonio .·Machado para levantar egreJa. Depo1s 
de riscar toda a egrej a, abl'Íl" os buracos, levantar os esteios 
principaes, e conhecendo q~e o mestre ti.nha toda c<l:pacidacle .para 
proseguir o mais., eu desc1 para a Bahta e mande1 fo.1.er as Ima
gens de N. S. do Bom Conselho, que era a ·titular, Senhol'a Santa 
Anna e Santo Antonio, e vol tanclo para cima com as ditas 
imagens, achei já coberta a egt·eja, e aqui se p1·oseguiu a fazer 
as sacristias, as vat·andas, as por·tas, o al"tar - mór com seu 
-thronó, o pu! pito, o caixão elos paramentos, a pintar- se tudo e 
fazer ·todos paramentos, festivos ~olemnes. N~s·te tempo o Rev . 
viga rio ela freg. 1 ficou comm1go na B~h1a e ~andou um 
coadjutor moço tomar conta ela ú·eguez1a, e ve1o logo.des
obrigar nesta capella. A1ém de ser escanclé!- loso, d~mand1st~! 
briguento e valentã~, se poz logo com taes.pretençoes,.que lo1 
preciso escrever e mformar ao Sr . Arceb tspo D . Fre1 Fran
cisco ele S. Dãmaso. Em vista ela informação, ordenou est e que 
se 1\zesse um assi gnaclo sobre di visão e nu mero das almas, . e 
pedissem de ser f reg. Fez- se tudo isto, e no anno !t'Lrazado veiO 
Dec . de Sna Magestacle de ser freg. e se poz po;r vigario eucom
menclado o Revel . padre Manoel de Barros. E assim como clef1·on·te 
á egreJa, dis·tanl.e sessen~a. braça~ , ha mo_nte bastantemen·te 
alto em cima co qual er1g1 o San to Calvarw , entre uma pe
que~a capella, onde além das tres ct•uzes, colloquei as imagens 
de N. S. ela Soledade, S. J oão e o Bom Jesus no tumulo com 
u m bonito a ltar em que o Exm . Sr . D. Frei Fra ncisco de 
S. Damaso, por uma pastoral , mandou se benzesse e se rezasse 
missa, declarou o a ltar, privilegiado e concedeu muitas outras 
indulgencias, por cujo motiv.o é m.uito visitado ~e l'Omeiros, 
que recebem do Santo. Calvarw mmtas graças e _favores. ~or 
esta r azão, sendo con·hm uado o concurso de romeu·os, de boia
das de comboios e passageiros, os habitantes fi zeram muitas 
cas~s, a se Sua Mages tade fizer villa, h a de ser muito gran~e e 
ele muito l ucro a Sua Magestade e a seus vassallos . »E tudo 1sto 
se deu como p1·evia o digno missionario , porque o Alvará citado 

I Sem duvida ele Geremoabo. 

ele 21 ele novembro ele 1817 creou a freg . como elle mesmo cita, 
e a villa 58 annos depois pela Lei Prov . n. 1.518 de 9 ele juuho 
ele 1875. 

BOM FIM . Cidade da Bahia . Accrescente- se no fim : Na 
obra denminada Memoria sobre o Estado ela Bah ia, , 1893 (p ubli
cação oaicial) lê-se : "Si tuada sobre a encos·ta da se na. ela Saude, 
que lhe envia os mananciaes, ali~s pobre~, que lhe fornecem a 
agtta de que se abastece, elenomtnaclos nac:hos ela MaraVllba 
elo Mocó e Gl'inga, os quaes, depois ele r eumelos á ~1st~ neta ~e 
·tres k i ls. a O. da cidade, tomam o nome de Cat•Iaca . D1sta 
18 kils. ele CampJ F ormoso .e acha-se no kil: .32'1 ela E. de 
F . de Alagoinhas ao S. Franctsco. A 01dacle, ch ncllcla em do~s 
bairros, um antigo, com velhas e feias casas, nn part~ ma1s 
baixa, do lado em que se acha a estnçii.o, e o outt"o mats mo
dernamente construido, compõe-se ele casas terreas e sob1·aelos 
caídos e envidraçados, dessapparecendo pottco a pouco a an't t.ga 
constt'<tçãc, que vae sendo substituída por novos e mode1·nos edlfi
cios. Estas casas todas, em numer o superior a mil, Cormam 14 
ruas e diversos travessas e llinco pr!i.ças. Na primeira, chamada 
elo Dr . José Gonçalves, vasta e ar borisada, onde se acha loca
l isado o grande e animado commercio, faz-3e aos sahbaclos a 
grande feira de ·todos os generos, e nella .e~tú. constnündo-se 
actualmente uma capella de N. S. da Cpncetçao .; na seguJ?-da, a 
cl:J. Matriz, ·tambem at· borisada, esta a egreJa parocbtal .do 
Senhor elo Bomftm : é ele bonita fachada ; entre a, tercell'a 
praça, a da Cadeia e da .i\1at1·iz, acha-se a C:;.sa cl0 Con~elho , 
um elos melh01·es eclificios do Estado, contrmclo em ·184o pelo 
general Andréa e reconst ruída em 1891 pelo governado1· Dr, José 
Gonçalves da Silva. No quarta, a do Gado, vasto campo ~nde, 
nos dias ele feüa, se faz gt·an.de commercio ele gado j na q~mta, 
fin al mente chamada de Feira Velha, em frente a estaçao ela 
E. elo F'err~, faziarri-se an·t igamen·te as .feiras. Ha na cidade um 
cemiterio com capella carececlora ele reparos, o qual, apezar de 
sua boa posição, exige corn:tudo a conslirucção ele um novo, 
por jú. se achar hoje quasi que encravado na_ cidade. Os habs. 
do muu. occupam-se uns com a plurrtaçao de café, um 
elos melhores elo mercado brazilei ro, fumo que produz 
folhas de tamanho admiravel, ele que formam rolos em cor~ht 
para exportação, canna, fe i,1ão e milho em. g1·and~ abun~anma. 
outros com a criação de gado . O commercw c\ a ctcl acle e a.cttvo 
com a cidade da Feil'a. ele Sãnl'Anna, Alagomhas , Joa:zeu•o e 
Capital, bem como com os Estados elo Piaub_y , Pernambuco e 
Ceará. Em tempos de secca, esse grande, mercado abast;:ce 
Monte Santo J oaseiro Capim Grosso, e ate parte dos ser toes 
elo Ceará . Exis tem qu~tro eschs . na cidade uma. err: cada _!lm 
elos ar raiaes da :Missão do Sahy, Jaguarary, Ca1:1a<!_a e Canoa. . 
Na cidade ha uma fabrica de sabão e na nüssa<:> do. Sahy 
uma de polvora . Neste ultimo pov. foi que a 24 de Janeu:o de 
1722 se installou primeiramen-te a villa ele Santo Antomo de 
Jacob ina, areada por C aFta Reg ia de 5 de agosto de 1720, ele onde 
clous annos ele pois foi tr ansferida pa;ra o anma.l elo Bom Jesus 
pela conveniencia da mineração. A c1clade Ol'!Jl'~nou - se de uma 
antiga ·tapera, chamada do Senhor do BoiD: l"Jm , pont.o _de es 
tr ada e passagem elas boiadas e passageiro~ dos ser toes elo 
norte, a qual, a requerimento dos povos , ;:to mtutLo d~ haver 
justiça para impedir as dee01·de':s que alil sempt·e hav1a~ de 
ajuntamento de tant!7 gente de tao ddl'eren tes ~oga:es, fo1 ~le
vada á categori a de v1lla em 1799 sob a denommaçao de V11la 
Nova da RAinha. A cidade é creação ela Res. n. 2.499 de 28 ele 
maio de 1885. Installada em 1 de ja nei ro de 1887 com a deno
minação ele cidade elo Bom Fim. 

BOM FIM. Cidade de Goyaz. Columna segunda , liuhas 8' 
- em Jogar de - comprehend~ - leia -se - 'comprehendia. 
Linhas 9 - depois ele Bella V1sta - accrescente- se - tendo 
sido esta ultim a elevada á cidade e incorpor ada ao seu mun. a 
parochia de Campinas. 

BOM JARDIM. Lo,. . do Rio de Janeiro. Nos Accrescimos 
e Correcções elo 1o vol. 

0

accrescen"te- se no fim: - Comprehencle 
o clist . de S . J osé elo Ribeirão e os povs. Capivary, Banquete, 
It aoca , Rancharia e Bal"l'a Alegre . 

B OM JESUS DA LAPA. Villa da Bahia. Accrescente- se· 
no fim: -No livro 111emoria sob1·e o E stado ela Bahia, (1893), 
lê-se : «A um quarto de le""ua da margem dir. do rio S. Fr?-n• 
cisco acha-se essa villa sobre a serra elo seu nome, a 84 k1ls. 
da villa elo Urubú , composta de casas teneas, caiadas, a lguma~ 
envidraçadas e clous sobrados, formando oito ruas e. tres 
praças. Na praça elo Cruzeiro acha- se a celebre egt·eJa elo 
Bom J esus ela L01pa (não é parochia), qu~ lhe deu nome e fama, 
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e que é uma intet•essantissima gruta descoberta no fim do 
XVII seculo pol' Fr. Francisco ela Soledacle, conhecido no 
seculo por F rancisco de Mendonça, á qual se liga uma longa 
série ele lendas pias e mysteriosas . Além desta egt·eja, ha na 
villa mais uma capella de Santa Luzia na extremidade ela 
rua do Dr. José Gonçalves ... Os habs. do mnn . dedicam-se 
á lavom•a de algodão, mandioca, milho, arroz, feijão, etc., 
e á criação de gado vaccum, cava,llar, muar, lanigero e caprino 
e á mineração de salHre e cal. Estes a.rti,gos dese nvolvem um 
bem animado commel'cio com as povs . elo valle do S . Francisco 
e Estados de Minas e Goyaz, assim como com a capital. Ha, 
po1· isso, uma feira aos sabbados na praça do Cl' ttzeiro, anele, 
entre ou tras causas, apparecem os pr6ductos da industria do 
mun., como pannos de algodão, chapéos de palha e cout•o, que 
são feitos em grande escala . Dis ta esta villa 828 kils . da ca
pital. com a qual se communica, ou descendo·se o rio até Joa
zeiro, ou pelas es·tradas c1ue vão á est:tção i\Iachatlo Portella ela 
E. de F. Cenl•:aL O mun. tem grande almudancia de agua 
potavel, e fazem-,se ri cas plantações nos chamados ca>•1wiros, 
·berrenos que ficam descobertos depois das cheias do rio São 
F1·ancisco . A maior da~ celebridades desta, porém, é a sua 
j á citada egreja, muiM procu rada cl u rant~ os mezes d~ junho 
a setem bt·o por milhares ele romeiros . Fo1 creacla a v1lla por 
Dec . de 18 de setembro de 189iJ . Antes ele ser vil la era um 
arraial surgido em to1:no do celebre s~tntu<:rio na fazenda 
I tiberabcb, em que a egreJa tem parte possessorta "• 

BOM JESUS DOS MEIRAS. Villa da Bahia. Linhas21 -
depois ele pop . da villa leia-se :- Comprehende os dists. da 
Gamelleira dos i\Iachados e S . Gonçalo da Lage . _l,.ccres
cen te·se no fim : No livt·o ll!lemoria sobre o Estaclo ela Bahia 
(1893) lê·se : «Situada á margem esq. do l'io Antonio, aff. do 
Bramado, a 14 leguas elo Brejo Gl'ancle, 22 ela villa das Almas, 
i4 da ciclade elo R io de Contas, 20 de Caeli-té e 40 da estação 
ele Machado Portella, moderna, com casas baixas cons·truidas 
em ruas alinhadas e qua~ro granues praças. Em uma des tas 
a da i\Iatl'iz1 acha-se a egreja parochial do Senhor Bom Jesus. 
Além destas ainda ha mais tres ca pellinhas , uma clen·tro de 
um dos cemiterios que possue a viLia, e duas fóra desr.a, isto é, 
no pov . dos Crystaes, com a invocação ele N . S. ela Conceição, 
e outra na pov. de Santa Cruz . H a mais unia casa ele oração 
na Gamelleira dos Machados, no 2o di st . ele paz ele S . Ped1·o, 
e, finalmente uma ou tra no 30 clist . de paz de S. Gonçalo da 
Lage. Ainda ~a mesma pt·aça dá Matriz acha-se a casa elo Con
selho, grande, bem edi ficada e arejada. Ha feiras semanaes 
em um barracão si'tuaclo entre duas ruas perto elo paço do 
Conselho. A vH!a possue dotls cemiterios, dos quaes um, o 
ant igo, está situado pet•to da matriz , e p~r já es tar. quasi 
cheio deu mo·tivo á fac tura de um novo em Jogar ma1s afas
tado.' onde havia uma cape!linha particula r doada pela pro
prietaria. Os habs. elo m'ln. vivem de lavou ra e criação; 
aquella traz á feira a far inha., o milho, o feijão, o a t•roz, o 
café e o trigo, bem como a d:t oanna o assucar, a rapadura e 
a cachaça. Sua i ndustria produz r equeijões, r edes de a<l
godão trançado e colorido. Defronte da villa na margam clir. 
do r io Antonio acha- se a pov. de S. Felix, a ella ligaclá por 
uma ponte de madeira . As mattas do mnn. teem boas ma
deiras ; suas ser ras , além do fen·o e crystal, con·teem mar
mo1·es de di lferen tes ~ôr es, j aspes, giz, cimen·to , salit1·e, onix, 
pedra hume, etc . Par t icularmente elos g izes ha um alvo, 
outro azul e ou tro CÔI' de r osa, de que a industria local se 
a poderou para fazer cast içaes, tinteiros e outros Qbjectos . O 
fer ro é ·tão abundante que em 1868 um rico proprietario elo 
legar fundou u ma fabr ica, q ue hoje não existe mais , ela qual 
foi enviada uma amos tra, em que as a nalyses, feitas na Eu
Topa puder am pr ovar 85 % claq uelle metal . 'raro bem em suas 
visinhanças teem sido encon·trados nas ser r as fosseis gigantescos 
de a ni maes anti-diluvianos. A villa comme1·cia com Brejo 
Gra nde, Almas, Minas do R io de Oon tas, Vill a V.el l;! a, Caetité, 
San ta Isabel, Conquisba, Machado Portella, Mar acás, Lençóes 
e Cachoeira . P ossue duas eschs. Nasceu de uma fazenda do 
capitão F rancisco de Souza Meira, pert o de u ma aldeia de 
inclios chamada Conquist a, nos uns do seculo passado. A fre
guezia é de 19 ele junho de 1869, et•eada por lei n . 1.091 e a 
villa de 1878 , Lei n . 1.756 de 11 ele junho. » 
· BOM JESUS D O R I O DE CONTAS . Villa da Bahia. 
Linhas 8 - elimine- se N. S. dos Remedios . Accrescen te- se 
-no fim : - Na obra ll!femo?·ia sobre o Estado da Ba,hia (1893) 
l ll- se : « Situada no meio de uma plan icie en tre o valle for 
mado pela serra da Tromba e o formado pela de Sant' Anna, 

a HSO metros acima do nivel do mae, a i 2 leg-uas da cidade 
de Mtpas elo R~o ele Contas e a 12 ela ele S . João do Para
guassu . Compoe·se de casas terreas e caiada;, algumas envi
draçadas, formando oito ruas e quatro praças. Na cia Matriz 
está a egreja parochial do Senhor Borri J eous, haven clo além 
desta egreja, mais a elo Rosal'io na 1'Ua elo seu nom~. Na 
outra praça, a da Gama.ra, acha-se a casa do Coa.;elho que, 
comquanto não esteja em muibo bom estaclo, pôde comtudo 
funccionar nella muito decente men·te, aão só o Conselho Muni
cipal, como o Tribunal elo Jury. Na ·tarceira praça, a da 
Feil'a, teem lagar as fei r as semanaes que s~ effe.Jb•tam aos do
mingos. A villa possue um cemiterio em posição muito c0n
veniente com u ma pequena capella do Senhor dos Affiictos, 
além de mais outros dons, um em ruinas e outro, antio-o no 
fundo cl~t matt•iz . O commerc io ela vil la é regular e ~11~ o 
e1~~retem com as cidades, ':illas e povs . da circumvisinhança, 
pr1nctpalmente com a cap1tal do Estado e Lavras Diaman
tinas . Ha eschs . , duas na vil! a, uma em Oarrapa·to, uma no 
Su:niclouro, e uma em Ta bocas. .illm Ca_tolé havia uma, que 
hoJe se acha vaga . Os habs. elo mun. sao geralmetl'te lavra
dores , sendo a princip al lavoura o café, que se tem desenvol
vido· consjcleravelmente, seguindo-se a ela canna e dos demais 
generos alimentícios. Antigamente occupavam- se e.~clusiva
mente na mineração elo ouro, cujas lavras estão em abandono. 
Todavia, ainda algumas pessoas dedicam-se á minet·ação nem 
só do ouro, como do diamante. Ha algumas pequenas fàbricas 
de assucar, doce de marmello, farinha de mandioca, cachaça 
etc. O município é regular e satisfacboriamen~e regado, e até 
durante a horrível secca dos ul'timos annos poucos foram os 
que se ra!;iraram e raros os casos de mortos por fome tendo 
o comité ·wagner só clispencl ido a quantia ele 2:000 ~ 'com o 
mun . , a mór parte da qual foi dispendida em soe or1•os aos 
famintos de outros muns. e alli refugiados . A villa dista 80 
leguas ela capital e até Queimadinhas, onde se encontra a 
E. de F . Central, nã.o ha estrada de rodagem, nem mesmo 
estradas reg-ulares . Da mesma forma para outra qualqtlel' 
parte, sendo os clminhos par esct•abrosas e tortuosas ladeiras . 
Em tempn ch ttvoso ·torna-se quasi impossível viajar, porqtle os 
a·boleiros e enchentes elos r ios sem pontes i mposs ibil i tam o 
·transi·to. A fl'eg . foi Cl'eacla por Lei P t·ov . n . 169 de 25 de 
ab1·il ele 1842, sendo elevada á víl!a pela de H ele junho de 1878 
desmembrado o novo mun . do de Minas do R io de Contas po~ 
Acto ele 27 de setetnbt·o ele 1884 . Não era fazencla nem terra 
de propriedade parLicular, n em se sàbe que tivesse sido pri
mitivamente alcleamen·to de in'lios . A t radição diz que seus 
primeiros habs. foram hespanhoes, que vier am em procura de 
out•o, augmentando-se-lhes o numero por ou·tras pessoa> alli 
·tambem levadas pelo mesmo m otivo. >> 

BOM SU CCESSO. Cidade de Minas . Accresceute- se no fim: 
Em outubt•o de 1897 dirig i ao Jo,·na,l elo Comme·rcio a seo-uin·te 
communicação : - Situada no alto de uma · peq t1ena colllna, á 
margem dir . do P irapetinga, dis tante 1. 300 metl'oS da estação 
do mesmo nome ela E. ele F. Oeste de Minas, acha-s~ essa ci
dade a 960 met l'os acima do nil'e l do mar, ofierecenclo úm riso
nho aspecto. E' div idida em duas par tes: a cidade pt•opria
men.te dita, fo r mando o centro, e o bairro das Pal meiras, de 
que é separada por uma depressão do terreno. Confina com os 
dists , de Santo Antonio do Amparo, de S . Thiago e de São 
João Baptista desse mu n . , com os dists. de Ibituruna e Con
ceição da Barra elo mun . de S . João cl' El-Rei ,· e qom os dists . 
dos de Lavras e Oliveir a. Foi installada vil!a a 30 de dezembro. 
de 1872, cidade a 30 de dezembro ele 1875 e com . a 9 de abril 
de 1892 . Tem '138 casas, uma rua pr incipal e t r es egt·ej-as no. 
centro, alg una beccos e as praças do Cruzeiro e S . Mig uel. O 
un ico edi f:icio impor tante é a casa ela Camar a, com cttja con
strucção despendeu-se mais de 30 contos . Possue quatro eo-rejas : 
a matriz, sem torres , com t res alt ares e um r elogio na f~chada 
principal; a de N. S . do Rosario, a do Senhor dos Passos e a de 
S. José . A pop. da cidade é calculada em 3 .000 habs ., a d(} 
dist . e m 7.000 e a elo mun. em 20 .000 . O clim a é temperado. 
As terras altas do mun . prestam-se á cultura elo café, fumo, 
canna, algodão, etc . ; as baixas á de cereaes .· Alé ha pouco 
tempo o principal r amo ele cultura do dis ~. era o de cer eaes, 
milho, feijão, a rroz e ma nd ioca; mas, de algum t empo para cá, 
vae- se desenvolvendo a vinicultut·a, o plantio ele café , notando-se
bastan te animação na engorda de gados , em i nvernadas feitas . 
O systema da lavoura é o mesmo dos nossos antepassados, sem
pre r otineiro e sem aperfeiçoamento de qualidade a lguma ; pois. 
por ahi o lavrador só conhece a legendaria fouce e a patriarchal 
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·enxada. Os generos são exportados para essa cidade e para os 
visinhos mercados de S. João d'El-Rei, Rio de Janeiro, Oliveira 
e Lavras. A producção agrícola vae diminuindo por falta de 
braços, visto que os que existem annualrnente vão emigrando 
para os J:<::s tados de S. P a\1\o, Rio de J aneiro e Espírito Santo, 
attrahiclos pel o vantajoso salario que lhes offerecem os lavra
d ores daquelles Est ados , que se dão á cultura do café. Cria-se 
-em esca la r egular o gado Yaccurn, sendo muito insignific&.nte a 
criação de bestas, carn eiros e porcos. Vae- se introcl •1zinclo 
algum melh oramen·t? n as r aças do gado bovino> que se export~ 
para o R io de Janeuo. H a no cl1s·t. alguns engenhos, quas1 
abandonados , para o beneficiamento ela ca nna; algumas fabl'icas 
de queijos nas fazendas. de criar e uma de ·tijolos na fazenda d8. 
Pedra Negra ; não fa llando em pequenas, i nsignificantes mesmo 
de vinho, C]Ue tendem a desenvolver-se, visto haver g t· ande 
plantação de videiras todas america nas , de rliversas qualidades. 
Dis ta 2± kils. de Sa nto Antonio, 36 de S. Thiago e 42 de São 
João Bap t is ta . Na cidade publi cam-se dons jom aes: o B om S~te
oesso e o J uvenil . A um kil. da cidade corre o rio Pirape tinga . 
Compt•ehende os povs. Moraes, Ca ridade, Xavier, Machado e 
Boa Vis·ta . 

BOM S UCCESSO. (No I vol.) Pov. da Bahia . Linhas 2 : 
E m logar ele Bom Jesus do R io de Contas le ia-se: closRemeclios . 

BOQUEIRÃO. Vma do R . G . elo Sul. Linha iO: depois de 
1886 leia- se · Foi incorpora da como par ochia ao mun. de São 
Loure nço pelo Dec . n. 88 de i 5 de fevereiro de 1890. 

BO QUIM. Villa ele Sergipe . Linha 2 : em logat• ele seu 
nome leia-se - Es-ta ncia e acc rescent ' -Se no fim : F oi des mcm 
bradada com. do La gar to e incorporada á da Est ancia pela Lei 
n . 192 de 7 de novembro de l896 . 

B OTUCATÚ. Cidade de S. Paulo. Accrescen·te-se no fim: 
Ass im descr evi essa cida de qua ndo nella esti ve em 1898 : 
Deixando S . Manoel, re;rressei pela Sorocabana, passa ndo pela s 
estações IguCIJlclade, T oledo, Capão B onito e JJotucatú . . Tendo 
e mbarcado no trem mixLo que sabe ele S . Ma noel ás 2 'l /2 ela 
tar de, cheguei a Bo tucattí du as h or as depo is, onde tomei 
um car ro que percorrendo a bella a ven ida Flor ia no P eixoto, 
co nduziu-me ao l10tel , onde hosped ei- me. F iquei sorprenclido 
ao penetrar nessa cidade, ta l o seu progr esso . Della conser
vava umas vagas e fugitivas recordações do tem po elo imperio, 
em que as paixões políticas eram t ão i ncandescentes , cele
br isan do- se nas l utas que então se travavam um illus·tre cida
dão h oje e r.canecido , alquebt·aclo e cégo. Bo tuca Lú, disseram-me 
QS fi lhos elo lugar , er a então um a cidade perdida em meio do 
sertão, inhabi tavnl e sem vida. Que cont raste offer ece entre o 
que fo i e o que é actuaimente ! E ' Botucatú uma bonita cidade, 
si tuada em um espi gão ela serra elo seu nome , a 340 kl]s . da 

<:apilal , em u rna altm·a ele 785 metr os sobre o uivel do mar , 
na laLitucle meridion al ele 22o M' 15" e longitude do merid iano 
do lt io ele J aneiro de 5o 201 27", 3 e fralcleada pelos t'Í l.Jei rões 
do La,·a- pés e do 'r anqui nho, q ue se unêm nas proximidades da 
-estação da estl'a cla el e feno . Di vide- se em tres parLes : Cidade , 
Ba irro !lHo e Bella V ista ,senclo estes dous tairros sefJar ados da 
cidade pelo rib3irão do Lava-pés , que tem sobre si dua s pon·tes 
ele madei ra, jun·to ás quaes fi cam duas biquinhas com excell ente 
:agu a potavel, ele qw!• se abastece a popul ação . Suas r uas são 
bem alin hadas e· lat·gas , mas, não são calçadas ,. el~vando-se 
dellas um pó avermelhado, q ue incommoda. A pr mc1pal, a elo 
Riach uelo, possue predios modernos e de gos to : .é larga, com
pricla e muito frequentada. P essue a ind a muitas casas velhas 
<:om as beiradas (jJat"cb-pÓs) salien·tes, attestando pela sua ve tus
·tez que foram construídas ha longo ·tempo. A cidade offerece 
pa n ot· amas explendiclos , pl'incipa lmente a quem se colloca no 
Bairro Alto ou no cemiteri o, que fica sHuaclo no ponto ma is 
eleva do . Seus principaes edifici os são: o Grupo Escolat·, a 
Ma triz Nova, a inda em con strucção , a egre;ja de S . Benedicto, 
o 'l'hea t.ro Santa Cl'u 2l , a estação da Estrado de F erro, a 
Casa ele Misericordia e a Casa ela Camara e Cadêa . No 
Bairro Alt o es tão cons11ruinclo um monumental edifi cio, 
dest inado a Lycêo ele Artes e Offic ios . O primeiro ecl ificio 
c1 a cid ade é o Gru po Escolar Dr. Cardoso ele Alm eid a , do 
maior g c.sto artís tico e ped eitamente localisado. Está siluado 
n a praça Quinze de Novembro, ao lado ela Misericorclia e 
el a Matriz nova, com a frente volt ad a para o nascente e 
par a o pl'imoroso j ardim niunicip a,l . Compõe- se ele um corpo 
.central saliente com clous frontespicios, no meio dos quaes 
l ê-s_e a da ta de 18P5, e seis janellas em cada um elos_ dous 
,pav1mentos , e clous pequenos corpos t>eintrantes, ele estylo 

go·thico, com o frontespicio voltado p ara os lados . Dous alpen
dres ligam es tes ultimos corpos a dous elegantes pa vilhões. 
'l'anto as salas dos pavilhões co mo as elo corpo centra l possuem 
modernos bancos-carteira s, am~ricanos, systema Chcbncller, 
mappas geographicos, quadros para o ensino intuitivo e os 
retra tos elos Drs . Cardoso de Almeida , Bern ardino ele Cam
pos , 'l'b eodoro el e Carvalho, Campos Salles, Di no Bueno e R tl
bião Junior. Nos fundos fica o Gymn asio ligado ao edificio 
principal par um elegan te a lpendre, com o chão cimentado . ., ' 
Na vis i ta que fiz a essa escola, tive occasião ele observar o · 
grande adiantamento dos a lumnos, prin cipalmen te os do sexo 
feminino, cuj as professoras mostraram-se n a alLura da ardua 
missão que desempenham . A casa ela Camara occupa um bello 
predio situado na mesma praça Quinze de Novembro. A sala 
elo J ury est :í. o1·n ada com l uxo . P ende- lhe el a par ede um 
quadro a oleo representando a Justiça, infelizmente sem os 
olh?s :•andados. O theatro, collocado no l a rg-o ele Santa Cl'Uz , 
es ta amda por. acabar. Sua fachada é muito superior á dos 
thea tros ela Cap1la l F edet·al. O que não p ôde deixar ele ser 
vis itado por quem vae a essa cida de é o elegantissLno Ja1·dim 
Municipal , com seus canteiros elev ados, todos gra mados e com 
as ma is bell as flôres . No ce ntro ergue-se a figur a de um me
nino com um cysne ás cos tas e a um dos l ados um li nd íssimo 
pavilhão , ·tendo na parte supe1·io1' qu :J. tl'O l yras . A matriz e 
a Casa ele Mise ricordia estão q uas i conclui das e foram con
sLruiclas v. expen sas ela população. Não tem a cid ade nem ag ua 
cana lisada nem esgotos. A illumin ação é ai nda fe i ta a kerosene. 
O dig no e zeloso intenden·te municipal acaba , porem, ele abrir 
concucrencia para a illumin ação á luz electl"ica . A principal 
lavoura do município é a do café, que, pas to não seja tão im
por tante com a de S . Manoel, ucha -se mais desail"rontada ele 
com promis.;;os. A população da cidade é compu·tada en tre seis 
e 7 .000 h abs . Ao mun. per tence m a s e5t ações ela Victoria, 
Alambary, P yra mboia , Capão Boni·to, Morrinhos, e Toledo e os 
povs .: Rozar io, Bar boza, Monle Aleg re, R io do P eixe, R ibeirão 
Preto, Carrego F undo, Descal vado, Capivara, Es Lrella. , A leixo 
e J oaquim Bueno . 

::J:!RAGAN ÇA. Cit.lade ele S. Paulo. Accrescen Le- se no fi m : 
Em 1898 assim descrevi essa cidade pelo .Jonu;,l do Co mme1·cio : 
Toma ndo na estação da Luz a E . el e F . In g leza fui a"té a 
esbção de Campo Limpo, ele onde pa rte a E . F. Bragan·tina, 
cujo pon to ·terminal ê na cidade de Bragança. Com a extensão 
de 52 k ils . e a bitola de um me tro, passa essa estrada por 
te1•renos montanhosos e ele má qualidade. Serve aos m uns . ele 
J tllldiahy, ALibaia e Bragança e tem as cinco estações de 
Campo Limpo, ele Camp o La.r·gn, a 16 kils . do ent1·oncament o 
e cl is·tante 6k,ôOOm do dist. do mesmo nome ; el e Atibaia, a 30 
kils . do entroncarnen·to e a 2k.500m ela cidade elo mesmo nome: 
Tanqtte, a 40 kils . do entt·oncamento, banhada pelo corregó 
do Tanrtue , aill . do ribeirão das P edras, com urna i ns ignifi
can·te capellinba, e B rcbgcm çcb. Desembarca- se nesta cidade no 
bairro da Estação , onde ha um a cspecie de lagoa, conhecida 
por Ta nque d o Canive te ; dahi ao cen tr o da cidade tem um ld l. 
que percorre- se de carro ou t roly. A cid ade t em u m aspecto 
que não é boni to. As ruas são tor tuosas, es trettas , a lgumas 
planas e outra s em ladeit·a , ex?essivamente abahuladas, sem 
calçam ento , com passeiOs, c1uas1 todos ele um as pedras incom
moaativas e consti·tuiclas pot· um b~rro que produz muita lama 
q uando_ chove e levanta nuvens de pó na occasião das grancles 
ven·tan1as . As casas que se t em construido modernamente são 
r ealmente boni tas , ele sol icla cons trucção, sobresahinclo entre 
ou tra s as pertencentes ao Ba1·ão de de Itapema e ao r . Affonso 
Olegario Ferre ira Pinto . Ha ai nda. muitos predios velhos e 
carcomidos pelo t em po. P oss ue alguns la rgos bas tantes ex Len
sos, e en·tre estes o da Matriz e o Municipal, que é a cont.inua
ção daquelle . E' Br Dganca uma cidade gra nde, el e vida · e 
commercio mnito anim ado ; é illu mina cla a kerose ne e abas
·tecida ele boa agua , que es tá canalii;acla para as casas e para 
diversos cl1 afarizes . P ossue a ma triz, que é um ·templo espa
çoso, com uma só t orre elo l a do direi to e bem si tua do na 
pra1·a elo seu nome , dando fundos para a Casa ela Camara . 
Tem, além elo altar-mó r, mai s clous lateraes acostados ao 
arco cruzeiro e a lindiss im a capella. do Coração ele J es tts. Pre
cisa, para que seja um t emplo di gno de uma cidade como Bra
gan ça, que seja constru ída uma outra t orre e que seja m 
substituídas as hei t•adas mui to salien·tes elos lado~ . A egreja 
do Rosario, no lat·go do seu nome e as tres capellas ele San·ta 
Cruz são os outros templos ela cidade. P os5ue ainda um Grupo 
Escvlar, pequeno e que não pôde matricular todas as cl'ianças 
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que o procuram; uma bonita Casa da mizericortlia, recom
mendavel po1· guas proporções, solidez da construcção e belleza 
de eslylo; o theat t·o Carlos Gomes, ed ificio grançlioso, de bo
nita fachada e com um interiot· bem ornado, tem na frente uma 
altura de 12 metros, uma largura dé 22 e um comprimento 
de _48 ; a lotação é ele 400 pessoas na platéa ; é senão o pri
metro, com certeza um dos primeiros theatros do Es·tado. Pena é 
que fique algum tanto dista nte da cidade e em lagar tã'J batido 
pelos ventos. A Cadêa é um bonito ediücio situado no ponto 
mais elevado da cidade e de onde se descortina um explen
dido panorama. i<ietl ao lado elo tbea~ro tendo ele permeio o 
cemiterio velho. A Casa da Camar a, é um eclificio espaçoso 
1•elho e sem gosto, carecendo ele sérios concertos ; o Hospital 
de Isolamento e o Cemiterio, afastados ela cidade e um 
bom mercado . A cidade tem 1.205 predios, os cl~tbs Re
creativo dos Operarias, Centro Recreativo, e Gremio Commer
cial; duas lojas maçonicas, a Sociedade Italiana de ~1utuo 
Soc~orro, uma Empreza Telephonica, um jornal denominado 
« C1dade de Bragança", se te machinas de beneficar café e uma 
serrariil. A cidade fica a 102 kila. da capital do Estado pelas 
estradas ele ferro Braganlina e Inglcza, a 22 de Atibaia e a 
26 de Santo Antonio ela Cachoeira, siLuada em uma collina 
com declive a E. O. e N., rodeada de collinas, entre as quaes 
as de Santa C1·uz doa Enforcados, Penha e Campo Novo e á 
distancia da.s serras do Lopo, ela Bocaina ou Itapixinga, das 
Araras, Pantano e Anhumas e pelo morro ele Guaripoc-:~ba, ba
nhada pelos lados elo S. O. N. pelo ribe.irão Lava-pés, e a 
E. pelo cm·rego Inhaúma. Nas circumvizinhanças ela cidade 
ficam as capellas da Mãe elos Homens, ele N. S . da Penha 
e N. S. ele Belém. O mun. é em geral montanboJo, ondu
l ado e coberto de mattas, encontrando-se alguns campos perto 
da cidade. Entre suas serras mais notaveis notam-se: para o 
lado ele Minas Geraes, a do Lopo, pertencen·te ao systema ela 
Mantiqueira; ao O. a do ltapixinga; ao N . e a N. E. as do 
~anbano, elas Araras, das Anhumas e Serrinha , todas fertillis
simas e adaptadas a culLura do café. E ncontram-se isolados o 
l\t~orro Grande ao S., e o Guaripocaba, ba ila montanh a que ela 
e1dade se avistl\ a EJ . na estrada ele Minas, a 7 kils . Ha no 
cimo deste mort•o uma especie de cratera, pelo que é elle 
repu·taclo u m vulcão extinc·to, O maior dos rios elo mun . é 
o Jaguat•y, a nove kils. da cidade, na Ponte do Jaguary, na 
clirecção ele E. a N. O. , vi ndo do Estado de Minos-Geraes. 
Ha nesse rio duas cachoeiras, uma na divisa ele Minas e outra 
no p'onto denominado Rio Acina, a '17 kils. da cidade de Bra
gança e com uma altura de quécla de seis metros. O rio Ca· 
manclocaia, tambem oriundo ele Minas, que, limiflando em 
parte os dous Estados, separa depois Bragança do Soccorro, 
seguindo. pa ra Itatiba e Amparo; o Jacarehy pequeno, pro
fundo e p1scoso, passa pel0s campos do mesmo nome até per
der-se no Jaguary. Encontram-se ainda diversos ribeirões e 
abundantes regatos, dos quaes são mais importantes o ribeiriio 
das Pedras, limite do mun. de Bragança com o de Atihaia ; o 
Mãe dos Homens ou Macaco Branco; o Anbumas, o das Ara
ras, o Lava-pés, que começa com o nome de Taboão, limitando 
a cidade pelo lado occiclental e o Inhauma afll. elo Lava-pés . 
O Lava-pés forma com o corrego Tanque do Moinho o Ube
raba, gue desagita no Jagua ry. O clima é "'eralmente salubre . 
A unica epidemia que ·tem tl agel lado a ciâade, e essa mesmo 
raras vezes, é a variolo.. Entre os mineraes encontrados na ci
dade e no mun. notam-se excelleutes pedras ele constt'ucção. 
Em .s1~as mattas encontram- se jacaractdá, balsamo, cabiuna , 
aranba, canella, massarancluba, cedro, peroba, pinho, su
cupira, jequitibá, ele. A principal lavoura é a do café, cuja 
proclncção orç.a em 600 mil arrobas, dedicando- se a pequena 
lavoura á cultura de cereaes, milho, feijão , arroz e canna. 
A pop. da cidade e ele 7.000 habs. e a do mun . de 35 .000, 
O mun. comprahende clhersos bairros e logarej9s , entre os 
qu aes os denominados: Lava- pés, Caeté, Bom Retiro, Agua 
Compl'icla, Matt~ Dentro, Lopo, Guaripocaba, Tanque do Moi
nho, Ponte Alta, Anhumas, Estiva, Pecll'a Grande, Pi·tan
g· neiras, Campanha, Campestre, Agudo, Arara-s, Rosa Mendes, 
Pinhal, Mostardas, Varzea G1·ande , Passa Tres, Arraial, Rio 
AbaL:o, Mãe dos Homens, Uberaba, Campo Novo, Couto, 
B1n,ça, Bat·t·eüo, Bocca da Matta, EsUva do Agudo, Bocaioa, 
Lima Rico, Jacarehy, Rio Acima, Morro Grande de Anhumas, 
Morro Grande de A\ibaia, Ponte elo Jaguary, Itapixinga, Fa
zenda Velha, Pantano, Uberaba e Boa Vis·ta. 

BREJ A UBA. Pov. de Minas . Linha primeira em logar ele ·r 
Pov. Leia-se : Dist. Linhas duas suppt·ima-se freg . do Rio 

Abaixo. Accrescente -se no fim: Fica ás margens elo ribeirão 
elo seu_~ome e ~onfina com Santo Antonio do Rio Abaixo, São 
Sebas~1ao elo Rw .Preto, cidade ele Ferros, S. Sebastião dos 
Ferreu·os, S. Dommgo> elo Rio do Peixe e Morro elo Pilar 
Tem umas 60 casas e uma pop. de 2.500 habs. E' percorricl; 
pelas serr~s do S~2nno, do Benicio, Jaguara e Teixeil'as. Cul
tura. ele, mllh?1 feJJao, anoz e canna.. CI'iação de gado. Dista 
ele S.- Sebast1ao do R10 Prebo 12 kils. de Santo Antonio do 
Rio ~baixo 14, elo Morro do Pilar 36, 'ele S. Domingos do Rio 
elo Pe1xe 3 e ela sede do mun. 48. 

BREJAUBA. ~io ele _Minas. aff. do Chopotó. Accrescen
te-se no fim : «O r1o BreJaubas, escrevem- nos do Estado nasce 
no muo. de Queluz, separa a.Espera da Capella Nova e de São 
Domingos, separa par·te do d1st. elo Alto Ri<J Doce do de São 
Domingos, banha as importantes fazendas dos Barros e dos 
Contas, indo encontrar-se com o Chopotó em· S. Caetano a dous 
ki~s. ele distancia. Recebe em seu curso diversos afi'., como 
seJam : o S . Domingos e o elos Costas, além ele outros . As 
margens desse rio são de uma producção admiravel tornan
do-se notaveis as terras po-r serem as de melhor q u~liclade do 
mun. Presta-se muito á pesca». O Dr. Chrokatt de Sá men
ciona em seu Mappa (cH.) dvus ries Brejauba, um graoúe e 
ou tro pequeno. 

BREJETUBA. Rio de S. P aulo . Accrescente-se no fim · 
O Sr . Gabriel Côrtes considera esse rio como afl'. elo Imbalni 
ou Embabú pela margem esc1. e diz. r eceber o Passa Vinte 
e o Batedor, 

BREJO GRANDE. No I vol. Pov. do Ceará. Accrescen
·te-se no fim: Passou a denominar-se Sant'Anna do Cariry 
pela Lei n. 287 ele 3 de agosto de 1896. 
_BRE~O GRANDE. Villa ela Bahia . Em logar de villa 

le1a-se mdade. Accrescente-se no fim : Foi elevada á cidade 
pela Lei n. 216 de 26 de agosto ele 1897, com o nome ele Itu
ass~í. No livro lVI emoria sobre o Estado da Bahia, (1893) lê- se : 
« S1tuaelasobrea margem dir. elo rio de que tomou o nome, 
origiiJM'LO do Mono do Ouro, quatro legua.s ao N. ela villa, o 
qual, me1a legua aba1xo dell:J., no Jogar denominado Man"a
belra, receba o Taman~uá, vindo elo Morro dos Angi~os, 
duas leguas a NO . ela v1lla, formando o fresco e aprazivel . 
valle, onde se acha .. No seu seguinte curso fót·ma o rio Brejo 
Grande, na d1stanC!a de uma legua ao S. ela villa , a bella la.gôa 
Formosa, para em seguida ir lançar-se no rio Ourives , uma. 
legua distante ela pov. dos Laços. Acha-s~ a villa a 12leguas 
ela de_ Bom Jesus elos Mel!' as, H da de J uss1ape, 14 da cidade 
do R10 ele Con·tas, 22 da ultima estação ela linha ferrea cetrtra,l 
e _70 ela_ capital._ A edificação é baixa e feia, as casas , porém, 
sao ac~Iadas, caiadas, algumas envhlraçadas, formando diversas 
ruas nao calçadas, planas, umas largas e outras eskei"tas, e as 
qua·bro praças do Mercado, matriz, da escala e da cadeia, das 
quaes é a primeira arborisada. Nesta acha-se a casr. do Con
selho, nova , bem edificada, com bons e espaçosos commodos 
em_ frente ela qual tem logu as feiras semanaes, aos sabbados' 
mmto abundantes ele generos alimentícios e concorridas po~· 
muttos agrtcultores dos te1·mos visinhos . Na praça ela Matriz 
acha-se a egreJ a parocbial de N. S. elo AI! i vi o, unica da v illa. 
Seu comme rc1 o local é pequeno, mas multo importante é o que 
se f_az com a cap1tal, tanto pela grande exportação ele café e al
godao, como pela ele gado e pe\les ele cabra. · Ha duas eschs. 
publs. e tres par·ticula.res na villa e um a na pov. elos Laços. Ha 
dous cemiterios na villa, um elos quaes an·tigo, dentro ela villa 
não é maio trLilisado, e o outro, novo, consLruido a um lei!. da vill~ 
é bem ka·taclo, provido ele muros e possuindo uma capellinha 
Os terren_o_s elo _mun. são D_lUito bons pàra a cultura da canna; 
fumo, fetJao, m~lho, mand10ca, ~lgo cl ão, arroz e café, pelo que 
seu~ hal\rtan·tes empregam-se mmto nessas lavoura<;, que ·todas 
mu,to se tem desenvol Vlclo, par·t1cularmente a ele ca fé, que nGs 
ult1mos 3:nnos tem tomado gt•ancles proporções. A uva era lam
bem ~ultt vacla,_ mas uma mol es·tia que appareceu nas parreiras 
q11:as1_ a tem fe1to desapparecer. Em grande escala é ·tambem a 
cr~açao de gado vaccum, muar, cavallar, lanigero, suino e ca- 
pl'lno, desenvolvendo-se nos ultimas anuas o novo e lucrativo 
ramo de commercio das pelles de cabra. . Fp,brica-se cal, salitre. 
polvora e clitl'eren·tes tecidos de algodão. A inclus·trias sac.: 
carina, que é a maior, conta gr ande n umero de engenhocas que 
produzem assucar e r aJJacluras, havendo além des·tas não pe
quena porção de alambiques de aguarclante. Grande numero 
ele teares é clirigid? po~ mulheres, ~idas ge,·almcnte pot• boas 
t ecelôas, para a fabncaçao ele algoclao, sen'lo por isso ele la-
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mentar que não se ·~enha ai nda tido a idéa de levantal' fabricas 
no districto, onde aliás a agua é abundante e favor a veis as 
cachoeiras dos r ios. A pop,tlação, luctando muitas vezes com 
a irreg ularidade das estaç5es, so1It·e meuos que otrtt•a qualquer , 
já pelas condições locaes com a visinha nça de g randes rios, 
~omo o dE} Contas, o Ourives, a Lagoa F ormosa e a da Manga
be ir a, que fornceem com suas aguas muito a lavqura-, já pelo 
gL·ande uume1·o de serras, ra mificações elo S incorá e tres gran
des morros, o do Our o, Santa Ba rbara e do Florencio, para lle
lamente situados, que tornam o terreno mui to fresco e assim 
favor a-vel ás plantações. O solo da vill a é po uco lil'me, a baten
do- se de vez em quando e aprese nta ndo en·tão .entradas de 
grutas, das quaes existe m alg umas de tempos immemoriaes, 
como a da Mangabeira , a mais celebre dellas, de 3.14.0 metr os, 
com li nelas galerias e variados salões formados e ornados ele 
elegan·tes es ta lactites. A fôr ma do valle, a a bertura das serras ao 
s u l da vill a, per.to ela pov . dos Laços, a existencia de gra nde 
numero de grutas, a ele sali-tre e di ver sos outros saes e, em fim, 
a natureza geral do teneno, tudo induz a crer - se que primiti
vamente tosse este Jogar um gt•ande lago salgado. Ger almente 
é a agu a potavel a bundantissima em t odo o m un . , exceptuada 
a da pov . dos Laços, que contém saes de soda e potassa em dis
sol •Lção. As sen as de natut·eza calcarea e os terrenos basta nte 
sali trosos levar am capital istas a organisar uma companhia ex
plorador a, que ahi esteve fazendo es·tuclos e m ontando ofl'lcina~, 
ob·tenclo sali tr e de boa qttalielade . .t.1. d is tanci a, porém, em que 
ainda se acha a vi !la da actua l E. de F. Cen·tra l , talvez seja a 
causa ele não se ter ai nda desenvol vido satisfadoria mente essa 
inelustria. A vil! a , que gwsa ele cl ima t emperado e sadio, ori
ginou- se de uma aldêa de indios conquis tados po1· quMro irmãos 
Isaac, Sebastião, Joaquim e André ela Rocha P into, os quaes 
ob tivera m do gove1•no a concessão elas ·terr as co nquistadas, divi
dindo·as entre s i e caben do Br ejo-Gra nde a "Sebastião , que 
teve n ove herde iros. A freg . foi creação ela R es. n. 382 de 10 
de a bril ele 1862, elevada a villa pela Lei n. 988 ele 9 de ou lu
br o ele :1.867 » . 

BREVES. Cidade el o Pará. Accr escente- se no fim : Divi
dia-se em '1896 em quatro ci rcumscripções : a P com séde na 
cidade ; a .2a. no rio Curumü ; a 3a no rio Ma puá , e a 4" na ilha 
Jacar é . No mun . ficam , en·tre ou~ros, os rios : Tajaprú, 
Mata-matá , Camará, .>u·apij ó, Tamacut'Y, Breves, P reto, Boi
ussú, Companhia, Aram:i, Macacos , Curumú, Amazonas, Ja 
ca r é, Jacarési nho, Bah iano, Ituquara, Ara nahy , Mututy, P t·u
dente, Sim ão, P alheta, Mubnmequa L·a, Mapuá, Ma r;u á-miry, 
Pururisinho, Japichana , Anjos, T a najut·y ; os furos : GJ·ande, 
Ma ta-matá, Corre, T a naquel'a , Santiago, Tres Bocas, Compirol, 
Juliana, e a s ilhas Mariano, San ta He lena, Jacundá, Corôa, Juiá, 
P inh iro, Cot ias, Onças, Arar as, Izidro, F ig ueiredo, Lopes, 
Murutya pina, J a pú, Rober ta, Juliana, Pallieta , Benedicoo, 
Mata- matá, Pàquinhas e Gua ribas. 

B ROT AS . Cidade de S. P aulo. Accesce n·tc-se no fim. E m 
1898 assim d iscrevi essa cidade pelo J oJ•Jwl elo Comm e·J· ci o . De 
vol ta de J abotica bal par ei na estação do Visconde elo Rio 
Claro, ond.e tomei o . ramal elo J ahü em direcção á cidade de 
Brotas, passando pelas es tações elo 1VIor1·o P e/laclo, no k ilometl·o 
13 do Ramal e a 70 k Us. da cidade do R io Clat·o e Ga?nlJO Aleg,·e , 
·situada em uma planície a renosa , no ki l. 28 elo R amal e a 
;85 k il. daquella cidade . Até 189 1 a cidade de Brotas apre
sent ava um aspecto r epugna nte ; de entã o para · cá lem tido 
u m pr ogr esso sensível , pos bo que vagaroso, g1·aças á au bonomi a 
dada ás Cama ras Municipaes . .Ac~ua lmen te a cidade não é 
feia, pos·to que a sua topogr aph ia não im pressione bem , Vis·ta 
da estação parece sepultada em um profundo val le . E' pequetl a 
e mu ito tris te . Es tá collocada e m um a fraca elevação 
com declives para os lados do O. e N . , contornada pelas 
serras ele Brotas, a 7 k ils . de dista ncia e do Dourado a 25, 
m argeada pelo rio Jacáré- pepir a- mirim , que seg ue na clirecção 
de U:. pt\ra O . , pelo ribeirão Gou vea e pelo cor rego da 
Lagôa Secca , que precipita-se por dous braços n aquelle rio , 
formando um salto, e a 645 me tros de a ltura sobre o nível do 
m ar, na estação ela Pa ul ista . P ossue quatro avenidas na 
dil'ecão N. a S . e 1i t•uas no sentido de E . a O. ; 
aquellas largas e com kilome tro e meio de ex tensão, es tas mu ito 
curtas , todas sem calça mento, poucas com passeios cimentados 
i lluminadas a kerozeue e sem placas com as respectivas deno
minações . Os predios, em n umer o ele 400, são velhos em sua 
mór par te, havendo alguns de bon ito exterio1·. Não são nume
rad.os. Os principaes ecliftcios da cidade são : a 111at?·iz , q ue é 
JliD templo espaçoso, mas sem architectura . Fica no centro de 

uma gr ande praça toda al'borisada. T em duas to rres em fo t•ma 
·de cas te ll o; na ela esquerda fica um relogio. Além elo a l tar
mór, possue· mais quatro a l tares e a capella do Sacramen·to . 
Acima ela por ta da entrada ha um nicho com a imagem de 
Nossa Senhora ela s Dôres . A Casa ela Camcwa, que tambem 
serve ele cadêa, :fica em um l argo, onda ha um boni to e bem 
zelado jardim publico . 'l' em a sala do J ury , bem or nada e co n:~ , 
os ratra·tos dos Mat•echaes l!' lor ia no e Deodoro e do· Dr . Pru;
clante de Moraes, A Capelh~ de Santa Cruz, no baino deste 
nome, l igado á cidade por uma boa ponte sobr e o r io Jacar é ; 
o Laza reto, o edi ftc io das escolas reunidas, o em que funcci
ona o Gremio Libterario e Recr eativo Br otense, com u ma 
bibliotheca de 730 volumes , e o ho·tel Central : taes são os 
aclillcios ela cida de . A pop . da cidade é de 2. 000 habs . e a 
elo ·mu n. ele il. OOO . O mun. é get•a lmente plano . Estendem-se 
a E. H11ln ensas ca mpinas apropriaclas pa m a criação ele 
gado, a Sul e Oes·be o ·ter reno é mais elevado e pres ta- se ao 
cultivo ele café e cel'eaes . E' percorrido pelas serras ele Brotas , 
DoUL·aclo, F r io, Gamellão, é banhado pelos rips J acar é- pepira
mirim, Gouvêa Ta manduá , Pinheid o.ho, R as teiro , Bebedouro 
P eixe, Figueira, além ele o u~ros. A pequena di s·ta ncia da povo
ação o rio Jacaré, já bastante volumoso, despeuh a- se pot• um 
terreno muito acci dent ado, fo1·mauclo um salto com duas bellis
simas quéclas . Sob a pr imeira quécla fi ca uma gruta e p1·ox.in10 
{, segunda uma ilha . Comprehende os bail'l'OS : 'l'ort•inha e Campo 
Aleg1·e, com estações da P aulista, Lobo e V arj ão . O mun . 
conlina coiu os ele Dou rado , R ibeirão Bonito, S . Carlos do 
Pinhal. Rio Claro, S . P ech a ele P iracicaba e Dous C01·regos . 

BROTAS DE MACAHU BAS . Villa ela Bahia. Acres
cente-se no fim: No livro 1\{emo?·ia sobre o Estaclo dcb Bahia . 
(i893) lê- se·. «Situada em uma planície ce•·cada por uma cadeia, 
ramificação ela sen a da Mangabeira , i 2 leguas distan te da 
villa do B1•ejinho, 30 da de i\Iacahubas e outras 30 da cidade 
da Barra, em clisbricto diamantifero, posi<;ão sadia, e composta 
de casas ter r eas, alguns sobrados, fo r ma ndo 12 ru as e d uas 
p1·aças . E m uma destas acha-se a matriz de N. S. das Brotas, 
onde tem logar as bôas e concorr idas feiras semanaes. Seu 
commercio é bastante a n imado e tem r elações com as cidades 
ele Amargosa e S. Feli x . Ha na vi lla um cemi"terio com cape l
la, mas em má posição, mesmo no meio da vi l! a . Tem duas 
eschs . e mais uma no arraial elo Fllndão. Os ·berrenos do mun. 
são farteis, pelos que seus hab . occupam- se principalmente na 
lavoura da can na , m andioca, fe ij ão, milho e, com gt·ande 
resul tado n a de fumo , cujo pt• otlucto , muito es timado, forma 
o princ ipal a r tigo ele e xportação do nmn . Além d isto h fl. 
c1·iação de gado vaccttm, cavallar , lanigero, caprino, suí no, etc. 
Dista a vil la 100 leguas da cap ital , com a qua l se communica 
medi ante a es tação Machado Por te lla ela E . de F . Centr ai. 
Apezar da existencia de s ufficiente quan·tidade de agua pota
vel, são os teneuos pouco regados e expostos ás seccas . Foi 
para sua visar es·ta desva ntagem q ue, em um valle proximo da 
villa, construiu uHimamente o Comité \ Vagner, sob a direcção 
ele José Ba r boza Campos , um i mpor tan·te açude, que repreza 
grande quantidade dt=~ agua, e no qual abunda proclig ioaameu·te 
e peixe, que con.sti·tue um poder oso elemento n ut.r iti vo elas 
classes pobr es . A l1·eg. ele Bro·tas, creacla pela Lei n . 256 de :L9 
d~ março de 1847, s tu·giu de uma fazenda pertence nte á Aut o
m o A I ves de 0!1 v eira , que de lia fez doação á egrej a matriz . 
A VI!la é m·eação ela Lei n. i. 8 l7 de 16 ele julho ele 1878. 10 

BUARQUE DE MACEDO. Estação da E. de F . Cen tral 
do Braz i!. Accrescente-se no fi m. Tem uma capel!inba da 
i nvocação de S . Sebastião . Dista 449 .867 kils . da Capi tal Fede
r a l e :fica a 978 .543 metros acima do nivel elo mar. 

c 

CAB UÇÚ. Log. do Rio de J aneiro, na freg. ele Cordeiroo. 
L inh as duas em Jogar de mun·. de Ny terõi leia- se muu . de 
S . Gonçalo c accrescenle-se no fim, Tem escholas . 

CAÇAPAVA . Cida de de ·s. P aulo. Accrescente- se n o fim. 
E m 12 de dezembro de 1897 dirig i ao Jornal do Com m eroio a 
seguinte communicação : E ' um a cidade pequena , pla na , ele 
a lguma animação, situada a dous ki ls . da margem d ir. do rio 
P a rahyba do Sul, atravessada a um dos l ados pela E . de F. 
Cen·tral do Brazi l , que ahi t em uma estação ent re Quit·irim e 
E "\lgenio ele Mello. E• boni ta, com umas 12 ruas r ectas e 
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compridas, de larg ura regula r, sem calçamen~o e com pas
seios de tij olo e pedra artificial. Tem umas 650 ca.sas, uma 
pharmacia, dons ho·teis, oito casas ele fazendas, 40 casas de 
molhados, tl'e~ padarias; uma typographia, seis e~cho l as pu
blicas, casa ela Camara, mercado, cadeia, matadouro, cemi
:terio, em logar elevado e a 800 metros ela cidade, egl'ejas matriz 
e de S. Benedicto, capella ele Santa Cruz, eclificio do Club 
Recreativo e quatro praças: a ela Matriz, a de S. Benedicto, 
que é gt·ande e bonita, a do Visconde do Rio Branco e a ele 
:Santa . C1•uz. A agua que abastece a cidade parte da fonLa do 
Olho cl'agua e é canalisada para c1uatro chafarizes, ficando 
dons na praça ele S. Benedicto, um ua casa da Camara e um 
no mercado. 'l' em sobre o Parahyba uma ponte metallica. A 
cidade é c ntornada pelas serras elo J ambeiro e Buquira e 
r egada pelos rios Monoel Lito e Dutra, ambos affls. do Para
hyba . A egreja m-etriz é grande, sem ornamentação, quer 
mterior quer exteriormente, situada na praça do mesmo nome, 
com cinco janellas e um cruzeiro na frente. Não tem torres. 
Além do altar-mór, que tem no throno a imagem de Nossa 
Senhora ela Ajuda, padroeira el a cidade, e aos lados S. José e 
S. Sebastião, tem mais clous a l·tares, o ela esquerda com São 
João BapLis~a e o ela direita com Nossa Senhora elas Dores. No 
.altar-mor ha seis tribunas e no corpo da egreja seis janellas 
e dons puJpitos . Na sachristia ha um a ltat· com a imagem de 
Nossa Senhora da Ajuda e ao lado esquerdo, na entrada ela 
egreja, u m altat' com o Senhor elos P assos . A egreja de 
S . Benedido fica na praça do mesmo nom e , com a frente para 
o mercado e tendo do lado esquerdo a Camara Municipal e á · 
direita o Club Recrea tivo. Tem uma tone no centro e ·tres 
altares: o ele S. Benedicto, o ele Nossa Senhora ela Piedade e 
o de Nossa Senhora elo Rosat·io. E' mais boni ta no exterior elo 
que no in tetior. Na rua do Porto, em uma pec1ueua praça, 
liavia uma capella ele S . Roque, que desmoronou-se . A casa 
da Camara ê um eclificio moderno e ele um só pavimeu·to. Tem 
seis janellas ria frente e a por·ta da entrada. Fica na praça, 
de S. Benedicto, esquina da rua elo Capitão J oão Ramos. Lê- se 
no alto da portaria: Salve i 5 ele N ovemb,·o. Nella ftwccionão 
o registro elas hypothecas, os tabelliães, o Jury e a Camar a 
Municipal, que possue uma bibliotheca com mais ele 1.000 vo· 
htm.e.s. A renda da Camara é de 60:000$000. Tem a cidade os 
arrabaldes : I-Iumay~á , rua do Porto, Olho cl'Agua e Olaria . 
A lavout·a do município é a do café. Creacla com. pela Lei 
Prov. n. 6 ele 7 de de fevereil•o de 1885, ;:lass ificacla ele pri
meira entr. pelo Dec . :1.68 ele 8 ele janei ro ele 1890 e ele se
gunda pelo Dec. n. :1.78 de 24 deste ultimo me~ e anno . O 
mun. é regado pelos rios Par!lhyba do Sul , IL'igttassü, Dutra, 
Divisa, Mudo, Venancio, Manoel Lito e diversos outros . Com
prehende os bairros denominados; Humaytá, Dons Corregos, 
Bom Jesus da Boa Vista, P onte, Borda ela 1\Iat·ta, Ri beirão dos 
Mudos, Sapê, Campo Grande, Serra, Gramma, Rozeira, Ta~ 
guaral e Colonia Alvarenga . 

CACHAMBÚ. Log. ele Minas Geraes, Accrescente-se no 
fim : Vista ele longe é aprasivel o aspecto ela povoação, que 
fica si tuada par~e em Jogar elevado e parte em uma baixada, 
cortada pelo ribeirão Bengo, que ao atravessar o parque tem 
quatro pequenas pontes, sendo duas ele fe rro. Começarei a 
descripção da povoação, tratando do parque, encle estão situa
elas as fontes. '!'em o parque 302 metros ele comprimento sobre 
165 ele largura, pouco mais ou menos. Está bem conservado e 
daqui ha annos, quando crescerem as arvor es que nelle se 
acham plan~aclas, o1ferecerá lindos bosques, que produzLrão uma 
sombra agradaveL E' cercado po·r um gradil de ferro . Nelle 
se acbam situadas sete fontes, sendo duas gazozas, clua3 fer
reas uma sulphurosa, uma magnesiana e uma intermitten·te. 
toda~ captadas e perfeitamente acondiciaclas clen tro de pe
quenos chalets .. Tem e !las clenom~nações especiaes, qt~~ convem 
serem substitutdas por outras mars r epubhcanas. Ass-tm as ga
zozas denominam-se Vioti e Dom P edro, as fe rt•êas D. Izabel e 
Conde d'.l1u, o. sLtlphurosa Duque ele Saxe, a maguesiana Leo
poldina, não tendo denominação especial a intermitten·te . A 
fonte Vioti está situada em um elegante chalet com uma cas
catinha. No parque fica o vasto e importante estabelecimento 
ba~neario e hyclroterapico, com secções de electri~iclade , hydr~
terapia e de massage, salas de duchas e de gymnasttea. Na secçao 
de hydroterapia, que é di vidicla em duas partes, _para h~meus 
e senhoras, h a salas com ba nhos su1phurosos, de .rmmersao, ele 
Kneipp, de duchas de todas as especies, como seJam : ctrcular, 
ele espinha, ele mangueira vulgarmente ele chtcote, ele ca
<Jhoeira, de chuveiro e escosseza. Ha ainclo no parque, em um 
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pequeno chalet rustico, um ·pequeno · observatorio dotado de 
bons instl'ltmentos, como sejam um barometro, um anemo
mett·o, um hygrometro e thermometro ele m·axima e mínima 
Distante elo parque, uus 400 metros, existem mais qua·~rÓ 
fontes ligeiramente alcalinas, já captadas e denominadas May
rink. Annexo ao estabelecimento hyclroterapico fica 1.1. secção 
elo engarrafamento, que prepara cliariall!ente 1.200 garrafas com 
agua. O processo seguido no engarrafamente é mais aperfei
çoado do que o usado nas Aguas Virtuosas elo Lambary. A 
agua é conduzida elas fontes e sujeita a processos especiaes, que 
a torn.am mais forte. O parque é o passeio pr,edilecto elos 
aquat~cos e é bello de ver-se percorrei-o em todas as clireccões 
centenares ele pessoas que, depois de terem be bido agua nas 
fontes, dão por .elle o seu passeio hygienico . Para hospedar o 
grande numero cl<~ indivíduos, que, com o uso elas ao-uas 
buscam 1·ecuperar a saneie, ha em Cachambú, além do 'ilotel 
da .l!}mpreza, mais sete es·tabelecimentos desse .genero, mere
cenclo menção especial o denominado Grande Hotel Caosino ela 
propriedade ele uma empreza, e o hotel Silva, de propriedade 
do Sr. Antonio Silva, cavalheiro finaml3nte educado e de fi
dalgas qualidades no ·tratamento que dá aos ~eus hospedes. O 
G1•ande Hotel, que custou mais de mil contos, é um eclificio 
de vastas proporções e pelo tamanho um dos primeiros elo 
Bt•azil, Compõe-se ele c!ous pavimen·tos, tendo no primeiro 
além do portão de entrada, 14 janellas ele fren te com sacada~ 
ele ferro e :1.1 de cada lado, e no segundo 15 janellas elo frenie e 
H dos lado~ . Dispõe de uma vasta sala ele jan tar sustentada 
por duas columnas e com umas 20 e tantas mesas de diversos 
tamanhos; é perfeitamente ventilada, tendo 9 janellas e 4 portas 
que dão para o interior. Possue ainda UJ.D.<t sala ele recepção 
com um piano magnífico, sala de leitura, ambas bem Ipobiliadas 
e com assoalho tape·~ado . Os com modos de dorm ir são gl'andes, 
altos, bem ventilados e mobiliados com luxo ; no primeiro 
pavimento ha 54 e no segundo 53 . . Tem a povoação 300 pre
elios, todos modernos, sobresahinclo os pertencentes aos ci
dadãos Lourenço Reynaucl, Dr .. \Vilhem Brosenius, lVIayrink, 
Cos ta Guedes, Domingos de i\lello e Aclolpho Guimar ães. Possue 
76 casas commerciaes, 7 bilhares, duas pharmacias, tres me
dicos, um advogado e uma ·typographia, onde te imprime a 
DemoGJ·acia. As ruas, em numero ele :1.6, são largas, não cal
çadas e com passeios ele pedra de S. Thomé das Lettras; tem 
duas praças, a. ela Matri z e a Municipal. e clous lat·gos . I-Ia na 
povoação tres eslholas publicas estacloaes, e .fóra, na Soleclade 
duas e nos bairros denominados Vicentes e Posses uma clis
kicbal em cada um. A matriz ainda está em constru cão e 
tem um só altar com a imagem ele Nossa Senhora dos Reme
elias, padroeira do logat·. A egreja ele Santa Isabel ela Hun
gria fica siLuacla na par·te mais baixa do mono do Cachambú e 
foi inaugu1·ada a ·1\) ele novembro altimo: E' um t emplo bo
nito, ele estylo gothico e ainda não eoncluido. Tem um só altar 
com as imagens de Santa Isabel da Hungria, Nossa Senhora ela 
Conceição e S. Francisco ele Pa nla , Todo o altar, ass im con::o 
o côro, é feito de cedro e pm· carpinteiros naturaes elo legar. 
A' esquet·cla elo corpo elo egreja fica a gruta ele Lourdes. Tem 
uma unica torre e na frente um cruzeiro . .. Do adro avista-se 
toda a povoação. O cemiterio fica a pouco mais ele um kilo 
metro ela freg-uezia; é · todo murado e tem uma capella. 
Nelle repousa Pardal Mallet. A estação da estrada ele feno é 
um edificio grancle e ele gosto . Della parte um boncl, que con
·torna o parque, o hotel ela Empreza e vai terminar na cha
cara do Sr. Mayrink . Cachamôü tem vida propria e recursos 
bastantes para mar.ter- se jnclepenclente. Estou certo que a 
.Assembléa Mineira, não ·transferindo pa ra ella a sécle ela c-idade 
de Baependy, ha de em breve tempo elevai-a á villa ou mesmo 
á cidade. Fica a 870 metros acima do nível elo mar e é limitada 
pelos morros ela Cruz e elo Cachambü, este a 89 metros acima do 
assoalho do Hotel ela Empreza. O povoado mais impor~ante elo 
clistricto é o da Soleclacle; parte partence ao Carmo elo Rio Verde . 
A sete kils. fica uma hospedaria ele immigrantes. Foi elevada 
á frdguezia pela Lei Provincial n. 2.157 ele 16 ele novembro de 
:1.875. Dista 23 kils. da Soledaclõ e oito de Baepei\cly. O actual 
districto fazia parte de uma extensa fazenda conhecida pelo 
nome ele Cachambú, por causa do morro que domina o actual 
parque . Tornando- se celebre ac1uella parte da fazenda, sobre
tudo depsis da desapropriação ela área occupaela pelas fontes e 
pela presente povoação, o povo, para distinguir a fazenda ela 
povoação, começou a chamar a esta Cavcambío e áquella Ca
chambú Velho . Pertencia toda aquella zona ao sargento- móa 
Joaquim Silveira de Castro Souza Medronho, c1ue franqueon o 
U'lO das fon-tes a quantos vinham procurar a lli vio aos seus sof-

..... 
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fl'imentos; os h erdeiros imibat·am o seu exemplo, a-té que , fei'ta 
a desapropriação, organisou-se a primeira empreza, que as 
e:xploJ.:ou. F oram essas aguas analysaclas, em 1873, p ot· 
uma commissão dos },)'Ofissionaes pt·s . .illzequiel Corrêa ~os 
Santos, Agostinho José ele Sou za Ltma e J osé Borges Rtbe1r0 
da Costa, que apresentaram ao governo, em 24 de fevereiro .ele 
1874, importante r elator io, O clima ele Cachambú é mmto 
saudavel, o lhermometro na média annuul oscilla entre 18° e 
19°. A mais l•aixa temperatm·a ob.set'Yada Jm•aute quatro annos 
pelo Dr. Vioti att in giu a 2o,s al>aixo de zero e a maior a 30°. 
Não ha casos de impaludismo , as moles ti as mais ft•eguentes 
são pneumonias, pleur izias e bronchites, Â mort.andade é 
i nsignicante. Cachambü leva superiol'ielacle sobr e Aguas 
Virtuosas e Cambuq nira pela variedade das fontes c1ue possue 
e fortaleza ele suas aguas . E' um el'l'o.suppõt•- se gue a ag.ua 
gazosa, unica fonte que possue .Aguas Vn·tuosas, seJa superwr 
a ele Cachambú. As analyses feitas nas aguas elos clous povofl,dos 
demonstram o contrario. Eu que não sou medico, apenas dou 
minha opini~o pelos efl'eibos em mim pt·oduziclos. Senti mais 
allivio aos meus sofl'rimen·tos do estomago e hepaticos com o 
uso das aguas de Cachambft do que com as de Lambary. Ou·tros 
terão sentido o contrario . Cachambú é i llnminacla :í. kero
sene e ·tem uma população calculada em 1.500 habitantes. 

CACHOEIRA. Cidade ela Bahia. Accrescente-se no fim : 
No livro 1\t[emorú~ soo?'e o E stado clct Bcljhia (1898) l ê- se : «An
·tiga e legendaria cidade sHuada sobre a margem esquerda do 
Parag-uass(t, c1uatorze leguas da capital , em frente á cidade de 
S. Felix, com a q ual se acha ligada por uma das primeiras 
pon·tes ele feno elo Brazil, ele 365m64 de comprimento sobre gm 
de largura, dividida em vãos de 9m4t cada um, construída pela 
Companhia da E. F . Cen·tral, que dahi tamhem construiu uma 
linha á F eira de Sant'Anna. A cidade à, além disto, banhada 
pelos rios Pitanga e Caquende, que qhe fo rnecem optima agua 
J:?Obavel, principalmente o primeiro e o segunclo, ricos banhei
J.•os natUl'aes, aproveitados cllli gentemente pela população pelas 
repetidas cachoejras, que propo1·cionam ricas quedas de uma 
agua, a que se a Ltribuem, além disto, qualidades therapeuticás 
nas moles tias da pelle e syphiliticas. A cidade d lon ga, mas 
estreita pela angustura do valle , cujos montes Capoeirussú 
chégam- se muito perto do rio, favorecencl•) as cheias de que ella 
é visitada de vez em quando com maior ou menor prej uí zo para 
a cidade, como em 1839, em que as aguas Lr aziclas pel o rio a 
invadiram a mna ·altura de Sm75 acima ela baixa mar, obt'i· 
ganclo a 'fázer- se em canoas o transito pelas ruas. Compõe-se 
de cincos rn·aças , seis largos e quarenta e ·tres ruas e traves
sas de edificação boa, na sua mó1• parte compos·ta de sobt-ados 
de um anda-r e poucos de dons, s endo as casas tel'l'eas na ra
zão de pouco mais ele um ·tet•ço . Dantre as ruas , todas cal
çadas, são as princip.aes a ela Matriz, orlada de bellos sobra
dos, prolongando- se sob diversos n omes, a t é o Porto, na ex
trema occidenta l, e a de Baixo com bellos eclificios, algpns de 
aspecto palaciano, onde se local.isou o commercio ; em suas cir
cumv isi nhanças posstte copiosas e elegantes lojas . Além ela ma
triz de Nossa Senhora elo Rosario, situada na rua j á citada, ele 
seu n ome, ha ma is no>e egt·ejas, lres com torres e seis eem ellas, 
que são: o Carmo, na rua de seu nome, a ele S. J oão de Deus, 
no hospit:t.l ela Santa Casa da Miset•icm•dia, na praça da Rege
net·ação , ela Conceição do Monte, sobt'e um monte com magni
fica vist a sobre a cidade e o P a t"aguassú . As seis sem torres são; 
N . S. dos Pobres, no · Caquende, N . S. do Carmo, da Ot•dem 
Terceira, N . S . elo Amparo, N . S. dos Remedios em frente á 
praça Maciel, e N, S . do R osar ió elo Coração de Jesus, no 
monte f1·onteiro á praça Deodoro . A eg-reja da Ajuda, sobre u m 
alto entre a rua de baixo e a da matriz, é a mais antiga d a qidade. 
Sua casa ele Conselho edificacla em 1698 sobre um terrapleno, 
possue dous pavi,uentos; sendo no superior os commoclos e sa
l ões n ecessarios pa~;a o jury, cqnselho e sua secretaria, e no 
inferior as pl'isões publicas. Não h a feira e seu commercio tem 
de cabido com a abertur a das estradas ele fel'!' o ; com tudo ·tem 
relações com S . F elix , Feira, S. Gonçalo, Cami~ão , Baixa 
Grande, Mundo-Novo, e tc. Possue tres cemiterios, dos qn~es 
dous ainda em construcçij;o, pertencentes á Mi sericorclia, irman
dade de N. S. do R osario do Coração de Jesus, e' Ordem Ter
ceira do Car mo. A indus·tria principal é a elo enfardamento e 
enrola cj.e fumo pa;~a a exportação, e a dá f!~ bricaçíj:q das cq.i
:xns de ch arutos . P ara este fim possue t1•Eis serrarias, A~érn 
disto, ha uma grande fabrica de tecidos, diversos alambique~, 
fabricas de ·to rrefaqção de café, de Sqbão,colla, vinfl.gt:e, c~ar"\1" 
tos, olanas e r eünações . A margem do Parag~Msu acha-s.e 

orlada de um cáes, e3peranclo sua conclusão e prolongam entry 
até á Manga e ponte da Estrada de Ferro . Possue bons hoteis, 
typographias, gazetas cl iarias e pel.'ioclicas, sociedades litteJ·a
rias e beneficentes" illuminação publica, meclicos e pharrnacias , 
açougues , coneio, oi"bo escolas , das quaes s t e no cll'ntro do mu
nicípio, etc. Acha- se em communicação al-ternada com a capi
tal pelos vapores ela Companhia Bahiana ; com a Feira de 
SanL' Anpa pela estrada ele fe rro Central , cujos ·trens largam .,j:lít 
elegante gare ela Mangl\, ·tocando em Belém (7 kilometros) e 
depo~s ele u ma subida por um plano inclinado em zig- zag, me
diante pon·tilhões, córtes e viacl]lctos de grandes alturas e 
admiraveis ob ras d'arte, attingem a Feira no 45• kilometro. 
Esta impm··tante cidade teYe sua ol'igam num an·tiquisslmo en 
genh o levantaclo, segundo nos i nforma Gabriel Soal'es, por um 
f!ia;meluco, Roclt•igo Martins, po r sua conta epela de Luiz de 
Bnto e Almeida, irmão ele João de Brito e Almeida, dono el o 
engenho da Pon"La. Das mãos destes passou para ás dos Ador
nos, descendentes de Caramurú, qtte levanta~am novo engenho 
movido pelas aguas elo Ca~J_uenéle, fizeram a ca,pella ela Ajuda e 
uma casa nob,r e ele morar, alcleiando mui ·tos índios, qne mais 
tarde prestaram bons serdços á. ci vilisação e povoamento de 
toda aquella 1·egiã o, Em 1688 foi esta capella el evada a freg. 
por sua boa posição; foi elevada á categor1a c~e villa e m janei ro 

' ae 1699 por D. João ele Lencastro, em execuçao a Ord. R eg. ele 
27 de dezembro de 1693, conjunctamente com Jaguat·ipe (dezem
bro de 1697) e villa el e '. F t•ancisco (fevereiro de '1698) as pri
meiras que se crear am no reconcavo ela Bahia . Na epocba da 
i ndepenclencia foi o centt·o vivo ela actividade libertat iva dos 

· bahianos , onde primeil'o foi levan tado o brado ele li'berdade, con
s LHuindo-se uma junta goyernativa a 25 ele jun)lo de 1822 e ele
pois um gove1·no provisorio, composto ele rep t•esentantes de ·todas 
as villas colligaclas, e que gove~·nou a provincia, dirigindo todo. 
o .lllovimento militar contra a capital, occupacla pelas tropas 
portuguezas ao mando do gener al l\1acleira . Duran te a Sabinacla 
em 1837--1838 foi tam bem a sé de do governo lega'!. Ber ço de gran
de3 talentos e braz ileiros nota v eis , ainda hoje seus h abita n tes 
distinguem-se vantajosamente na li t·teratura e nas artes, produ
zindo poetas e musicas festejados . Seu termo, hoje muito redu
zido, compõe-se ele te t•renos de lavoura ele fumo e canna par
ticularmen·te a ft·eg. de Tguape, delicioso v alie, onde desde os 
primeiros tem pos da colonisação se estabeleceu e desenvolv-eu 
uma rica e poderosa lav<lut·a de assucar, corno h oje ainda at
testam os grandes engenhos, as casas palacianas e as custosas 
capellas, cujfl.s t•uin as ainda dão ieléa ela l'iq ueza e lus ttr e ele 
se us á n·tiaos possessor es . Hoje possue est a f reg. uma fab r ica. 
cenLral. O rio Paraguassü é muito piscoso, produzindo JUuito sa
borosos rolJalos, cur imãs, pitús e as muito apreciadas petitin
gas, comque a população entretem U.!Jl commerciocom a capital. 
Finalmente, a 20 de abri l de 'l826, por occasião de sua visita~ 
Cachoeira , clen-Ihe Pedro I o titulo de I;Ieroica, e a L ei n . 44, 
de 13 ·ele marco ele 1831 el evou-a á ca·tegoriG~- de cidade.» 

CACHOEIRA ALEGRE . Parochia de Minv,s. Accrescen·te
se no fim : E' não muito p3qneno este pov. ; consta d~ diversas 
casas formando duas tort uosas ruas l•gadas entre Sl por clous 
beccos; en·tre ellas passa o r ibeit·ão que dá o nomll ao pov . Tem 
uma egr~ja principal edificada no ponto mais alto e dominando. 
um peq':eno l argo ; para cima desta está o cemiterio publico. 
Conta amela uma capella . Tem algum commercio, estando li
gad o ás estações do Morro Alto e Ba11co Verde e ao pov . elo 
Ser.hor Bom Jesus da Cachoeira Aleg re (Banco Verc;ie) por boas
estradas de rodagem . 

CACHOEIRAS DE .JUAPY-ASS'N' . No s\!PP · do li vol, 
Em logar d e Juapy- ass ú le ia-se Guapy ... assü. 

.eADÊA. Arroio elo E, . G . elo Sul, aff. elo rio Gahy. Accres
cente~se no fim : Na~ce na serva Geral, 9;[-.cololl.i!/, de S: Leo
p olclo, n o funclo da linha elo Padl!e E terno, pgucp !!diqnte fol•
maJ).clo um qos mais f.l le;vaclos sa ltes do Br ªzil , p ~ picacla do 
Herval. Reçebe o N ickel, Veado, Fei~Ol'Ía, ,Jam§lrtal, Santa 
Isabel, Susto, Sant'Anna, Capão, ~Ienzte).l, l!'!gueirg<l,o e J3Jl,r
ríga. 

CADER!R:.Y . Rio aff. do ·Tapajoz . Accrescente-,se no fim : 
« ó Caderit·y, d iz Creveau, é um igarapé pouco imper tante , 
da força elo Cahetutú ; todavia esses dous igarapés t~m suas 
fontes nos Campos. As florestas cj.~ seu percurso são reputadas 
de um clima muito são. A um dia e meio de ~na confl.uencia, o 
eaderit·y offerece un:a pec1uena cachoeira que se passa com fa
cilidade . A um dia e meio, mais acima, encontram- se as cam
pinas, e a um dia ele travessia nas campinas. ist o é, a qua-
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li t•o dias ela confiuencia, acha-se um petjueno salto pouco 
importante. Os Mi.melul'ltcús, o~ mais pt•oximos do· Cade- 
riry, são os ela maloca de Decoclemo. Nos campos elo Cade~ 
riry, á igual d istancia entre es te igarapé e o Tapajóz , acha -se 
uma outra maloca Mundurucú; a ele Samauma . E' nesta região 
conhecida sob a designação gerll.t d~ Sae Cinz;a, que desemboca 
·o Caclel'iry ». 

CAHY. Rio de R. , G . d0 Sul. Accrescen.te -se nos A ccresci
·?nOs e Gor>·ecções d0 II vol. entre os tt·ibs . ela margem di.J:. Ca
rajá, Grande, Santa Cruz, u~acacos, Corvo, Ouro, Forc1~eta; 
Kanteoback Setbach, S . Salvador, Harmoma, Fama, Gt•>a, 
Fortaleza Xarc1ueacla · eo·tre os tribs. da ma,rgem esq. o Pi 
r ajá, Pat:aiso, S. Jogê, Sepwlturas, ·Tres Mm•es, Caclea, P a 
-quetá, Portãe e Porl:J.íl.e iri:J. 

CAHYPE . R iacho de Sergipe, aff. do rio Sergipe. Accres
cente- se no fim : S. Lisbôa , Charog1' . ele SeJ"gipe, clá dous rios 
com esse nome, um aff: elo Sergipe e out.ro aff. ao SiL'iry . 

CAIÇÁ. Riacho dé Sergipe. Accrescente-se ~~ fim: _O Dr . 
Lauclelino Ii'1•eir e diz nascet• esse riacho· no sJt10 Sabao, no 
mun. de Simão Dias e desaguar no Piauhy. 

CAICÓ. Cicl-acle· do R .. G. do Norte . Accréscen'te- s.e no ~!?1 : 
Em aaosto de i896 enviou- nos o Sr. Dr . Jo. é da Stlva Pu·es 
Ferrei~a a se"'uinte infor lnação : «A cidade elo Ca'icó, in'ques
tiouavelment~ a pr imeira do centro do· R. G. do Norte, pela 
sua pop. 1 e riquez:1 , é si'tttacla em um terreno pedregoso, 
il'l'e"'u1ar levemente inclinado para o l'io ·Seridó , o qual corre 
ao N. da' cidade, cujo horisonte , no quadrante de E. aS . , é 
limitado por um morro de pedras. O rio que a banha é o Seridó, 
0 qual nasce no logar Canôas (l!}stado da Parahyba), serra . de 
Santo Antonio, ramo dos Cat'>rys Velhos (Borblll'ema) a i80 kils. 
a E . desta cidade . Recebe, segundo a ort~em em que vão 
escriptos, os riachos Cobra, A~ãuan, S. José, S . Ber n'arcló e 
Riacho Fundo, peb margem dtr . e pela esq . os nos Barra 
Nova ou Quipauá e Sabugy . Desagua pot· duas boccas na 
mat•crem dir. do Pü·anhàs, a 36 kils. do Caicó. De todos os 
·tr ib~. é o Sabugy o de curso mais extenso e de maior volume de 
ag~a, e o men~r oS. Bern~rdo . o. Cobra faz barr~ a 47 ~ü!~., o 
Acauau a 40 klls., o S. Jose a 30 ktls. , oS. Bernm do a io ktls., 
todos a E . · o Riacho Fundo a 12 kila. ao NO. da ctdaàe. 
O Barra No~a ou Quipau:i, que e~ '!-ma ex1ensão ele 30 kils . 
corre quasi parallelamente ao Sertdo, desagua. ne~ te a uns 
700 mell·os e o Sabugy a 7 ktls. , ambos ao O. na ctdade . ~\.s 
serras são: S. Bernat·do, For m1ga, Fot·qmlha e Ig~eZi, c1ue ficam 
a 15, 20, 24 e 34 k~ls ., forman~lo uma curva entre o E. e o N~. 
da cidade. São tso ladas. Nao tem lagos . Em com pensaçao 
ha grande numero de açudes \ que al.ém de servire.m para 
irrigação de terrenos agl'lcolas , sao admrravelmente p1scosos. 
Salientam-se pelo vo1ume de agua os dos Srs . capitão ffannucio 
Nobrega a José Calasancio Dantas . O do primeiro é de capa
cidade Sltperior a 16 milhões de mett·os cubicos de agua. Tem 
cur ios idades naturaes e são ; i . a Um proftindo poço quasi ol"al1 
d e uns 100 metros em seu maior diametro a ENE . da cí1iade, no 
l éito do rio Seridó . Nas pedras que o limitam a~ N. existe 
uma gruta, cuja grandeza não é exactamente conheCLcla, e ~nde 
a penas no verão pene tram os bons mergulhadot·es, a procut•a 
áe peixes. E' muito p r ôfnndo . 2.o. Uma gt·uta, na se'rra da 
Ignez, situação Caridade! a 40 kils. , apresentando um salão, de 
c ujv tecto irregular gotteJa agua calcarea, formando stalactites , 
cujos estragos feitos por mãos bat' baras as impedem' de' oscula r 
as stalagmites que de perto l hes offerecem os · al'vos seios de 
Jledra . Nesse salão existem abe'l'turas para um corr'edor e com 
p art imentos escur os, que servem de asylo a a lgumas onças . a a 
m ilhares ele morcegos g igantçs, r ázão pela qual todos r ecet!lm 

.demorar o exame de tão helio tr aba lho da na~ureza• .. ~ lav?1~ra 
-consista em al.,.odão canna de assncar, mand1oca, fe1]ao, md'lio , 
a rroz gerimú~ bat~tas doces, etc . O algodão, de . super ior 

-quali~l ade , não' só "pela r esis t'e ncia, como p~lla al~ n.ra ~ maci~~a 
de fibra , é exportado pe'tos P?rt os do Ma:cao, Mosso\'? e .P~ll~
.cipal mente pelo porto de P emambuco, CUJa praça ofl'erece maL~ 
vantagens ào vendedor. Os outrús productos agdcolas não 
.chegam para o consumb da população . Cria muT~ô gado e 
.exporta a nnualmente m uitos 'milheil•os 'cle •pelles ele cao1•a::e de· 
carneiro e couros seccos de 'boi, Actualmente 't t·a'ta:..Se de montar 

1 .Mais de i .600 ' hàbs. na i': idad-e-e dé'i5:"000 no mu!Jicipib. 
~ Talvez mais de 200 em tod'ala comarca . 

CAI 

u!lla leiteHa com o. dpi!lj.~ de .100 contos;, estando snbs~l'lptos 
ma1s da metade . A 1nclustr1a hmlla- se ao fabvico de queijos e 
manteiga, a e:drácção da borracha da m'aniçoba, cortume ele 
cõuros, chapéos de ·Coúro, sellas·, r e'des (le'itos dos serta'nejos) 
e oti.'tt•os tecidos gróssei'ro'S ele algodã'o. O clima é secco e 
que[lte (i9° a 36°,5 centigraclosl , pJrém,- saudavel. A febre 
biliosa e a dysenter ia apparecem espm:adicàmànte nos mezes de 
sétembt•o ·a de~emb1·o. As molestlas do apparelbo respira·torio 
tambem victimam a população, principalmente nos mezes de ' 

. março e ab l'il, os dous mezes de in ver no neste sertão. A pt•e
sença ele u m ' cemiterio , quasi dentro da ciclacle, a falta ele 
esgotos e de bygiene domiciliad 'a e as aguas po~aveis de ' má 
qualidade, devidas á presença do es'Lrume corri que adubam 
as are ias do rio Seridó (onde fazem as plantações nos mezes 
de junho a dezembro, tempo em qua'" o r io não corre); taes as ' 
causas a que se póde attriJm ir a e:üs~encia ela clysenleria e 
febres, correndo por conta das bruscas variações da tempera
tura e .. da fina· poeil'a em suspensão na atmospliel'a a exi stencia 
das pneumonias, pleuresias, bronchites, tuberculose, etc . 

1 
Não ha es ~radas de ferro, nem propriamente estradas de r o

l dagem, Esta ci'dada dista da cidade do Jardim 48 kils. ; da 
do_ Tri'umpho 1 96 kils . ; da do Assú 125 kils.; da do Martins 
132 kils. (e:-:-Impet·atriz) ; da de iHossor6 190 kils. da villa 

1de. Ser ra Negra 50 ki ls :; da de Acary 64 kils. A 15 kils. ao 
1 NG. da cid'ade e.stá a pov. de S. Fernando, e na dis ~ancia de 
36 kíls . a O. fica a pov . do Jardim de Piranhas , hoje em 
de cadencia . S. João é oubr<t pov. que fica a 35 k ils. a SO. e 
que vae prosperando. E ntre os edificios publicos figuram a 
casa da Intencl:encia, vasta, solida e construída segunclo o 
esty lo l\Ianuelino (1888 a 1891), a egreja de Sant' Anna (matriz) 
e a do Rosario. Não ha edificio pat•bicular que mereça menção . 
A cidade do Caic6 (ex-Príncipe) hoje séde da comarca do 
Seridó, que em' 15 de abl'il de 1748 fo i deememln·ada ela co
marca de Pombal, Estado do Parahyba, era nesse tempo um 
logarejo . Naquelle mesmo anuo e a 26 de julho foi doado · e 
des ignado o local para a egreja matriz, na presença do padre 
Francisco Alves Mai a , seu primeiro ·parocho, e de dive1•sas 
pessoas &radas do loga;r, lavrando-53 disso um termo que consta 
de um aos livros de Tombo. Os ' limites dn. comarca e1·am das 
n ascenças do r io Pinhat·as ou Espinharas oom t odas as S1tas 
a,gu as, até fazer bal'l·a no rio Pil•anhas 2 , e por este abaixo 
até os limites da comarca do Ar.sú. Em 12 de agosto de i801 
fo i desmembrada do Seridó a freg . de N. S . das Merc'ês da 
Serra do Cuité ou Coité . Em i3 de março ·de i835 foi ainda 
d~smembrada do Serid6 a freguezia elo Aca1·y, que foi creada 
villa a 18 do mesmo mez e a nt1o , Em 31 da julho de 1788 foi 
o Caicó elevado a villa. Em iSlS priúcipiou o povo ele Pombal 
a guerreai-a , pretendendo tomar parte do seu terreno em 1822. 
Por lei de 25 de outubro de 1831 fot•atn marcados os seus 
limites. Em 1SS4 pretenderam os represe[ltanbes da Parahyba 
na Camara Get'al rehaver parte do territorio· do S t•idóõ Em 
1865 foi cr·eacla a comarca sob a den'omi·nação de comarca. do 
Seridó. Em 1869 fo i elevada a cidó.de por lei provincial » 

CAIO AB A·. (No I vol:) . Rio do ·Rto de Janeiro. Accres
cente- se no fim: Desagua na margem dir. do rio Inhomirim 
e nasce na serra ·do Frade. Recebe maia pela margem dir. os 
rios da Caahoeil·a e dos Cabocl os e pela esq. o Magclalena. 
O canal ou rio elas Antas liga- o ao Imbar ié. 

CAI U ÁS. Selvagens . Accrescente-se no fim: «0 ·cayuá é um 
io:dió for te e de melhor apparencia do que o Cwoado . D~ indole 
maiS hrantln., mais com muliicabivo e talvez mesnio m a1s astu
ciOso. o Cn.yua é o mais numeroso nos pouco's estabelecimentos 
de catechese existentes no valle do Paranapanema. Da sua. 

jtribu ha. ainda muita gente nas mattas ; e, como o indio, apezar 
de d'omesticaclo , sempre é muito dissim'urà!ló ha para com elle, 
entre os se'rtane,jos ; g ra nde r epugnan<lia e certá desconfiança. 

1 O Cayuá 1'oi o índio que mais de pertb conseguimos estudat'. 
1 V~mo1-o domesticado ou aldeado, e em·pien'a vida selvagem. 
Na vida civilisacla a suà aptidão pái"a ''a lavou~a: é mui·to fràca, 
a nbstal'gia parece que· o dizi•ma e não sãb poúcos os indivíduos 
dessa \ ribú que tem 'regreersado á vida ·primiliiva ela nomada:, que 
llies parece ser o uúico modo de e:s:istir'''da suâ raça·. São to'
davia os Cayuás exée'lleíites canôe'i t•os, •dest r0s nadaclore·s, rea- ' 
lisantlo verdàdeiros p rôtligios ~nas aguas "revO'Has iios rios enca- · 

1 'Vtflgarmerlte Cámpà 'Grãildé; 
Tá:mbern clfatiúido Assu . 
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choeiraclos, e consumados praticos da navegação fluvial. Nas 
ruin<J.s do antigo aldeame nto ele Santo Jgnacio, ti vemos occa
sião ele ver ele perto urna familia dessa tribu, compos·ta de clous 
r apazes, duas mulheres, uma menina e duas crianças em ama
mentação. Parecerarn- n C> s mais bellos do que os outros índios 
e de tez mais clara , tirando a amarello. O mais velho dos 
rapazes dos seus 23 annos mais ou menos, com o cabello cor· 
tado na altu1·a dos hombros tinha feição e est atura bem r egu
l at·es; pot· um orificio apenas perceptível no la bia inferior pas · 
sava elle o 'te múetá, (estilete pouco mais grosso elo que uma ca
ne·ta do comprimento de 27 a 25 centímetros, feito ele uma 
resi~a amarella e transparente, com t oda a apparencia do ver
dadeiro ambar), que j amais conseguimos o pozesse em n?ssa 
presença, ]JOr mai s reiterados que fossem os nossos pechclos 
transmitticlos pelos da sua nação que faziam parle da nossa 
comitiva. ~ me nina, de eclade pt•ovavel ele 12 annos, tinha nas 
faces as côr es ela roza, ta [v() z devido ao emprego dessas sub
s·tancias cor antes tão communs nas nossas maltas . . Cobria -lhe a 
nudez das, formas arredondadas uns pannos ·velhos, um largo 
casaco, cladiva talvez ele algum v iaja n·te compadecido . As mu
lheres traziam, por decenda, á cintura, umas cnt·las ·tangas 
feitas ele ftbras da urtiga , que lhes eles ia a'té pouco acima do 
joel ho . A mais velha , apesar de magra, não tinha feições des
agradaveis, tendo o nariz bem regular, ao coll'trario elos outros 
índios que o t eem cur to e acha·taclo. Os braços e pernas muito 
finos e em despr oporção com o tronco largo e comprido. Os 
seios lhe desciam flacidos, penden·tes , afl'ectando fórma trian
g ular. Assentados todos, com excepção elos dons r apazes, e 
rodeados da nossa ge nte, mos travam-se possuídos da maxima 
·Hmiclez não encarando jamais os circumstantes ; comeram 
·tudo o que sa lhes deu, e mais comeriam si lh'o dessem, pois 
pareciam insaciaveis ; acceitaram facilmente roupa, clillheiro 
m e talico, parecendo comprehender-lhe a utilidade. Traziam ao 
collo com extremo cuidado um cãosinho miseravelmen·te magro, 
de que se não sepa ravam, porque dão ao cão valo1· ines timavel, 
furtando quantos se lhes deparam ele geito. A detonação de 
alguns ·tiros, dados para reunir os cães da nossa comitiva, 
int imidava-os em extremo . Esta gente es·tava ahi desde algtms 
dias, vindo ela margem clil'eita , a colher laranj as e algum a lgo
dão elo r esto das antigas plantações do velho aldeamento e m 
r uínas. Nada ·trazia que podesse trocar comnosco, nem pelles, 
nem a rcos, n em ·tecidos ou louça ele bano em que são muito 
peritos . Segundo soubemos estes índios vivem em r anchos e 
J)alhoças nas matlas de u ma e ele outra margem e nas visi
nhanças da serra do Diabo. Quando viajam conduzem o fogo 
em lareira de cuj a conservação se en carregam as mulheres. 
Nas ma ttas ou nos ranchos nunca dor mem sem fogo aceso e 
·tantos fogos quantas as familias presentes . No pouso, a1•rancam 
a herva ao r edor elo fogo e deitam- se com os pés voltados para 
o lume. :\'as suas viagens atr avés da matta tem uma marcha 
cautelosa e subtil como a do animal mais esquivo. O ma is 
velho elos r apazes declarou h aver-nos acompanhado muito ele 
perto, e ter estado junto ele nós na passagem da grande ca
choeira. ela Larangeira, que effectuamos a pé pelo Jageado Pl'O
ximo ela barranca, e entre·tanto jamais o presentimos. Tecem 
pannos com a fibra da urtiga que tem toda a apparencia e 
valor ela lona ou linho grosso ; estes teci(los, empregados geral
mente para tangas ou cobe1•tas, tem, ás vezes, clous é mais 
metros de comp<·imento . Adquirimos um em Campos Novos que 
é um trabalho a.dmiravel de paciencia e pelo bem acabado dos 
desenhos das barras. Fabt·icam vasos de barro .que cobrem de 
certa orn amentação de agradavel effeito. As canôas de que 
usam são curtas e estreitas, a s que nos pareceram ser obras 
delles, porquan to grande parte das que vimos atadas por em
biras a curtas varas afincadas á beira elo rio, são evidente
mente de diversa procedencia, muito provavelmente canôas 
arrastadas pelas enchentes dos portos do rio superior . Os pe
guenos cestos de delicado ·teçume, os jacás, as r edes, as armas 
1abricadas de madeira rija são ainda objectos ela sua mais aper· 
feiçoada inclustria . C1.ütivam o milho, e deste uma variedade 
pre ta, porém de massa branca é polvilhenta que, pela primeira 
vez, vimos na fazenda das Anhumas. A língua Cayuá é um 
clia lecto da lingua geral (abanheenga) e segundo um voca.bu
lario que org·anisamos muito pouco clitrere ela linguados Tupis . 
D b Vocabutario Oayuá. Faziam parte ela nossa comitiva 
quando descemos o Paranapanema tres índios mansos do a l
deamento elo Pirajú, praticas elo rio, con trac·taelos como exce· 
lentes remadot~es que eram e tambem como interpretes para 
qua lquer encotrtro possivel com as · tl'ibu~ bravias que ainda 
dominam nas ag-uas deste grand e aff. do Paraná . Deste!' in-

cl ios dous eram ela nação Cayuá e o outr o, ele nome José, emi
grado em tenra idade das margens elo Paraguay, era de nação 
desconhecida . N unca conseguimos deste inclio o menor escla 
recimento sobre sua origem, nacionalidade e lingua ; faltava 
quasi sempre por acenos, raramente conversava, ai nda mesmo 
com os outros inclios, e entendia o portuguez sem todavia o 
fallar. Dos outros dons, o mais velho, Elias, era ainda o 
ca1Jitão da sua ·Lribu, ernbora anelasse esta muito diminuída 
ou h ou v esse quàsi toda desertado do aldeamento em decade'ncià'. 
Rapbael, o mais moço, com se1· índio puro, nascera no aldeá
mento e portanto desde menino tinha estado em contacto com 
gente civilisada. O seu genio alegre, communicativo e sem 
reservas, da va- lhe desde logo a preferencia como interprete e 
como a melhor fonte de informação, quan·to ao viver e costume 
dos da sua nação . O seguinte vocabulario foi lota lmen·te orga
msaclo pot• seu inte rmedio. O velho Elias, assistia ás pergttntas 
e por. vezes es~lar~cia as respostas, corri gindo os vocabulos de 
sua hngua , CUJa pronunciação se tornava difficil ou confusa. 
Durante horas inteiras es tes . clous índio s diziam e r epetiam 
palavra por palavra em Oayua o que eu lhes inquiri a em por
·tuguez. P or contra-p1·ova em outros dias lhes repet ia eu o vo
cabule Oayttá j á escr ipto e e~les n;te davam o correspondente 
na nossa hngtta , e assun me 1a certtficando da exacticlão e cor
respondencia dos termos em um e ou·tro idioma. Cerca ele 430 
vocabulos e ma is ele 30 pllrases elas mais usuaes foram deste 
modo colleccionaclos e verificados quer qtta nto a precisão do 
termo quer c1ua nto á fidelidade da pronunciação. Como acon
tece em todas as línguas barbaras com que se não anda habi
·tuado, nota m-se sons confusos, quasi inclist inc·tos para o nosso 
ouvido, clifficeis de r epresentar na linguagem escrip ta, mor
mente quando nestas lingu:ts em es tado ruclimentar ha so ns que 
não tem equivalentes no nosso idioma. O Cayuá e evidente• 
mente um clialecto ela lin gtur, geral (abanheenga), que outr'ora 
dominou na maior parte do Brazil e da qual se con tam os in
·teressantissimos estudos elo general Couto ele .Magalhães de 
Bap tista Caetano, p:t ra não fallar senão el os mais mode t·~os . 
Como dlalecto o Octyuá não cleixa poi s de ter interesse . Demais 
os idiomas barbar os exper imen tam alterações todos os dias. 
Quanto menos adian tada uma lingua tanto mais se lhe alteram 
e r enovam as palavras, sendo certo que ne 1~huma lín gua ja ma is 
pócle ficar estacionar ia . Entre os povos selvagens sobt·etudo, 
onde a phone·tica não se apoia na eacripta que fi xa as pal avras 
estas se t ransformam com incrivel r apidez. « Dest'arte, diz 
Alfredo Ma ury, por mais fo r te que seja a força ele conservação. 
de um idionia, acaba ~ampre cedendo á acção do ·tempo, e si , 
por ven-tura , elementos novos não se encarregam ele lhe trans
formar o organismo, nas m esmas lei s da sua propria evolução 
acha causa de a lteração e de de cadencia». E por isso que o 
estudo dos dialectos adquire importancia, pelo mui to c1ue repre
sentam na marcha eyolutiva elas línguas . Além disso as raças 
americanas tendem a desapparece1· diante da raca ci vilisada 
que as exclue ou a absor1•e . Em periodo não muito dis·tante 
não r estari desse po,·o senão algumas tradições, tal vez alte
l'aclas , a lgumas denominações ligadas ás fundaçõe~ dos con
quis·tadores e essa língu a, acaso s:tlva_ do ·to~al anniquilamento 
por algtnn desses raros monumen-tos ht-tet•arws que os amador es 
das boas co usas da .patt·ia teem gene rosamen~e erguido e r es
g~larçlaclo . O Cayuá t ende fatalmente a clesapparecet· com o an
n~qmlame_nto do pequeno povo que o fala, e o vocabulari o por 
nos ol'gamsado, quando não seja o primeiro e un ico, e nenhum 
ou·tl'O valor mais tenha , servir á a penas como u m documento a 
favor dessa pobre gente condem nada a desappareeer . Confes
samos ter encontrada a mato r dt!Iiculdade. na pronunciação e 
principalmente na representação g t·aphica ele grande numero 
de pa lavras desta lingua bmzi leira. São nella mui fl·equentes 
os sons aspü·ados, e as vozes pa rticulat•mente nas aladas . . Ha 
sobretudo um so m que re1)l'esentariamos pel o da lettra - ç -
si o se u valor na pronunci ação podesse ser melhor discernido, 
participando um tanto do aspirado e de um certo sibilar en tre 
dentes como fazem o~ ing-l ezes ao pronunciarem o ar tigo the; 
o modo de pronuncta do - z - hespanhol approxima-se-lhe 
alg um tanto. Na fa lta ele mel hor signal, representa moi-o pela 
lettra - ç - . Abundam ainda os sons com o valor mixto das 
consoan·tes: t oh, clj,pt , 1nb ,1Jwh e outt•os . O h aspLr ado é fre
quentissimo. A maneit·a de escreve1· carec~ porta nt o ele ser bem 
explicada para maior fidelidade n a significação dos sons. Con
servamos as vogaes o mesmo valor e accentuação usados no 
portuguez. Para as vozes nazaladas empregamos o til C) e a 
consoante n, mui tas vezes conjunctamen·te na mesma palavra 
como no vocabulo - ipéíJun - que quer dizer - i lha. As con-
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soa utes tem o eetl valor assim fixado: c - só foi empregado 
antes de a , o, ~t com o seu valor prop1· i o, preferimos as mais 
das vezes o h . g - te.m sempre o sJm guttural; quando nas 
syllabas gue e gui não deve se ler o ~t , como na palav~a portu
gueza g~tetra, escrevemos sempre ghe; e g~t~ e gm ou gw» 
quando o tt ti ve t· de soa1· . A palavra segumte encen·a ex
emplo para os clous casos: jagmk1"ahyghe, que ctuer dizer
t igre . h - indica sempre aspiração. q - não foi empreg,tdo, 
usamos sempre de k. ?' - tem sempre· som fraco , ainda 
me>mo no princij)iO das palavras como em ?' Ohy, que significa 
- fl'io . w - foi empregado como ae valesse dous ~t ; exemplo : 
p> ·om~ttctwct, trah idor. Na organisação elo vocabul ;:>.. rio grupamos 
as pa lavras se,.undo varias assumptos por nos parecer assi m 
ma is na·tu ral ap

0
anhar os termos de uma lingtla em que não ha 

es:huberancia de vocabulos e onde a expressão das icléas de 
ordem physica tem inteira e completa ascenclencia ; mas em 
cada grupo seguimos a ordem a lphabetica para as palavras por
tuguezas, que semp1·e collocamos na primeira columoa. Na l:e
lação dos vocabulos portuguezes ha alguns sem os co rr~spo_n
den·tes em cayuá; quasi sempre exprimem idéas que os wd1_9s 
não possuem, e foram muitos os que suQprJmunos para nao 
avolumar o t rab::l.lho. Estes vocabulos expl'lmem em geral 1déas 
moraes ou immateriaes. Outros gu<:il·damos, e por varias vezes 
insis·timos, apresen·tando-os. ao nosso interprete para obter os 
equivalentes em cayná. Sabtamos ,que, ha clous ou :tres seculos 
atrás os índios do vale do Paraoa e Uraguay hav1am experl
ment~do a influencia do p:Lclre jestü ta, que ahi nas margens elo 
Pat·anapanema e de alguns elos seus affittentes, funclá ra nume
rosas r educções ; algumas i déa~ então recebidas poderiam ter 
perdurado, deixando vestígios na linguagem. Dast'arte alguns 
termos, a proposito escolhidos, fa riam r evelar as antigas rela
ções elo missionario e do c~the chumetlo; mas foi quasi baldado 
intento, porque mui poucos vocabulos encontt·amos que a ffu·
mem com evidencia essas antigas relações. Palavras portu
gtlezas cot·rnptas ha algumas admitticlas pelo cayu{t ; mas ex
primindo idéas de ordem material. 

CALÇADO. (Tomo I) . Po v. ele Pernambuco , no mun. ele 
de S. Bento. Linhas duas em lagar de S. Bento leia-se Ca
nhotinho. ]!; accrescente-se no fim: 'l'em uma capella de N. Se
nhor a ela Conceição. 

CAMAQU.AN. Rio elo R . G . elo Sul , aff . do Uruguay. 
Accrescente-se no fim : O Sr. Alft•eclo Val·ella, clesct•evenclo-o, 
diz: << E' formado por diversas vertentes. Corre _Para NO . 
alé á conlluen.:ia do Taquarembó, dmgmdo-se depms para O. 
a té a barra em frente do povo argentino ele Santo Thomé e 
33 kils. o.~ norte ele Samborja. E' chamado Icabaquã por 
alauns "'eo.,.raphos. 'l'em affs. insignificantes á margem elir . e 
~- %sq. ~lg tfns m~is importantes, ent re elles o Taquarembó, o 
Itacorovy (recebe este, pel11. margem esq. , n~. s cabeceiras, u m 
·trib. que forma a cabeceira ele Anhacuá), o Iguariaçá, que 
desce ela serra do se tl nome, assim como o Cambtlyretã, com o 
seu trib. pela margem esq. P i"<tuhy ou Aguapehy. A' mar
gem elir. elo Camaquã fica o capão de Carovy, junto elo qual, a 
10 ele agosto ele 189-k, sucumbiu Gomercinclo Saraiva, ~ ft·ente 
de sua trop11. (5 . 000 homens), clel'l'otada por clous r eg1mentos 
de cavallaria ela Brigada Militar elo Estado, brilhante leito com 
que as armas rio-granclenses commemoram a proclamação ela 
RepulJlica no Occiclen·~e (to ele agosto de 1793)» . 

CAMAQUAN. Rio do R . G. elo Sul, trib . da lagô:t elos 
Patos. Accrescente-se no fim : O Sr. A. Varella, no seu im
portante trabalho Rio G?·ancle elo S'ttl, assim descr eve esse rio: 
<< Nasce por diversas vertentes nas coxilhas elo Taboleiro e São 
Sebastião serras de Baberacuá e do Acampamento; á ver·tente 
mais do N. chamam Camaquã do Macedo, ás immediatas Ca
maquã do J acques, Camaquã ele Lavras e Camacfuã- Chic? ou 
Cazaquãsinho, á mais do S., que acolhe (m . cl.) o arrolO do 
Ti are e o elas Palmas, es \e recebendo á sua margem esq . o 
an~oio elas Trahiras, onde celebrisou- se o 2• batalhão ela activa, 
ela Bl'igacla Milita t· do Estado, ahi apenas com um effectivo de 
180 homens, dos quaes perdeu 100 na heroica resistencia op
posta a 700 reLeldes res·tauraclores, ficando destes mais de 40 
no campo do comb:1. te . Encaminha- se o Camaquã pat•a E., 
desde as origens sendo o seu curso de 330 kils. Es te rio se
Pl\ ra o mun . de ' Caçapava elos ele Bagé, Cacimbinhas e Pir~
tiny ; os da Encruzilhada e Camaquã dos ele Cangussú e Sao 
Lourenço. O seu vai! e abaixa-se entre as serras ele Caça
pava, cordilheira ela E ncruzilh ada e serra do HeJ'Val, ao N.; 
coxilha do Taboleil•o e ser t•a elo Baberacuá, a O.; e coxilhas de 
s·, Sebastião, Santa Tecla , Olhos d'Agua, Bolena, Arvoresi nha , 

serras ele Ca ncl io ta , serros de Santo Antonio Velho, do Passa
rinho, ele Piratiny e Cangussú, ao S. Desag·ua na Iat . aus
tt·al ele 31•16'10'' e long . O. ele 51°13'50". Forma em sua 
embocadura um grande delta e escôa as aguas por tres barras. 
As ilhas ahi existentes, são em numero de quatro. A pri 
meira, logo na par te superior do delta, é a elo Quebra-mastro . 
ficando-lhe contígua a das T res Boccas; o rio até ahi corre 
por clous canaes: o r io do Brejo, ao N., e o Jacaré, ao S . da 
primeira ilha, o qu a l passa a chamar-se rio das Tres Boccas, 
na parte meri dional ela ilha desse nome. Divide.se depois o 
Camaq uã em tres canaes, eu tre as ultimas ilhas da foz, a ilha 
elo Martins e a, elo Viannez;, continuando des ele o N ., desde 
Quebra-mastt•o até a lagôa do rio do Br·ejo, e entre ambas as 
ilhas. do Martins e do Tiannez, o rio do Viannez; a ultima 
barrá ao S. chama- se rio das Barretas . O canal existente 
entre a ilha do l\Iar tins · (a mais ao N.) e a das Tres Boccas 
chama-se tambem Jaca r é. As terras deste valle recomendam~ 
se p3la natural fer til idade, mas não produzem bons pastos ; 
além deste clefe ito para a indu str ia pastoril, soffre o gado ahi 
mui·to com o carrapato, que abunda especialmente nas proxi
midados ela foz . E' navegavel sómente em certa extensão elo 
seu leito ; bastante cau daloso, grande é a velocidade das suas 
aguas ; julga-se possivel melhorai-o até o Patrocínio, 119 kils . 
acima da barra . Os estudos estão feitos; todavia , cuida- se 
em j:n·olongar a"té essas margens a estrada de S. Lcurenço, e 
não ele sua abertura ; é a mesma mania elo ferro-carril em toda 
parte. Mas nesse J?Onto assume o fac·to as proporções do abuso, 
si não elo crime, porque ignoramos o que terá a concluzit• uma 
via-ferrea, cuj a conservação é tão cara, ao passo que a me
lhora elo rio n ão empregaria grande capital e a conservação 
seria facilima . Isto l..lém de que o valle teria facil co=uni
cação, pela lagôa dos Patos, com os povs . que assen ~a ro á beira 
das águas navegaveis ele t oda a bacia oriental. O clistinclo 
engenheiro Fonseca Rodrigues, que explorou es te gt·ancle caudal, 
julga mui to possivel a realisação das obras, apezar da exis
tencia el e varias con ecleiras e cachoeiras . E' o Camaquã abun
dante em affis. P ela part3 septerntrional con La com o arroio 
Carajá, onde despej a o banhado do Seiva!, o da Canelleira e 
o a rr oio do Vargas, que desagua abaixo de Sant 'Anninha, o 
da Caldeira, das Pedras ou dos Pedrosos, elo serro da Arvore 
da Cria, da Maria Santa, dos Fol!es, elos Ladrões, o ela Cruz ~ 
seus atl's. Pela margem esq. arro1o ela Perdiz, este avolumado 
pelos tribs. ar roios da Peclt·a e ela Boa Vista, que correm na 
colonia S . Feliciano; a rr oio Subtil, que con ta, margem clir. 
os afl's. arroios XaYier, Capim Branco, da F orq eta (trib. pela 
margeni esq . o v.rroio da Chacara) , elos Festejados, Costa Pe
reira ou S . F eliciano, e arroio elas Pedras, que limita a co
lonia por O. ; ar roio Joannico, que nas cabeceiras se chama 
P alanque, arroio Serraria do Cordeiro, o arroio ela Sanga 
Grande, q tte clesagua abaixo da bana elo arroio Santa Isabel , 
mas que se communica ainda com o Camaquã por um canal 
C[ue vai ter ao rio acima do referido Santa Isabel, chamado 
Lagoão ; e o arroi o do Bugre . Pelo S . o Camaquã r ecebe o 
arroio das Torrinhas ou Velhaco, que nasce na coxi'lha de 
Santo Antonio Velho ; arroios Grande, Barracão, Carajá , Santo 
Antonio, Pedregal, Camargo, Pedras, Pantanoso, Cará, Duro , 
Sapata, que t em como aff., margem dir. , o arroio Grande. o 
dos Queyeclo~ , o da Cananéa, o Santa Isabel, em cujas már
gens, em meLO elo matto, tres peças ele bronze r ecordam Gari
balcl i e as heroicas façanhas ela geração de '1835 : arroio Evaristo, 
que tem como lri b., margem esq . , o Felicia . A' beir a N. do 
Gamaquã existiam os es taleiros da Republica Rio-Grandense 
onde foram construidos os famosos lanchões que a fii·ontaram 
por muito tempo a esquadrilha imperia l e dous dos quaes o 
romanesco heroismo dos far ra pos conduziu ao oceano, um 
clelles succumbinclo ás flll'ias ela tempestade e o otrtro, juncado 
de caclaveres, desappareceu nas chammas, a 15 de novembro 
de 1839, no porto da Laguna . Foi ahi que, a 14 ele abril ele 
1839, Francisco Pedro de Abreu, co:n 240 imperiaes, auxiliado 
pela esquadrilha, accom me tteu José Garibaldi , capiti\.o-tenent e 
da marinha Rio- Grandense e seu commandante, fazendo este 
resistencia desesperada , dentro elo um a rmazem, acompanhado 
de sete republicanos, conseguindo repellil• o itümigo, feriL• o 
chefe e ainda perseguil-os, depois de se lhe reunirem outros 
farrapos. perseguição que não foi levada mais longe porque 
os fLlgitivos abeiraram -se da lagôa, onde os navios legaes 
fizeram fogo sobre os a trevidos heróes desse dia memoravel. 
No rincão elo Inferno, á margem elo ri o, foi ainda clerrot~do 
o imperialista major João Pedro de Abreu, que ahi se achava 
com 60 elos seus, por egual numet·o de repulJli cauos, deixando 
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aquelles 14 morto.:; e quatt·o prisioneiros; i sto foi a i2 lle abril 
de 1343 ». 

CAMARGO . .Avroio do Rr. G. do Sul, trib. do do· Cama-
quan. Accrescente- se ilú J•fim: Do Estado assim desc~revem 
esse rio : << Cc~mcw,qo ou CamMgttinho. T em sua nascente na . 
coxilha de Sa n·to Antonio · e vai fazer b :tJrra. no Pt~clt·egal ou 
Goulartes. E' actualmente mais, conhecido por a t•roio da Ca
pella ou do Domiugues ». Serão dous rio3 com o nome de Ca
margo, ou será o mesmo rio? 

CAMiBO'RIÚ . Rio dé Santa Ca.Lharina. A ccrescente-se · no 
ftm : A bahia, que ahi ex:iste, é aberta para o NE. c(')rn o a ele 
Itapocoroy, sendo a bl'igada para todos os outros ventos. O futlclo 
d esta bahia é ele uma mistura ele lama e areia. Nella desagua 
o rio Camboriú , que é estt·eito, sendo sua bar ra baixa, apenas 
da ndo ingt•esso á pequenas embat•cações. Ha na entra da da 
bahia uma lage com tres pés de agua em seu cabeço e quatro a 
seis bt·v. ças em t•edor, cuja posição fica a duas a marras ao N . 
d á · ponta d a Aguada, ponta E·. da bahia ; deve - se ter todb o 
cuidado, ao entrar, com esta !age. Na bahia funclêa-se com 
tres e meia b1·aç as d e agua, m al'canclo a pon·ta ela Aguada a 
OS0. e a ilha das Cobras, que se acha a pou co mais de i' a O. 
4 :l.f2' NO. dessa ponta, a SE, 4 E. 

CAJY.IBUCY. Log . no mun . da .capLtal de S . Paulo. Accres
cente- se no fi m: P or Decr. de Abril de 1899 foi creado n esse 
baü·ro um dist . polic :aL com a denominação de Gloria. 

CAMPINAS . Cidade de S. Paulo . Accr escente-se no fl.m. 
Em 1893 assim descrevi essa cida de pelo Jontal elo Comme1·cio : 
Em J ttncliahy tomei a Estrada de Ferro P a ulis ta , que t em 
começo nessa cicla cle e didgi-me para Campinas . Com a bitola de 
:l m ,60, a el\t rada passa pelas estações ele Sc~nt' Anna, Corl"ttJJira., 
L ottveira, Rocinha , cem algumas casas, Vallinh~s, bem halJJtada 
e com urna egrej a, Samc~mbaic• e Campinas. De Louveira pa:·te 
a Elstrada de F erro Hatibense, Quando desembarque! na bonita 
estação da Paulis·ta, senti logo que P\lnetrava em uma grande 
cidade de mui ta vida e enorme moV'imento commercial. Não 
enganei- me na minha previsã o. E ' Campinas o seg undo muni
cípi o e a segunda ciclacle do Es tado ele S. P a ulo . Cha mam-lhe, 
com razão, Princeza elo Oeste. Fica si tuada a N O. da calJi lal 
do Est::tclo na base de uma. collina suave sobre terreno que 
fôrma uma bacia que vae-se altea 11do para os lados, rep·r esen
taonclo á vis ta a fôrma circular. E' a·tra vessacla pelos corregos 
do T a nquinho e do Serafim, que reunem-se no bairro de Gtta
nabara, forma ndo o Anhumas . Suas· r tia s , em n umel'o ele 51 
são, pela mór parte pouco l argas, r ectas, em ladeira, muito 
aceiaclas, calçadas a pa1·allelepi:pedos e com passeios cimen
tados. São m ais importantes as rua> elo Ba rão elo Jaguara, 
Andrade Nev es, Francisco Gl ycerio, Treze de Ma io, Dr . Campos 
SaUes , F erreira Penteado, Regente Feijó e General Osorio. 
São illuminaclas por 1.060 combustores ele gaz carbonico, sendo 
espaça!!los por uma distancia de 25 a 30 metros, o que deve 
·tornar · muito di speucliesa a illum•inação. Tem bel! os largos· 
como os denominados Visconde ele Indaia·tuba, com a eg.l"eja do 
Rosa-rio e com um bem zel·ado jardim, tendo ao centro um 
artístico repuxo ; da Imprensa -Fluminense com o jardim pu'blico, 
Floriano P eixoto, ao ladó da estação da Paulista, Quinze de No
-vem'bro, P ar á , Carlos Gomes, Bento Quirino, arbor.isado e com 
.a Matriz velha , Luiz de Camões, Riachuelo, com o Grupo Es- 
-colar, Oh-colo Italiano Uniti e a egreja de S. Benedicto ; José 
Bonifacio, arborisaclo e com a l\lfatriz neva; Theatro, com o 
-theatro S. Carlos, Ra:mos de Azevedo, Corrêa ele Mello, Caclêa 
e L-iberdade . Inclusive os bairros Fundão, Guanabara, B.omfim, 
Bbtafogo e Taquaral, tem a cidade 4 .050 IJredios , quasi todos 
de gosto e de sollda constl'ucção. E' "servida a cidade por um 
sy~ttema ele canalis-ação de •agua e de esgoto, perfeitíssimo, não 
cleis:!llndo nada; a desejar , e por diversas linha s de bondes que 

-vão da estação para o Gymnasio, J ardim Publico, Frontão,. 
AC!uida·ban, Gà.zometro, Lycêo•, Hippodromo e Botafogo . Os 
pnficipaes edillc\os ela cidade são : a egreja matTiz, sob a in·
vocação de Nossa Senhora•da Conceição·; foi inaugurada em 8 
de dezembro de !1.883 -e começada a con·struir em 1807. Acha-se 
situada ' na praça José Bonifacio, na parte mais central ela 
cid'ade·, occupanclo uma área rectangu·lár ele 2 . 73 metros qua
dt'ados. A enorme molle ele'va-se de muito ás mais altas con
·str,llações••que · a cercam•. O 'pJa,no terreú da construc~:ão é dis- . 
tri')>uido elo seguinte · modó' : pot·tico de. 26nr;30' de' comptdmento. 
por 3~· 7~ tle· largut•a dize.ndo· para~,"a :grancl:e nave; grande nave 
lóngitudma l com 36 metros ele comprimento pgr 13m,50 de 
largura: e nave transv:e1'Bal 'com 28 metros de comprimento sobre 

oito ele largm·a; duas capellas la tera es e no fundo a capella
mór, contando o eclificio :1.2 g t· a ncles salas destinadas á sacristia, 
consistol'io e• outros misteres elo culto. A na rte arrterior do 
edificio com fundo de 43m,50 eleva-se 21m,50 acima elo solo e 
comporta clous anclat·es, o p t·imeiro ao n1vel dos puliJitos, con
tendo quatro salas, e o segundo oito salas com janellas t ribu
nas sobre a grande nave'. O frontespicio com 50 metros de 
a.UUl·a, em fórma ele torre assyria, é composto de tt·es corp!;~õ , 
sobrepostos e decorados em estylo classico . • o primeiro, de 
orclem jonica, tem saliente a parte central coroada por um 
f1·ontão . Dão. ingt·esso no templo t res lat·gas aberturas, e sob re 
ellas reina uma galeria ele quadros ornados ele archirelevos em 
cimento. O segundo corpo ele ordem corynthia, comporta o 
mostrador. ele um grande r elogio, flanquea do por duas la rgas 
ja nellas em arcada, sendo occupaclo por .plataformas de passeio 
o espa ço que medeia ent re este corpo e os aug ulos do edificio. 
O terceil·o cot•po assenta em baõe quadrada ; tendo sobre a 
ft•ente uma janella flanqueada por espaçosos passeios. Sobre 
este corpo eleva- se a pyra micle ele cot·oamento elo edi ficio . 
Toda a cons·trucção é de alvenaria de pecH·a orclinaria, sendo 
d e cimento as molclut·as, os ca piteis, o1·natos, e le. O embasa
mell to, o l a rgo ach·o e a escadaria são de excellep.te cantar ia 
azul. A decoração inter ior nos a ltar es e ca pe'llas é ele r a1·a 
sumptuosida rle. A escu lptura é pt·ofusa e trabalhada com e-s 
met·o. T odos os relevos são e xecutados em cedro vermelho, 
cujo tom é aclmirave~me n te realçado pelo fundo branco . d o 
marmm·e. Nos principa:ea altares a disposição aclopt acla fot a 
d e um p erys·t iJo semicirculat· co1·oado ele ricas cupolas. Ornam 
a nave oito pares ele pilastras corynthias com rico entabla
men to . As abobadas são cylitldrica s, salvo no cruzamento das 
na ves, onde se ele.va um zi mborio espherico . A principal na"Ve 
como as capellas são ornamenta.~las com magniflcos r elevos . 
O edificio é banhado ele abttnclante luz por meio de lunetas 
a bertas acima elo eutablamento geral. Na gra nde nave e ca
pellas a cham-se dispostas 300 cacleh·as ge nutlexorias estofada-s 
com marroquim preto . Além elo altar-mór com a image m ele 
N. S. da Conceiçã o, ha ma is no corpo ela egt•eja 6 a ltares : 
do Coração ele Jesus, do Bom Jesus do Pira;pora, ele S. Jos é , 
Sant'Anna e S. Joaquim, N . S . das Dores e N . S. elo Carmo , 
e duas capellas fundas do Sa ct·amento e do Senhor dos Passos. 
Este monumento do espírito r eligioso ela população de Campi
nas foi erguid:o á custa d e donativos par·ticu_lares e com o pr o
dueto ele um imposto municipal, que, esp~c1almente cl~somado 
a tal fim, produziu avultada quan.tta . Al~m da matnz nova, 
possue a cidade a matriz velha, as egreJaB de Santa Cruz, 
S. Benedicto, R osario e o te mplo protestante , este na 1·ua 
General Car.neiro. A respeito ela egreja -de S. Benedicto r eza 
a tradição o seguinte: O african_o _Tito, ha ~ais 'ele 20 a nnos 
que foi escravo ela viuva elo Gaprtao-1\io t· Flonano ele Gatma rgo 
e Andrade tentou levantar uma capella em louvor do sa nto 
de sua de;v'oção, S . Benedicto. Ha-via proximo á an-tiga estrad a 
de lta,ti'ba e n0 ba,irro ele Campi<aas Velha um -terreno em par~e 
occu~ado por um cemiterio e em -pa rte por um pequeno ed1ficw 
conhecido por· j azigo do. C_onego Melchio!', q_ue fôra collstruido 
pelo coneg·o ela Sé de S. Paulo, padre Melchior Fe1·nandes Nu- · 
nes de Camargo, paua ne!Je serem sepulta dos e_lle_ e seus P.a rentes 
mais pvoximos, e aquelles que, em numero ltm1•taào, t1vessem 
quem pela sepultura pagasse ao parocho uma dobla, que de-ve
ria ser applicacla a esmola de missas po1· alma dos captivos . 
Isto .deu a idéa de ser aquelle local escolhido para a nova 
capel<ra . Req'llerendo á Camara Municipal, concede'tt dia mais 
algum terreno _at;tnexo. Mestr e Tit<:, a bonad? p.or attéstaclos 
da Camat>a, soltCttou e ob teve Provtsao, antonsairdo·o a levar 
a efl:'eito o projec·to ela constmcção. A Casa d~ lotlise>·ico>·dia 
,dirigifla pel as trmãs ele s~ José -:- é um e~tabeleCt?lento model? . 
Está situada em " log~t· elevado, •t cavallell'o da_ c1dade, no me1o , 
de vasto terreno . Tllm: annexo o Asy lo ele Orphas e · uma capella 
da Boa Morte. O Hospital el~ Isolamento, n.o Fuhdão, a uns 
500 mett•os elo cemitedó, compõe-se de. tt·es gt·andes pavilhões 
de madeira .e tetn~ o seu • se1•viço especial de agu·a e eso-o·to. 
O Hospi1ial ele Nfdrpheti1Jos , a um kilomett•o d_a. cidade, no l ogar 
denominado Piçat'l'ão, na contraver.ténte de um elos morros, 
que for-mam. a •bacra em- que está si'tuada a cidade e proxi-mo 
a.o MàtadourGJ, tem uma capella com a imag~m de S . Lazaro e 
26 ·enfermos. A Socieddde Port ug~te:ta ele . Benifioenoia, fun
;dadá em 20 de julhb de 1873', fica -na praça Luiz de Camões. 
E' um predio pequen:o e sem goste . O GiJ1J'1?1AlSÜJ oecupa ;um . 
~rande predio todo cons truido ' dé' ti jolo no bainq• de Botafogo, 
a rua Cúlto á Sciencia. Achei o eaificio mal sibti.ado, clisbante 
do centro da cidade, em uma rua eotreita e enterrado, pois 



CAM - 887- CAM 

fica aba ixo do nível da rua. O seu pessoal docente é dis 
·tinctissimo. O Cfrtt1l3 Escolar Jo1·ge Tibiriçcf, está situado 
no largo do Ri.achue1o. E' um bonito predio mas excessi
vamente pequeno. Ha necessidade ou de augmental- o ou de 
crear- se ouLro g.t·,upo, para cll!-t' vasão ~o gran~e. 'TlUmero de 
crianças que o pt·ocuram. Ct1·oolo It_ahant Umtt, no l m.·&'o 
do Riachue'lo . Occupa um vasto preaw assobraclado, em CUJ a 
fachada se veem as armas da Ilalia e os bustos de Miguel 
Angelo, Buon::troti e de Dante Alighieri. Tem ap.enas uma 
sala de aulas . O Lvc'éo àe Artes e O(ficios de Nossa Senhora. 
Am:ilia.dora, funclado por D. João 13. Corrêa Nery e clrrigic1o 
pela Sociedade Salesiana, está sHuaclo no planalto ela aprazi
·ve'l col lina do GuanS:bar a, no bairro deste nome, ele onde se 
gosa um e:-:plenclido panorama, avistanclo·se toaa a cidade • . 
O edificio, que é ele colossaes proporções e solidamente con
sliruiclo, está aincla por acabar. i'\Iantem-se o lyceu com difli
cnlclacles e só por nm esforço herculeo e uma rara t enacidade 
conseguiu o bispo elo Espírito SanLo construir o edificio actual, 
c,~,u e depois ele concluiclo ser i um monumento. ·o tlreat?·o São 
Carlos fica no largo do 'i'heatro com .a f rente voltada para os 
fundos ela MatJ'iz da Conceicão. Seu interior está be:m ornado. 
O InstittttiJ Agronomico. pert"en cente ao Es~aclo de S . Pn:u'lo. Ac
tu~lmente compõe- se ele clous Jaborator ios de analyses chi
ml~as, ele um gabinete de vathol~gt.a ve~etal , ele um obser va
torto meteorologico, dotado ele Yanos 1ns trumentos para o 
estudo elo climatologia e da t emperatn1·a do solo, ele uma pe
quena bibliot'heca, ele um pegueno mus_êu ag1•icola, ain.da multo 
ruc!Lmentar, de uma vasta estufa envJclraçacla e var1os appa
r elhos para estuclos e:s:perimeutaes de est rumação, ele um 
campo de e:s:per iencia no Guanabara, de um campo de demon
stração no Taquaral, contendo mais ele d:ous mi1 cafeeiros, e 
de um campo ele demonstração e pos to zootechnico em Santa 
Elisa . Funcciona em um bonito preclio de gos·fio moderno. 
Escriptor ioOent·ral âa 111ogyMub, situado na rua Vi,sconde elo Rio 
Branco, em um bello eclific io , posto qLte algum ianto enienado , 
estendendo-se ela esqnina ela r ua General Osorio até á esquina 
ela do Dr . Campos Salies . A fachada e o salão nobre da Dke· 
ctoria são ele estylo composito. As olfl.cinas que são monu
meutaes, acham- se si't.uadas em u m chapadão junto á estação 
ela Companhia Paulista . E$taci.ío àa Companhic& P c&tt
lista, a pl'imeira elo Bt•azil, 0 ccupa um vasto e v istoso edificio 
á pt·aça Floriano Peixoto. Compõe- se do edific io principal 
encimado po; · uma torre com um relogio ~ t1·e~ mostradores . 
FuuccioQam, na par te supet:ic1· a aclm1mstraçao do. tr~fef:l'O e 
o telegrapho e na par te i n.fer1o r a sala do age nte, a bt!heterta e 
um bom re~taurante . 1Jispõe mais ele_ quatro a1~mazens yara 
baldeação ela Mogyana, para e:s:portaçao, para 1mpo.rtaçao e 
e para infiarnmaveis. Possue ainda grande rotunda -para 
guar dar as machinas , além de uma casa para deJ?OSibo ele carros 
e macbinas. A plataforma é bastante la rga e e:-:tensa. E' 
a estação illumínada á luz electrica . A Cama1·a 11i~mioij1al 
fuucc iona em um bonito pr eel io, al ugado, na r ua Barão 
ele J aguara. Na s.ala elas sessões acham- se os r etratos do 
Marechal F loria.no , Dr . Ber nardino de Campos, Dr • . A n
tonio Alva res Lobo, primei ro Intendente depo is cl.a procla
mação da Rep ublica, e José Pauli no )logue ira, P residente da 
Çamara por occasião da epidemia ele 1889, A Cadec;r, é um 
eclificio moderno, ele mu ito gosto e perfeitamente localisado. 
Interiormente o eclificio é bem cl ividicfo, se ndo vastas as salas, 
sobresal±.inclo entre es.tas a do J11ry, cujo tecto é todo ele ma
deil·a . Nellas não encon tre i moliilia a lguma . 'Pen a é !lue tão 
bello ecli fic io esteja confiado e uma soldadesca pouco dtscipli
nada e pouco amante ela l impeza . Na visita q ue a elle fiz 
encon tr ei .nas paredes umas pb rases pornogt·aphica~ que fazia~ 
corar o indi viclo mais desb ~;iado . Revesti- me de m mba autorr
clacle ele 0J:ficial 'ho norario el o Exercito e ordenei ás praças qu e 
apagassem semelhantes phrases, reprehenclendo-as com a ma ior 
severidade. E is os edtficios mais i mportante da ctdade . Cam
pinas é uma cidade., cuja topog t·aphia nã~ agrada . 'Seu interiot• 
·e mais bon Ho que os bairros . A praça V Jsconcle ele Inja1a tuba 
e as ruas Treze de Maio e Barão de Jug uar a , na parte compre
hendicla entre as praças J osé Bo nífacio e Bento Quü ·ino s'ão 
lagares ele mui ta animação . Nellas encontram-se bonitas casas 
de joias, ele modas, alfa iatarias , Gharutarias, confeitarias,.cel·ve
ãar1as , magnificos hoteis e muitas out r as casas . ela d1vers~ s 
generos de negoc ias . ·para fó ra da cidade, nos ba trro3 , ~ a'Tu 
mação é quasi ~ nsi gui ficante A inclu stria e o comroe.rClO da 
cidade são importantes . Nella encontra-m- se as 'fallr~ cas de 
mach inas par a a lavoura de Liclgerwood e d"<t Compan hta Mac
'Hardy, a de fundição ela viuva Faber, as serrarias de Barreto 

Leme e da viu,·a Krug e as monumentaes officinas dn. Mogya na. 
O comm·ercJ~ é representado llOI' cerca. de 1. 500 casas de di. 
versos nego01os. Posoua Campmas, 8.lnda um byppocl r omo e 
clrversos cl ubs, ·entre os 9:11aes o Semana-l, o mais antio-o 0 
Campinéiro e o Gremio C01umercial. A popul ação da clcl~cle 
é de 25 a '30 .000 habitantes e a elo município é ele 90 .000, A 
cidade é servida pelas seguintes es tradas ele ferro : a Mo"'yana 
que tem nella seu ponto inicial, a Pv.ui1ista, o Ramal "'.Ferr~ 
Campineiro e a Carril Funilense . Ao município pertencem as 
estações de Vallinhos, Boa Vista , Rebouças, anta B<trbara 
'Guanabara, Anhumas, Tanquinho, Carlos Gomes, Souza' 
Arra ial dos Souzas, Joaquim Egydio, 'Cobras e Pedras. Possu~ 
Campi nas tt•es importantes jornaes e ele grande circulação ; O 
Diario de Campinas, que cont8, 23 anuos de existencia O c0 ,-• 
.,..eio de Campinas, que conta 14 e a Ciclade ele Campi~as . Jll' 
Cam_ptnas o ll3rço de Carlos Gomes, do TI r. Campos Sa!les elo 
Genecal Francisco Glycerio, do Dr . F r ancisco Quiriuo 'el os 
San·tos e do 'Bispo D. João Nery. Os bairros ela cidade são : 
Guanabara, Taquaral, Botafogo, Santa Cruz, Bomilm, Pon.te 
P reta e Fundão, e os do município : Souzas, Vallinhos, Rebouças 
Capiva ry, Vira- Copos, Ati'baia, Terra Preta, Friburgo Ama~ 
'l'aes, Canellelras, Ponte Al'ta, 'Descam_pados e Campo H.~dondo. 
Ao mLmicipio per tence atncla o nucleo Ca!I!pOs Salles. O clima é, 
em geral, ameno. Com as itl)portantes obras de saneamento 
que fize r am desapparecer os brejos que ho.viam na cidade ~ 
com o p-erfeito systema de esgotos, Campinas é h oje uma das 
cidades mais.salubres elo Estado. A febre amarella que, nos ultimas 
au nos taulo a fiagellou e que fez numerosas victimas, este anno 
não ap;pareceu e é ele crer· que não a dizime mais. O principal 
procluG'to ela lavoura é o cate, cuja eX'por·tação annual é cat1-
cu1acla em 1. 500.000 arrobas; a cauna de assucar e cereaes 
são cultivados em menor escala . Teve Campinas os fóros de 
villa poT Provisão ele 4 e 01·dem de 16 ele novembro de 1197 
mas, com a de nom inação de S . Carlos , em honra de D. Car: 
Jota Joaquim, esposa de D. João VI, sendo insballada a 14 de 
dezembro. Em 1842 foi elevada á cidade pot· Lei Provincial 
n . 5 ele 5 ele fevereiro, que restituiu- lhe a primitiva clenomi
ln ação de Campinas. 

CAMP INAS . P arochia de Goyaz.. Linhas duas em 1o"ar cl.e 
muu . elo Bom Fim leia-se - mun . d'aBella Vista. " 

CAMP O DE P ALMAS . Villa elo Paraná - Accrescente- se 
no fim : F ei elevada á cidade _pela Lei n, 233 ele ·18 ele cle
zembro ele 1896 . 

· c~MPO L AR GO. Cidade d'O P araná: Pags . 412 li nbas '[9 
clepots ele_ mes~o anno accrescente- se : Suprimida por Dect·eto 
u . 2 de 1o de JUnho de 1891 e r es t aur ada pela Lei n . 15 de 21 
ele maio ele 1892 . 

CAMP OS. Villa ela Bahia: Em logar de ViiJ.a leia- se 
Cldacle. L inhas seis, de)Dois t!l.e 1885 l eia-se - e á cidade pela 
Lei n . 176 de 25 ele jun:bo de 1897 . Accl·escente-se no fim :e o 
pov . das U mb uranas . Foi a cLdacle i nslallada ·em 25 de j'ulho 
de 1897 . · 

CA M P OS. Cidade do Rio de Janeiro. Acrescente-se no fim, Em 
1898 dirigi ao Jorn'll elo Comnw·cio a seguinte communicação ; 
Quem desemba'l'Ca da estrada de fer ro observa logo que penet.ra 
em uma cidade ele mmta vida e ele grande animação commercial . 
Diversos cocheiros de carros, t ilbut'YS e boncls assa:! tão os passa
gei ros oftereceuclo-lhes m eios d:e condu c_cão e uma m ultidão de 
carregadores a rran cão- nos as 'II!alas das mãos promptos a con
duzirem-nas aos diversos -pon tos para on de os vi8jantsa se eu
caminhão . Os carros e t ilburys são m ufto ·velhos e os a nimaes 
que os p u xão e:s:cesshamente magros e colrer.tos de chao-as pelas 
consta ntes vergastadas gue levão . Os bond"S est ão nas"' mesmas 
condições. A cidade está collocada á margem direita do rio 
P arahyba, defronte ela fregue~ia de G11a:rulhos, á qual é ligada 
por uma p onte ele fer r o de 2o4 metr crs de extensão, ele onde 
suicidou- se, a tirando-se ao do, o ba1·ão ela Lagôa Dourada. 
Occupa uma vasta planície, sé cortado _pelo canal· de Campos a 
Macahé e fica a 20 me·tros acima do nível do mar e a 52 kilo
metros dis tan te elo oceano. •Considerada em séu conj uncto , a 
cidade apr esenta u ma agradavel perspectiva ; em seus deta1bes, 
porém, não ê bonita na expressão rigorosa el o termo . S uas 
ruas, em geral , sã o bastan-te irregulares, não obdecendo a plano 
a:lgum. Elst reit as , si nuosas, poucas compridas, al gumas calça
das a parallep ipedos, a maior par ~e a pedras de a l venaria e 
·mu Ltas outras sem ca~ça:mento n em p asseibs , IJom:o assei adas 
mal illuminaclas por cem fócos de •luz elet:trica do ~ystem~ 
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Brusch , percorridas por di versas linhas de boncls e com predios, 
muitos de gos to moderno e muitos acaçapados, elo systema 
anti go e com a frente cleterio1·ada pelo tempo. A culpa ela 
estreiteza e ·to r tuos iclade das ruas não cabe aos campistas, mas 
sim aos nossos colonisaclores, que por toda a parte por onde 
passárão cleixá rão inapagaveis vestíg ios do sen gosto anti-es
thetico. Possue Campos 57 ruas, sendo mais extensas a T reze 
de Maio, Quinze de Novembro, Gados de Lacerda, Goytacazes, 
Floriano P eixoto (an tiga do Ouvidor) e Sete de Setembro . 
Dellas a m.a.is frequentada e a mais com marcia l é a Treze de 
Maio, tortousa e estreita em. alguns pontos e onde flcão as 
egrejas do Carmo e S . Francisco . a s redações dos jornaes 
Gazeta, do P ovo, illonitor Cc•m1Jis ta, Segttnclo .Distr·ioto e 
B oas N ovc•s , o theatro ' a Caixa Deposi taria, a Associação elos 
Emp1·egados do Commercio, a delegacia de policia, um cartorio, 
a estação telepbonica o bello estabelecimento commercial A~t bon 
ma,rohé. Possue a cida de a inda as pr aças ele S. Salvador, 
Municipal ou S. Benedicto, Treze ele Março, Sacco, Azer~ clo 
Coutinfw, com banca de peixe, Dez ele Dezembro, Redempção, 
da Republica. Dr. Porciuncula, an ti ga do P inbeiro. Dellas a 
mais impor tante é a S . Salvador, tendo no cen·tro um jardim 
cercado por um elegante gradi l de fer1·o e ladeado por um 
passeio cimen·taclo. Ficão ahi di ver sos escl'iptorios de advo 
ga dos, a Camm·a Municipal, o correio a collectoria, o telegrapho, 
a matriz, a egreja da Mãe dos Homens, a San·ta Casa , t res 
cartorios e a Associação Commercial. E' Campos uma gra nde 
cidade, com vida propria, muito commercial e industrial. Para 
demons·trar o gr ande movim ento de seu commercio basta 
dizer- se que possue 811 casas ele diversos generos ele negocio, 
havendo casas 1le varejo que vendem por anuo mais ele 200 contos 
e casas ele a tacado que vendem 2 mil e quinhentos contos . 
Conversei com diversos representantes de casas commerciaes da 
Capi·tal Federal e 1odos me abonárão muito a probidade do 
commercio de Campos, referindo-me um desses representantes 
que tendo vendido no anno passado 4 mil contos para essa ci
dade, resta v a- lhe liquidar apenas sete conto~: Percorrendo a 
cidade, observei que ella t~m necessidade principalm ente ele 
diminuir a intensidade das paixões políticas que tão incandes
centes nella se mostram, ele melh orar a illuminação de suas 
ru::ts, que são muito escuras, de mandar cimentar os passeios 
ele suas calçadas, c1ue são intransitaveis, de ordenar a pin·tura 
ou caiação de muitos elos seus preelios, ele curar com mais ze lo 
do asseio de suas ruas, que são sujas, ele regular o horario dos 
boncls e tornar esses vehiculos mais decentes, de pôr cobro á 
vagabund agem, que é norme, limpar o canal, que é um fócJ 
de infecção, emfim, ele extirpar o pe rnicioso j ogo de bir;hos, 
que emiquece os banq~teÍ? 'Os e empobrece milhares de familias. 
Proct:r arei d~r _uma pallida e succinta not icia elos principaes 
e~1ficws de t ao 1mportant.e cidade. A Camcwa, Nfunicipal fun
CIOna em um vasto precho, situado na praça S. Salvador. e 
sem fórm~t exte1:i or_de ediJi~io publico : Compõe.se de clous pa
Vimentos: no pl'lmell' o funcwnam os J mzes, a repartição de 
obras, a procuradoria, a aferição e o desinfectorio; no segundo 
ficam a secret aria, o archivo , a bibliotheca com cerca de 
~. 000 volumes ; nos fundos a sala elo j ury e na frente a sala das 
sessões elos intendentes. Nesta sala ha , n.lem elo r e·trato do 
fi.na~o Dr. Costa Pereira, mais dons quadros representando a 
P8:rt1da elos voluntarios campistas em 1865 e outro ela primeira 
nussa, que celebrou- se no Bl' azil. O rendi menLo da Carn ara é 
de 400 é poucas contos por anno. Casa, de il!lise> · i~o >•clia, funcciona 
em um predio velho, grande e asso bradado, á praça S. Sal
vadol· , perto elo l'io Par ahyba, elo qual é separado pela rua 
Quinze de Novembro e juncto á egreja ela i\1:ãe elos Homens. 
No primeiro pa vimento ficam a sala elo banco, onde os medicas, 
dão consultas , a phm·macia e a secret aria; no segundo a sala 
de operações, muito pobre em instrumentos cirurcricos , t res 
enfermat·i as de meclecina, tres ele cirurgia, senclo 'àuàs par a 
homens e uma para m1tlher es, e o sa lão ele honra com as 
parecles ornamen·taclas rl e quadros com os ret1•atos de D. Pech·o 
li, dos bemfeitor es e elos mordomos. Foi fundada essa casa 
pia a esfor os ele diversos cidadãos e do sa t·gento- mor G1•egorio 
F rancisco de. Miranda, pai do Barão de Abbadia que subscreveu 
com a qua1ü1a ele 600SOOO para se . fazer o hospital. A ir
mandade principioll a ed ifica r a egrej a e m 1786. Em 12 
de Maio claquelle anno apresentárão os irmãos ela Misel'icorclia 
á Ca mara da Villa ele S. Salvador uma pe·tição com despacho 
do Ou v ielor Geral e Cot·rege dor des ~a comarca, pelo qual elle 
mandava que os ofliciaes elo Senado da Camara informassem a 
re sp~it_9 ela obra da egreja. O~ o~iciaes da Camara cleter
m1narao c1ue se fizesse u-m a v1stor1a para poderem dar a 

informação . Da vistoria feita na egreja, q ue se eslava cons
truindo, cons ta que os alicerces entra vão pela praça de São 
Sa•lvador, então denominada «Principal>>, 22 palmos fóra elo 
alinhamento . Quatro annos depois já a egreja se achava prom~ 
pta e a varanda della servia de hospital. Na Lorré, ao r ez do 
chão, ha~ia um cubículo onde se prendião os loucos . Quando o 
numero destes era avul·taclo , erão então presos na caclêia . P or 
Provisão ela rainha D. lVIa1•ia I ele 5 de julho de 1791, fu~ 
approvaclo o compromisso da primitiva casa de lVIisericorclia, que 
teve a cidade, concedendo· lhe os mesmos pri vil egios ele que 
gosava a elo Rio ele Janeiro, como se vé elo Livro 1° de accorclãos 
ele 18 ele Dezembro ele 179.2. O H ospital da Soeieclacle Portttg~teza 
de B enefi oeneia , modelado pelo da Capital Federal, foi i'unclaclo em 
1852. Está bem s ituado, distante da cidade e no meio de uma 
esp~çosa chacat•a : 'l'e!ll sete janellas ele frente no segundo 
pavimento e 6 janellas e a porta de entrada no primeiro. 
A entrada é nobre . A' direita fica a bíbliotheca, com 1.4.00 
volumes, e á esquerda a sala de consultas. Seguem-se oito 
qu artos com magníficos leitos de ferro, salas ele jantar e co
zinha. Na frente elo segundo pavimento ba tres salas: uma 
que serve ele capella com um altar de Santo Antonio, padroei ro 
do hospi·tal, e um grande e primoroso quadro a oleo r epresen
·tanclo a descida ele Christo da cruz; uma ou·tra com 24 retra·tos 
elos presidentes e bem[·eitores; e uma outra, que serve ele B!].lade 
sessões. com os re·tratos a oleo de Luiz de Camões e Pedt·o V 
e o busto deste mallograclo rei: Ainda neste pavimento ficam a 
sacristia, coil'tigua á capella, salas e quartos muito limpos e 
arejados para doentes. Nos fundos ela chacara fica m a sala ele 
duchas e o necro·terio. Este es tabelecimento, que honra a ci
dade ele Campos, fica situado na rua ele S. Bento. O theatro 
está na rua Treze ·de i\Iaio. 'l'em 5 janellas de frente e 5 portas 
ele entrada, estanclo as elos lados occupudas pela bilheteria e 
por um botequim. O seu interior está decor ado com gosto . Além 
ela galeria, possLle 21 camarotes, '104 cadeiras na varanda e uma 
platéa com 200 cadeiras. O Lyce~t e Escolcb Normal funcio
nam em_ um vasto e vistoso predio á P1•aça Dr. Porciuncula , 
antigame nte Alto elo Lyceu, no ponto ma is eloevaclo ela cidade 
e ao lado elo palacet e elo bar ão ele Miracema. Está dividido em 
duas sessões: a do Lyceu na parte anterior e no pav imen·to su
perior elo edificio, e a Escola Normal na part'3 i nferior e cle
penclencias annexas. Dispõ de salas ele au las, espaçosas, ar
ejadas, com bancos-car·teiras ele di versos systemas , mappas 
mur aes, mappas para ensino intuitivo, gabinetes ele pbysica 
e chimica , com os mais aperfeiçoados e modernos instrllDlen
tos, aulas de desenho, ele cos·tura e t rabalhos d~ agulha, e o 
mais quanto diz r espeito a um estabelecimento ele ensino. E' 
o primeiro edificio ele Campos. E' o Lyceu um estabelecimento 
mon·tado com todas as ex igencias peclagogicas, luxuoso e muito 
supel'ior á Escola Normal ela Capital F ederal. Pena é que 
fique distante elo centro ela ciclaele . Possue a inda o Lycett 
uma rica sala, onde se congregam os lentes, uma bibliotheca 
e jnn·to ao telhado um terraço, onde funcciona um observa
to'rio a de onde se avist a em seu conjuncto toda a cidade. 
O Lyce~t ele Artes e Offioios foi fundado em 1885 por Clovis 
Arranlt e Ferreira Martins F ilh o. F' um bom edificio ele ordem 
toscana, afastado uns 7 metl'o~ da rua e C<! m capacidade para 
mais de 500 a1umnos. A Carlc~a occupa um esp:tçoso predio ·ter
r eo na rua Quin ze de Novembro e com a frente voltada para o 
l'iO Parah_yba . Fica proximo á ca ixa cl'agua. O Asylo ele Nossc~ 
Senhora ela L apa, dependente da Santa Casa de Misericol·clia, 
funcciona em um edificio velho, á rua Quinze ele Novembro, con
tíguo á egrej a da Lapa e á margem elo Parahyba . · Na visita 
que nelle fiz notei certo asseio, regulares leitos de dormir e uma 
alegria nas desventuradas crianças privadas na manhã da viela 
elos cl•Jces carinhos de seus pais . O asy lo contém 36 asyladas. 
A caixa ele agua fica na rua Qu.inze ele N O\•embro, no pon·to "ter
minal de uma linha ele boncls, fazendo fundo com o rio P arahy
ba. A agua é traz ida elo r io por meio ele bombas á vapor para 
quatro tanques de p1·ecipitação, ele onde passa para dezoito fll
tros e cl'abi para a caixa, que a bastece a cidade. O lltfe?•oaclo 
fica situado na praça ela Redempção . E ' um quadrado ele 
60 metros de largo sobre 60 de compl'iclo. Compõe-se de quatro 
chalets ladeados e .fechados por quatro varandas . Ainda não 
está fmnqueac1o ao publico. O Ccmiterio fica situado a uns t r es 
kilometros da ciclacle, na estrada de rodagem para S. Fidelis. 
Tem ·tres capellas, sendo uma pertencente á baroneza de Mu
riahé. A Usina elo Queimado comprehende as fazendas do Quei· 
mado, S . Caet a no, Cac um anga e Horta Grande e dista da ci
dade um kilometro. Dispõe de tres geradores da vapor com o 
força de 200 cavallos, duas bomhas á vapor ele alimentação dos 
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geradores de vapor ; duas bombas de a limen tação d'agu:.t para 
toda a labri ca ; u ma macbina de moer, com fo rça de 50 cava i
los ; moendas de cinco cylindt·os, esmagando diariamen·tc um 
milhão e quinhen·tos mil kilos ele can na; u ma es te im iuflnita 
para conducção de cannas para as moendas, com 60 metros de 
compr im ento; uma esLe il'a menor pa ra conducção do bagaço 
p::tl'a a bocca de fogo ; forna lhas pl'oprl as pa ra queim ar im 
mecl iata rnente o bagaço , que sae esm agado dt\s moe ndas ; um a 
b~mba mon ta- caldo ; tun esquentad o1•; nove del'ecaclores com 
Se l'pentinas de vapot· ; eliminadores; um apparel ho de tr iplice 
elfe ito para evapora l' os ca ldos; dous apparelhos elo vacuo, 
co m capacidade r.acla um, pa ra 4. 500 kilos ela assucar; seis 
decantadores ele fel' rO : seis borbutores ele fen·o : v int e e oi·to 
deposi tas de fer ro ; sete t tu ·bi nas e um a ppa relho de a lambi 
gue; systema Egrot,com capacidade pa ra c inco pi pas cl iarius. 
R' servida pot• u rna linha Ierrea ele 8 ](il s . ele extensão , du as 
locomoLivas e 62 wagons pam co nducção de canoas . A poptt
lação d ispersa pelas fazendas é compos ta ele 70 familias n ac ic
naes, 65 i talanas , 12 hespanh olas e 10 po1·tugu ezas. Tem uma 
esch. Al ém elas es tr:J.clas de r oda "em p oss ue dous deõv ios ela 
via-ferrea L eopolcli na, que en tra~ das fazenda s e recebem os 
productos . Occupa uma vasta planície cortttcla em uma exten
são de 5 kil s. pelo canal de _Campos a Macabé . O systema 
empregado e acceito pela col oma é o d e salan o e o. de em pr e t
lada . E ' p roprietar!O da u sm a o es t1~ado .caval he iro, Sr. Se
bast ião de Vasconcellos e Azevedo . E a untca ua1na qne existe 
n o p rimetro da cidade . A 1\llcbt?"Í:: fi ca situada na praça S . S,l l
vadot• e em fi· enLe ao ja rdim munic ipal. Tem t res j anellas na 
pal'te cent t·a l a u ma abaixo ele cada u ma das duas torres . A 
sua fachada nad a apresenta de notavel; o seu intet· iot· é sin
gelo. T em a <:apella-mó r com o a ltar de S . Salvadot• e du as 
t ribunas . No cor po da egr eja ha se is alLares com S . J oão, 
Sant'Anna . S. Mig ue l e A lm as, Santo A tYtonio, Nossa Se
nbor a elo Bom Conselho e S. P edro . 'l'em mais u m al ta r com 
Santa Ul'sula e duas capellas fund as com o Senh or elos P <Ls sos 
e Noõsa Senhora das Dores. Tem du as sachr istias , em uma 
nota -se mn g rande r e tra to do Visconde de Araruam a e em 
outra u m nicho com . Sa nta Ma t·i a e um sarcophago ele mar 
lllore com os ossos ele J oão Gemes Sobt·al . A eg t·ej a do Ca.·mo 
fica na rua T reze de l\Iaio . A sua fachada é sombl'ia. Tem 
11m a só torre do l a el o esque rdo , uma janella a ba ixo e a clat:1. 
do '1835 . N o cnrpo pl'in ci pa,l te lll tres j a nell as e actma ela por ta 
ela entrada a seg ltin te in scri pção : 
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O in terior é mais rico que o da matri z. T em muitas obras 
de talha ; os altares, os pulpHos, as triiJunas e côt•o são obras 
ele grande valot· a r t ís tico. .Na capella-mór ha u m alta r com a 
Senh o l'a elo Car mo, no tbrono e aos lados Santo Eli M e 
Santa Thereza . Tem duas pin turas a oleo, u ma eom a Con
ceição do .i\Iurillo e outra elo Senhor Ressusci tado . No corpo 
ela egreja h a seis alta res r ep l'esen La ndo os seis Passos ; sei s 
tt·ibunas e dous pnlpi los . A' di l'eita da egreja rica a capel la 
do Sacramento e nos fundos a sach ristia . A egreja de S . Pran
cisco, na mesma r ua T1·cze de Maio, compõe- se do tr es corpos, 
o central , a ·torre e 11111 ou tl'o baixo, que s~ r ve de r es iclen cia 
aos commissarios da i r mandade . No cor po central ha , no a lto 
um nicho com S. F m ncisco, cin co j aoellas ac ima elas quaes lê-se : 

D I UO DEDI CA'J'A F RANCISCO 
1778 

Tem m ais , além el a porta princ ipal,duas outras fin g idas tendo 
n o alto Sa1Jient iam, em um a e Jlgtte , em outra . O seu m 'e
rior é muito modes to. T em a capella -mór com as 1magens de 
S . F1•a ncisco e do Senhor Cr uciflca•lo ; n esta par te ha qua tro 
tri bun as . No cor po ela egreja exi s tem o côro, seis. lr ibunns, 
dous pulpitos e seis a lta res com a Senhora elo RosariO, senh or 
sequerc me, S . Ivo , Santa Rosa, S . Fr a ncisco d Ass is e Santo 
A n Loni o ele Lisboa . A' esquerda ela eg reJa fi ca a ca pella do 
Cor a ção de J esus com um altttl' todo de marmore e aos fun
dos a sachris bia.' Servio essa egrej a ele cat heclt•a l d urante a 
r es iden cia, ness:t cidade, do bispo do R io de J ane iro. qne em 
18 de se Lembro ele 1897 el ev ou - a á ca thegor ia el e pa roch ia , 
desmembrando- a da de S . Sa l vador o nomean do vigario clclla o 

· conego F 1·ancisco ela Cruz P a ula. Annexo á egrej a Jica o hospital, 
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que ser viu de res idencia ao bispo , e es tá abandonado. A egr ej a do 
Tc,·ço ll ca n a rua Carlos ele Lacerda . T em uma só ·torre, quatro 
j anellas de ü·en te e a porta ela entrada, em cuja par te superior 
l ê-s ~ : Regina oceZi . Pr e.;ede- a u m ad ro muito maltmtado, 
t>ndo um gradil na frente . T em o aHat·-mó t· com a ima"em 
ele N. S . do T et•co e quatl'o tl'ihunas. No cot·po da egl'ej~ ba 
seis tribunas, clous pulp itos e seis a l tar es , com a Senhora elo 
Par to, S. José, S. Je1•on ymo, San la Fra nc isca , Santa Cecilia e 
N. S . dtt P enh a . Ao lado e<>querelo ela eg rej a ficam d ive rsas cata· 
cumbas e u m rleposito de ossos gnarelaelos em ur nas de madeira. 
A egreja ele S . Benedicto fi ca na p t•aça elo mesmo nome . E' 
um temp lo pa up n imo , com bonita f achada, mas sem o m enor 
gos to np seu inte rior. T em c:_inco ,i ane llas ele _f t•eiJ t , não 
possui ndo torres . Os a lta res sao r Jcltctd os e as tmage ns pe
quenas e grosseiras . '!'em o a lto. t· -m ór com S . Bened icto e 
ma is qua tro no cor po ela eg reja com a Senb ot·a ela Pen ha, S an to 
An tonio, Santo Amaro e N. S . das Dores. A eg1·eja ela lo{ãi 
dns Homens fi ca si tuada n a praça S . Salvador, contígua á 
Casa de Miserico l'd ia e na esqul ua da rua da Constitui ção . 
'l' em cinco JUUz!las de fl'e n te, uma só torre com um r elogio , 
P recede- a um cur to ad ro cercado por um gradil de ferro. 
O séu in terior é ornado com dect'ncia . T em na capella - mó r 
um alta l' de Nossa Senh ora Mã i dos Homens e no corpo da 
egreja mais clous com o Senhor da Ago nia e Santa Isa bel, seis 
t ri bunas e um pul pi to de m adei r a . A egreja ele Santa Ephigenia 
fi ca na praça da R eclempção, com frente para o Mercado e ao l ado 
do b3ll o templ o p t·otestante . O seu exter iot· é limpo. Não te m 
torres . E' excess ivam ente po bre no i n ter ior . As i magens são pe· 
que nas e nã o a bonam muito ao escn lptor qne as esculpi u . T em 
a lém do aHa.r - mór com Sa nt a Ephigen ia, mais quabro altares de 
N . S . do Li vramento, de Nossa Senhor a do Socco!'l'o , ele S . F ran· 
c i -co e S . Gonça lo . A eg t•eja ela lJoa 111 o r te :fica na ru a elo sen 
nome , esquina ela r ua ch Consti tui ção. E ' um templo ele feio 
aspecto, pauperri mo e carecendo de lim pez1. Tem lr es ja
nellas el e frente e um a só ·torN á direita . Na capella- mór 
·tem u m a lta r com a imag·em da Conceiçã o no Lhrono e Nossa 
Senh ora moda, em ba ixo ; h a ahi quat ro t r ibunas. No CO l'pO 
da eg rej a exis tem dous pulpi tos, duas t ribnnas e dous a ltar es 
com Sant1. Rita e S . F ra ncisco. Ao lado esque•·do elas du as 
tl'ibu nas da capella- mór h a u m a i ta l' ele Nossa Senhora da 
Assumpção . A egreja do Saar·o !ica d istante ela cidade . E ' um 
t emplo ant iqu iss imo, a rn linado e sem gos to es tbetico . Em 
ft·ente ftcam-J he os trilhos das estr adas de ferro l\iacah é e 
Campos e S. Sebas ti ão e a um elos lados os ela S. F idelis . 
'l'em tres a lta res . A egrej a elo Rosario occupa uma das 
faces ela praça elo seu nome. 'l'e1u cinco j anellas na fre.nte , 
a po t•ta p r incipal e duas aos lados . Não tem tor l' es . E' de 
ar ch i tectur a j onica . O seu interior é s ingelo, por ém bon ito ; 
os altares são elegantes . Na capella- mól' fica o alta r ele Nossa 
Senh'lra do R osario , ·tendo aos h dos S . B1·az · e S . l'toque ; 
n ão tem tr ibnn <ts . No cor po ela eg rej :J. ha qua tro altares : 
el e Nossa Senho do Pilar, Santa Lu zia, San·to An tonio e S . Ma
noel. T em quatro tribun as e um pulpito volan te. Aos fmulos 
ela capella - mór fi ca a sach t•i s tia . A egrej a da L apcú está si
t uada na r ua Qu inze ele No>•embro, e co nüg ua ao asy lo do seu 
nome . E' um tem plo el e lugubre aspecto. Te rn na fren te 
elnas j anellas e acima da por ta ele entl'ada as armas portuguezas 
com a data ele ii55 ; possue uma s6 tor t• e . 'l' em a cape lla
mór com o ~,!Lar el e Nossa Senhora da Lapa e dua s tl'ibuna s . 
No co l' pO rla egl'ej a ha dous al tares com a Senh ora da P enb a 
o o Senhor dos Passos, qna t1·o tt·ibun as o um pulpi ·to ambu
bula n te. A egt·ej a Prote&tante é um be llo templo de .ar
cbictec tura g-o tbica situado na pl'aça da Redempção e em 
f renLe ao mercado . No peri mett·o da cidade t em Campos 
3480 pl'eclios , qu e paga m decima urbana , duas a venidas (Pel
linca e Li b ~rdacle ), 57 r nas , 4 beccos, 8 t ravessas, 9 praças, 
3 largos , 2 l advogados, i 9 medicas, 8 pha r macias , 5 hote is, 
7 r estaurantes , 64 lojas ele fazenda e armar inho, H ouriv esa
r ias e re loj oari as, 700 casas de clive l'sos generos de negocio , 
dous trapiches, sendo um da E . ele F . Leopoldina e outro 
da Compa nhi a Navegação ele S . J oão da Barra e. Campos , a 
impor taute usina do Queimado, uma fa brica ele r efi nação de 
assucar; u ma de t eciclos , movida por mo·tor da força de 160 
ca v;dlos n om inaes, occupanclo o estabeleci men to uma á rea ele 
1919 melros quadrados , possui ndo nove cardas, 594 fttzos , 
50 ·teares e todos os appar elhos preparatorios para a fi ação, 
tecelagem e ·tint ura l'ia ; u_ma fa br ica de e-elo, duas ele cerveja, 
duas d ~ ag uas gazozas , d1verEaõ de g01aoada, t res ele sabão e 
tres cot·tumes, sendo u m em Gua mlhos . A cidade tem '10 . 000 
h abs . E' illuminacla á luz electri ca e á gaz car honico e ser-
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vl .-!a p or ulmt r ede 1le esgotos, cnjo e~c l'ipbül'iv de m achh1as 
es tá s i tuado á m 3. rgem do can nl el e Campos . A c idade poss ne 
a in da as soc t e cla C:e~ Un iào Ar t istica e l~e ne fi cent •, Ope ra ri.os 
Co.m pis t:u, com au las n ocLn t· na s . B:·azi leil- <1. de Bc ne li ceocia .. 
1\Jo nhe-Pio 13 cne fi ce nt. <> ; q n d :·o IC<in.s maço ni cas, c1 ue si.i.o: S ·li
d a.oh tt Mari n ho , F i ~ ! ne U n it'Lo , GP.ytacaz e P1·o•g resso; cl i ve t'S0S 
co ll egios pa t·Li c •.thwes , esco las publi cas, c lnbs ca rn al'alcscos, 
age nc ia elo co t•reie e cs L:L,, t'io Le legTaQ hi ca.. C tm pos co mo 
p <: rtu el a cap i tani a de S . Thomé, f ú doada peb r e i ele Por 
t u gal a Pera Góes el a. S ihe ir a, e m 28 ele j a neli'o ele 1536. 
Ch egt'ldo ao Bt·az il, pou co te mpo se de m orou P er o lle Góes , 
qne , ao r e tira r-se cleixo u por se 11 her de iro e s 11 ccesso r a G il 
de Góes . Associou - se o n ovo dona tari o a J oão Gomes Le i tã,o 
a fim el e l a nçarem os f tlndamdntos el a ca pí ta ni a; e ve ndo que 
po t• s i sós n a da po deri a m consegui•_·, B. l'l'en cl aram par te dos 
se us dom in i os , ao N . ele S . Thumé aos tt· es i I'miios Gon ça lo Cor
r ea ele Sá, Ma noel Co t·rea e Dn~rte Co tTea, uo capit ão Miguel 
A yres Ma l clonado, J oão el e Ca sti l ho, 1 A n ton io P i ut.o e M ig ue l 
R ica t·cl o, pot• es cri ptnr a de 19 de agos to de 1627 . O Sr. Jülio 
Feycl it ass im ~e expressa , em u m ar ti go publicado no Jo?"?Ubl 
elo Co??Jmet'cio, el e 8 ele j unho el e 1ô98 : «Sem lu ta al
g uma com os goytaca zes, que r ecebe ra m os se Le Capitães 
com o ami gos , toma,r a m es tes c~ nt ;t el a sesm a ria. Os cr i
minosos, esc ravos fug idos e a lgu 11s ila nfragos r ece b idos cari
dosa me nLe peles i nd ios goy·tncazes , fo ram o~ p 1·im e i ro~ p0-
vonuor es el o t erri"to t· io que Jo r a m enco n tr ad os pelos Se te 
Capitães . ( ' ) !1;m 1fil(j, estando a p op 11laçiio a ug me n tacla , 
se ndo gl'a ncle a cri ação de gado vaccum e cavalla i' , começanun 
os m or adores a expott lll' . 11ss<t expo l' bação des pertou a co bi ça, 
elos benedic tinos, ca t· me litas e j c:;ui tas. Não pode ndo essas 
communidacles, por m eir>s s uaso ri os , entl'a r e m ai' I'á nj s pa r a 
se a possat'e i11 elas ·to n as elos s ate CnpiULes, pt·opn ze t·am ao 
G enual Salv ador CotTêa el e Sá e Bu>ev ides , havia po uco tempo 
ch egado el a Africa com g l' a ncle nnm ero ele escmvos , para se 
associa r a ell es , qtte i am ca tachi sa r os gen ti os goy t,tc3zes e 
scblva?' ela impiedade aq·uellas a lmc's pe,·cliclas . Es~e em o pc·e
texto, m as o fim eras~ a poder a r em. claque ll" immenso Le l'l' itot·i o 
de Goytaoam opi o u Cam pog ele d el ic ias elos Goyt a cazes ! Se po t· 
um lado essas ít•es co r·po t·a<ões ri v~1es e ci 11me nlas u rnas das 
out t·as se r eun ir a m e con vi dar a m o Gene ra l Sal vador , é porqu e, 
Iso la das nada havi a m pod ido ob te r elos sete Capi tães que não ne
cess itit mm d e fr ades paTa ca tech .isa t· incl ios mansos . Mas , a not icia 
desses campos sem pre cobe 1· tos ele ver elut'<tS , dessns p la nícies 
que a vis ta n ã o a lcan çava o fi m , q ue par ec iam ligad as ao céo 
co mo a i ll u são o pt ica pt·ocl.uoicl a palo m ar ; a nudez das in tl ias 
ve la da 11.pen a s pot· 1!111 ci nto de pen nas ; e Olll'O q ue conshva 
h ave t· no Jmbé 3 p2las n a rrações dos p rim eiros e xp10l'a clol'2S 
·tinh ã o incéncliclo a ru e nLe desses ft· acles . U: mrlua nto e lles apo n~ 
t tU'l'\ 111 a os ou t ros o pa~·a izo , o goza ri am cdesele logo . O Ge ne l'lll 
::>::Llv nclor, que r en rlo em pregar os esc t'icvos, n ão du vido u en tra r 
n es Le eó nchavo e mancom mnn ação escandalosa com os j estti"tas 
hen ecl tc lulos e car melt tas, pa ra se apossa eem da ses ma r ia elos 
se te Cap i tães, .ulesde ell 'tão cog nom inaclos réos, e lherão ·taes 
v ío1eá cias e rn seus CUL'l'aes de gados ", que os foxçar a m ace i
ta r em uma escr ip tura d e com posição em 9 d e- março el e 1648 . 
Dos se le pt·imi·tivos possnido J·es, só dou s ossignáram essa es
cr ip tura, se ndo um por p t•ocut•ação . N ; ta - se pe la lei tul' a cle ll a , 
(c1ue se .acha no li vro do Regi; t.ro el a C . 111 . 1796- 1801, ti . -1 5), 
qne o cló lo e a m á 1'6 pres id iram a B ll <1 con fecção. Os p ropr ios 
r1ne assignát·a m essa esc t'i [JLI!l' a enclicblircula (com o a de nom ina 
o S l'. A. el e Car valh o a pug·in as 22'1 ele se as úpon tamen tos 
para a Ca pi-ta ni a ele S. 'l'h om é), r e·c;•nh r.cer am c1ue co mmetLi i.i:o 
u ma illegalielacle e por isso di ze m : « de i xa m todos ele boa 
con fo rmidade o ultimo fl lti n hão pa l' a algtmu'.l'essoa q~Ge tenlw 
algtó?n di?·eito nas diteis terras , e'tc , >> Sendo os se te Ca pi bites 
casado s, n ão se acha nessa esc ri p tura n en h uma ass ig na-tu m de 

Dizem ou tros que Madim de Sá , entiio go ,•eJ·nado r do Rio de 
.Janeir o , 1izera doação da carta de sesmaria , aos iadividuos acima 
citados, em reco mpensa dos se 1·vlcns pr es tados á me Lro pole con tra. r)s 
fl' n n ce~:cs ua invasã o d o H.10 de Ja ne il·o . l]sL;.L ca l'L a. rl e ses~Hu ia. 
ac ha-se no Livt· o de r cgiSt l' oS ri a C. M. cl e i 70j- 1~01 , fo lhas i 5 . 

" Vide na Mamorie< Tlistorica pelo Visco nde de Araru nma a 
orige m el a pa ln. v 1·a. Qui samã. A pon tam entos para a Ca pitan ia de 
S. Thomó, pag . 212 , pe lo Sr. A. de Car <alho . 

3 Yid, Liv, de R egis tr os da C. M. cl e Campos, do 1708. folhas 
12.l verso . 

1~ Vjtlo Liv , c]e ve rençõ~s <ll\ Ç, !'4 , ac\a de 28 de ja-qej ro ele 101)4 , 

• 

suas mulhel'~ s! em seg·iticla se es ta beleceu a lu ta e'ntre elles 
n as div isõas el os qu i 3hõas 1 . De1cle en tão a cl iscoi·cli a l a l'rou 
eu t r e os possu !dot'<s ele tet •t·as e tem ·S~ Jl1'Dlon gado a té n ossos 
dias . Q.t i:J.nclo se fez estlt esc t•iptum, j;c v.s ter ras <la Capi tan ia 
cb. P ;LL·ah yb:t elo St d C l'illl.l povoa •las, e a pO(J ltlaçã.o tol'nu n do- se 
m :li s impor b1. n Le, a n tn k it...millro Ü fl d isLa uc ia en tt·e o ri o I'a
r n li yl.>a e o Corrego elo C11l a, Cllifi cou o ]JOY O a p t·imei1·n _ivlntri z 
cabo !' lO. ele p:1.l ha, nm 11HS . Dess:1. pl'ime il';t egt·t->j a 1.o n10 11 coi\e:J; 
Fre i F er na ndo ele S . Bent:) , serv indo ele vi ga r io o Ou viélo t' 
J!; cc les ias li co a té 16.5:3. Nes se anno o D t·. Antonio de Mari z 
Loure i t·o m a ndott um vig-n r io p tLt'a o log;,r JlU3 in terin a me nte 
occ upava o l'rade bened icti r.o . Os ben edic tin or, it1el uz i1·am o po vo 
a não ace itar o n ovo vigari o e pedit·nm aos olfte iaes elo Se nado 
el a Camara r111e n iio consen bissem Cjue paelt·e a l gum, exce pto os 
éle t:l . Bento, d issesse m mi ssa nessa eg l'ej a . O que acabam os ele 
escre>e t· consca elo prime iro livt·o ele acór dãos da C. !li . ou •ac ta 
el e 3 ele Abl'il ele 165'3 . Não q uer e:1do 2 busar elo espaço que 
nos co nce.lau o .Tor·ncGl cl? Gomme,·oio , de i xam oR ele kanscl'<Wel' 
r,s docum entos, só c i tando as.clatas e onde podem se e ve rifi
cados. A pri meira ma·te iz, d issemos , e ra cob rla ele pa lh a . Po
de mos p t·ova t• i sso pe lo accór clão 011 <te ta ele 15 ele o uoub t·o el e 
1G9i . Nessa ac(a se ve qt ie ;i olar ia o nde se faz ia a ·tel ha para 
a m a tt-i z Co i p l.'opos i ta lmen t l incendi ada, !lcando r nm p lice desse 
c r ime F ranc isco P e re ira Tavora . Vam os rectifi c;u• <L l g uns pon
tos. os q uaes com fóws ele ve rclaclcl cor r em im pressos , com re
lação ó. ltis tod a el e Ca mpos . Como se coll ig e el a r equeri me n to 
a p t·esen tado po t• Ft•e i Fe m a nclo ele S Ben·to, em 3 ele ab r il ele 
'1653, a ma~1 · i z fu i eJi li cacla em I M\J e niio 1652, co mo d izem 
d ivet·sos bi sLo l'i aclores . Ca mpos nun ca f,Ji go ve1·nada r epu bl ica
namen te , e disso niio lta o m eno r documento qtie j us ti[ique essa 
asserção . A r epulsa de um v igario em '1 652 ba m uem não e 
exacta. O fac to cle ll- se 47 ann us dep ois, a 25 de ou tubt·o ele 
1698, por occas iã o ela vis it a el e D . J osé de B arros Ala r cam, 
pr imeiro b ispo crue ve io a Campos . Nessa clat :"L , o Senado ela 
Cama r a e ,) povo «em alt.ts e c lamorosas yozes , r eq uer êl·a m ao 
Bispo para q ue lh e desse ou tt·o p al'Ocho, q ue lhes ad ministr asse 
os Sac1·amen tos, pe los i nco n ve nien·tes q ue padeci am ,ten do por sott 
pa r cho o pad re F r·a ncisco Gomes Sa t· d inh.a, e por o u tr as m ui
tas razõ e> occu! Las q ue a clece n ci~ m a nda ea lat·, etc . >> T endo 
s ido o viga rio Sa t·clin h a exp ul so pel o povo , foi seu Ioga r su bs
sLit:Ii clo· pelo padra J oão elos Sa ntos . A Ca mar a co ucor ri a para 
as cle8pezas ele a lg umas .fe s tiv i üud e~ , o q ue se elep t·eh en clcl da 
acta oí.t acól'Cião d ' 28 ele j alle i l'O ele 1G9-!, llO qual o p t·ocuraclor· 
ela Camara pa r tic ipo u ·te t• ent t•egaclo t\i?GO do rol ü.u ,;n. la l'i o 
do di to v igario. f-la a inda ou tl'o ponto t"L r ecti(ica r na hi stori a 
ele Campos. A vil la ele S . Sa lvador nun ca foi m udada . E li a, 
como t.oclas a s po·roa ções c1üe se l'ol'mar:1 m no Bcazil, p ri nc i
piaram a o r edor das matr izes . Ii' icanclo no cot'l'er elos rti i nos 
esta eg l'eja cl e te t•i o t· a cltt, e,·a p reciso recon s tru il-a . Os m o1·aclores 
ju lga rão m a is ace1·ta cl o nHtcla r a matr iz pa ra logat· mais a lto_ 
8 m 3 el e Ott tll bro ele 1 i07, sendo enbão v ig<tt·i o o P a d re P he
l ippe ele San t iago P et·eim, ap rese nto tt e m Gam:u a nma orclem 
do Bis po n a q ual este o>·denava : « que a Camara., CapiLão- mú t· 
e ma is ofnciaes elas co n fm ri as l t' l\Lasse01 ela olJI'tt d a Eg-rc ja 
i\Ia t.l'i z, qne j á eslava levantada, fazendo cacla um levan La t." a 
pa r te que lhe to cassa nas var ecles que deviam ser d e aclo lJes 
c rú s e nã:o de e DUulho . >> Um anno de pois, a 8 ele outu bro ele 
'l70S , ~stando a1ncla as pareclP . .s por a ca bar, o vi gar io r epe ti a a 
Ol' clem CJ 1e lhe m andava o b1spo elo Rio de .Jane ir o. Os cam a
r islas accorda rã•) q ae o p t·ocuro:.lol' clespe neles>e na ob.r·a ela 
eg~ej a 14$000, dacli v a elo povo: e r esponderã.o ao vigar io : «qu e 
ele stra pu d e e •ncorr er ia m com o CJite fosse j u.s to . , Essa fo i a 
seg un da rnat1·i z qu·~ se fez e m Cam pos e esLá coll ocacl ,t no 
mesmo logat· onde fo i co ust i'Uida . Estamos de accôl'Cio co m o 
provecto m es tre da h is·tori a ele nossa Pat r üL o Sr. Dr. 'J'~ i xe ira . 
ele Mell o, q uand o diz: "O Jogar em q ue se ergu eu a p l'i nli't iva 
ermi da n ão er a exac Lamente o m esmo em que se a:senta e se 
vê h oje a m atriz d S. Salvador , etc . , Mas, pedim os l icença 
no i !l us trado esc1·iptol' , p~r::t com ple tamente d iscorda l'm os ele 
~ ua sup posiçã.o , .ele te t· s~do a pri me i1·a m a tri z . a cape!la q 11e 
a inda ca mpe ia n a fazenda denomin ada do Visco nde . A capella 
ele i'l ossa Sen hor a elo Rosa1•i o do Sacco , n ão foi tam bem a pri
m e.ira m atl'Í?., c1mo d iz o illuslr aclo a u to r d os «A pon tameirtos 
pa ra a hi s tor ia d a Capita nia de S . T IIomé, tt pagina 29:1 de sua 
Ül1[Yll'Lan·te obra. A capel la el e Nossa Seclhora elo Rosa l'io elo 
Sacco Co i le va n tada po r· Ma noel Rod r ig ttes ela C unb a e po1' 

1 Acta de 27 de j aneil'o de t69a • 
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C~\l'to. de doação feHa po1· Pedt·o Rodri gues CLmh:.t passou ao 
n~ to elo prime iro doatlor, que se chamava Francisco Xavie r da s 
Chagas e m 31. ele agosto de 1744.Essa esc ri pLnra ele doação acha-se 
n o li vr o de noLas do 2° cal'torlo, 1743-17'14, fl. 1'18 verso. F:s
tunos ele accurdo com Ay res de Caz<d quando di z : «os mo
l' e~ d ores crearam umll. vil la no Jogar ela mat•· iz. »Mas, onde er;t 
esse l og;~ r 1 E ' o c1ue vamos demonstra r com o cl ocum •nto q"e 
cópi(tm os d o liVl'o de J-.•gis tro . ela C . i\I ., 1755-1760, á fi. 4\l . 
« Registt·o de lP•ma p e ti ção do R eve rendo Pael t·e Fl'e i João tle 
Monse!'l'a'te e an lo ele po9se d e humas -te rras que o Se nado ela 
Camat· a d eu para hospício da ol'clem 3~ el e Sa n F r ancisco . 
« Se nhot·es Jui zes e o!llc iaes da Ca ma t·a. Diz o r ever endo J'ad t·e 
l•' r ey Jo ão ele Mo nse rL'Cl te, H.e l 'gioso de S . F rancis ;o, que mui tos 
l11 0l'adores desta villa Lersei :·os elo mesmo San t:J Patriarc:t e 
01üros muitos que o desaj nm ser , lhe teem r ogado 
mu itas ' 'ezes p:ll'a c i·ea r nes ta mesma vi l l::c huma terse it·::t 
orelem da Pett itencin. par:\ o serv iço ele Deos e exercerem 
os aclos de s ua ordem e os caminhos de s ua salva(:iio . E lle 
sn ppl i0an te é um pobre r eJj g-ioso gn e niio iem eg t·eja nem a su;t 
Ol'Clem ~ei'L'a par a a J'azer nés la yjJla e se ja cousa és t::t tam do 
Ui<Tado ele Deo3. re ~ol'l' e a Vmces . pan:i que a Lt.endeudo no 
n\)t·oveibam ento ~las A lmas, sejam se~·vidos .l'azer met·cê, el e eb r 
g·r·a·tttiLnm ent9 e sem fà t·o nem p ensao um lugar capas el e se 
fazer uma onlem terseira do PenHencin. , em par te donde Vmces . 
acharem se i' mais conven ient;e , e assinnt· - lh ~ ten·H<n·io pn a 
i sso. P ede a Vmce>. sejam servid os cedet· á dita or dem terseira 
os chãos qu e forem sel'Vidos, tanto par::'- sua Cnpe l! a como se11s 
consis~orios e ser cas, atendendo ns l'ele rtclas razoll \8 lt vr es ele 
fó.t·o ÍJ)Or set· para ig t·eja . E receber ~t mercê . » Despach o d ado 
p ela Gam tun. : «Conc.clem os ao Reverendo S! tppl icanle prrra u 
Capel la ela Orcleq1 'l'er ~e ira con sis lot· io e tudo o ma is que for 
preciso pa r a a dita or dem, ·boda a terra qu e lh e fàr ne.cess·•r i::t 
110 log-,u· e ter ri to rio donde es te'l:e <L e,q•·cjc; 'l:elha. matl·i;o des ta 
Vil!a. , cujo Jogar o procurador cles·te con celho l'ut•á medi r e cle
m aróu· pot· s er pa r ;t bem comm um des ta Capi tan ia e serviço 
ele Deos Nosso Senhor . [i;m Ca mara el e 30 de a bril de 1757 
annos _, Deix atnos de ~ransct·evel' o auto el e posse, paL'tl nüo 
a biiS<J. L' el o aguzalh o que g-e nel'OSamen'be nos concedel'am e iam
bem porque depoi B do documento au Lb enti co que tt·anscrevemos 
]Jensamps que fi ca ex huberan teme1rte pt•ovado que a prim eira 
matl'i r. e ra eclHlcacla onde Loje está a eg t·eja ele S . F'l'a ncisco,q por· 
ianto só a matriz é que fo i mudada e n iio a Villa ele l:i . Salva~or . 
A pt·etendida troca de teTJ~eno s .en tre o donatttrlO elD. Ca pt·~ama e 
os monges ben dic·ui nns na o lo1 ma ts elo que urn a 1.m·ençao lr~
elesca , par a se dizerem senhores .el e t~rrenos na v1lla , que. nao 
lh es pertenciam e elos qua es até h~.J e nao puderam most1·at· titul o 
D.·ln-um. O primeiro pelounn.ho fot levuntado no cruzamento d::ts 
nt~s Tt·eze de Mai o e f:' e te de . 'e·tem bro, tendo sido Jei'to por nr
r ematação. Foi a n emataelo e conclui elo a 4 ele Ju nho ele i757 pel o 
tenent e Ignacio Gon ça!l es Pere ira . (l ~x·urahi r! o elo li i'l'O de actas 
d e i756-l'i74, fl. 2 ·.) O segundo r:el•.lll'inho fo i mandado l'azer 
pelo Ouvid or Geral Dr. José Pitl'to R ibeiro, em a.c lo ele verea
racão ele 7 ele março de 1795, dizewlo e l le em Camat·a: « Q. ue 
setÍclo es ta vil la uma elas m ais fam o~as do con tinerlte não eleve 
exj stir sem o paclrii:o t.lo pelominbo eru logal' p ro pri o que seja o 
ela ele ição cles·ta col'poração, para cujo fim ~e elev e mandar vir 
ch f'rji·a a peclra ou co! um na del le , etc. >) O cl on a·Lario v1sconcle 
ele Asse ca não cumprio a cond.i ção ele fa zr·r 30 casas , casa ele 
C a mara, cadeia c a egl'ej a ma·t riz em 1616, porque. como vimos 
pelos documen tos acima ciLadas, a primcit·a mMriz, ele po. lh a, de 
HHS, as~ im como n. segunda de '1108 foram feitas á cus ta el e es
mol a '> do pOYO e ela Camara., e n ão á cus ta do v i ~concle l o n ~ta l'i o , 
co mo se pócle '' erificar pelo Jjv l'O ele verea ções de 1679--171 3, 
ti. 77 . A lé 1704 não h a vja cadeia em Campos e a casa oCCII[JDcla 
p ela Camara era alugad<t. (Js vereado.l'es cle te l'min ar am que se 
·fi zesse um a e ou ~r a ou ao menos t<In a ca r;a para g uardar o 
tro nco, que até en·bào sel'Via d~ pr i?iio . tó em 1/07 é qt~e se fez o 
c<.do ia, por cimtt ela ~ual fuocclot;a"a a Camara.» J!ol essa 
egreja privi legia da e consJc\erada sede ela f l'PA'_. em 16 ,4. Bal
dada um<l. pr imeira tentaL1v a ele eleva r- se _em vt l la a pov ., vtst.o 
a i sso se oppor em os q11e no R io de Janetro. eram tnter essaclos 
em que a s co u~ as Jieas;;e ru no swtu q•no anterto r , 0111 1673 resol ~ 
ver:t.nl ele no l' o aquell es povos eri gir em no me de !Ll-Re1 Pédro JI 
a pov . em v il la com a mesma lr~v ocaçiio cloot·a g-o ;la eg: t' e.l.a e 
assim o exec trboram, elegendo os.J ut r.es e c-JI'tcJ::tcs pat::t o Se n::tuo 
ela Camar a é levantando o peloul'inh o . lJc uo clos estes aclos 
scientificaram ao ouvidor ~e ra ! e col'l'egcrlor do ~~ o de .)a nerL'O 
em 2 ele setembl'o ele 1673 . Por morte ele G tl el e Goes , o vtsc;)ncle 
de As seca ob-teve ele Pedro li, p or cal'ta de i5 el e se ~embro de 
1674 a posse da capitania de S. Thomé, que passou a éleno-

mi.na,·-se do Parahyba. elo Sul, sob ajurisdicção de Jui t. ele Fóra. 
ele Cabo Frio co m a condição ele nell a ütndar~m duas vi lla s 
uma n o inter ior, pa r::t baLer as aggressões· (los in eiios, e ouk~ 
na foz elo Pat·ahyba par _t m :üot' se.\j nrança da navegação cos
teira, e <1 con s tl'nit·, tt expensas suas, em cada um a elellas 30 
cas<tS, caclen e m at t·iz. Aquella condi çiio fli cumpl'ida em 1676, 
indo (a 29 ele ma io ele 1677) o ,juiz 01·d inario ele Ca bo Fl'io e o 
pt·ocurad,l!' elo UOI'O clo11a~ari o c:mfit·m ·, r á de S . Sulvador o 
tiLu lo ele vil]~, q11e já 'ti 11ha, creandu- lhe nov o Senado da Ca
ri:nra. '\'inle dias depois l'ot·a m exig i!' a ela barra d o Para byba, 
qn~ leve S . Jo;\o Bap lioLa [l )l' p::tclroeit-0 (18 ele junho ele 1677) . 
P uuco ·temp::> depois, nascerdo g-rande descon t ~ntamento no se io 
ela pop. pnl' não saro local escolhido o mais apropri ad o pa r " 
séct e da vi li a, por fa ltar-lhe ago~a pol:lYel , foi a pov . em '167.:3 
m 11 dar.la para tenenos cit·cunH isinhos do Paraby ba e dos qu aes 
acha vam- se de posse os rnon ges IJe necl ic Li nos, que cederam seus 
dum inios em tr.J~a ele ou tros ·tert• enos; e desde então come çou - s~ 
a edifi ca r o novo p:.> voado n~ mesmo loga t· onde aella- se as
sente a cidade· ele Campos. Em 1/ii3, poc· ac lo de 1 cb junbo, 
ordenou el- re i D. ,José I que a capitania elo P arabyb<J. elo S ul fusse 
incot·poJ·a.da a el o Esp il'fto Santo, co nce:le nrl o-se em compensa
çii:o ao ~eu cl01n tar io a s honras ele Urancle elo Reino e uma pensão 
annnal ele 4.0ci:J cl'Uzados. F icou essa ca·pitanül. dep2nclente ela 
el o Esp i t•ito S:t nto wté o anno de 1832, época em que foi cles
mem bracln. pela i<•i cl 3 de agos to, passando por esse m otivo a 
l'azer· de novo pal'~e la provín cia elo Rio ele Jan eiro . Em 1835, 
pe la Lei P 1·ov. n. 6, ele 2 de março, l'oi Ca mpos elevado á ca
t egol'ia ele cid ade. Do.extiucta capi tania elo Parahyba do Sul, 
cnj o ter ribo ri o a 'isás exte nso f0i el es mem bra·!o e rep:ll' lido por 
outra s l ocaliclacles, r esl a ao tlll.tn. el e Campos o tet'l'ilorio occupa clo 
pelas segu in tes fr ~ga.: ::l . Salvador , S . Franeisco,- :San lo An
lonio elos Guarnlhos, Santa R ila, l:l. Gonça lo, S. Sebas Li iio, 
N _S. da Conceiçã do 'l'ravessão, Santo 1\.n t.on io das Cachoeiras. 
N . S . ehts Dôres deMnc.t hú, N . S. cl n. Penho.cloMOt'l'O elo Coco 
e S. l3enecli cLo ela La.gôa ele Cim a . Em seumu ns. fl ~am os se
guin les povs . e logs.: Tapua, Cruz elas Al mas, Vi lla Nova, 
P eão, Pedr::t Li sa, Set•t·inba , 'l't·es Ribe it•os, Barra el o H. io Pt·e to, 
Co,·as de 1U•ei a, Fundão, Cu pim, Carvão, Cam l)oa lá, Segut•o; 
S • .i'vla rt inho, Musslll'epe, Santo Amaro, Mineiros, Alto do 
Jl.j } yseu~ Páos A1na rel los, 'Pahy , Ass LI, Nogueira, Coque iros , 
Gu"nclú. Dan aSec.ca, Monção, Col'l'eg·o da Chica, Margem cl::t 
Lagôa de Cüua, R io Pl'e'to . Cachc·e it·a el o Rio Pre to, Cambncá, 
Becco , Jmbé, 'Quimbi.ra., CanLo ela La~ôa, Macacos, Gnriry, 
PaciP.nci a , Azuraaa, Cbave elo Paraiso, Ca lifol'nia, Sa nto 
Eduardo, Ponta Grossa , Sertão ela Saudarie, Poço Gordo, J aca ré, 
Lagôa Secca , Buraco, Sacco, Ca nclonga, Canema, Zamba, I,.agôn. 
da s Pedras e Imbury . Pr·opl'iamenle fa lla ndo não ha na cidade 
lagôas . De ntro clella existe a la goa de Sauta Ephi genia, que 
era um ve rdadeiro J:H:l- nta no, hoje quasi esgo·tado. Fóracla ciclacle, 
em Gtt al'lllhos, para o lado do norte , começa a · la gôa chamada 
elo Viga t'i'l; um pouco além e ao pot·te des ta está a l agôa ela 
Bat· o n e~a, ele onde pn.l'te o va ll iio ela Saudade, que a. u1u a 
IBgôa do Cn.mpell'l . Parallelamente a estevall ãó e ao S .. , ha 
no Nogue il'a (Gu a rnlb os) o vallão elo Nogueim (1), que t am bem 
se l ;w ça na lagôa elo Campello. Ainda ao S. el a lagôa da 
Bn.ronoza existe uma bacia com o nome d e lagô:J. de Pedtas , de 
onde pa .. ·te um ontro vall:io qne vee se l~n çar n 'l Parahyba, 
ser vin do ele via tl e ·tran spot•'te aos d iv ersos pt•oclnc,os ele muitas 
siLuaçõ~ s e fazendas que lbe fi cam :1 m a t·ge m. D is tante SO kih. 
ela cidacl~ e para o N . ainda encon tra- se o chamado valliío cb 
Onça, que vae clesagu::u· uo Murinbé, valliio rtue ·~em a. sna nas
ce nte no mol'l'O ela Otoça . O let'J'eno por onde passa esse vallão 
é fertilis simo e o pi a n·tio da canna, f<lito nm a yez , pórle -so 
dizer q ·te a s ua producçi'i'l é con.stante. DisL rla cid ade encon
&ra m- se ao S . a li nda lagô<t Feia e a oés~e a ele Cima, unidas 
pelo Ururahy . Outras lagôas como Carapebús, 'l'ahy G t•wn.ele e 
P eqn eM, Jesus, Pjabanha, Cacum a ngn., etc . , estão afastadas . 
Além el o Par·ahyba, banham o mun. os rios Mu t·iahe, engros
s;,cJo pelo Cur;tngola, o Preto, o Gollegio, o Urur.thy, que une 
as lagúas Feitt e de Cima, o l~rubú e 0 lmbé, que desagu a ni na 
lagôa de Cim a , o S . lllathe ns , A·;ua Limpa, Socego, Qu imbira, 
Mocl) tÓ , Op ini ão, S,,g-nnclo Norte, a lém ele outros . A grande 
lavoura é a ela c mna d e assuc::tt·, vindo depoi s a m anclioea. , em 
gL·a " cle esca la, e pa t•a o N . o café . Em al:;uns · pontos dão 
espec ial cuicladú ao •~l goclà o e fumo. O milho e o fe ijii:o são 

I Não se dove r. onfundit• o vallão do Nogueit•u com o canal do No• 
gueira, hoje obs t1 uido. 
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pt•oduc~os culli vados . A industria é bem clesenvol vida ; con
siste no preparo da goiabada , preparo de couros, tecidos de 
a lgodão, fabrico de aguardcnLe, de sabão, gelo e cerveja . Muitas 
são as usin as qu e_ se encontram ~o rnun. , o;ntrc as cluaes_ctta
r ern os as do Queimado, S. Joao, S . Jose, Jmportanti SSJI11 a e 
i Ilumin ada :i luz electt·ica, em S. Gon calo, 'l'ncaia, Limão, 
·tambem illuminade. -~luz electl'ica, Colle![iO,. Mineiros e Co: 
queit·os em S . Sebast1ao e d1versas outras. u clima da clcl<L de e 
quente. No vet·ão r einam febres de máo caract'31'. Eis a im
pressão· que nos produzm a ctdacle ele Campos, dut·an·te ClllCO 
dias em que nella estivemos. 

CANCELLA . Rio do Sergipe, alf. do P iaulty, Accrescente 
no fim: S . Lisbôa, ChOrog,·. ele s~,· r;i1Je . dá um rio desse noma 
aff. do Si riry. 

CANHOTINHO. Villa de Pemambuco. Linhas 10 depois do 
1S9:l acct·escent3-se: Comprehende os povs. Lagedo, Ca lçado, 
Jupy, Palmeira e Paqnevira. 

CANNAVIEIRAS. Cidade da Bahia. Linhas 15 em Joga r 
de primeira entr .- leia -se- seg-1tnda enLr. Linhas 18 depois de 
agosto de 18\).2 accresceuto-se a Lei u. 150 ele H de agoslo de 
18\lG. 

CANUTAMA. Villa do Amazonas. Accrescente-se no íim: 
E ' o mnu. banhado pelo r io Purús; igarapés, Jam a l'y, Ralle llo 
(dist. de Ari mã), Vianna, S-. Braz, Bôa Esperança e 1\:fonguba. 
Nelle llca o lago Curá-cuní.. 

CAPANÉ. Arroio elo R. G. do Sul, afL do rio J~>cuhy. 
Accrescente-se no fim: pela margem dit·. O Sr . A. Vat·ela diz 
nascer em um contraforte ela serm ela Encruzilhada, que se 
pl'olonga e1üt·e os at·roios Il'apuá e Pequery. Acampado pro
:ximo a este at'l'oio, Ben·to Manoel, logo depois da def~ ~çiio de 
1836, foi surprehendiclo a 2 de março pela força re1•olucwnar! a 
de João Manoel de Lima., depois general da R epubhca R to 
Grandense, alcançando salvação em rapida fttga . 

CAPELLA NOVA. Parocbia da Bahia . Linha prime ira. 
Em logar de Ca pella Nova leia-se Capella Nova do Jequil'içá; 
em Jogar de - do mun. leia-se ex- parocbi a do mun. Linhas 
tres em logar ele Foi creacla pe la- leia-;;e : F oi creada paro c h ia 
pela. L inha quatro depois de 1878 accl'escen\e-se e villa pelo 
Dec. de 31 de janeiro de 1891. Accrescenta-se no fim: Vide Je
q~ti~·içá. 

CAPIVARA. Arroio do R. G. do Sul, alL do rio Gua
hyba. Linhas duas em logar da mat·gem clir. elo rio Guabybél. 
leia-se ma1·gem esq. do arroio R ibeiro, lrib. do rio Gualtyba. 
Recebe o Pantano Grande . 

CAPIVARY. Cidade ele S. Paulo. Accrescente-se no fim. 
Em 1898 assim descrevi essa cidade pelo Jo,•nal elo Commeoio : 
Deixando Inclaí a tuba segui para Capivary . Passei pela Chave 
elo Pacheco, si-tmtdo no meio de um vasto cafezal, e pela es
·ta~ão do Blonte-11lór·, a menos 12 kilometros (uma legua e tres 
quartos) ela vill a elo mesmo nome, á ma rgem ele um cnt•rego e 
com uma capellinha da invocação de S. José das Palme iras. 
Chegando á e~tação do Capivary , que íica na margem esquet·cla 
do l'io deste nome, tomei um carro, que, depois de passar para 
a outra marge m do rio, atravessa ndo uma boa ponte ele ma
deira, conduzio-me ao hotel União, de prpprieclade elo meu 
ex-cliscipulo na Escola Mi liLar, o Sr. Francisco Luiz Gonzaga . 
E' Caph·ary uma cidade pequena. Está silnada no declive de 
uma leve collina, circumclacla, menos pelo lado N., pelo Ri 
beirão, corrego João P edro e rio Cap ivary, em cuj&. margem 
direi ta descansa . A cidade é bem arruada, sendo a s ruas, 
em numero ele 16, largas, rectas, limpas, e as principaes aba
huladas e apedregulhadas. Suas casas, em numero de 700, são 
quasi todas ant igas, notando-se alguns predios de construcção 
moderna e ele 'bonito gosto, sobresahindo entra estes os do Co..a 
ronel Delpltino Antonio da Carvalho e Dr. Albano do Prado 
Piment~l. Seus principaes edificios são: a Ma-triz, ela i nvocação 
de S. João, que foi construicla em posição oblíqua ao respe
ctivo largo, facto a~tribuido ao desejo dos n. nti gos de que ficasse 
ella com a fl' ente voltada para a ele Itú. Não está ainda 
concluida a s aa reconstrucção. Sua fachada, pos to que não 
-ten ba estylo, impress iona bem. Tem a 'torre no centro , um 
r elogio e oito estatuas. No interiot·, al ém do alLal'·mór, eleve 
possuir mais seis altat"eS. Nelle :ficão duas g·alerias e acima 
de llas cinco bribunas sustentadas por quatro columnas. O côro 
é saliente e sustentado por duas columnas. Além ela Matriz 
possue a Capella de Santa Cruz, a inda não concluida e na 
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pat•te mais elevada da cidade, um templo protes ~ante com o 
n.speclo de um ~emplo caLholico ; a casa ela Ca mara e Caclêa, 
o !Vlerca.clo, um ·theatl'O, uma bonita casa onde funcciona uma 
das e3colas publicas, e o engenho centt·al , á uns quatt'O kilo
metros da povoação. Estâ em construcção um:~ Casa ele Misa
ricorclia, em lugar dis tante da cidade . E' séde ele com., que 
comprehencle os mnns. elo seu nome e o ele Monte Mór. O ·(ier· 
ritorio elo muu. é onduloso, comquanto não apreseu·te elevações 
consicleraveis . 'l' em mattas , principalmente para os lados de 
Tietê, Piracica ba o Santa Bar!Jara, e muitas tet'l'as cultivadas 
nessa e em outras parbes. E' banhado pelos 1·ios Ribeirão, Ca
pivary, Forquilha, Mombuca, Engenho Velho, Serra el'Agua , 
Hapeva, 'l' uledo, além ele otüt·os . Os p1·incipaes productos de 
.sua lavour a são: canna, café e cereaes. A proclucção annual 
ele café é ele 20:.J .OUO arrobas, a ele a ssucar de 50 . 000 e ele aguar
dente de 5.000 cargueiros. As terras são brvncas, vermelbaR 
e roxas: estas de grande ferLilidades. A vegetação é a mais 
rica c .abunclanLe possivel, a despeito das geadas que periodi
cam ente ibgell ão o mtmicipio. Está introduzida a canna roxa 
riscada, q uc é um p1·odigio na agl'icultu1'a. O mun icíp io com
pi·c!Jende, al ém ele oult•os, os bairros denominados, Samambaia, 
'l'oledos e Rio Acim;1 . Confina com os muns, ele Monte Mót·, 
Piracicaba, Santa Barliara, R io das P edt•as , Tieté e Porto 
Feliz. A pop. ela cidade é de 4-.000 haln . e a do mun. ele 7.000. 
Capi vary não é uma cidade feia ; vai progredindo, ainda que 
lentamente . 

CAPIVARY. Dist. de Minas, no mun. de Pousó Alto. 
Accl'escente-se no fim. Eutl'e duas collinas, que se extendem 
de S. a N . , form ando o estreito valle, por onde corre o rio 
Capival'y, acha-se situado a sécle desse dist. cuja pov. De ex
t ende mais pela collina clit·. e. em cujo cimo acha-se a egreja 
matriz. Confina esse dis~. com o ele Pouso Alto, ao N.; com 
o da Virginia, a 0.; com o mun. elo Passa Quatt"O, ao SO.; 
com o disL. ele S. José elo Picú, ao S.; e com o ela Ahig-ôa, 
elo mun. ele Ayunwca, a E. Tem a pov. uma 70 casas, for
mando quatro ruas e clous beccos . Além ela matriz, posslle 
mais a capella ele Santa Rita. A pop. elo dist. é ele 4.000 
babs. Passa no clist . um ramal da Mantiqueira denominado 
Garrafão. A séde elo clis·t. dista de Pouso Alto 9 kils., da 
Vil-ginia 2<! e de S. José do Pjcú 9. Ha ·tres povs. o da es
tação do Capivary, elo Bom Successo e Barbaria . 

CAPIVARY. R io ele Min as, afJ. elo Angahy. Accl'escente
se no firr,. Recebe os ribeüões Cat·t·ancas, Jaguary, Ferl'os ou 
Ferreit·os Peroba , F . do Marco e os c01-regos das Pecll'as, dos 
Cabritos, Matto sem Patl. Nasce entre as serras ele Canancas 
e ele Treituba e la nça-se no Angahy juncto ú. serm da Coruj a . 

CAPIV AR Y. Rio de Minas, alf . do Sapucahy~mirim . Ac
CI' scente-se no fim: Recebe ú. esq. o cnrrego ela Conquista e os 
rjbeirões das Onças, das Peclt·as elo Pinbalsinho depois elos Aze
veclos, elo Fun i I e da Cacho~üa; e i dit·. o corrego da Pedra 
Branca e os ribeit·ões elo Mundo Novo e elo Campestre, Dizem 
algu ns nascer elle da serra das 'l'res Ovelhas . 

CAPIVARY. Rio ele Minas, a ffi. do Arassuaby. Accres
cente-se no lim. Nasce no logar denominado Trovoadas , no clis·t. 
ele Setubinba.! e tem um curso el e 90 kils. Recebe pela margem 
cl1r. o r1beu·ao Jambreira e pela esq. os ribcil'ões Paiol, Moreir~\ 
e elo Meio . 

CA PIV AR Y . Rio de Minas, aíl'. do rio Verde. Accres
cente-se no Om. Desag-ua peln margem dir. e r ecebe á dir. os 
conegos el a Fazenda Velh a , ela Colina, Manguara e ribeit·ão 
el a Conquista ; e á esq . o Ressaca e o Barrocada . Dizem nos 
nascer no Brejo da Lapa, e1rtre a ga rganta elo Picú e o alto 
da Pedra Furada. Lança-se no rio Verde, pouco abai·;;:o da 
estação da Vit·g·inia, depois de ba nhar S. José elo Picú e 
San·t' Anna do Capi vary. 

CARAÇA. Serra ele Minas Geraes. Linhas nove em loga1' 
de P a cl1·e Lourenço da Madl'e de Deus leia-se it·mão Loureoco, 
et•mitão leigo . Accrescenle·Be no fim: A e"'reja a nti "'a foi Sttb
stitu i ela pot· uma outra , cons bruida por esf'cn·ços do ~adre Julio 
José Clavelim, sacerd ote franccz e Superiot' do Caraça por 
muitos a noos. O eslylo da nova eg reja é got!Jico e, além 
elos altares feitos com marmore mineiro ele Antonio Pereil'a 
e Ganda l'ella, possue um orgão feito pelo padre Luiz Boavida. 

CARANDAHY. Dist. de Minas Geraes. Accrescente-se no 
fim: Esse dis tl'i cto situado á margem esq. da E. ele F, Centml 
do Bt·nzil, i 419 kils. do Rio de Janeiro, 41 de Barbacena, 22 
da Capella Nova elas Dôres, :1.0 da Gloria ele Queluz, 16 ele 
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S. Caetano de Queluz e 27 da Lagoa Dourada, é um dos mais 
flm·escente dists. do mun. de Barbacena Atravessada ele S. a 
N. pot· aque ll ~t via-f t•t·ea, que tem no clist. as estações de Ca
t'a nclahy, Taipaq, P ecll'a do Sino e IIermi llo Alves, es tá essa 
localidade coll ocacla em pequena elevação e con cem u mas 90 
casas. Além dos cereaes, que são m uito cultivados uo dist. , 
plo.nta-se canna de assucar, fumo e café, m as em p~quena es
cala. Engorda-se gado vaccum, cavallar e suíno. Actualmente 
o quo ha de ma is no tavel nesse d ist . é a exploração do grande 
numero de pedreiras calcat•eas qtte ab i existem e cujo proclucto 
é consicleraclo como ele pr imeira qualidade. Contam-se cl ivet'sas 
fabricas ele cal, sendo mais n n ~a vcis a ela Peclr :J. elo Sino 
e a pel'tenccn te á Com1xLnhia Pl'Dg>·esso Ind~tst? · ia,l ele Ca
?'MUlahy na estação d 'l'idpas . Os povs. mais impo r·tan tes do 
dist . sãn os denominados Pedra elo Sino, Taipas e Ressaca . 

CARANGOLA. Cidade de Mina.s. Accrescen te- c no fi m . 
lTi m 180:J ass im descrevi essa cirlade pelo .Jonu~l elo Commc,:·cio : 
A's 4 horas cl,, madrugada elo dia 22 ele janeiro d<: >Xe t a c1dade 
ele S . Pau lo do i\Iuriahé com cles·Lino a Santa Luua do Caran
gola. Passei pela es tação elo I vahy e parei no disbricbo elo Pcb
l?'ocinio, onde Si:J acha a estação deste nome . E' .Patro 1n1 0 .u m 
disb . do m•m , de S . Paulo do Munahé, de CUJO. c tdacle eltsLa 
21 ki ls. Fica siLuaclo em logar pla no, oí marg . d it• . ~lo rio M:tt
ri'lhé que tem so bre s t d uas pontes , uma ele madeua e outra 
d~ fe;ro, por onde passa a estr acl~ de fen·o . . Possue, além da 
:Matriz as Capellas elo Rosari o e Santo Antonio, esta amcla em 
constr~cção . Ha no perimetro do arraial 388 prcdios, u maior 
parte insi..,. niflcantes e desbabitaclos . Proximo ao arraial faz 
barra na ';'nargam esc1. elo Muriabé o rio Guviii:o. A pop . é ele • 
1.000 babs. Lavourn. do café cuja proelucção annual é, na 
media, de ;::O mil arrobas . A's 2 horas da t arde tomei o 111i:J:: to 
e passei pel a. ~s tação ele S. 1\!Ictnoel. Fica esta estação no 
insignificante arraial pomposamen·te conhecido por vill« de 
S . Manoel, an ti go S . Sebast ião da iHaL ta . Es tá esta villa 
s itLtada em uma gargan ta curta e <!St t·eiba const ituicla por mort·os 
sem denominação, att·aves•ada pelo 1·ibeirão S . Manoel á margam 
dir. do rio Gavião e em logar ma i.s ou menos plano. '!'em além 
ela Matriz, que fica situada em logar elev~do, a Cape!ln. do 
Rosario, em Jogar baixo e proximo da estaçao , e a de Santo 
Antonio . Em frente á Ma.triz fica a casa ela Camara . Tem uns 
300 predios, uma macbina rle beneflc.iat· café, uma serraria ~ 
vn.por e uma pop. ele 2.000 habs. For creada freg . pela Let 
P rov. n . 1. 717 ele E de outubro de 1870 com _o nome de 
S. Sebast ião da Malta, supprimiclapela ele n. 2.08v d_e 24 de 
dezembro de 1874, restaurada pela de n. 2 .153 de b de no
vembt·o de 1875, elevada a vi l la com o nome de S. Manoel pe!o 
decreto n. 413 ele 9 ele março de 1891. Sobre sua fundaçao 
sabe-se por tradição que foram seus primeü·os exploradores o 
capitão José Rodrigues P ereira, Venanc i.~, José de F~eitas1 
Custoclio Baptista e Miguel Pet·eira Bahia. I empos clep01s ah t 
chegaram Manoel Luiz Per eira Gmg~l .e FeUciano Mariano dos 
Prazeres, os quaes impelltclos pelo espr l'ltO re!Ig >Oso.'. c?ns.tnuram 
um a modesta capella . A lavou ra do mun. é a elo cal e, IUCJando-se 
em larga escala a cnlt ura dos cerea s . Prusegu indo na minha 
viagem, passei pelas est ações Coelho Bastos á margém dit•. elo 
rio Gaviiio, no mun. de S. Manoel, de cuj a villa d ista quatro 
kils. ; Antonio p,·aclo, e ntre serras, no mesmo mun .; Pan
garito. á margem do rio Perdi ~.ão e P orcitmcu la, , estas duas 
no mnn . ele Itaperun a, no Estado do Rio de Janeiro. Porciuncnla 
fica no clútr icto ele Santo Antonio do Carangola, á margem clir . 
do rio des·te nome, em logar mais ou menos plano, com matriz 
e a capella de S. Sebastião . E' nella qu desagua m ~ s ri
beirões da Pe1·dição e do CaeLé no Carangola . Possue ma1s de 
300 predios, tima machina de beneficiar café e. uma olaria .. A 
um dos lados fica-lhe a estação ele Santo Antomo, onde tet•mma 
a estrada de fel'l'O de Car angola, que vem de Campos. Ha ahi 
sobre o Carangola um a ponte ele ferro. Depois da estação ~e 
Porciuncula segue-se a estação de Tombos, onde desembarquet . 
E' T ombos um a fe ia pov . ccmprimida entre rnontanhas com 
clecli ve para o rio Carangola, em cuja margem esq. fie~~ Te~ 
uma mal construída matriz. a capella de S. Sebast tao, 1n0 
casas, uma machi na de beneficiar café e uma olar1a . E' gr~nde 
productora de café e de crianças •. De~am o nome a povoaç.ao o~ 
t res ·tombos do rio Carangola. V>sttel esses tombo e, crue fo1 mam 
·tres quedas de 80 metros de a!Lura, sendo o primerro colossal 
e maior. O rio cone sobre um leito empredaclo por pequeno 
espaço, quando de subito precipita-s e de uma altura ta lvez ~e 
20 metros com grande estrepito e erguendo ~ma fnma.ça tao 
espessa q~e não permit te ser visto á clistancJa. No chstnc to 

cot•t•e o rio ele S . João elo Batatal, aLI'. elo Carangola. A's. 9 hor as 
da n0ute ·tomei o cx p>·essn e depois de passar pelo import ante 
distt·i ctQ ele F'c~r ta L emos, cheg .tei a estação ele Sunta L~b%ia, elo 
Caran.;:;ola ás 10 1/Z. A cidade ele ·Santa Luzia é d ividida em 
duas partes pelo rio Caraogola, que é transposto por meio ele 
cinco pontes de madeira. A parte á d ir. do rio, onde fica a 
rua ela Estação, é plana ; nella ficam um engenho central de 
café, o ediCtcio da es tação ela estrada ele ferro, o cemiteri o, 
collocaclo no a lto de um morro, poucas casas ele negocio, um 
hote l, e poucos pl'edios particu la res. A cidade propriamente 
dita Ji ca encurra lada en lre a ma rgem esq. elo rio e a montanha, 
que desce em declive para o rio . E' menor que S. Paulo elo 
Muriahé, poss t1indo, porém, algqns predios ele mais gosto . 
Possue cinco ruas a de Santa Luzla, dos Rnm anos, Quintino 
Bocay uva, \.{[ouso Celso e a Qui n·te de Novembro ; é nesta ultima 
que es tá conce ntradn o commer cio. E' um D. rila que se esLentle 
em direcção parallela ao l'io, estrei·ta, sem calçamen to, cheia 
ele alLo s e baixos, com os passeios ao nivel ela rua e sem sargebs 
po1• onde se escoem as agLU\S pluviaes . 0 1rt t·~ l'I la, a ele Sn.nta 
Luzia , se met·ece este nome, é uma b cleira impo>sive l, cheia 
de depressões . Não possue a cidade nm unlco ecliflcio publico ; 
n:io tem Casa ela Camara, qne funcciona em um precllo sem 
elega ncia , nem Casa de Misericord ia, nem ·theatro para di
ve t·são dos habitantes, nem bospitn.l ele i solamento em uma 
cidarle qne tem sido flagellada por molesti as epielemlcas. A 
cade.'t fuocciona em um sobrado muito velho, todo esburacado 
e ameaçando pl'oximo desabamento. As enxovias são im
mundas. A Matriz é um templo proprio ela mais insignificante 
aldea. Tem um exteri or tetrico e medonho. O interior é 
pauperrimo. Está situada no al to de uma praça vas ta, onde 
pa st·1m bois e cavallos . Além da matl'iz possue a cidade a 
capella elo Rosario, no largo do mesmo nome . O commercio é 
na. mót• parte estrangei ro , é exercido por ·turcos, i-talianos 
e portugnezes; a pop. ela cidade e de 3.000 habs . Ha em toda 
ella 350 predios. Ao passo qne o Governo Estadual mantem 
em todo o mun. npcnas cinco escolas, a Municipalidade 
m;;t nLem 16. E ' a cidade a bas tecida de agua que vem elo rio 
Carangola , sendo capta~ a a sete kils . ele dis tancia na cachoeira 
elo Boi. E' tambem servida por esgotos, que deixam muito a 
desejar. O mun. confina com Manhuassú, Muriahé, Abre 
Campo, Alegre e Viçosa em Minas, com Itapernna, no Estado 
elo R io ele Janeiro, e com o Estado elo Espiri to Santo. Com
prehende os districtos ela cid ade, 'l'ombos, Divino, Faria Lemos, 
S. Francisco, S. Sebastião da Barra e os povoados: S. José 
ela Pedra Dourada, Divino Espiri to Santo de S. João, Maranhão 
S . João do Rio Preto, S . Sebastião da Vargem Alegre. S~ P edro 
F ervedon ro, Bom Jesus elo Cai·angola, S . Sebastião do Alto 
Cat·angola ou Quilombo, S . Manoel elo Carangola, Santa R ita 
dos Impossíve is, lnclaiá e Santa Clara, esta em territot·io con
testado, e N. S . da Conceição do Capal'aÓ. E' banhado pelos 
seg11intes rios e ri be irões : Carangola com os seus a ffi s., S. João 
elo Baia ta. ! unido .com o de S . J oão de Sóca (passando es te pela 
pov . da Peclt·a Dourada), S . Malhens, que faz barra em F ar in. 
Lemos, Maran hão S J oão do Nor·te, Dornellas, Papagaio, Con
cPição, Santa i\.Jar gat·icla, corrego elo Capim, Glori a, aff. elo 
Muriahé, S . João aff. elo rio Preto, c que banha o tlislricto 
ele S . Sebastião ela Barra, e que é um elos formadores do 
Itabapoana; o Caparaó, afL do S. João; e o S . José de Cayana, 
afl:'. do Cm·angola. E ' percorr iclo pelas seguinte3 serras : Sóca 
ou do Gavião e Brigadeiw nas divisas com J'vlut'ia bé, do Gt·ama 
nos limites com Viçosa, S. Luiz nas divisas com Manhuassú, 
e Çhi bata nas d ivisas com o Estado do 1J;sp i1•ito Santo. Tem 
as cachoeiras do Boi, dos Tombos e do Bertho . A lavoura de 
café é importante, sendo a sua producçiio de 500 mil arrobas. 
O fumo é tam bem culLivado em larga escala, sendo excell ente 
o fumo Cnrangola, do C[ual a marca Borboleta é muito abmada. 
A proclucção deste producto ascende a 10 mil arrobas. Cul
tivam-se tambem cereaes, qne são consumidos no municlpio, 
expor tando-se algum milho . O clima é quenbe . 

CARANGOLA . E. de F. Accrescente- se no · fim: Com um 
desen v o l v imanto no territorio desse Estado de 222 !til. , parte 
da m<•rgem esq. do Parahyba, em frente á cidade de Campos 
e no dist. de Guarulhos, e ter min a em Santo Antonio dos 
'l'ombos elo Ca rangola, divisa elos Estados elo Rio ele J a.neiro c 
de Minas Geraes . De sua linha partem dous ramaes : o 1 o de
nominado de Itabapoana, tendo por ponto inicial a estação do 
Murundú , no kil. 49,455 ela linha tr onco , e um per curso ele 
20 kils ., 593\ f!-té o po~to terminal, estação de San·to Eduardo, 
na margem cllr. do no Itabapoana, e o 2o denominado l'arnal 
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do Patl'ocinio, com o desenvolvimento el e 33k,267 entre o p onto 
de partida- En·tronramento, no kil, 133,600 cb linha tronco e 
a estaçiio elo Poço Fundo, na margem esq. elo rio l\1uriahP. , no 
mun . de Santo Antonio ele Paclu[l. 

CARLOS DO PINHAL (S . }. Cidade el e S. Pauln . Acr.res
cewLe- se no fun : J~ m 18\JS ass im d escJ·e vi essa cidade: « De• 
Xêt nrlo a vi li a ele Anrwpol is, seg ui pela Paulis ta pêt •· a S . Ca rlos 
do Pinhal, passando pelus esta.;ões de Oliveit·as a <13 -1_12 l,;: ds . 
ele S. Juão do Ri.o C laro. Est•·e lla a 52, V1sconde do R to Cla ro 
a 57 Colonia a65e fina lmente S. Carlosa 77. Pouco antes 
d e ci•e"'nl' o t t•em ú estação d e S . Ca l'los é a cidade avistada 
qu as i e~n seu conjuncto, apresen tando a fórmacle um lindiss imo 
ampb itheatro e ofl'erecenclo um el os mais esplenclidos panoram as . 
Quando penet rá n a cid ade julguei e ncon tral-1. mui to abattcla 
e m consequ e nc ia elas u l timas ep id emias que -tão c t·uelru e nte a 
Ha!!ellaram . Enganei-me na miuha previs ã o S . Cat·los apr~
sentou- se- mc garrida , :'lleg •·e, fú ticei ··a e com gra nde mo vi
mento. Parecia qu r er esquecer as profu ndas magoas produzidas 
pe lo ultimo Hagello. Aiigu t·ou- se - me Unl êt bella ocla lisca r ecli
nad a em 11m l eito ele verdura. E ' S. Carlos nrna lin da cicl:lcle, 
Está colloca cla a 863 me·t•·os el e almra , em f eliz s ituação, no 
clorso de duas col l i nas , que se beijam, aprese n tando no ponto 
el e contac·to um a lige i••a depressão. A co! li na ela pat·te nort~ é 
:1 m a is h a bi·tad a, o ll'e r ecenclo em sen cimo um vas to chapadão, 
de on cle se go1.a ele bonitos go lpes ele vis la. Fica á margem esq . 
do l'ibei rão elo Monj olinho e é cl iv icliclo em duas p<1rtes pelo 
cor·r ego do Gregol'io, <tffiue n te claqu ell e ribeil'ão. Pm·a al ém ela 
cidade fica , e ntre ou·tt·os, o baino ela Villa Nery, bas ta n·Le h a
lütaclo e com u ma elas caixas de agua . Cirlacle d e amplissim as 
p1·opor ções , com ruas rectas , largas, compridas, muitas phl•Jas 
outt·as em su ave lade ira, extraordinarhtmente a sseiaclas, rlll't
g- iclas ·todas n o sentido dos quatro pontos cat·cleaes , co m praças 
vastas e cercadas ele predios , alguns sumptuosos, e todos ele 
"'OS to moderno : illuminacla á lnz e lec Lri ca, a bas tecida de bo::t 
~ g11a; S. Carlós enca nt:1 ao visitan·te que a procm·a e bem 
m~rece c1ue se a denomin e de Est?"ellcb ele O?stc . De entre suas 
ruas destacam-se pela belleza , as de S . Carlos , D. A lexanch·in(). 
e Visconde elo Pinhal e pelo commercio a elo Gener al Or.odo, 
ele en t l' e as Bttas praças e largos salien bam - se a ela i\Iat•·ú, 
calçada em parte a p ::t t·all elep ipedos, levemente incl in ada p ara 
o su l, com a egeeja parochial e um bonito j ardim, zel osamente 
tratado, ·todo gradeado el e fel'l'o. tendo no centr·o um pa1•ilhão 
p ar<t a rnusica, ·todo volteaclo 'com Jampadas de lltz elec trica, 
a pt·aça Muni cipal , com o theatro S. Carlos , o eclilicio onde se 
acham alojadas a Camara e a caclea e nova Camara em con
strnc<;ão; o l a rgo de S. Sebas tião com a egrejil d es te nome e o 
de San ta Ct·uz com a c~pella desta invocação. De e n'tl'e os seus 
preelios par t iculat·es, Lles tacam-se pe la sollclez ela constru cção , 
belleza das !'achadas e rica orn a mentação Intet·n a os elos ci 
d adãos MHjOl' José Ig 11ac io ele Cam a rgo Pentea do, Conde elo 
P inh a l , Coronel PanlinoCar los, Coronel J oséNovaes de Aguiar, 
e D. Maria Isabel ele Oliveira Botelho. Os pt•i•wipaes edificio'l 
ela c id e.cle são: A matriz, ·templo velho e feio, sem a menor 
ar cbitectura. J~' grande, espaçoso e Lema tone no cent r o. Se 11 
interi ot· é m odes-ti;s im o, tem a lém elo a ltat•-m ót• com as 1mage ns 
ele S. Ca t·los, ele S. Sehas~i ão e ele Nossa Sen hoea ele Lourdes, 
mais clous ~tlta res lalerlteS acosl.<\dos no arco cruz~ iro com o 
Coração ele J esus e Nossa Senhora elas Dores . Pos sne m<~i s a 
cape !la do So.cramento com S . Cal'los e o Senhor (los rassos . Na 
capella - mór h a du as ga lel'ias com se is tribunas e no corpo ela 
egreja mais duas com seGe tribunas em cada uma. 'l'Pm um 
unico pu lpito. Além ela m a tr iz possue a c idade ma is a eg t·ej<t. 
ele S . Sebas tiã o e as ca pella;; de Sa n ta. C1·uz e S. Benec!tcto e 
11m b ·llo templo e7angelico . A c asa de misericol'cli a, a inda não 
conclu i da fica a meio l<ilometro ela cidade . 1•; ' um eclifteio grande 
e que s r ecomme nda pela solidez da con stru cção . O hosp ita l 
ele variolosos , a me io kilom e·tro ela cidade, concl uiclo a 5 ele 
abl'il de i SSS; o matadouro, tal vez o primeiro elo Estado , a 
esLaçfio el a Estrada de Fet't'O Paulista, u o. p :ute s udoeste, a, 
casa el a Co mar a e cacl ea , que é um verdadeiro p :1rcl ie iro ; o 
·thca tro S . Carlos, es paçoso, com bon i ta !'achada, 43 cama t·otes, 
16,1 cadeiras de primeira c lasse, 150 ele s~g nncl t\ e um a ga lu••i tt 
pnra 300 p <'s;oa.s; e o Lippoth·omo. A usin a el a lu7. c lec t t·ica fica 
s itlJada a 4 l<il ome tros da cidade . O motor é m ovido pot· Ires 
tUrb inas ela força ele 50 cavallos cada uma , sendo a Ll s in a coll o
c<Hlasoht·e um lJonil o sal\o formado pelo M:onj ol in ho e que tem 
30 e tantos mett·os de altura. A i Iluminação publica ela c idade 
é sel'Vida por cerca de 400 lampa clas en canclescentes . Ha duas 
caixas ele agua na ci.lacle : Llllla a n Ol'Qe s·te e otrtt·a a nO!·cleste, 

esta uo ba it·ro ela Villa Nory e sat·vida por ele vadores n vapol' 
da forp ele 43 cavallos . A agua provem d e uma n ascente si
·tuada u o lJtO'a t• den om ina do Dou s Portões e é el e s uperiot· quR
li cla rle. Ten~ S . G;ulos 2 .000 prcdios, clous DancQs . um o 
Un ião com o CH.pita l ele c inco mil cont~s e que dá ele clíviclen clo 
aos seus accion is tas 25 pot· ce~ to: l'uncc inn a em um bom p•·oclio 
propr io e es tá mon taclo co m o maior caprich o; wn:t cast\ de 
camb io , q uaLro lto teis e di versos l'estaut·:•.n les , oi Lo pharncnc ias;-: ' 
<150 eas:ts comnlet•c iaes, t•·e3 typogmpl1i ;cs, d () us j ornaes a Opi-' 
niã? e a 'L'ri ú~t?UL POjJit l cw , du as sociedades rec reat ivas o Ctuú 
S . Cr.wlen se, que funr.ciona em um IJo nib preclio propt·i o e es tá 
ornado com luxo , o Grup J Dramc~tico , e tu na sociedade ele bc
n elicenc ia i tal ia na. A cidade con ta ouze escú1as p ~tb li cas, de 
ensi no p ri mario e mais du as <>m S. João ela L~gô:t . Ha unu 
biuliotheca n a Camara Municipul com un~ 30') vulumes . Tem 
uma emp •·eza be1eph onica. A lavou ra d o municipio c ::msta ele 
ca fé e canna. lia em todo o municíp io 22-l faze nda s de café. 
A expo r ta ção cl c· sse prod ncto é de 20 milhões ele kil ogrammas . 
O Lerri torio domunicipio éaccicle n·ta do, possue campo s e m a L1 as, 
estenden d o- se esta a geralmen.te p~ l a r·egião sorran :t, . O muni
cipio é percol' rido pelos s eguintes. eio~ e •·ibuit·ões : i\Iogy -guasstí, 
Jac().L'é Grau·le, Feij ão , L J bo , Putha~, . On ça, Qucbn -canella, 
i\IeíJ o, Mon jolinho, Chilml'l'o, M tn eJt' IDllo , Con·e nte, 1\g·mt.s 
Turvas, Neg•·os, Quil ombo, Agua Vermel ha, ,\ra l'as . Cc>bacc iras 
o G•·e,.orio. Ao mnnicipio perten cem as es tações do V isconde 
d o i i ~ Claro. Colonia, S . Cal'i os , Visco11cle do P i nh a l, Angico, 
Monjoli nlt ·J, .Jacaré, Babyloni:1, Flor esta, Canchim, Capão .I 'N to, 
1\ gua Ve •·m elha, Aral'aby, e Santa En cl.o ~ i:t, ; e 03 bairl'OS Villa, 
Ne ry , Vi lla Isa bel, V illa Put'PZa, Ave n ida Prado, Olhos ele 
Agua, Agua Fria e Agu a Qnent~ . O municípi o confina com 
Al'<tra qn a t·a, Belé m do D~ sc u lv aclo, Ann~po li s, 1{ io Cla•·o, JJr o Las 
e Ribeirão LlonHo. A pop. ela c idade é ele 8 a i O mi l h a 
bita ntes e a elo mnnicipio de 40 mil. Solicitamos toda a a tten
ção do gove t·no pa l' a lil.o bella e opulenta ci dade . Lt;ra el la um 
dos pontos m ais j)L' Os pe ro~ e m ovim enta dos elo l ~staclo at6 o a nno 
ele l8QC1, quando appa recet·am os primeit·o ~ casos es ponl't neos do 
m nrbus a mal'ill ico com cnractet• clevastaclo t· . Ela tres an nos con
secu~ivos esl:i a cidade s ob o clomiaio f.• tal desse agen te des 
trui dor, que já ·tem cei fa do innume L"as vi el as e am oaça tran s fm·
m al-a em uma v as ta ne.a·opo.l e se o Gove l'no não o ife rec(lt' co m
ba te val en te. sem ·tl'eguas, ao inimigo tra içoeit·o e contumaz. 
Quan·to a nós, S . Car los rece nte- se pi'iocipa lm enLe da falta ele 
agua canalisacla e ela fa lLa ele esgo tos. . Um OLTtt·o inconveni en te 
que se nos afigura ele grande monta é a aggl omeração na ci dade 
ele traballl ad or es d es tin ados á agricul tu m , os quaes v ive m se~ 
nborea do commercio, na maior prom iscuidade e são refracta

· l'i ns a mai s ligúra noção ele a ssei o . O unic') remecl io para sanar 
~ão g rande mal é os municípios , a utonom os com o são, cleCI·e
t a r em a n acionalisa.ção elo com??WJ"Cio . P ouco im por ~a qne a 
Assem b! é"' Estacloa l Yéie a l ei por i nco ns ti tucion::tl. No dia em 
que ·tot.l a~ as ca m<tl'as municipaes tiverem cl ec t· e ta clo tão sa lutar 
e patriot ica medida, os nossos legislado•·es n ã1 te•·5.o outt·o r e
m eclio senão sali<; l"aze t· a os jasLos 1·eclamos da opini~o. Então 
veremos os nossos patri c ios, que per a mbalam pel as Clllacles elo 
interior em completa occios iclacle, pt·ocut·at•em no comme rcio 
um:t, occupação ubil e hones t?. .. D ixei. S . Carlos com a mais 
p ro fn nda sa rtLlac~e, tal f01 a f•dalga lt nspecl a gem que cli spen 
sou -m e.- V o·tos htço para que ::ts epidemias nil.o mai s a Jhgellem 
enchendo o campo ela m ol'tc ele cente nat·es ele caclaver es c en 
·torpecenclo o se n caminh a r pt·ecitDite para a conqti is ta de nm 
futuro g r a ndioso . 

CARROS . Arro io elo Rio Gmnde elo Snl. JlO mun. de Pi ra~ 
·t iny . Acct•escente-se no !im : T e m sua ori gem pr·ox.imo :.í. nas
ce u le elo Salso e desagua no Ma ch ado on Corr êa~ . 

CARURÚ . Riacho das AlaQ"oas . Accrescente-se no lirn: 
Desagua na margem clir . elo rio Ca nhoto, trib. elo i\Iunclabú. 

CASCAVEL. Cidade do Ceal'á. Accrescente- se no nm : O 
mun . l imita-se a o C'! . ,;om o Oce::t no; ::1 1!:. com o mun . ele Bebe
r ibe ; ao Su l com os d e Araca ly, Mont cla "Nov:'. e Qni xadá; e a 
O . com os rl e Qnixaclá, H.dempçii.o, Gua.ra ny e Aqu i t·n,z. Compl'e
h e nde os povs . l'itombe i •·as, Bo\ix inb1 . Bana ne ira s. Dana cl<t. 
Cilpongn , At·eas De! la s , Ba n a Nova e Jacarequa t·a. A su a P"P· 
atting-e hoj e a .22.000 h al>s. Co..tam o mun. os r iús Cho•·ó, 
P it•ang-y q, Mal Cosinh a 'lo : :t,S sel'l·as M<t t<tfJn ery, Rcclo ncl;\, 
P L' iaoca , Brilo , Doque irão, Fe ijão, Mello, F el ix, Ca ipol'a, Urnbú 
e Ch·ossos . Nelle ficam a.s l ng!as Qne imada, Meio, Senote, 
Umary,V erm el ha , Su rubim , Ca içaro., Sussuarana , Feijão, Mello , 
P a tL- Secco, Cajaseil'a, Jurema, Bestas, Maracuj á, Lage , Peixe, 
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Carnahuba, P edra, OsMs, Nova, Cédro, 1' rapiá, Calcanha r , 
Cupim, F emeus e diverstl.S outras. 

CATA GUA ZES. Cidade de Minas. Acct·escenle-se no fim : 
Ass im, em ·JS\J9. descrev i essa cülade pelo Jo ,·?wl elo ! 'ommc?" IJ in : 
A's 2· horas c[ ,. · madrugada elo d ia 24 rle ,i ane it·o de ixe i a c :dade 
lie Santa Lnzia elo Caran gola . As 8 hur n.s ela manh ã parei n a 
estaçiio elo Rodeio , onde <1gmHde i durante duas hot·as a cheaada 
do t rem mb:to que me devia conduzi t• á <:idade de Ca t[l,gn~zes . 
Passei pel as es tações de Campo L impo, 'Vista Al egce, A1·acaty 
e 'l'ury -assú (pat·acla): A es tação el a V ista Alegre, pertenc ente 
ao mun . ele Leopoldi na, (\ca á margem clir. elo rio Pomba e 
defr on te elo clist. do mesmo nome, que flca á esq. do rio e ao 
qu::..l e ligado por uma ponte ele macleil'a , que ha via desab:~clo 
tl'es d ias antes. Dos lados el a estação conem o;; ribeirões elos 
Bag ,·es e elo Moi•1ho, ambos afTls . c!Õ l"io Po mba . Dahi pa rte 
o 1·amal que va i tet· á cidade da Leopolcli na. En·t,·e Vista 
Alegre e Aracnty a estrada passa par i) a margem esq. do 
Pomba [JO l' meio ele uma ponte ele feno . Arac;•ty fica á esq. 
elo r io e nella 11ca o edilicio do antigo er-genho centt·al, que 
deu o nom e á es tação. Ao mei o- dia c heguei á estação de 
Catag·ua7.cs . Fi ca esta cülacle siLuada em terl'eno mais ou 
menos plano á 0.sq. do rio P omba e á d i r. elo ri beiriio i\1e ia 
T'ataca , que 'recebe o Lava- pés, que atrave~~a a cicl alle, e a -176 
me tros ele alntr a sobre o ntvel no mar . E bontto o aspecto 
ela cidade, pns to que es teja algum tanto decadente o não apl·e 
sen·te o movimento Cjtte linha ha tr es ·a nnos . Suas ruas são 
arbol'isaclas , r ectas, lat·gas, col'latHlo-se per petld icula t•, um tts, e 
obl iqua tllen·e outl'a s, alg-umas calçadas a macada rn, com pas
seios na maio r pane cime.1t~.dos e il l ~tminacla3 á k r ozene , 
p nsanclo - se em substitui r a illuminação por u.cetyleno ou pela 
el~ ctr i cicbcle . Os predios são na genet•al i lacle ant igos , di s t in
gu indo- se . porêm, alguns modernos e ele goste, . Dentt•e os ul
t imos sali onLão- se o Paço ela Camara, o Lheatl'o. o preeli o em 
q ne ftmcc iona a agencia elo Banco de Credito iteal de i\Iin a~ , o 
Gt•ancle Hotel V ill as, a casa ele r es iclencia de João Dtuu te P e
l 'CÍl'•' , a el e Zephel'ino Jose el a Co& la a as estações elas es tt·aclas 
el e fen·o Cat·qjuaz s e Leopolclina . T em >as Uos e boni tos largos , 
como o ele Sa nta Rita, a,jarclinaclo, com a nHt.triz, a casa ela 
Camara e um a r Lis tico ch afa eiz no centr o : o elo Marecha l F Jo
l'iano, nnt ig- o la rgo elo Commm·cio, com o iheatt·o, um bonito 
jardim e úUUt•o cbafa t•i z; o do Rosal'io, com um cruz ziro e um a 
c:1pella em começo. A citlacle ·tem agua ca nal t acla q ue, posto 
seja abunda n te, não é boa . e esgotos, sendo a clesca1·g~ f• ita 
para o r io Pomba . . A, ma triz é u~ templo m~cles bo ; ntto t e m 
·torres . O ft·ontes ptclO e bomto e o mtet'JOl' e mu tto pobre . 
T e m e aHar- mór com Santa Ri ta ele Cassia, paclroeira ela 
cicl aclr, c o ::ianLo Sepu lch ro. No co1·po ela rg t· eja ha mais 
clous aHares e ncestaclos no m·co cruzeir o, um ele S. Se bast ião 
e ouLr o el e Nossa SPnhoms elas Dôees . Possue mais u ma c<t
pell a elo Sac ramento com o Coraçiio de Je:;ms e um corredor 
com um n icho e cl nas imagens elo Senl•ot· elos Passos. A sa
c lt rist ia é es paçoso!. e lem um n ich o com o Menino J esus . Além 
da matri z possuo uma capellinha no cem i terio Velho, á 1·ua 
Dnque ele Cax ias. O theaLro Recreio CMaguar.ense, sitllaclo na 
p raço\ Floriano P ei xotn, é um eclilicio ele mnit0 gosto e bas-· 
tan te espa çoso, é o pl' imeit·o tbeatr o elo Eslaclo. Tem um a 
ot·clem com 2i cama rotes , galel'ia e uma pla iéa que c 1111]lO t'tu. 
5-LO cade iras . Possue elous bo n.i bos panuos ele boca, um com a 
v is U<t da cidade e outro com annunç ios em fot·ma el e lequ e : 
'l'em no p;1v imento inferior , ao l ad o, um bem sortido botequim 
e no p;:wim ento superi or . na frente, um a espaçosa sala ele bailes . 
'l' em a cicl,lcle ainda um h ospit •l de cadclade da Associação 
I-Inmanilaria 1\·jnta 0 ':Pres de Gatn.gua7.es , que funcciona e1n 
u m preelio par licula r e é dirigido pa io b en~merito cidadão Jos~ 
Gustavo Colte.n; t~m 30 lertos e clous sem lte nos, u,m que es l ~ 
trancado e outro stluado no a lw do mol'ro ela Boa. V• s·ta, a 
mat'"e m di t· . elo Po mba, que é t l'ansposto }JOl' uma ponte de 
mad~ira. O commercio üa cidade é a lgu m tanto an imado, ha
vendo casas com mér ciaes que ve ndem a un na lmente 6~0 : 000$ . 
A incl ustria é quas i nulla . Ha duas fabricas de cer:oe.ia, elous 
engen hos ele bznefi ciar ca fé, pertencentes um a J oao Dual'te 
F el'l'eii"O & C. e oubro a i\lul' "'e l & Il'miio , e duas serrarias 
a , vapor . O mun . limita-se c~m Pal ma, Leopoldina , l:l . J oão 
Ne ponmceno, Ubà e S. Paulo do Mtt r iahé. E' 1~egaelo pel.9s 
rios segni n t": Pomba, Novo, que üesagua na. estaçao elo Bar ao 
de Camat·n·os · Pat·do limite entre Leopold •n a e Cataguazes , 
e que d<s~ .,.~~ ~ pouco ~cima el a es tação ele Vista Aleg t·e; Meia 
Pataca, qu~ n asce na serra ela Onça , no clis t. el e Cata.gua
J.".ino e fa z @arra dentl'o ela cidade eiP f+•ente ao Malaclou t·o; o 

Passa Cinco, q ue clesagua n:1 esta~ão de Si n imbü ; o F umaça oti 
Kagaclo que atea vess:t os dists. ele Sant' An na e V ista Aleg re 
e desagua na es tação el e At·acaLy; o Chdpot:ó, que desagua per to 
el a esta!(ãO ele D. E uzebia : tados esses 1·ios sii.o ·t t·i buturios elo 
Pomba ; o Pit"es, que n asée na ser l'a elo Descobet·to, no clist. 
(l o llamamty, c o l:l. LOl\t'enço afHs. do rio Novo; e o MUI' iahé, 
q11e a travassa o dis t. elo mesmo nome e se para S. P au lo elo 
ililtriabe ele Ca·taguazes. ]~' pel'COl'l'iclo pelas seguintes sel'!' as: 
Neblina, Tu im no clist. elo La ranj a l, On<;a, entre Ubá e Ca 
taguazes; Q.uiabos, n as divisas ele S . Pau lo do Mariahé com 
Cataguaze3; e D scoberto, limite ele S . J oiio Nepomuce no com 
Catao·uuzes. Tem as seguintes cachoe it•:J.s : a Alegre, na fazenda 
de J~sé Hen)'iques Perei L'a ela i\lalta, no rio NoYo; o 'Pombo i'o l'
maclo pelo r i be irã0 Passa Cin co; e os Dous Tombos de Sá 
Fortes e do Roch edo, no r ibeil'ão Meia Pataca . O mun. com 
põe-se dos oito el ists . segttintes ; ela ciclarle, H a rn .:tr ll.Ly, P ul'to 
ele Sa.nto Anbonio, Ca ta g-ual'ino, a t; 'Ligo Enpoçnelo, Santo An
tonio elo Muriahé ou Ca mapuan, l:lan t ' Anna, LaranJ al c V ista 
Alegre; e os povs .: S. José da Laginh a, S. José clp Ct·esci 
um a., Jacat·é, a lém ele ont.l'OS . A ell" pe1·tencem a~ seguin te; 
estações da est•·ada ele fen·o Lenpolcl in1.; Sa n to Anto!Lin, D . 
E uoze bia, S inim bú, Bat·ão de Cam argos, Catag uazes e Ar acaty, 
a !em das oito estações ela Es t1·acla ele F <:n·ro Catag u~zea ; cidade, 
São Din i r. . Philippe elos Santos, Ca rlos de ~muj o, S::tnf Anna, 
J oaqu im Vieit·a, Gl ori a e Sa nto Atrton io elo ~ü rahy (Brej o), 
A pop . cht cidade é ele 2 500 haus., elo dist . 8 .000 e do 
mun. 35 .000 . A in s·tl'ucçiio pri nu1.ri a é dada em 18 escolas 
estacloaes e e m qua tr o m u nic ipaes . E s·tá creacla e não in s tal
l acla uma g scola Not·mal. . IJ:' um elos m u nic ípi os ma is cal'e
eiros elo ll: s tado. A expol'lação des·te pr ocluc to, só na estaçiio 
ele Catn,guazes, ascende à 600 .000 a t·robus . E' o segundo ri:w
nicip io na producção de café; o pl'imeiro é Leopold ina . Da 
cidade parte a es teaela üe fe l'l' O ele Calàguazes, ele propriedade 
elo Banco Constructor elo Bl'azi l, que vai até Santo Antonio do 
Muriahé com o dese nvo lvimento tola] de 50 kils., compl'ehen
clen rl o o r a mal q lte pal'be do kilomett'O onze e di ri ge- se á po
voaçãn ele Sant ' Anna . Na c idade publicam-se a Gcbzetcb de CcbiCb
gua.z-es, o Jonwl ele Ll1inas e o Agriculto•·· 

CATÚ. Vi lla da Bahia . Accrescente- se no fim . A vi li::L fic :t 
si tuada á marge m clit· , elo r io elo seu nome, afl'. .do Pojuca, 
9.2 kils . da E . ele F' . ela Balüa ao S . Francisco, 30 d istante 
ela Matta e ciclacle ele Alagoi uhas . T em duas praças , a elo. 
Malr iz e a elo Comme•·cio . Além ela egeeja matl'iz, ba ma is n o 
Juun , capell as nos anaiaes ela Poj uca, Sitio Novo e S . Miguel. 
Os t~ 1·•· e nos são de massapé e por isso occupaclos por nHt il'o ~ enge· 
nhos . Os h abs . occupam-se na lavoura da catltla e al guns 
criam . Foi elevada C1 freg . em 1796 . 

CAXIAS. Parochia do R. G. elo Sul. Li nh as ~ ~· e s depo is ele 
- cln ·mesmo anno - accl'escen.te- se : e e le~acla á vi !la po t· 
Ac to de 20 ele junho ele i SPO . 

CEARÁ- M I RIM . Cidade do R. G. do No r te. Acct·escen
·te -se no fim . O S1·. José Pacheco pul)!icott n o .1lmcmcbh elo 
R. G . rlo Norte ( '1897) o segu inte : « Est ·~ florescen te c idade 
esL{t colloca·la em uma co ll ina, ao lado di r eito do rio ele seu 
nome. Seu aspec·tt> ofi'erece aos obs: rvaclores u m hori zon·te visua l 
ele uma leg ua ele ve t·chtcle ira fiores·ta. Superfi oie . -:- 2.800 k ils. 
qn aclraclos : 48 de N . a S.e 60 ele L . a . O. Limi'tes .-
0 Ceará- \1irim é l imi'baclo ao n orte pel o rio Maxa r aogttape, n.o 
sul pelo Cavalcante, a L . pela Passagem ela Villa , Gen ipab(,, 
e Maçara ndub:t, e a O. pe la Barr a da l'tii lbã , Se t·ro·te de São 
Ber.to e Cauassú . Po]n.Zação. - No ul timo r ecenseamente ele 1890 
attingiu a população de s~u mun. á gmncle cifra de 27.000 habi
tante.> . Clima .- E ' sa nclavel, egua l, ja pelos ve nt0s dominantes, 
já pela proximidade elo mar, já pol' es·ta t· gar ant ida pelas mon
tanh as e florestas, p ~lo t erreno, es tado ele cnl-tivaçiio, e d istri 
bui ção das chuvas. Pr oducções .- E ' especial par a a canna ele 
assucar, do que se pótle dizer que não h a no 13razi l outr •t te rra 
egLtal pa l'a o plantio ela ca nna , pois são innumeras as van tage 'ns 
qu e oil'er ace seu valle, pres·tanclo- se t a mbem . para o mil ho, 
feijão, algodão, cafe, em fim ·todas as especies ele legumes e 
ce l'eaes . Ecli(ica.ção. - E ' uma cida de bem ecl i l:icacla, tem bons 
eclilicios, ·taes conto: Cadeia, Atheneu, casa ela Camara, Mer
carlo, Cem iterio, F on te Publica , E grej a, que é o pon to culm i
nante, sendo sem l'i val neste Estado e ela P arahyba, enc01lleanclo 
apenas em Pernambuco a Egreja da Penha que no compr i
mento é menor um va lmo e na l argura maior um , sem i ncluir 
o convento, suas torres que tem iiO pal mos de a l tum offerecem 
uma cl i versão aos espectadores. Tem bons cha le ts, sobr ados, 
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dos quaes destacam-se pela boa construc~ão e asp~cbo o dos 
Srs. Drs. Barr os, José Antunes e Meira. I-Ia tres pra~as de
nominadas -· Praça d' Alef,'ri a, Praça elo Mercado e P•·aça ela 
Matl'iz, sendo a ultima ampl~ e :nbor isacla, na qual es tão 
situados á Matriz '3 o A'the neu, a Praça elo Mercado é pecruena, 
porém boni ta e asse iada . Comprebende 50 ruas, sendo uma 
des tas calçad<t ; dois bainos- R i beira e Cidade A lLa . Inst?"1.1-
cção . - 'l'em dua~ cadeira s de ensino pl'imar io, um a elo se xo 
masculino e outra do sexo feminino, susten·tadas pelo Es~>Ldo , 
urn a outra do sexo masculino, man·tlda. pelo governo municipal, 
além ele outras part iculares . Afóra estas cadeiras existen·tes na 
cidade, ha mais kes, sendo uma em Mttriú, para o sexo 
feminino, outra em Ex t remoz para o sexo masculino e outra 
n o. Capell a, egualmen te pat•a o sexo mascul ino. Capell.as. - Tem 
o Cem·á-Mirim as seguintes: Capell as ele S. Benedicto, em 
Mudú, ele S. Miguel em Exlremoz, de S. Fmncisco, no enge
nho deste nom e, sendo es ta ele propriedade pat·ticulal' e mais 
·tres nas povoações ele Quiry, Capella e Itapassaroca . - P ovocb 
ções . - Além da sécle tem as seguintes : Hapassaroca, Genipabú, 
Jacuman, Muriú , Estivas, Extremoz, Jacoca, e Quiry . Des·tas 
são marititnas Jacuman, Muriú e Genipabtl. A mais an·tiga 
é a ele Ex·tremoz, que segundo documentos officiaes foi ed i
ftcacla no seculo passado por pacl1•es ela Companhia de Jes tts, 
que alli fundaram em breve um convento o qual hoje está 
bastante arruinado e a bandon ado. Os padres fizera m aldei a,mento 
e cathecbese elos índios . A povoação de Extremoz, mantem-se 
ela pequBn a lavoura, cu!Livada i:Í margem ela l agôD. ele seu 
nome. Tem uma cadeia, em estado ele elecaclencia, e o resto do 
ant igo pelourinho. Extremoz teve nos tempos idos a ca·Legori a 
de vi !lo. e foi por lon go tem po séde do Ceará-Müi m. E' pre
ciso dizer que as povoações adj acentes ao mar vivem quas i 
exclu sivamente ela pesca e as demais são suste ntadas pela 
laYont·a e criação. lUzas . -Tem duas denominadas: Estin,s e 
Ilha Gunde . Rios. - O Ceará-Mil'im entra no nnw. no lagar 
Duas Passa:rens, atravessa-o ele O. a L . e vae desaguar no 
Oceano ; o rio Agua-azul , que é aJil. elo Ceará-Mirim; o elo 
Meio que banha de L . a O. o mtm. e desemboca na lagôa 
ele Ex tremoz; o Maxarang·uape n o limite deste com o m1m. de 
Tout·os. L agôas . - Tem as segu int es: Extremoz, Gaspa.r, 
Lag-ôa Compricla, Lagõa Gra nde, L agôa da Ponta e Lagôa ela 
Vacca, sendo essas tres d~ pouca extensão, as denominadas 
ele Grava t:í., Ge1·vasio, Cambitos, Cotia, Caraúba, Maxaranguape, 
Kag<t do e Genipapo. As lagôas . cle Gaspar , Ex·~remoz e Lagôa 
Compt·icla , nu11ca seocara,m , 1·es istindo mesmo a os tt•ernendos 
aunos ele 77, 78 e 79 . Vias ele communica,ção. - l-Ia as segui ntes 
es•traclas publicas : A que liga a cidade á villa ele 'l'a.ipú, pas
sando pelas povoações de Capella e Hapassaroca; a que prende 
a séde elo mun . á capital do Estado, tocando em .H:xtl'emoz; 
a que communica a cidade com a p.>v. Genipahú, cortando os 
enge nhos Triumpbo, Uni ão, L a rangeir as, Guarn.ny, · Ilha 
Grande, Massangana , Timbó, Cruzei ro, Barra ela Levada e 
Estivas, onde é sut·prehenclida ou encontrada com c! irecção para]. 
leia e pa,ssa pela Lagôa Grande, Ceará, L'taposa, Poço, Estivas, 
c Pastinha; a que atravessa o rio, á mar ge m dir . elo Ceará
Mil·im, dividindo- se em duas linhas : uma que ·tom a a clirecç[o 
ele Mul'i-ú adjacente i margem esq. elo citado r io, tocand o nos, 
engenhos, C<1rnaubal Guaporé, Trigueiro, P <traiso, Palmeit·a 
En1burana, ·verde-Nasce, Cruze. iro, Cun1be, Lagôa, Th1ucuipe, 
Morl'inhos, Bica e Veados, a outra que segui' ~m Clirecção ao 
norte para o mun. de To1n·os passando pelo v alie elo Maxaran-
guape, e a ele direcção cli ame'bralmen~ J opposta com segui
mento ao mun . da Macahyba, a qua l Loda no s vallesinhos de 
J orge e Massa ra nduba, e mais uma de pouca irnportancia que 
faz a communicação elo mun. com Egreja-Nova,, Locando no 
povoado da Jacoca. O Ceat·á-Mieim 'teve a n·tigamen·te pot• sécle 
a vill a ele illxLremoz que está ·transformada em decaden·te 
povoado. Pela Res. Prov. n . 321 ele 18 ele agoslo ele 1855 foi 
·transferida a sécle pat'a a pov. do Ceara-Mirim ; -tendo 
em que foi elevo.cla a villa. A Re.•. n. 345 ele '! ele 
setembl'O ele 1856 r evogou a de n. 32 L que transfe1·ill a 
villa para a pov. elo Ceará-Müim, sendo novamente decre
tada a transferencia pela Res . n. 370 de 30 ele junho 
ele 1858. O setl valle é de duas leguas de extensão e 
safreja 300 mil pães de a ;sucar. Tem 60 e taut os engenhos, 
sendo muitos clesLes com tul'uina, alambiques, e tc. 'l' em fa bri
cas para o ·fa bl'ico ela farin ha, officin as de Cal'pi n teiros, 
marcineiros, oleiros, sapateiros, pintol' es, ourives, foglle
teiros, funileiros, fel'l'eit·os, selleiros, a lfaiates, e tc. A 
impo1·tação Cle mercadorias es trange iras e de outros Es
tados é calculada annualmente em ;200:000$000. Exporta 

algodão, assucar, borracha, aguardente, pennas ele garça, 
pendões ele cann a , especialmen te par a colchões, tabúa, que 
a bu nda excessivamente nos alagaclos . O fabrico ele aguardente 
a ltinge a mais ele 800 .000 litros . Nas cimen tos. ca,samentos e 
obitos. - Calcula- se annualrnente·em 1.00U e ·tantos nasc imentos, 
500 casamentos, e 400 e tantos obitos. A soci eda·le do Ceará
Mir im é muito r r- gular . Ha um clu b clen rJmin o.clo «Club Recrea
tivo», boa banda de musica, etc. Aos sabbaclos tem lagar u'ma "'·' 
feira que faz affiuit• grande numero ele pessoas e pToduc!.os ele ' 
di versos mnns. O Ceará-Mirim não é suj ei"bo á secca, por ser cer
cado de mattas vir:rens e elevadas, o que aliás concorre para a fer • 
tilidade de seu sólc . O seu povo é verclacleiramen le pa triota . 
~la Guerra do Paraguay um a phalaugP. ele voh m tarios seguiu 
em . pe6l elo Brazil e lá obtive nome . 'J'em uma gloria 
bastante sali ente . l~e lipp e Camal'ão, o grande, que legou 
ao Ceará- Mirim, que lhe ser viu de berço, um nome que 
já mais s3rá apagado. A sua barra es tá situado. a um n. l egua 
ela harra ela capita,l. O se u rio tem uma semelban ç<\ elo Nil o, 
pois as inundações trazem uma natc~, a qual faz gmnde pro
speridade . Depois que ell e chega ~o alveo ou le ito cultiva-se a 
mandioca, a bananeira, a mamone1ra, o arroz e grande variedade 
de fructas . A cidade do Ceará-Mirim, a cuja categoria foi 
elevada no anuo d e 1882, es tá ao N .O. da capi·tal do Estado, 
da qu a l dista sele legtlas . Sua pacl roeit·a é Nossa Senho1· a ela 
Con ce ição. 

CECILIA (San·ba). Ba irro no mun . da capital ele S . Paulo. 
Accrescente- se no fim. Foi elevado á clist. em maio de 1899. 

COR VO. Rio de Minas. Além do que se acha nos AccJ•esci
mos elo li vol. accrescente-se mais : Nasce, segundo uns, na 
serra ele S. 'l'homé, no Jogar Gavião , e, segundo outros, n a 
fazenda elo Campo Formoso, pexto el a seua do Campo Bello . 
Recebe mn.is os carregas Caquencle, elo Rancho, Faria e ribei
r ão elas Lages. 

CHAPADA. Dist . de Minas Geraes, no mun . ele Minas 
Novas. Acc rescente-se uo lim: O clist. está si tuaclo a 18 kils. 
da Eéde elo muu . , ao N . deste, ex tenclenclo-se ele ~- a O. num 
pittoresco planalto, á margem esq. do rio Capivat·y, de onde 
se av is ta la rgo e magniiico horiw nte . Confin a com os clists. 
da cidade ele Mi nas Novas, ele Agua Limpa e Sucul'iú e das 
cidades ele Grão-Mogol e Arassnahy. A pov. tem 200 casas, 
formando seis ruas e tres praças. Além ela egreja matriz, tem 
qu a·tro capellas sob as inv ocações ele N . S . elo Rosario, N. S. ela 
Saucle Senhor Bom Jesus ela Lapa e Sant' Anna . Calcula-se a 
pop. ~m 8.000 habs: Ba11bam o dis·t. os rios Ca pivary e Se tn
bal. Planta-se algum rumo, muita catma e cereaes . Cria-se 
pouco gaçlo. O el ist . dista 18 k ils. ela sácle elo mun. e ele 
Agua Limpa , 30 de Sucuriú, 36 ele N . S . do. Piedade e 72 de 
N. S . ela Graça ela Capell inha . 

CHAVANTES . Nação i ndígena . Accrescente-se no fim: 
No B oletim ela Commissiio Geor;r . e Geolog. elo Esta do ele São 
Paulo, n. 4, encontra-se o seguinte a resp~i'bo desses selvagens : 
" Os Chavo.nl.es são índios elo campo e vivem exclus1vamen te 
elo que nelle ba ; são ele 1e1. escu.rn, quasi negra, suj os _e mais 
[elos elo que os Cayuás . Desta tl'lbtt apenas Vl.OJOõ urn mclivi 
dno, a.jucla creança, na fazenda cl::t Agua Boa ; pouco pod emos 
dizee que lhes d iga respeito corno 1·esultaclo ela nossa propl'ia 
obsel'Vação. Segtmdo inform a m os sel'ta nejos, estes inclios se 
altme11tam de cobra, ratos, largarLixas, vermes do chão, bichos 
ele tar1uara, coco, palmito, etc ,; fazem as caçadas queimando o 
campo, pondo- lhe cerco e matando a pauladas todo animal que 
busca escaplli l' do frJgo . Ascasas ou r a nchos fazem- nas ele palha ou 
da folha das palmeira incla.iá, muito abuncl a11 le no campo. Afin
cando as pontas no ch ão e atn-nelo e m cima as exl l' emiclacles.da 
r ama, o todo affectaudo então a form a ele um peq aeno forno, em 
que com difficulelade duas pessoas se abrigam. Nada cul·tivam e 
por jsso passam vida m~se ravel nos campos . Com ferramentas 
t oscas ou ponha de páo, fazem profundas excavações á busca 
elo mel ele uma a belha miuda, em pregando dias em um tra
balho que lhes não dá ele come t· senão por al$'u ns instantes. As. 
suas armas são o ar co, em gera l mais aHo ao que um homem, 
a flecha t ambem muito crJmpl'id a e emplumaria, uma g1·ancle · 
maca ou tacape, feita elo cerne dn1·issim o elo a lecrirn, algumas 
a ll'ectanclo a for ma ele pesados remos com laminas coetanbes, 
chnços ou páos con1pr idos com as pontas endur ecidas ao fogo. 
Nos toldos ou ranchos vivem em pequen as familias, cada qual 
fahendo vida ápat· ~e . No s ·terreil'OS immundos empilham quanto 
deixam ela sua miseravel alimentação : ossos, espinhas de 
cobra, craneos, pelles apodrecidas, etc. Os sertanejos teem es tes 
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i nclios como mais mansos, mas ladrões inconigiveis, fazendo 
enorme da mno ás fazendas ele c ria.r . Nos se us la t l'ocini os teem 
n auclacia el e pet·aeg uir o g·a,clo fl echado ate den tl'O elos cunaes ; 
fu g indo qua nclo pt•cse n ~i dos , e, se0unclo consta , são itnenciveis 
na ca l'reil'a J..>elo campo á fot•a. Nu nca ata"a ram o homem 
bl'an co, CUJa s ttpel'iodarle r eco nhecem e r spe itam . Quanto á 
Sll (t lingua, nada sabP.mo3, sendo cet·to que o Cay uá não a entende 
a hso lu tamen te . .1\Iartins, enumerando as tl'ibtts do gr upo dos 
Ges ou C1·ans, tota lme nte d ill'c t·entes elos T up is, r estos talvez da 
raç n. 'l'apuya, expulsa do littol'a l, cita O? Cha vantes como fi
l tacl:Js a este r amo e os colloca no centro de Goyaz. Serão os 
Clt avan t2s do Pat•anapanemn algttrna tt·i bu em ig t· ada elas mar
gens do AJ.·aguaya ou do 'l'oca ntins? E' possível, tanto mais 
quanto se reconbece D grande cli1le rença de typo e de cosLumes 
e o vivPr miseravel des tes ind ios , como se furam i n trusos encu t·
r a ln.clos num tel'l' i torio ma is des l'avoreciclo ou como vencidos 
evita ndo prudentemente a sa nha dos vencect'or es . Dos Gnara nys 
vi mos a.penas poucos representan tes es Labe lecidos em poure 
al c! Ga~ . sita na bana do 'l.' i b~gy, e uns canoe iros, descidos da 
colon t:l. do Jatahy em navegação para i\~a t to G ~·osso . Pat'e ~e
ra.m - nos me.nos r obustos do que os C:uyua.s e ma1 s lews , embol'a 
de tez mais cl ara elo q tw a lgnns des tes e de qtte os Cor oados . 
Não são numet·osos no vn lJe do P aran a panema, e. ao que consta , 
são em igrados das margens elo Parag llay . DiiTic il e aval ial' 
a popu lação selvi cola do v alie do Para na pa nema; não h a mesmo 
bas a. Jgum a e m que se possa apoiar qtul.l quer est ima ti va a 
respe ito. E' cet•to que o i ndio, não obstan te <~ sua viria er rante, 
Lem povoações ou nldêas, em a.lgu mas das quaes, seg undo i nfor
m a~ões dos caçadores e elos q tte se tém empan hado em varias 
batzclas para cast igar a aud acia do bugre, se conta população ele 
mais de m il alm a~ . Uma exped ição destas, qu e penetro:t nos 
Agudos a té o r io do P eixe, refel'e qu3 os índios só numa aldêa 
r euniram dons mil homens, excl uin do mulheres e ct•eanças, que 
levaram a um pon1o afas tado e livre do a taque doa i nvaso t·es . 
Achamos por ém exaget·aclo esse n umer o de guet•t•eiros se lvagens, 
q ue a ser veNiacle it· o nos levaria a est ima t· o n 11 met·o ele indi
vidttos dess11. t l'i bu em cerc11. de lo . ooo alm as pelo menos, t om ando 
a população adnl ta como um qui o to da massa ger a l. Suppo 
mos q11e os Cayuás, que são os mais n ume rosos denLl'o el o val le, 
não attingem a 3 . 000 : os oukos incl ios não som ma m tal vez 
5.000 . » . 

CHAVES. Cidade do Par á . Accrescente- se no ftm : A co m. 
dlvide.se em qua tro circumscripções : da cid ade,_ de A.r a pi xy, 
de H.eb~ r cle ll os e de Goiaba!. Co mprehende a Ilha l\Iex1ana, 
Flech as, Punhampé, Carneleão, Mela ncias, F acas, Juncal, Cy
riaca , Marreca e as pontas do Carmo e elo E . San to; os rios 
Tar tar ugas, Pacajá, Guajará, Guaj ttr tt, e igarapés Preto e Adão. 

CHER E NTES . Selvagens do Brazil. Accr escen te-se no rtm: 
Sr . Ig nacio l\Iout·a pu blicou na Provincia elo Parâ. (1896) o 
seguinte: « Em todo o percu eso do T oca.n·t ins enco ntram- se r e
pl'esenta n tes el a trib:1 dos Ch erent~s, gente accommodada e u u
merosa : uns !'cito t l'ipola trtes de botes , ou ~ ros cama ra das , 
quas i ser vos . Habitam uma pequena região ele uma e ela outt·~ 
m at·ge ns elo T ocantins na couliuenci a dos t r es l~stados : P1n·a 
i\Iarnnbii:o e Goyaz, m~ i or d ste qu dactuelles . O Chereu te ~ 
manso, e ·tem uma conslituição de famí lia bem I'egularisacla, 
:tcc• tto.nclo os bons oíftcios do. calocbese r aliglosa , qu e alll é 
lleLerm inacla pelo bispado de Goyaz. Os ch efes são res peitados 
não só p los se us na aldeia, comn bambem nos povoados, on l~ 
enLt•a m fa r tla clos cle capitão. Qua ndo o recenseam2n to ela aldeia 
a Ltiuge a um certo nu mc1·o éle hab itantes , funda-s uma nova 
<1 ldeia proxima , sob a clirecção de um novo ca pi tão, ind igitado 
pelo che(e ela rtue foi subd ividi da. . Os r presenta n tes dessa 
trib tl são de fei ções grossei ras , de es ta liura mecll a na, cabellos 
clul'os e gr ossos, sem nenhum a tatuagem ott marca no cot•po, 
m as tendo totlos os tt·aços da r aça mongolica . Na alcleia an
dam nús , á modo. sel vagem; na cidade to~os se ves ~em ã pa i
zo.na ou fa rdão-se, confor me a suacotego L'la . J?aptisao-se pat·a 
serem melhor conh ecidos nos povoados e pr at iCam, pot• t ole
l'!:m cia a lcrous actos da raJi .rião catholica , mas no fu ndo não 
abanddna1~ a.s suas crenças pri mitivas . Solemnisã_o as e~taçõcs 
df.! a nnp, fazom 1'\ ill cer t1s t empos fes tas cer imomosa3 as fo r
mi gas, a.os peix:es, ús caças, com o n m an Ligo celta. Os che fes 
vis iLam, ele a n nos ~L aonos , a cap ital tl e Goya,z pa t':t consegu t
rem doa govet•nadores e presiden tes grandes captas d_e ]Jre
sontes e uma quantidade de paten tes com os nomes dos t~ clt g t
t'l. dos por elles onde a lo-um " ;tia to tlo.s chancella l'l as de Es tado 
rabisca qualq~e r cottsf p~l.l~t enganar os i ncolas daqoelles 
deserLos. O melh or é que não só o Es tado Lem de claT as pa-
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tentes como, outrosim, fornecer as fardas e barretinas para ós 
n nvos officiaes a u >en les, em quem , go r.dos ou magl'Os, t~m 
ellas de ser vir . A chegada do chefe da tribti é iesteja da , como 
a da um em bai xador; todos acercão- aa delle, ouvem-lhe os 
concei tos e nat•t·ativas , acce itão as gra ças e compenetram-se 
elas novas pos ições. O chefe d ·t t ribu é , como no Anglicanismo, 
o propr io chefe da r eligião. E ' elle quem pontiltca os actos do 
cullo sel vagem ; 11ara isso reves te-se com os ornamentos pe
cttli a t·es d<t tribu e na fren te elos ho me ns que ficam ele pe e 
e m silencio r espai toso, ell e can La, dansa ndo , os orações evoca
dor as da occasião. Seguem-se a esses ac·tos do culto dancas e 
folguedos que prolongão- se por muitos dias e noites . E' o 
tempo em que rein a a com muna na tl'ihu: que muita gente ci
vilis:tda das v illas e povoados p1·oximos vão tambem á aldeia 
ind igen J. sclvagenisa1·- sc nesse t empo. A constitu ição civil dos 
Che t•entes não adopta completamente a egualiclacle: ha· uma 
especie ele ar is tocrac ia de cas ta a que pe rtencem sem duvida 
os descendentes de an tigos heróes ou capi-tães. Os manceo oa e 
raparigas desa:t li n h :~.gem são destinaclos ao casamento, para 
isso a bandon am a família no começo da adolescencia tiara re
colh ere m- se a dous g randes bart•acões, um destinado aos 
h omens e ou tr o ás mulhere~ , a que a g ;mte dos povoados chama 
Con,;ento. São eilectivamente um a especie de r ecolhimento ou 
collegio, onde os moços aprendem o exercicio do a rco para a 
caç•t e pesca , e as moças o traquejo rusLico da casa. Os que 
não perte ncem a essa linhagem fo1·mão a gleba da tribu e são 
com o que destinados á peos tiLuição e aos t r a balhos mais rudes. 
O casam en to é t ratado entt•e as ramilias : são os paes que de
cidem elo f uturo dos filhos sem consulta i- os , e os declarados 
noivos acceitão o ma trimooio mais pa ra se verem livres das 
pr isões em q tte se ach ão do que por amor. O dia aprazado 
para as fest tS oupciaes é de r egosij ') para t·)cla tribu, como S3 
se ·tratasse df.l. fe lecir.lade de um pa rente , mesmo ele um irmão. 
Prepara-se g t·a ncle e a bu nd a nte repas to, afim de chegar para 
a vadiação de t r es dias: todos se ves ~em de orna mentos festivos . 
A noiva , rodeada ela s duas familias , das suas an:iigas e dos 
velh os , espera na casa em ·que se acha pt·eparaclo o banquete 
das bódas . O no i v o, rodeado de ·todos os rapazes da ·teibu, tem 
de suj eitat•-se á provação do tóro, isto é, ·tem de carrega r um 
pedaço de madeira correspon ·lente ao peso da no.iva, fazenclo 
esse exercício d esde a porta do conven~to até a casa em qne a 
sua predestinada o espera, sendo seguido em todo o percurso 
pela galhofa de seus companheiros. Se o rapaz, por qualquer 
motivo, não dá conta de leva r a ca rga alê o fim, é vaiado pot' 
t odos, dando causa a·) impedimen·to elo acto. Não duvidamos 
que esse facto ás yer.es sej a proposital, quando o noivo não sym
p::~thise com a escolha dos paes , A mulher indigena não tem 
verda-leiramen te a posição sel'vil e ani mal da mulhe1· do Oriente. 
E lla es tá longe de se parecer com a escrava persa ou com a eles· 
g ;·acacla ch i neza · n iogttem lhe nega a soberania da casa e a edu
cação dos !ilhas até certa idade, sobre·tudo das meninas, que lbe 
p_ertencem até a a clolescencia. Emquanto o índio pas>a o .dia a 
caçar ,a pescar ou a dor mjr na taba, a mulher ou filha emprega-se 
no r oçado,na pecp1ena cultura da ma ndioca e no preparo elos man
jares pr opr ioa do a ppe tite ind lgena . A conducção ela m a ndioca 
em ce~tos proprios (aturás), trazidos por e !las da roça a té a casa, 
faz clesen vol ver as forcas physicas do bel! o sexo, dando-lhes 
u mo. feição viril, es tl'agando loda a p1ast ica q t1e, ·como clon
zellas, ·ti ve L·a m nos primeiros t empos . O indio, se não ama a 
esposa, tem-n a como uma companheit·a am iga e necessaria. 
Notei na minba viagem que os indios são de costumes mais 
p uro > do que os ci vili saclos, em relação á tempera nça da carne. 
Se exis te a lguma pros tituição na Lribu, e ella alli le vada pela 
gen~e dos povoados . Con taram-me que em uma cachoeira do 
Alto T ocantins, a qtte chamam do Lageaclo, perto das suas 
a llleias, dão-se muüos abusos, comme t tidos pelos tl'ipolantes 
elos b:>t es 9-u e sobe m, a que m vêm elles ajud.at· a puxar a em
barcação a espia. » 

CHOAC ARÉ . R io do P ará. No Supp. do ll vol. Em lagar 
de Cboacaré leia- se Cb oacoré . . 

CHRI STINA . Cidade de Minas . Acceescente-se no fim: Em 
2!) ele dezembrv de t 897 pu l•licou o J orn.tl do Commercio a se
gni tl te C'mmun icuçiiu rJUC lhe diri g i: « A's 7 horas e 20 mi· 
n11tos da manhã do dia -17 du corrente abando n · i Caxa mhú 
co m o col'ação saudoso pelos bons a migos quo ahi cleixavo.: 
Depois de -!5 m inutos d v iage m cheg- uei á es tação da Sole· 
dad , onde tome i o lrem para Chl'i s tin a . Ao sah i t• de3sa estação , 
a esLracla de fet·ro a &t·avessa ttma ponte ele feno sob1·e o rio 
Verde e diri ge-se pam a e.> tação ele Silve~tre Fena11, aituacl<1. 
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h::t povoação do Carmo do R io Verde. Es la povoação Gca _em 
urn a elevação, :i esqueecla cl0 rio Veecle , do q11al clis l~ 15 ktlo
meteos: ·tem, a l.éin da 1-:1a teiz, a c~pe ll a ele S. SebasLtao c um as 
150 casas . En lee .. ilv es l ,·e i<' euaz e Cltrist in a passa- ss pela 
par~tda elo R ibeit·o, banhadn. pelo riheü·ão do Car mo, que vem 
da fazenda do R ibeiro e desag ua no n o V~rcle. Da parada rlo 
Ribe iro a linh a ferrea sobe a serra elo Pinbeirinho, a qua l 
desce pouco depois ao approx im ar->e ele Chl"ist in a. A' s 10 horas 
chegue i a es ta es tação, na c •dade do mesmo nome, ua margem 
esquerda elo ri o Lambal'J:", q11e I e m m;n a pequena . ponte de ma
ele it•a na enlracla ela clclacle, que ftca na ma1gem op_posta . 
Ubrislin a é um:1 c icl ~de s itu~vl::t en·Lt·e :1s serras clenomtnaclas 
Ped e a Bt·anca Pouso Frio e Chei st in a, em Jogar e levado , offe
recenrlo ao vi~jantz q ue a con templa á di stanc ia um aspecto 
·tris te e melancolico. Paeeceu-me uma cidade abandonada e 
morta. Ne lla notei a solidão dos tumulos . Com ruas (10) es·
tre i·tas, a lgumas mal calçadas,. outms sem calçame n to nem 
passeios, sujas, com casas a n L1gas, estragadas e a lgumas a 
desttbarem com praças acanh adas e caberias de maL·to, sem 
commel'cio' nem in elustt·ia, sem a mais insig- nificante clemons
·tl'::tção de viela, sem uma nnica fa brica, C_hdstina é uma cicL1cle 
ri va l ele Baepencl y, e ofl'et·ece a quem a Vl !:> Ita a. mais pun!l'eote 
e elesoladoi·a imp1·essão. Em acleantacla decreplLLlcie, Chnstw a 
es tá ·pl'es Les a desappal'~ ce r. Tem duas eg re_pts: a ma~r1 z e a ele 
oanto Antonio, \enclo- se desmoronado a elo R osarJO. A matr1z 
ê nm templo grande, situ ado e~ um~ pmça toda esburaca_cl ae 
con •plu tarn enle abanclo!'-ada . . l em a esqu ercla um. chalnr~ 
consti•n iclo em 1869 e <L dt!'e1ta um cL'UZe ii'O e o cemtterw. ]1 
maio bonita no ex terio r elo que no intel'ior. No fro ntesp ic io ·tem 
um relogio, dons s inos e ci nco janellas, po1: cim a elas Cl't aes 
lê- se : - «O povo á r eligi ão.» O intel'ÍOt' é pauper1·imo . • i. lém 
elo altal'- mó t· com o EspiritCJ San to , padroei r o da c tclaclc, tem 
n o corpo da egreja mais tres ahares , __ o (]e Nossa Senbo1:a ela 
Conceição á direita e os ele S. Sebas\tao e S, Ben~d!Cto. aes
que!'cla . A' cli!'eita elo a l tar-mor ltca a capella do Sanl tss tmo 
oaCI'alllelrto decen·temente ot·nacla , e á esqnercla a sachristia 
com a ima gem elo Senhor dos f assps. A eg 1·eja c]e Santo Anto
nio, situ.:~.cl a no largo ela Caclea, e um templo leiO no exter t?r 
e nointedor, sem tot·r es , 'l.'em umsóalta.r. No cor poda egrep 
ha qua·tl'o quadros g-t·osse ir am ente pintados: de S. João, S . Mar
cos, '. M>l'L heus e S . L ucas. A ·casa ela Camara, que tamb3m 
se r ve de c:1d ea, s ituacln no largo ela Caelêa , é antes um a n; o
eles ta casa par·ticu lar elo qne um ecl ilicio publico . A salot das 
sessões é indecente . O m ercado, ao l ado da Camara, é um 
j)cqueno ·telheiro muit1yareciclo. com um _PDUS~ de tropeil·os . 
Tacs são os umcos e ·!Jhctos dn. ctclacle. Ch riStLna possue !lns 150 
predios, 22 casas commerciaes, duas pbarm acins, uma ·tasca a 
que chamiio ele hotel, um bilhar e urna \ypograp hia, onde se 
imprime a Ga zeta clcb Ch~istincb , que ·tem se is annos de exis
tencia,. Não ·tem medico nem <tclvogado fot·maclo. P ossu e um 
gabinete el e leitura com 300 volumes . O cemiberio fica no 
morro do Quebra 'l'elba; é todo murado e tem um gradil el e 
ferro . Não possue cape i la . A cidade tem excell en te agua mal 
canalisada e é il l uminada a ker ozene. T em quat1·o escolas pu
.blicas, sendo duas pa r a cada sexo, e um a noctnrna, man ti cln 
pelá. Municipalid ade . A popu lação ela cidade c tle 1. 000 habi
t antes, pouco mais ou menos. A léste da cidade cort·e o riu e. i
riio do Bode , que forma um a grande cachoe ira n a fazend';' cl;J, 
Cachoeira e na cidade clesli sa- se pOl' um a ex,ensa e lmd a 
"TUta. Os a naba lcles ela ci dade são Bul'aco Qtlenl.e, à margem 
do ribeirão elo Bode, e Hul'aco F rio, ó. m a rgem elo L a mba ry, 
Ji cando de perme io a elles a cidade . A renda ela Muuicipaliclacle 
é de 25 contos. A lavoura elo município é a elo fumo . IIa vas·ta 
eno-orcla de porcos, exportando- se muito toucinho. Cbl'istina 
"j:í. foi uma cidade habitada por homens ricos, ele onde lhe veio o 
nome. de cum quibus, por que et·a conhecida, tomando o nome 
ele Cbristina em h onra da finada imper a·Lriz. O clima ela ciciada 
é um elos melh ores ele 1\Iinas . 

CI NTRA . Villa elo Pará . Em loga,r de villa leia-se cidade 
e accrescen te- se no fim: Passou a denominar-se Marncanan 
pe la Lei n . 518 ele 28, de ma io el e 1897, ·tend o sido elevada a 
cidade pela Lei Prov . n. 1 .209 ele 11 ele novembro de 1885 . 

CLARA (Santa) . Arr ai:t l elo R io ele J aneiro. Linha pr i
meira em Jogai' ele a rra ia l le ia-se Dist. Linhas d uas, em Jogar 
de dist . do Var re- Sab e leia-se mun . ele Ila pel'Una . Accr escen
"te- so no fim : Consta el e 18 ou :lO pequenas casas forman do uma 
só rua; ·tem um a eg-reja edificada no ponto mais alto do pov. 
como a de Va rre-, 'ahe , fi ca na ma t•gem d ir . elo ribe irão do 
Ouro e está ligado a Faria Lemos por uma regular estrada de 

r odagem, por anelo se fa7. a mút• parte elo seu pequeno comm cl:
cio . A sua diminuta pop . estit clil' idicla em dous g rnpos - Mt
n t>i1·o e l•'luminense - entl'e os quaes se o ri g i n:~m con/iictos 
l rovocaclos pelo espi ri to el e bai l'l'i smo. T e m e<c hola . 

COAR Y. V ill a . do Am azonas. Accresccnl<1 - sa no fim: No 
1nun. Jicam os igarapés e t·i os: Sú1imões, lnu ~t, Maguary, 1\'la
r ina n, Copé.:t, Assú, Pacú, Poç~ el a Pecl1·a, li;a uhai:an, A.pul}#, 
Cama r it, Piloto, Ajua1·:í. , 1\Iar aquer y, 'l'rocary-mll'y, Juçar.:J,, 
i\1irity, 'l' imbó, Tv,ra uaçá; lagos : Arraia, Ca ioé, ltecl unclo ou 
Davicl e Preto. 

CODÓ. Villa el o Ma t·a nhão. Em logal' de vi lb leia- se cidade . 
Accresce ntc- ~e no fim : Fui elevada :í. cidade pela Lei n. 133 
el e -!6 ele abril de ·1896 . 

' cOLONIA. Villa elo Piau hy. AoCl'escenLe-se no Gm : I<'n i 
elevada á cidade com o nome de .Floriano pela Lei n. 1'14 de 8 
de jn lho de 1897. 

COLORAD O. Arroio el o R . G. elo Su l. aLI'. do. Iv;thy . 
Acet·escente- se no fim : O Sr . A . Va rella o menci ona como 
a!f. cb margem c1 it·. el o Jacuhy . 

CONCEIÇÃ O. E s tação cb E .. ele F. Cent~·ai. el o BraziL 
Liuhas 2 : em Jogar ele Ont·o Fmo le ta- se : Benpm•n Con 
stan t. Accresccn~e-se no fim: Fic<L ;i, nuu·gem esq. elo rio 
Parahyba el o Su l e tem um:t e legante eg i·cja, cons·tl'uicla ct ex
pensas do fallec:irlo Si mplicio J ose l<'el'1·e ira ela Fonseca. Perto 
Jica-Jhe o l' io Conceição , gue clesag ua no Pa1·a ltyba . 

CONCEICÃO D O SERRO. Cidade el e Minas Ge t·aes . 
Accresce nte: se no ltm: 1\ local idade está s ituada em um 
plano inclinado elo morro cl~. Boa Vista a·te á ponte el o Lava
pés , segu indo-se uma p.la nJC JC em qne se <tch a o ball'L'O ela 
Bonclei r inhu . Con fina o d is t. a E. com o de S . Domm gos elo 
R io elo Peixe, a O. com o do Riacho l~undo, ao N . com o de 
Gorregos , gue pertence ao mun: elo S~l'l'o , ao S. com os cl i ~ ts. 
do Mon:o e Sa nto Antonio do Rw Abano. T em 300 cas as, lar
mando oilo nms e qtHt tt·o praças, caJ ea e casa da c~1,m ;u·a. 
Alé m ela mat t·iz possne as capel las do Bom Jesus de i\Iatt•Js i
nhos de Sa nt' Ann a e Rosario. A pop. do clist. é >tpproxima
dam~nte de 4 .000 habs. Segu ndo aul igas t radições, essa pov. 
começou nos primeiros annos do secul o passado Segundo a l
"'11 ns foi cr eacla pa rochi a pelo . \..1 vará ele 16 de fevere i t'O de 
in!' e p rov ida em1737; e segund o ouLr os,_ pelo Al var á de iG 
el e janeiro de 1750 . A dous kil s . da Cid ade passa o r 1o 
Sa n·to Anton io, que corre de NO. para SE ., não se ndo nave
g?. vel e pouco piscoso. Em suas margens e.seto abundam c1Ia
man·tes e our o . F icam a E . as serras da M1na. e ela Fert·ugem, 
que tom am a direcção ele NO . e a. O. a do Cieó, que se pi·o
lon~a por muitos ki ls. O clima é t e mpera do; nao h~t molesL tas 
encl~micas. Consistem as rir1tte7.as ua turaes elo clist . em fel'l'O, 
our'l e d iaman·tes . A pal'te occiclen·tal elo cl ist. ·tem .ce!'l'ados, 
te r renos pedregosos enLremeiad os ele campos e capue.1r as, b<ts
tante l'erteis e po ticas ma ttas VJl'O'>ns . A pa l'Le o!'lentul, ond e 
h ~t abn nclan

1
cia de minet·eo ele 

0 

fer1·o, t em t ·•mb<m op timas 
te rras pa1·a cultm·a e a lgu mas ma·ttas vügens. Na parte se
ptentr iona l predom inam os pastos ele cap un go i'c!Ln:a e n a me
x·idional ns capnen·as . P1·estam - s bem as · t~nas a cultura do 
1nilho, f~i,l ão, arroz, canna, café, algodão, mand ioca e u1.amona. 
J~ ' bastante prosper i\ a indusbria pastol'il. O gado é expol'taclo 
para a capi ·tal elo Eslaclo; o mua t· é vend ido a negocia1rtes elo 
gener o, que o levam pari), o l!;spi r ito Sa nto e out!'os po!l los; 
o Janigero existe em quanLiclad<J insignificante. Fabr tea-se 
assncar, aguardente , optimos queijos e '!'ant,~ ig~; expoda-se 
to twinho, cale , gndo vaccum e muar . Dtst>t o dtsL ela c1dade 
24 kils. el e S . Domingos, 20 de Corregos, 36 el a 'l'apera, 72 el a 
P ar auna , 50 clr. Congoo; has, 70 de Fechados, 48 d~ R iacho 
F undo 24 el o Morro, 5G ele rtambé, 3G ele Santo Anton1o elo RIO 
Abaix~, 47 ele S. SebasLião do R io Preto, 4r1 ele Bre.i a ubas e 47 
ele N . S . elo Po r to . Não ~em thea·tro , n~m mercado, nem hos
pital ele car idade, nem i llumiuação . Além elos povs. citados 
no vo l. I, comprehende m:tis o mun. os elo Carmo do Via.mãq , 
F;trinha Fina, Itacolomy c S . Sebastião do Bom Succes'Jo 
(Sa po). 

CONGONHAS . Pov. elo ]<;sLado ele Mi nas Ge t·ass, no 
mun. ela Conceir;.;J:o . A.cc re;;cente- Re no lim : Está s ituado ~m 
um peqneno morro. en tre lllatLas e campos na tivos . Confin a 
com os dis ~ s . ele S . Franci sco elo P a t•a una, Sa nt'A nna •los 
F ech ados Senhom Apparecida elos Carr egas e Santo A ntonio 
da T a per'a. Tem umas 80 casas, formando cinco ruas, t endo 
a principal uma egreja . A pop, é de 1.GOO baba. Banham o 
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di~t. os t·ios C0 11 g'O nlns e San t.a Maria. Cul t.ut•a ele cet•eaes, 
ca nna. cn.fe e out ros generos. Cr iação de gado . Dista 48 kil s . 
dn. sede elo mun., 2·! ele Corrcgos e ele S:tnto Anton io cLt 'l'a
pe t·n, ·18 el e S . Fl'a nc isco elo Pa t· alltla e 118 rl e Fec!Jn.clos. 

CONQUISTA . No ,' upp. do IT vol. Jl:st1.çiio . Linhas 2: 
Em l ogat• cl l!: st.ado ele S. Pau lo Je ia- s v de 1\Iin as G.•r :tes. 

CONTAS. R io de Sa nta C;tth :1 l' ina, ari'.· elo Pelotas . E m 
l ogat• el e Santa Ca thal'ina lei•t ·se R . G . do Sul e a acrescente-se 
no ftm: ac ima elo passo elo Luizinho e ab:lixo elo do Mala Cara, 
onde vai'Olt G umersi ndo para assola r os Estados vis in hos. Re
cebe o Sil vei r a e o Barrucas . 

CORAÇÃO DE JESUS (SS . ). Parochia. ele Minas, no mun. 
de Mo ntes Cl a ros. Accr eseen·te-se n o fim : Acha- se siLuacla 
nm um e3 t l' · i to val i e p:J uco profundo, á m ar g·em esq . elo rio 
Ca nna brava, afl'. elo Paquy . e m meio de extensa cbapacla, 
levemente ondulada, que se d il a ta a per det• ele vist.a pelo im
menso pla na lto ela vertente or iento.! do S. F t·ancisco, fot·manclo 
com 0' tabolait·os e veredas em clerredot· esplendid~ pai r.ag~m 
e um h orisonte amplis ,i mo. A espaços. ca pões e os mattos 
q ue margeam as cor r entes do dbeirão e dos cor r eg: os inter
r ompem a unil'ol'midade do tel'L'eno, mel h Jr sob1•esah tndo, com 
es·ta esp~cie ele accesso r io, a belleza do t~:tnorama que. ctt·cum .la 
a pov. O a rl'a ial, que sa estende a~ sope de um outeu·o, ao s .. , 
para a borda do Cannabr ava, entre clous pequ3nos COL'r egos atls. 
do mesmo rio, compõe-se de um as 200 casas, cebertas de tel h as, 
d" um só pav imento, om geral bem conse rvadas, limpas, ele 
aspecto a legra e constnlit.las pelo modelo commum ás povs. 
sertanejas. A matriz está ecliftcada ao fundo de uma especie 
de p!'aça ; além d a matl'iz possue a capella de Sa nto Antoni o ; 
ambas s rn tol'l'es. 

CORAÇÃO DE MARIA. Vi lia da Bahia. Linhas 3 : 
de pois de kils. leia-se: collocada a t res kil s . elo rio Po_i uca e 
a ponco mais el e u m do Pal'á·m i1• im. Ult ima l inha risque- se 
Oliveira (fpeg . ) e acc t·escente- se no fim: J:i'o i incorporaria á 
com. ela Serr inha por Ac!o de 3 ele agosto ee t 8J.2 . Nasceu de 
um a an~ i ga capell a e:·ecta em t enas de Bento Simõas . 

COROADOS. Incl ios. Ac01·escen te- se no fim: No B Jlctim dcú 
Comilli~sãJ Ge'.lf · e Geolog. do l~sta · lo ele S . . Pau lo, n . '1, l <l-se : 
" Os Cot•on.clos e os Cay11ás occupam [JL'Jnc tpt\lmen t. as tel'ras 
entl'e o rio Ivn.h y e o P al'anapanema, mas p:tssam quas~ sem
pra este ultimo rio para a margem nol'te, fa.zem lllcursoes no 
v H lle elo rio elo Pe ix e e r iio mesmb até ás m argens do 'l'ie lé. 
O Cayuá é mais numet·oso e occupa maior e xtensão den~ t· o elo 
v:d le. Os Chavanles h abi tam os campos e ra l'a mente appare
ce m n :~ be it•a elo rio . Estes incli os, que parecem pt·oceclet· ele 
uma. raça vencida e emigrada, 1emem -se tanto dos outros i!l
clios como elo homem branco que lh e ·toma as tenas . O Co
r oado, a julg ar pelo asp:'cto de a lguns inclivicluos des ta tl'ibn, 
qnc vi mos como canoeit·os na navegação p :t ra Matto Grosso, é 
robllsto. en troncn.do, es paclaudo, ele estatura m édia ou pouco 
a ha ixo ela m edia, cabeça grande, rosto largo, c·J m os maxilla
L'PS mui to clese nvol vi tlos, olhos pequenos e vivissimo.s . E' o 
i ndio mais 11 no e mais audaz destas paragens . Da sua lin gua 
nã.1 n os fo i possi.vel ·~omar inclicaçii'J a lguma, sencl<', porém, 
certo que n em o Cay ua· nem o Cb avante a compreh nde. i\Ia r
Lius , estuclaoclo os in 1ios elo Braúl, divid i u-ns em oito grnp~s 
etnog•·a phJcos, basea ndo- se, na faH:~. de outros monument·Js 
h istoricos, na comparação da base le xica da Ji ngua, ser>indo
se , e1rtretan"to, ás mais elas vezel, ele vocab ulario incompleto ou 
insufficie ote . Segu ndo este sabio viaiante, os C.:oroaclos, bem 
co mo os Cay uás, são pt·oximos parentes, se nd o classificados em 
u m dos grupos dos Tupis elo Sul. E' poss i1•el essn. ident idade 
de mça, mas, como o nome Coroado, applicado tão só mente paio 
habito que bem es te tnLl io de apar a1• o cobello pot· egual acima 
das o1·eli.HlS, dando ao restante do cabello a fúrm a de corõa, 
pó ele t~t· cabimento a. i nela pal'a a s tribtts da mais di versa ori 
gem q1te baiam adaptado egual cos tun.1e, cliffici l é cli~ er s i o 
Co!'oadn do Par anapanema é descendente dn mesmo ramo tup i 
a que pet·te nce o Cayu;), N<L esta·t tll' ét ass im como na cô1· da 
te7,, estes índi os pouco differem, comq11 a nto seja mais um pouco 
ei,Cill'O o typo do. Co roado. » 
· CORRÊ .\. Riach o d e t:l . Paub , no mun. de Taubaté . Ac
crescente- se no fim: Nasce na capell a ele Belém, a t l'avessa o 
matadou ro e vai desaguar no r io Pa ra byba. 

CORRENTES . Vi li a de I'er nambucn. L inhas U: depois rle 
Otho cl 'Agna elo Góes accrescente- sa : Riacho da Palha, La gôa 
do Emy gdio, Po o Comp rido, Pau Amar ello, Sit io de Ari:las e 

S . Ft·a n cisco . .Accr escên be- se no fim : 01•ago N . S . ela Conce i
ção. Cê~mpt•che nde as seg11in tes capP ll as fdiaeq : de S . Sebast ião 
(Olho rl' Agua elo Góes), N . S . ela Conceiç'ã o (Poço Comp1·i •lo) 
N. S. Mãe elos !Inmens (Lagô1. do Emygd io), N . S. ela GL"aç~ 
(Campo Alegre), S. SebJs ~iiLo (Pa•t A m a reli o, S , Sebastião (Si tio 
das Arêas) e S . Francisco (:3 . Fran c isco) . 

COUTO . A. t·t·o io <ls R. G. do Sul, a fl". do rio Jac uh y. 
Accrescente- se n o fun : r ~sce no Rin ciio Nac ion a l e recebe á 
dir . os arroios Caramba, 'l'res Capões, H onol'io Sdunidt, F1·anz 
e Schnoor. 

CRAVINHOS. Estação da E. de F. Mogy~.na em S. Paulo, 
Linhas 7" : em Jogar de - ao mun . le ia-se á com. Accrescente-se 
no fim: F ni creaclo mun. pela Lei u. 5 t1 de 22 de julho de 
:l8:J7. Pertence á com . elo RibeiriLo Pret.o. 

CRUZ (Santa) . Vill:J. el o E. SanLo . Em log n· de villa le ia-se 
c iclatle. Li nhas 2.5 : depois do anno seguinte acc rescente-se: Cidade 
pot· Decreto n. ·19 de :l8 de março de 1891. Linhas 33: em l o"'~tr 
de compr ehende, le ia-se com prehencl ia . Lin h as 33: em lo:;al' 
de vi lla lei a - s~ cidade. Linhas 36 e 37: suppt•ima ·SJ S . Benell~ to 
do Riacho . 

CRUZ DAS ALMAS. Parochia d a Bahia . Linh a :l • em l o
ga l' ele Parochia le ia-s Vi lla e mun . Linhas 1" 2" em loo-a r ele 
n o mun. le ia se ex - cl ist. do mun. Li nha~ 5 clepo.is de ·!8 15 ;ccr es
cen~e-se e ele vada á vi l la pela lei dt! 29 ele jutho de :1897 . 

CRUZEIRO. Estação rl a E . de F . Central do Bm zil. Ac
crescen Le- se no fim: O al' r aial, nncle se acha a estação está 
s ituado á marge m esq . do rio Pa rahyba do S ul, em uma pl~nice 
dis t:tnte :l2 ki loms. da vi lla elo Cr·uzeiro (Embohú) e defronte de; 
mun , do J a tahy, anbiga freg. d o ~a pé . T em u ma ~gt·ej~ em 
construcçã•J , sendo seus pad t•oeiros S . ::iebastião e Sao ta Cecilia, 
quatro rnas c.:>mpridas e de la rgura regular, umas 70 casas 
commerciaes, tres padar ias, duas pltarmac ias, clous ho teis e 
200 ~~asas pal'ticulares sendo a lgumas de gosto. O edificio rla 
e;;tação é g t•a n tle, bonito e commum á E. ele I<' . Ce ntra l e á 
E. el e F. ~I i nas e Hio, que ahi tem o seu ponto inicial. Tem 
tr es pl a·talormas do lado da Cen tm ! e uma elo lado ela Mi n as e 
H.i o. Em cada uma de suas faces lem-se as datas 18$4 e 1885. 
Perto ela estação ha sobra o Par<~ b yba uma b~ l ça q ue transpo l' ta 
os passage iros que da estaç.ão se dirigem ao out ro lado do rio. 
Ahi ficão as o fficinas ela Minas e Rio e a importan·te fazenda 
elo m ajol' Non1es. Não tem agua canal isada , se ndo fot•neciclo á 
população tã~ p•·ecioso l iquitlo pel a E . . de F. Minas e R io, que 
o faz c1n duza· do tunnel, a 25 kiloms. de dis~anc i a , em um 
ta nque montado em um carro ela quatro rodas. As ru as n ão têm 
calçame nto, p~ucas são a~ casas que ten1 passeios cimentarlos. 
O cli ma é extt·ao rclinuia mente quen te. Lendo s ido a popula('iio 
liagdllacla pe lo choler a em n ovembro de '1894. O ar r aia l p ôde ter 
uns 1.000 h a bi tantes. -

CRYSTAES. Dist. de Minas. Accrescen te- se no fim: Es l{L 
s i tuado em nm ser ro·te a menos de 12 ki ls . elo r io Grande, r1u e 
fi ca a E. D~ ve S3U nome ás gmncle3 jazi tlas de ceystaes, 
alguns bellissimos, que se euco n Ll' êllll. nas vf' l'ten tns do serro Le . 
e m qne se a cha collocada a pov. Oclist. é quas i tolo de c~mpos 
n aLivos e cerrados . T em uma bôa egr~.ia e nma capcllinha . O 
comtllet·cio de impo1·tação e ex:pol'taçiio é feito pel a estaçiio 
flnvi a l. denominada Jacaré, no Poço Fundo, a qna1 dista do 
area ial nove kil s . r io ac ima . Sua altitude appl'oximarla é ele 
9.20 me tros. 

CUBATÃO. P arocbia de Santa Catha rin a . Linllas dua s em 
laga r ele mun. <le S . José leia-se mun. da Palhoça e accresce nte
se no fim: Fo i incorp.J ra la a o mun . da Pa i h oça pelo Dec. 
n. 18 l de 24 tle abr il rle 18\H. 

CUMBE. Art·aial da Buhi a . Acc'L'esce nte- se no fim, Foi e le
vado á vil la p ~ht Lei n. 253 de 11 ele junho de 1893 . 

CURRALINHO . Villa. ria Ba.hia . Accrescente-se n o r,m: 
Na ob ra Memo>·ia soiJ,·e o Es tado da Bahia (1893) lê- se « S i
tuada n'uma vasta pbnicie t•odea rla de pequenos .se t·rotes ·tendo 
pot· encos~o. a se t'l'a do Gail'il'lt, a onze legua s ele S. Felix , 
bem etlificada e ext~nsa, com quinze ru as espaçosas orlaclas ele 
bailas casas modernas, na sun maioria ten·eas , potém de 
alegt·e a rclli'tecLura , enviclraç<~das . caiadas e tres gl'andes 
praças : Castro Al ves, Pedro Luiz e S . J os-3 . Na pl'imei r a 
d'e llas. a.ss im chamada pol' em uma de suas casas ter nascido 
o celebre poe ta. acha-sa a mat l' i?. ele N . S. d a Con ce ição no 
a !Lo, c atl'az d'ella o cemiterio. Além desta egreja h a no mun . 
mais as seguintes capellas : S. Jose do Genipapo a duas l eguas 
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da villa, antiquissima e ediflcada pelos jusuHas, Santo An
tonio do Canàeal a uma legua da villa , S . J osé do Si tio do 
Meio a tres l eguas dn. villa, SanLo Anto nio da Bocca elo 
Campo a uma legu a c a de Santo Anto ni o ele Argoim a s is 
leguas , ao Norte, et·ec ta freguezia em 1877. Na peaça S . José 
acha- se a casa do Conselho , edificio imponen te e moderno . 
Nas suas grandes fe iras de épocas remotas, que tem l0gar na 
pt•aça Castro Alves, a bundam o f11 mo, o ca fé, o milho, o fe ij ão, 
a farinha, os couros crus e cortidos, ass im como o gado ca
vallar, vaccum, lan igero, suíno, etc . Estas feit:as Lambem se 
espalham pela praça de S. José : seu commerclo é por isso im
portante e tem suas r elações com a Cachoei ra, S . F elix, 
Atnargosa, Santo Antoni o ele J esus, Conceiciio do Almeida, 
Giboia, Orobó, João Amaro, 'l'apera e Cruz elas Al mas. Possue 
fabricas ele charutos e sabão, olarias e cortum es. Além elas 
quatl'DS eschs. da villa. h a uma em cada um a elas localiclaeles, 
Argo im , Genipapo e S itio elo Meio. O mun . compõe-e ele 
·terras, de ma·trtos e caLingas, havendo, portanto n'es las ü1.l La 
de agua nos ·tem pos seccos e apenas a salobra que corre em 
a lguns ri achos pa l' a o p ,\l'aguassú, que at travess01 o m LJO. cinco 
leg uns da vill a em procura da Cachoe ira . Em consequencia 
cl.isto, sofl'ria a villa muito a. falta de agua; feli~mente por ul
timo uma companhia aquar1a levou a cabo o encanamento de 
::tgua potavel do riacho 'l' i:J calba, oriundo da Serra do Gair irú, 
nove kilometros da villa, comtl'uinclo uma lavancleiria e ba
nheiros publicas, assentando dous chafarizes, onde a população 
se abas·tece a um real por litro, tendo fornecido já a diversos 
propdetarlos pennas cl 'agua a razão ele 220 li Lros de a gua por 
4$500 por mez. A villa orig inou-se d'uma faze nd a que em 1703 
passou a posse de João Evangelis ta de Castro 'l'anaju1·a, onde 
costumavam fazet• estação as tt·o1ns e viaja nles , que transi
tavam na es lt·acla chamada elas minas, de S. Felix ás mi nas 
elo Rio de Contas . Em 1873 foi creach a ft· eg , pela Lei ele 28 
de junho, e a villa p~la rle 26 ele junho de i SSO a qual foi a 11 
de .Janeiro de 1883 i nstalla da pelo presidente ela Camar a d 
Cachoeira» . 

CURRAL NOVO . Di s t. do termo ele Barbacena, em Minas 
Geraes . Accrescen te- se no flrn: Denomina-se hoje Bias I<'ortcs. 

CURUÇAMBABA. Log . elo P al'á . Accl'esce nte- se no fim : 
O. Dec. n . 342 ele 10 de outubro ele 1896 fez esse log . uma elas 
cJrcum ~c1·ipções .~a com. da Came·t:i, dando-l he par a liiT)it~ ela 
fo:.~ elo no Carapa.1o, desce ndo peht margem cl ir . elo r io Tocantins 
a-té á foz do rio P iuclobal, limite com a com . ele Igarapé-mi t·y 
e as ilhas fronteiras : 'l'abv.tinga, Cipó-teua, Acupaquara ' 
C~çíio 1 J ª qaté1 Jacaré- :x;inê'ú, Juraquern e JLima·teua. ' 

D 

DELFIN A (Estr,ção de) . Acct1~scen te-se n o fim : Fica si
·tuada á margem clil'. elo r io Pre·to e cli stan·te ela clclada elo Rio 
l~re to cerca de 15 kilometros . 

DEMARCAÇÃO . Log. n o mun. ela capital ele Pernam
buco. Em loga t· elo m un . ela cotpital leia-se munic ip io elo 
Mnribeca . 

DESTERRO DO MELLO. Dist. de Minas Geraes . Ac
cresce nLe- se n o fim: Esse clist., cuj a sede é a .POV. gel'alm eute 
conhecida pelos n omes ele Desterro elo Mel lo e Mello do Des
tet•t•o, acha-se situado na região ela mat ta elo mu11. ele Bal'lla
cena o t em uma pop. orçada em mais ele 'J.OOO h a bts. O arra ia l 
situado em logar elevado, t em duas eg·L'ej as, a ma tri z e a elo 
Rozal'io, e um as 90 casas, cli s·tl'ibuiclas por uma praça, ·tres 
ruas o duas ladeiras . A uns 500 mett·os a o S . ela pov. passa o 
rio Chopotó . Possue o clist. zonas aut·iferas, merecendo men
ção aquelht em r1ue está si tuada a faze nda ela Conceição e 
onde se encontr i.l m a inda as l:J.vt·as fJU e pertencel'am a 'l'üa
clentes, h oJe de to1o abandonadas . O cuHivo elos cet·eaes con
s titu e a princi pal lavoura do clist. H~. na pov. uma velha casa, 
no bairro do Rozario, r1u e,. diz a tyacli ção, foi constl'l!icla pelo 
protoma t·tyr el a Inconüdenc1 a Mmell'a, o qu 'l l po t· muito te mpo 
r esidio no clist. onde, segundo collsta, Linha propriedades. 
Dis ta 36 kilometros ele Barbacena, 2± ela cidade do Alto R io 
Doce , 30 de Mercês do P omba e elo Livr,tmeuto e 42 do Bom 
F im elo Pomba . 

DIAMANTINO. Villa de Matto G1·osso. Linhas 19 depois 
ele maio ele 1874 acc1·escen te- se depois :i comarca elo Rosario, 
da qual f:oi clesmemb,·ada e elevada :i com. com a denominação 

ele Alto Par.aguay Diamantino pela Lei n. 106 ele 16 ele ju
lho de 1895 . 

DÔRES DO PIRAHY (N. S. elas) . Parochia cln I io 
de Janeit•o. L inhas duas em logat· ele mun . do P i1·ahy leia-se 
mun. ela Bart·a elo Pit·ahy . 

DOURADILHO . No suppl. do II Vol. A l'ro io elo R. G . 
elo Sul, n ~ mun. da capi ta l. Accrescen te-se no fim : clesagua i'fo' 
arroio Ribeiro, afl'. el o r io Gu a hyba . l\asce por duas vertentes 
com os nomes ele anoio ela 'l'iririca e do Salsa, na sesmaria 
elo Guarda-mó r, limita ndo na sua passagem , ao S . , a co lonia 
Bal'ão do Triurnpho. Recebe o Vieira . K tambem denominado 
An·tonio Al ves. 

.DOURADOS . L og . ele S. Paulo. Linha 1" em Jogar ele: 
Log· . elo gstado ele S . Paulo, no termo, leía~se mun. el o Es tado 
ele S . Paulo, ex. -d is·t . elo lerm o e acct·esccnte-se no fim. Foi 
CJ'eado pela Lei n . 502 de 19 ele mai n el e 18()7. P or su as di visas 
correm os ribeirões P olreiro e Boa Espe l'ança e o rio J acal'é
puplra . 

DOUS ·c oRRE GOS . Villa ele S . Paulo. Accrescente-se no 
fim: Em 189.3 assim descreYi essa villa pelo .Jornal elo Gom
merci9: De Brotas cli l'igi-me para a villa de Dous Corren·os 
passando p elas estações elo Esp1·aiado, no kilome tl'o 60 de Vis: 
co nde elo Rio Claro, Ca nella no ki lomet.ro 71 e meio, Tol'l·inba 
no kilometro 83, Ven tania no kilomeiro 100 e Dons Col'l'e.,.os no 
kilometro 11 O. Ao desembarcar na estação ela vil la desci pot· 
uma l'lli1. algum ·tanto i ngl'eme e depois subi por ontZ.a não me
nos i ngreme, mcdeiando e1rtre as dtlas um insignificante cor
l'ego clenomin n.üo Lageado, que é ·t,·a nspos to po l' tres pontes . O 
aspecLo ela vil la não é f'eio . Acha- s~ siLu acla em duas collinas 
ram ificações ela serra ela Ventania . Pal'te ela villa está entr~ 
os cm·regos do Lageaclp c elo Mira, ailluen tes elo rio elo Peixe 
que o é elo Jahú ; e pal'te n :t base ele uma collina contomad~ 
~el os correg~s elo Lageado e elo Ca!Dp inho ; nesLa ultima parLe 
Jtca a estaçao ela Paulista. Compoe- se ele 16 avenidas que se 
estendem na cl ir ecção ele N. a S. eoito ruas na direcção ele 1~. 
a O.; todas sem calçamento e illum i naclas a kerozene. As casas 
em numero ele 350, sã?, em quasi stla totalidade, do S,Ys·t em~ 
r L!d tmentar, tct·r eas e velhas , ha vendo, apenas, umas ·tt·es ou 
quatt·o tle gosto moclerno. Tem a viila ap enas clous edificlos: 
a i\Jatriz e a C:1sa ela Camara , qu3 tam bem se1·ve ele cadeia . 
A Matriz, a inda não concluída, é um t emplo espaçoso, mas sem 
gosto esLhetico. 'l'em a f6l'ma ele uma Cl'llZ latina e a frente vol
·tacla para o nesc(mle . Está s ituad a no me io ele uma vasta praça. 
O município é percorrido pel as ser t·us da Ventan ia , do Banha
rão, Brotas e F1gueira; e regado por diversos rios e corregos, 
en tl'e os quaes os denominados : l'ie lé, Jahü , P eixe, S . J oão, 
Figuvira, P1·ata (que é o começo elo J a hú), Gavião, J;;spra iaclo, 
'l'ijuco Preto, Arêa Branca, Veado, Lemes e Allemães. Com 
peehencle os bairros· l<'igueira, Paredão , Prat a, Bugio, Bana
lho, Agua Espra iada, 1l. lmeiclas, Lopes, Mat tão, Gavião, Cam 
pos, Ven·tani a e Fazenda Velha. O municíp io confina com Brotas 
Jahú, Mineiros, S. i\Ianoel e S. Pedro . A população ela vill a é 
ele 2.000 h'1.bitanbe3 e a lo munici plo de 7.000 . A vil la dista 
60 kilometl'os ele Bt·otus P:'la estt·acla ele feuo e 30 pela eõLracla 
ele l'oclagem e 8 ele .Mtnen·os. Fot creacl a pal'oclüa elo muni 
cípio ele Dt·otas pela Lei Pr . n. 28 ele 28 de março de 1 ''65 
elevada á catbegoria ele villa pela ele n. '13 de '1G c1 abl'il d~ 
i tiH e á ele comarca pe l,a Lei n. 80 ele 25 ele a.gos to ele :L89.2 . 
Na villa publiCa-se O Combate, que conta clous annos ele ex is
tcncia e qu P. succecleu ao Dolls UoJ'?·egos, p1·imc i ro jornal que 
abi se publicou. A lavoura elo município consiste em café e 
nos demais procluctos da pecjuena cnlturtt . O clim a é bom. ]]]' 
a vill a a bastecida ele boa agua, f] Lte é originaria de diversas fon
tes existentes no carrego do Lageado . O commercio é animado, 
Lep.do a vill a mais vida r1ue a cidade ele Bl'otas . Além el os ecli
fteios acima citados possue mais uma casa de oração elos 
protestan·tes, um club litter a rio e recrea tivo inaugurado a 16 ele. 
julho ele 189~ e duas machinas ele be nefic iar café . E ' Dous Cor.:: 
r egos Jogar ele g rande fLllLtro . Brevemente ser :i elevado á cidade . 
Dahi pal'te um ramal ela Paulis ta que se destina a S. Paulo 
elos Ag~tdos, pa ssando pelo Banharão . >> . 

DU AS BARRA S. Villa elo Rio ele Janeiro, 2• columna. 
U ltim a li nha depois ele Cachoeira Alba ar.crescente- sP : Qui
lombo , Lut~erback, Boa Vista, SanLa Anna elas Tres Bal'l·as. 

DURO . "\rroio elo R. G. do Sul, trlb . da lagôa elos P a tos. 
Accrescente-se no fim: O Sr. A. Varela, clesc l'evenclo-o, diz : 
<<Desce ela se l' ra elo F!el'Val, onde começa por dous braços, ·tendo 
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o mais septentrional os affis. (m . esq.) anoios da Divisa, das 
Pell.l·as (r1ue recebe pela margem esq. o arroio rla S· la,) do En
genho e do Barreiro, e (m . dir . ) os arroios da Porte ira, da Ca
pueira e o Qucbt·a-gnampa, o braço meritl ion::d aYoluma- se com 
:1s aguas (m. esq) do al'l'oio Triste e (m. dir.) elo atToio do 
Lageado, que ~• seu turno dá sabida (m. esq.) ás nguas dos ar
roios ela Derrubada e da 8anga Futlcla, e.aincla (m. clir.) o 
arr•oio do llleio. Unidos os dous braços, dá entrada n Duro o 
arroio do llloinho, por cuja margem esq. concorrem o da Cha
cara e o da Roça · abaixo do !lloinho fdz barra o arroio dos 
Orphãos. O Du 1'0, aitlclil tem otlii'O gr:.i.ncle braço, que nasce 
proximo ao Camaquã, em profundos brejos, campos do~ . llCI'
den·os de José Maria Paz Centena; une-se elle ao ramu Ja des
cripbCl Jog o abaixo ela conlluencia elo Orphãos (m. dir .) Depois 
eles to. ju nc~ão o Dnro divide-se em tres braços : o :1.• segue J1ara 
1~. e desagtta na l:lgôa dos Patos por nma larga barra e ~on~a 
o nome ele !l.l'L'Oi<) J;tr aré; o 2• cone pal'a S . g, fux·ma a lag-oa 
rlo Guaraxaim desemboca na mesma lagoa elos Patos; o. arrolo 
elo Quaraxaim; o e 3° deriva para o S., voltando- o depo1s para 
!3- E. e E. até á lagàa elos Patos: é o canal, em mew de bre
J OS conhecidos por Tremedaes. 

E 

ENGENHEIRO LISBOA. Estação. Li.nha> duas, em 
logat· elo Estado de S. Paulo. Leia-se i\linas Ger·aes. 

ENGENHO KOVO . Parochia elo Districlo Federal. AcC.l·es
cenle-se no fim : A egreja fica situada em um largC' ; tem uma 
s~ tol'l'e . No presbyLerio, que é todo ele marmore. h <t o altar
mór com a imagem da padroeira , que é N . S. da Conceição. 
No corpo ela egreja ficam dous altares ele N. S. elas Dores e 
S. i'diguel, ha abi um pulpito. Ao lado do presbytel'io existo a 
bonita capella elo Sagrado Coração de Jesus. Na sacbl'i l tia ha 
um nicho com a imagem de N. S. ela Conceição . 

ENSEADA DO BRITO. Parocbia de Santa Catharina . 
Linhas duas em logar ele mun. ele S . J osé leia-se mun. da 
Pall10çae acrescente-se no fim : Foi incorporada ao mun. da 
Palhoça. pelo Dec . n. i8J de 24 ele ab:·il ele 18()4. 

ENTRE RIOS. Vil la. da Bah ia . ; \.ccrescet;Ite- se no flm : 0 
Conselho Municipal dessa vi lla deliberou mudar a sécledo mun . 
pal'a a margem da linha fert·ea . O local oncle_era _situada a 
ctntio·a villa ficava em um elevado planaltv lllU.ltO dtslante da 
linl1~ ferrea e equ idistante elos rios Inhambupe e Subahuma, 
donde tomou o nome de J!lntre R ios. Com a mu lança da nova 
vi lla para a margem elo rio Jnhambupe, surgiu a idéa, entre 
os membros ela Assembléa Municipal de se muclal' o nome e, 
num pro1ecto que cahiu, pensaram na clenominaçiio de villa 
Nqva de Jnhambupe. Além deste, lembraram muitos outros 
nome;; e, depois de cada um es tudar, a setl modo, a questão, 
afim ~le fazer uma escolha á falta de nomes historicos pat·a a 
localidade, o povo apego u- se ao nome ela padroeira do logar 
N. S. dos Pra~eres . 

ENTRE RIOS. Bnir1·o elo mun. elo Cruze iro em S. Paulo. 
accrescente-se no fim : Foi elevado :i dist. pela Lfli n. 520 ele 
iG de abri.! ele i89S. Por suas cllvisas pnssam a serl'::t ela 
iVlantiqueil'a o o rio Passa VinLe. 

ESPERA . Rio ele i\Iinas Geraes , aff. elo ChopoL<i . A.ccres
cen to-se no Ilm : Recebe o i::>o uza, Boa Esperança, Cachoeira, 
F ran cisco Gomes, Buraco Doce e Dornellas. 

E3TIVA . . Riacho ele Sergipe, aff. do Japaratuha. Accres
cenLe-se no fim : S. Lisbôa, Chorogr . ele Sugipe, faz menção 
ele um rio desse nome como aff. do ~ergipe . 

ESTRELLA. Antio-a villa do Rio ele Janeiro, Acci·escente-se 
no Jim : Acha-se si'luacla na confiuencia dos ri os Inho
mirirn e I mbarié com o Sar acurttna, distando seis kils . ela 
estação ele Inbomirim. tres kils. da parada do Anhangâ, 
4 k. 500 ela estação da Estrella,. na E. de F. Leopolclina, e 
seis kils. ela bttrm do rio ela Estrella . Em i677 f,Ji c1•eada a 
fl'eg. ele Inhomirim, servindo-lhe ele matriz uma peque':!" Ca
p'ella quo, sob a in vocação ele N. S. ela Piedade , es~a "'' StLUacla 
a seis kils. elo porto ela Estrella . A existenc ta ele uma capell a 
funclatb por Simão Botelh o , clc,licada a N . S. ela Eslt•ella, no 
porto do mesmo LlOI11e e a importancia commercial deste porto, 
fizeram com que , pela Lei de 20 de maio lle 18J6, fosse elevada 
á categoria ele villa o arraial do pol'to da Estrella, com a deno-

minação ele Villa da Estrella. Comquanto fosse o por to da 
Estt·ell:l. elevado á villa, continuou Inhomirim a ser a séde 
ela Ji·eg . até q ne pela Lei de '! ele fevere iro ele i85(), foi ·tran
sferida para aqnella, contin uando sobre a invocação de N. S. 
ela Piedade. Actualment a antiga e prospera villa d9, Estrella , 
um dos gt·andes eutrepostos do commercio mineiro, acha- se 
abandonada, em ruínas e sem moradores em consecíuencia ela 
forte epidemia ele febres de caracter pernicioso, ou typhico, 
occorrirla durante os annos de :1.878 a 1880. Antigos mora
dores desta localidade declaram qúe essa epidemia, que devastou 
a população da villa, appareceu depo is da aberlut•a do canal 
ela Taquara, que liga o rio Roncaelor ao Imbarié. 

EXTREMOZ. Parochia do R . G . do Nor·te. Accrescente-se 
no fim : E' mai.s antiga pov. do mun . Segundo os documen tos 
officiaes foi edificada no seculo passado por padres da Compa
nhia de J es11s, que ahi fundaram um convento, o qual está 
hoje bastante al'ruinado e abandonado. l\Iantem-se essa pov . 
ela pequena lavoura, cultivada 6. margem ela lagoa do seu 
nome. 
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FACÃO. Arroio do R. do Sul, affi . elo l'.io Pardo. Accres
cell te- se no fim : O Sr. Alfredo Varella faz menção de um 
arroio desse nome aJJ. da margem dir. d o rio Passo F undo, 
·trib . do Uruguay. Será o mesmo arroio? 

FAMA. Estação da E. ele F. :Muzambinho. Accrescente-se 
no fim : Fica a 75lm,50 de alura e á margem do Sapucahy, 
entre Ponlalete e Alf'enas. Dista :1.07k,607 ele Tres Col'ações e 
529'<,670 do P,io de Janeiro. 

F A V AXO. Corrego ele Minas . Suppl. I vol. Accrescen
te-se no fim : i'la Ca?"ta da Commissão Geogt·. e Geol. de 
Minas Ge l'aes vem fi glll'ado um c01·rego desse nom .. aff. da 
margem esr1 . do ribaüão ela Cachoeira, tl'ib. elo rio Grande. 
Será o mesmo ? 

FAXINA. Cidade de S. Paulo. Linhas ·tres depois de uma 
clellas leia-se, a. 050 metros ele alura. Accreacente- se no !l:n : 
Comprehencle os uail'l'OS Lagôa Grande, 'l'aquary-vahy' Fria, 
Hambé , Taquary-guassú, Guarisinbo, Porto Apiahy e Pedras . 

FECHADOS . Capella. de Minas Gel'aes : Accrescenbe-se 
no fim : Confi.na com o di.st. ele TL·a hyras, . do mun. do Cur
vello, pelo I'io Cipó ; com o dist. elo Piçarrão ou Senhora da 
Gloria, do mun. ele Di amantina, pelo Parauna ; ao N . com 
o de Parauna e ao nascente com o de Congonbas, ambos do 
mun. cln. Conceição. O pov. limita-se a uma fazenda com 10 a 
i2 fógos, uma capella e um cemiterio. Tem· as seguintes ca
pellas: uma em Dnas Barras, outra em Corregos, outra em Campo 
Alegre e a de Fechados . A pop: é ele 2 . 000 habs. pouco mais 
ou menos. Atravessam o d ist. o rio Preto, os r i beirões Ca
choeira, Queimado, Retiro e corrego do QueiJo . Cultiva- se 
canoa, algodão, mandioca, milho, feijão, al't'oz e mamona. 
Dista 36 kils . do Parauna, 42 de Congonhas e 72 elo Riacho 
Fn11do. 'rem dous povs . Cachoeira elos i\Iachados e Duas 
narras. 

FEITORIA. Arrroio elo R. G. do Sul, no mun . eleS. Leo
poldo. Acct·escellle- se no fim : Desagua á esq . elo rio Cadeia o 
t•,· cebe o Nüs, elo Galé, do MavLO, do FeiJãO e elo .Feixo. 

FERREIROS . Arroio elo R. G. elo Sul, aiT'. elo Arenal. 
Accrescen·te-se no üm : O Sr. A. Varela considera-o como 
afl'. esq . do rio Vaccacaby e diz receber o F01·quilha ou T aquara. 

FERROMECO . Arroio do R . G. elo Su l, aíf. do 1•io Caby. 
Accrescente- se no fim : Recebe á clir. o San ta Luzia, Santa 
Clara, Estiva, Formiga, Perdido e Francez ; e á esq. o Tigl'e. 

FIDELIS ( S. ). Cidade elo Rio ele Janeiro. Accrescen·te-se 
no fim : Comprehende os povs. Santa CaLha1•ina, N. S . elos 
Milagres, Romão, Dons 1-l.ios, Gambá, Vargem· Grande , Bôa 
Esperança, Ipucá, Colonia e Timbó. Tem quatro eschs. pu
blicas. 

FLORES. Vilht de Pernambuco . Linhas 22 em legar de 
1873 leia- se 1783. 

FLORESTA. Villa ele Pernambuco. Linhas oibo depois ele 
:1.803 leia- se ou Alvará de :1.1 ele se·tembt·o de 1802 segundo 
outros. Linhas 17 em legar de 1.260 leia-se :1..266 e a~cl'escente
se no fim ; Inclustria pastoril. 
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FONTE! BÔA. V illn do Amazonas. Acc t• esce n•~e-se no 
ftm: Omnn. é banhndo pelo rio Jtttahy , iga l' apés S. J oão, 
Mirity, Sarampo , p:l.l'an á elo A mba tt ba. 

FORQUILHA . A t'l' oi o elo R. G . elo ::i 1tl, a li'. elo r io U l'n
g uay. Linhas duns. S up pl' im a- se acinn ela l'oz do l'io Li ge it·o 
e subs ti tua-se pP- lo s~gninte : (, i\Iana m as primeit'ê\ '3 aguas 
desse rio no i\IMio Po l'tuguez . Recebe o r io L igeit·o c os a r
r oios L i ge iro e Saulo Antonio » (A. Vttrela ). 

FORTALE ZA . Mon·o ele S. Paulo. Lin ha prim eit·a em 
l o"'a r de no mun . ele Artl as leia- se nos muus. de Al'eas e Quelu z. 
A~cres cente -se no fim : i1 ma rgem clit· . do rio Pa r,t byb<t elo S uL 
P ar ece que se prende á s~ l'l'a ela Bocain a . No alto d es ~e morr.J 
U<t parte em que conftDa m os clous muus. h a um a ja ú ch de 
a rêa, que analysacla pel <t IT:schola Polytechn ica elo Rio acc 11 sa <~ 
pl'esença de aluminillm e s ili ca em g ra nde qna ntidacle, m agnes io 
e m pequena q1tantidacle , cal e fet'l'O em pequenos tt·aços. 

FRADl'QUE. R ibe il'ão de Minas Ge1·aes. Acct'escente- se 
n o fim : Te m sua ori ge m no log,u· d · nornina·lo Picaria, clon ·le 
(leRce com o nom~ de P in tos até o B.ll' l'eit·o; aqui r ece be o Agua 
Suja, cujas cabece iras !l cam nas im mecliações do i\Iorro Ver
m blh o . Vae desn.A'uar a t~es k ils . pouco mai s ou menos da 
fazendrt do M:tt~inh o, airavessanclo a estrada geral que li ga 
Oliveira a S . J oão Bapt is·tL ( illrnest a Carval ho). 

FRANCISCO DE PAULA (S .). Villa elo Rio ele Janeiro. 
Acct'esce nt2- se no ftm : Co mp •·ehencle os povs . Cof]uei t·o, Rio 
Gl'ande, Am•ora, Barra cl>t Bonança, Bana ela Prov idenci a, 
i\lachado, Visco nde rlo Imbê, Serra, San~o Ig nacio, Alto ele Ma
cabü, Camboatá e Ventani a. 

FRANCISCO DE PAULA (S. ). Parochia ele Minas. no 
mun. el e Jui~ rle Fót· a. Accl'esce·nte- se n o ftm: Campreh e ncle 
os povs. Humayt:J. , Conce ição e Pirape tin ga. 

FRE CHEIRAS. Set'l·a do R io de Janeiro. Em Jogar ele 
mnn . ele S. F i:lelis leia·s J en-tre San ~o Anto nio ele Padua e 
j\fon·te Vel'cle, e acct·escen·te - sc no Hm. L iga-se ás set'l·as de t-iãJ 
Ba rth olomeu, S. Pedr o e i\Io nie Verde. Vem de i\Iinas Geraes. 

FREITAS. Es t~cão da 1~ . ele F. Minas e Rio . Acc1·esce n ie· 
se no fim : Dell a p3.r te a J1:. rle F. Muzamb inh o, que serlil'ije 
á cicl:v1e ela Ca mpanha. F ica á margem cl ir. elo rio Verde . 
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GASPAR SOARE3. Dist. de Min as . Accres cen~a-se no 
lim: u; m 9 de ja neiro de •1808 publicou o 111inc•s Geraes o se
g uinte a r espeito desse clist . «0 MotTo elo P il ar do Oasp:H· Sna
J·cs es tá situado na Ji10nl.;cnh a, que lhe cle 1t o n ome e donde 
otrtr' or a so e::drahiu mt1ito ouro. t•es tando-lhe a incb enot•m e 
abunclancia ele l'et- t·o. EsL:í. YoHa clo para o N. :w, ele pittot·esco 
aspecto phys ico, obser vado elos a ltos que o ch·cuncla m : A lt ) 
elo Cruze it· o, do Bo<Jue irào , elo Canga, etc . Co nfina ao N. com 
a Conceiçii:o, ao S . com o Hamhz, ao nascen te com S . Dom in
gos e Sa nto Antonlo elo Rio Abaixo e ao poe n te com Sn.nt' Aunn. 
do R iacho Fundo. E' sécle da f1·eg. e pertence no bi spado ele 
Di a ma n t ina. Ha no logar cha mado Rio Preto um a la po eno rme 
vo ltada pa1·a o na,cen te e que pucle compra·ta·t· ele 80 a '1 00 
animaes . Ha 'lambem na serra clil Lapi nha um n parede de 
ped ra, á imitação ele chafa ri z, dcncl e corre por um or ifi cio, qu e 

·~~m no ce n~t·o, um anne l ele ag tta cri sta lin a . 'l'em I73 casas, 
fot•mando se is ruas e l res pl':lCdS . 'l'em duas eg1•e,jas : a matri z 
e a cape li a elo Ro sari o . A matriz é ele alguma impo1· tan c ia e 
es tá. sendo r econs truicla , sendo a cnpella elo Rosa1·io poiJt·e e 
mal conservada. Sua pop. é ca l cuhcla em 3. 000 habs. l~s~e 
a n ajal foi fnncbclo pelo avent,r r.il'o min eil·o Gaspa l' Soa res , 
confol'me d:cclos consu ltados, em 1755, supponclo-se entretanto 
qtte fora anLes, em :1.700, porque nu ma folh a sol ta ele velhos 
livros e ncontra - se esta ul'tima data. Foi res idencia elo capitão· 
mót·, Sancho Hered ia, n os lempos colon ia.es . A oito kils. pa1·a 
o nascente corre o l'i o Sa.o~o An~o nio , que nasce na se l'l· a do 
mesmo nome, no elist. ela T a per a , 1'ecebe nclo neste cli st .. os r ios 
P icão, Mata Cav allos e o PreLo. E' seu CLu·so de 24 kils. , no 
cl i s~ . , é abunda nte de peixe . I·h tres pontes no clis~., sendo 
im portn.nte a ch a mada Ponte da Maria Mar tins, e cinco chal'a 
ri zes publi cas ordi narios. Passa no clist. uma p :u ·te el a. corcli
lheil'a cln J~spinh aço, com a denom inação ela sa l'l'a do Cipó, 
·tendo o clist. mai s as serras cl' Agua Santa ou Achupe, elo Ouro 
Branco, ele Mata Cavallos, elo T eixe ira, elo Aca.b,t-mu nclo e do 

Rio P1·do. Climn bom . As riquezas natut•aes elo dis~. são O 
om·o e o f~ t'L'O, te n ~.lo havido ·tt• aualln , para sua e'ploraçilo. 
Cttltiva- se ca fé, milho e c:anna tlo as11 tCa l'; cria -sa gaçlo vaccum 
e cavalla r . Ha I ':J.hr i c ;t ~ de asauca l', qu ijos, mante iga, peoiln· 
ctos cerami cns e fet'I'O. As primeit•as são cL pequetta j mportan
cia, as de f~ t· ro , p t•ém, sao haas c\ão optimos J·e• ult.J.clos . 
Di-;ta a se lo üo tlist . da Co :JCeição q natr o " m eia leg uas , d 6C 
Cor,.egos s ·te e mei 11., ela T a pera no ve , ele Congon has 12 , de 
Parau na 17, ele Fl'echaclos 20 . elo Riacho Fundo i O, do Ttambé 
ci•tco , tle S. Sebts ti ão elo R i '> Pt·d to seis e meia , ele Brejau bas 
seis e m~ia , de Sant'J Antonio .\.ba ixco trea, de S . Domingos 
sete e da Senhon1 elo Por to onze . Não ha cade ia ou casa de 
prisão no el ist .. nem il h tminação e mercado . A r eceita d is tri
cLal é el i.iOO';OOO . lia do us povs . o ela P onte ele Maria Ma r
tins e o elo Ribeirão dos Po rcos. 

GOITA. Cicl;Hle de Perna mbu co . Linhas 15 rlepois ele P e
reil'a le ia- se Roza l'io LinlHts Hl depo is de 183<1 lei.a- se : Foi 
çreacla: com. pela Le ~ Prov . n. '1. 80:5 ele 13 ele junho ele 188G 
e instalada em 7 de pneH'O ele 1890 . Co mprzbe néle 0 3 povs . 
Chã da Aleg ri<L, D .wrte Dias, Ar;ude Gmnde, Campin as o 
Cachoei t·a . 

GRAMMA. Pov. ele 8 . P a ulo, no mnn. ele Caconcle . Accres
cante-se no fim. Fo i elevada á clis ~. pela L ei n. 402 de 12 el e , 
uovemb t•o ele 1896, que deu-lhe as seguintes d ivisas : Começam 
no rio elo Peixe, no ponto e m que serve cl cl iv1sa entre os 
muns. ele Caco nrle e clcl São J osé elo Rio P a t·do, seg uindo pot· 
es te rio acima até ú bal'l·a elo rio São Domingos, por este r o 
a té á bal'l'a do co t·rego Cllte vem ela Ag ua Limpa, e por este 
acim a até ús ul timas cabece iras no alto cln s Jr .t·a que serve cl J 
di visa com o mu n. de Poços de Caldas , EsLaclo ele Min as : ela h i 
volta ndo á dire i La até enco ntrat•ett1-S3 as divi sa~ entre os mnns. 
ele Caconcle e Rão João da Boa Vis ta , e segui ndo pelas an \i gas 
di visas a té o rio F a l'lut·o., no Sitio de J osé Francisco ela Cos ta 
R 0za, deixam o ri o e seguein as div isas rmtre o mes mo J osé 
Fmncisco ela Costa B.ostt, e José J ac intho RiJd l'ig ttes até o ('.]to. 
elt~ Sal'l'a ; eln.hi vol ta n lo a dit• <J ita e se rninc\o as ag na> e 
ver tentes do Fartura, até encont l'a t• as divi sas entt·e os mun s . 
el e Casa Bmnca , e S:io José do R io Pardo , e da h i v o! ta nrlo á 
direi ta seguem pelo rumo a ntigo a té o Rio elo P eis:e, onde coma
çaram es ~as di visas . 

GUAMÁ. Cidade tlo Pm·ú. Accrescente -s .~ no lim (ale m cln 
que se acha nos Accrescimos e Col'l'eções el o Ir vol.) O mun . ó 
r t'gaclo pelo ri o Guamá e pel'ls igarapés, i\Iut'Llt'é, Abaca teiro, 
ILaq ny- ass(t, Samambaia, Pataua~eua e J urujaia . 

GUARAPARY. R io elo E . Santo, Ac~ rescent · - .'e no Jim: 
Do J!; , taclo nos informam· «Este rio mer ece ser inel icaclo e nLrc 
os mais llllportantcs elo Estado u 5:o por seu cut· so, pois qne ó 
po uco ex tenso , mais pela prol'ttneliclacle qtJ e L:m e n. exccclle nto 
ba l'l'a que l'onna . Nasce ela r enni iLo de cli ve t·sos J'itr:ltos qu o 
descem das rami r. caçrjes ela Se rra Ger a l a h i c )11 hec t elas p~ lns 
nomes de Gua t·apat·y, Engen ho Ve lho, e .13at.t t:tl. Os IJt•aços fi'"' 
o l'orma m silo o J!;ngonh o Vellto e o Fazencl t1., se ndo ~r[t te l lc en
(l' r ossadn pel as aguas dn Jn boLy, a melft. legoa cln. rot. tot'na~ S .! 
~a ucla l oso ap resentando ]l i'Ofu ncliclacle ele 30 a '10 pa lmos. D'ahi 
pa 1·a cima a navegação só ie m ltt.!;'at· pOl' meio ele ca noas no 
l)t•aço pt·incip:d cio l'io, o Fazenda, até o si t io clenom inaclo 
Gloria que fi ca a du as Joguils ela foz . A b·w1·a, nn ponta sa li
e n te el a cos~a denomin ada Gtta rapary, apt•esen ia cl J 23 a 2<3 
pa lmos ele profuneliclaLle» . 

GU ARAREMA . Paroch ia ele S . P:wlo . ]J;m log-at· ele Ptvro
chia no nnm. ele leia- se: Mun . de S. Paul o, e:~:- cl i s t . el o mun. 
ele . .(\.cc resce ntc-se no fim : F oi creaclo mun . pe la Lei n .. 5?8 
ele 3 ele junho ele 1.893 . Fica ií. esq. el o ri o elo ~eu nome . Com
prahenele os ba i t' t' 03 Uoiabal. Salto e Lam b:t ry . 

G'UARATINGUETÁ. Cidade ele S. Paul o . Accres ~c nte -se 
no fim: Em cler.embt·o ele 1807 d iri g i ao J onwl cl 9 ComnJe1'cio 
a seg uinte communicacão : A pr im eira vez qne es ti ve nes La 
cicfacle l'o i e m abril elo a nno corrente. Es tava el la sendo asso
bela pela r~!t re am a rell a, que fazia numerosas viclimas . A 
cidade esta 1·a qua si deserta, elas casas clesp 1·e nclia-se um che i1·o 
ac re elos desinfectantes, os s in'ls elas egrejas elobt'lwam l'l'erpten 
· ~emenle e. pelas ruas passavam muitos eaclaverea. En~ris tecichJ 
pe lo espectacul o que contemplava e receioso ele ser i nl'ccc ion:tclo 
por ·Lão devas tadora e cruel ep idem ia, r eti rei-m e el a ci cl :~de, 
se m podel' per cot'l'el- a e visitar seus eelificio s im portantes. 
Acabo de v i s i~a l- a ele novo e a impressão que me deixou vou 
commu.nical-a aos leitoreil . E' Guaratingue tá séde elo mu 1üc ipio 
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e comat·ca elo seu nome; é atravessada pelo rio Pnrahyba e 
p~l<t E. ele F. Central el o Brazil, que ahi tem 11ma estação 
Dista 13 kilomett·os ele Lorena, 30 elos Campos elo J orclão , 38 
el e Pi nci::Lm onb a ngaba, 58 elo Cunl1a e S. Luiz elo P<~t·aby tin ga e 
es tá si tuad a pat'te no cabeço ele uma co llin a e pa rte em Yar
~eas adj ace ntes . S ttas raas são quasi tndas rectas, algtunas 
la rgas, n ão calçad;IS e ladeadas pot· pass •ios de pedra . As 
cnsa~ são q11asi todas de gosto a11tigo, haYeoclo mu i tas ele co ns
trllcção mocl e l'n a . '!'em cerça ele 1. 700 p1·ecli os , 200 r aMs com
merciaes, 3 phormacias, 2 hotc is, 2 bilhares, o Bane P o
pu lat· ele GluU'aLingueL;i, 6 m ecl i cos , '1 a !vogados, 2 clubs, 
o A ll ia nça e o L i Ltcmr io, '! csc bo las publicas, 2 nocturnas, 
S' ncio uma mnnt icla pelo l~staclo e out ra pela munic ipalidade, 
o G ntpo J~scolar, um hospital ele i\I isel·icorcli a, 2 ·typograpbias, 
onde se impr imem o Cor·reio do N o1·te e a Ga<etinha, ·Lheatl'o 
nHtnicipal, mercado, eg r~j cts matriz, elo Roz~wio, ele S . Bene
clicio e Santa Ri ta, capellas ele S . João, no ponto uulis e levado 
ela c idade, no morro elas Alm :ts, elo Senhor dos I assos, 
n o respectivo cemitel'io, a el e S. Mig uel, ·ta mbem em um 
pequ eno cemitet•io, os co llegios el e N . S. do Ca l' mo ~ ele S. Jo·é, 
clev.iüos a iniciat iva e es forços el o rnonsehor Joao F J!qJpo, 
es ta ndo o u!Lin~ o ainda em consL!'ucção. Projecta-se "edifii
C :l~~ão ele um a ciclacle nova na margem esqner cla tlo rio 
J>a raLyba do S ul, notando-se .j{t alguns p1:ec1ios modernos, o 
De1·by G ttal'atingaense e o cemrter1o munwrpal. Nesta mesma 
ma rgem elo Pal'ahyba fi cam o hosplla t ele tso la !11 ento e o r ese t·
vat'lr io elo novo aiJa tec1mento el e agua. O pt·1me 1t'O estabele
c imento ela e iclade e o Coll egio ele Nossa Senhoro. elo Carmo, 
no ba il'.t'O de S . Gonçalo . seis lülomet l'os clist:1n·te el o Sanctual'io 
ele Noss.1 Se nhora ela Apparec itla e p t·oximo á capella de 
S. l:leneelicto, e ele um ce miteri o, que es tá interdicto. A casa 
ini ciada em ·18 ' 7, terminada em 18\Jl e .in a ugurada a 16 el e 
março de 1802 er gue-se sob t•e 300 palmos ele comprimento e 
145 el e largttra , se ndo clefenclicla dns faiscas electl'icas por tres 
p:H·a- l'a ios. JY um sobrad o com YRsLiss.imos e bem ventilados 
S<tlões , que serve m pai·a clol'mitr l'ios , salas ele es ~uclo e l'efei"tol·io, 
s~ rviclo por uma canalisaçi'io de boa ag ua potal' el , excl us iva
Jll en te elo c0l leg io. No centro h a um a at·ea espaçosa, 110 maio 
ela. qual se Jeva:1 ta uma columna, que serve ele chafariz. A 
capella é bonita; a tol'l' e tem 135 palJuos ele a ltura, em 
cuja summiclacl e os tenta- se a im agem ela padroeira, por baixo 
ela qua l lê- se : Viva Nossa Senhor a do Carmo - Pad,-e João 
Filippo - t 8\J L O i n Ier.ior ê s in ge lo , por·ém , e legau te ; tem o 
alba r -mór com as ima""ens ele N. S. do Carmo, S . Pccll'o, 
S . J>a ulo Sa.,.t·atlo C~ração e N . Senbora Auxiliadora . O 
colle"'io é 'de n~eninas, conlifl.clo aos cuidados elas it•miis, lilbas 
ele ú'uia Auxili aclora, congl'egação i nsti~uicla pelo sac~rJo t.e 
D. João Bosco. O co lleg io S . José , pal'a meninos, e>tá s ituado 
em um elos loga t·es m a is elevados ela c idade co m frente para 
a rua Raugel P estana e cont ig ua á Ca<;a ele Misericorclia. 
1~' um ya sto eclifi c io , a inda em const l' ucção. A capelJa que 
n ão obedece a nenhuma ot·clem ele al'chitectUI·a, t em na frente 
a imagem ele S . J t.sé , padroeiro, e acima a s~guin te ins
ct·ipção : D e·us me fe z scnho·r ele• s1ta casa . F~thmhos em 
mim u.chareis ca1··inho e 1J1'otecção. No in terior ha o aliar 
mó t· com a Sagmcia Família, Lendo no alto o segu inte: 
L1t~ e salvação elo mundo, e ::t baixo : Flo?·esce1t . e d uas 
]J'lr~as l a teraes, na direita, com o segui nt : Saniiclacle CbO 
.Senhor e na esquerda : ./!11W?' e T'emm·. No corpo da ca pella 
le- se no tec to : Ga?•iclacle, H ·ul?lildacle, P attas elo Parctiso-
1897; !em quatro a lta r es : o do Cor·ação de Jesus, Coração 
ele i\Iaria, S. Fra ncisco ele Ass is e Nussa Senho1·a Auxi
liaclot·a . Entt·e o alta. r- mót• e o corpo da cnpella ficam 
dous pulpitos. A ma tri z, ·templo el e vas tas proporções, 
estú. edificada em um aHo no logar do m esmo nome, aca
nhado para faze r sob!'esaltir a so m bria, mas seve ra a r chi
tecturn. el e s ua fachada , onde se l ê a da·ta ele 1630. Tem 
duas torres um relo"'io elo lado d i re i to e cinco ja nella s. 
'.!'em o altdr- mór, co

0
m a imagem de Santo Antonio, pa

clroeit·o da cidade e mais se is altaees l ate raes : de Nossa 
Senb ora do Carmo, S. Mi guel, Espll'ito Santo, Coração de 
Jesus Nossa Senhora elas ' Dô1·es e elo T er ço . Subre dous 
a l ta t·~s acham-se ns seg uintes inscripções : Quis si~ut J?Mts? 
\l,eni areat·w· spi·ritus. Tem a incb a capelltt elo Sa ntiSS illlO 
Sacramento, toda dourada, obnt cl ~ bas ta nl.e g os Lo e . a l'te, 
rn<~nclacla co nstl'uil· :i expensas d o l1naclo a lfet·es Anton1o el e 
Pau la e S il va. A egreja do Rozario fica. s ituada no lar~o 
'l't·eze ele Ma io ·tendo dos lados o ed1ficJO em constr·u cçao 
elo Grupo Es~olar e a casa da Camara e Cadêa, e na ú·~nte 
um chafariz. E' uma egreJa. g rande com duas torres, c1oco 

j anellas de frenLe e no alto a imagem ele Nossa. _ Senhor a 
do Rozario. Tem tres aliares : o altar-mÓI' com a jmagem 
de Nnss<l en hora elo Rozal'Jo, e clous la tel'aes com as ima"'ens 
de S .• Tosé e San l'Ann n . No co1·po ela egreja ha dons co~·re 
dores ]lOL' cima das tribunas e um . pulpi to ambula nte . E' 
um templo s in ge lo, sem ornamentação, porém decent e . A 
·apslL:t ele S. Jo~o Baptis ta situada no p n to m ~ti; elevado 
ela Cidad e , donde se av 1sta a té Lo!'ena, tem no exterio r 
u ma columna encimaria pel a imagem elo Sag t•a do Cot•ação 
tle Jesus e ma is a baixo a ele S . José com o d ist ico: 
Ecoe sc~lva t O?" nmncli. N~ interlrn· h a um al·~ar com a iman-em 
de S . J oão. A Mi sericol'clia , co ntig ua á capella e ao coll~" i o 
de S. José, ftwcciona em clon > pred ios . Tem um a cap~l
linha elo Se nhol' elos Passos . O Theatro Municipal anti 
game nLe clenomjnaclo. Carlos Gomes, constt-uiclo em ' 1893 . 
fi ca sit•1ado na pr.1ça Moreil'a Cesar. JL' ele tamanho re ~ 
guiar, com el egan ' e fachada e com duas orde ns ele cama
rotes. Tem g ra nde prosce ni o e um bem pintado panno ele 
boca. E' um elos pr im <l it·os elo Estado. O me1·cado, loco á 
entrada ela c idade, na rua Dr. M<<t··~ini ano, foi constt·~icl o 
pela Camara Mun ic ipal el e 1887 a 1890. E ' um eclificio 
gnt ndc, com um a g1·ancle p raça e qua·~ro ·telhei;·os em 
i(ll'!na rl~ chalet, onde a população se abastece ( li! ::; a, 
su a ?'Cvlsta , seg undo o povv do Jogar) ele g ne1·os alimen 
ticios. E' mui to concorddo principalmente aos domin:'os. 
\.c idade é illumi ll.ada :i ke ror.~ n e, par te com lampadas ])eí'cras 

e pa1·te com lamparinas. Ha sobre o rio Parahyua urna po':;t 
ele madeira em fre nte á Cidade Nova . Está so construi nclo ao 
lado uma ponte mel.a ll ica que cu stou 300:000$. A cidade ·tem 
10 .000. habs , o o mnn . 50 .000 . A r enda ela Municipalidade 
é ele cerca de 20J·QQU,S. O clim a é mui·to quente no Yel'ão, tendo 
sido a cidade ultimamente tlage llacla pela epidemia da febl'e 
amarella . A proclucção do café do m1111 . é de m ais ele 400 mil 
arrobas, sendo expol'taclo p elas tres es·tações ela cidade, ela 
App~rec icl a e ela Roseira. A s1.1a coll ectol'ia é um.a elas mai s 
rendosas do Estado. Como LO!'elln, Guaratin gue·tá, possuia um a 
fi g ueira monumental, nasci<la ele uma e$taca ele tropeiro . A 
ram,gem, que lhe sombreava o tronco colossal , podia abr i"'a t· 
uma porção ele ca vall eiros . A base elo tl'onco tiol1a um a s pou~as 
ele b:·aças. Era nru te;nplo ele ve:·clura erguido ás portas da 
cidade, apontando em sua jmponente mages·ta.cl e um fac·to im
JlOI'tan·te n as .t l'acUções nacion aes. Via-se a hi en·talhacla a firma 
ele Pedro I pelo se u proprio punho·. Quando o fundador d o Im
perlo, em cam inho par a Ypira.nga, pa,sou por G uaratingueta 
na tarde de H ele JUlho ele 18.22, hospedou-se em casa do capi
tão-mÓ!' Manoel José ele Mello . Ahi pernoi'tou esse dia e foi pot· 
essa occasião que entalhou a sua in ic ial no tronco da figueira. 
A a r vore fot derrubada, vendo-se hoje prox1mo ao anticro ·tronco 
um r ebento já com g t· ande desenvolvimen to . A cicla~le con·ta 
ainda as praças: Treze de Maio, Moreira Cesar, Matriz, Santa 
Rita, S . Bened icto, n o bail'l'Ocle S. Gonçalo, com 11ma avenida, 
e outra ele S . Benedicto , no ca mpo elo Ga l vão. Conlinil o mun. 
com os do Cunha, Pindamonhangaba, L ot•ena, L agoi nha e com 
o Es tado de Mina s pe los Campos elo Jorclão. E' Guaratinguetá 
uma elas cidades mais a ntigas do Estado ele S. Paulo, pois a 
sua fttnda ção data ele '1 65 1. J acctues Felix, segund o o ge nealo
gista Pedro Taques, penett·ou ahi, qua11do ainda em o l ogar 
um sertão inculto e co m gent ios habitadores de~le, pelo rio 
Parahyba em 16<16 . Era o intento pr incipa l des ta expedição o 
descobrimen·to de minas, para cujo ei'Teito obtevJ p1·ov isão, da 
tada do B. io de · J a ne i ro elo mesmo anuo ele 16<16, de Duarte 
Corrêa Vasqueannes, como adm inistl'a dor das minas. O capitão 
Domingos Leme foi o f'unclaclor dessa ciclacle, na qual ·tendo le
va ntado peloul'inbo por Ol'clem elo capitão-m ór ouv ido!' Dionísio 
ela Cos ta, em nome do d onata rio D. Diogo de Faro e Souza, a 
'13 de feyereiro de 165'1, lhe fez as just iças em 5 de jul bo ele 
1656 o capitão-múr ouvidot·, em nome elo donatario Luiz Car
nei ro, coucl~ el a Ilha do Príncipe . F oi elevada á cidade pela Lei 
P rov . de 23 de j a neh•o ele 1844 . E' comarca ele ·terceira en· 
t1•a nc ia , creacla pe la Lei Prov. n. H ele 17 el e julbo ele 185.2, 
snppl'imitla pe la ele n. 16 ele 30 el e março ele 1855 e r es
taue lecicla pela ele n. 61 ele 20 ele aul'i l ele 186G e classifi·cada 
pelos Dec t·etos ns. 1082 ele H ele dezembro el e 1852, 4890 ele 14 
de fevereiro ele 1872, 483, ele 1,1 à e junho de 1890 . O mun . é 
percon.ido pelas sel'ras el a M~.ntiqueira, Quebl'a- Cangalhas, 
iliattas, Condes, D'oguete i t·o, Cordeil'o e dive1·sas outt·as; e r e
gado pelos r ios Par ahyba elo Sul, Ga lviio, Mo t·tas, Matbens 
.J oão R ita , Gnaratingue1á, Pingub y ou Piauhy, P irapHin"'uy ' 
P on·te Alta, S. Gonça lo o u do Gado, Sá, Pi lões, além ele outl'O·s: 
C:ompreh ende os cl ists . e bai~· t·os denominados: Apparecicla, 

o 
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Roseira Nova ou Pedro Lemes, Roseira Velha, P.inelahyt iba, 
Ribeir ão elos MoLtas, 8 . José, P Lltim, P celregullw, Pinha l, 
Peclreira, Paio linho, "Pilões, Soares , A.gLla Branca, P1aguhy, 
Retiro, Itaoca, Capituba, Pedrinha, Santa lUta elos Macha los, 
Pedras e Piedade do lUo Acima . A lavoura consist~ na cultnt·a 
elo cafe e ultimamente na ela c:•nnn. F i outr'ora ahi iniciada 
a culLLua do algodão, mas logo abandonada não só pela baixa 
do preço como pela falta ele procu ra . As te nas são l"erac is
s.imas, procl uzindo, a lém elo ca [e e da ca noa, diversos cer eaes . 
A producção da m andioca é avu ltada no baiuo do Puli m, onde 
se fabrica m u ita far i nha . A inelus·tr ia pa,stol'i l acha- se em 
condições ele prosperidade. O commercio da cidade é m ui to 
animado . Os gua t·atingaenses são riv«es elo~ naturae :; ele Tau
baté, que os chamam uancas . Um dei:! fact o_s mais caracter ís
ticos que apr eciei nes ta cidade fo i o de serem feitos os enlenos 
elas crianças com musica e foguetes. Disseram-me considerar 
de festa a mor te de umct cl'iança porque esta vae para o céo . 
Gua L·a·t in gueti, nome q1te em a lguns e o crip~os a n tigos se lG 
G uiratingaetá, e em outeos Guamti nguet~., vem dos passu, ros 
bt·an cos ou garças que lhe frequen tam. a ü ·onteüa varzea e que 
o gentio tupy denominava guiratinga, vocabulo que se decompõe 
em g1tirá, passaro, e tinga, branco . A par\icula final etá e não 
itá é o symbolo do plura l no ·tupy . Assim, p)r exemp lo : Curumi, 
o menino, Gur·wni-etá, os meni nos; Pir·á, o peixe, Pirá-eté~ , 
os peixes; Gttirat ·inga, a garça; Guir·atinga-et.á , as garças . O 
uso foi depois alterando a graphia elo pl'im iti v o vocalnllo tupy 
e tt·ausfor mou Gttirat ingaetá em Guaratingttetá. Mas a velha 
e ver dadeira graphia do vocalmlo ainda se pó:le ler na Ottlt1-wa 
e opttlenvia do Brazil ele André João A.nton i l e em outros escri 
ptor es do secu lo passado . 

G U AREHY . Villa de S . Pa ul o. Accrescente -se no fim: 
Comprehen cle os bail'ros Viclol'ia, Mo t•r·o A leg t" e e Vi lleta . 

GUR U RAPIN A . Lagôa do Rio ele Janei ro . Acct·escen te-se 
no fim: Algu ns dizem Gtt?"ajJin a, Unwc~pim~, e tal vez fos'e 
C·urtwttpina, como escrevem l' izaL'l'O e Casal, comp1sto ele 
vurtwú s po e pé teimoso , que não cessa nem c:wsa, aJl ttdindo 
á i n fernal algazarra dos batracics que, ainda hoj e, infestam a 
foz elo l'io Gu r urap ina . Tambem se podia compor com pin des 
cascado, e engachaclo; ou com pins oscillante, r1ue vae e vem, 
que ginga, .como an da o sapo. Vi de lvla>·iatiba. 

:a: 
HON ORIO BlCA!.E:O . Estação cb. :!TI . de F . Central elo 

Brazil. AccL"escente- se no fim: Fica á mar gem dir . do r io das 
Velhas, entr e as estaçõ s de Raposos e R io Acima, di stan·te 
560k, 738 da Capi~a l I<'eclet·al e a 729m,736 de a ltur a sobt·e o nível 
el o mar . 

HUMA YT Á . Cidade do Amazo nas. A.ccrescente-se no fim: 
No mun. ficam os l agos Mira ry, Pasto; rio Jacy-paraná; iga
rapés i\1 irat·y, Jauary, Araçá, CLtnhausinho, :Pit·abyba; e a ilha 
Pop LL nhas . 

HUMA YT Á. . D ist . do Ceal'á . Accrescen te•se no fim : Foi 
e·levado à villa com a clcnom inaç5.o de Se nador P ompe u pel a 
Lei n. 332 ele 3 ele se tem bl'o ele i 96. . 

H UMAYTÁ. Arraial de Minas. Linha 1: Em Jogar ele pa· 
roch ia elo Rosario, leia- se parocbia de S. F rancisco de Paula. 

I 

!BíCUHY . R io do .R. G . do S ul. Alem elo qtle se acha nos 
Accreacl mos e Correcções do li Vol. , aecrescente- se mais : 
O Sr . Alfredo Varella, ·tratando desse r io, ass im se exp1· ime : 
«E' um dos grandes rios elo Es taclo. SLll'ge a O. ela c-ar"anta 
elo Tico, no serra elo P inhal, prolongando-se pa r a OSO~ até 
á confluencia clv seu maior tdb . , o ria Santa Maria e mucla 
ahi para ONO. até a dilatada vo l ta que faz abaixo cl~ foz do 
ar r o10 Jacuhy, de onde segLl · o primeiro rumo até á conlluen
cia elo Itapororó, par tindo depo is, aLé o fim, em d1rccr;ii:o do 
Poente . Separa, pel o S . , o te rreno mont1oso em que se esten
dem a_.> ulLimas rami fi caçõ s da Sel'l·a Gera l, dos campos da 
ft-onteua , qLlas i de todo pl a nos . O cur so do rio, que anda pOL' 
400 klls •, sempre orlado ele mattos, é navegavel de maio a 
outubro até o passo do Umhú, tempo este em que os tr ibs. 

podem se\' tamb9m navegados até cert'l. altum pela mui ta agua 
que então ha nelles; nos o1lt1'0S mezes elo anno, o ·tl'ansito é 
ince1··to. O mel horam eLlto do rio torna-se carla ver. mais ur
gente , não si> para obter-se nm a via commercial barata, como 
ta m bem um cami11ho e ·Leat og ico, que s ~rá ela maio1· impot·
t<l.n cia em caso de guert•a · ba>h considerar-se o set•viço qne 
os doLtS peqnenna baL·cos a. vapDr e 'quatr·o chaLas ele ferro, peu.•, 
tencentes a 'arlos Antonini, pres t.u ·am na l uLa r ecenLe; po
de-se d izer que as oper :t ções qLte eleL"am em resu ltado a victo
ria de lnhaneluhy hottveram uom exibo d evido a es>es lnrcos, 
pelos qnaes desceu elo passo Novo o at·mamento para a Di visii:o 
elo Nor te dias antes ela batalha. Ainda que encachoeiraclos em 
cerLos pontos e com muitos bai xios, o leito só ofl'erece emlJara• 
qos faceis de remover; o mesmo Carlos Antoninio segu ndo in
[ormf\ o estllClioso capitão AL"tue Montenegro, em sua monngra
phia geographica) limpon ele onze desses baixios o rio l bieuhy 
sem o emprego de cl,·agc.s, tornando quasi esL:tvel a navcgar;ão 
do passo Novo até Cac quy. O empL"ego ele adufas ou compor Las, 
que só s ~ ri am necessarias ele novembl'O a l"evereiro, ga t'anLiria 
uma d il:J:ta-Ja secção navegavcl neste Yalle : não exagerado 
aval iai-a muito s ·1 perior a mil kils. O reg im~n das aguas é 
vario neste rio : o canal não tem leito; ora descamba para um 
lado, 01·a inclina-se pal·a a outm ma rgem 1

, o que rr.o>tra a 
extrema inconsistencia elo fundo . Alem disto são communs na 
campanhfl rio-g,·andense as bombas cl'a_qtta ", o a queda dessas 
verd~.deiras trombas dá logar á. enchentes i nopinadas que avo
l umam pl'Odiglosament9 o curso elo rio pl'lncipal ou ele alguns 
dos tL"ibs .; a corrente to1·na-se impetuosa, de mansa e pausada 
que era minut~s ao tes , r1.ssober banclo o matto proximo e ala
gando os tet•t·enos ribeirinhos por muitos kils . campo fora. • 3 

Passa ndo i!. trabal' elos tribs. elo Jbicuhy, o Sr. Va rella men
ciona os seguintes : pda margem dir. o Toropy, o Jaguary, o 
a r roio Inhaconclá, o Taquary, o Itú , o arroio Jacu hy e o elo 
Joanico; e pe la margem esq. o Santa l\laria, o arro io Itap~vy, 
o Jacacuá, o Divisa, o S. João, o Lageado, o rio Jbirapui~an, 
o arr oio Caravor1lcy, o Itapororó OLt Vit:tlina, o Ibirocay, o 
Guavijú e o elo Pos·to. 

IGUABA- GRANDE. Pov. elo Rio de Janeiro. Accrescen
te- se no tim. O pov. fica no pol'tO ele Iguaha na lagôa Ara
ruama. A capella foi ed ificada p P.lo padre l<'rancisco Bol'ges 
com Provisão ele 3 ele junho de 176 L e reconstruicla ha annos. 
Iguá-Ygt&ab secco ou sacco do r io ou d'agua, enseada anco
radouro, ~ambem se pode r eporta1• a Yqua?' buraco d'agua, 
poço, ancor·adouro; mas nos clocumen·tos antigos, desde o seculo 
XVI, nunca encontrámos sinão as duas formas Igttá, Iguabc~, 
a primeira elas q uaes é guarany e a segunda tupy . 

IGUARE . Braço elo rio Paraguassú . Em logar ele Jguare 
leia- se Igua pe . 

IGUASSÚ . Ant iga vi ll ~, elo R.io ele Janeit·o. Na penultima 
linha depo is de Pi lar accresccnte•se e as de Santo AntoniO _ele 
Jacutinga, Mar 1picú, Miri 'y e Pal meiras_ e os po~s. R1 achao, 
Cava, Passa Viu tz, CoqLLeil'os, BL'BJO, QueLmados. h1~ do Ouro, 
Figueira, Sarapuhy e S . Matheus . 

I.JUHY- GRANDE. Rio do R . G. elo Sul. Linhas Lt•es, 
depois ele Sa uLo Antonio accrescente-se: Pinhal Bugiganga, 
Faxinal, Ot·ammado, l\tlandasaia, Faxina! do L eão, 'l'arJLla
ranchim, Infer no, Encantado, Hell<ll'tnino, Pol't - i1·a, Antonico, 
lnhacurutúm, Lageaclo 0L"ande, Cruz. Linhas cinco depois de 
Conce içiio accreqce nte-se : Divisa, Cachamhú, Nossa Senhora, 
&lauricio, Queimado, Moinho, Espinho, MaL"ibonclo, Cand i nbo, 
Camgualahy, Urubucarú, Ut:upuá, Tbiquá., Alb ino. Accrescente-se 
no fim: O St· . A. Varella d1~, tentando desse r1o: «Nasce com 
o nome ele arr oio Palmeit·a na coxilha elas Qui nas e pel'tO da 
estmcla gemi qu e ela Cr11z Alta se di ri ge á \'i ll :J. ela Palme ira . ', 
Jú fo i explOL·ado cb barra a·té o passo elo Q11aresma (891<, -1 00) em 
1857 r esuHa ndo elo seu es tudo os seguintes dados : •~ l arguL"a na 
foz é de 4 . 400 metros e 110 naquelle passo ; o l eito tem muitos 
baixios e cac hoeirr1.s, que permiLt~m, no pre;ente, navegaçii:o 
só á can)o.s. Além destes emual'aços, ex iste, a u ns 50 kils . 
mais ou menos da fo1., o sa!Lo elo Pirapó, que medo 180 i /2 

1 ArLhut· Montineg i'O• 
2 O a.uc~ot· c i~ado crt·n.cln.mente suppõe que o phenomeno ó peculiaL' 

no valle do llJicuhy . 
3 Todos os rio s do Rio Grande sofi'rem estas inopinadas enchentes, 

õ.e setembl'O (L outubro. 
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mett·os ele comprimento e quasi 55 de l argura, on~le a pop. de 
;nuitas leguas em derredor cos tuma ir apatlha t· peixe, que, em 
1mmensa quantidade, vem ahi tt·anspor o salto, dirigindo-se á 
zona baixa do rio · em um certo per iodo do anno. >> 

ILHA GRANDE . Parocbia do Rio de Janeiro. Segunda 
columna, linha pt·imeira depois de Souza Guerra acct•escen te-se: 
Cortines Laxe diz que foi creacla por Prov. de 8 de janeit·o de 
i 803 e elevada á categoria de perpetua em i815. 

ILHA GRANDE. Log. de S. Paulo, no mun. ele Batataes. 
Accrescente-se no fim: Passott a denominar- se Jarclinopolis 
pela L ei n. 484 de 24 de dezembro de 1896 . 

ILHÉOS. Dis·t. do ~ermo ele BarbMana, em Minas Geraes . 
Accrescen·te- se no fim: Pro vém ele seus primitivos habs ., que 
era m filhos das tlhas portuguezas a denomin,,ção desse clist . , 
que é qnasi todo coberto de campos e cuj a pop . é calculada em 
.1.500 a lmas , sendo a sua séde o a rra i a l elo mesmo nome, o qual, 
além de uma egreja, tem cincoenta e tantas casas. Situado em 
11ma elevação e banhado pelo riacho elo Cervo, a fl' . do rio elas 
Mortes, tem o arraia l apenas uma praça e uma t•ua t•egulat•
mente a linhada e em parte calçada . Sua pr in cipal lavoura é a 
dos cereaes, p1·estanclo-se os terrenos á outras culturas, espe
cialmente a s que são proprias elos climas f l'ios . Cl' ia- se muito 
gado no ctis t. e fabrica m-se queijos . A E. ele F. Oeste de 
1\Iiuas tem nesta pa,.te do mun. ele Barbacena a estação de Jlhéos 
e a parada do Vital, servindo aquella não só pal'a t odo o di.st. 
que lhe deu o rrome como par•a a maior pade do ela Ibectioga, 
parte do de S. Fmncisco elo Onça (mun. de S . João d'EI-Rei) e 
parte elo ela Piedade do mun. do Turro. Dista da estação elo 
mesmo n ome 12 kils . , de Bar·bacena 2±, ela estação do Sitio 48 , 
ela Ibertioga 15, ele Santa Rita 36, ela es tação elo Bat• r·o so (ill . 
de F . Oeste ele Min as) 18e da União 60. O r io elas Mortes que 

·a·travessa gl'ancle par te desse dist. offerece um ser·ie de bellis
simas cascatas, salientando-se entre toclas a q11e está situa':la 
logo a baixo da es tação ele Ilhéos, á margem elit•. da linha fert•ea 
Oeste ele Minas. 

IMBAHÚ. Rio de S . Paulo, aff. do Parahyba. Accres
-cente-se no llm: Recebe- o Passa Quatro e o Bl'egetuba . Tambem 
·escr•evem EmbaJ!ní. 

INDAIATUBA. Villa ele S. P aulo . Accrescente -s no fim . 
Em 1898 assim descrevi essa vil! a pelo Jornal elo Commel'Gio: E' 
essa villa um dos Jogares cuja topographia ma is me t em agra

tClado. S ituada em um p laualto volteaclo por collit1as ele fraca 
elevacão e a lém d;ts quaes se estendem vastas campinas, ba· 
nhaclã pelos ribei rões Melchior e João Paulo; com ruas r ectas, 
'largas, compridas, abahtlladas, mui to limpas, sem calçamento, 
mas composta~ de um a te rra excessivamen te porosa e através ela 
qual a agua iu fiHra- se rapidamente ; com pr· a~as basLante 
vastas , como a de Santa Cruz, onde estão levantando uma ca
pella , e com as testadas das casas calçadas com lages de Itú, é 
Inclaiatu ba uma villa que deixa no espírito ele quem a visita 
uma agradavel im pressão . Goza ele um clima saluberr imo não 
havendo noticia de epidemia alguma que a tenha fiagellaclo . 
Não pc;>ssue um só medico e é logar muito procurado, princi
t>~lment.e J?Or individuas aff'ectaclos elo.> pulmões . SLtas aguas 
sao pul'lsstmas, pr·mc1palmente as de uma fon·te chamada Bi
·quinha, excessivamente leves, muito tt•anspal•entes e do mais 
ag- raclavel sabor . A principal lavoura é a elo cale cultiva ndo- se 
atguma canna e especia lmenLe cereaes . A expo~tação ele café 
attinge a 150.000 a t·robas. A villa, do a lto em que es tá col
locacla, ofJ'e rece liuclos panot·amas : clella av ista-se a serra elo 
Japy a sete ou oi t.o leguas ele clistaÚcias. eus p1·incipaes edi
ficios são a matriz e a cadeia . A matr iz é um templo espaçoso, 
mas sem elegancia. Não tem to rre, possuindo um relogio no 
fro ntes picio. ·O ss Lt interior é muito mod"sto . Ne!le existe um 
bellissim:> altat· mór gothico, com a Senhora da Candelaria no 
centro e S . S3bas tião é Santo ti.ntonio aos lados . No corpo ela 
egreja acham-se quatt·o al tares latet•ae·, ele S . Benedicto, do 
Senhor ela Resun•eição , S . José e da Senho1·a ela Boa Morte. Na 
entrada ela sachristia lê- se a data· ele 1839 . A cadeia é um bo 
nito preclio, situado em uma g t•a n le praça ; nella fuocciona 
tambem a Camara. A villa pócle ter uns 2.0:l0 habs. 03 rios 
qu'e ba nha m o mun. são : o Juncliahy, Bul'lt, Capivary, Pedras, 
Pimenta, Ca ldeira e d ivet•sos outros . Ao mun. pertencem as 
·e>tações de Itaicy, P imen ta e a Chave elo Pacheco, e o bairro 
de Matto Dentro . Confina com os muns. ele Itú, Salto, Monte 
mór, Campinas , e Jundiahy. A villa tem quatt·o eschs. publs. 
Pena é que vi !la tão interessante, coro proporções para s.er uma 
g rande cidade, esteja Lã:> abandonada, sem commercw, sem 
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industria e sem vida . Parece que a- pop, protesta contra esse 
ahanclono pela tnste2;a e abattmento ele espirito que mostra. 

INDEPENDENCIA. Villa do Ceará. Accrescente- se no 
fim : Suppr imida ma is tarde foi restaur•ada pela Lei n. 294 de 
7 de agosto ele 1896. 

INHATUI. Arroio do do R. G . do Sul. Accrescente-se no 
fim: O St·. A . Va~ella esct·evé InhattLtm e diz sar elle aff. do 
Cacequy. 

IPABÚ, Ilha elo Pará . No Supplemento do II vol. Accr es
ceo te-se no fim: Ha ahi um igarapé do mesmo mun. Encontrei 
tamben1 escripto Ipahú. 

IPIHIBA. Log. elo Rio de J aneiro. Linhas du as em lo"'ar 
de Nyterõi, leia- se S. Gonça lo. L inhas t1•es em logar de u~a 
esc h. leia- se duas escholas. 

IRUHY. Ar.t·oio do R. G. elo S tJ.l. Linhas duas depois de 
-clit·. - accr•e5cente- se do P equil'y, que é trib. 

ISABEL (Santa) . Cidade de S. Paulo. Linhas duas em 
logar ele com. de J acarehy leia- se com. elo s~u nome. Co lumna 
segunda. linhas 12 depois de i893 accrescente- se e á com. pela 
Lei n. 80 de 25 ele agosto ele 1892. ' 

ITABAPOAN '\· Pov. do R io de Janeiro. Orag-o 'anta 
Antomo . Lrnha prrmeua em logar de pov. l eia-se clist .; depois 
ele Rto ele Janeu·o accresceute-se!no mun. de Itapet'una e aocres- · 
ce nté- sé n o fim: T em duas escholas . 

ITABAPOANA. (1 o S uppl"men~o do H V oi. ) Rio que se
para Rro ele J a nert•o elo E. Santo . Lmhas seis supprima.se On ça 
e acc: t'escen te- se no fim : 'ant'Anua , Santo Anton io e Correnteza 
e elo lado de Minas o ribeirão do Ouro e rio Onça, que ser ve 
na foz ele limi te entre os Estados do Rio de J aneiro e i.\Iinas 
Geraes, 

ITABIRA. Cidade ele Minas . Pag . 203 linhas 23 depois ele 
Macuco acct•escente- se S . Sebastião elo Onça, Cachoeira de Can
tagallo, Pedra Ftu·ada, Neves . 

ITABIRA D O CAMPO. Dist. de Minas Geraes . Acct•escen
te- se no Jim : Em i! dezembro do:J i897 dirig i ao Jm·nal do Com
?'YfEroio a ?e~uinte communicação : « Da volta de Sabará, tive occa
s tao de vts.ttar essa Hnp?r tante pov. que fo rma um clist. elo mun. 
de Oru·o Preto. Está o al'l'aia l collocado, parte na montanha e 
parte n a plani cie ou varzea . E' deslumbrante o panorama que 
se desdobra ás vistas ele quem o co ntempla de l on()'e ou de quen1 
uelle está collocado . A estação ela E. F . Centratfica na parte 
plana, c?ncentranclo-se.em torn o dell a_ todo o commet•cio que é 
mm to ammado. Ftca aht a capella de Sao Sebastião construída á 
esforços do cidaclãú Joaquim _Rodrigues Duart~ . Na par te 
s ttuada sobt·e a montanha, ficao a matr iz e as capellas d as 
Merçes, do R0sario e a de Ma ttosinhos, estas duas nos lagares 
mats elevados. Passa- se da estação para o arraia l por uma 
ponte de madeira, sobt•e o rio Itab il•a, que desagua no das 
Velhas , c!& h i a 13 kils . Possue o araial uma fabri ca de fiação 
e tecelagem, ·tres cortumes, cujos procluctos são es:portados 
para o Rio de J attei t•o, S. Paulo e outros pontos, uma fab rica 
ele ferro na es tação da Esperança ; duas pharmacias, tres ho
teis e diversas casas commer ciaes . Em companhia elo meu 
amigo Ar thu r Lacerda, irmão elo saudoso engenhe iro Dr . Au
g usto ele Abreu Lacer.la, fiz uma excursão ao altaneiro pico de 
Itabira, crua alli ficn como uma verdadeira bypel·bole ele gra
nito. Ele,-a- se o Pico de 1. 800 a 1. 900 metr os acima do nivel 
do mar· e dista ·tres kilom~tros ela estação de Itabira elo Campo 
ao nm•te. Desde clous kilometros da estação vai- se cles co1'ti~ 
nando vastos horis :> ntes, avistando-se ao longe diversos al'l'aiaes 
que se destacam em meio daquelles ocea nos ele verdura pel~ 
alvura de suas toscas habitações e lá bem longe o magestoso 
Itacolomy , em Ouro Pre to, como cyclopica atalaia ás por tas ela 
vatus a cidade, anliga Villa Rica. Durant e todo o trajecto 
goza-se de_ admit·aveis pontos de vis ta, pois quasi todo o per
curso é felto pelo alto dos morros . O Pico eleva-se Jsolado, 
imponente, em meüdaranj a e rodeiaclo de extensas ca mpinas ele 
uma belleza incomparavel. A ascensão ao seu ponto culminante 
se bem que pra.ticavel , é clifficillima e mesmo perigosa , P ois 
bem, eLt a fiz em companhia do meu amigo o Sr. Arthur L a
cerda. Quando me vi no ponto culminante do Pico, t endo em 
cima o in fi nito e a maus pés b.locos de pedra desaggregaclos da 
montanha pelas fars cas electn cas e vastos campos que tocavão 
o horisonte ; quando me vi apenas acompanhado pelo mea 
a migo, nessas a l turas immensas, reputadas inaccessi v eis, nesse 
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isolamento de m11ndo, nessa especie de throno, cuja cupola é 
c~nstituida pelos céos, confesso que meu espiri'to en·trego u-se a 
profundas medi·tações "• genuflexo, aclmit'ei a grandeza desse 
Deus, creaclo r de tal mat·avilha. Gonstn~otio 1mivcrsi cna1·rat 
glwwm Dei. E' inclescriptivel o esplendido panorama que se 
goza dessas alturas e que está a pedir , para descrevel-o, a penn a 
de ouro de um Coelho Netto . T oda a enorme massa do PJCo é 
composta de minereo de ferro, conhecido scientificamente por 
itabirito . Ao redor do Pico, na sua base, acha-se gl'ancle 
quant idade de pedras do mesmo minereo, parecendo que fortes 
descarga~ electl'i cas , attr ahiclas pelo metal de que é compost o, 

,.o tenhão despedaçado, espa lha ndo nas suas proximidades gr an -
des f1 ·agme n tos . Isto fez-me crê t· que a altura do P ico era mu it 
maior. A Usina Espe t·a nça , estabelecida a nove kilometros 
distante do Pi~o, aproveita esse minerio no seu alto forno, produ
zindo excellente ferro guza, ele qualidade 8uperio_r, rivalisando 
com o melhol' im pori ado elo es tt·angeil'o. O míner1 o é da melhol' 
clual iclade; é o oli gis·to puro, com 68 t /2 % de fe rro metal lwo e 
sem phosphoro nem e nxo fre, e ex is te em tal quan tidade qu~ 
muitas gerações se p'l.ssarão an tes que se esgote o ult imo f',·ag
mento. A Usina fi ca na estação ela Esperança da Estrada de 
Ferro Central elo Brazil. Logo abaixo ela Ca~ t a Bm nca existe 
uma linha de trolys com seis kilometros de ex ten são e que 
transpnta o minerio para a Usina. Nos campos adjacen·tes ao 
Pico, além do miner io de ferro encou·trão- se terrenos an ri feros, 
existindo ah i as r uínas da antiga e opulenta mineração de ouro 
da Catla Branca . O clima do Pico é magn inifico e pena é que 
a lguem não se tenha le mbrado de construir ah i um sanatorio 
ou um hotel , o que dar ia muita vantagem . E:dstem pet·to uma 
fonte de agua ·therma l, ainda não analisada, e uma l inda lagôa. 
A' tres kilome·tros do Pico fica a mina ela Cattl Bl'anca, hoje 
aba ndonada. F oi ella compr ada em 1830 por um Linhares 
pela quantia de vinte mil cruzados . 'l'endo gas to mais ou menos 
vinte contos nos tl'abalhos prelimin ar es, Linbares vendeu- a ao 
cidadão inglez MorJ1ay, que, em 1834, passou-a a iVI. Cot-ts worth 
começando desta época a exploração regLlla l' da mina. Ahi tra
balha vão 450 cidadãos escravisaclos, além ele ou tros min eiros. A 
m ina tinha duas en·tra clas principaes , um poço ele 300 metl'Os 
ele profundidade, para o qual se descia pot· e scacla~ ve l'ti ca~s, a 
galeria elo esgo·to, situada muito abai:io el a povoa ção . Esse 
galer ia era cavada a Lravés da rocha, com um metro de a ltura , 
e da qual metade e t•a occupada pelas aguas que vinhiio elO 
fundo da mi~a, form ando um caucl::tloso r egato em que era cli
ffi ci l o transito . Forão constuniclos seis aunos no p~rfuramento 
d tt ga ler ia de esgoto, em c uja extremidade, no interior da m ina, 
havia uma roda hydraulica que movia as bombas destinadas tt 
seccar as cabeceit•as em t1·abalho . Apeza t· do cuidadoso reves
·t imento elas galerias erão ft·equentes os desas·tl'es, devidos ao 
infiltl'amento das aguas e á humiclacle q ue clestruia em pouco 
tempo os mais r obtlstos pés direitos. "A acção lenta desses 
elementos, diz A. Olyntho, foi preparando aos poucos a medo
nha catastl'ophe que paz termo aos tt·aba!hos da mina. O de
sabamento ele uma grande pedra no poço vertical fez aba·tet· 
parte de suas paredes e fechou galerias onde traba lha vão mais 
de 100 tra bal hadores. Co1rta- se que dnrante alguns dias ou
vião-se nas entranhas durissimas el a r ocha os gemidos de 
muitas dessas victimas soterradas pelos desrooronamen·t3s . Fr·us
·trados todos os serviços de soccorro, q uanclo não houve mats 
esperança ele salvar os vivos sepultauos pelo. ca tastl'ophe, por 
impossi biela de a bsolu ta ele atravessar a m assa rochosa que os 
separavão ele fól'a , a solu.ção mais h~m_ana que se .encontrou, 
para minot•ar os seus soitrunentos, fo1 1nundar a mma cem as 
agL1as c!Js macbinas exteriores e fazar peracer por aspbyxia os 
que t er ião de morrer por ina nição angustios is oima .» Desde 
então fez - se o s ilencio em torno ela mina. Jt 1b ira signi Ctca , 
segundo uns, p eclra 11ontucla, e segundo outrJs, pecZ1·a l u
zente . 

ITABORAHY . Cidade do Rio de Janeiro . Linhas 38 depois 
ele !pitangas accrescente-se Venclafj das Pedr as, 'l' a nguá, Cas
soritiba, Pilões , iVlutuapira, Vil! a Nova, Campo da Gramma. 

ITACURUSSÁ. Pov. do Rio ele J aneiro. Linhas 2. Em Jogar 
ele mun. de Maoga ra tlba leia-se mun. de Itaguahy. 

ITAGUAHY. Villa do Rio de J a neiro. Penultima linh a ela 
~a colurona, depois de Sacco d a Pra ta accrescente-se: Casas 
Altas, Piranema, Itacurussá, Leandt·o , Corôa Gra nde , Patioba, 
Mangueiras , Rio das On ças, Cascata, Macacos. 

ITAHI. L og. do Rio de J aneiro . Accrescente- se n o fim : 
P er·tencG hoje ao mun. ele S. Pedro da Aldêa, Tem duas eschs . 

I TAJUBÁ. Cidade de Minas. Accrescente-se no fim: Em finS· 
de 1897 dirig i ao Jo1·nal d? Commerc:o a seguinte cornmunicação: 
Ao meio- dia, pouco ma is ou menos, cheguei {~ estação ele Itajubá, 
dando f~i-me preciso caminhar cerca de um ki lome"tro para 
chegar á cidade. Nesse espaço passe i pel o edificio ela cadêa, 
ainda em alicerces, e pe lo carrego do José Pereira, afl'. da mar
gem di r. do Sapucahy . Das c id ades que acabo ele percorr.$Jr é 
Itaj ubá a mais import ante . Em situação topographica menos· 
feliz e com clim a infer ior a Pouso Alegre, leva van tagens a 
esta cidade pela bellez<c c! suas conslrucções, pela vida de sua 
pop. e pela animação do seu commercio. Situada na margem. 
cl ir. do rio Sapucahy , e m u ma baixada, prolongando-se por 
uma collina ele peq ue na elevação entre diversos contra for tes da 
~erra da Mantiqueira, elos qtiaes um dos mais imponentes é a 
sel'l·a de S. J oão, a 28 kils. ele Mari a ela Fé e a 12, elo Pit'an
guinbo (Var gam Gra nde) , a 855 metros de a l·tLn·a acima do 
ni ve l do m ar, sem gra ndes matlas em suas cit·cumv isi
nhanças, sem pa nt,a~os permanentes, a não ser o ajunta
mento el as aguas fl.uVJaes que temporariamente se accum ulam 
nas partes mats ba1xas elos te1·renos circumvi sinhos e, nçou tada 
pelos ventos t•e in antes , Itajubá é uma cidade que se recom-· 
meneia pela sal ubricl ade elo seu c! una e pela fertilidade ele 
suas terras. O pt·imeiro edi fic io que vis itei foi a Esco la Norrnal, 
situada na r ua Marquez de [·Ierval ern um dos a ngu los ela pr·açR:. 
Cesario Alvim. E' um vasto predio que offerece todas os co n
d icções h ygien icas. Compõe- se de clous corpos clistinctos e 
independentes ao mesmo tempo que inti mamente connexos 
entre si: no primei ro es tão ins ta lladas as a ulas praticas de um 
e outro sexo, havendo uma grande área, que os separa; n o
segundo está o pred io pr opr iamente destinado ao insti tuto 
normal. As sedas es tão p1·eparadas com o maior r igor peclago - · 
gico. Possuem ellas moder nos ba ncos- carteit·as (systema Nor
joux), todos fabricados na cielade, ma ppas m umes e g rande 
qnantidacle de quadros ele ensino in·tuiti v o. No labol'a lodo 
chamou minha attenção o pequeno obse ,·vatorio (Ob se>·vatoira 
eles Salons ), a rmado em peça metallica, de J. L anrendeau , 
acloplado ao ens ino ela astron omia pelo propr io a speclo das 
imagens e adaptado nas escolas communaes da França. Ha um 
pav ilhão para o ensino da gy mna~tica e um pa teo para exerci
cios miliiares. O curso da escola normal é de qttatro annos. 
O eclific io da Camara MLtn icipal, na praca Dr. Olyntho, é velho 
e sem o menor gos to esthe tico. Na sala das sessões vi unica 
mente o retrato de D. Pedro II. A c:.tmara cedeu o terr eno e 
deu mais seis contos par a a construcção da cadela , obtendo em 
compensação que nella s co nstr c1isse a sala par a as .>uas sessões . 
O mercado é um gL·ancle b:U'J'acão q ue mede 13 me·tros de lar
gu,·a e 46 de comp rime nto: es tá sittlaclo na mesma Fraça 
Dr. Olyntho. O theatro Sa nta Cecili a ,. sitLlado na rua Cor one l 
Rennó, é i nferior ao de Po us~ Alegr e, em belleza e tamanho. 
Tem duas orde ns de camar o·tes . A ma triz está si ttuda em uma 
pequena elevação no princip io da ru!l. co1·onel Rennó. E' ele 
feio extel'ior e não tem tol'l'es, tem cinco j anel las ele fren ·te .. 
O seu in·tel'ior é muito singelo, não possuindo obr as ele t al ha 
ne m ornamentação alg um a. T em o altar-môr com a imagem 
de Nossa Senhora e aos lcclos duas pequenas image ns ele N. Se
nbóra elo Ros!J.rs~ e Santa Cec ilia . No eorpo ela egt·ej a ba quatro 
al ta res, sendo dous nos coneclores. Nos c!O tlS lat eraes ficam 
em um S . José e N. S . da CJnceição , e no o tt ~ro N. S . ela 
Bôa Morte; nos elos 0orredores, em um com o Se nhor dos 
P üssos, tendo em baixo o Senhor Morto, em outl'o tres nichos 
com as imagens de S . Benedicto, N . S . do Rosario, S. Sebas 
tião, S. P edro e San t!l. Cecilia . Nos corredores ha clous pul
pi tos e oito tri bunas, sendo quatl'o ele cada l ado . A' direita 
da eg l'eja nca a capella do Sacramen·t ~ com o aHal' -c 
mór e n elle N. S . elas Dol'es e dons nichos l ateraes.com o 
Senhor da P aixiio e o San tíssimo Coração de Jesus. A' esquerda 
ela egreja fica a sach t•i stia com uin altar e nelle ~.s ·tt·es pessoas 
da Sa ntíssima Trindade . Além da matl'iz possue a cidade a inda 
a C[lpelb elos Remeclios com o altar ele N . S. do~ Re mecl ios 
e dons nichos com S. João e Sa nto Antonio . E ' pequena e sem 
architectura. O cem iterio 11ovo fica no alto elo mol'!'o do PoLreiro; 
tem um gr adil de fer ro na frente e é ·todo murado nas outras ·tre3 
faces . Nelle ergue- se um ri co mausoléo com uma c~ pelb de Sant') 
Antoui o no centro. No fl'ontesp icio lê-se: Jasigo ela família Rcnnó . 
Existe tambem nelle, a lém ele out ras, a sepultu1·a elo Barão ele 
Camandocaia, gue foi fu lminado por um raio. Foi o primei ro 
C?-daver a hi enterrado a 5 c!~ m arço de i889, data em que foi 
inaugul'aclo o cemiter io . E' explendido o panoramJ. que se gosa 
do alto do morro , em que está situarlo. Na f,·etlte av isl a-se a 
cidade por complet1, no meio ele uma vasta campi na o. 'apncahy, 
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·q ue descre ve um per feito - S- e á dista ncia, as se t'l' as ela P e
dr a Verm elha Sob~·ado, S . João e Anhu mas. Por t raz elo 
cemi terio av istam-se as serras elo Ju r ü , 'l'oleclb e A uno Bom , 
que com as primeiras contornam a cidade . A cidade, c?mo to
das as cidades antigas, é ele aspect o cl es~gr~davd e trtstonho, 
p ri ncipalmente a parte ba ixa. Suas r uas õao. q uas1 ·todas rcct as , 
estreitas, sujas, em dcgr áos espassados , muttas ~a l çadas e pou
·Cas com passeios . A r ua mais 1mpor·tar:te e a elo Cor onel 
R ennó a ntio-a Direikt elevada nas e:drenndacles e com uma 
depreõ~ão ng cen tro , ~al çada , comprida , limpa e per fe i tamente 
~·ec ta . No seu começo fi ca a egi'eJa matri z e no seu termo o 
cemHario velho . Tem 5 praças ; Capitã~ Gom es, Ce, a rio AI
v im, da Es tação, Municipal e !J t•. Olyn tho ; 4 . lar gos : elos 
R emeclios elos An cl raclas, da BiqU!nha e elo R osarw ; 20 ruas : 
·700 pJ;edio's, elos qnaes ~42 paga m imyosto predi a l, 90 casas com
m erci aes , 2 ph a r rn aCJas , 2 hotets , um btlhar, u ma fabrtca 
de vinho' uma ele r efinação de assu cat', 2 olar ias, 2 med icas e 
2 advogados . A,s casas são ele gosto an Li ao e ele feio ex·te t:_ior, 
destacando-se pela su a belleza, luxo e sol idez ele con_s tru cçao a 
elo Dr.. L ui>. R enn ó e F ra ncisco Sanches . Tem um :J ar clun na 
praça Cesario Al vim, todo cer cado de ar ame e com ~tm precljo 
-em construcção, cles·tin a clo ao Club Li tter ariO. P na e que n~0 
estendessem o j a r dim, abrangendo. ·todo o largo. Possue a ct
dacle um chtb li ·tt erario e r ecreat ;vo, c•Jm u ma boa sala ele 
lei·tura e uma bi bliotheca com m ais de 400 vol umes e urna 
sociedade beneficente, f'uncla cla pelo cidadão Arli ndo . Vieira 
Gou lac··t e des tinada a crear urna casa de ca ridade . A c tdacle é 
a bastacicla ele boa agua , que é canalisacla pa ra :l2 {Jhafarizes . 
A caixa cl 'a gua está situada no mol't'o do Resery a tol'io . Sobre o 
rio Sapucahy ha uma grande ponte el e macle!l'a, cober ta ~e 
zinco e que d á passagem para as eE tr adas. de ro cl a g~m CjUe ;ao 
para o bai t· rq. ele S . Pedro e pa t·a os dt s tnctos ele Pt rangussu e 
Va r "e m Gr a ticle. Pela lei m ine ira n. 3 .779 ele '15 de agos·to ele 
1889~ fo i a Cama t'a au tori zada a extrahi r loter ias em beneftci
d a i nstr ucção pu blica e ele melh o1·am en tos materiaes. Até o preo 
sente t em- se extrahiclo 8 l oterias que t em pr oduzido tr es c~n tos , 
ele r enda . A cidade é illumina cla á ke rosene. A pop . ela c1Clade 
.é de 3. 500 babs. a elo cl ist. de 11 a 12 .000 e a do mun . 40.000 . 
·Compreh encle os cl istr ictos da cidade, ele l taju bá Vel ho, Pi ran
gnssú e V argem Grap.cle, e os povoados denom inados : Mon·o 
Gran de, J urü , Marin s, Antun es, Vera Cru ~ , Bom Suceesso, 
Al' a lljos, Sapucahy, Be ng_a lá , Anno Bom , Ca1Jelm ga e. PHan
guinno com uma es tação da E. F . elo Sa pucah y . o. r egts tro ele 
obitos em 1886, produziu 284 em 1897, 234, e ele nasc!.,mento_s e m 
1886 338 e em 1897 356 . A ren da da cam ara é ele 1 0 :00 0~000 . 
Os rlos mais impor'tantes do m un . são ; o S~ n to An~onio _ e 
L ourenço Velho, a ffs . da esq . do Sap ucahy ; PHan gussu, R I
beirão dos Porcos e Var o·em Gra nde , a ffs. da clu·. A expor la 
.ção de fumo é considera"vel. Só o dislricto el a c i cl~ de exportou 
éste a nno 600 :000$000 . O mun. ex porta ac·tualmente 100.000 ar 
r obas de café , pr omettenclo expo1·tar o cl ob t·o n o anno vindouro 
por que a JavoUJ·a des·te prod ucto é ainda nova . O renclim~ nto 
dà es tação el a E. ele F. elo Sa puca h y, é ele 22 :000$. annual 
me n te . O cl ist . da c idade con fi na ao N . co m t err!lor 10s da 
dclade da Ch ristina nos campos de Maria ela Fé ; ao nascente , 
.com o cl is t . da. Soleclacle ele Itajub<Í. , ao S . com os cl ist . de 
Pirangussú e V argem Grande; ao poente com Var gem Gran c~e 
€ o d ist. elos Alegres e villa de P edra Bra nca. O cl ima ela Cl 
cl ade .é bastante quen ·te. Não t em grassacl o epidemias . São, 
porém , freque n tes os casos de febres palustres, devido aos 
ch a r cos e brej os , que cercam a cidade, e ao uso ela ag ua elo 
Sapucahy, de que ut ilisa- se parte da popt,la r;ão . As geadas 1 
são frequen tes nos mezes ele junho , julho e agosto,, mas 
n ão muUo for tes e produzindo pouco clamno . O g rao ma
xi mo do frio al tinge a 4° ac ima de zero e ~o cal o ~: a 30 ° a 
sombra. Os principaes r amos ele l avour a sao : ca ie, fumo, 
{Ja n Qa, algodão , feijão , milh_9 , urro~ . e toe!_os os ~1 ms 
cereaes . Os processos usados sao os a nl1 gos,, nao s~ t. nclo 
i n tr od uzido melhorameuto algum . Ha ape nas duas faze nda; 
na Varge m Gl'ande, que te n~ machinas . t ocadas a Yapor. 
A exportação é feita par a o R 10 ele J a ne tro pela estrada de 
!'erro Sapu.ca hy, que t em a h i uma estação, pe)as estradas 
Minas e lUa e Cent ral elo Braz il , sendo por estas ult1mas 
tam bem a exportação para S. Paulo. Ha mui ta eng01·da ele 
porcos no clis tricto , exp& taudo- se mu i t_o .t ou cinho para ~ Rw 
ele :Taneiro e a lgum pa t·a S . Paulo . F o1 ll1 I CI ~cl o o pla n tw ela 
uva não tendo tido infe li zment e o desenvolvimen to esperado, 
n ão' só porque o espírito r otineiro dos agricultores é um. em
pecilho a. esse tentamen, como por que a. la vou:·a elo cafe , ha 
pouco t~n·tada, absor ve toda a acti vielacle, energ1n e força eles 

l~vt·aclores , sendo ess3. la voura de. r esul tado mui to Iison ge iro. 
Tem- se a ngmen·taelo mlllto o cultivo dos gene t·os ali me nt icios 
e t em-se_ a ugme n taclo m uiLo os ·seus preços, devido á g1·a nde 
expor t~çao pa ra S .. Pau.Jo. Não ha t rabalh adores agr ícolas es
tran!l'eu·os . Os_ I ta li a nos ou por tuguezes que t êm en trado no 
cl tstt·Jct o ou sao com mercian tes ou officiaes l atoeiros cal
dei reiros e ferreiros ._ Nos pr imeiros annos elo sec ul o qu~ corre 
começou- se a ftu: claçao desse povoado . Por esse tempo j á a 
Soledade de .Ita] ubá em um cUL·a to impo r tante ela capi 
tan ia de i\Imas. Ge t· aes. A lguns de seus habitant es , pela 
ni.a!Ol' parte paulistas ele T a ubaté e P indamonhano-aba ma r
geanclo o r ibeirão ela Serra ou de Santo Anto ni~ cle~ceram 
elas al tas montanha.s, onde ficava aquelle cura to, hoj e fl' e · 
guez1a, chegara m a m argem do Sapuca~y e do , cendo por 
esse r w, cerca el e 10 k1lometros, descobriram a Ped·rc~ Ver
m elha , for moso rochedo q ue, vi s to ao l onge, I em essa côr, m as 
que , examinado de per to, é todo listr ado ele u ma li nda cor 
a marella , pelo que mais pr opriamente a denominaram os in
cligenas ele Itajubá pecl t·a a ma r ella . Sendo os ter renos da mar
gem do Sapucahy ele t~uito maior uberdade e o cli ma que 
a h t s~ goza mm to m_ms ameno e ·temperado, ·não ·tardo u c1ua 
os pn men·os a ven·tureiros fossem s~gu tclos por ou tt·os . Dent r o 
em pouco hav ia j á não J~eque no nucleo de populaçã o, a qua l 
reun iu- se com o i11't ~ n to ele edificar uma capella clccl ica cla a 
S . J osé . Para esse fim doou o terrenu necessari o para pa 
t rimonio o fin ado F r a nc isco Al ves, no qu a l o v igario L ou
r enço ela eos ta More i t·a , a -1 6 de m<> r ço de 18 '19, disse missa 
improvisa ndo um t emplo coberto de pal ha . Desc1e eri tão a 
capell a nova , como e1·a. des ignada em opposi ção á ve lha 
cape!la d a So letlacle , fo1 augme n tando em b a,bitan tes · e a 
pr osper idade que es tes encon~1·aram na la voul'a desper'to u a 
im migt•ação ele mui t os mor aclo l'es da Soledade, que t r oca ram a 
mon lanha pelo fer tilissimo va lle, e a pequena egreja fo i sub
stiLuida por out ra ele maior es p t·opOl'ÇÕes c que se t·viu até o 
a n no de 1872 . Em '1 83.2, o vigario, r eunindo o povo da act ttal 
c idade, r esolveu fazer a m uda nça das imagens e amamen ta s 
ela egrej a ela Solecla cle pa ra o templo const ru ido na nascente 
povoação . Oppoz- se o povo ela. Soleclade te11azmente, ap1•esen
t a n cl o res ~ste n cia matet·ia l. Houve n o Jogar , q ue a inda hoje 
se cl enom1na Encont1"0 , uma Juija teni vel, resultando mui tos 
feri me ntos . Afinal chega ram os cont endores a. um a ccorclo: as 
imagens ficaram na vel ha fr eg uezia ela Soledacle, p assa ndo os 
om ilmen tos pa r a a, no, a , cla·tando dahi a d ivisã o elo t errilorio 
em d uas fregu~·zias com a mesma padr oeira, só com a dis ti ncção 
de nova e vel ha. F oi creada a freg uezia pela resolução de. 14 
ele julh o ele 183.2 . Emqua n lo fr eguezi a pel' tenceu successiva
mente aos muns. ela Campa nh a e ele P ousJ Alegt·e, até q ue 
pela Lei Prov . n. 355 de 27 ele setembr J ele 1848 fo i elevada á 
vill a el a coma r ca do Sapuc~hy , sendo ins la llaclo o seu mnn. 
em 27 ele junho elo an no seg uinte . Cidade pela de n . 1. :1±9 de 
4 de o:1tubro de 1862. -E ' comat·ea. de seg unda ent rancia, creacla 
pelas Leis P l'ovs. n . '1. 867 ele :l5 clé j ulho ele 1872, e n . 2 .617 
ele 8 ele outubro de 1880, e classificada pelos decre tos n. 876:3 , 
de -18 de n ovem bro de 1882, n. 1..279 de iO ele jan eiro de ~89 1 , 
e Acto ele 22 ele feve l'eiro de 1892 . Cercan1 a crclade os morros 
elo t:afesal , Reservatol'io, Bata lha , P ot !'eiro, S . Bened icto e 
Bôa Vis ta . Com r efe i·encia ao nome de I ta.iubá, dado a es ta 
cidade, h a duas versões : d izem que essa pa la vr a si g nifica em 
l ingu a ind ígena peân~ '!:Cn nelha , da ndo , po r tanto , Jogar a tal 
de nomina ção a ex istencia elo r ochedo desse nome; ou tr os, 
pot·ém, di ve rgem e com mai s ace1·t o, opinando que essa pa 
lav r a Yern a n tes cle_pecl?-a ama>-ellc~ , veiada de o<t>-o, encont t·ada 
na sCl' ra ela Ma n tiq ue ira, no Jogar e m que se es ta b3leceu a 
primeira ft· ~guezia de lt~j u b á . .l!J ' ce.rto que nessa fr eguezia, 
hoje clist. , se extt·ahiu muito ouro, c0mo o attes·ta m as caL t as 
a h i e xistentes . Sendo es'a c idade edificada m uitos a nnos ele
pois ela fr eguezia ve lh a, que já t inha o nome de ltajÚbá , .não 
podia o r oche:lo Pecl?-a TTennelha ,· que fica a n ove kils . ela ci 
dade , dar or ige m áquelle nome, que j á ba mais d e 80 annos 
~i nha aquel la freguezia . Ao a pproxima l'- se a est l' ada de fet·r ~ 
ela. estação não se av ista a cidade, pois intel'põe- se o rnorro 
ela Bôa Vi sta ; ao deixar a estação a es t t· ada , cl esclobt·a - se a 
cidade bel ! ~, e enca n·tador a, mos trando- nos a mà triz vo ltada 
para o nascen te, o ce miterio e florescentes lavo UI·as ele café 
nas encostas das serras . 

I'l'AMB E DE MATTO DENTRO . Dist. ele Minas Geraes. 
Accresce n te- se r> o lim : Fica ás ma rgens elo ri o ltambé n a 
cl it·. , á .base ela serra do Bon i'to e na esq. entre as bana~ de 
cl ous riachos, u m dos quaes denomina- se Lava- pés . Con fi na 
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ao nascente com o dis ~. de S, Sebastião do Rio Preto; ao 
poente com as vertentes dn. serra elo Espinhaço; ao S. com o 
clist. do Carmo ele ltabira ; ao N. com o do Morro do Pilar e 
a NE. com o de Sa nto 1\ntonio. T em 100 casas, que occupam 
quat ro r uas, chws eg-rej<.s , a elo Rosario e a ela Oliveira e uma 
pop. de 4.000 habs. Banha o dist . o rio Itambé e percorrem- no 
as serras ela Lapa e elo Gentio ; nelle :fica o morro elo Capinzal 
com uma pequena ermida ele S . Sebasti ão. O clim a é temperado; 
não ha molestias enclemicas . As terras pt·eslam- se á cultura do 
café, m ilho, arroz, fumo, canna, mamona, fe ijão, batatas ele 
todas as qnaliclades, mandioca, v inho, a lgodão e anil. Lavra-se 
principalmente milho , café, feijão e canna, sendo pequeno o 
plantio do café e da cann a . Cria- se gado va ccum e cavall ar e, 
em pequena escala, o lani get· o. Ha fabricas de queijo, assucar, 
afl'uardenLe, mante! ~a, productos ceram icos e cbapéos de p~lha. 
D1sta ele S . Sebash ao do RIO Preto e Santo An·tomo 2-i lnls. e 
elo Morro 30. Ha no cli st. os seguintes povs . Onça, Vases, Con
gonhas e Sant' Anna elo Rio P reto. 

ITAOCARA . Villa do Rio de Ja neiro Accrescente- se no fim: 
Comprehencle os el ist . ela Estt•ad a Nov a e Tres Irm ãos . 

ITAPEMIRIM . Rio elo E . Santo . Do Estado r ecebemos a 
segt1inte infor mação: <<Este rio forma- se ele diversos braços 
que nascem da Sel'l' a Gera l . - Recebe as aguas elo ribeirão Cas
tello e augmenlan lo ele ''olum e corre em cl irecção quasi O. E 
até lançat·-se no Oceano sete leguas ao N. do Jtabapoana . Desde 
a fóz até o l agar denominado Cachoeira, na extensão ele sete 
leguas, presta-se á navegação de ca.ni'>as e a ele lanchas na ex
tensão ele meia legua ponto onde se acha a cidade ele ltape
merim , No Jogar denominado Cachoeira começa uma sel'ie. de 
pedras e cachoeiras qne obs truem a navegação, excepto em pe
quenas extensões . A l ru rgura do rio varia ele 30 a 50 braças . 
E ' m u ibo sinuoso e no tempo elas ench entes torna- se violetr\a 
a sua correnteza espraiando- se as 3guas pelas extensas planicies 
por onde corr e até tres leguas ele sua fóz . D'abi para diante o 
terreno é mais montanhoso. Além do Castello receiJe o Muqui ». 

ITA PER UNA. Cidade elo Rio ele J anei ro. Segunda columna. 
Linha primeil'a depois ele Carangola adc!iccione- se Natividade 
do Carangola e accrescente-se no fi m: Cubatão, Vall ão, Sole
dade, Tres Barras, Taquarussú , (estes tl'es no dist . da L age), 
Pira peLinga (no dist. ele Itabapoana), Ouro Fino (no dist. ela 
Nati,·idacle elo Carangola), Tres Barras Taquarussú, Aguas 
Claras, Penha, Porto elo Fiu~La, Lage elo Mul'iahé, Retiro, São 
:::lebastião da Br a Vista , S . L ourenço , Vane Sahe, Santa Clara 
e SanL'Anna . T em duas escholas . 

ITAPETININ GA . Cidade ele S . Paulo . Accrescente- se no 
fi m. Em 1898 ass im descrevi essa cid ade pelo Jo1•nal elo Gom 
meroio : << Deixan do a cidade de Sorocaba em direcção á ele 
ltapetininga , passei pelas estações de Yilleta , onde vi grandes 
plantações ele abacaxis , Ipa.nema com a monumental -fabri ca 
de ferro, cujos machinismos estão em completo abandono, attes
tanclo a desídia el os governos que t em os tido, Bacccetava e 
Boet1tVCb , Esta ultima estação está situada em um ;l. linda pia
mele, ela qual se av istam os mais longínquos e risonhos pano
l'amas. Neli a vi uma grande plantação ele abacaxis e urn a 
l avoura .florescente de a lgodão . E ' ahi c1ue começa o ramal ele 
Itararé, que se diri ge a Itape bininga, continuando a linha 
tronco em direcção a Cerqueira Cesar . Ahi fiz baldeação para 
o ramal , De Boe ttn-a a J:at tdty, encontram- se lavouras de 
al godão, e desta ultirua es tação até á ele morro Alto uma ou 
outr a fazenda ele c.<tfé . P ouco antes de chegar- se á cidade de 
Itapetini nga, é ella av istada cltw s yezes ela estrada de lerro . 
E' lta pelini nga uma cicbcle antiga, pois , ela ta ele i/70, tendo 
s ido seus fundadores Simão Br.ul.•osa Franco e Domingos J osé 
Vieira. Está situada entre os ribei rões T a boão e Serra afl's . 
elo Ponte Alta, que é tributaria du Itapetininga ; a 647 metros 
de altitude, em um planalto cercado ele campos aberto s e ondu
lados . Seu interior é feio; seus arredores, por~m, lindissimos. 
As ruas são r ectas, estl'e:itas, sem calça men to e illuminaclas a 
kei'Ozene; as casas elo systema an tigo e de feia apparenci a , no
t ando- se um ou ou tro predio 11 0 \'0 1 mas sem gosto . Durante 
o dia parece uma cid ade morla, tal é a falta el e ·tra nseun tes 
n as ruas . O unico ediftcio que a honra é a monum en·ta l Escola 
Complementar , collocada em feliz situação, logo á en trada da 
cidade e prestes a concluir-se . E' um ecli ficio vas to e de boni ta 
archi teclura . A Casa da Camara, hem si'liuada, occupa um 
predio espaçoso, mas sem fórma exterior ele ecliftcio publico . 
A sala. do jury está ornada com luxo e gosto; a mobilia que 
possue é rica e honra ao a rtista que a manufacturou. O pavi-

mente ·terreo é occupado pela cadêa. A ma·triz, situada em 
uma grande praça, tem um exterior que agrada . Infelizmente 
está r achada em cliversos pontos, attribuindo a Camara essas. 
rupturas a uma s grandes arvores que se achavam plantadas ao 
redor, e que acabam de ser clerrLlbaclas . A egr eja do Rosario, 
si'tuacla em uma outra praça, é um templo pqbre e todo con
struido ele taipa. O theatro é um pardieiro; sua fórm<J. exterior 
não cond iz com o ftm a q ue se cles·tina. P erto ela cidade, em uma 
vasta eh acar a, onde fazem conftuencia os ribei rões Tab0ão ~ , 
da Sena, existem uma importante sert•aria e urn a olaria, ele 
propl'iedacle elo Sr . João Aclol]Jho Scbris tmeyer . com os mais 
aperfeiçoados machi oismos , e a 13kilometros ao N . um a pe
dreira de onde te em sido ex Lrahiclas Iages de calcareo para.. 
calçamento el a cidade . E ' na exploração dessas pedreiras que 
teem a ppareciclo os saurios fosseis, que nessa localidade 
a.bundam . O que ma is me sorprehendeu nessa cidade, proclu
zmclo em mau espirito uma agradabilíssima impressão, foi a. 
instrucção que é dada nas Escol as Complementar e Modelo. 
E ffectivamente parecia-me impossível encontrar uma cidade 
do interi or com a m strucção tão bem encaminhada, tão desen
volvida como encontre i em ILapetininga. As escolas funccio
nam provisoriam ente em u mas cinco casas alu gaclas, mas 
dei:l:am prever pelo material ele ensino nellas accumulado, pelos 
labor a borlas e museus que possuem o ri gor pedagoglco que 
elevem ter quando insto.lla rem-se nos eclificios que se estão 
cons·tmindo. Alem disso, possuem ellas, o que é edificante, lllll 
corpo clocen te habilitacl issimo e estudantes respei·tosos, bem 
educados e mui to applicados. Tive o feliz eusejo de verificar 
o gr a nde amor que votam os alumnos ao estudo, j á interro
gando- os nas aulas, j á vendo· os nas diversas repttbliaa.s . onde 
encontrava-os deitados em t• ecles, ou passeianclo pelas salas, 
todos com livros aber tos e esLuclanclo as l ições elo clia seguinte. 
]J;' Lal a instr ucção que minist•·am as duas escol lits ele lta pe-· 
tininga , que elos pontos mais afastados elo Est ado affiuem 
alumnos par a ma tricularem- se nellas. T em a cidade tt·es a 
quatt·o mil babitanLes e goza 'de um excellen te clima. Nos 
arredores ela cidade ba grandes phntaçõ~s de uva , ele que se 
fabrica excellenle vinho. :\essa cidade nasceram o benemeri to 
t·epubl icano Venancio Ayt•es e o bispo elo Ceará D. J oaquim 
José Vieira » . 

ITAPYRA. Cida de ele S. P aulo . Accrescen te- se no Jlm . 
Jj;m 1898 assim descrevi esssa cidade pelo .To1·nal do Gomme?·oio; 
«Deixando a cidade ele ll1ogy-mirim tomei o r amal ele Itapj'l·a, 
que , após um percurso el e 20 kilometros, conduziu-me á cidade 
cles·te ultimo nome. Está Itapyr a situada sobre tres collinas, 
á mal'gem esquerda do ribeirão da Penha e atravessada pelo 
carrego elo Lava-pés . Ao approximar-se o trem da estação 
é ella a vistada, apresentando uma perspectiva, qtw dá-lhe 
uma certa similhança com S. Cal'lofi do Pinhal. Suas l'nas são. 
rectas, es treitas, em lacleüa, carecendo de nivelamen t o, sem. 
calçamen·to, poucas com passeios cimen·taclos e illuminadas á 
kerozen e . Seus predios são pela m ór parte velhos, a presen
tando a penas uns cinco ou seis de gosto. Os principaes edifi cios 
que apresenta são : a i\Iatriz, que é um templo ant 1go e feio 
com duas torres e um interior paupel'l'imo ; a capel!a ele São 
Benedicto e a est ação el a estra ela el e ferro que ficam na collina 
opposta áquella em que está edificada a cidade. O Grupo es
cola r é um bom e bonito eclificio, posto que um tanto pesado 
e sem arcbltectura. 'l'em duns fachadas contigu ns ; ficando 
uma voltada para uma praça e outra para uma rua. O Gy
mnasio :fica nos fun dos . O theatro Sant'Anna, pequeno, mas ele 
um exterior q t'e agrada ; o edificio ela Camara e Caclêa, par
clieiro im mundo e com ·todo o madeiramen to podre, o mercado, 
ainda em construcção e a caixa cl'a gua, taes são os outr os edi
licios da cidade. Da caix:.l clag ua goza- se de um bonito pano
rama . Em baixo vê-se o bairro do Cuba·tão á direita do .!'ibei
rão ela P enha, mais longe , na distancia de 18 kilome·tros, o 
morro dos Forões e, ao fundo elo qu adro, a ser ra de Caldas e o 
morro da Forquilha no cl ü; tricto da Jacu·tinga em Minas. (). 
muni!Jipio confina com Mogymüim, l\Iogyguassú, Espirito Santo 
elo Pmha I, Serra Negra, Amparo e com o Estado ele .Minas. 
pel o r i o .E leuterio .. Pertencem - l.he as estações da cic!_ade, Barão 
de Atah ba Nogueua e E leuteno . Além cles la eslaçao, na elis
·tancia de tres kilometros e no rio Eleuterio , faz juncção a llio· 
gyana com a es trada ele ferro Sapucahy. A lavoura de café é 
importa n·te e o clima sauclavel. A pop. ela cidade é de 3.000 
habs . Deixou- me Itapyra, a n tiga Penha elo R io do P eixe, me
lhor impressão que i\1ogy-mirim; pelo menos é ma is aeimaela 
e mais commercial . 
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I TAQUATIARA . Cidade do Amazonas. Accrescente- se no 
fim: O mun. é banhado pe1o5 rio> Apipira, Autaz e Magoary. 

ITATIBA. Cidade de S . Paulo. Accrescenle- ae no fim: 
Comprehende os bairros Santa Cruz, Lopes e Morro, 

I TÚ . Cidade de S . Paulo. Accrescente -se no fim: Eru 1898, 
assim descrevi essa cidade pelo Jornal do Commcroio . Dei 
xando S. Roque, dirigi-me para a cidade de Itú. Cheguei á 
estação ele iVJavrink ás 6 horas da nmte . Ah1 fiz baldeação 
para a linha Ítuana ~, clepoi.s de. passar ·pelas e.stD;çõe~ ~e lllo
reircos Donc~ Ccothanna e P~rap~t~ng1~y. chegue1 a Itu as 8 e 
meia cia noite. Tomei um carro, CJUe conduziu- mé ao hotel do 
Braz, onde hospedei-me. E' Itú urna cidade grande, situada 
em uma planicie contornada, em parte pela sern Negr a, rami
fi cação ela do Japy, e pelos corregos do Guarahú e elo Taboão 
que se reunem per Lo ela estação e acima do Matadouro, á tres 
Jdloruetros, a margem esquerda do l'io Tieté e á quatro elo ri
beiro PirapiLinguy . P ropnamente o coração da cidade não é 
feio, tem predios de e-os L?, ruas .reatas, compl'idas, post? que 
es·treitas , e um bello prd1m pubhco ; o resto da cJclade e few, 

1muito ma!Lrataclo. com becos estreitíssimos, sujos, cheios de de
pressões, casas an··t iquissimas, baixas e damniiicadas . A cidade 
é abastecida ele boa agua que é canallsad<l por conta c~a. Munl
cipalidade, illuminada a kerosene; as ruas, com um po Incom
modati vo e ·tendo apenas passews, calçados com pedra lage, 
extrahida' de duas pedreiras, que ficam a Ires kilometros de clis· 
tancia. 'l'en1 a cidade 1193 predios urbanos, 26 t•uas e oito lar
gos : 0 do Jardim, Municipal, Bom Jes us, S. Francisco, Collegio, 
:Patrocínio, Caixad'Agua e Santa RitJ , antigo do Capim, E' 
Itú a cidade das egrejas . A il!lCIJlriz fica no largo ele setl nome. 
em frent::. ao ja rdim publico . E' bem proporc ionada, de bonita 
fachada, com a tol'l'e no centro , tendo obras de ·talha nos alta
res de l'iquissimo gosto. CbamaYa-se Guilherme o architecto desta 
egreja e morreu em Juncliaby ; os dourados elos tres altares 
principaes e as pintura> elo tec·to da capella - mór são devidas ao 
pincel de José Patrício c:a Silva , natural de Santos; os grandes 
ela capella - m6r e da sachristia são devidos a habilidade do padre 
Jesuíno do Monte Garmello. P ossue mq orgão doado peJo padl'e 
Miguel Corrêa Pacheco, que doou egttalinente os sinos e pára
raios . Tem o altat·-mór com a imagem de N. S . ela Cande
laria, no centro, e S, Pedro e S. Paulo dos lados. No corpo ela 
egreja possue seis altares ~e S. l\:fjguel, N. S. do Rosario, São 
J osé Coração de Jesus ]'\ . S. das Dor as e Santa Gertrudes. 
Foi ~recta em 1679 no Jogar da actual, edificada á expensas elo 
povo e do padre João Leite Ferraz, h~mem a bastado, que em
pregou nesta obra quasi toda a sua iurtnna, de1xando o resto 
aos pobres, com os quaes se .occupou no final ela :ida. Reza a 
traelicçâo que, an·tes de er1gu·-se esta egreJa, se rv1u de. matriz 
a capella elo Senha!' Bom Jesus. A matr1z nctual fo1 maugu
racla em 1780 . sendo vigario collado o padre Jose elo Rego Cas
·tanho. Em Hi31 o padre Elias do Monte Carmello fez construir 
a antiga torre n o centro do fl·ontespicio em 1836 e entregou-a 
completamente retocada. A fachada e ele construcção mocl~rna, 
sendo o ris co elo archi'tecto Ramos de Azevedo. A eg1·eJa, elo 
Bom Jesus sita no largo elo seu nome, foi fundada em 1633 e 
reconstruída em 1828 . No frontespicio l ê-se: Et vocatvm est 
nomenei~ts Jesus. Tem alem do altar -m6r com a imagem elo 
Bom Jesus, mais quatro'altares, de i\ossa Senhora da Conceição 
e de S. Luiz, de S . José, elo Sagrado Coração e ele Santo Igna01o 
de Loyola. Seu interior é bem ornado. E' a egreja mais pro
curada pelos fieis . O convento ele S . Francisco e 0?"Clem Te·J'
cei?'Ct ficam no largo elo mesmo nome, ao lado ela fabrica de 
tecidos, tendo na f!·ente um enorme cruzeiro cercado por qua
tro cyprestres . O convento possue a arruinada capella ele São 
Luiz da Ot·dem Terceira e uma egr~Ja, ccmeçada a 11 ma10. de 
1794 e benta aS de fevereiro ele 1SU2. -'os fundos fie~ o ant1go 
cemitel'io elos irmãos de S . Francisco. Em um dos .J az1gos eles La 
ordem descansam os despojos do Senador Francisco cl,.e Paula 
Souza e Mello, em um tumulo de marmor.~ com a segmnte ln
scripção. « F?·ancisc~ ele Pa~cla Souzc~ e :Mello, T' osso no~ne 
é o mais brilhante ep~ta11hta que ~: esse~ sa~.tdosa. fannl~a 1Joclc 
lavn:w sob?·e a ~wna ele vossos ossos . Em s~gnal ele amo?·, res -
1Jcito e graticlão.» No pavimento da ca}JelJa.mór da me~ma Ordem 
está a campa ra.za onde repousou o ,Bispo ele S. Pa~lo, D. Anton1~ 
Joaquim ele Mello, fa ll eCJdo em !Lu a i6 de fevermro de 1864. 

1 A 30 ele outulJL·o de 1879 procedeu-se á exbun?ação dos restos 
mortaes de D. Antonio Joaquim de i\lello, os quaes lofam conduzidos 
para a. capella de J>alncio l!;piscopal da ctdade de S. 1 nulo. 

A 01·dem Te;•ceira do Carmo ftca no largo Municipal tendo 
em. frente dous renques de palmeiras reaes e no alto' da por
tarJa a data de i822 . A esquerda fica- lhe o JazJgo e. entre este 
e a egreja, o antigo cenriterio. No altar- mór ficão 'a s imagens 
de Nossa Senho~·a do Carmo, do centro, e Santa Thet•eza e 
San'ho jjjlias, elos lados. No corpo ela egreja ha oi'to alta t·es 
com a Sagrada Familia, de Nossa Senhora das Dores, o Senhor 
no hor to, o Senhor na prisão, o Senhor ela canna Yerde, o Senhor 
da pedra fria , o Senhor ela columna e o i'len hor dos Passos. A 
egreja e o convento dessa ordem dominam toda a cidade pela 
posição em que estão collocaclos. Foram fun dados em 1719 e 
reconstruidos em 1765. A eg?·eja ela Boa Mo.-te, ao lado di
l'eito do collegio de S . Luiz, carece em seu e:~:leri'or ele archi
'Lectma e gosto. Tem a capella-rnór com um altar com a Senhora 
do Bom Conselho, no throno, abaixo em uma urna Nossa 
Senhora ela Boa Morte e aos lados Santo Estannisláo Kostka 
e S. Luiz Gonzaga. Abaixo deste ultimo santo ha um quadro 
ele Nossa Senho1·a do Rosario de P ompéa . · Acima, elo altar
mó•· o~corre a seguinte iuscl'ipçãe: Mc~l.er - Boni - Consilii. 
O corpo da egreja, com a forma de cru z latina, tem duas ca
pellas fundas . uma com Santo Ignacio ele Loyola e outra com 
S. José . Nessas capellas ficam doua r etabulos elo celebre 
pintor l'cmano Cavalheiro Gagliarcli, um representando Santo 
Jgnacio mandando para as Inclias S. Francisco Xavier e outro 
os tres Santos moços da Companhia de J esus , ao redor do 
throno da Vi rgem , Santo Estanislúo Kostka (p~laco), S . João 
Berchman (belga) e S. Luiz Gonzaga (ita liano). Esta egreja teve 
outr'ora a inYocução de ·ossa Senhot•a do Bom Conselho e foi 
eclillcada pelo Padre jesuita. José de Campos Lara. Por sua 
mot·te deixou todo o peculio que possuia, inclusive a capella 
para ee estabeJecet· um semiuario ele meninos pobres . O irmão 
Joaquim elo Livramento ahi fundou o primeiro co lleg io que 
teve Itú; em 1822, porém, ret ir ando-se para S . Paulo, o col
legio foi sempre em clecaclencia e extinguiu- se. Corno a ca
pella ameaçava ruínas, a it•mandade da Boa hlorte conseguiu 
reeclifical -a e ah i celebra as festas ela sua. padroeira. Eg?·ejct de 
8 . Jmz Gon zaga, annexa e á esquerda docoll eg:io de S. Luiz. 
Tem a architectura romana singela com o tympano na frente . 
O interior é desltilllbrante . No altar- m6r Jica a estatua de 
S. Luiz e a imagem ele Nossa Senhora elo Bom Conselho . No 
corpo da egt·eja ficam duas capellas fundas, uma com o Sa
grado Coração e outra com S. José. No arco cruzeiro h a clous 
nichos com S. João Ber chmans e Santo Estanisláo Kostka. 
Tem mais e~palhaclos pelo corpo da egreja i4 quadros da via
sagra. A' esc1uercl a do corpo da egreja :fica uma capella go
thica, feita no collegio, com a frumaculada Con ceição no 
centro e aos lados S. Luiz, o Anjo ela Guarda, o COJ'ação de 
J esus, S. José, Sant o Jgnacio de Loyola, Santo Estanislúo. 
Debaixo do altar fica o Senhor morto. A egrcja de Santcú Rita 
fica no largo elo mesmo nome. Ko frontespicio lê- se : 
4 - 1728 - 4 . Tem um só altar com Santa Rita no centro e 
S. Roque e S. Sebastião aos lados. No chão do corpo da 
egt·eja ba uma sepultura com os restos do Padre Joaquim Fe
liciano ela Costa, vigario de Itú . Foi fundada em i726 pot· 
Matbias de Mello Rego e foi inaugurada em 1728. E' uma 
egreja aldeã e pobre. A eg1·eja de N . S. elo Pat?·ocinio, situada 
no largo elo mesmo nome, é, elos templos da cidade, o que
apresenta melhor aspecto. T em duas to rres e no frontespicio 
a imae:em de N. S. elo Patrocínio . O seu interior é linclissimo. 
T em o altar-mór, abaixo de uma cupola , com a, Senhora elo 
Patrociuio no centt•o, e S. Roque e Santa Bat:llara aos lados . 
No co rpo da egrPja ficam clous altares lateraes, elo Coração de 
J esus e S. José e 14 quadros da via- sacra. O tecto tem cmco 
abobadas. F ica annexa ao collegio da mesma invocação . O 
Padre Jesuí no do 1\Ic>n"te Cat·mellCT, desejando consagrar u m 
templo á Virgem, communicou essa idéa ao abastado Padre 
Manoel Ferraz de Camargo, que a applaudiu e ministrou- lhe 
os meios, começando o padre J esuíno a edificação em 1812, 
sendo elle mesm o o a rchitec to. Fallecendo, porém, em 181\:l, 
antes da conclusao, e cruando já planeava a solernnidade da 
inauguração para 2 de junho de 18i9, es la só t eve lagar 
em novembro ele 1820, dia ela festividade da padroeira. 
Eg•·eja elo Santo SejJulohro ou Hospício da 'l'ep·a Santa . F10a 
adiante do collegio de N. S . do Patrocínio, construída por 
Fr. Bartholomeu l\Iarques, que está. nella enterrado, e inaugu
rada em 1867 . A obra do alta1·-mór , em rigoroso estylo go
thico, foi executada pelo artista allemão Gro!l'gi, as decor ações 
em relêvo dourado destacam -se ar tis ticamen·te sobre f1mdo 
pr eto . Tem um só altar com um quadro do Coração de Jesus 
e aos lados S . Francisco Xavier e N. S, das Dôres . CajJella 

o 
o 
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do Rec.olhtmento cl,~s 1l1e1•cés (Conven·tinho). Modesta, mandada 
eclifiqa,r p~lo padre Elias elo Mon·te Carm ello em 1825. Egr~i(ú 
ele S . J oci/J ele Det~s , annexa á Casa de Miset· icordia, fica na 
rua da iVIisericordia, faze n 1 o esquina com a 'l'reze ele Maio, 
en~re a enfermaria elos homens e elas mulheres. 'l'em um só 
a ltar com S . João de Deus no centro e S. F r a ncisco das Chagas 

.e S . J,osé aos lados . Junto a elle, sobre clous pedestaes ficam as 
imagens do Coração de Jesus e N, S. ela Co uceição . No corpo 
ela egreja fica uma sepul ~ura com o seguinte insc•·ipção: « llq~tt 
j.~z Bento Paes cl ~ Bcw,·os, Bcwão ele Itú., n asoiclo a 22 de 
clezemb?'O ele 17 8 8 e falle cido a 9 de feve,·ei?·o ele 18 58 - Orai 

1 101' elle. , Capella elo Senho?· do Borla, a 1 k il. da cidade e 
p~rlencente ao Hosp ita l elos Lazaros. A cape lla e o hospital 
foram edificados pelo benemerito itú ano padre Antonio Pachec_o 
e Silva e foram as obras concluídas em 1806. C(hsc& cl(ú ll!ltsel·t
aonlic&, situada clis lante ela cidade. Occupa um sobrado com 23 
janellas ele frente em cada um dos clous pavimentos, tendo ele 
permeio a egt·eja. A enfermaria elos homens fica á clirei·t.a e 
a das mulheres á esquet·cla , ·tendo todas 50 leitos . Foi fundada 
por meio ele uma subscripçiio promovida pelo padre Antonio 
J oactuim ele Mello (depois Bi s~o ele S Paulo), padres E lias e 
J oaquim Man oe l Pach eco da l!onseca, a que se associaram os 
irmãos major Antonio Paes de Ba, n·os (depois barão ele Pira
cicaba) e capi ·tão - mór Bento Paes de Banas (depois barão ele 
Ytú), que ass ignaram avu ltadas quantias, Casa de& Cc&mcwa e 
Cc~cléa. Bom ecliilcio ele q uatro faces com a frente para o l a rgo 
Muni cipal ou largo do Carmo. No pavimento inferior está 
a lojada a caclea. Na sala elas sessões vP.-se unicamen·te o r etrato 
elo Dr. Pruclen·te ele i\Im·aes . Na Yisi La qne fiz a este cdificio, 
tive occoEião ele ve r, um uma boceta ele folha , o original da 
quadrinha que escr eveu o finado imperaJor D. Pedro li quando 
esteve nes.la cidade em 1846, no dia 25 de março : 

O sinc&I"o acolhimento 
Do fi el povo ilúano 
Gt·avado fica no peit? 
Do seu gra'ta sobet·ano. 

O original está a utell'ticaclo por diversos cidadãos, e1rtre os 
c~uaea : José Cal'los Pereira de A lm eida T orres, Manoel da 
Fonseca Lima e Sil va, Nico láo Pereira ele Campos Vergueiro, 
Barão de Antonina,, José Martins da Cruz Jubim, Gabrie l José 
R odri gues elos Santos e Francisco Gal vão de Barros Franco, o 
heroico chefe ela s forças revolucionarias em 1842. O mole foi 
immediaLamente glosado pelo então Juiz i\Iunicipal Ma rLim 
Francisco e pelo Padre Francisco de Paula Camnr go. 'olle,qio 
S . Lniz . Estabelecimento monumental, habilmente d iri gido 
pelos Padres ela Companhia de Jesus. Occupa um vasto ecliticio 
ele 160 metros de frente po1· 90 ele fundos. Dispõe ele grandes 
sal8s ele aulas, n1agnifica sala para refeições, dormitot·ios, o 
maior doa guaes tem 50 metros de comprimento sobre 15 de largo, 
todos com janellas e ventiladores; musêo de ph ysica e chimica 
e historia natural: rica bibliotheca com 11 a '12 mil volumes: 
pharmacia, tt·eat i-inilo, salas ele musica, banheiro~, vastos 
páteos para recreio, com alpendres, onde os alumnos se abrigam 
do sol, extensíssima cbacara e um observatorio meteorologico 
com barometros de diversas e~pecies , clous anemometros que 
marcão a elirecção e velocidade elos ventos, dous ps ichometr os, 
um pluviometro, um telescopio e diversos outros inslrn1t1entos . 
O musêo é importante para um estabelecimento desta ordem. 
Possue elle elivel'SOB appar elhos de pbysica e chimi-ca, reaclivos , 
uma explencliela col lecção ele mineraes e madeiras elo Brazil, 
fosseis, numismatica, etc. Visitando tão importante instituto 
ele ensino, ·tive occasião de o)Jserva r a disciplina elos a lumnos 
e a elevada competencia elos professores . Collegio de N. S. elo 
P cLt,·ocinio. Em um vasto ediftcio, contíguo á egre.ja da 
mesma invocação, funcciona este impor tante collee-io, insti
tuído pelo fi•~ ado J3ispo D. Antonio Joaquim de Mello, para a 
educção de meninas e clil'igido pelas irmãs ele S. José, que o 
funclat·am a t3 de novembro ele 1858, dia da festividade da 
padroeira . 'l'e m ac·tualmente 170 meninas, pensionistas in
t e l'Das e 50 orphãs. Pat•a as ex·ternas ha uma casa separada, 
defronte elo coll egio, e que educa 200 alumnas. Occupa um 
espaçoso predio situado em terreno de declive, de sorle que 
na ft·ente ba um só pavimento e nos fundos tres andares com 
11 janel!as em cada um. Possue tres gt·a ncles clormitodos, sete 
salas ele aulas, i2 ele piano, sala para concertos e distl'ibuição 
ele premias, refeilorio pateos para recreio e um gt·ande terreno 
nos fundos com pomar e jardim, havendo neste uma capellinhn 
de S. José. A cidade possue um hospital de isolamento, cons-

truido em 1885 pel o pov o· e pela municipalidade, e si·tuado a o 
poente ela cidade e além elo cemiterio municipal, o Matadouro, 
N. O. e a menos ele dous kil. da cidade, á ma rgem esq. do 
Quarahú ; o h os pi·ta l ele morplleticos a 300 me·tr os da estação, 
possuindo um a área de tres bec·ta-res; a Caixa c\'agua, .situada 
a S. E. na parle mais eleYacla e dentro elo pel'imeLro da cidade, 
composta de clous tanc1ues cobertos, t endo em um dos lados a 
lavandal'ia publica com 40 bacias cimentadas; a agua vem 
encanada da serra N~gra, na distancia ele seis kil . e tem um " 
filtro de captação el e 18() metms ele extensão, atravessa o rio Tietê 
por uma ponte metalica sustentada por seis pilares de alvenaria 
de pedra. Na cidade acham-se ainda uma importante fabrica 
de ·tec idos, fundada pelo fo Barão ele Piracicaba em ·1867 e hoje 
propriedade el e Paul i no Pacheco J Ol'clfto ; uma fabrica ele bo
l acha_s e massas alimentícias a vapot', quatro fab l'i cas de 
cerveJa, um sofl't-ivel theatro S . Domingos e um club den omi
nado Recl'eio ltúano, com espaçosa sala de bailes, clous bilt.ares , 
salas de letLura de Jornaes e de jogos, A insLrucção publica é 
da da em quatro escolas situadas nos bairros de Sorocaba , 
Villa Nova, 'l'aboão e Ba ir w Alto, em um a municipal, um a 
n octurna e em clous g rupos escolares, um Cesario Motta, para 
para o sexo feminino, e ou tro Queiroz Telles, pat·a o masculi no. 
1\o g ntpo Queiroz Telles acha- se uma bibliotheca, ge ner osa da
diva do Dt· . José Car los Roddgue~, com uns 2 .500 volumes e que 
mantem uma escola denominada Novo 1ll1tnclo (norue ·tit·ado elo 
jol'nal publicado por esse cidadão) e sustentada peltts r endas de 
um capi'tal ele 50:000" ,doado pelo i o Barão de Pirac icaba . H a, além 
dessas escolas, dive rsos collegios par·ticulal'es. Foi nesta cidade 
que reuniu- se, na ru a do Carmo, em abril ele 1873, a convenção 
republicana, que deu organisação ao partido no Esiado. Foi 
pt•esiclicla pelo Dr. 'l'ebyt•eçá Piaratininga e secretariacl:t pelo 
Dr . Americo Braziliense de Almeida e Mello. Uma elas curiosi
dades q•te apresenla essa cidade e o magesloso cruzeiro, fe ito 
ele pedra e que se Yê no lat·go de S. Francisco. Parece um 
monolilho assentado sobre uma peanha octogn na, qu~ mede 
de a llurn oi'to me tros, contando ela base até ao ve t·tice . Esta 
obt·a tem mais de 100 annos e foi feHa sob a clirecção do Padre 
franciscano Pactua. Fóm ela cidade , a talvez t r es kils. de clis
tancia, fica a gra~;de pedreira de ardosia, ela qua l se extt"Uhe 
excellen te Jagedo pat•a calç.a cla elos p::tsseios urba nos. Com 
essa pedra são calçadas todas as testadas elas ca,sas em Itú e 
de outras cidades do Estado . Offerece ella, ele clll'ioso, não só 
a g rande quantidade de peclt·as que contém, como a sua côr 
azulada e, ainda mais elo que isto, a disposição r egular ele suas 
laminas, :>obrepos·tus umas ás outras, como livros em uma es
tante . O calor, dos mezes de verão, é intenso nessa cidade, 
bem como o frio é mais forte do que em muitas otüras cidades 
ele S . Pau lo ; o que se explica pela sua posição topogt·aphica. 
A população ela cidade é de 5 .000 hab. e a do mun. ele 12 mil. 
A lavoura elo mun . consiste em café, can na ele assucar 
e cereaes. J á houve grande plantação de chá . Os rios que 
o atravessam são : o Gua rahú, com seu afll uente 'l'aboão, o 
Pirahy, com seu aflluenle Pir?.by-mirirn, que cle~agua no Jun
diahy, que pot' sua vez entra no Tie'té, junto á pov . elo Salto ; o 
Itahim, o Qnatingu, o Barreiro e o Caraca tin ga , :diluentes ela 
margem esq. c!o Tietê. O mun. confina com os do Salto, 
Jnndiahy, Cabrenva, S. Roque, Soroca ba, Inclai a tuba e Porto 
Feliz . ltú é séele da comarca que comprehende os muns. de seu 
.nome, do CabreuYa, do Salto e ele Inelaiatuba. Os bairros do mun. 
s~o: Soroc~ba, Taboão, Barro Alto, Villa Nova, Caraça, Piraby, 
Pu·ahy Actma, Peclregnlho, Nova Arnerica, Potrlbú ou Apo
tribú, Varejão, 'l'apéra Gr a nde, Cruz das Almas, Jacubtl, Gua
·tapenduva, Hahim, Caracatinga, Barreiro e Itapecerica . A pa
lavra Itú ou Ytú, significa cascata, gl'anclc cataclupa, salto, 
que faz o rio Tieté. «Foi fnndada, diz Azevedo Marques em 
ten·itorio outr'ot·a pertencente ao mun. elo Parn<lhyba, pelo 
CapHão Domingos Fernandes e seu genro Christovão Diniz, que 
alli erigiram uma capella em honra da Senhora da Canéle
laria , pelos annos dé 16'10. Foi creacla capella curada em 
1644, elevada a freg . em 1653 e á villa pelo Capilão-Mót' 
GonçaJo Couraça de Mesquita a 18 ele abril ele 1G5G . » O S r .. r. 
L . . Oliveira Cesar, nas suas Notas Historicas de Itú (1871) 
diz : «No anno de 1651, decimo- primeiro do reinado ele 
D . João IV, oitavo duque de Bragança, foi povoado o lugar em 
que se assenta a cidade ele Ilú, por Domingos Fernandes e seu 
genro Christovão Deniz; estes em 1G53 alcançáram provisão ele 
Capella Curada, com o titulo de N . S. da Candelaria, e sua 
população constava ele 400 casas. Em 1644 foi elevada áca
tegoria ele villa por Gonça lo Couraça de Mesquita.» Teve o 
titulo ele Fidelíssima pelo Dec . de i7 de março de 1823 e foi 
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elevadá a cidade pela Lei Prov. n. 5 ela 5 ele fevereiro ele 1842. 
Nella nasceram Antonio Francisco de Paula. Sotlza e D. An
tonio Joaquim de Mello, 7• Bispo de S. Paulo. Disseram-me 
velhos do lugar que foi a ch i);mado ela Camara de !Lú que o 
Príncipe Regente, em 1822, pal'tio para S. Panlo. Os cbronistas 
que confirmem ou neguem essa facto. 

J 

JABOATÃO . Cidade de Pernam'buco . Accrescente-se no 
fi m . Foi crea cla parochia pelo Alvar;\ de 20 de ma rço de 1764. 

JABOTICABAL . Cid·t de de S. Paulo. Accrescen te- se no 
fim . Em 1898 ass im desci·evi essa cidade palo J ornal do Com
me?·cio . «Deixa ndo no dia 2 de sele mbro a cidade de A ra m 
quara diri gi- me pa ra a de Ja boti cabal. Passei pelas es tacões 
da Al?Hl'r'ico Braziliense no kil. -13J com 4 ma ch inas de bene
Jici ar ca fé, das c1uaes duas na estação , um a fabrica de cerveja 
e u mas 100 casas, 8cmta L u cia, entre os kils. 14-i e 145, 
R incão no kil. 159, banhada' pelos co•·regos d<~ Paciencia .e 
Ra ncho Queimado com uma capella ela mvocaçao de S. LUJz 
e um as 200 c~sas, 'Mut~tca no kil . 176, Hcúmmond no kil. 193 
e meio Gu a1·iba no kil. 199 e meio, banhada pelo ribeirão do 
mesmo' nome affi. elo Mogy, com uma cape)la da invocação de 
S . Matheus, CDl·>·ego R ioo proxima ao kil. 212 e Jaboticabal 
no kil. 223. A cidade acha-se situada em um planalto, á 578 
metros ' ele altura sobre o ni>el do mar (na Matl'iz), cit·culacla 
pelos carregas Sermclinho e elo Jaboticabal, que se reunem 
indo clesagun,r no cor rego Rico , afl:l . elo Mogy . Propl'iamente 
a cidade fi ca á margem di r. elo Jabo·ticabal, ficando á esq. a 
estação, da Paulista e o bairro ela Appat•ecida e mais dista nte 
o bairro elo Barrei ro. Ha sobre esse carrego, em ft·ente á 
estação duas ~Jantes ele al ve naria ele tijolos, uma elas quaes 
com dois arcos. O aspecto geral ela eiclade não me agt·adou, 
posto qtle a sua topogr aphia não seja de todo feia. Suas rttas 
são em lade ira, de regula r largura, r ectas, sem ca!çament0, 
poucas com passeios tijolados e ill uminadas a kerozene. São 
cons tibuiclas por um a terra vet•melha, que, além de dar um 
aspecto sombrio á cidacl~, l evanta uma poeit·a asphyxiante nos 
dias de sol e faz grande lamaceira nos d1as ele chu,·a . Não 
ha calçado nem r oupa que r es is~ão ao pó elas ruas . A rua 
mais commercial é a ela Reclempçao, aber ta ao través do ce
mitel'io Yelho · é laraa e bast a nte extensa. Os preclios da 
cidade em m;mero cl~ 700, são, na sn a generalidade, cons
tru ido~ de tij olos, do sys tema primitivo e tel'l'eos, havendo 
apena d dJus de gosto moderno, g t·ancles e bonitos, o em que 
funccion 'l. a casa bancada elo cidadão Costa Fontes e o em que 
está alojado o hotel João Yotta . Os eclifi cios mais importa11tes 
da cidade são : o Gt·upo Escolar e a Qr,clêa. O primeiro fic a 
situado no largo Municipal; compõe- se ele clous edificios retl 
nidos com duas elegantes fachadas voltadas para o nasceu te ; 
um desti nado ás aulas elo sexo masculino e outre ás elo femi 
nino. O se"uncl1, situado no mesmo largo, é um bonito predio, 
mais bem l~calisado que o Grupo Escobt•, pois não fica no mei o 
elo largo; o pavimento inf'eriot• é occLlpaclo pela Cadêa e o su
perior pelo J ury. A Cama r a funcciona em um predio parti
cular. A i\1a td z, situada no meio ela praça da Republica, é 
uma egreja aldeã, pauperrima e sem o menor es tylo: é um 
grande bart·acão . Não tem torres . Na frente lê ·se a data ele 
18.37. Tem t t•es altares : ele Nossa Senhora do Carmo, São Se
has·tião e Nossa Senhor::~ elas Dô1·es . Além da Matriz pO!'~ue 
mais a cidade a c :~,pella ele Santa Ct·uz, no largo de Santa 
Ül'U Z, a da Apparecida, no bairro desse nome, atnda em cons
·trucção , e a ele S. Bened~cto, no largo do .mesmo nome. O 
cem i tel'io e o lazareto ficao a um !ui. ela ctclade, o segundo 
compõe-s, ele dous edifi~ios solidamente construido,~ . Não tem 
a cidade aaua canalisada, sel'Vinclo-se a população para certos 
mistcrés c!~ aaua ele poços abertos nos quin taes, muito proximos 
e a baixo do ;ivel cl.as la·trinas, o que não cle ix:t de ser alta
mente nocivo á saucle além ele ser repugnante . A agua po
·tnve l é fornecida ás pessoas remediadas em carroças que a 
conduzem de uma nascente ex is tentà na chacara dos hercletros 
de D . ldalina Nobre. Não tem casa ele Misericorclia , nem 
Theatro o que não dei xa ele const ituir un:_a falta bem sensível. 

. Tem linhas ·telepbonicas, que communiCao cl1versos pontos ela 
cidade en·tl'e si e dirigem-se a Monte Alto, Guanba e Carrego 
Rico . A povoação tendo sido edificada em um log3;l' em que 
l1avia muitas jaboticabeiras, tomou o nome de J3;botteaba!, peJo 
qual era cJnhecicla antes que nella fosse constrtucla hab1taçao 

alguma. No anno de 18•18, segundo refere um documento 
o terreno em c1ue se uch(l. a povoação, fazia parte de um~ 
sesmaria de ter l'as, ele que ach :wa- se ele posse João P'into Fer
reira, portuguez, havia muitos annos r esidente' no Brazil, 
homen de caracbet· honesto e muito serviçal, e que foi attrahindo 
para o Jogar, pela sua ini:lltencia pessJal, g1·ancle numet•o elo 
pessoas que o conheciam. O velho sertanej o, attendendo ás 
difficuldades q'1e oppunbão- lh e as viagens por pessimas es tradas 
até Araraquar<L, o~de ia satisfazer seus deveres reli giosos e 
ontl'os misteres, no anno ele 1836 doou o territorio a ntel'iormente 
conhecido por Pontal do R io Pa,·do, e então por Jaboticaba l, 
para com auxilio de ·todos os circumjacen·tes, a.hi sel' fundada 
uma povoação, sob a protecção ele N. S. elo Carmo, construindo 
elle proprio uma pequena cape !la coberta com pa'has ele palmeiras. 
Em curto espaço ele tempo, á pr<'porção que o vasto sertão era 
povoado, viu seu fundador a edificação de muitas casas em der 
redor ela modes ta Cape !la e assim satisfeitos os seus desejos . 
Pinto Ferreira, Jogo depois ela edificação do povoado. fez vir pa·ra 
elle, ele accôrdo com os demais habs ., o Pac!t·e Jus·tino Ferreira 
da Rocha, que por muitos an nos ahi resic!io e muito cooperou 
para o seu augmento . O vastíssimo tcl'l'itorio elo mun. é quasi 
geralmente plano e col?erto de luxuriante veget·1çã? . Apenas 
uma pequen a cordtlheu·a, conhe~1da com a denotmnação ele 
se rra do Jabo t icabal, quo segue na direção do SE, a NO., 
atra1·essa o terl'itorio, começando perto ela ciciado e indo ter 
minar junto ao rio Gra nde . 'l'em cêrca ele 400 kils. em su a 
maior ex tensão e forma as ve r tentes dos rios dos P orcos , Pardo 
e Tur vo. A's margen s elos grandes rios ha vastas campinas apro· 
pt'iaclas para criação de gado . E' o territorio cortado em todos 
os sentidos por muitos rios. Os principaes são : o i'dogyg uassú, 
'l'm·vo , Jaboticabal, Serrado, P almital, San ta RHa, os corre
gos: R ico, Grande , Bom Fim, Lagcaelo e 'rijnco . Na con fluen
cia do col'rego Rico com o Mogy fica a cachoeira elo carrego 
R ico e na foz de Santa Ri ta com o mesmo Mogy fi ca a corre
de ira elos Corrêas. O mun. confina com Pitangueiras , Beln
douro, S . José do Rio Pt•eto, Monte Alto, Ribeirãosinho Ara
raquat·a e Ribeirão Preto. Na gt·ancle área elo mun. encon
tram -se climas diversos. Nos tet·renos baixos e alagadiços, :ís 
margens elos grandes rios e ribeit·ões reinão as enfermid ades 
ele flmdo palustre ; nos campos e terrenos a ltos o clima é sau· 
davel, pos to que basta nte quen te no verão. Ul-timamen te tem 
sido assolada a cidade pela febre amarella, o que muito tem 
contribuído para seu alqnebramento. São quas i inteiramente 
desconhecidas a geologi a e a mineralogia do mun.; consta en· 
tre t:~ nto que proxlmo elo rio i\logy existem minas de fet·ro e 
jun~o ás cabeceiras do corrego Rico minas de pra ta, Na barra 
des te carrego o terreno é diam ant ino e nelle ha pouco te mpo 
fo rão cncontrado.s e .remet ticlos para o Rio de Janeiro pequen os 
clt a mantes ele pnme11·a agna. F alia- se tambem na existen cia ele 
minas ele ouro. Em parte algum a elo Es·taclo encontra-se me
lhor b:tn•o para o fabrico de telhas , ·tijolos et c. O territorio elo 
mnn., composto quasi em sua total idade' ele terras de primeira 
qualidade, presta-se para a cultura do café , ela cam1-a , fumo, 
a lgodão e cereaes. Al ém elas ex tesas matas, que pqssne, !e'm 
vastas e virenles pas tagens, qu~ pres tão- se admiravelmente á 
cl'iação do gado vaccnm e cavallar . Seus antigos habs., ot·i
unclos em grande part e do Estado ele Minas, em vista ela clifft
cul 'lade ele transporte pela falta ele boas estradas , .não c~g itat·am 
ela lavoura elo café e entregaram- se exclusivamen te á criação 
do gado vaccum e cavall a t·; mas á pt•oporçii:o que a fel'l'O-via 
Paulista foi- se approximando do mun ., foi- se introduzindo a 
cultm·a do café, da ca no a , do fumo, etc. Hoje , g l'aç :~.s á in
flu encia de m uü0s agricultores desse e di versos Estados, ba 
muitos es ' abeleciment~s agrícolas dignos de atten ção . A nave 
gação fluvial ela Companhia P aulista , no presente franca até o 
p Jrto elo P onta l, ·tem prestado importantes serviços á lavo ura 
situada á margem do Mogy-guassú, bem como ao commercio, e 
quando ella vencer os obs~aculos oppostos pelas col'l'ecleiras elo 
rio Pardo e estiver a navegação regnlarisada até á foz elo rio 
Gt•ande, não só auferit'á grande resnltados, C3lllO também prc
porcionarà enormes beneficios ao muu. Não menos esperan 
çosa é a nayegação elo Tieté pelos vapores ela Companhia 
Itua na. A ct;ltura do café só ultimamen·te, como dissemos, é 
que se tem desenvolvido ; apezar di!'so a sua exportação já é 
superior a 2.185.21)0 kilos. O commercio da cidade é animado, 
achando-se 1·epresen ta do pela casa bancaria do Sr. Costa Fon
tes, pol' uma agencia do Banco de Santos , de Pinto & C. e 
por uma outra de F ernat;tdo Pastori, po1· ·tr .e s boteis, nove 
restaurantes, tres pharmactas, ctnco paclarias oito alfaiatarbs, 
12 sapatadas, 2.2 lojas de fazendas, 65 armaz'ens ele molhados, 
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nove açou gues, dous celleit•os, uma confeitaria , uma ofl'lcitut ele 
marmot·e , duas typographi.\s , tres officinas ele marcineiro, qua 
tro de ferreiros, tt·es de funi lleiros, cinco bar beiros, tt•es cafés. 
duas casas ele commissões, uma machinas ele beneficiar café, 
seis olarias, um a casa ele bllhares, ci nco meclicos e nove advo· 
gados . A pop . ela cidade é de 4. 000 h abs . e a elo mun. de 
30.000 Tem dous jorn aes : o Debate e o Correio elo Sertão . Ha 
apenas UMA (!!!) esch. publ., mantida pelo Governo Es·tadoal 
e tres ma ntidas pel a Municipalidade. O Governo não tem pre
enchido as escbls. ct•eaclas na cidade e no mun., o que não 
deixa de ser uma incu ria criminosa e d igna da Ul.fl.ÍS severa 
censura. I-Ia na cidade os bain·os da Appa t·ec icla e o Bairro 
Alto, e no mun. os denominados Guariba, Cot•rego Rico, cada 
um com uma estação da Paulista, Barreiro, S. J osé elo Paraíso, 
S . Sebastião do Turvo e S . Miguel elo Turvo. 

J ACAREHY. Cidade ele S . Paulo . Pag. 252 pr im eit·a co
lumna, llnhas 16 depois de rica matriz accre~cente-se : em 
uma g1·a nde praça, com cin<Jo alta res: ele N . S. da Conceição , 
N. Senhor dos P assos, N. S . das Dores , Sant'Anna e SS . T l'in
dade, tendo mais á ent t· ada, á clit· . e em fren·te á pia baptis
mal a capella ele S. José com esta inscripção = It acl J oseph = 
Linhas '19 depois de I ndustrial de Jacareby o.cct•esce nte-se: o 
em que funcciona o Gr upo Escholar Carlos Porto e o onde esti 
o importante collegio Nogueira da Gama. Acrescellte-sa no 
:fim : A cidade é plana, g t·a nele, com ruas l argas , ele passeios 
cimentados, de bonita perspectiva, e com regular commercio ; 
é illuminada á luz electrlca . Tem uma cadeia regula t·. 

J ACAREHY. Rio elo Paraná . Accrescente- se no ftm: Tem 
duas pontes atravessadas pela E. ele F . elo P ara ná, na secção 
entre Paranaguá e 1\Iorretes, uma sobt•e esse r io no k il. 23,7'18 e 
de 16m de vão; e ou tra sobre um braÇo desse rio no k il. 23,496 
con1 5m de vão . 

J A CUECANGA. Enseada do Rio de Janeit·o . Accrescente-se 
no fim : Em dezembro ele i 895 a p1·esenton o elistincto capitão 
ele ma:r e gllerra Calheiros ela Graça o seguinte Relo,t. sobre 
esta enseada : Gonsz.clm·ações p1·eliminaJ·es Tel'lninando a 
com missão de que fttl directameute encal'l'egaclo pelo Snr. 
Almirante E lysiario Jose BarlJOsa, Ministro ela i\iarinha- pro
ceder aos es tudos necess:trios em nossa costa a fim de indicar 
um local apropriado para a mudança elo Arsenai ele Marinha 
da Capital Federal , - é meu dever formular o relatorio dos 
t r aba lhos que execu·tei, e enunciar as considerações que me 
occorreram no desempenho da missão que me fà1·a confiada. 
Não era a primeira vez que á alta administração ela mal'inba 
apresentava- se a necessidade ela mudança, para pon·to mais 
conveniente, do nosso mais importante estabelecime n to naval. 
A acanhaclv. fat:~;a em que primitiva mente fà1·a assentado e 
que é limiLacla - ele um lado, pelo morro de S . Ben·to, e de 
outro, pelo lWoral fl·onteiro - ; a impossibil idade absoluta 
de estendel-o pelos terrenos lateraes ; a necessidade imper iosa 
ele transferir a lgumas de suas offi.cia as para a ilha elas Cobras · 
a de ter outt•as, dependentes da Inspecção elo mesmo Arsenal; 
em pontos muito distanciados, como a ponta da armação 
em Nitheroy; a prejudicial perda ele tempo para a communicação 
entre todas essas officinas; a necessidade el a manutenção de 
um pessoal e de mater ia l excl ttsivamente dest inado a essas 
commnnicac;ões; as clespeza.s inuteis que d'ahi provém ; a facil 
inLercepção dessas commuoicações em u ma comnioção interna ; 
a imposlbiliclacle de um soccorl'O pt·ompto, em qualquer even
tualidade, ás officinas dist:tuciadas e a faci l inutil isacão de 
todas ellas em uma guerra estra ngeira - são factos, que ele 
longa data, têm occorriclo ao espiri'to elo Governo, reclamando 
novas medidas e seguras garantias para a s o!Itcinas dest inadas 
ao fabrico e á conset·vação ele nossa força naval. Causas que 
me não compete averiguar, tem sempre obstado a solução 
desse problem_a , que se impõe ás actuaes circum stancias, como 
uma da~ mechcla.s ma is_ saluta res á nosso mar_inha ele guerra. 
A mane1ra, porém, ele Interpretar essa necesstdade fez divi
direm-se as opiniões, julgando alguns que o Arsenal deveri a 
contin uar na bahia elo Rio de Janeiro, e outros que haveria 
vant:tgem em construil-o fóra do nosso porto. Os p t• imeiros 
baseavam suas crenças nas condições ele defesa que oft'erecem 
as fortalezas da Barra, e consideravam a difficuldade resol
vidll; desde que elle fosse deslocado para um ponto interior da 
baht~ ; o_:; se:g-undos a lcançavam as vantagens que resultam ela 
loca~1saçao de todo o nosso systema naval em um ponto dis
tanciado do nosso mais importante centro commercial. O sério 
estudo que reclamava essa questão originou a commissão que 
fo1 nomeada em Iins de 1892 , sob a pres idencia do Snr. Contra 

ALmirante Manoel Carnei ro ela Rocha. Dessa commissão fi
zeram parte os meus clistinctos co mpanheiros de trabalho : 
Capitão de F1·aga ta Frederico Ferreira de Oliveira, que 
subst ituí a- me 1nterinamente na Directoria Geral da Repartição 
Hyclrographica , por achar-me, nessa época, na E u_ropa r e
presentando o Braz il no 5° congresso inter11acwnal de 
navegação i nte l'iot•, e o t u Tenente Estevão Adelino Martins, w 

Secretal'io da mesml. Repart ição . As vistas convergiram então ' 
para a ponta NE. ela ilha do Governador, como o ponto CI UD 
parecia reun ir o maior numero de pt·obabilidades para satis
faze r o fim indicado ; fizeram-se os levantamentos hydro 
g1•apb icos e topographicos de toda essa região, e o posterior 
abandono &essa idéa dá pate nte testemunh o das condições 
negàtivas do local a pontado. Em junho do cor•·ente anno 
achava- me eu na Chefia interina ela Reparti ção d a. Ca t·ta Ma
ri ti ma, qua tldo f tti chamado ao gabinete elo Sn t•. Ministro da 
Marinha. Ahi S. Ex . a ext~rtlOU a necess idade de proceder-se a 
detidos es Ludos em di versos pontos de nossa cos·ta, aflm üe ver si 
era poss ível encantar algum porto que offerecesse va ntagens 
paea a mudan ça de nosso Arsenal ele Mari11ha, e enca t·re
gou- me dessa m issão. Ao a cceital- a contrahia desde logo o 
deve r de encat•at• esse problema por t odas as faces e em seus 
menores detalhes. Conhecia o quanto s?. to rnava com~l~xa essa 
questão, a que se prendia crescido nnmero ele r equtsltos : -
amplo espaço pat•a ancor adouro ; gt·ande tuncl?_ p~tra os na
vios de mahr calado ; tensa sngura ; r eg tao alm gacla; 
extensas planicies pa1·a o estalecimento ele t od as as . offi.cinas 
e mesmo para a constt·ucção ele vi llas operari as ; agLta potavel 
em abundancia para todos os m is ter es ; fundo basta nte junto 
ás praias para facil contracto entre os navios em reparo e as 
offi.cinas co rresponclen·tes ; locaes apropriados pa t•a estaleiros ; 
poatos vantajoeos para a abel'tuea ele cliques ; zonas separadas 
para ollicinas que por Stla natureza elevem es·tar Isoladas, e, 
sobl'etndo, comple·ta segurança por sua posição es tt•alegica -
taes são as condições que estilo i n t.eramente hgadas ante o 
fim em vista. e que devi am ser preenchidas, em grande parte 
ao menos, no local que tivesse de ser por mim indicado . Esta 
simples enunciação é su ffic ientes para mos·tra t· que só por uma 
disposição e?.pecial da natureza ellas podenam achar-se 
reunidas em um mesmo ponto ; e para o demo!lstr al' , ba~ta 
dize r que no o'l'ancle numero ele po1·tos c1ue possutmos, cllm·la
mente freque

0
n'taclos pela navegação, nenhum e xis te satis

fazen do a maioria elas cond ições aponh da3. As nstas dev1am, 
portanto, convergir para a lguma região ainda pouco explorada , 
e , pelo exame ele nossas cartas h ydrogropbicas, reclamava a 
preferencia a extensa bahia da Ilha Grat1de, não só por s ua 
proximidade ela Capital F eclet·al , como· t ambem pelo crescido 
numero ele enseadas que a ella se ligam. Nessas condições 
de ixei o porto do R io ele Janeiro na manhã ele 28 ele julho elo 
cor rente anno, levando como auxiliares os meus dignos com
pan h eit·os da Repartição, Capitão-Tenen-te Es tevão ~delino 
Martins, que commanclava o Aviso L amego em que_õeg·n1, . e 1° 
'l'enente Ludgero Ben·to ela Ctmha Motta, aos quaes v e lU t•eumr-sei 
com a devida au tor isação do 8l' . Minis tro da Mannha, o hab1 
en o-enheÍl'o n a val i" Tenente João Manoel ele San Juan, que 
de perto desejava acompanlla t• todos os trabalhos da. commissão, 
desde s1U1 iniciação . Dirigi- me primeir a mente á enseada elo 
Frade, que fica na costa occiclen-tal da lnhia ela Ilha Grande. 
Sondei- a em toda a stta extensão, v is itei as planícies 
que se avisinham elas pra ias , reconheci os pequenos ma
nanciaes ele que dispõe, e cheguei pot• ftm á conclusão 
ele que ella era absolutamente imprestavel _ para o ftm a lme 
jado, tendo como unica vantagem que a sa ltenta , a de se_r ut~ 
perfeito abrigo para todos o> ven tos . P asse t em s eg·m da <t 
enseada ele Bracuhy, qtte logo ás pl'imeiras sondagens 
accusou-h1e pJuco fundo. Repeti as mesmas operaçÕ3S nas ele 
Arir6, J erumirim e Ja puhyba, qtte me r evelaram as mesmas 
condições ele impt•es·tabilidade que eu acab:tva de reco
nhecer nas a nteriores . Ancorei depois na enseada ele A ng ra 
elos Reis, cuj a á t·ea ê pequena e cujas ma.rgens são pouco 
profundas. Dahi segui para a bahia ele Jac uacan ga , indo 
fundear na enseada de Monsuaba que lhe fica ao NE. 
Bahia ela Jaattaaangct e enseadas contigttas- A simples in
specção da planta que, na colleção ele cartas de nossa costa, 
r epresen·ta a bahia e Jacuacanga annuncia , logo á primeira 
vis ta, que da par te elo illustre hyclrographo francez Mt• . E rnest 
Mouchez , não fo i dispensado a esse lt·~cho ele nos.•o littoral o 
mesmo cuidado que lhe reconheço em outros . Em u ma zona 
como essa, cujos picos a lcantilados se approximam elas praias, 
e cujos morros a beir a-mar só bem logo a ulgumas centenas de 
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metros, a configtuação topogt·aphica ficou c0mplet amente em 
branco não ofl'erecendo a mínima indicação sobre es terrenos 
marg i~a.es do fLtndo da bahia . Logo ás primei ras observações 
l'ecorí heci a in fi delidade desse l evan tamento. A enseada ele 
Monsu aba., !J.bi figurada por uma curva r egular, tem fórma. 
totalmente diversa, d ividindo-se em pequenas praias, separadas 
por pontas mais ou menos sal ientes ; a pra ia ele Jacuacanga tnm 
01rtra configuração ; os r ios e r egatos não estão ahi pr ojec tados 
em suas devidas posições; a i lha elo Moreno, que h a ele repre
sentar importante papel no futm o arsenal ou porto militar 
qu e ahi s~ construir , ·tem dim ensões muitll maiores, e está 
hoje ligada ao conti.n.t!nte por u m is·th ruo ·cte areia, consequeu te 
do r iacho da Boa- Vídta, que desembocca fron teiro; esse islhmo 
1Jue apenas cobre na pr ea-mar pe~·mitte facil accesso á mesma 
ilha : e, po t· ul timo, não foram ah1 demarcadas a lgumas ]acres 
uma ~das quaes ele não pequenas d ime nsões. O Ievantame

0

nt~ 
poster ior mostrou-me que á sombr.a elos morros elevados que 
contornam essa bahia es tá Iocalisado um excellente porto, 
cujas co ndições passo a descrever . O eixo ela bahia corre appro 
ximaüamen·te ao N!TI - SO. Seus li mites são mar cados: Ao Norte 
pela praia de Jacuacan.ga , que tem ele um a a outro extt·emo 
a extensão de 1.960 metros; ao Sul pela linha que 1me a Ponta 
de Leste ú. ilha ela Saracu ra e que d'ahi segue a apanbat• o 
grupo elas Duas Irmãs e Pon ta. ele Mombaça; a Lés te fl a Oeste 
por cl uas cadeias de morL"Os, cUJ OS ptcos ma1s elevados atttngem, 
ele u m lado, a 546 met1· -:s e , de outro, a GOS me·tros ele a l tura . 
Nes·tas duas faces lateraes abrem- se algumas pequenas enseadas, 
avultando entre e!las, por suas dimensões e condições ele per
fei to abrigo, a cle- Monsuaba . Cavada caprichosamente ao NE 
da bahia de Jacuacanga, esta enseada tem pa r a dimensões 1 .100 
me·tros entre a li nha ele suas pontas extremas e o meio 
da prai a elo fundo, e os mesmos a lgar ismss em sua maior 
Jargura . Uma pon ta mui saliente, ahi conh ec ida por P onta elo 
Moleque e consequente de uma antiga ilha hoje presa ao crJn
<tinen te , ' estabelece a separação entre a praia de Monsuaba, 
·que mede a extensão ele 740 metros, e a pra ia elo Jorclão que 
l he fica con~ i gua e que tem 2.20 metros entre seus exkemos. 
Um costão de pedra separa es taa ultima ela do Paraizo 
que mede 240 met1·os, havendo ai nda de per meio uma outr~ 
pr a ia ele pequena extensão . Na . ensea~a do Paraizo começa 
<novv costão de pedra , que va1 até a da Ta r taruga, p rl
meira que lhe fica ao. Sul. No m.eio ela bacia ele Monsu.aba en
contrei na maior b<U!i:a -mar ah1 r eg tstr ada, a pl'Oftmcltdade de 
6"',8, cjue vão graclual~ente dim inu_indo par~ as margens . E m 
frente á praia dO rM'al ZO , Onde es tive sempl e f~tnclea clO e Onde 
-existe perfei to abr1go par a todos os ventos, ha _cm co metros n as 
mesmas condições ele maré . Toda a enseada é ltmpa e seu anco
radouro exellente . Em seguida á Mon suaba, elo lado oriental, 
encont ram-se as pequenas enseadas ela rrarbal'Llga, ele Biscaia 
·e ela Espia, constituídas por soluções de continuidade na ex· 
.tensa muralha pedregosa que vai abé a Ponta de LeAte. Na 
mar ()'em occiclen tal existem as enseadas ele Camor im e de 1Vlom
haça0 identicamente formadas pelas reen~1·ancias, ahi mais pro
nun~iadas. na base elos morros que descem desse lado. Consi
der ando a'ba hia ele Jacuacanga em relação aos escolhos que 
con-tém, nota- se que ella es·bá dividida em t r es zonas muito 
·disti nc Las: a elo Norte, que abmnge tam be m a enseada de 
Monsuãba, com u ma ex tensão de 3300 metros, tem como unicos 
pontos perigosos a Lage Redonda, q ue só immerge nas grandes 
mat·és , e a Lage da Bar ra, j á perto da pr a ia ele J acuacano-a 
-com dous metros na ba ixa-mar ; a zona ol'iental, onde lo cali s:~;u;'.s~ 
as maiores prufLtndidacles e que ofl:'er ece l ivre t ra nsi-to a navios 
de todos os calados, é compl t amente limpa e apenas reclama 
att enção para ás pedr as ela T arta ruga , a cur la d istancia ela 
ponta do mesmo nome, e c1ue a nnunci am- se de longd pelos ca
beças elevados que t em sempre fôra d'agua, mesmo nas grau eles 
m ar és. Na zona occiclen tal, que abrange apen~s a qu_a r ta par te 
de toda a bahia, é ,que concentra~se a qnas1 totah clacle. elas 
pedras e r ecifes. Ella t em para hmttes: ao Nor te a h nba t u·acla 
da L age Gr ande ú. Ponta do Camorim ; a Leste_ a que liga a 
Lage Gr ande, Lage P11eta e g rupo das Duas h·mas ; ao Sul a 
que vai das Duas Ir mãs. à P onta _de i\Iombaça,_ e a Oes·te a 
encosta occiclental chL balu a. Esses altnh amentos sao facets ele 
conhecer J)or un irem pon tos que se des tacam ú. primeira v is~ ; 
.a Lage Grande q ue serve de par tida pa ra duas das cl trecçoes 
indicadas , está sempre descober ta, e . a Lage P ret a po r sobre a 
qual passa o mais impor tante elos ahnhamentos, ·tem , mesmo 
na prea- mar, var ias cabeços fóra d 'agua . Ass1m, q1:em est tver 
ao Norte do prime]ro alinhamento (Lage Grande a Ponta elo 
Camari m), e a Leste elo Segundo (Lage Gra nde, Lage Preta e 
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Duas Irmãs) está livré ele todos os escolhos, desde que tenha 0 
cu1daclo de evitar a Lage Redo nda, á . ent t• acla de J\IIonsuaba a 
~age ela Barra, ,Já perto da praia ele Jacuapanga e as Pedras ~la 
'I ar taruga, sempre descober tas. Todas essas pedras Rão ro
deadas por gra ndes profundidades, e mesmo na zona occicle n.tal 
onde el!as sãor:tais abundan~es, ha c~ naes fundos e la1•gos qu~ 
podem se r ut1hsaclo l . S1 ah1 constl'lur-se o porto m ilitar ou 
simplesmente o a rsenal de marinha, ha de sem duvida, es ta
belecer ·se um sys·tema de balisamento que torne conhecidos 
todos os parceis, que as~im Bel'ão facilmente evitados. A t~ nsa , 
em geral, é de lodo cons1stente, apparecendo o cascalho e a a reia 
sómente nas immecliações das ped1'as ou das praias . O solo sub~ 
marinn o\1edece a suave declive desde a praia de Jacuacanga 
até o lumte mer1dwnal da bal11a, on de as sondas attingem a 
21 metros, na passagem entre Saracura e a Ponta de Leste · 
nenhuma elas li nhas de sondagem , que cruze i em todas aJ 
c1i recções , accusou-me, salto br usco elo fu ndo; elle vai g radua l
mente submclo pa l'a o Narte, e a cer ta distancia do liLtoral 
encontram -se tl'es metros; entre esses dois limites qualquer 
navio terá a faculdade ele escol her a agua em que deve an
corai' . Na descripção que acabo de fazer figul'am apenas os 
traços principaes da bahia ele J acuacanga ; para o conheci
mento elos detalhes, como sejam a posição relativa dos es
colhos, sua configuração, contorno da costa , l argura e di recção 
elos canaes , eLe., eleve ser consultada a plau La que acabo ele 
levantar , na qual estão mencionados todos os elementos que 
podem interessar á nave %'ação dessa bahia . Varzea.s .- E' ao 
nor le ela babia que se acham Iocalisaclas as exte11sas varzeas 
que elevem ser aproveitadas para as grandes officinas navaes. 
Começando na pl'aia com cerca ele u m metto acima do nível 
ela prêa-mal' , ellas seguem para o interior até encon·tra rem a 
base ela sel'ra elas T res Orelhas, que forma o seu segundo limite , 
e apoi.am - se In teralmente nos dons con·tra - fortes que chegam 
á beira- mar . Ja distancia ele 500 metros da praia, um cordão 
ele morros divide em duas a planicie, separando as varzeas em 
que estão assentadas as fazendas ela Boa-Vista e da P iedade. 
A primei ra tem pat•a extensão longitu dinal a distanc ia de 1800 
metros, desde a praia a-té {, base elo mo rro Moreno, que a ter
mina; a seguncl<L eslende-se a inda muito além , a1cauçando 
com um terreno sempre plano e sensivelmente borisontal a 
eno_rme yarzea da Capu téra . Da planta que levan,tei, e na q~al 
estao cULdadosameJüe traçados os contornos de ·todas as pla
nicies ahi projectaclas, se ·ti ram como dimensões para a valiação 
das áreas do terreno aproveitava! ao nor te ele Jacuacanga os 
seguintes eleme utos : F'a.ixc~ do littOJ"al com a fórma ?"ectan 
g~tla.r .- Extensão ela praia en tre os morros que a limitam, 
i960m ; largut·a até o começo das varzeas da Bôa-Vista e P ie
dade, 500m; área correspondente, 980.000m2 . Va.rzea da. Bôa
Vista ,com a (ó1· mc~ triangulM .- Comprimento da basll 10tOm · 
Distancia da hase ao Yertice, i300m ; área col'resp~nden te; 
676 . ooom~. V1111·.::ea da Piedade a.té encoittrar a ·ae Caputêra. 
Esta varzea tem a fó rma irregular, mas pócle sensivelmente 
ser representada por um par nllelogrammo que tiver para base 
i500 metros e para al tura 1200 metros, de onde se deduz '" 
á.t•ea de i.SOO.OOO metros quadrados. Estas planícies forall;l por 
mim exploradas, e sommanclo os algarismos acima, encontra- se 
uma extensão super fici al de 3.456. 000 metros quadrados. Não 
será de mais repetir qu e nessa área não figura a varzea ela 
Caputéra, que não percorri, mas, que pelas informações que me 
foram prestadas, tal vez atti nja á cifra egual, sinão superior. 
Ct• eio, por ta n to, que so b o pon·to ele vista - p lan ities pam 
constr ucções - encontra-se abi sobejo espaço para a edificação de 
todas as officinas e cln,s villas opera ri as que, sem du vida, serão 
levan tadas. O terreno r esente- se do descuido que tem havido 
na cons<r vação dos r ios que o atr avessam em toda a sua ex
tensão . Na época elas chuvas elles tra nsbordam, como é na
tu t·al, e a lagam g rande pa r te elas pla11icies ci rcu mvisinhas; 
pelo efl:'eito erosivo dessas cheias cavaram- se varias depressões, 
as quaes humeclecidas pelas chuvas ou por canaleta~ de irri
gação , qne ·t i raram elos proprios rios , tomaram o aspec~o pan
tanoso. Ju lgo, porém, esse mal ele fa ci l reparo, por um simples 
movimento ele terras, t iradas elos ou te iros que lhes ficam pro
:dmos. Ha a i11da um a terceira varzea , ele muito men ores 
dimensões, porém, excsll entemente loca lisacla - a de Monsuaba. 
Completamente separada elas duas an·teriores por u ma cadeia 
de mor ros, ella. é formada por dous planos : o primeiro li ca 
ao mesmo ni vel das pl anícies de Jacuaca.nga, começando com 
cerca de um metro sobre a prêa- mar ; o segundo, onde está 
ecli fica ela uma capella, um pouco m ~. i s elevado, é con stitu ido 
pela aba da montanha que se desco r tina ao fu ndo, a qu ll. l vae 
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supindo a té grande distancia, com um declive suave. Nas 
p equenas enseadas flUe se abt'em nas costas oriental e occi
dental, as varzeas são insignificantes: limitam-se geralmente 
a algumas elezll nas de mP. t•:os para o interior, onde encontram 
as faldas elos morros que as a brigam. E', entL·etanto, pos
sível que algumas dellas possam ser utilisadas para edificações 
que elevam estar isoladas do gr ande centro de trabalho. -
:Mo?' f'Os e montan has qu e ab1·igam a bahia - Seg•wança do 
anco?·adouro - Todas a s enseadas e va,rzeas que aca bo de citar 
são contornadas por morros elevados, q,ue, n ascendo nas duas 
pontas que formam a entrada da bah-ia, rapidamente se elevam 
a algumas cen tenas de metros . A cadeia que se origina na 
P onta de Leste, e cujas vertentes deitam, de um lado para 
Jacuacanga, e elo outro para Cam buhy, apresenta um pico ele
vado an tes ele chegar a l\1onsuaba , com uma alti·tude de 546 
me tros; a que começa n a Ponta ele i\:l.ombaça e que separa a 
bahia ele Jacuacanga da enseada ele Angra dos Reis, attinge· 
logo em começo a altitude de 26.2 metr.os e mais adean te apre
senta picos com as altitudes ele 36'1, 584 e 608 metros. As 
m onta nhas do fundo das varzeas ela Piedade e de Caputéra , e 
das quaes essas duas cadeias la teraes são apenas ramificações, 
atlingem a l,titucles que vão muito além de LOOO metros; ~essas 
m ont anhas destaca- se po1· sua fórma especial a que é ah1 co
nhecida pelo nome de- Tres Orelhas. Toda esta rede oro
graphica se li ga sem um a só solução de continuidade, de modo 
que fôrma podet'osa barreira a todos os ventos que podem do
lpinar nessas r egiões. Da hi facilmente se evidencia m as con
d ições de abrigo e segurança que cle, em haver para ancor:J. · 
douro, e desse facto tivemos experimentalmente a demonstração 
ao vermo-nos em aguas t ranquillas qua ndo sen.liamos por cim a 
das mo ntan has deaencadeiarem- se fortes ventos do E .. e NE., 
propr ios ela es tação em que ahi permanecemos. Ao notar-se, 
porém, a co nfigur~tção ela bahia, se vê que ell::t está aberta 
ao SO. , rumo ele que veem, principalmente dura nte o invel•no, 
grandes temporaes em n ossa cos ta. Consultando os habitantes 
do logm· sobre os effeitoa desse vento ahi, encon·trei opiniões 
cont t•aelictorias, dizendo-me alguns que o mar na bahia to
m ava proporções assustadoras, a ffirmando-me outros que lodo 
o meclo dos canoeiros limitava- se á atracação· na praia de 
J acuacanga , on cle se fo rmDJva forte anebentação. Alguns 
factos c1ue me citaram fi l'ie ram-me logo crer que h <LV ia ex
ageração nas primeiras, merecendo ma is cnedi:to as ul"timas. 
Não menciona ram-me caso algum de sossobro, sendo alJiás, as 
unicas embar·cações que a hi navegam, as canoas, ele fórma 
"er almen·te conhecida, e• cuj as condiç.ões de estabilidade muito 
â eixam a desej ar . Muitas tem sido surprenclidas- n•a travessia 
dessa extensa bahlia , pelos. venda;vaes àe SO., que, em poucos 
minut os adquirem granàe vir0lencüv;· todo Cl.liidado deHa.s con
verge então par~a alcança-rem uma prai a abrigada onole possam 
abicar. Comp:vehende-se f]IUe :aessas occasiões evitem a. praó.a 
de Jacuaca.nga, q,tte r•ecebe as vag;as· na nel!mal• e onde· se
deve logo formar• lio rte aurebentaçã.a ; ellas teeilJ., ]j)Ollém, o l~e
ctwso ele se abt'i-garem á sombra àa iloha Glo Mereno, onde, sem 
acciden,te, fazem então o àesembarque . Ora , si nessas con
dições a bahia é tramsitacla pol! eanoas, tão faceis de virar, é 
licito concluir que os nossos escalares supQortarão facilmen te o 
mat: que ahi houver. Embora eu não tivesse pres·enciado os 
effe1tos de um temporal desse quacl1•an te, convenci-me, entre
t an.to , dessa verdade, por dous factos commigo occoruidos. No 
dia 20 ele Ol.Üttbro sahl de bordo cG> m o co=andante e alguns 
ol:lic iae3 na canôa ele quatro r emos do Aviso L cbmego, e em ca
minho pal'a a praia ele Jacuaca nga fomos surprenclidos por um 
vento regular do SO. Ess2. pequena embarcação, que por duas 
vezes virá ra na bahia do Rio ele Janeiro, chegou, com as cau
t elas devidas a seu destino, effectuando-se o desembarque a 
so tavento da ilha do Moreno. O seg1mclo facto deu-se no dia 
5 elo mez corrente. Fazia eu as uHimas observações na Ilha. 
da Guaxima, já fóra da bahia, quando e vente· começou a. 
soprar t ambem do SO., e não foi sem elif:lictrldade <;J)Ue tomei, o 
escaler . Ti v e ele estacionar depois na ilha ào Peregrino, e 
dura UJte minha permanencia ahi, elle refresceu. A' sombna 
da ilha effectuei o embarque e segui para bordo. Ao lat•go 
encontrei , com etl'eito, o mar encapellado, mas,. nem por isso 
julguei compromettedora a situação do escaler, que·era tambem 
de quatro remos e de borda baixa; fiz a trav ~ssia na diagonal 
de toda a bahia, e, sem accidente algum, alcancei o navio, 
fund eado em Monsua,ba. Estes facbos convenceram-me da ex
~ge~ação elas primeil'as noticias que citei, e alies encontram 
. 1ust~ficaçã? na disposição topogra phica da parte meridional da 
bahJa da 1lha Grande. Quem da praia de Jacuacanga olhar 

para o Sul vê, quasi a ta ngenciarem-se as pon·tas do Acayá.e d:J.. 
Joatinga-, uas quaes tet'minam as altas mon,tanhas da illi a 
Grande e do continente; ellas fecham ass im o perimetro de 
toda a bahla, de modo que os ventos do SO., antes de che-· 
garem a J,acuacanga, tem de transper essas ele1•adas barreiras, 
cuj as bases servem de quebra-mar ás ondas impetuosas do 
oceano que forem impellidas nessa direcção . O mar de fóra 
não chega, porta nto, a esta u:ltima bahia; nella ent1~a só mente.. 
o que é levantado dentro da p1·opria bahia da ilha Grande, o 
qual é a seu turn o :1mor tecido pelas ilhas que vae encon·tt·ando 
em caminbo . Assim, creio não errar dizendo que, mesmo 
no es·tado actual, , a ba h ia de J acuacanga, com a tensa segura 
que possue, ofl'erece excellentes condições chmo funcleadouro, 
contra os proprios ventos elo SO., tornando-se disvensaveL a 
const~·ucção de um quebrD - mar que a principio me pareceu im
prescllldlvel, a,ntes as pl'imeiras iufocmações que me foJ;am 
ministradas. Em r elação aos ventos de qualquer outro rumo 
ella constitue-se uma veudacleira dóca, pwtegida pelos ele--_ 
va.dos morros c1ua a cerm~m em todas as divecções . - Ma.nc~n
ciaes - Em relação aos ma nanciaes c1ue àevem. prover ·todas as 
necessidades dos futuros estabelecimenLI!ls que ahi se eclifi
ca rem, a região ele que me t enho oocupado não póàe ser mais 
abundante ; basta at tender á disposição das montanbas e ás 
cadeias de morros que con to1·nam a hahia pa ra prever-se a 
existencia de um regato em cada um de seus valles, O prin
cipal de t odos os cursos , que servem de escoadou \'o ás aguas 
elas montanhas é o Rio Grande de Jacuacanga, que t em ocigem 
na serra in.teú or, e que a se te e meio kils. de sua foz fó l·ma 
a Cachoeira do Espelho, em uma alti..tude de 555 metros ; em 
seu curso, segundo informações que obtive, elle recebe oito t ri
buta rios , e, depois de a·tl'a.vessar as varzeas de Ca-putéra e da 
Piedade, vae clesa g·uar na bah.ia de Jacuacanga, ·tendo a foz. 
na extl'emidade oriental ela praia. Viu-o na estação estiva!, 
quando as chuvas ah i r ar eam, e mesmo nessa quadra pene~rei 
por vezes em seu leito no maoior dos escalares elo A viso La,m ego. 
Quasi nq extL'emo opposto da mesma praia de Jacuacanga, 
fronteiro á i!.ba do l\Iot·eno, desagua o riacho ela Bôa-Vista, 
que percorre toda a varzea desse n l!lme, tendo as nascentes ao 
lado do mono iiioMeno. O volume desse riaeho é muito menor 
do que o do Rio Gcande ; o seu curso, porém, é const ante; e 
é uma parte àe suas aguas que serve de motor hydr aulico ap 
engenho da Bôa-Vista . E' devido ao trabalho de sua foz o 
banco, %Ue apenas cobne na prêa.-ma r ,, e C!lUe liga a praii.a de 
J acuacanga á ilha elo Illoueno ; e é bem p0ssivel que essa dis
posição v.en.ha a ser com<enientemente aproveirtada , vis·to como, 
panecen<=lo-me essa ilha uma excellenle posição pa1•a a ahe1·
·tura de dignes,, pócle 0 isthmo em qu.~stão sei: solidificado e 
peumittir fac'il e constante communicação com as officinas do 
littm:alr. Na enseada. ele l\io nsu!llba ha o ri-aeho. ela Cachoeira, 
que desce. <!lo pl'incipal valle das1mon,.tanhas que ahi. se reunem, 
cuj0 cursu é longo , e que mesmo no es•liio ollerece conside
r av.el volume. Além deste ha mais qulll:tl!O re~atos• que toma:m. 
o .JJ.ome Glos Ii>UOJ?l'ieta,t·ios elas te:vJ:as ~ue a,lna;vessam.. E= cad'a 
uma das pequenas enseadas àa costa oúentn.l_ J;La tamobem. 
riachos, que servem p::L l'a mover os en.g.en~l';os ahi m s·t:lllados. 
Na costa oeciden,tal, nas e11sea~aa. <il.e Camor1m e de Mombaça,, 
contam-se rega,tos volumosos, dos C{lllles se derill'am as aguas 
que vã<> servir de motor aos engenhos que se. es tendem por esse 
la~o da bah1a. Além elos mananciaes que acabo de citar 
exts tem, na encosta elas montanhas que vão ter ao mar, filetes 
cl'agua que podem ser facilmente a,pnove1taclos pa ra o abaste
cimento elos• navios ; foi ele um desses, situado ao Norte de 
l\Ionsua.ba e canalisado pelo chefe da machina, 1o tenen te J'oa
quim An<tonio da Costa Bas tos , ~flue tYtilisou·se o Aviso Lameg,o 
para provimento ele seus tanques. Todos esses. manarnciaes 
estão aimla em seu est aclf1 primitivo, sem terem os seus cursos 
recebido 0 menor be11eficio; gran.ele pa1:te das aguas é gcos.
seiramente cana~lisacla para os engenho.s montados ao longo dtJ 
surus marg.ens, fo1•.ma,ndo assim. derivações ~qtue lhes di.minu.e.m 
o vo1ume e que vão encharcar as planicies mais. ba,ixas ; ca
ptadas, porém, conve-nientemen.te , tcarão farta abu.ndancia 
para todos os misteres elos granàes estabeleeimentos que forem. 
levantados. - Estabelecimento elo porto e ~midade ele alt~wa.
Logo ao chegar a Monsuaba mandei installar uma regoa de 
marés na ponta occiclental da enseada do Paraizo; era um. eles 
locaes mais abrigados de toda a bahia., e onde o movimento do 
fluxo e refluxo podia ser perfeirt amente acompanhado, sem a 
influencia das pequenas vagas q,ue diflicultam as observações .. 
Emguan to a,hi es teve fu ndeado o a.viso La,megp, as oscillaç_ões 
da maré foram notadas, sem interrupção alguma, desde. o 
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' dareat• a té o pôr •do s'ál, de modo que o registro respecti-vo 
.contém toaas variantes no nível durante '50 dia-s consecutivos. 
ffilssé período de 'tempo -e mai-s que sufficiente pa-ra a deduo-ção 
·de uma m édia que dê com segurança o -valor desses dous ele
·mentes 'hydt•ographicos; ,efl'ectuando-se, porém, os devidos ca!l
culos sobre os àlgarismos célhicl:os, se chega á cone! usão de 
-que as in'fiuen<iias lurii-'solares assumem pape1 secundario na 
'ba'hia de Jac.uacanga '6 enseadas cont1guas. Nesse r-egistro 
·encontram-se, por exemplo, as maré-s mais alias coincidin'do 
indiJJerentemente •com as syzigias, -quadraturas ·ou época in11et·
meilia ; as maiores baixa-mares quasi 'Sempre precedendo os 
dias de ·syzigi:as; ·o nive1 médio rara'S vezes conse1•van c1o a 
mesma posição na escal:J. em clous ou tres cli'as cons-ecutivos, e 
apresentamdo com frequencia sa'ltos coo,sideraveis ; as pnases 
extt•emas de uma maré separadas por ]Jet·io'ios ele 2 e 3 horas 
apparecendo a phase seguinte ainda com pequeno intervallo i 
e por Jim a 'Par ada da maré esteuctendn-se po1· nm espaço de 
mais de 6 'ho1·a:s, como fo i t•egistJrado no dia 21! ·âe novembro 
~1rimo. Gs pon.tos ex'tre:nos attingiclos na -escala ~ão para 
drtferença de m•ve'l 101 ,40; esse·s pontes, p·o1·ém, nao ·foram 
a'lcançados no mesmo dia. A 30 ele outubro, 8 de novembro 
e i 4 de clezem'br o sob à 'influencia de ·vento do Sul, ella subiu 
'a 2m e a 1'8 ele' ou'tubro guando so-pravam ventos cl·o _ 'orte, 
desce~ a Qm 55 . A diJJerença entre esses dous numeros mostra 
os '11Í>veis extremos a que a maré a:ttingiu, ma:s •não carac'teri'Sa 
-as "'randes am_p1itud'es que acompaunam as syziigias . E ' hem 
JPOs~ivel ~;~ ue a contin_uação do ~eg.istro de su~s oscillações. au
·gmente amcla o -a1gal'lsmo que c1 tet para sua dliferen-ça elo ntvel, 
-assl.m como que alguns d~as de calma forneçam elementos 
para a deducção da influenci-a '!uni-solar . Todas essas irre
gu1ariclades indicam claramente que a causa que 1•ege esse pbe
D:omeno tem a-h'i importancia muito secundaria, e que ella cede 
'logar a out ras causas mais poderosas em se us effeitos meca
nicos, como sejam os ventos aa occasião. E de facto, ao 1msso 
gue não se encontra a esperada coincidencia entre as syz,igias 
e as maiores elevações do ni vel, vê-o;e estas seg uirem sempre 
a apparição <1os ventos do Sul, coincidindo tambem as maiores 
depressões com os ventos do Norte, como acabei de mostrar. 
Esse facto não era novo para mim. Quando em :l89i fiz o 
1evantamento hydrographico do porto de Itacun,ssá,_ na bahia 
êle Sepetiba, cuja entrada déita tambem para a 'bu.hut da ilha 
{)-t·a:nde, notei p'henomeno perfe itamente eg:ual,. e o mencione i 
;na Jllarrta então publicaaa; em i882 r~glstl'el-0 tambem na 
_plan ta do porto aa Laguna, e n~s obsermçõe:s que tenho elE-s 
marés do porto do Rio de Janell"o encoutre1 a reprodttGçao 
do mesmo facto.. PaTa nenhum desses por tns ;ge pode nxar 
a lgari smos marcando o est!l;h·eleciment~ do port~ ou _a _unidade 
.da altura . Enconfi1·a- se fae1l exphcaçao na chspos1çao topo
:g:raphica de todos esses pontos . 'A bahia da ilha Grande, pot• 
-exemplo , tem .sua principàl entrada entre a.s Pontas do Acayá 
-e da Joatinga, a quar abre-se para o Sul ~ recebe a directa 
'influencia dos ventos dos quadrantes mertdronaes ; ·as v-agas 
ímpelliclas nessa di-recção penetram na bahia e determinam o 
·entumescimento, accusado na escala de marés, de todas as 
-enseatlas .e bahias interiores. Da irre-gularidade elos pheno
menos aéreos provém a i~regularidada no movimento elas aguas, 
e dahi a imposibilidaàe ele contar- se, em épocas certas e de
terminadas, com ess·es dous elementos hydrograhicos, - Con
di~;ões estrategicas lJara podo mihtal' - E ' , sohr e.tudo, s.oh o 
monto de vista est1·ategico que merece especial attenção a bahia 
de Jacuacanga : encravada pela natureza no fu ndo ela ·im
mensa bahia da ilha Grande, ell a parece propositalmente des
tinada a consti~uir-se o por to militar do BraziL 'Isolada das 
l'egiões visinhas pela elevada cadeia de montanhas que a 

-oircumcla ae norte, e pelos altos morros l_ltte, elos lados! a se-
param das enseadas de Cambuhy e de Angra dos Rets, ella 
vae concentrat• em suas planícies e nas enseadas que a bordam, 
toda a vida inclustdal que ahi se tiver de desenvolver . Esses 
mesmos morros e montanhas que estabelecem sua linha de se
pa:ração tornam- se ou'tros tantos pontos de defesa pelo lado 
âe tel'l'a', se por ventura houvess~ algum dia a_ tentativa ele 
um assâHo por essas paragens. Dtspond~ ele ~uctos.pon~os _a 
cavalleiro, que dominam grandes dis ta_nmas, na.o ser1a dtfliCll 
com o preprio _materal he'llico , sem c11;lv lcla_depo~lt~c~o n os es~a
belecimentos navaes, estabelecer fortrficaçoes hgeuas que m
terceptassem a passaaem por qualqueT cl:e seus vahles · qrew, 
por esse lado, segura~ as condições ele defesa. P elo mar JU lgo 
ainda maio1·es as garantias de ·segurança. Lançanclo-s~ as 
vistas sobre uma planta hydrographica de toe!!!- e-ssa re·~1 ao, 
verifica-se o cruanto a bahia d'e Jacuacanga esta d1stanctacla 

dn .oeeano. Para cheg.ar á s.ua ·entradn, indo do Sul, é neces
:S!i-TJO a lravessar uma ·drstanc1a _l:!e cerca de 11.5 milhas, desde a 
l~nha que •une •as ~>Orrtas fronten·as tla ilha Gr ande e elo con.
tlnen•te ; nesse h•aJecto um meamcl:ro de ilhas elevadas in
tterce!'lta a passagem, ·e t odas ·ellas •estão perfeitamente dispostas 
para exceHente'S po·ntos de defesa . 'A travess~a, portauiio de 
uma ·e-sq-uadra para inutilsar o noJJso primeh·o estabelecim~n'to 
naval não seria missão de faci l desempenho : ella t eria de 
'lira v ar com bates parciaes e soffrer g r!tndes clamnos, antes tle 
enfl•enta:r com oubrall fortificações que naturalmente iriam cll!
fencler a entrada do porto. Si o trajecto da mesma esquacl;ra 

ffosse fetto p·elo canal ele Leste , as condições não se tornM'am 
mais favi'Jl'anis: el'I a -seria obt·igada a pa-ssar a ma is curta d'i:s
tancia d-e terra, e, •ao approximar-se ela Ponta do Leme es
taria su{·erta aos fogos cru2ado-s elo estreito ·cana.! ahi for~ado 
com ·a i ha Grand'e . Assim, antes de qualquer navio ou es 
quad~·a avistar ou hostilisar a bahia tle Jacuacanga, t erá ele 
wence1·, •i!l'u-rante -um percurso maii-s ou menos lonao todas ·as 
difficuldacles e todos os ar tificias que hoje figuram0n~ moderna 
<a rte ele guena . Snppondo ainda que essa mesma força pro
tegida por •_uma if_:li z estrella, consegui~se incolume nhi ch-ega1·, 
acbar-se- h1a en'fia:o em frente ás bater1as que deviam defender 
o porto, ·e para as quaes offerecem excellente posição a Ponta 
de Les'te, as ilhas SaTacura e elas Duacs Irmãs e a Ponta de 
Mombaça, a lém de outros pontos, pt•oximos á entrada .e no 
.i·nterior da bahia, favoravelmente si~u-ados para secunclal-as. 
'No meio elo n utrido fogo, que ê possi-vél conjecturar, não seúa 
tarefa de pouca monta emprehen:der um bombardeio sobre os 
estabelecimentos navaes que, mesmo dahi ·vão ficar a uma clis
tancia de 'El .OOO metr·os; convindo- notar que na hypothese 
.figur ada, as construcções qu~ fossem levantadas em algumas 
elas enseadas lateraes nada soffreriam, por estarem abrigadas 
pelos mot•ros e pel9.-s pontas que as formam. Essa · disposição 
·dá i déa elas condições locaes que se prestam á defesa e que 
-podem ser vantajosamente aproveitadas. Ao passo que os e1e
mentos de defesa vão tornar mui'tissimo dlfficel, senão impos
sível, um ataque ao nosso porto militar, cabe-nos ainda uma 
outr a vantagem de não menor importancia- a impossibili
dade de ser bloque!-1-da .uma esquadra que ahi se prornptifique . 
Este facto é de cap1tal 1n.twesse. Como ponto ele concentração 
de t?~a a nossa força naval, ella devce col!tat• sempre com pro
babilidades ele S!l.hid.a, no caso de appar1çao de wna força ini
miga . E' ainda a analyse da configuração topographica da 
bahia da ílha Grande que nos vae isso demonstrar. Qualquer 
esquadra que tente fechar o porto terá fo r çosamente de sub
dividir- se pa1·a guardar as duas barras formadas pela ilha 
Grande - a de Les te , entre a Ponta ele Castelhanos e a Ponta. 
Grossa da .iUarambaia, e a do Sul :entre as Pont!ls do D1•a"'o e 
·da Joa:lriuga.. A primeira é metlidaJpela ·distan:cia ele 10 milh.as 
e a segunda pol' cerca ele 6 milhas . Para quem conhece as 
·e..'tigencia:s ele um bloqueio, basta$ -cidla-ção ·desses algarismos 
para indicar a impossibilidade· de uma --vigilan:cia acti va, con
:tinua e por longo tempo em tiio grande espaço ; por mais 
p!lderosa ·que seja a 'força em operações, haverá sempre proba
•biliclades de illudil- a e ele revitar qual quer golpe planejado. 
Por ultimo apparece o facto muito •importan te ele estar o aUu
diclo porto a 60 milhas apenas da séde elo Governo e do grande 
centro que lhe pôde fornecer todos os recursos : uma estrada 
ele ferro ligando, pelo in terior, os clous pontos, _ estabelecerá. 
entre elles um contacto permanente, supprindo as officinas 
militares ele tudo o que lhes for neceasario, e mantendo por 
esse lado as communicações c1ue podem ser co1·tadas pelo mar . 
Em uma-commos;ão interna dar-se-ha o facto inverso: cortadas 
as communicações interiores ficará sempre livre a navegação 
entre os dous pontos. E não se jul gue que essa via-ferrea. 
·apresenta- se desde já C'C;~mo uma despeza imprescincli v e! a 
ol':e~·ar as futu~as verba-s destin-adas á construcção do porto 
mth'tar . Já hoJe prOJectam-se duas estradas ligando a Capital 
Fecleral a Angra elos Reis : uma contornando o li ttoral e 
outra indo ter a Barra i\Iansa, onde encontra a Estrada de 
Ferro Central. Esta ult.ima, }á. em consbrucção, vae sem duvida 
prestar os melhores auxílios ao nosso centro naval, que distará. 

. ap~nas alguns kils. de -seu ponto -teuminal 'em Angr_a elos 
Re1s.; passaTá a ser uma estraàa estratcgica, que vae dt rec ta
men'te influir nas condições militar es do porto, mobi lisanclo 
pessoal e material, confo rme as necessidades que possam traze1· 
as eventualidades de uma guerra. - Conclusã.o - As consi
deraç-ões que deixo expandidas são bastantes para tornat·em 
conhecidos os elementos que o:fl'erece a habia de Jacuacanga 
como ponto favoravel á construcção de um porto mi'litar; nella 
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parece tet• a natureza proposital mente reunido tudo o que ella 
podia dar, como que indicando o fim especial a que essa bahia 

·deve ser destinada. Ancoradouro vasto e profundo ; tensa 
segura para anc01·agem; f1tuclo bastante, junto ás praias, para 
atracação dos navios; pontos convenientes p:1ra abertura ele 
diques ; enseadas lateraes pare as construcções que elevem set· 
isoladas; varzeas extensas para a installação ele officinas e ele 
villas operariaB; praias apropriadas para esLaleiros ; agua po
tavel em abundancia e em todos os locaes; material para con
strucções no pro/)rio tert·eno e á curta distancia; pontos ele
vados para forti icações- são requisitos ahi plenamente sa
·tisfeitos, como se pó de verificar na planta local a c1ue dou hoj e 
publicidade . F ól'a da bahia outras condições veem reunir-se 
a estas para elevar-lhes o valor sob o ponto de vista estrategico 
-a barreil·a invenci>.vel el a ilha Grande occ ultanclo-a á vista 
elo oceano; a dispos ição t opogr aphica das pontas mais salientes 
desta ilha, da costa que lhe fica ao Norte e elas ilhas espa
lhadas por Locla a bahia, que permit·tem um excellente systema 
de fortilicaçõ s para a defesa elo porto militar ; a dupla e 
ampla sabida pelos canaes lateraes da ilb a Gl'ande, o que 
torna, a meu vel', impossível o bloqueio do porto; na parte con
tinental a serra interior, com suas ramificações, que a isol:!. das 
r egiões cir,:umvisinhas, e a existencia ele uma linha ferrea que, 
com toda a segurança , liga em poucas horas Jacuacanga á Ca
pilal F edet· al. Creio qlle clifficilmente se encontrarão reunidas 
tantas condições naturaes para ponto central de nossa força 
na vai. Na c os ta do Brazil, cuja extensão mede cerca de 3. 600 
milhas maritim n.s , e na qual existem excellentes portos não 
conheço um ouh·o que satisfaça a tantos requisitos ; e se' dei· 
xarmes o nosso tel'ritorio em busca elo littoral estrangeiro, ve· 
remos os portos milit ares traduzindo colossaes clespezas de seus 
governos, que procura.ram com as obras ele arte Sllppr ir o que 
a natureza lhes não deu, e ainda assim, não oifergcendo as 
va ntagens que exis·tem na bahia ele Jacuacanga . Direc·toria 
de Hyclt•ograph ia, 26 de dezembro ele '1895. - F'?"Mtcisco Ca
lhei?·os da Graça, capitão de mar e guena, direc·tor. " 

J ACUHY. Cidade de :U.Hnas. Linhas qua tro depois ele pelo 
Alvará leia-se de i 0 de novembro 1815 ou 

JACUHYBA . Rio do Rio ele Janeiro, aif. do Macacú. Em 
logar de Jacubyba leia-se Japuhyba . 

JACUHYSINHO. Arroio do R. G. elo Sul, aft'. elo rio 
Jacuhy. Linhas quatr-o em Jogar ele lageado da Serrinha, 
leia-se lag·eado elo Campo. Accrescente-se no l'ím. Alguns 
au·tores dizem nascer esse arroio na Restinga e mun. da 
Soledacle, 

JACUTINGA. Dist. ele Minas, no mun. do Rio P1·eto. 
Linhas tres depois de - por dons rios - accrescente-se J acu
tinga e Ban anal. Accrescente-se no fim : Está encravada entre 
monos elevados, tendo por isso um horizonte acanhudissimo, 
o que torna este arraial muito tris·tonho. Tem duas capellas, 
uma do R osario, que é muito pequena, sem torre e que fica 
fóra do centro ela pop., uma ou·tra que é de pouco valor e que 
se ergue no centro elo largo para onde convergem a lgumas 
pequenas ruas . Exporta café, queijos e to ttcinho. A Companhia 
Sapucahy tem ahi uma estação na linha que parte da Barra 
do Pirahy para encon tr ar o ramal da Soleclade. A altit-ude é 
de 528 melros . 

JACU1'INGA. Dist. ele Minas, no mun. de Ouro Fino. 
Accrescen·t~ -se no UI!): Export:J. an:1ualmenté 300 arrobas de 
cafe. Tem a lém ela matriz, mais a capella da Appuecicla. E' 
servida pela E. de F. Sapucahy, qlle abi tem a estação Silviano 
Bt·andão. 

JAHÚ. Cidade de S. Paulo. AccreRcente-se no fim: Em 
1893 assim descrevi essa cidade pelo Jornc~l do Commeroio: 
«Deixando a villa elos Dous C01·regos clil'igi-me para a cidade 
elo Jahú, passando pelas estações ela villa de Jltlinei1•os a 120 kils. 
ela estação elo Vioconcle do R io Claro, Banha1·éio no bail'ro ela 
Jacutinga a i28 e Jahú a 137. Está a cidade collocacla na 
encosta ele um a collina ele t erra r oxa, qlle desce em brusco 
declive a"té o rio Ja bú, que a contorna a I!J. e ao N. e em cuja 
mat·gem esq. ella r epousa; distante 194 kils . elo Rio Claro, 87 
de Brotas, 27 de Dous Corregos e 17 ele Min eiros pela estrada 
ele ferro. Na parte e lavada ficam a estação ela estt·acla de fe rro 
a casa ela Camam e caclêa, a Matriz nova, a Matriz velha e o 
jardim e na pa rt'J bai:s:a o theatdnho. Passando-ia o l'io Jahú 
pol' meio de uma boa ponte, encontra-se a capella de S. Sebastião 
a E., e com a fl' ente voltada para a cidade ; e a capella ele 

S. Benedicto . Contorna a cidade pelo lado do E. ainda o 
corrego ela Figueira, aff. ela margem esq. do rio Jahú. O 
aspecto ela cidade é feio. A terra r oxa, ele que é constittüdo 
o solo , dá-lhe um aspecto sombrio, ailula mais aggravado pela 
cor vermelha de que são pintadas todas as casas A posição to
pograpbica da cidade, que buscou contornar o rio que lhe dá o 
nome não satisfaz as exigencias de um a rigorosa esthetica . Se 
fõra sitcw.da no planalto onde foi feita a caixa d'agua, magnificq, 
aspecto apresentaria. As ruas são rectas, de largura regular, 
abahu laclas , sem calçamento e illuminadas a kerozene. Os 
passe ios são c nstiluidos por umas peclt·as incommodativas e 
não são cimentados. As principaes l'Uas ela cidade, aquellas em 
que o commercio é mais activo, são as ela Estação, da Palma e 
elo Marechal Bittencollrt , ant iga elas Flot·e.s . Os predios são em 
ger.al antigos e sem gosto, havendo poncos ele construc~ão mo
derna, sobresahinclo entre es·tes o clà famillia Prado. A cidade é 
extensa e ele .g1·ande movimento: commercial. Possue mil preclios, 
qua tro machmas de beneliciat· café, quako pharmacias, quatro 
hoteis, 96 r estam·ants e muitas outras casas de diversos generos 
ele negocio . Possue ainda um Banco Melhoramentos elo Jahú, 
funda •. lo por inicial iva elo illustt·ado e operoso cidadão tenente
coronel Edgar Ferraz do Amaral, qu~ é. seu clirector-gerente. 
E' tlma i nstituição ele credito de pr1merra ordem. A matriz 
nova, de estylo gothico, é um templo ele primeira ordem, espa
çoso, b3m situ ado e com altm·a proporcional á extensão do 
edificio . T em a fr ilnte voltada para o nascente e a férma de 
um a cruz latina. Promp"tificaclo, será um elos primeiros temJ?los 
elo Estado. O Lazare·to, a 2 .500 melros ela cidade é um eeliticio 
de gosto moderno e com todas as condições hygienicas. O jardim 
é elegante e bem tratado ; ·tem no centro u m r epuxo de mar
more e quasi encostado a este um bonito pavilhão . O theatro 
é pequeno, situado em uma vasta praça e com a frente voltada 
para o occi<lente. Seu interior é bem ornado. A cidade é abas
tecida ele bna agua encanada que vem elo corrego S. Joaquim, 
a 6 kil8. E' l igada ás zonas procluctoras ele café por diversas 
estradas ele rodagem. E' assim qne notam-se as es tradas da 
Bocaina,'Boa Vis ta, Figueira, Bariry, Bica ela Pe:l ra, Barra 
Mansa, Dons Corregos, Banharão e Barra Bonita. A uberdacle 
elo solo elo mun .. que é todo ela preconisacla terra rouxa, é 
attes tacla pela luxuriante vegetnção que o adorna , e manifesta-se 
pelo tam anho e producção excepcionaes elos cafeeiros, que 
produzem pouco mais ele um milhão ele arrobas, promettendo 
a lavom:a muito mais pelos milhares ele pés ele café recente
mente plantados. Ha no mun. 360 fazendei.ros e 18 milhões ele 
pés ele café . ill' o mun . regado pelo ribeirão do Jahú alf. do 
T ieté, Cllle r ecebe os ribeirões e cor regos denominados : Pouso 
Alegl'e, Figueil'a, Santo Antonio, João ela V.elha, Coqueirinhos 
Pires e Breijão. Comprehende os clous dists . ele Sa nto Antonio 
ela Bica ele Pedra e ele S . José ela Barra Bonita e os bairros: 
Banharão e Jacutinga, onde sé acha a estação elo B:1llharão, 
S. João da Velha, Ribeiro, Barra Mansa, Varaes, Brejão, 
Campinllo, Ave Maria, Bat'l'a ela Estt•ella, Anhumas, Olhos 
cl'Agua, Coqueirinhos, Pouso Alegre de Baix~ e ele Cima,_ Pal
me iras, Ma ndaguahy, Mellos, Araras, Figuetra, Cabeceira elo 
Mandaguahy, Sa nto Antonio e João d~ Velha. _o mun. confina 
com Dous Corre~os, S. João da Bocau;ta, Banry, Brotas'· Pe
derneiras, Lencoes, S . Manoel e Mineiros. A pop . da Cldacle 
é de 5 000 habs. e a elo mun. ele 33.000. 

J ANAXIM. Rio afl', elo Tapajoz . Em Jogar de Janaxim 
leia-se Jauaxim. Linhas duas em logar ele Ja nanixim leia- se 
Jau anixirn. Accl'escente-se no fim: Couclreau escreve Jaumaxim 
(Vide). H.ufino Tavares escreV'e Joachim. B . Rodrigues escreve 
Juanxim. 

J APARA TUBA. Rio ele Sergipe. Accrescente-se no fim: 
O Sr. L. C. Silva Lisboa, tra·tando desse rio, assim o descreve 
ém sua Gho,·ogr. de Sergipe (1897) : « O rio J'aparatuba nasce 
na serra do Curralinho, correndo ele S. a N. no •;alle que a se
para da serra ele Pacatuba até á e:s:"tremiclacle meridional. 
Desviando- se depois para E . clesembocca no Atlantico a 46 kils. 
ao SO . elo rio S. F rancisco. No va lle desse rio estão assentes 
importantes engenhos de fazer assucar. E' celebre por sua uber
dade. E' navegavel por barcos e canôas , communicando com o 
Pomonga pelo canal desse nome : Recebe o Lagartixo, Lagar
·ti:s:inbo, Dangt·a, Dangl'inho, Cabras, Grande, Pai Mané, Japa
ratuba-mir.im e Joaquim Pinto.>> 

JARDIM. Cidade elo R. G. elo Nor te. Lill!h ás cln1s em loga1• 
de margem esq. leia-se margem clir. elo rio Sericló e á esq . elo 
Çobra a 30 kil~. a O. da capital elo Es·taclo. 
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JEQUIÉ. Pequena pov. da Bahi~, no termo de Maracás . 
Leia- se Villae mun. elo Estado daBal11a, na com. ele Maracás. 
Accrescente-se no fim : Foi elevada á villa pela Lei n. 180 de 
10 de julho ele 1897. 

JEQUIR IÇA. Villa da Bahia . Accrescente-se no fim : Fica 
na com. ela Amargosa . Foi creacla parochiadomun. ele S. Vi
cente Ferrer cl'Arêa pela Lei Prov. n. 1.847 de 16 ele setembro 
de 1878 . Situada 12 kils. abaixo ela cidalie da A rêa, na con
fiumcia elo r io elas Velhas (donde veio o t itulo de fp eg. elo Senhór 
elo Bom Fim das Velhas) com o Jequiriçá, em fertilissimo clis t. 
e á entrada elas riquíssimas mattas conbeciclas pelo nome de 
mat tas elos Macucos. A villa estende- se pela mat•gem elo Je
quiriçá em uma longa rua, intercep·tacla apenas por uma lom
bada ele serra, qúe vem até o rio, dividindo a pov . em duas, ele 
cima e debaixo, cada qual com sua egreja . Na ,clebai~o está 
a matri~ sobr e um ai to. 

JEQUITAHY. Pov . elo Estado ele Minas Ger aes, no mun . 
de Montes Claros, á margem elit·. do rio elo mesmo nome, 
distante cerca ele i OO kils. da cidade de l\Iontes Claros, com 
umas 100 casas e uma pequena egreja ele N. S. da Conceição. O 
dist., que a tem como séde foi ct·eado pelo ar L II ela Lei Pro v. 
n. 2.145 de 29 ele ou tubl'o 'de 1875 e elevado á freg . pelo a ri. I 
da de n. 2 .214 de 3 ele junho ele 1876. Depois a Lei n . 2 .810 ele 
4 dé ou Lubro de 1881 erig(u em villa a mesma pov., transferindo 
para ella, elo Bom Fim d~ Morrtes Claros, a séde elo mun. _do 
Jec1uitaby, creaelo pela Le1 n. 1.996 ele 14 ele novembt·o ele 1813, 
e c1ue ainda não ha via sido ins tall ado; sendo mais tarde a 
villa elevada á cidade pela Lei n. 3.276 ele 30 ele outubro de 
1884. Finalmente a Lei n. 3.442 ele 28 de setembro ele 1887 
tendo cleclal'aclo em vigor a da creação elo mun ., pelo § 12 elo 
art. I, restabeleceu no Bom Fim de Montes Claros _a villa, ora 
cidade ele Bocayuva, sécle da com . elo mesmo nome, ficando em 
consequencia ravogaclas as cHaclas Leis de iSSi e 1SS4. R icas 
lavras ele diamantes , descobertas no lagar em 18751 deram nasci-

_mento ;i pov., attrabindo para ella uma corrente de povo supe
_rior a dez mil almas , pela fama de fabulosa riqueza. Cont i nuam 
a ser exploradas as lavras, havendo uma fabrica ele lapidação . 

JOÃO (S.), Anoio do R, G. do Sul, aff. de S. Joaquim. 
Linhas dL!as em lagar ele S . .Joaquim ou Be raarclino- leia- se 
S. José OL! Bernardo - e accrascen·te-se no fim : Outros o dão 
indo diractamente ao Uruguay . 

JOÃO D':ELREI (S .). Cidade de Minas . Accrescente-se no 
fim: A Revista do Arohivo Publ·ico Nlineiro publicou no Fas

. ciculo I (janeiro a març_9 de 1897) ,_ Anno I o auto ele levanta
men·to da villa ele S. Joao cl'·El-Re1, que vem confi rmar o que 
acima dissemos. « Anno do Nascimento ele Nosso Senhor Jesus 

· Christo de mil se·tecentos e treze annos aos oito dias do mez de 
dozembro do dito anuo neste At•raial elo Rio elas Mortes, onde 
veio por ordem de Sua Magestade, que Deus Guarde, D. Braz 
Balthazar da Si! veira, mestre de Campo General dos seus exer
citas, Governador e Cappitão General da Cidade de S. Paulo, e 
Minas, para effeito ele levantar Villa o dito Arr~ial; _e logo em 
vi!'tucle da dita OL·clem, que ao pé deste Auto va1 reg1stracla, o 
criou em Villa com t odas as solenidades necessarias, levan
tando o Pelourinho no lagar, que escolheu para a clit.a Villa a 
conte;1to, e com approvação elos moradores della, a saber na 
Xapada do morro que fica da outra parte do carrego para a 
part e elo Nacenbe elo cli·to Arraial, por ser o citio mais Capás e 
conveniente para se continuar a clita Villa 1 a qtml elle dito 
Mestre de Campo General, e Governador e Cappitão General, 
apelidou com o nome de S. João cl'illl-Rey, e mandou, que com 
este Titullo fosse de t odos nomiaclo em mem oria do nome cl'El
Rey Nosso Senhor por ser a primeira Villa que nes ta Minas 
elle dito Governador, e Cappitão General levanta assis'.inclo a 
est<t nova e"l·ecção o Dezembargador Gonçalo ele F reitas Bar acho, 

-como Menistro do dito Senhor que se acha por Ouvidor Ger al 
desta dHa Villa como tão bem assistia toda a nobreza, e Povo 
della e se leva~tou com efJeito o dito Pelourinho, e ouve elle 
dito Governador e Cappitâo General por. ere ct ~t a e~i~a Villa, 
creanclo nella os Offi.ciaes necessarios, ass1m de ·Mel!c1as, como 
de Just ica conduéentes ao bom r egimen della, e mandou que se 
procedesse á elleição de pelouros para os Offi.ci:ais da Camara 
na fo1•Pla da Ley, e de tudo mandou fazer este Au to que _assi
gnou com o dito Oezembargaclor, Ouvidot• Geral, e eu llhgLiel 
Machado de Avellar Escrivão da Ouvedoria Geral qne o Es

. crevy.- D . Braz de Balthaz~t· da Sll v eira.-:- Gonçalo ele 
Feitas Barracho . - Está conforme .- O Secre~arw da Camara, 
Antonio da Costa Braga.,. 

JOÃO nq PIAUHY (S J. Vil la do Piauhy. Accrescente-s~ 
nos 1-l..ccresc~os e Correcçoes ~o II vol. F oi de novo Cl"eada 
vt!Ia pela Le1 n . 130 ele 5 ele JUlho de 1897, que incorporou-a 
á com . de S. Raymundo Nonato. 

JOÃO EVANGELISTA (S.). Dis t. ele Minas. Linha pri
meira em Jogar ele rnun. do St!alsuhy leia- se Pessanha. 
Accrescente- se no fim : A séde. do dis t, é uma bella localidade 
com uma> 250 casas, um precli~ arruinado, que serve ele c as~ 
de dete nção, uma egreja, no cimo da collina, que domina a 
localidade, a matriz nova em cons trucção acleatltada, cinco 
ruas e qu-tro praças, em duas das- quaes se obserram dons 
grandes barracões ou ranchos, onde a bicavam as tmpas e reco
veiros ; uma so!ida e grande ponte de madeira, ligando a parte 
j á habitada do arraial ao novo bairro onde se erguem a nova 
matt· iz ele S. João e muitos predios particulares. A situação da 
localidade é um vasto e 1!-!ongado taboleiro plano que bo1·deja 
duas encostas de mort·os, Ja desbast ados de ma·tto e convertidos 
em pastos e campos artificiaes, só se encontrando urn ou ou·tro 
capão ele matto ou fl oresta, nas immediações ela pov . Tem o 
clist. de 36 a <10 kils., cerca de seis a se·te leguas de cliametro 
com i8 ki ls. de raio, estando a séde mais ou menos no centro: 
Dista S. João Evangelista 24 kils . ela cidade do Peçanha, 36 da 
cidade de Guanbães , 48 do clis·t , ele S . Sebas-tião dos Correntes 
2!do eleS. José elos Paulistas, 42 ele S. José Jacury, 38 d~ 
S . P edro elo Suassuhy , 50 de N. S. l\iãi dos Homens do Turvo 
1.2 de Santo Antonio ele Guanhãeo, 18 de S. Sebastião do~ 
Pintos cl'Aldeia, al"l'aiaes todos asses a um dia ele via.,.em de 
clis~anci~ e dispersos em torno de S. J oão Evangelista, nos

0 
muns . 

ma1s VlSIDhos elo Pessanha, S. MJ"'Ue! e Serro elo Frio. Não ha 
estradas de rodagem e nem caminhos reaes , constando ás vezes 
de trilhos e picadas , que se tornam penosíssimos para quem 
viaja em ,épocas de chttvas (outubro a março), Pela escassez 
ele pontes em muitos cot•regos e ribeirões, que se ·tornam 
invacleaveis, e por causa elos grandes atoleiros e charcos nos 
caminhos das baixaclas, as viagens na estação do inver no são 
verdadeiros supplicios. O le rri"torio do dis t. é quasi nada acci
dentado, não se enconteanclo serras rochosas e sim pequenos 
morros, outetros· e colltnas ; é coberto de ma·ttas virgens, em 
gl'ancle parte derrubadas para as roçadas e queimadas ele a ""osto. 
que depois se convertem em CCbp~~e~'ras e CQ,)_Jões ele matto oú 
são transformadas a fogo em campos ou Rastagens de gord~wa 
para criaçõe9 de gado. Enoo ntt·a-se a i da boa te1•ra 1·oxa 
onde alguns cafezaes de milhares de pés já dão farta colheita~ 
seus .dono~, sendo mesmo o precioso &râo dessa rubi,1;15ea que 
conslltue, JUntamente com o fumo, m1lho, arroz, feJ]ao · tou
cinho, fa1·inha de milho e ele mandioca, a l .,.um assucar . 'rapa
duras; aguarden te ou cachaça (restillo) de

0 

canna e batatas a 
proclucção agricola-oommercial do dist. Tem-se ensaiado c~m 
proveito a cultura ela vinha e do trigo. Nos pomares e quintaes 
elas casas do arraial e elas fazendas e sHios· elos arredores, é 
commum o cul-tivo ele varias plantas. e arvores fructiferas, indí
genas e exoticas, como laranjas (campisbas, tangerinas, se!ectas, 
brancas, da terra ou azedas, cravo ou meixeriquei?·a.s; etc.) 
!imões doces e azedos, l imas da Persia e umbig~Gdas, araçás; 
Jambos, ananazes brancos e vermelhos, abacaxis 1 jaboticabas 
pecegos, mamões , bananas de vari~dissimas e cleliosas quali: 
dades 1 e mm·tos outros fructos. Nao é favoravel o solo talvez 
por não ser arenoso ou ele gorgulho silicoso, ao . dese'nvolvi
mento dos marmellos 1 maçãs, pitangas e mangas; além disso, 
as formigas abundam nos quintaes e perseguem, tenazmente, as 
vinhas, jat oticaheiras, pés de laranjas, etc., pellando-as ele 
f~lha~ e tit·ando-lhes todo o vigor~ se1va. Quanto ao clima do 
dist . é regular e secco. Pela primeira vez, a variola fez alli 
terrível assolo de setembr o de 1895 a março de 96, causando 
muitas victimas ; e, por essa occasião, o povo quasi todo se fez 
vaccinar, v ol nntariame~te uns, . obriga dos outros pelas auto
rHlacles. A bypoenua mter tropJCa.l (que o vulgo denomina 
abstrucç!Z?) febres intermitten·te ~ e palus·tees, achaqueR de esto
mag·o, sao as e3pec1es ele enfermldacles ma1s communs; e devido 
ao uso immoclerado elo palmito, da farinh a e fubá de milho sem 
quasi nunca usarem dos alimentos sadios e nu·t1:itivos da ~arne 
de vacca e elo leite , é que a cór baça e amarellada, o cacbetismo 
e a anemia se observam, ·tão ú·equentemente, entre o povo da. 
roça. O calor chega em verões fortes e na canícula de janeiro 
a 3?0 , .á sombra; e as geada~ , ás vezes, pelo S. João (junho) 
preJuehcam os fumaes e que1mam ou sapecam as ca'Jlueiras e 
pastos. O systema potamographico do clist. é bem pobre de 
aguas; assim, citando os tres grandes ribeirões de S. Nicoláo 
G1·ancle, da lYlesa (em cujas immediações ha um a boa fabrica ele 
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ferro e se projecta. construlr uma de tecidos) e de S. 'Niao'láo 
Pequeno~ gue correm a léste das terras do dist. os col'l'eg:os 
da Cannab1·avc~, de S . .João e Bom Ja1·diil\, affs. do S . NicoHo 
Grande, e outros pequenos arroios e lacrimaas nas encos·tas de 
ma·ttas vi..cgens- t eem-se, por asshm dizer, mencionado -os prin
cipaes cllicsos d'agua do dist. Nos dous primeiros rlbeii:ões ci
tados, eocont11am-se u.mas quatre caJchoe'iras empearadas,, capazes 
de no futuro servirem para. mover, hydraulicamente, .machi
nismos ind us triaes .A vertente das aguas do dis.t . é o rio 
S.~tassuhy Peqtteno, ,que Ãl:dga. o mun. A po,p,. do diát. or
<iará ·hoje em seis mil almas, sendo esse calculo não baseado em 
dado.s estatísticos, pois o censo de 1890 foi alli .muito .mal 
-executado, como po1• qu:isi todos os cen.tros mais a trílozados do 
Bra.zil, Ha .em todo o dist. se.te eschs, publs, , cinco do Estado 
e •duas mantidas pela municipalidade e conselho districtal. Os 
p0vs. são; de S. Sebastíão dos Pintos d' Aldêa., a i8 kils. a NE. 
de S. João. com 50 fogos, ,duas eschs. e uma caJpella; de Can
nabrava, a seis ki1s, a SE., com 20 !fogos .e cfuas eséhs.~ do 
Se1ili.or Bom Jesus (antigo A!palpa Sacco) e do •Cemiterio das 
Ach·ianas. Datam do .lllnno de !874 a fundação e co.me_ço de edi
ficação da localidade que nãe tem siquer ainda seis lustros de 
existencia! Até o anuo de sua e1ecv.a.ção .á .freg. de paz, no .re
gimen prov'ncial (d.880). era con'hecido pelo povo .dos .aruedot,es 
como o at\raial ele S. 'João do Lifo.nso, corr.upção v.ulgru: de 
Ildefonso, nome .do capitão lldefonso Coelho, propri.etarlo de 
uma fa'len.da e engenho de .s.ena,, .á margem dlr, do carrego 
S. João, e em cujas ter1·as se pl'incipiou o pov.oado.0u oommerMo 
que tamanha 1prosperidade e desenvo1;vimen.t o at~ingiu em 25 
annos. A.o redo1.· do antigo cemtt erio, que occupa~a um v.asto 
quadrado de cerca com achas de bra.úna e plantllldo de altos co
queü·os, mesmo ,no centro da 1pdnci pal _praça do arra,ial, é que 
teve começo a ediíicação das primitivas .casas. E, para cumulo 
de falta de h,ygiene., a inda havia no fim da eJvt ensa e então 
un.ica ~·ua de S. João um grande t a;nque , onde, na enorme es
tagnação das ajl'uas ve.t•des e ier.mentadas .com ex;tJraol!dinar.ia 
cópia de immundicies de toda a sorte, ·as e~halações putridas e 
pestilenciaes se pvoduziam, amplamente fortalecidas naguelle 
pseudo lago de aguas po.dr.es e de miasma s ! .O .cemiteno .foi 
a bandonado., des truido, mudado, oa coqueiros cortados; mas o 
peri gos~ e insalubr~ tang_ue ainda .lá está .até hoje .. (Inf. lo.c .) 

J0SE lilOS C!AMPOS ( ·s .. ) . Cidade de S . Pa~üo. Pags. 
322. Liulras 24 depois de J·0sé accrescente-se- e quarliro al
tares ': o abtar-mór, o cl:e N. S. dall iDôves. 0 do Senhor dos 
P:assos e Gle SS . Saoramellto . Li!llhas :26 depnis rde thospiftrel 
accnescelii<t"e--se .: <O Gm~po JJ:sclreiJ!ar OlympiÇ> Gat ão. Pag. 323, 
I.itnha 60 depeis de Bo.m :Re.~irre ~acorescente-'Se :: Santa CruiZ rà-0 
Serbãiosinho, JÚ!l.IV<a-pils, IJ",utim, :P~rnambucro, s ·alllt'A,rrn.a., 
Sa:nta. ~arbrura, W:aregem Glll.'ande, 1Ca'Pi"v rur~ elHum!cyiá. 

.FOSE DOS PINHAES 1(f3. '). V.i'lla do P a'Tana . Columna 
2•, 'li:nlhas seis •d:epois de março ·üe i-877 accrese'en.te-se·~ suppri
mida ,pnr 'De c. n. 2 Ire i5 ··ae 'junho de '18'9'1 e 'l'es'tauracl'a Jle'!a 
Lei 'll. f5 ·de '21. de ma'io él:e :1:89:2. 

-JUIZ '!DE FÔRA. Cidade de NLinas. Lirihas cinco em Jqgan.· 
de llll;penaàor J eia-se Quinze de .Novembi·o. Linhas seis em 
lagar de 'Imperatt:iz leia-se Nlarecha1 D.eodm•o . ..Accnescente-se 
no fim. Em maio de 1897 tivemos occasião de V1isita1' essa ci-· 
dade. E' uma cidade grande~ bonLta, .de ruas rec·tas .e largas., 
algumas calcadas, com eclifi.cios imp.ortantes ,e .de clima ameno .. 
A matriz é espaçosa, fi.ca situada, em uma eleva,ç'ão, donde se 
descorti.na parte da cidade e tem oito altat·es, a lém do altar
mór onde se vê uma bella imagem de Santo An tonio, padroeiro 
da cidade. Além da màtl'iz , possue a cap~lla dos P assos, a 
ile S .• Sebastião na P~·aça Municipal, .a d'o .Rosario, .no morro 
do mesmo nome, e a üa Glor.ia no morro da G~·atidão.. Além 
desses ternplras ca.tholicos tem a Egràja Niethodista Episcopal, 
na rua Marechal Deodoro, a E,g1•eja Pro:testante, na rua das 

· Escholas, e a. Egreja Baptista, na rua Ha1fe1d. A p.t:aç~ mu
nicipal tem um elegante jardim, 'todo cercado por um g>vacli1 de 
fert·o, t endo um pa vilhã0 no centro; .nella ficam o Fo1·um a 
Elgreja ile S. Sebastião e a .Eschcila N ormal. A Aca.àemia' do 
Commerclo, fuucciona em um vasto ediiicio ainda não con
éluindo, s ituado na base do mor110 da Liberdade, com 'bem mon
t ados gabinetes de physica e chimica e uma boa bibliofheca. 
A Alfandega é um grande edilicio, .situado n'um dos extremos 
da cidade., de bella apparencia e com vastas accommodações ; 
a Usina de Elec'tricidade, pevféitamente montada, perto da AJ .. 
fandega; a fabrica de .fia.cão Mascarenhas, em um vasto ed.i
:l1cio, ainda não concluido, a,nde uns 100 operar.ios occupam-se 
m. manufactura de magnilicos brins de linho e algodão ; o 
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Banco de Cred'it o de Niina:s, em um bonito ea.Tfrcl.o, na rua Hal
feld. A cidade é percorrida _pnr I'inhas ele 1Jonds, que vão a 
N!ariano Procopio e a di versos outros pontos. Tem t res jornaetJ : 
o Pharol, o Correio de Minas e o Jorna!l do Cem mercio ; 
magníficos hoteis emre os quaes o R io ,de lJaneiro, o Rena is
-sance •e ·O da Europa; commer cio muito anilimade , sendo a rua 
Halfeld, a de mMs commercio. A cida'de tem os largos 
Mmnicilpal, Riachuelo, Liberdade, Ta•eze de .Mlllio, Estação, 
S~ Sebastião e .Eg.reja Matriz. .., 

JJ.ii:NDiLA.HY. Cilllacle dé S. Paul0. Accrescente-se no fim. 
Em !898 ass·im descrevi essa cidaàe pelo J o1·na'l do Comrner aio: 
IDe Pir!lloicaba p111rti ,para a Villa de S . Pedro , ponto t erminal 
dahnha Ituana, passando JI>elas es!tações da Chav.e., ele onàe 
pa.t•le .o 1rwmal. para J eão Alfredo. Costa Pinto, á margem do 
Corumb:ttaby, Pa1·aiso, Cha-1·quecbda e S .• Pedro. E' S. Pedro 
uma insignificaute villa, situada quasi na fra1da da serra do 
seu nome e â.e<1la distante cerca ele 3 kilometJ.•os, banhada po~: 
deus ribeit~ões, que se reunem a um kilomenro da vi~1a, for
mando o Paiol de Telha, affiuent e elo .1\.t-aquá, Tem uma nova 
matriz, inaugurada ao dia em que ciheguei '( 29 de Junho) , uma 
casa da Camara,, ainda em cons l:rucção e '11m jardi m no ! argo 
da mabriz. Proderá ter uns 1.. ;500 h a'bitan<tes e uns 250 fogos. 
'1:.avou~·a de ca'fé e cereaes. Foi CI"eada villa pela 'Lei P rev. 
n. 42 de '22 de fevereiro de 1881. D eixando a vil'la de S. P edro 
dirío-i-me para a cidade de J un diahy. Ele 1taicy a J undialby .a 
estr~cla dé ferro pára, nas estações elo IZ/ uaom'bo, do ll!fonte Se?·
rat'ê e do Itupeva.. Chegando-se a Jundiahy, deus meios de 
:'locomoção tem o -v iajante : o tt carros ou bonds, que o conduzem 
ao cent ro da cidade. E' Jundiahy, como quasi todas as ·ci
dades anti gas, uma cidade, c ujo aspec't0 não impressiona bem 
a quem a vis'ita. Suas ruas são est reita:s ou em ladeira ; seus 
predios velhos, murtos estragados , h avendo pOI.'ém, já muitos 
r ealmente bonitos e quasi todos si'tuados na t'Ua Barã o do J un
dia'h.Y . Entr·e as suas ruas m ais extensas rrotão-se a Rangel 

l"es'tana, Floriano Peixoto, Ba1·ão de .f·unc1iahy e Fraucisce Gllii,
cer1o.. Esta ultima t•ecta, larga, e ·tem nas suas duas extre
midades as egrej as do Rosario e S. Ben to, uma com a fre n!e 
quasi l'o1tada para a ou Lra. Tem duas pnaças vastas : a d~ 'Sao 
Ben~o, toda an:bodsada, com a Casa da Ca,mara e a e~reJa de 
S. Bento~ e a da !11iwtriz com a egreja parochia>L A cidade esi á 
a NO. da Capital do Estado, Assen ta -sobre uma bella colllnª', 
de onde descortinão-se lindíssimos pano:camas, nos quaes 
salientão..,ae a serra elo J a,P.y e o'S mol'1'0S dn ~\[ursa. Quem se 
coJloca no G.rtWo Eecho1a1· goza ele um elos mais Undos pamo
:v.amas rrue .ten'lio visto. A ' d ireita o bonito ·bairro da yma 
.Ahrens, situado em uma elevação, re,p'leto de "bons pred10s .e 
.com urna egreja; na frente um vasto vallfe onde estão as offi-

• cinas da Companhia Paulista , um pouco além a coloni a 'Bat·ão 
de J1unél:iáhy ..e .a0 fundo de tão J)rimoroso quadro uma a~uJa~a 
e alta set:raúia. Seus p~in.clpaes ed'ificlos são: A ::NI!N~r·tz , Sl
tuada .no laJ;go êl.o se.u nome, cercada, menos na fren tre, ;po1· . ·II'II} 
jardim. 'De bonilto aspecto, tem Cluas 'torres e um ,e'log1~ "a 
esquerda. 'O se.u in.teriol' é sumptuoso. Tem a capel la-mor, 
coóer.ta po.r uma cupola abobadada !.. com um l!-ltar riquíssimo e 
do mái6l l' gosto ar1iistico, ":o qual ve-se N .. ·s. do I?esterro ( ~
a.we1ra) e .a Sag.nada Famtl1a . No cot•po da egreJa h a se1s tri
bunas,_ sendo éluas com deus g1·andes retabulos,, representando 
a part1da d.e No_ssa Senb.or·a para o 'Egy,pto e o ba,ptismo ·~e 
Chr1sto, e dous altares later·aes com o Cora,Ção de Jesus e Sa;o 
Sebastião. NoJundo das galerias fi cão mais dous altar es, Cle 
N. S, das Dores e do Senhor dos Passos . Ao lado esquerdo 
da capella-mór ( para quem dá a frente para a egreja ) Jica -a 
capella do 'Sacramento com um al'ta!', teo.do no ce ntro São i'ILi.
guel, dos lados o Bom J esus de Pivapora e S . Francisco, e á 
entrada uma .grande e bellissima imagem de Christo cruci
lica.d0. Nos :t;undos da capella · mÓ.l' fica a sacristia com a ima
gem de N.. S. do R osario. Além da :Matriz possue mais ·a 
egreja do Rosario ,a capella de Santa Cruz e uma egrej a nn. 
Víhla Ah.ve.ns, sub.urbio da cidade . A·inda existe a egreja, gue 
foi convento de Benedictin.os, f undado á 29 de Janeiro ele 1668 
por Estacio Fel'l'eil·a, em terrenos concedidos pelo Capitão-mó.r 
.Agestinho de Figueiredo, loco-tenente do dona tario da capitani a 
de S .. Vicente. A. Casa da Camara e Cadêa funcciona em um 
vasto preclio com os fundos voltados para a cidade e a frente 
voltada para a egrej.a rde São Be n.to. Creio que o seu cons
tructor., muito religioso, não quiz .que o edificio désse as costas 
pal'a a egre.ja, sacrificando assim ,a esthetica no sentimento re
ligioso. Esse edificio infelj.zmenie não offerece seguran_ça . As 
paredes estão rachadas e o predio tem dado tanto de si que as 
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janellas não podem ser fechadas, Defeito na coostrucção. O 
Grupo Escholar Si9:ueira Moraes es tá perfeitamente situado no 
no fim da rua Barao de Jundiahy-e proximo ao predio da .1\faço
naria. Compõe-se de tres corpos , tendo sete janel!as no segundo 
pavimento. E ' pequeno e não possue Gymnasio. A officina . 
m ecanica· de Ahrens e Irmão, esta situada a uns- HJG metros d'a 
estação ingleza e occupa-se..fla fab ricação de machinas para a 
l avoura . A fabrica de tecidos, pertencentes· ao Banco da Re
publi ca , não fnn cciona ; tem GO teares . Na sala das- sessões 
cTa Camara ornãb as parecfes os retratos do Marechal Floriano 
Dr. Prudente d'e Mot•aes, Conde ela Parnal:iyba, Bar ão clli Jun.:. 
dlahy, Coronel Antonio Lemos ela Fonseca e Joaqpim ere Si'
queira l\\foraes. O rendiínento ela Camara é de 150 contos an
nualmente . Possue a cidade llm mercado, um cemiterio com 
capella , diversas sociedades de rec1·eio. 1.600 preclios, 400 casas 
commerciaes, _dons jornaes, o TiVnnicijJio ele Jítnrliahy e a Ci
dcvde ele J~mcl~ahy e uma população de 9.000 h abitantes . O 
município é atravessado por cinco estradas· ele fet'l'O: Ingleza, 
Paulis ta, Ituana , Bragantina e ltati bense. Confina com os 
muni~ípios de Itü, Hatíba, Campo Largo de Atibaia, Cabrellva, 
Campwas, Juquery Parna byba e Indaiatllba. Compt·ehencle os 
districtos da Rocinha, L ou veü·a, Rio Abaixo e Jardim; e o do 
Jâ.py, que abrange Japy e Jacaré. E' 1•egaelo pelos rios Jun
d'iahv, Juncllahy- mirim, Japy, J apysinho, Guapeva, Anhanga
hahú, Caxambú , P edras , Juqueq e diversos outros . Compre
hende os ba i'l!l·os ; VLlla 'l'orres Netto. Villa: Ahrens e Anha n
g<~bahú, CLUe iicão na cidade, colonia Barãe de Jundiahy, que fica . 
a t res kilometros da cidade, Atet'rado , Caxambú, I voturucaia, 
nas divisas com Campo L argo, R io Abaixo, R io Acima l entre 
Louveira e Capivar y ), Capivary, Louve ira (estação ) , Passa
rinhos, Retentem, Rocinha (estação com tres escolas), Monte 
Serrate ( es·tação), Quilombo (estação ),. J acaré (nas divisas 
COJ_Il Cabre ttva , na set~·.a elo Japy ) Rio elas P edras, '!'erra non ; 
T!JUCO Preto, Vargem (estação ) Campo Verde, Campo Limpo 
(estação da Bragantina }, Belemzinho ( estação ingleza ) , Igua-
1.emy, Jardim, ( nas di visas com ItaLi ba ) , Crystaes ( n:as divisas 
com Pat•nabyba) e Japy. O c Uma do mutllicipio é d'os· me
lhm·es do Estado e constanteme nte procurado pelos conva
lescentes, qlle nelle achão seu comple.to r e,stabelecimento. A 
lavom.::t. princi·pal é a d.o café, ele que se exporta mais de 
2.00.000 art:obas. Teve essa cida de orig,em, t·alvez ao anno de 
.1,6i5, por emigJ:ação que v ara ahí fize.rão Raphael de Ol'ivefra e 
a vitt.va Petronilha Rôdr.igues Antllnes, na turaes ele S. Hnd'o,. 
os quaes com suas respectivas familias, tendo ficadb criminoso, 
para fu girem á persegufção da jus.tíça, internárão- sa p elo-s ser
tões, assentando vi:renda no logar em que está lioje a l)Ovoação 
e edificand·o. logo de.pois uma capella da invocação de N. S . elo 
Desterro . Foi creada vill'a pelo Capitão- mór Manoel d'e Que
·vedo Vasconcellos com.o foco-tene.n.te procurador cro en:t:ã'o clo
nat.trio da capitania de S . Vicente, Conde de Nionsanto, a 14 
de dezembro, ele 16ç5 e elevada á cidaG.e por Lei Prov. n . 24, de 
28 de março de i865. E' sécle ela cornai!Ga de seu nome. Per
correndo o livro elo 'Jibm.bo ela Ca mara .1\funicipal encontramos 
11m unico d.ocum ento interessante, que vai com a redacção e 
orthographia do original : « Variação 12 ele Outubro de 18.22. 
Aos 1.2 dias do mez ele Outubro elo anno do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Cliristo de i 822, nesta villa de Nossa 
Senho1·a do Dester.I'O ele Jundiahy, comarca da cidade de São 
Paulo, onde 0 Senado ela 8am:tr a ela mesma »ilJa se reuniu 
estando convocado o. Povo e T ropa lh es foi perguntado pel~ 
juiz Pl'es idente em altas. vozes se her a de Sllas espontaneas von
tades que se acclamasse a Sua Alteza Real o Príncipe Re o-ente 
Protector e Defensor Per.petuo constitucional do Rein°o do 
B1·azil prestando o mesmo Senhor previamente juramento so
Iemne de guardar , manter e defendera constituição PoHtica que 
fizer Assembléa Gl!ral, constituinte do Brazil, e logo que assim 
o fosse declarão solemnemente a sua inclependencia, e que por 
ella protestão defender e dar a viela , e foi acclamaclo com o 
maior alvoroçG de prazer Primeiro Imperador do Brazil. O 
Senhor Dom Pedro primeiro por vontade de unanime eles· 
mesmos Povos e T.twpas, em firmeza do qlle se assignarãl'l no 
Livro elas Ver.ianças elo mesmo Conse~ho, e no mesmo acto 
deram os vivas seguintes: Viva a nossa santa Reü&ião. 
Viva a. Inàe]ilendencia elo Brazil. Viva a As'sembléa Geral 
cons tituinte e legislativa elo Brazil.. Viva o Imper adqr 
Constibucional do B1·azil O Senhor Dom Pedt•o pnmeiro. 
Viva a Impera.trjz do Brazil e a. Dinastia de Bragança, 
Imperante no Bnazil. Viv.a o Povo consti.tucional do Brazil 
e po1· esta for lllal e maneira houverão proferido este termo 
de Ver iança em que se asignarão com o Clero, T ropa e Povo 

eu Antonio J osé ele Carvalho Escrvão da Camara. que 0 
escre vi . ,. 

J~PY. Districto de Pe1:namhuco. Linha primeira em 
lagar de ter.mo ele S. Bento le1a -se termo do Canhotinho. 

.. JUSS~APE . Villa ela Bahia. Accresçente-se no fim. : Fica 
s1~uada a m_argem e.sq. elo rio de Contas , 36 ki1s . da cidade de 
Mmas do R 10 das C'ontas e a 44.4 da capital do Estado, A pop. 
elo mun . occu.pa-se com a l avoura elo café e algodão e com a 
criação cl'e gado, 

L 

_L AGEDO._ Po». n o mun. de S. Bent'o, em P ernambuco, 
Llllha prtmeua em Jogar· de S. Bento leia-se Canhotinho e 
accrescente-se no fim. Tem uma capella de Santo Antoruo. 

LAGES. 8m•rego de l\Iinas, aff. da rio das Velhas. Accres
cen te- se no fim.. Banha o nucleo colo.nial l\:Ia ria Custo Chia e. 
recebe ~ cG>rrego ela Soledade . D~sagua pela margem direita., 

LAG<!J'A . Dist. de Minas, no mu·n. d'e Itabira: . Acel•escen
te- se no. fim. E ' séde deste dist. O· a11raial do mes mo nome, 
que es t ~\ assente na margem esq . do Pi~·acicaba a 19• 50' d~ 
lat. S. e 5' de long . 0 ·. elo meridiano do R io ele' J aneiro a ]l 
S.: E. da cidade ele Itab ira, distan cia de 36 kils. SeuS' llmi'te~ 
sao, a E. N. E. o d1st. de Antonio Di.as·- abaixo• - com 18 
kils. ; a O. N. O, o clist. da cidaele de ltabira com 21 kils · 
a O,. S . O . e S. com o de S . Miguel do Piracicaba co!Th 18 kils' 
ai'J Sul com o da. cidade de S. Domingos do P1·at a , com 12 kils: 
e a: _E . !lom. o d1st .de Allié,. com 12 kils. E' antiquissima a 
habüaçal'l à~ste d1st., CJJUe tem sua historia ligada a todas 

1 
as e:tpl oraç~es ele ouro do vaUe elo Piracicaba, mas. não 
resta memona ele onde lhe tenham vindo os primeiros h aoi 
ta•ntes, si. aguas acima ou abai..xo. Foi. po;voado em conse
GJ!uencia da mineração, e os montões de cascalhos que ali em. 
toàas as terras baixas se encon.bFam., mesmo n a,s ruas de pov. ... 
pvovam ga·andes e pode11esos sevviços man:tidos p0r mu.itos alli
nos. E' ae cne1• qlle esses serviços fossem ainda an.te1•iores â os 
àa Se1•ro. G.e. Ltabit:a,, a acceiltarmos a. erutrada dos bandei
rantes nele P iracicaba , onde tenmina o r.io do, P eixe, que cora·e 
a 3· klls,., ela Clda;rle - O doc~men.to, mais antigo que exii-s-te a 
seu r esReito é o ttt.ulo ele pah!!liDOnio legado ao Ora"'o da capella 
g,ue é' hoje :tl:l@;tulz . E' e~o s pcinciplos_ do seculo. passado, ma~ 
J!li nefere-se a populaçao c.omo eXIstente e. já havia muitas 
1•oças, elas- quaes u ma f01 compr.acla e d0ada ao Santo. P or essê 
dG>cumen.to -:- vê-se que nos principias. de 1700 já ha.via po
v;oado e mmta cultura, e. por conseguinte que os monadores 
esgotada a mineração ca.squei1•a, ele talho abento ao menos ~ 
~onhecida, e talvez; desanimados com as pêas 'legaes dessa 
m dustna, se. entregassem á cultur:a, se.ndo.as terras uhe crimas 
abandon~ndo a idol'atria do bezerro de oul!o. · Só em '1848. fo.i 
e lavada a ca_tegocia ele fceg_., sendo 31m.tes ca-pella curada, e 
teve como -yagarto o merec tdarnente legendario, padre João 
Alves Martms da Cos t~. O arraial es tá ao longo do rio que 
serve ele term o a.os quan.taes da ala dir. da t•ua prin.cipal, 
e, no seu centro, da passagem para o lado cltr . uma ma<>nifica 
ponte de made.tra, com 1.7Sm . ele comp1·ido, in felizmente mal 
conservada ~elos pode~·es competentes. Su~ _matriz p equena, 
mas bem ace1ada e bomta, está em bella pos.tçao topo,.raphicw 
n.'um alto que fica sobranceiro a o rio e oncle vão tru•illinar. a~ 
:cuas que se acham na ft·alda do monticulo. Além da matriz 
tem a inda em constniCção, na r.lla - estrada, uma capella com: 
a invocação de Nossa Senhot:a do Rlosa;uio . Culiura de cereaea 
e canna. 

LAGÔA DE CIMA. Parochia do Rio ele J aneüo . Lin·h as 
duas e tres em loga t· de d~ocese do Ri0 de Janeiro leia-se 
d'Íoc~se de Petropo!is e accrescent~ - se no ~m : Compr~hencle o~ 
segmntes povs . Rw P reto, Cachoetra elo Rlio Preto Cambucá e 
Imbé . ' 

L AGÔA DO EMYGDIO. Log. de Pemamhllco . Linhas duas 
em logar ele t ermo elo Bom Conselho leia·se termo ele Correntes 
e accrescen1ie- se n o fim . Tem uma capella ele Nossa Senhora 
dia Mãe dos Homens. 

L AGÔA SANT A . Dist. de Minas Geraes. Em 1896 es
tivemos neste. a~·rai al e colhemos as seguintes informações : 
O arra~al esta _SlLuado e_m uma aprazivel collina, tendo no alto 
a egreJa matr1z e quast em fren.te, n a rua Direita , a casa de 

o 
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residencia elo Dr. Lund, ainda felizmente conset·vada , mas al 
terada em pat·te tanto no exterior como no interior. No sopé 
da collina fica a lagôa Santa , que mede em sua maior ex:
tensão de S. a N. quatro kils., tendo de largut·a na linha J!i . 
O. dqus e meio kils. Sua prc.fundidacle varia, confo1·me se 
approxima elas margens ; em pontos della, mas ao S., cliz~m 
os canoeiros que diariamente a percorrem em todas as direcções 
não se lhe conhece fundo . A agua é limpida e parece muito 
pura. Nas margens m·esce o junco, gramminea aquatica, o 
qual é retn·ado pot• moradores do lugar, que com elle fabricam 
excellen·tes estei ras, unica indus·tria existente no lagar. Ao 
N., qm.ndo a lagoa está c h ia, sangra formando o carrego 
elo Sobradinho, qtte vai desaguar no rio das Ve lhas, a sete 
kils . , el e distancia . A paete S. é denom inada Cabeceiras e 
parece reben la rem ahi as grandes filtrações ·ou olhos de agua 
que alimentam a lagôa ; os canoeiros não se arriscam a singrar 
com as canoas neste ponto, cujas margens são perfeitamente 
acce:siveis e atravessadas por estrada publica. A parte NI!J . 
ela lagôa é denominada Varzea, e a parLe O. tem o nome 
ele Jangadas, matta espessa, onde se deu em 1842 um dos 
combates entre as forças legaes e os rebeldes. A lag-ôa é 
nimiamente piscosa, havendo nella as principaes especies de 
peixes elo rio elas Velbas , como piranhas, curimatans, 
dourados , t.rahiras, mandispiabas, sendo estas ele maior 
·tamanhc;> elo que as elo rio elas Velhas. A pescar ia é, porém, 
quasi nnlla, 

LARANJAL . Serrote do Pará, no mun. de Macapá . 
ACcl·escente- se no fim . O Sr. A. P . de Lima Gu edes ( Relat. 
sob?•e t'ma missão ethno,g?"allhioa. Bole-tim do Museu Pat•a
ense . Vol. li. maio 1897) diz : « De volta elo Rio Branco 
segui na madrugada de 8 pelo IgaJ"apé P c?"iq1âtateu a, afllu
ente da margem esq. ela Igarapé elo Lago, até á seJ'?'IL elo 
La?"anjal n'ttm lugat• onde exis te uma grande !age com uma 
gruLta conhecida p.elo nome de Bur«.cão, e tida pelos mora
dores elo lugar como sobrenatural ou encantada encerrando 
grandes riquezas e pr oduzi ndo ele tempos a tempos g1·ancles e 
prolongados estampidos. Em vista desta ingenua crença elo 
povo, qu iz estudar mais detidamente esta grutta . Penetrando 
por uma fenda que dava passagem a seu inte rior, no tei que 
era uma lage de formação secundaria , de camadas superpostas 
com espessura média de 35 centímetr os para cada camada, 
repousando sobre u m terreno a renoso, Lendo sido fendida 
longi tud~nalmente el a parte superior até sua base em uma 
extensão de cerca de 800 metros e em uma pr ofundidade de 
5 a 8 metros. Esta injuria na minba l't·aca opinião foi causada 
pela exca v ação das arêas ele sua base em consequen cia das 
correntesas das aguas pluviaes. Nota- se nesta gru"t"ta ausencia 
absoluta de sta.laotites ._ A acção do ·tempo cou·tinuando sempre 
a sua obra ele eles trmcao faz com que de t empos a tempos se 
desagreg-uem grandes mass iços elas ditas camadas pesando 
ele 10 a 20 tons., que vão ruir por ter ra com g-rande estrepito 
pr olongado pela resonancia produzida nas cavidades da 
grutta e attribuido pelos moradores do lugar a u m pheno
meno ele origem sobrenatural. r\. queda destas masslços 
forma em alguns lagares como qu e salões de 8 a 10 metros 
de largura; em oqtros estreitos corredores que apenas dão 
p~ssagam ao visitan te curioso; todos estes comparti ment os 
sao f~acamente H! um i nados pela l uz que penetra pela fenda 
superwt· da pedra . Em :. lgnns sa lões a rup·tura it•regul ar elas 
cl ivei·sas camadas forma m uma especie de pr ateleiras ma is ou 
menos niveladas : em outt•os, partindo-se ás ·camadas com 
igualdade ele alto a baixo, formam pal'edes lisas e bem 
aprumadas . Em uma pequena gruta em fôrma de salão com
pletamente aberto ele u m lado e tendo co mo fundo uma 
secção ele la"e talhada ver ticalmen te, vê- se nesta parede uma 
ftgura pin tada a dedo pelos inclios que na·turalmente, segundo 
penso, queriam experimentar suas tintas preparadas com 
pro·toxido ele fe rro que se acha em algumas pedr as nestes la
ga res. Um pouco adiante, neste mes mo sal ão vê -se um bu
raco produzido em uma pedra, tendo a fót·ma interna ele u m 
gral , parece ndo ter sido feito pelo uso continuo ele alli os índios 
moet•em frag-men tos de peclr.\ para extracção el a mesma Linta .» 

LAVR AS. Cidade ele Mi nas, Linh as 39 clepoi3 ele rios 
Grande accrescente- se Maranhão, A.gua Limpa . Linhas 43 sup· 
pr ima-se Senhor ela Ca nna Ver de. Accrescen·te- se no fim. Tem 
u ma fabrica de tecidos com 120 teares. A cadeia é um n. das 
melho ~es elo Estado, ele construcção moderna e com as precisas 
J'egt•as hygienicas . A cidade é a bunda ntemen te provida de ex
cellente agua po tavel. T em 32 chnfarizes pu blicas e é bem 

illuminacla a lampaclas belgas . Accrescente-se no fim : Em -de
zembro de 1897 t•ecebe.mos dessa cidade a seguinte informação; 
«A cidade é edificada em um espilj'ão de suave declive, que. 
termina na margem esq, elo rib~ irão Vermelho, limitada por 
clous carregas que correm ele sul a not•te. O te r reno adjacente 
é bastante accidentaelo, excap·to o q'(Ie fica en·tre a par te stii da 
cidade e a serra do Campes tre, onde o ter reno é suavemente 
ondulado e se estende até os contrafortes íngremes ela serra . 
Confina com os clists. ele P erdões , S. João Nepomuceno, In• 
gahy, Lu minarias, Pon te Nova, Rosario e Macaia. Ha uma "' 
cmiosiclade na·tural muito conhecida, no clist. e a 18 kils. da 
ci dade . Na serra elo Campestre, proximo á ponte elo Coruja, o 
rio Capivary, já engrossado pelo Ingahy, engolpha-se em uma 
gar ganta es tt·eita e talhada á prumo de tr es a quatro metroa de 
ht rgura, fo r mando ahi uma nota v e! corredeir a. Os rios que cor
rem no clist. são : o Grande, o Capivary e o Cet•vo. O Grande 
corre a nove kils. ao N. elo clis t. e n asce na se r ra do Bom Jar
d im, recebe como tribs . o Cer vo e o Capivary. O Cervo nasce 
na fazenda elo Campo Formoso, perto ela serra de Campo Bello, 
e mede de extensão cerca ele 54 kils . e recebe o Couro elo Cer vo, 
que nasce na cachoaira elo Rato . O Capivary nasce entre a 
serra ele Car rancas e de Treituba e mede ela extensão 51 kils. 
Além destes correm no dis t. os ribeirões Maranhão e Vermelho, 
nascen do ambos na se rra da Bocaina e desaguando no rio 
Grande. O rio G.rande é navegavel de,~ de Porto Alegre (estação 
de Lavras) até 2-10 k ils. abaixo, mais ou menos, por vapores ela 
Companhia Oeste ele Minas, enco nt ra ndo-se depois as cttchoei
ras: é mui to piscoso . As pr incipaes serras são: ao S . as elo 
Campestre e ela !3ocaina e a E. a serri nha do Maca ia . Os pri~
cLpaes morros sao : ao S. o elo Redondo e a E . do Gam ba. 
O c lima da localidade é "temperado, ame no e saluberrimo, de
vido á collocação descampada, a localidade é var l'ida pelos 
ventos mais constantes, E . e NE . , que geralmente ah i r einam 
n os mezes de abril a julh o. Não ba calor excessivo nem frio 
intenso . As riquezas naluraes do dist são : o ouro que se ach a 
espalhado em camadas por quasi toda a parte e no leito dos 
cor1·egos; a argila ele bôa qua lidade, e calcareos . I nfelizmente 
não tem havido trabalhos , nem tão pouco estudos para aprovei· 
tamento dessas riquezas; o amo fo1 explorado pelos antigos , 
como bem a t·tesbam os enormes montes de cascalho que em toda 
par te se encontram, assi~ CO !fiO as 15randes esca~ações para a 
extracção do mesmo. HoJe nao ha s1quer u m fa1scador que . a 
isso se dedic1ue no dist. Quanta á argilla é ella explor ada por 
um ou outro para a confecção de panellas fo m os vasos etc . , e 
isso mesmo pelos processos mais rudimentares . As olarias são 
construídas para uso particul ar , n ão h avendo uma só digna 
de nota . Ha no dist. par tes iguaes de capueiras e campos 
havendo pouco ma tto virgem e serrados . As terras ele bôa qua
lidade pres tam- se a todo e qualq,uér gen ero de cultura . A ex
por tação elos generos, que mal dao para o consumo local , é feito 
pela E. ele F, Oeste de Minas par a S . J oão d 'El- Rei , Juiz ele 
Fóra e mesmo para o Rio de Janeiro. Com excepção do algodão , 
que é menos cul"tiv8do, existe o plan tio ela uva, que em bôa 
hora foi tentado, dando os melhor es J'esultados. Desenvolve-se 
t ambem o cultivo elo café, do fumo e da canna de assucar . 
Ha no clist em es t::tclo ele p1•opriedade, a fabrica de tecidos 
União La,;.~nse, sita á margem do rio Gra nde. Dista a loca
l idade 30 ki ls. de S. João Nepomuceno, 27 ele P erdões, iS do 
Rosario , 48 de San-to Antonio ela P onte Nova, 17 elG Ingahy, 
36 de Lu minari as , e do Macaia 12 . Tem um t heatro, ain da não 
concluido, t res pharmacias, um hospital ele carid ade não aca
bado , o ed iflcio da Camara , tres medicas e clous advogados. Pu
bli ca~se um jornal , o Lavl"ense . Compreheode os povs. Mandú, 
Fabrica de Tecidos, Barbosas, P onte Alta , Cachoeirinha, Santa 
Cruz, Coruja, 'l'aboões , T abat inga, Car v<tlhos, 'l' res Ban·as e 
Queixada.» 

LEBRE. Corrego de S . Pau lo. Em Jogar ele aff. do r io Ca
pivara, leia- se str. esq . elo ri beit·ão F igueira , t rib . do P arana· 
panema . 

LEME. Villa de S . Paulo. Accrescente- se no fim. Em i 898 
assim , des~revi essa villa pelo J m·nal do Commeroio : Deixando 
a cidade de A ra ras em dil' ecção á villa elo Leme passei pelas 
es tações ele Guabiroba , S . Bento e Leme. E ' Leme u ma pequena 
villa sü uacla sobre um terreno mais ou menos plano , cer cada 
pelo carrego do Constan·tino, aff. do Ribeit·ão do Meio, e 
pelo riacho João Caetano, a li. claquelle carrego . Suas r uas 
são la rgas, bem alinhadas , abaula das , sem calçamento e ill ti· 
minadas a kerosene . O melhor edifi cio, que possue, é a Casa 
da Camar a, que funccion a em um preclió novo , mas te t•reo . 
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A mat1•iz em uma grande praça, está a inda em cons tmcção; 
:ao lado fic a-lhe uma a n tiga capella , q ua está em ruínas. 
ó mu n . produz ca fé, canna de assucar e cereaes . Expor·ta 
mui.ta madeira havendo diversas serrar ias . Confina com P iras
s'iu unga , Aral'~s, Sa nta Cruz da Conceição e Rio Cla ro. E' ba
:nb aclo pelo r io Mogy- g uassú, .r1beirão. elo Mei9 , com seu 
aff. T aquary, C01'rego Constant tno e _n acho J oao c.ae ta uo . 
.A vil i à t em i 90 precl ios e uma populaçao ele ~ .'100 liab1 tantes . 
Seu f:mda clor foi o fazendei ro Manoel Leme, que dôOL1 d 'Jus al · 
queiras ele ·tere-a para patrimonio ~a egl'eja, que _devia ter a 
invocação eleS , Lazaro. Com o andar do t empo lo1 substit tüda 
a invocação pa ra S . Manoel , r ecebendo o povoado o nome de 
Leme . 

L EME S. R ibeirão de Min as , atf. do r io Elvas. Accrea 
cente- se no fim. Na Carta elo Dr. Abreu Lacerda é citado e~ se 
ri be i·rão com o nome de Lemos . 

L ENÇÓES . Cidade ele S . Paulo . Em dezembr o de 18~8 r e
cebemos a seguin te informação. Ao 1• quesito : " Lenç6es 
já povoação em 184S, parochia em 1858, villa em 1.866 e cidade 
em 1896 fi ca s ituada a 22• 30' de la ti tude e 5° e 37' cb longi
·tucle (do Rio ele J aneiro): elevada a 52\:1 met t·os elo nivel. elo 
m ar (plata forma da estação ela estr. ele fel'l·o), d:s tante da capttal 
ele S . <<Paulo, , pelo ar 242,5 , kilometros; e pela. linha fen·ea, 
386 kilomett·os . A cidade esta sttuacla em terreno v rmelho, 
a mena mente escarpado, ao lado d ireito elo rio <<Lençóes» ; em 
frente a cidade h a outra coll ina, tambem amena men te escar
p ada, a meio da qual está s i Luacla a es tação ela estrada de 
fel'l'o " Un ião Ituana e Sorocabana .» Tem opt imo clima e ag ua 
excellente , sendo cl iffi cil achar- se out ro lugar tão saudavel; a 
pont o ele não sa be1· aqu i, o medico o c1ue fazer e não parar por 
n ão ter ser viço p t• o liss ional. zo A cidade é banh ada pelo rio 
«Lençóes», que nasce a no roeste cl'esta , na sert•a dos << Agu:los» 
clelim ibanclo em par te, o patrimonio ela cidacle, desagua depois 
ele um C1HJlQ tor tuoso de cerca ele oito legua'l, no rio <<T ieté» , 
p ouco acima elo «P orto de Lençóes» ; é b::tnha do a inda pelo 
ribeir ão elo «P L· a ta» que delimita a les te o r efe ri'le patl'imonio 
e é affiuente do rio «Lençóes» com o c1ual faz ba1·ra , el o lado 
di reito, :i peq ttena dis ta ncia ela cidade ; além deste ribeírão, 
são a ffiuentes elo r io «Leuçóes» , á cli t•eita os r ibeirões do «F[,
xiual Barr a Gr a nde F ar ttu·a e Area Branca , que forma a 
di vis~ ci vil de3·ta coolal'Ca com a. ele S. Manoel do Para íso . O 
terri torio ela comarca é ainda !Janhaclo , ao norte , pelo rio 
Tietê, qua a divide elas com:trcas de Dois, Correll'os , . J ahú e 
Jaboticabal : neste r io ha os portos de Lençoes, e R tbell'o ser
vidos por vapores da Compa nhia Un!ão Sorocabana ; o B:1 ~a lha 
que clesagua no r io T ie tê ; o t}betrao elos P atos que a dtv t~e 
ci vilmente da comarca. de Jahu e desa gu a ta mbem no Ttete ; 
a inda ha mui'toa outros rios e r ibeirões, como sejam o 'ful'\·o e 
o T lli'v in h o q Lte desagnam no R io Par~ o . 3 . 0 O ta~· ri to rio da 
comarca é f)rmaclo ele ter t•en os fel'tiliSSimos, em muitos pontos 
h a l ug-a t·es a ltos, proprios para a cu~~u ra .elo café, cann~ ele 
assucar alaodão etc . culturas es tas , j :J. extstentes, prmctpal
mente ~ d~ ca fé, em gra nde escala ; dista nte da cidade duas 
ileguas, comaça a ser ra dos Agudos; antes e ao sul ela cidade, ha 
·campinas de mui boa qualidade . E' erro cltzer-se que os terrenos 
que cit·cumclam a cicht cle ele Lençóes n ão prest ão- .ie para a la
<Voura . Por toda par te h a optimos ter renos e os mesmos ca mpos 
·são de mu i bo:J. composição tellurica : haja vista a faze11da deno
m inada Mo nte Ma noel d ista nte cerca de 18 k ils . da c idade e 
onde j á existe , desenvolvendo-se aclmil'avelmen·te, cerca de u m 
m ilhão ele cafeeit·os; e ta mbem a chacara do Rmo. V igar io ele 
Lençóes , P adre D. José Magna ni, mesmo no co t• a<;.ão da ciclacle 
e qua possu3 um esplencliclo vinhedo , que dá exccellente. v ~ nho. 
4. • Não h a e-:l ilicios publicas de im por tancta : h a o ed tfimo da 
caclea onde tambem funccioaa o t l'ib ·lllal do j ury ; este edtfLC:?, 
conclt;ido em 1895, é de d imensões acanh adas e a cadea naa 
{)Jferece segurança ; ul timamente clett-se uma fuga de presos , 
por meio' cle ar rombamento de u ma de suas pareies e;;:ter n~~; 
h a t ambem, a es·tação ela es tl' acla ele fdr ro ela Coml?~nhta U ntao 
Ituana e Sorocaba na, inanguracla 7 ~e setembro ultt~o , e leg~ n te 
e peqLtena; ha ain da, a egreja matri z, sob a 1nvocaçao cl~ N . S. 
ela P iedade é de a l venaria , e seu desenho e execuça_o é do 
Rmo, Pacl r~ D . J osé Mag na ni ; t em 35 metr os de compt• tme nto 
sobre 14 metr os de l a rg uL·a; fo i i naug::rada n o clLa 2e> de . cle
.zembro de 1895, pJrém , ainda fal t~ mui to pat·.a se ~ conclutda . 
Seri a pa l' a desejar que fosse conclUld_a , po1s serta •1m templo de 
muita elegancia e bom .,.os to; es ta collocada em um pateo 
enorme no meio ela cicla8e. Na rua T reze de Maw ha amda 
.a capelLa elo Rosario de Pomp~ i, que e um pr1mor ele es tylo e 
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de at·te ; ele pr opriedade elo P adre D . J osé Mag-nani, o clesen·h o 
go tlu~o , ê cl? .mesmo !'adre, e a pint ur a da capella é do F r , 
Savlll l de l~munL; esta tambem por ser concluida ; Fr. Savini 
teve ele re ta·ar~se. de Lençóes , fica ndo assim, i n tert·om pida a 
pm tu r a dellcad1ssuna que estava faz endo. 5. 0 A p opulação da 
ct~acle e seus suburbws é de ce l' ca ele i.OOO habitant~s brazi
letr0s e es t ,·angeiros, destes a maioria italianos · a ~olonia · 
italiana progr ide acl.mi ravel mente, porque, acha b clima, as 
agua~ e a. ·terra quas t como as ela Italia : í1o subur bio, porém , 
quas1 a nsta ela c1clade, h .t uma colonia ele ital ianos; é uma 
area d e uns ~O ~lq~ei res, divid idos em peque nos sitias cuj os 
p:·opr te tal'lOS sao 1tal1atws ; ele espaço a espaço ele meio a um 
ktlo met~ o encontra -se uma casa ele alvena ria , el e es·tylo cam· 
pes tre, com seu al penclee , seu forno bem feito ; e co m ft•ente e 
aos lados lindas h ortas e lavom·as ele cann::ts de assu car plan
ta,ções ele cereaes, poma t•es ; por toda a par·te ela v iz inh~ colo
nia ~ranspira o ·trabal ho e a far t ura , a alegria e a felecidade. 
Na ctda.de a colonta conta a lg u mas casas ele commet•cio · possue 
tamb3m um eclificio o ode u ma associação de i talianos 'pr opor 
c~ona pe.l'iocl icamen te, espetacnlos cl ramat icos, cuj os amadores 
sao ü altanos; emfim , a colon ia italiana de Leuçóes honra a 
cidade mais civil isaela . » 

LIGEIR O. R io elo R . G. elo Sul aíL elo t• io Ur ug uay . 
Accrescente-se no fim : O Sr. A. Varella dá esse rio com0 aif. 
do For,quilha e d iz ser elle for mado por dou$ arroios , o l agead o 
ele J ose Dom tngues e o Lageadinho. Faz menção ele um ou t l'o 
a rroio Ligeir o, all:'. do Forqu ilh a e di z que o Sa n·to Antonio 
clesagtta egllalmente no For rJuilha. 

LIMEIR A. Cidade ele S. P aulo . Accrescente-se no fim . 
Em 1898 assim clescre vi essa cidade pelo ,Jo,·n al do Commm·cio . 
Deixando Campinas , cli l' igi-me par a a cidade da L imeira pas 
sando pelas estações ele B oa.- V is ta. , .ltWioba. , Rebo~•ça.s: com 
u ma capellmha, P omba.l , San.tc• Ba1•ba.·ra., a seis kilomet ros da 
villa des te nom e, banhada pelo r ibei rão Q •~.il ombo , · com u ma 
ca pella e mu itas casas , S . . Je ,·on ymo, Tc~tú, I ta.ilJÚ e Limeirc~. 
Lime ira fica situada a 600 me·tros ele al'tura sobr e u ma collina 
r a mi ficação elo mo r ro Azul, que é o pollto m a;fs elevado. poi~ 
est;;í, a 820 me tr os . ill' b:l.llhada pelo ribeirão do 1' at'Ú . affiuente 
elo rio P iracicaba , e cercada ela pa r t3 N . E. por unia co!li na 
que separa as agttas elos r ios Tatú e Pi nhal. Não é uma cidade 
boni ta no seu interior , ap~ za t• _elos linJos panoramas que per 
mtt te ao observador gozar de dtversos pontos da cidade. Suas 
r uas são la rgas , r ec tas. em ladeira , sem calçamento e poucas 
com pass eios~ seus predios, em n umet·o de 900, ve lhos e os 
poucos 9.ue h a de cons tr ucção m oderna, sem goõ·to . Depois ela 
ep tdem ta ela febre amar ella , que começou a assolal- a em 1892 
a cidade ficou profundamente aba·ti d.a . T em algumas praça~ 
vas tas e bonitas, t aes como a ela Ma trir. , com a egt•.:ja paro chia! 
e o Jarcltm mumctpal ; a ele José Bonifacio, com o ediJlcio da 
Camara ; a da Boa MoL··te, com a egre ja des te n ome, e a ela , 
Victor ia , tocla arborisacla, com o t heat t·o ela P az e o mercado . 
A cidade tem 5 . 000 h ab it antes e o m unicípio 30.000 . Seus prin
c ipaes edi licios são : A Ma triz, situada no la rao do seu nome 
e em frente ao j al'Clim municipal. E' u m templ~ espaçoso ma s 
sem go•·to. Tem clua> t orres e u m r elogio, Por cima ela ' por ta 
ela entrada h a u~a p~aca com a seg uinte inscl'ipção em re
levo : Esta egre.1a fo~ mancla·da fa .z:er pelo E :mno. Badio de 
Campincos c fc i tcú po1· se~• que?"iclo fi lho P eclt o A.nton io ele 
BM' l'OS . 5 de outubro ele i 87 .. . O ul timo alaar is mo cahio e 
desappareceu . O altar-mó r tem N. S . elas Do~es . n o tb r on o e 
a os lados clous "ÇJ. ich os com o Senhor Ressuscitado e N . S . ela 
Conceição . No corpo da egrej a ha dous :J.Hares, um de S . Se
bastião e ou tro com c;> Bom Jesus e o Coração ele J esus. A 
di l'ei ta de quem en·tra da capella -mór fica a capella do Sact•a
mento, com a Senhora elas Dores n o cen tro . e S . Benedicto e 
Sa nt· Anna aos la~os • . A egreja ela BocL .Mor tti , si tuada n o largo 
elo mesmo nome, e ma1s bontta elo que a Matr iz tanto exterior 
como inter iormente . Na frente , á pequena d i ~ta ncia fica- lhe 
u m Cl'Uzeiro. 'l'em duas tot·res e um por tão baixo cl~ ferro á 
ewtracla, s m portas de madeira, o que faz com que seus al
tares seja m n inhos de a ndorinhas . Tem a lém elo a lta r-mór 
mais do is alta res la ter aes junt o ao arco c~·nze lt·o . Poss u~ doi~ 
pull(itos ele muit o gos to. Na capella- m6r existe. a sepultura elo 
Barao de Campinas e na sachrist ia um l' d·tr ato desse lidalao 
pi ntado por Angelo Agosti nl. r:ia cidade ficam mais a egr

0

aj ~ 
de S . Bened10to em uma elevaçao e as Capellas ele San la Cruz · 
Bom J esus e San ta Cr uz do Caet ano. /J. Casco da Cama.i"Ch está. 
s ituada na praça José Bonifac io, em um preclio espaçoso que 
carece de alguns reparos. E ' const r uída de tai pa socrada com 
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adobes na plrte superior . A sala das sessõés está decentemente 
Qrnamentada. Nella acham- se os retratos dos Marechaes Flo
riano e Deodot•o e do Dt•. Prudente ele Moraes. O Theat?·o da 
Paz fica bem situado na praça ela Victoria, da ndo a f rente 
para o Met·caclo . E' espaçoso, com bonita fachada e tres or-

. dens de camarotes. Dos thea·tros elo intet•ior é um dos mais 
bonitos que tenho encontrado. A Cas-a de Mise?"ico?·dia, fun· 
dada principalmente pelo coronel Joaquim Antonio Machado de 
Campos, func ciona em um vasto predio que tem a fórma de 
um H, e esti situada na parte mais alta e á distanc ia da cidade. 
Tem 40 leitos e uma capellinha de Nossa Senhora elas Dores, 
:padroeira elo hospita l. E' muito superior ás necessidades do 
logar . Além ela Misericordia, possue mais a cidade o hospital 
de isolamen to, hospita l ele va riolosos, o mercado, o matadouro 
e dous cemite t·ios, entre os quaes o da Boa Morte , que está 
trancado. Parece lna.ct•editaval que uma cidade tão povoada 
tenha apanas duas escol as publicas, u ma para cada sexo, ha
vendo ma is de mil cl'ianças que não recebam inst t·ucção . Tudo 
depende das assembléas es tadoaes, que tratam mais de pol ítica 
do que ensinal'em seus conterraneo3 a ap1•ender a l et•! O com
mercio ela cidade é activo 11 honest issimo. A cinco kilomett·os 
fica uma coloni a de pequenos propl'ietarios allemães, que plan
t am café e a[J astecem a cidade com manteiga fresca, verdu ras 
e.cereaes. Na base do l\1ot·ro Azul ha duas pedreiras, uma de 
pedra de con strucção e outra de cal. Além dessn. s h a muitas 
o\Jtras, e n~re as quaes uma de grani~o , de onde se ext l'abüam 
pedras para a estrada ele ferro Patüista e para a matl'iz de 
Campinas. O cli ma é bom e o solo fertilissimo. O forte de sua 
producção é o ca fé,cultivanclo se tambem em g rande quantidade 
a can na de assnca r e cereaes, O município confina com os de 
Campinas , Santa Bat· bara , Piracicaba, Rio Claro, Ara ras e 
Mogymirlm , Os bairros são : o de Boa Vista , Bairro Al to, 
S. Benedicto , Bom Jesus, Mauricia e Cubatão na cidade ; Tatú 
Joaquim Ig nacio, Fun il, Bota fogJ , Lopes, Mine iros, Delga do, 
1'res Ba rras , Frades, Guaequicé, Philippe, Pinhal , Pi res, 
Ferrão, S . J eronymo, Roma nos , Cascalho, an·tigo nucleo co
lonial, com uma egr ej a e uns mil habitantes , Cordeiros, (es
t ação), J a rdi m , Fazenda Velha, S . Francisco, Morro Azul , 
Santa Cr uz ela Boa Vista 011 Bate-Páo, Marias, Cac hoeit·as, 
Porto de Cima, Por to ele Ba ixo , T oledos, Lagoa Nova , Set·tão
ziuho e P ompeus. Ao município per tencem as es tações ela es
trada de ferro Paulis ta : Tatú., Itaipú, Li meira, Ibicaba e 
Cordeiros . F oi et•eacla pn.rochia por Decre to el e 9 de dezembro 
de 1830, v ill a por le i provincial de n. 25 de 8 ele m arço ele 
1842, cida de pela de u. 13 de 18 de abril ele 1863 e com ar ca 
pela de n. 37 de 20 de abril ele 1875. A cidade é illuminada 
a kerozene e vae ter bt•evemente agua ca nalisacla . Tem linhas 
"teleph onicas, que a unem a d iversas fazendas. 

LIMOEI RO. Citla le de Pernambuco . Accrescente- se no fim: 
Comprehencle as capellas ele S . José (Pedra T apada), N . S. elos 
Remedios (i.\Ialhadinh t) , Sant' Anna (Bengalas), S . Vicente (São 
Vicente) e N. S. da Conceição (liua bira ba) . 

LIMOEIRO. Villa do Ceat·á. Em Jogar de vill a leia-sé 
cidade. Linhas oi to depois de 1871 leia- se e á de cidade pela 
Lei n. 364 de 30 de agos to ele 1897. Linhas 10 em logw de 
A villa leia- se A cicla.le . AccrescenLe-se no fim: O mun. tem 
13.000 h abs. Lavou "a de algodão. 

LIVRAMENrO. Dis·t. do mu.n. de Barbacena, em i.\Iinas 
Geraes . Acc t·esceme-se no llm: Esse tlorescen·te dist., cuja séde 
é a pov. do me1 mo nome, compõe-se em sua quas i to taliclade de 
terre nos co!B t'tos de mabtas e tem uma pop. ca lculada em 5.000 
habs. O a rra ial es tá s i t uado em logar elevado, ·tem um~ egt•eja 
e cerca de 80 pt·edios, dis t l' ibuidos por duas praças e quatt•o 
l'Uas pl'incipaes, que carecem de a li nh amento. E' servido pela 
E. de F . ch Rio Doce, que , partindo da es taçã o de Palmy t•a, 
na E. ele F. Cent l'a l elo Brazil, tem no dist. . as estações da Boa 
Sorte e Livramento . Além dos cet·eaes, que cons tituem a cul
tura gera l, tem o clist. importantes lavoura s de café, fumo e 
canna ele asou car, sendo seus pro~luctos exportados para o R io 
de J aneiro e ou tros log·a t•es por intermedio da estação ele Pa.l
myra . Compre hende os povs. Boa So1•te a Vargem Gra nde . 
Dista de Barbacena 67 kils. p~la .!!;. ele F. e 48 pela de l'oda
gem, 24 de Palmy t·~. e s~ulta Barbara, 36 do Mello do Destet•t•o, 
.54 de Remeclios e .24 de S. Sebastião de Torres. 

L OB ATO. Arl'oio do R. G. do Sul, na ex- colonia Si l vell·a 
Martins. Accl'escen te-se n o fim : Desagua na mar gem e; q. do 
arroio Grande, trib . do Vaccaca.hy-m irim, 

I:.GJRENA. Cidade de S. Paulo·. Accrascente-se no fim: Em 
8 de dezembro de 1897 dirigi a o Jornal elo Gommercio a se
guinte communicação: « Regressando do Santuario da Appa
l'ecida, tive occasião ele visitar essa cidade. Lorena, apezaT dos 
soms dous seculos ele existencia, é ainda uma cidade pequena. 
E' sêde da comarca e nllwicipio do seu nome, assente á.maro-t:m 
di reita do r io Pat"ahyba do Sul, c1ue lhe cavou em ft·ente clous 
largos braços pouco profundos e que formam uma gt·ancle ilha . 
Fica situada a 5.26 me tros de altitude e é atravessada pela E. 
de F. Central do Bra11il, que ahi tem um modesto edificio, c1ue "' 
~erve de estação. Gom ruas es treitas, compl'idas e um tanto ' 
Irregulares, não ca lçadas e poucas rom passeios, com casas ele 
construcção antiga e alguns predios grandes e de gosto mo 
dem o, ·taes como os elo Concle Moreira Lima, da Baroneza 
de Sant.a Eulal ia, Vicente Baneiro e da viuva Custod io Vieira, 
perc~l'l"tda _t>or uma linha ele boncls, illuminada á ke t·ozene e 
con~ tns tgntfican·te comme1·cio. Tem as praças da Matriz , elo Ro
sarw, elo Mercado, oncle estão o Mercado e a Cadeia do Conde 
Moreira Lima , da Libe1·dade, onde está o Passeio Pt;blico, e do 
major Rodrigo Lu iz, oncle ha uma figueira colossal e secular, 
e onde fica o unico hotel que tem acidacle . Possue a s egl'ej as 
Matrtz, ele S. Benedic to e do R osar1o, as capellas ele S. Se
bastião, de San·ta Cruz elo Cabell inha , Sa nta Euct·ecia e Santo 
Antonio elo Vinagre; Collegio dos Saleaianos, Collegio do No
viciado , Gr upo Escolar Gabriel P1·estes, Mercado, Hyppoclromo 
Casa da Camara, Cade ia , Lazar e·to, Casa de Misvricorclia, ele-. 
gante cemiterio e um importante Engenho Cenbral. A Ma·triz, 
que vale por uma cathedral, é elo estylo bysantino e tem 48 
meuros ele altura . E' um templo grandioso e impone nte não só 
no seu exterior como no seu interior . Fica situacl<\ no l a rgo elo 
mesmo nome ; t em uma só torre com um relogio com qua tt·o· 
mostradores, e nas extremidades S. P edro e S . P au lo. O seu 
interior é g l' andioso ; tem o ah a r -mór· e dous la te. r aes, "todos 
de marmore. No primeiro b a a imagem ele Nossa Senhora ela 
Piedade, Padt·oeira da cidade, e nos l ateraes a imag ru ele Nossa 
Senhora da. Gui a, no da esque rda , e a do Coração de Jesus no
da direita. A' entrada ela eg rej a e por ba ixo elo côt·o h a duas 
pedras de marmore engastadas na par de, em um a lê-se: 
« Matriz ele Lorena. Bem fe i tores a v irtuosa Viscondes;;a. de 
Castro Lima , os governos elo ill s taclo e a generosa população ele. 
Lorena » ; em outra lê- se : «i\Iatri z de Lo rena , iniciada em 1 de 
dezembro ele 1886, inaugurada em 1 ele janeil·o ele 'iS:.JO. Adnü
ni straclor das obr as o vigario José Ferreira c!~, Sil va , Dir ec tor 
technico o engenheiro a rchitecto F. P. R amos de Azevedo . " 
E' t alvez o primeiro t em plo elo Es tado . A porta da entra da n ão 
condiz com a m ages tade dó templo. A egt·ej a elo R osal'io , ele· 
estylo rom ano, fi ca si tuada no largo do R osario , com frente 
para a Camara Muni cipal. Ainda está em cons trucção , devendo· 
concluir-se brevemen·te. A bo nita c·tpella de S. B nedic~o, de 
estylo go bhico, no meio ele um gra nde jardim e ao l ado do Col
legio dos Salesianos . Tem uma impon en líe rachada com dufl. s 
tones e os 12 apostolos cet·canclo tocla a eg t·eja . O sen Jnteriol' 
é verdadeiramente bello. T em o a ltar -mór, todo ele ma•·m ore , 
com a imagem de S. Bene Jicto e a baixo a do Senhor na pr isão 
tendo esta aos lados Santa Luzia e Sant' A nna . Aba ixo da 
?'Otm~dcb que cobre o altil< t'- JU6r n otam-se, a começar do lado 
dire i~to, em t amanho na tural, as rmagans ele Santa Julietn., São 
Sebastião , Santa L uc recia, Santo A nto nio, San ta Ca rlota, Sã o 
Joaqu un, Nossa Senhora ela Conce ição, S. José, San ta Eulalia 
e S . J oão Eva ngelista . Ahi ficam d uas tribunas e uma cus to s~ 
bmpada ele pt•a ta . NJ co rpo da egrej a h a n o ai Lo das portas. 
que dão pa ra o interi <J r , dons pr imol'osos quadt•os de S . . Fran
cisco tl e Sn.Iles e N. S . .iVIaria Auxilia dol' a , pintados pelo pa dre 
salesiano R adica . T em dons pul pi tos cl" made i•·a, com traba
lhos ele r ico l avo ~· e ta l vez os pt·ime it·os do Bt·azil. Tem seis 
tribunas n as duas pal· tes h\teraes, onde se obser vam 12 qua 
dros , além de dous que fi cam abaixo do côro, r epresen tando. as 
es tações ela via sacra , 'l' em ma is cl J t~s a lta res provisorios do 
Coração de J estls e ele N . S , ela Conceição. A bal aust ra da elo 
presbitvrio e elas duas partes la tera3s é ·toda ele mar more de 
Canat·a, de ~arias côres e ch eio de r elevos. A sachr ist ia t em 
uma grande ilnagem do Cht•isto crucificado e em fren·te , elo lado 
dit'eito, a pia baptismal COJll um b31lo quadro elo bap ti s mo do 
Chrlst'J e a imagem ele S . L uiz Gonzaga . Eótt·e es tas du a> ul 
t imas partes e por detr ás do a ltar-mór exis (em os r es tos ela 
Condessa de Mor eira L im a , em um m a usoléo . O côt·o é acces -
si vel por duas escadas ele feno em caracol. Acima do coro, em 
um ·tet·ceiro pa vimento, exis te m ais uma tt·ibuna, access i vel por 
um .t. escada tambem de fe rro, tendo aos lados duas de madeit·a 
que conduzem ás torres . Atrás elo a ltar-mór e no segundo pa-
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vimen ~o existem t res ricas imagens el o Senhor Morto, elo Senhor , 
elos Passos e ele Nossa Senhora da Soledade, que sabem em 
procissão na sex ta feira ela ~aixão . Possu~ . a egr eja ricos 
par amentos sacerclotaes e mm ta pra·~a . F ot maugura cla em 
16 de feve reiro ele 1884. O Colleaio ou Ins titu to elo Novi
ciado funcciona em um preclio , aoado pelo Conde ele Mo
il'eira Lima , no largo elo Rosario. A' entrada leem
-se os seguintes dizeres, no tecto : << j){aria domum sibi 
oecli ficavit »; na fl·ent e : « Gollegio de N . S . Aucciliadora )) ; e 
elos lados : «Se qt~ú:erdes p;•og?·edi·;· n o est~ulo tr'abalha m a is 
p a?·a o céo. Vossa no'r·ma de conduota se.,ja o ex emplo elos 
bons " · Tem uma capellinha , no mtel'ior elo edificio, com uma 
bonit a imagem ele N. S. Auxiliadora . O Collegio S. Joaquim 
dos Salesianos fuocciona em um vasto precl io, con tíguo á 
egreja de S . Benedicto. E' um estabelecimento bem montado, 
dispondo de uma biblio tbeca r egula\', ele salas espaçosas, para 
es·tuclo e dormitol'io, e o.fficinas de mar cenat•ia , sapatar ia e 
a lfaia tar ia . O Engenho Cent ral, inaugut•ado a 4 de ou tubr o 
de 1894, é um g rande edi fi cio, todo Lle t ijol o e situado á mar
gem da es tr ada de ferro e á dir . do rio Parahyba . Possl].e os 
mais aperfeiçoados machinismos para a fabricação de assucar· 
e ele alcool. A navegação do P arabyba parte elo porto do 
Enganho Central, tomando o braço pr incipal elo rio, e vae 
a-té á colonia Piaguhy . Tem t res vapores e c'hat as ele madeir a 
e fe r ro para conducção da canna e lenha . _A ~asa ela Cama~·a 
ftca situada no largo elo Rosano ; é um eddiciO sem eleganc1a 
e improprio ele uma cidade impor tante como Lo1·ena. O ce
mitel'io fi ca em u m logat· elevado, a um ki1ometro da cid<tde 
e com uma capellinha de S. Miguel . O Grupo Escolar func
ciona em um boni-to predio no largo da Matriz. Dispõe ele 
todos os u tensilios propr ios ao fim a que se destina . P roje
t a- se encanar a agua par a a cidade, ach ando-se o r eser va
todo j á assen tado no AHD do Macaco, da d istancia de t res 
kils . A ciclaLle tem 3.000 habitantes, cêrca ele \lOO pr edios, 
um hotel , duas phar macias, tt·es bilhar es, umas 12 casas ele 
faze ndas, umas 30 ele molhados, um:t ·typographia, unde se 
imprime o 1\{~mioipio , quatra med icas, quatro advogados, uma 
f ab1•ica de fo rmicida e d iversas olarias . A clo us kils . ela ci
dade fica sobre o P ar ahyba uma grande ponte metallica , que 
dá passage m para a vill a do Piquete, e na cidade uma outra 
a elo Faustino, sobre o r ibe irão do Taboão, e ma is uma, 
por ém ele madeira sobre o mesmo r ibeirão . A cidade tem 
eschs . ' publs., um; nocturn a, man tida pel?_governo esta:doal, 
collectorias fe deral e estacloal, clous tabelhaes e agencia do 
Correio. Os na tur aes de Guaratinguetá chamam aos filhos de 
Lo1·ena de or ysta.s . A pov. foi primitivame nte um arra ial 
conhecido pela denomi nação de Por to do HeJ?aca~·é, que, em 
-linguagem tupy, dizem sigmfi car loga?' das _gou;bem:~s . E com 
eflei to as aoiabeiras são abundantes nas varzeas que cucumclam 
a cidade . "Mais ou menos tres kils . abaixo da ponte actual 
era o lagar por onde antigamente fazia- se a passagem elo 
Parahyba e ainda é hoje conhecida pelo n ome ele Porto 
Velho. Em 1705, mais OI! menos, foi ahi m~eada a pov . pOl' 
Bento Rodrigues Caldeira, João ele Alme tcla Pereira e Pedro 
da Costa Collaço, ft•eguezes ele Gua1·at i nguetá . ~m 1718, por 
pr ovisão elo bispo elo Rio de Jane1ro, D . Franc1sco de S. Je
;ronymo, a cuja d iocese pertencia a capitania ele S . Paulo, 
desmembrou-se ela pat·ochia de Guaratinguetá e se curou 'por 
egreja m1. triz , sob a invocação de N . S. da Piedade elo He
·pacar é . Teve por patrimonio 190 braç~s de terr~s, junto á 
egr eja, doadas no mesmo anno a paclroe1ra por _ Joao de Al
meida Per eira, Pedro da Costa Collaço e Dommgos Machado 
Jacome. Em 1788 fo1 elevada á categoria ele vi lla pelo capitão
general Ber nardo José de Lorena, com a denominação de Lm·en~. 
A Lei P rov . n. 21 de 24 ele abri l de 1856 d~u-lhe os fó ros de Cl
dacl:e . E' comarca de terc~ira intt:ancia , CI'eada pela Le1 P ro v. 
11 

6L ele 20 de abril ele 1866 e classdicacla pelos Decretos ns . 3.661 
d~ 25 ele maio ele 1866 , 4.8\lO de 14 ele fe vereiro ele 1872 e. 4_67 ele 
7 ele junho ele 1890 . Foi enstallada a comarca p.elo JUlZ _de 
direito Dr . Joaquim P_e~ro V_i!Qaça . O fac~o ~Istor1co ele. mawr 
r elevancia no mumClp!O fo1 a sua aclhesao ao movimento 
contra a lei de 3 de dezembro ele 1841 , que ahi manifes tou-se 
n a noit e de 31 ele maio de '1842, sendo accla~E-dos , membros 
da junta provisoria elo Gover no local o cap~tao-n::0 r Manoel 
P erei ra de Cas r o, o tenente Anacleto Ferre1ra P mto e Dr. 
Clau cl,ino Guimarães e commandante das fo t•ças rebeldes que 
mar cha ram para o a taque de Silveiras o padre Manoel T heo
tonio de Cas-tro. Collocado na cidade de Lorena, o espectador 
·vê-se n0 centro do amplo scenario formado pelo ma~estoso 
vali~ do Parahyba, que se clesdob1·a em su,aves ondulaçoes, al-

t eanclo -se gracla,ti v_amente até. á-s a zuladas eminencias da 
serra da Mant tquetra , elo Que!Jra- Cangalhas e da Bocaina 
Ao fundo d~ v~lle do Pa t·ah:yba estende-se va rzeas ma~isadas 
de lagô~s, a clistancta de cmco ktls. elevam- se montas co
bertos ele. bosques ou cobel'tos ele oafez~.es e ou tr as plantações 
e a 18 luis . de uma a outra margem do rio divisa-se as en~ 
cosbas ,das serras ainda occupaclas por fl orestas seculares . 0 
mun. e ext~emamente. salubre e seu clima temperado e ameno , 
Regam a cadade o no Parahyba do Sul e os ribeirões d() 
'foboão e de Santa Lucrecia, Compt•ehende os bait•t•os den o
minados: Cabellinha, Vinagre, Rosario Olaria P edroso Vi
c~oriano , Pinhalzinho, Santa Luct·ecia ; além ' ele ou~ro~ . O 
mun . tem 12 .000 habs . Um tt·am waJ ele bi tola de um metro ele 
largura põe em commun-icação 0 por to com a fabrica . Hn. 
amda uma lmha ferrea entre a fabrica e o sitio do Pedroso 
a cerca de 15 kils . de Loren a, em v alie elos mais aprovei_: 
taveis para a cultura e nas immediações de uma das prin
cipaes propriedades agrícolas do município. 

~OURENÇO (S.). P&ro~hin, do R. G . do Sul. Lin.ha pri
mel ra- , em loga t• ele parochta elo mun. de Pelot as leia-se Villa e 
mun. e ox-pa rochia do mun. de Pelotas : e accrescente- se n.o 
fim: F oi elevada a villa pelo Dec. n. 88 de 15 ele fevereir o de 
~896 que transfer iu para ella a séde do mun. de S. João da 
Reser vill . O mun. ficou constituído com os dists . de S. Lourenço 
S. João da Reser va e Boquei t·ão . F oi ct·eada com. pelo Deo .' 
n. _98 ele 21 de fevereiro ele 18\lO . 

L OURENÇO VELHO. Rio ele Minas , a li. do Sapucahy . 
Accresconte-se no fim : Recebe pela mar aem di r . o Assobio ela 
Gorda, Mot·angal, Sabar á , S . João, PO\fso F r io, Maltas J~n é 
Almeida, P intos ou Criminosos ; e pela esq . o Buracão' Clar o' 
Ca tta , Serra, Haquaré, At•aras, Saiquy, Rosario, e Cubatã3 
Pequeno. Dizem ser formado pelos cor regos da Lage e ·Itaquaré 
e nascer na serra dos Marias . 

LUI Z GONZAGA (S . ). Villa do R. G. elo Sul. Linhas duas 
em logat' de com . de Santo Angelo, leia -se com. elo seu nome e 
accrescente-se no fi m: F oi creacla com . pelo De c. n. 10\l de 
25 à e fevel'eit·o de !L890. 

L.UMI NAR IAS. Dist. de Minas Geraes, no mu R. de Lavras. 
Accre~ce nte-se 11 0 fim : l~ss a pov. es tá ~ ituacla em um espigão, 
JUnto a sel'l'a denomtoada l'llatta Boi, a margem di r. elo r io 
Angahy, que corre a 1.500 metros ele dis·tanci a . Confina com os 
dis ts . d.e ::;. 'l' homé e E?Cl'Uzilhacla , elo mun . de Baependy, com 
o elo Cat·mo ·da Ca,choe1ra, elo mun. da Yarainha e com o de 
Tres Corações . Tem ? pov . 60 casas, cinco rtfas e duas praças. 
A pop . regula no anata l por 200 habs . e no clis t. por 2.500. 
Lav_oura de cereaes e criação ele gado. Grande expor tação de 
quelJOS. 

L UZ. R ibeirão de Minas, entre Tres Corações e Lavras. 
Ac.cresce_nte-se no fi m: Desagua na margem di r. elo rio do Peixe, 
afi. do r10 Verde . Recebe os cOL•regos do Coimbr a e do Qavoca, 

LUZIA (Santa) . Cidade de Minas. Accrescente-se no fim : 
Em ou\u~ ro _de 1897 _dirigi ao .[orna,l do Comnwro~·o a ~eguinte 
commumcaçM : « E1s uma ctdade em profunda decadencia 
Situada á margem dir . do r io das Velhas, sobre montanhas ~ 
pouco menos de tres kils. da estação elo Rio elas Velhas e' a 
700 metros de altura sobr e o nível do mar é Santa Luzia uma 
c idade triste, parecendo esconder o seu pa'ssado prospero e alo
rioso nos altos cimos em que está si tuada . Mal ·calçada , ihal 
illuminada, com ruas em ladeira e a certas hor as do dia sem 
viva a lma que por ellas t ransite , parece uma cidade mor ta 
uma verdadeira necropole. Quando nella estivemos no tám.o~ 
que as casas parti cular es conser va vão- se fechadas as commer
ciaes com uma só porta abel'ta e com os patrões 'ou caixeir os 
assentados nos balcões , as famílias olhando para a r ua através 
das venezian as , as ruas deser tas. A fa talidade collocou o cemi
ter io 6. entrada da cidade como um máo presagio para quem 
a visita . Não tem um só edifi.cio digno de nota , A casa da 
camara , que serve tambem de cadêa, é um edificio velho e em 
ruínas, as egrej as de aspecto mela ncolico e t riste car ecendo de 
serias , concer tos , um theatrinho sem gosto arti~Lico . Não ha 
uma so casa ele gosto modern o, todas são antigas e muitas com
pletame nte damnificadas . . A egreja matriz, que fica sit uada no 
ponto ma1s elevado da c1clade, é um templo grande e despido 
de ornatos _quer i nterior, flUer exteriormente, com duas ton·es 
e um relogw do lado esqu erdo. Além do altar-mór onde se 
venera Santa Luzia, tem mais seis altares, sendo tr e~ de cada 
lado : o eleS, Jose, N . S. do Carmo, S. Sebastião, Coração de 
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J esus, Senhor dos Passos e N. S . ela Soleelade . Foi mui to ba
leada durante a revolução de 184·2. Além ela ma·tri z, possue a 
egreja do Carmo, baixa, sem torres, contígua ao cemiterio a 
com UliJ. s6 alt[l,r com [I,S im agens ele N. S. do Carmo e S. Fran
cisco de Assis ; a do Ros o,i'iJ, no alto do mesmo nome, ao l ado 
da cadêa , com ·tres ai tares , o elo RosaJ.·io, Santa Ephigenia e 
N. S. elas Dôr es ; as capellas do Bom Fim, de Sant'Anna e ela 
Conceição, que par"cem antes nichos, e a capel!a ele Sa nta Cruz 

· situada no ttlto elo mort·v do Campinho. 'l'em mais um::t casa 
de i\1Iiserlcorcli i1 com um n.lta1• de S . João de Deu s . O mutl., flUe 
é regado pelos rlos elas Velbas, J aboticatubas , Vermelho, Cal
çadn.s, Garaj áo ou Campinho, a lém de outt•os, comprehende, 
além do clis t, ela cidade, os ele N. S. da Saude da Lagõn. San·ta, 
Senhor Bom Je,sus ele Mattosinhos, Pá o Grosso e N . S . el a Con 
ceição de Ja boticatubas, e os povs. Fidalgo, A lmeida , Ponte 
Pequena, Bicas, Capim Branco, Car rancas, Cercado, Confi ns, 
L apinha, R io elas Velh as e Mucambeiro. Sabindo- >e ela estação 
elo Rio elas Ve lh as em caminho pa t·a a cidade, ha uma gr n.n cle 
ponte de madeira sobre o rio das Velhas, que ahi forma um 
ilhole . A es tação do Rio elas Vel has , que ftca en~re as es tações 
do General Carneiro e Vespasia no, tem uma capellinha, clous 
boteis e umaq 100 casas . Nas div isas desse mun. com o ele Sete 
L agôas , a 66 ki loritet ros ele Santa Luzia, 36 ele Sete Lagôas e a 
6 da m n.rgem cli t·. do rio elas Velhas, :fica a fabrica de fiação 
e tecidos S . Vicente, per tencente á Companhia Cedro e Ca
choeil'a . E' ell a bn.nb acla pelo r ibei r ão S. Vicente, afr. elo rio 
elas Velh as . » 

M 

MACACOS. Pov . elo R io ele Janeiro . Em Jogar de S . P edro 
e S . Paulo do mun. ele Itaguahy, leia- se no clist. ele Belém e 
mun. ele Vassouras. 

MACACÚ . Villit elo R ia ele Janeiro. Accrescente-se no fim: 
Em 1898 cli l'igi ao Jornal do Com..neJ'Cio a seguinte co'mmu
nicação : E' Sant'Ann a elo Macacú uma villa, situada em terreno 
mais ou menos pl ano, cortada pelos rios Macacú e Japuhyba, 
constituicla por umas oi to ruas, sendo mais importante a deno
minada F loriano Peixoto. Tem uma grande praça, a do Coronel 
Almeida Bastos, onde acha-se situada :1 Matl'iz, a Camara Mu
nicipal, a caclêa e o eclificio ela es·tação. Não t em me rci1clo, n em 
é illumin acla. E' abas tecida ele excellen te agua, que vem elo alto 
ela serra ela Boa Vis ta. Na villa exis·té um medico, um advoga do 
lormaclo, duas ph armacias, duas padarias, dois hoteis, oito 
vendas-bazares, duas sapatarias, duas alfaiatarias, um deposito 
ele aguardente e 150 casas que pagão clecima urbana. No perí
metro da vi lla ha clous engenhos ele canoa e em lodo o mun. uns 
30 . A pop. da villa é ele 2 .000 habs . , a elo dist . 10. 000 e a do 
mun . 17.000. Tem duas escbs . publs ., agencia do correio e 
estação telegraphica. Dista 12 kils. de Cachoeiras , 24 ele São 
José d a Boa Morte , 60 da estação de Sa n·t'Anna elo Mat·uhy e 40 
ele Ilaborahy . O mun. é bastante rico e o sólo muito fer·til , 
Produz mandioca, milho, canna, café e todos os cer eaes . Ex
porta considera ,·elmente farinha, que na Capital Fedeclal passa 
llOr ser de Sururh y, milho, f ttbá, aguardente, ca fé, lenh a. es
teil'as, aves elomeslicas e ovos . O rendimen to el a estação ela 
es trada de ferro é ele 40:000$ por anno. O clima da cidade e do 
mun . é geralmente salubre, muito quente n o verão, em que a 
·temperaturl:\ maxima a ttinge a 30° á sombra , e temperado no 
inverno. Nas margens elo rio ih acacú r e in ão em certas épocas 
elo anno, de fevereiro a maio, febres palu stres, sob fórma be~ 
1ligna. Para o clima ela villa ser comple tamente bom torna- se 
imprescinclivel desobst r uit· o r io, livrando- o elos balceclos que o 
cobr~ m, e apl'ofundal - o ele modo a evitar o accumulo ele areias 
que descem da serra. Co nfesso que fui a essa villa a lgum tanto 
prevenido contra seu clima e suas aguas . Ver ifique i visitando- a 
possuir excellente agua potavel e uma população gaclia, forte 
e de boas cô•:es. A má fama que gosa esse logar provém do 
nome que herdou da antiga villa de Macacú. E' aspiração 
ardente do povo que 8. Asssem bléa Estadoal . mude o no mo pouco ' 
euphonico ele Macacú pelo ele Japuhyba, que é o de um rio pro~ 
priamente elo município e que desagua clent t•o ela vil la. Possue 
Macacú um cemiterio, pouco t'etiraclo , em Jogar elevado e divi
d ido em duas partes : o publico e o privativo ela irmandade. 
Este é todo murado, t endo na frente um gradi l de ferro e nos 
fundos uma capella com a imagem ele Nossa Senhora ela Con
ceição. O ecliflcio ela Camara Munibipal, super ior ao ele Nova 
Frihurgo, não ·tem gosto es thetico ; tem a fórma do uma casa 

particular. Na sala cJas sessões existem tres retratos : de
D. João VI, de Maria I e ele Pedro I. A mn.tr iz é um templo 
baixo , sem architec·tut·a , porém l impo e dece nte ; uão ·tem torres,. 
possuinc!o na fren·te, a lém da porta de entrada, mais duas ja
nellas e um sino á direita . O inlerio1· nada ·tem el e nota vel. No 
presbyte l'Ío fica o alta r -mó r, tendo no throno a San·tissitn a Trin
dade e abaixo as imagens de S . José, S. Joaquim, e Sant' Anna; 
nelle h a uma porta que dá passagem para a sachrist ia . No corpo 
ela egrej a h a clous alta t•es, um com S . Beneclic·to e S . Miguel e .. 
outro com Nossa Senhora ela Conceição. T em côro com um pe
queno orgão e um pulpito obra de gosto e que parece ·ter sido 
feito em 1600. Tem um adro todo murado . A egreja possue 
c&rca de ·tres arrobas em objectos ele prata, que estão em poder 
do vigario por ordem elo bispo . No adro ela mat riz, e em uma 
parte do largo que o cerca, foi outr'or n. cemiterio. O munic ípio 
compreh encle os clistrictos ela v illa, o ele Cachoeil·as e o ele São 
José ela Boa Marte e os povoados clenomiuaclos: Subaio, Porto 
elo Taboaclo, Duas Ba rL·as, Retiro, Badalo, Joguary , Pharaó, 
Patys, lpira nga , Batata! , Valel'io, Cachoeira elo Guapy-assú, 
Papucaia , 'l'remirim, Muricy, Rabello, Duas Pontes , P OL·to 
Gra nde , Morro F r io e Bengalas . O rendimellto da muuic i
palidn.cle é ele 30 :000$ , quan·tia insignificante . O município r.on
fina ao N. com Friburgo, ao S . com Itaborahy, o E. com Ca
pivary e Rio Bonito e a O. com Magé . E' pevcorriclo pelas 
serras elos Orgãos , San"t'Annn. , Santa Fé , Jaguary e Sambé, que 
faz divisa com R io Bonito. O rio mais importau te é o i\1acacú , 
que nasce na serra da Boa Vista, a·travessa essa município e o 
de Itabor aby e clesag ua na bahia de Guanaba ra. Recebe en tre 
outros o Pomba, Tuim, Souza, Valerio, Batata] ele Cima ou 
Pun ga, abaixo ele Cachoeiras, Ba·tatal ele Baixo, que Yem elo 
Pharaó , Japuhyba, oriundo ele Bengalas , Imbuby, que é atraves
sado pela es·tL· acla de fet·ro por meio ele uma ponte per·to ele Sam
bahitiba, P apucaia, Casserebú, Aldeia e os dois Guapys. Es te 
rio t eve outr 'ora navegação por barcas a té Sampaio, en tre Porto 
das Ca ixas e Villa Nova, e po1· la nchas até acima ele Santa Ann a. 
Com a E. de F. a navegação foi a bauclonacla, ficando o Tio 
obs truido . E' o Macacú um rio muito pittoresco e abundante ele 
caça . E' a·travessaclo pela estrada ele fel'l'o , que tem sobre elle 
duas pontes ele ferro, uma de 2i metros ele vão e out ra ele 20 
metros. E' o Jl{actbOÚ de Gabriet Soares ou ai nda como pensa o 
Dr. Capanema, Nlbo ~~wú , nome ele um marisco que abunda no 
lodo . Nas margens desse rio nascerão os clous n otaveis pintores 
brazileiros José Leandro e Manoel Dias, o Ronwno, e foi no 
conv ento de São Boaventnra de Macacú que estudou durante 
a lguns a nnos o illnstre Frei Francisco ele S. Carlos . To.t•nou-se· 
esse rio celebr<~ pela mortifera epeclimia ele feclres paluelosas , 
conhecida sob o ·ti-tulo ele febres ele J11aoaoú, a qual se originou 
em su as mat·gens no principio ele 1839 e depois ele g ra nde secca 
elos ui timos mezes ele 182g. Desolou a villa ele l\iacacú, leYOU a 
devasta'ção e a mot·t e a i\Iagé, transpoz a bahia accom mettendo 
o Rio ele Jacleiro, chegou ao sul, á cidade ele San tos, e ao nor·te , 
ao Es·taclo do E8pirito Santo. Nas margens desse 1•io abunda a 
arvore denominada t bbá , ela qual tirão- se flechas e que cons·titue· 
um elos importan·tes ramos ae commercio ela villa. Dos cl isbs . 
elo mun. é impor tante o ele Cachoeir as, á margem dir, do rio 

' Macacú, com as offi.cinas da. es trada, uma capella ela N . S. 
ela Conceição , umas 100 casas particul ares e 14 casas com-
merciaes . 

MACAIA. Log. ele Mi nas, no mun . elo Bom Successo. Ac
cr: cente-se. n o fim: Nesse log. situado junto á linha ferrea 
Oes·te de !Yhnas, 1·amal elo Rtbeirão Ver melho, exi stem r icas 
pedreiras ele pedras calcareaa, c1ue j <~ são ·exploradas e fo rnecem 
grande qua n·ticlade de cal , que se expor ta para diversos mer
cados; grande quantidade ele pedras ele ferro de superiot· qua
lidade, consicleracln. na exposição ele Philaclelphia como um dos 
melhores elo Br azil , n ão tendo sido explorado, exis·ti nclo ainda 
no mesmo logat' excellen te pedra ele. C8. ntaria azu l, utilisada 
par a edificação ele ·templos e preclios impor tantes. O ouro 
foi antigamente explorado, o que se vê de. muitas catas abun
clan·tes á margem elos rios das Mortes e i\IIacaia . na conf!uencia. 
deste com o rio Grande . · 

M ACH ADO. R io de Ser gipe, af! . do Piauhy. Accrescen"te- se· 
no fim : Ou kos o mencionam nascendo na set·ra do U1·ubú. O· 
Dr. Lauclelino F r eira diz :vir elle elo Sacco do Moreira e ter 25 . 
kil. de curso . 

M AGÉ. Cidade elo Rio de J aneir o. Accresce nte-se no fim: 
Em 1898 assim descrevi essa cidade pelo J ornal elo CommCJ'cio . 
A's 3 1/2 h or as ela tarde tomei ao lado ela Companhia Ferry a. 
barca que me concl11~io ao porto ua Piedade, faze ndo escalac, 
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pela ilha ele P aquetá (muitas paccas). Es·ta aprazivel e eucan
·taclol'a ilh a é sécle da ft•ag . elo Senhor Bom Jesus do Monte . 
P ertenceu em principio ao mun. de "iVI agé , no Estado do Rio de 
Janeiro, te ndo sido annexacla ao então Município Neutro , pelo 
Decreto ele 23 de março de 1833. Tem 2,5 kils. de comprimento, 
sobre larg ura mui variavel é es-tá collocada quasi no mei o do 
fundo ela bahia , d istante da cidade cêrca ele nove milh as e da 
cos ta baixa que beir·a as abas ela serra dos Orgãos cêrca ele 
cinco . Na época da fundação da cidade foi doada em partes 
eguaes a F er não Balclez e Igr;tacio ele Bulhões. Sua belleza pro
verbial , a salubl'iclacle e fertilidade elo seu sólo, os banhei ros 
naturaes que fo rmam artísticos e gigantescos pllnedos, com as 
ares tas col'l'oiclas pelo tempo, e que se erg uem nas proximiclade.s 
ele SLlas alvas e lipidas praias, os ven tos, que ba tem- na em 
todas as di L'ecções preservando-a elos e !feitos dele·terios elas 
atmospher as es tagnadas , a communicação diar ia com a Capital, 
fazem clella LuLa vivenda deliciosa e feliz para aquelles que 
procuram a saude elo corpo e o repouso elo es pírito. Foi ella o 
r etil•o elo vener ando José Bonifacio, ele 1832 a 1838, e do Jl!nstl'e 
Evaris to ela Veiga . E ' ella o theatro das mais bella scen as da 
Nlo,·eninha, mimoso r omance do meu saudoso mes·tre Dt· . J oa
quim Ma noel ele Macedo. T em bellas chaca ras, bonitos preclios, 
sobre~ah i ndo en tre estes o do Sr . Carlos Leite Ribeil'O, em 
uma elas extremidades da ilha. Cercam- n'a, além de ou·tras, as 
ilhas Pancara hyba , Brocoió, com duas caeiras, Nhanquetá, 
Vit-apon"a e Lobos, que é contorna.cla pela barca ela car reira . 
Possue , ~1.lem da matriz, que fi ca na pr aia da Guarda , mais a 
ele S. Roque, no campo ele seu nome, e celebre pelas suas ro
ma ria s. Após uma cur ta tra vessia chega-se ao porto ela Piedade, 
onde estão cava ndo um canal. A ba rca não atraca á ponte , 
para ndo a alguns metros de distancia . Faz- se a baldeação dos 
passa aeiros para um oaique, que é conduzido por meio ele 
varas~ que penetram no fundo lodoso elo mar. Ficam-lhe pro
::s: imas as ilhas Ca t·ahybas, ele F óra e ele D ntt·o, situadas de
fronte ela foz elo rio Magé . Piedade é um ermo e lugar notavel 
pela sua extrema fealdade . Do mar não se avi sta o povoado 
por in·ter por-se o mono da Piedade . Ahi ficam as offlcinas 
ela estrada ele ferro de Therosopolis, umas tres vendas. 37 
casas e uma capellinha ela invocação ele Sant'Anna . Els tá ·edi
ficada a povoacão sobre charcos, onde a bundam ca:ra ngueijos , 
com q ue se vli me.nta a população .. NCllla tem s~u inic.io a .:s
tracla ele fer ro de Theresopolis, CUJOS tt-abalhos toram waugu
r ados em outubro ele 1895, sendo a ber to o trafego da Piedade 
ti. Raiz na Serra em 1 ele novembro ele 1896. A estrada percorre 
até Magé uma r egião, OL'a char?osa, ora a ree.nta, abuncla~do 
n esta as pi tangtleiras, as goiabeiras e os ca.Juetros . Ao cheg~r 
:í. cidade a es trada a·travessa uma ponte ele ferro sobre o rw 
Mao-é . E' Magé uma pequena cidade, de feio aspecto, s ituada a 
qua1ro e me io kils. ao norte ela Piedade e banhada pelo rio ele 
seu nome, pequeno e estreito curso ele agua , mas perenne, que a 
i nu nela em demanda ela bahia . E' toda cercada ele pant!lnos, 
o que ·torn a seu clima insalubre e conseguintemente doentio. 
Como quasi todas as cidades antigas, tem a sua t opographia 
irregulax, não obedecendo as suas vias publicas a um plano 
esthetico . Tem apenas tres ruas largas e compridas, sendo as 
demais ponco ex tensas e estreitas, t odas ellas snjas, tortuosas , 
sem cal ç~me n~o, nem illuminação , nem passe ios. As suas 
construcçoes sao ele t.ypos rud1mentar, não va t•i a ndo de casas 
·terreas e sobrados, todos de gosto antigo e muitos damnilicaclos. 
LoijO :to transpô r a outra pon·te ele ferro que r odeia o rio, o 
vi aJa UL penetra na rua João Valeria, a ntiga da Ponte, estreila 
e cur ta , mal calçada e que desemboca na rua Dr . Siqueira . 
Ahi ·tambem t ermina a. rua ela Matriz, larga, arborisada e a 
principal rua ela cidade. i\1agé .é uma cicl~cle fei a , triste _e ele
cadente. Tü·assem-Jhe a fabriCa ele tec1clos, e ella ser1a um 
amontoado de ruínas. Acha -se muito aba tida pelas perdas e 
torturas por que passou com a en tracla das forças legaes e elos 
revoltosos. Importantes casas commereiaes ficaram completa
mente des·truiclas, existindo apenas hoje _os seus . vastos ar
mazena vazios , com a carca~sa elas armaçoes cle tel'!oradas por 
incríveis damnilicacões. Contaram-me factos horrorosos, scenas 
canibaes, que por patriotismo, não menciono. Magé não tem 
·theatro nem mercado nem esgotos, nem agu a ·cana!Jsada . A 
populaÇão é abastecicl~ pela agua conduzida em pipas de du3:s 
fontes D:miliano e Manoel da Costa, pagando-se por barrr1l 
60 rs.' A população masculina da cidade divide -se em tres cate
gorias : operad os e commerciantes, pescadores e vagabt~ndos. 
Esta ultima é composta de indivíduos casados ou amasmdos, 
cujas mulheres ou amantes trabalham na fabrica, emquanto 
elles vi vem a flani;i;r pelas ruas e agglomeram-se nas vendas a 

provocar clisturbios, que são frequen·tes. Em gemi póde-se 
dizer gue a população não só da c~clacl~ como do m~nicipio é 
excessivamente llldolen·te . A matr1z, s1tuada na r ua elo seu 
nome, é um t emplo grande, limpo e decente . Sua fachatla não 
obedece a ordem alguma ele architectura , é alta e de boni-to 
aspecto. Tem tres janellas e a porta ela entrada . A' direita 
fica- lhe a unica ·torTe que possue. , e a baixa clella uma janella 
e uma porta que coucluz ao côro . O seu interior , si não é rico 
por o bras ele t alha, é toda via , bem o1'n a elo e .:om os alt ares 
dourados. No preshy terio, que t em tres t ribunas ele cada lado, 
fi ca o altar-mór, tendo no tbro oo a imagem de N. S. ela P iedade, 
abaixo e no centro o Coração ele Jesus , o Divino Espírito San to 
e outt•a imagem ele N. S. ela Piedede em um nicho, e aos lados 
San~' Anna e S. Joaquim. No corpo ela egreja h a cinco a ltares 
sendo á direita com as imagens do Se nhor elos Passos cl~ 
N. S. elas Dôras e de N, S. elos Na vegentes em u 1'n, e 
S. Benedicto, N. S. do Rosario e S. Mi guel em outro 
e tres á esquerda com a s imagens elo Coração ele Maria ~ 
S. José em um, Nossa Senhora ela Conceição e San ta Barbara 
em outro e finalmen·te um terceiro com a imagem ele Nossa 
Senhora el a Piedade, que· veiu ela fazenda ela Gloria, onde 
estava em comple·to abandono. Tem dous pulpitos e um cô>·o. 
Por lrás elo aHar-mór fica a sachristia . Em Magé a bundam 
os cemi"terios. Nos fundos ela ma t-ri z e na cidade ficam dous 
um elos quaes per~ence á extincta irmandade de Nossa Senhor; 
ela Piedade. illm ambos fazem-se inhu mações. A um ki lo
metro ela cidade fica um terceiro, pertencente á Casa el e Cari
dade . Além da matriz, possue a cidade u ma capellinba do 
Bom Fim, si tuada no alto elo morro elo mes mo nome . A Casa 
de Caridade, mantida pela solicitude elos habitant es, occupa 
um ed1fimo espaçoso e um pouco a fastado do centro da popu
lação . Tem uma. importante fabrica el e fiação e t ecidos, no 
fim ela rua Dr. Siquei ra com 160 teares movidos a :vapor, 
occupa nrlo 350 operarias. E' um vasto e bello edi fi cio, com 
accommoclações apropriadas e vantajosas condições technicas . 
F a brica mensalmente 140 .000 metros ele fazenda . A Garoara 
Municip al es-tá alojada em um grancle edifi cio , na impropria
mente denominada praça Municipal, qua ndo n ão passa ele uma 
viell a curta e estreita . No pa vimen·to t erreo ·tem cin co por·tas 
e no sobt·aclo cinco janellas, acima elas quaes estão as a rmas 
do Estado e o monogramma ela Municipa lidade . Na sala das 
suas sessões existe o retrato do Dr. Siqueira e o bus·to em 
marmore de Aureliano ele Souza Olivei ra Co uti nho, Visconde 
de Sepetiba , a lli collocado por gratidão dos magéenses pela 
construcção elo canal para a cidade, autorisaclo por esse esta
dis ta quando presidia a ep.tão província elo Rio ele Ja neiro. 
A' direita da Garoara fica a cadeia, que é um par dieiro im
mundo, asqueroso, e::s:halanclo um cheiro fé·t ido e nausea,bundo. 
Am~aça desabar. A cicl!lde é percorrida por duas l inhas de 
va,goes pertence ntes a R e1s & ·C , e a Antonio Marques e que 
partem ela cidade para o canal, na pt•aça Commendaclor Gui
lherme, onde carregam e descarregam as lanchas. O clima. 
da cidade, como o ele toda a baixad'a do Rio ' de Janeiro, é 
insah1bre, reinando em diversos logar es febres intermittentes. 
O calor ·é insupportavel. Todavia a cidade apresenta uma 
população ele boas côres . Os casos ele longevidade são mui to 
communs. \)nele as febres fazem. m~is devast ações é em Guapy '· 
Suruhy e Ra1z ela Serra. A prmc1pal lavoura elo mun-icípio 
é a ela mandioca , ela qual fazem excellen te farinil a . A expor-· 
·tação, que é feita .pelos portos ele Suruby, Gua py, Estrella, 
Mauá, Magé e Piedade , consiste em lenha, pouca farinha, 
aves domes ticas e ovos. A cidade tem tt•es escholas publicas, 
sendo duas do sexo feminino, ft•equentadas por 100 alumnas, e 
uma do masculino, frequentada por 60 alumnos . A população ela 
cidade é ele 3.000 ha bitantes e a elo districto de seis a sete mil. 
O município, além elo distrtcto ela cidade, comprehencle mais os. 
ele N. S. ela Ajuda de Guapy-mirim, o de S. Nicoláo ele Su
ruhy, N. S. ela Guia ele Pacopahyba , Santo Aleixo e N . S. ela 
Piedade ele Inhomirim 1 ':.os povoados Porto da Piedade, Iriry, 
Soclré, Bananal, Concmçao elo Suruhy, S . Francisco elo Croará. 
Mau:i, Guapy de Ba ixo, antiga séde do dis·tricto, Caioaba: 
Jororó, Cambucá, Pinhão, com um a fonte de boa agua, Raiz 
da Serra da Es·trella, Limoeiro e Guararema ou Frechai. Os 
rios mais importantes do município são o Pirassinu.nga , o 
Guapy, que nasce com o nome de Soberbo e recebe o Bananal;· 
o Magé-mirim, o GLlarehy, o Magé, que nasce na Serra elos 
Org~os e r ecebe o de Andorinhas e o Pico, o Soca vão, o Iconha , 
o Ir1ry, o !)uruhy, o Bonga, o Inhomirill). e diversos outros. 
O munic~p1o conl:ina com os de .Therezopolis, Macacú, Itaboraby 
e Iguassu, No Guapy- cle Bano, na margem esquerda do rio-
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do mesmo nome, no lugar denominado Calundú, existe uma 
capella, de cujo t elhado it·rompeu uma Jlgueil'a que substimiu 
todo o madeiramento, inclusive os portaes, pelas raizes, con
servando o telhado e as paredes, preservando assim o crente 
elas intemperies. E' uma vardadeira maravilha . E ' tradição 
em Magé que a imagem de N. S. da Piedade, que está em um 
n:icho no altar-m ór da egreja matriz, por occasião de ser 
·transportada da primitiva egreja no Porto da Piedade, reàppa
recera ela noi·te para o dia nesta ultima egreja, sem que pessoa 
a lguma a tivesse conduzido. Tem a cidade de Magé 12 ruas, 
2 praças, 2 medicos, um advogado formado, dous provisio· 
na 'los, 1 pbarmacia, 1 hotel, 2 padaria , 1 sapateiro, 15 
vendas e 350 prerlios. Deve lVIagé sua origem a Simão da 
:Motta, que em 1565 assentou vivenda em um campo, á margem 
da bahia de Nytet·õi, e erigiu no porto da Piedade, so1)re 
um morro, uma capella que dedicou a N. S. da Piedade. 
Converteu-se essa capella, no transcorret· elo seculo seguinte, 
em uma egrej a, que foi decorada com o titulo de ma·triz em 
vjrtude ele um Alvará de 18 de janeiro de 1696. Com o au
gmento da população construíram uma nova egreja. desappa· 
recendo a primitiva. No governo elo vice-rei Luiz de Vascon
cellos e Souza teve essa povoação a 9 de junho de 1789 as 
honras ele villa, trocando o nome de Nfagepe, que então tinha, 
pelo ele Magé, que ainda conserva. Foi installada em 12 de 
junllo do mesmo anno. Elevada á categoriã de cidade pela 
Lei Provincial n. 965 de 2 de outubro de 1857. E' comarca 
de terceiL·a entancia, cr eacla pelo Lei Provincial n. 1.185 de 8 
ele agosto de 1860, e classificada pelos Decretos ns. 2.ti25 de 
22 clP. agosto de 1860, 4.868 de i9 de ja'Ileiro de 1872, e 482 ele 
14 de junho de 1890. Terminando esta li geira noticia sobre 
a cidade ele Mngé, seja-me licHo chamar a attenção do via· 
jante pat•a tres verdadeiros flagellos, que o hão de atormentar 
ao p~·ocurar esta · ciclade : o aaiq~te, o hotel e os mosquitos . 
Fui a Santo Aleixo, gastando na ida Gluas horas e meia a 
cava llo, pelo que calculo distar esse logar de Magé 15 a 16 kilo
metros. O arraial é uma ·tapera, tem uma capellinha, uns 
120 pved.ios, e duas importantes .fabricas de fiação, a de Santo 
Aleixo, fundada em 1848, e a elas Andorinhas, a dous kilo
me tros claquella. A de San·to Aleixo tem 150 teares e 150 
operarias e a elas Andorinhas i60 teares e 106 operarias. São 
a mbas movidas por agua, sendo aquella pelos rios Andorinhas 
e Pico e esta unicamente por 0ste ultimo rio. De Magé a 
estrada pára na Raiz da Serra1 na distancia de 17 kilometros. 
A povoação de Bananal fica aquem da Raiz da Serra 2.500 
me·tros. E' Bananal um a-rraial com 36 casas disseminadas 
ao l ongo ela estrada de rodagem, em uma ex·tensão de dous 
kilometrcis mais ou menos. Dista 6 kilometros da barreira do 
Soberbo, tem uma capella de Sant'Anna e é gt·ande produc~ora 
ele farinha, ele que exporta mais de 2.000 saccos annualmente. 

MAN ACAPURÚ. Villa do Amazo11as. Acc1•escente-se no 
fim: No mun. ficam os rios e igarapés Macaquinho, i\lanaquiry, 
Puraquê, Salsa, Salsinha, Boissusinho; l agos : Paracahttba, 
Ayapuá, alem de outros, 
. MANDIHY. Ilha do Pará. Accrescente-se no fim : Para a 

yonta SO dessa ilha foi transferido o pharol de Goiaba!. Sua 
luz i llumina para NE., E . , SE., S. e SO., alcançando oito 
milhas com tempo claro. O plano focal eleva-se, approximada
mente a 16 milhas acima do nivel das aguas. O apparelhe da 
luz é dioptrico. Fica na lat. S. a {0 37'40" e long. O. de 
49of0'00" de Green., ou 51 °30'.15" ele Pariz, ou 6•9'23" do Rio 
de Janeiro. 

MANDÚ. Rio ele Minas. A ccrescente-se no fim : Tem duas 
pontes, uma ele ferro q.ue é at1•avessada iJ)ela E. ele F. Sapucahy 
e outra de madeira em !;rente á cidade ele Pouse Alegre. Nasce 
no mun. de Ouro Fcino. 

MANICORÉ. Vil'lfl. do Amazonas . Ultima linha depois de 
Matupil'Y accrescente-se: Capim, Baetas. Acc-rescente-se no fim; 
e os igarapés Matupâ, Acará, Baetas, Tres Casas, Urapiara, 
Laranj a l, J acundá, Muca:mbo e a ilha dos Mal'mellos; -lagos; 
Grande de Uruapiara, Remedios, Jacaré. 

MANOEL DO P ARAISO (S.). Cidade de S. Paulo. Ac
crescen,te-se no fim. Em 1898 assim descrevi essa cidade pelo 
Jornal do Gommc•·cio : Deixando a cidade do Tietá dirigi-me• 
á de S . Manoel do Paraizo. Tomei de novo o ramal do 'l'ieté, 
que me con!!luziu á estação elo Cerqu,ilho, onde fiz baldeação 
para a linha tronco da Sorocabana. Passei pelas estações de 
Jtwú-mirim, Laran,ial, Rereiras, Conchas, Salgado, Piram
boia, Alambary, Victoria, onde começa o rama;! par.a Porto 
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Martins (navegação fluvial), Bot~taar.ú, Ga1Jão B onito, onde 
começa o ramal de Lençóes, Toledo, lg~tald"cle e S. ll1anoel, a 
345 kilometros ele S. Paulo. J á se acha prompto o leito até 
Bomja1·dim, kilometro 400, pouco adeante de Lençócs, kilometr o 
386, passando pelas estações ele Rod••igues Alves, kilome·tro 357 
e Gramma., kilometro 370. As es tações mais importantes no 
trecho qtle percorri são as de Laranjal, Conchas, Botucatú e 
Capão Bonito. Laranjal fica em uma pequena elevação, no 
meio de fazendas de café, com umas 180 casas, uma capella em 
construcção, duas escholas publicas, duas pharmacias e uma 
machina de beneficia!' café; Conchas, com umas :1.00 casas, uma 
capella, duas es.cholas publicas, duas serrarias , uma machina 
de beneficiar café e outra de arroz e um bo·tel, onde almoçam 
os passageiros; Botucatú., na cidade deste nome ; Capão B onito, 
em lindíssima situação, nas fl·aldas do mor1·o do seu nome, 
com uns 800 metros de altura e ele cujo cimo avista-se a cidade 
de Botucatú. E' desta ultima estação que prolonga- se a linha 
tronco, passando pelas estações de },1.orrinh9s, Itatinga, An-

1 cl?"ade, Avaré, Barra Gramcle, Tres Ranchos e Ger·queira Cezar. 
Pouco antes de chegar- se a Cerquilho, nesta es·tação e adeante 
della a té Conchas, encontt'a-se quasi que iuin bel'l'up·tamen·te 
uma explendida lavoura ele cate. E' bello de ver-se aquellas 
filas de cafesaes, platltados symetricarnente e com as bastes 
pendidas ao peso dos grãos a ellas aclheren·tes, em terrenos 
apropriados e sem uma ar,·ore de permeio. Depois ele uma in
terrupção da estação de Conchas até :i ele VicLoria, em que as 
margens da estrada são cobertas ele mattas, surge desta ultima 
estação até S. Mano"! uma série de importantes fazendas com 
a famosa rubiacea. A cidade de S. Manoel está situada no 
declive de uma colina, contornada pelas serras dos Agudos, 
ahi denominada serra dos Corcleiros, e Botucatú, entre clous 
braços do rio Paraizo, um que tem es~e nome e que passa a 
SE. da cidade e ou-tro com o nome de corre.go Santo Antonio 
a NO., 740 metros ele altura. A cidade, vista á distancia, tem 
um aspecto encantador; quem penetra, porém, no seu interior 
reconhec que nella ainda estã tudo por fazer, o que e descul
pavel, attenta a sua tenra edade . Com duas ruas apenas cal
çadas e as mais sem calçamento, ladeiradas, eslt•eitas, sujas, 
cheias ele buracos, com um barro pegajoso, que as ·torna cliffi
ceis de ·transito por occasião das chuvas, e illuminada á kero
zene, a cidade ele S. Manoel não agrada a quem a procura. 
Não possue um só predio de gosto; suas edi6.cações resentem-se 
da ve tustez dos antigos tempos . Tem apenas clous edifi cios 
p ,1blicos : a matriz, de um aspecto imponente, mas de um inte
riot• sem belleza, e a cadêa. A casa da Camara é um predio 
baixo, acaçapado e sem as accommodações necessarias. O sólo 
do muu. é, em geral, mui·to accidentado, excepto na parte que 
fica entt•e a serra de Bo·tucatú e o rio TieM, onde h a g randes 
campos naturaes, e no planalto divisor elas aguas elo Paranapa
nema e do Tie té. A serra de Botucatú ramifi~a-se em diversos 
espigões com os nom es de serras elo Banharão, S. Manoel e do 
Sobrado. A col'clilheira dos Agudos tem egualmen·te ramifica
ções com os nomes de Cordeiros, Figueiva, Fartura, Prata e 
Rio Claro. O mun. é percorrido pelos rios seguintes: o Tteté, 
que serve de divisa, recebendo os affluent;s LeD;çóes, Ba nha1·ão, 
Pedra Branca, Araquá-assu, e Araq,ua-mertm, O L~nçóe~ 
recebe o Paraizo, Arêa Branca e o Qutlombo. O Araqua-assu 
r ecr,;be o. SerriD:?a, Lageado, Lageadinho, Cascata, Mono, Picão, 
Cahforma e Joao de Bart•os. O Banharão recebe o Tamanduá . 
O_Paranapanema recebe o Claro, Prata, Quatys, Rosas e Tris
tao. Ha no mun. as seguintes lagôas : do Capão e elo Serrvlo, 
nos ca:mpos do Sobrado, e a Bonita, no planalto; e as duas ilhas 
da Barra, abaixo 200 metros da conftuencia do 1'ieté com o 
Piracicaba e a ào Araqu:i, a !1.00 metros acima da conftuencia 
do Araquá-mirim; estas duas ilhas ficam no rio Tieté . O que 
constitue a grandeza desse mun. é a fe t•acidade do seu sólo e 
a luxuriante lavoura ele calé, que o faz rival do de Ribeirão 
Preto . Sua pwducção é consideravel e tem augmentaclo de 
anno pM·a a nuo . A lavoura ainda é nova, masjã conta milhões 
de pés de café, uns já dando o precioso grão e ou·~ros ainda 
tenros, pois o seu planlio data ele pouco tempo. A área total 
elo mun. é de -15 Ieguas quadradas. A população da cidade é 
de 3.500 habitantes e a do mun. 25.000. O climD. é saluber
rimo; no verão a temperatura maxima atti.no-e a 35o e no 
inverno a minima desce a o•, indo algumas vezgg abaixo. 

MANOEL DO PARAISO (S.). Villa de S. Paulo. Além elo 
que se.acha nos Accrescimos do ri volume. Em logar de Villa. 
leia- se cidade. Linhas duas, depois de S. Paulo accrescente-se 
na com. do seu nome. Linhas U em Joga~· de commercio qa 
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leia-se commercio da cidade. Accre3cé nte-se uo fim : Foi creacla 
com. pela Lei n. 80 de 25 de agos to de 1392. 

MAR ACÁ. R io do Pará, t r ib . elo Am~zonas. Accre3cen
te-se no fim : A em bocadura deste rio fica cerca: de 14 milhas a 
S. Vv. ela foz do rio Mazagão . Sua largllra média v a d a entee 
60 e 30 metros. Sua agua amarello- clara vae-se tornando ma is 
transpa:rente a proporção que se approx.iroa ~e suas nascentes. 
Seu leito varia na baixa-mar de duas a Clnco braças . Sllas 
margens de val·zea a té uma distancia mais ou menos ele 
40 milhas, onde começa a apt•esentar alguns tor rões de terra 
firme cada vez mais frequentes até encontrar-se um massiço 
ex.~eJ?.S~ que vae communicav-se aos campos .s;erae~ ela Guyana 
braslletra . Recebe-os os igaragés do Lago e urubu . 

M A RAP IC"Ú. Parochia do R io de Janeiro, Accrescente-se 
no fi1_n : Compt•ehende o pov . Queimados. Teve origem em uma 
capel!R, fLtnelacla pelo capitão- mót• Manoel Pereira Ramos , ern 
Marapicú. Em 1752 foi pelos moradores do logar levantado 
novo templo em ·tert·as eloadas pelo mesmo Ramos e smt.. mul her 
D. Helena ele Andrade Sou to Maior. Nesse anno fot o novo 
templo er ecto em capella curada ; e pelo Alvará ele 4 ele feve
reiro de 1759 ele v a do á ft·eg . perpetua. 

MARIA (Santa) . Dist. do Estado de Minas Geraes, no 
mun . ele Itabira . Accreacente-se uo fim : O el istr. fica a 
mat'"'em clil' . do riacho Giráo e a um kil. do Tanque do mesmo 
lado~ a NE ela cidade ele Itabira, ela qual clis~a 27 kils. LimLta 
o dhtr. ao N. com o ele S. Sebastião do R io P reto (12 kils . ); 
a NE. com o da cidade de San't'Anna dos Ferros (i5 kils .); a 
E . com o mesmo e com o da .Au·tou i o Dias Abaixo (15 kiLs .) ; 
a SE . com o ele S. José ela Lagôa ('13 ki ls.); ao S. com o ela ' 
cidade de Itabira (12 kils.); a O. com o de ltambé (21 kils.); 
O distt·. é em gel'a l montanhoso, sendo li mitado por todos os 
pontos eLo seu horiz-:mte por co11tinuas cordilheiras e elevadts
simas, sobrepujando to.las o morro illscuro . 

MARIA (Santa) . R io G. do Sttl , aff. do Ibicuhy . Accres
cente- se no fim: Itecabe ma is o Suspi l'O , o ]també ou Hu
saingo, Cacequy, Saican e Ibicuhy da Armada « Nasce diz o 
Sr. A. Varella, na c xilha elo Taboleiro; corre na d irecção da 
Íl'onheirn. lll'aguaya, fazendo pros:imo a ella uma pronunciada e 
dilatada volta , que termina perto de Dom Pedri'to, onde se enca
minha para NO . até á barra . Suas ma1•gens são bordadas de 
matho;-é ern get•al ele pouca profundidade, mas ele conside
ravellargm·a. Na épocha das cheias avoluma_m- se- lhe as agttas 
de modo extraorclinario tornando-se verttgtnosa a fo l'ça ela 
correnteza e alargando muito o r io. No verão, as ~guas 
descem, a ponto de ser fac il a passagem a cavallell'OS até JUnto 
á foz, menos na par te que atL·aves~a het:l'enos moutuosos, pat•a 
o meio do curso, onde altos pat·edoes dtfficultam o accesso ela 
col'l'ente. O Santa Mal'ia foi. sulcado pot• um h La te, ha muitos 
annos, que ficou preso jnnto da estancia elo Gama, devido a uma 
r apida vasante. Ern 1873, o vapot· Alegrete, ao mando do 
1° tenente José Pinto Dias chegou a'té o passo de D. Pedrito (1)» . 

MARIA (Santa) . Rio do R. G . elo Sul, aff. elo rio dos 
Sinos. Linha primeira depois de aíf.: lêa-se clir. Accrescente-se 
n o üm. Recebe o Can,.lla, Quilombo, Lavrador, Passo Novo, 
Grande, Emigro, Taquara e Funil. 

MARIA ANTONIA . Arroio elo R . G. do Sul. Acct·escen
·te-se no firn: Nasce na cox ilha ele Santo Antonio, ao S . elo 
cemiterio do Couto, em frente á cabece i1·a elo Pedregal, e, 
recebendo em · seu curso as aguas do B lleno, lança- se no Pu•a
tiny-mirim . 

MARIA MAGDAL ENA (Santa). Cidade do Rio de Ja
n eiro. Linhas i5 depois ele Vallão do Barro accl'escente-se Fer
naneles, Vargem AHa, ·vargem, Guat·at<treto, Cachoeira Alegl'e, 
Collegio, Humaytú., Gordura, Triumpho e Imbê. 

MARICÁ. Cidade do Rio de J aneit·o . Accrescente-se no fim : 
Tem quatro eschs . publs. e comprebende os seguintes povs,: 
Innoan, Cassoritiba, Mata Cavallos, Ponha Gt•ossa, Ponta. Nea ra, 
Cambut·y, Espraiado, Saude, Silvado, Pinclobas , Caldeu·1nhos, 
Caju e lmbassahy todos com escholas. 

MARICÁ . E. ds F. elo Rio de Janeiro . Linha primeü·a 
em logm• ele Tem : leia-se Tinha. Linhas quatro depois de ci
dade de Maricá accrescente-se: Quauclo a actual emprez;a 

(i) A. 1viontenegt·o. 

adquiriu .a ~Osõe _dessa E . F . , em 9 de agos to de 1894, em vir-.... 
tude da hqm da9ao forçada ,da Companhia, que a ninha t r afe
gado, se estõndta de iVI:arwa ao Alca11tat•a por 38k 68 esbar
rando ali n a linha ela Companhia Leopol diua. O prol~ ngamento 
até o la rgo elas Neves, no n1un. ele S. a onçalo, deu á mesma 
]] • de F. ma,is '12 kitl!s. Linhas oi to e n ove em lo()' ar cla:s esta·
ções citadas leia- se: Maricá, Itapeba, Innoan, Sa~ta Isabel e 
Neves . Accrescente-se no fim : I-Ia outras pat•adas, com plata
fó r mas, no desenvolvimento da linha, taes são : Neves a São 
Gonçalo, cinco kils,; S. Gonçalo a Rocha, dous kils. , Rocha a 
Alcantara, cinco kils. ; de AI cantara a Olyrnp io, dous kils . ; 
Olympio a Sac1•amento, dous kils .; Sacr~<men to a Santa Izabel 
quátt•o kils .; Santa Isa bel a Salvatori , 'bres ldls . ; Salvatori a~ 
H.io do Ouro, t res ki ~s . ; _Rio do Ouro a Ra:mos, quat t•o k ils. : 
Ramos a Innoao, sets k tls . ; Inuoan a Tajano, um kil.· Ta ..: 
j ano a Barreto, tres kils . ; Bal'l'eto a l'mhassahy, tres 

1
kils . · 

Imbassahy a Boriche , dous kils. ; Boriche á Itapeba, clous ki1s.~ 
ltapeba a Mal'icá, tres kilomett•os. · 

MASSAPÊ . Pov. elo Ceará . Accrescente- se no fim : Foi el e
vada á vill a com o nome ele Serra Verde pela Lei ll>. 398 ele 25 
de setembro elo 1897. 

MAT:A.C<UR Á . l.og . do >Pará . Acct•escen te-se no fim: Fórma 
uma elas cit•cumscripções da com. de Bfl. ião e é regado pelos rios 
Paraná- mirim, i'f!at actirá; e Hacoroá,, pelos igarapés Arathel'a e 
'l'rocará e pelos fut•os Acatinga e Cupinjoca. Comprehencle as 
i lhas Jutahy, Assahisal, Angelo, Onças, Machado, '.l! ujucuna e 
Itapepocú. 

M ATAN AÚ. Igarapé do Parà, em Arroyollos . Accrescen
te- se no fim: Banha, hoje (1896) a cit·cltmscripção do Bom J ardim 
pertencente á com. de Gurup á . 

MATTÃO. Ba,irro do mull. de Ararar!uara e illstado ele São 
Paulo. Accrescente- se no fim: Foi elevado a elistr. pela Lei 
o . 499 ele 7 ele maio ele 1897 e á ele muu. pela ele n. 567 de 27 ele 
agosto ele 1893 , que eleu·lhe as saguintes divisas: DJ carrego 
do Retiro, situado na fazenda ele Cat•los Baptist a ele Magalhães, 
seguem as div.isas paio carrego abaixo até á estl•acla de rodagem 
enke Jaboticabal e Auat·aquara, seguem por esta estl'ada até o 
carrego do Lageado P1ntado, no logar denomluado <<João de 
CampoS>> , seguem pelo dito carrego acima. até a su<t. mais alta 
cabeceira, desta em linha rect;t até a agua ela Lagôa e por esta 
agua acima até a agua elenomi.n:t.da <<José Hyppolito», desta 
agua em pt•o.cu ra das contra-vertentes do ribeirão Itaquerê 
pol' este ribeirão abaixo até a estrada de rodagem entt·e Arara~ 
quara e Boa Vista elas Pedras e por es ta es&rada ao rumo ele 
ba ixo da fazenda Ca mbuhy, segu indo as divisas deste ultinlO 
ponto em diante pelas actuaes d!visas do distric to de paz até 
fechat• o seu respectivo perímetro. · 

MAUÁ. F'orto na bahia à e Guanabara . Accrascenl;e-sé no 
fim : Ahi em 6 de agosto ele 1740 fttudou Antonio Vidal de 
Castilhos uma capella sob a in vocação de N. S. dos Remeclios. 
Tern cerca ele 60 habs . , que se occ upam com a ])eq uena la
voura . 

MELH ORAMENTOS DO BRAZIL. Eslracla ele ferro . 
Accrescente-se no üm : Em março de 'l898 teve logaL' a inau
guração do trafego dessa estrada até Parahyba elo Sul. Essa 
E. de F . foi const1•u ida em virtude de duas concessões uma 
do Gover no Federal (E. F . S. Francisco Xavier ao .Commercio) 
e out t·a do Governo Estadoal do R io de Jan eit•o (ill . F . Vas
souras, Paty do Alferes e Petropolis); funrliclas estas duas con
cessões a Empreza Industrial ele Melhoramentos no Bra!Ull ini
ciou por conta propria e elos accionistas da Companhia E. F . 
Vassouras, P aty elo Alferes e Petropolis a co ~ strucção da linha 
cujos traços principaes são os seguintes: Extensão total 165 
kils . e mais tres kils. elo ramal ele Sapopemba. Consta esta 
linha c]., tl'es secções, a primeira da Mangueit·a á estação do 
Sertão, raiz ela Serra elo JHat·, com 85 kils . de exte nsão , em que 
foram empregadas as rampas max.imas de 1 % e os raios mi
nimo5, assim mesmo 'em cm·vM excepciunaes ele iOO me·tl'Os . 
Tem esta secçKo as seguintes obras ele a r le pdncipaes a ponte 
elo lUo S. Pedro (40 metros de vão) em dou• vãos le 20 metros 
e as pontes de 20 mett·os ele vão sobre os rios Santo Antonio, 
do Ouro, Cayoa ha , e Munguengue, a ponte ele 15 metros de vão 
sobre o r.ibeil'ão do Sertão, ponte est:t. construida na Companhia 
Nacional ele Forjas e Estaleiros . Além das esmções q11e acbual
mente es tão set•viclas pelos trens ele suburbios t em esta secção 
as segui ntes estações : Prata, Figueit·a, S. J osé, Theophilo 
Cunha, Belém, Botões, Paes Leme e Sertão . 2" secção - Do 

" 
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Sertão (1•aiz da Serra do i\iar) a Portell a (alto da Ser t·a). Esta 
secção foi quasi toda t raçada no v ali e elo rio San t' Anna e 
venceu clifficuldades exlraordinarias, já em re lação ao seu cles
en volvimento já. em r elação ao movimen to de ·terra que é ele
vadíssimo. Mede es ta sec-:ão 25 kil s. de ex:lensão, em qu3 
foram empregadas r ampas max:imas ele 2,8 %, isto mesmo em 
pequenos •rechos e o> raios mínimos ele 100 .metros, tamb 9m em 
curvas excepcionaes . As obras de arte des·ta secção são : Um 
viadtlct de 80 metros em 3 vãos sendo o central de 40 metros 
e os lateraes de 20 metros cada um em curva de 100 metros de 
raio com altura ele 24mett·os sobre o nivel ch: agua do r io San·t' 
Anna; e duas pontes sobt·e o mesmJ rio tendo cada uma clellas 
o vão de 40 metros. Emquanto o viaclucto não fica p t·o:npto, o 
que se vet·ificará em breve, construiu- se uma linha ele crem a
lheira entre Val de Reis e Comaclo iemeyer, o que permittio 
o avançamento elos tl'ilhos desde esse ponto até a Parahyba 
do Sul. As estaçõ s desta secção são: Sertão, Santa B1·anca, 
Bomfim, Monte Sinai, Monte Libano, Vera Cmz (junto ao Via
dueto) Com·aclo Niemeyer e Portel la . Nesta secção houve ne
cessidade ele constl'llir-se g1•ancles muralhas em va rias trechos 
para snstentaçã0 dos enormes atenos . 3·' secçéi? . - De Portella 
á Parahyba do Sul mede a extensão de 55 kils. As condições 
·technicas desta secção são aittda mais favoraveis elo que as da 
pi"imeira porquanto não offerece senão declives maximos ele 
1 % OLL entã:> palaman:s, ficando assim eliminadas as rampas e 
cont.r a- rampas; o raio minimo de iOO mett·os só foi empt·egado 
quat l'D vezes pat·a vencer as cliffi.culdades do traçado na Serra 
dos Tabões; a não ser isso o raio minimo seria de 140 me tros. 
As obl'aS de arte mais no·tavais desta secção, são : a ponte sobre 
o rio Parahyba na cidade do mes mo nome, ponte formada po1· 
u ma viga continua que repousa em cinco pilares que devidem 
em seis pal"les o vão total de 237m,50, o encontt·o ela mat•gem 
esquerda e duplo afim de servit· para a passage a superior de 
20m de vão so bre a E. F. Central do Brazi l, a ponte ele 20m 
sobre o ribeirão elo Bomfim, a de i510 de vão sobre o ribeirão 
do Inheima, as de 10m de vão sob1·e os ribúrões de C a vat•ú e 
Pindobas, duas de igual vão sobre o ri beil'ão ele Ubà e um pon
tilhão em arco sobre o carrego Papagaio, A zona atravessada 
pela linha ferrea é a m elhor possível, sendo na par te baixa 
mais apropriacla á pequena cultura e principalmen te á industeia 
pastot·il, e na parte alta se rvida por extensas e importantes 
lavour as ele café, canna e cet•eaes . Nesta secção apresenta as 
seguin-t~s estações : Portella, Barão de Javary, Est iva, Monte 
Alegre , Paty do Alferes, Arcozello, Barro Branco, Avella l', 
Andracle Costa, Cavarú, Medeiros, \Verneck, Inema e Para
hyba do Sul. 

MIGUEL BOURNIE R . Estação ela E . de F . Central do 
13r azil. Acct·escente-se no fim: Fica na dis·tancia ele 497k900 ela 
Capital Federal e a 1.12ô .143 metros ele altura sobre o n ível 
elo mar. Dah i parte o ramal de Otu•o Preto, seguindo a linha 
do Centro até Cascudos . Ha ahi manganez em a but1elancia, 

MIMOSO. Estação ela E. ele F . LP.opolclina . Linha .pri 
meira em logar de no ram al leia-se na linha. Linhas duas em 
logar de Carangola leia- se Itapemerim, e em logar ele 29 de 
junho leia-se 1o ele julho. 

MINEIROS,. Bairro do mun . ele Dous Corregos, em S. Paulo. 
Accrescente--se no fim ·: Está situado a 18 kils. mais ou menos 
<la mat•gem dir. elo cio ,_'J.'ieté, 20 kils . do Jahú e nove de Dous 
Corregos, em tnlla zona" ca.feei_ra . 'l'em uma ca.pella . Dis·ta da 
estação do mesmo nome um kzl. ma1s ou menos-. 

MOCAJUTUBA . Log. do Maranhão. Acc.rescente -se no fim : 
Oraao N. S. ela Conceição. Foi elevacla á vi lla pe la Lei n. 115 
de 2°9 de abril ele 1895. 

MOCOCA. Cidade de S . Paulo: Accrescentente -se no ftm : 
Em 1898 assim rleõct•evi essa cidade pelo JoJ'?Ubl do Comme·r oio. 
De S. Joae elo Rio Pardo clü-igi- me para a cidade ela Mococa, 
dfJJlli distanle 30 kilomctros, havendo entre uma e outra apenas 
as estações el e Engenheiro Gomide, a 46 kilometros de Casa 
Branca e Comm endaclo r Guimarães a 5'7. A cidade da Mococa, 
ou mais acer tadamen·te NI~tc oca, (casa velha e r uim), fica si
tuada sobre qua tt-o collinas : uma consti-tuída pelo bai r ro Re
publica, com o eeli ficio ela estação e a capell a da Apparecicla; 
outra a E., cúm o bairr o ela Mocoquinha e a cape lia ele Santa 
Cruz; ou tra com o bai rro de S . Benedicto e o cemiterio ve lho . 
A cidade propl'iamente dita fica na collin a central, separada 
elo bairro eln Rep ttblica pelo corrego da Moc.oca e do bait· ro 
da Mocoquinha pelo carrego deste nome , q tte cleaagua no pri-
111eit·o . O aspeclo ela cidade não me ag t•adou pela sua collo-

cação; entretanto offerece lindos pontos de vista a quem se 
colloca no bairro da lVIocoquinha ou na praça General Deodoro. 
Suas ruas são largas, em ladeira, rec·tas , extensas, não calça
das , com passeios cimen·taclos e illuminacla pela luz baça e 
amol' tecida ele la mpeões ele kerozene . As ruas, que cot·~em na 
direcção de N. a S., ·tem cerca ele clous kilometros de. compri
mento ; as t l'ansversaes são mais curtas, havendo algumas 
tambem muito extensas. Os pt•eclios, em numero de 984, são 
quasi toclos m')C[ernos , havenc!o nã"J poucos elo mais bonito 
goJ to . São toclos espaçosos, confortaveis, não havendo um só "' 
ele porta e janella . Cidade moder níssima, pois data ele 1856, 
em que foi creada parochia, Mococa tem ·tido um progt·esso 
que exci tou minha admiração . Seu commercio é animadíssimo 
e a lavoura do seu m unicípio u ma. das mais importantes elo 
Estad? de S . Paulo. Quem deixa a estação elo Engenheiro 
Gom .. tde .e_m bttsca dessa cidacle, pet· ~ ebe Jogo q 11e penetra em 
uma regtao uber l'ima. Com elr ito, nas duas margens ela linha, 
em uma e~tensão ele mais de 15 kilomett·os, a estrada atra
vessa importan tes fazen -las, onde se encontrão milhares ele pés 
ele café. A pt·opria cidade é cercada por lavom·as esple11elidas 
com a famosa rttbiacea . O principal eeliücio da cidade é a Matriz 
perfei tamente collocacla no ponto ma~s elevado ela praça Ge
neral Deodoro. E' um ·templo espaçoso e linclissimo . Seu 
estylo approxima·se do go thico. O interior é. alegc·e e deslum
brante : as arcat·ias, a nave abobadada e com bella p inlura, a 
capella-m6t• com a nave egualmente abobadada, com um altar 
gothico e com a base de marmore, a capella elo Sacramen to 
com a im agem do Coração de Jesus produzem no espiriLo ele 
quem a co ntempla a mais agt·aclavel impressão . A casa da 
Ca mara occupa um pl'edio moderno, em cuj o pavimento inferior 
está infelizmente alojada a cadêa . A sa la elas sessões est~, 
elecenteme11te ornada, p.mdendo elas pa reües os r et ra tos elos 
Marechaes Floria no e Deocloro e dos Drs . Manoel Vic Lorino, 
Campos Salles e Pru.lente de Moraes . O Theatro S. Sebaslião, 
mal colloca1o na mesma praça General Deodoro, é pequeno, 
mas bonito. Tem duas ordens ele camarotes, além da ga lel'ia . 
O Grupo illsco lar é um ecliücio baixo e acaçapado, não preen
chendo os fins a que se destina . Si os a licet·ces comportassem, 
lembt·a t•iamos a cons trucção ele um sobrado, func cionando se
pal'adamentc, nos dous pavimentos, as aulas elos dous sex:os. 
Poswe a cid.ade ainda a Matriz velha, as capellas de Santa 
Ct·uz e da Appo. recicla, esta no bain o ela Republica ~ aq uella 
no bairro da Mocoquinha, o Collegio ele S. José , s1tuacla no 
alto do bait'l'O ele S. Benedicto, clous bellos edillcios em que 
funccionão duas lojas maçonicas , principalmente o da Loja 
Honra e Car idade, o Gremio Litterario Recre::L"tivo, bem mobi
liado e com urn a pec1uena biblio theca, o um Banco da Mococa, 
duas agencias bancal'ias , quat1·o phat·macias, clous hoteis, sete 
restaura u·tes, uma ·typogl'aphia onde se publ ica o lliJococcb, ~ i2 
casas de outros generos ele negocio, uma machina ele beneficmt· 
café, uma sel'l·aria, uma fabrica ele galo , seis ele cerveja, sete 
ele ma3sas e quatl'D olar ias. A p:> pulação ela cidade é ele 6.000 
habitantes e a elo município ele 14.000. A pricipal Javout·a. do 
município é a do café , cuj a exportação attinge a 500 1111! ar
t·obas . Conllaa o município com CajurCt, Casa Branca, S. José 
rio R io Pardo e Caconde, em S. Paulo, e com Mon·te Santo , e 
Mnzambiaho, em Minas . Gs bail'ros elo municij)io são: S. João 
elo R io Pardo , Alegria e N. S. da Luz ele Canôas . 

MOGYANA. E. de F. Accrescente-se no fim: Et•a o seguinte 
em 31 de dezembro de 1895, a extensão elas litih as dessa E . 
de F . Tt•oncJ e R amaes 563 kils ., R io Grande e Caldas 270, 
Ca·tflllão 283 , total 1. H6 kils. , dos quaes '15 ela linh a do Ca
talão, foram en lreg ues ao trafegJ em 15 de novembro . São da 
bi tola de 0,"'60 ape nas 4:1. ki ls. elo 'l'ranco e Ramaes, na 
linha da Set•t•a Negr a. Os 1.075 kils. r estantes são ela bitola 
ele 1"' ,0. Ti nha nesse anuo as seguintes estações: Campinas, 
Guanabara, Anb umas , 'l'anq uinho, Car los Gomes, J agttary, 
P ed reiras, Coqueiros, Amparo, Tres Pontes, i\Ion~e Al g1·e, 
(estas cinco no ram al do Ampal'o), Alferes Rodrigues, P a uta 
leão, Bmmaclo, San·to Aleh:o, Serra Negt·a, (es tas n 1 ramal 
do Silveiras), Ressaca, lVIa r tim F l'ancisco, Mogy- mirim, Ita
püa , Barão Ataliba Nogueira, E leuterio (estas tras no l'amal 
da P enha.) , iVIogy Guassú , Conselheiro Laul'indo, Nova Louzã, 
Mo t ta Paes, Espil'ito Santo do P inhal (es~as qua·tro ultimas 
no t•ama l do P inhal), Matto Secco, Cascavel , Engenheiro 
Mendes , Casa Bl'anca, Rio Ve·r de, E ngenheiro Rühe, Vllla 
Costina , S. José do Rio Pardo, Engenheiro Gomid. , C. Gu i
marães, Mococa , Canôas (estas oito no r amal do R io Pardo), 
Lage, Tambahú, Carrego F undo, Cerrado, S . Simão, Sena 



MOG -929- MON 

Ar.ul, Tibidçá, Cravinhos, Vi lla Bomrun, Santa 'l'h crcza , R i
lJe iJ·ão Prelo, Sarandy , Visconde elo Parnahyba, I!: ng n beiro 
Bt•oclowski, B::rtataes , Sapucahy-mil'im . Frai~ca, In r l~\iá., Monte 
Allo, Ri faina, Jaguara, Cascavel, S. Jocw ela Bo<1 Vista, 
Pra ta Casca ta Caldas (esbas cinco no ramal ele Caldas), Sa
ct·ame~lho , Conq~tista, Engenheiro L isboa, Pain eira~, Uberaba, 
Mangabeira, Palest ina, Bul'iLy, Irará, Sttcupira, Uberabinha, 
Sobracli.nho e Aragtutt·y. 

MOGY DAS CRUZES . C1dacle de S. Paulo . Accrescente-se 
110 Jim . Em 1898 as; i m descrevi essa c i dado pelo Cor·reio Pcm
listano : Essa c idaile do IJJshdo ele S . Paulo, esl:i s ituada a 
E. N. E. da capit11l e á margem da E. de !!'. Central do 
Br·azil, r1ue ahi ·tem uma es tação . Em idos tempos denomi
nar·a - se Boygy, mu:lando- se para J\fogy pot· cot·rupção ela 
lin .,.ua. Cons·ta que no adro da pt·im cira gr· •ja matdz exis
tit·~m pla11tados tres cruzeiros e da h i resultou a qual i rteação 
ele Mogy das Cr·uzés . «A pov . , diz Aze,•et.Lo Marques, es tá 
assentada em um a lomba (plateau) formada pelos va lles 
elo r io Tie bé ao N .. do ribeirão chamado ele Cima ao S . e 
do Ypiranga a O. Ahi fundou Bt·az Cubas urna faze nd<~ de 
cultura por achar- se o terre~_;o comprehendiclo em uma 
crr•anclc s ama ria que obteve em 1::J60, a qu ~ l começa va em ban:o 
da serra em territot·io perLencenLe ao DHW. ele San·tos. De 
en·tão e:n cleànte furam- sa a lli agglomerando moradores im
migr·ados da villa de S . Paulo, entre elles Braz Cardoso, na
tura l el e Portugal, e sua mulher Fra ncisca ela Cos ta, de S:i.o 
P aulo ao3 qua,es se de,·eu princ ipa lmente ú incremen·to ela 
pov . , 'que, foi elevada á vi lla a 3 de se temb,ro. ele 16ll pel~ 
c::tpil.ão- mm· Gaspar Coquel!'O . » Fot elevada a cH!ttdc por Let 
Pt·o'' . n. 5 de ele 13 mat·c,;o ele '1855. Ao en tr:tr-se na cidade vê- se 
ao lado ela est::tção ela estt'nda ele fet't'O a bella ch:tca~·a elo 
Ba rão de Jnceguay, ao pene trar- se no seu intet·ior a impt•essão 
qtte e lla ofl'ereco não é ele todo agratlavel. Cidade a n ti
quiss ima, demasiado tt'i ste ; sem vida, com commet•cio insi
gnificante, ruas bem e>treitas, tortuosas umas, rectas e com
pr idas outras, sem calçamento, limpas, illuminadas á kerosene 
e com prcdios quasi todos sem elegancia e rese.;lti nclo- se da 
sua vetustez e pouco aceio de suas fttchadas . Tem seis praças : 
a ela i\üüriz, com um chafa ri z no centro, a do Rosado, a do 
Carmo , a do Bom Jesus, a 13 ele maio e a Ole~al'io P a.iva, 
ailti"'a ela Cadeia 15 ruas e quatro beccos . l ossue tunda 
dous" meclicos, clo;JS aclvogaclos, duas ph~rmacias, dous bilhares, 
quatro barbeiros, tres sapatcil·os. i2 lo.1as de I azendas, ferra
gens e armarinho, tre~ hoteis, 30 tav~rnas, uma typog:raphta 
omle se imprime o Y1m·anga e uma fabrrca de . dobra.dtças de 
fet'l'O, poneiras ele arame e. ele apl?ar~lhar madeiras par';~- con
s tt·ucção. O melhor edificto da ctdacla é o bello preclw, st 
tuado na Praça Olegario Paiva e dest inado para Asylo da 
Sociedade Mogyana ele Benefioencia . A matriZ' é um t emplo 
velho e sem g osto . Fica situa~l a n a praça do seu nome dando 
f renLe para a e"'rejrt do R osario. T em cinco janella~ de fren·te 
e duas torres abaixo das quaes existem um r elogio e um mos
trador. O seu inleríor é singelo . Tem a capella -mÓl' com 
seis tribunas e um altar com a imagem ele Saut' Anna, padroeira, 
·tendo aos lados ·• José e S . Joaquim. No corpo ela egrej a 
ficam dous pulpi·tos e os a ltares elas Dôl'eS , elo Senhot• Morl.o, do 
Coração de Jesus e ele ' . Miguel : est ' s dons u ltimos são rr!
quissimos, mas muito descurados. Ao la lo esqtlerdo ela egr •ja 
Hca a capella do Sacramento e nos fundos elo ai tar- m6t· a 
sachris ti a , em cuj o ·te c to lê -se a data 1786 e as seguintes 
inscr ipções : Initú~m sapien!ice est timor Domini - Y on ta,·des 
CO?Wel'ti c~d Dominnm Dew n tu~tm .-Estote prwati q'uia qua 
h~ra non pn tatis fili us hominis venict.-Vi,r;ilate et. orate ~~t 
n on intretis in tentationem . Nella fica um r ebcar10 com o 
Divino lTI 8 pirito SanLo. Possue duas pias baptismaes, que são 
um bello trabalho ·todo feito ele granito . Em um dos coosis
to ríos ftmccion a a conferencia ele S . Francisco de P aul a ; ba ah i 
um altfl.r do mesmo sa n to. A egreja da Ordem Terceira do Carmo 
Jica na praça do Carmo e ao lado. do convento "~lo mesmo 
nome , mecleando entre as duas egreJa uma torre. I~ um tem 
plo antiquissimo, o que rlemonstra P,elo forma to elos altares e 
pela pintura do tecto. Na capella- mot· ha se ts trd~unas. e llm 
altar·, tendo no throno a 1rnagem , elo Senhor St'uct ft<:,~do, 
abaixo N . S . do Cai·mo e aos lados Santo Elias e Santa I he
rez:1. No corpo da egreja ha um pulpi~o e se is al'tlJ;res: elo 
Senhor dos ]~assos, do Senhor na prisao, elo 'euhor na pedra 
fl'ia do Senhor no horto, do Senhor da columoa e elo Seoh~r· 
ela ~anua verde. O Convento possue a ca~e~la -mór com ~e1s 
tribunas e um alt::tr com o Senhor Cruu1ficaclo no ·throno, 
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N . S . elo Ca1·mo abaixo e Santo E lias e Santo E!izeu elos 
lados . No corpo ela egrej a ba quatt•o tribunas, clous puJpitos 
e c inco altares com S. Francisco, S. Benedicto, Santa Ema
rencia na , Santa Barbara e o Senhor Cruc ificado. A e"'reja 
do Bom J eSLLs e • Beneclict~ fica n a praça c!aquelle n"o nie . 
Tem cinco janellas na frente e uma s6 tot•re {~ esque rJa . Tem 
na capella -mór C[ ua1t·o tribunas e um altar do Bo m J esus 
no bhrono, e N. ::>. ela Conceição, abaixo. No lado esquerd~ 
fica a capella ele S. Benecl ictJ . A egl'eja elo Rosario, si
tuada na pt•aça do Ir. Jsmo nome, ·tem c inco janellas e a 
torre á esq . No inlet·iot• possue dous altares. b Mercado, é 
um elegante edificio novo e cons :ruiclo sob a pt·esidencia elo 
ilLusLt·e cidadão Benedito J osé ele Alm eida . T em ce rca ele 
100 metros de ft·en·te sobre 150 ele fundo. E' um dos mellio t•es 
met·caclos qae ·tenho visto nas cidades que hei percorrido. A 
Camara Municipa l funcciona em um predio velho e sem 0 
me nor gosto, ta n·to no exterior como oo i nlerior. Os ba i:ws 
são occupaclos por immuncla e an ti-bygieiüca cadeia. A r enda 
da Cama r a é ele 35 contos ele réis . O Cemitel'io fica no alto 
do m orro do Campo Santo e desviado da cidade. E' ·todo 
murado e ·tem um a capella. A cidade é a bastecida de boa 
agua gue vem ela chacara do Soriano, a uns tres kils . de 
distancia. 'rem nove chafarizes. Dista ela capital 50 kils. , 
39 de J acarehy, 44 ele S . Jusé elo Parahytioga, 27 de Santa 
Iz:tbel, 22 ele Aruj á e de Itaquaguecetuba. O mun. confina 
com os de S . Paulo, Santos, Santa Izabel , Jacarehy, Santa 
Branca e S. J osé elo ParabyLinga ·Comprehencle .os c1ists . do 
Itaquaquecetuba e ele Arujá e os ba irros denom inados : ILa
pe ty, Salto, Piedade elo Barue l, P onte Grande, Rio Acima, 
Santa Cruz do Campo Grande, Ypiranga, com um Lazareto 
e Sab:thuma, grande cult ivador de cereaes, ele que abastece e 
m erca•lo da capital. A principal la voura é a ela canna, se
gttinclo- c; e a el e cet'eaes o pouco café. K banhado pelos rios 
'l'ieté, JunJiahy, Taia~supeva,, Guayó, Una, Tanc1uinao, J3e
ritiba, Parahyba, Parahytinga, Guarar em<\, a lém de muilos 
ribeirões e c01•regos . A população ela cidade é ele 3 . 000 ha
bitantes . E' comarca ele t P. t'ceit•a entrancia, cre:J.da pela Lei 
Prov. n. 29 de :10 de abri l de 1874 e class ificada pelos De
c<·etos n. 5'i3 l de 16 de maio do mesmo anuo e -1G7 ele .7 ele 
junho ele 1890. P et·to da cidade fica a serra do Itape·ty, onde 
ha uma gl'uta. 

MONTE ALEGRE. Villa ela Bahia . Linhas nove der.ois 
de 1862 accrescen te- se : Cidade pela Lei n. 196 de 5 ele agosto 
de 1897; installaela em 15 ele novembro elo tT.esmo a uno . 

MONTE MOR Villa de S . Paulo. Linhas duas. Em logar 
de com . de ltú leia-se com. d~ Capivo.t·y. 

MONTES CLAROS. Cidade de Minas. Accrescen te-se no 
fim : A Revista do Archivo Publico M inei?"O publicou no ras'ci
culo 3° (julho a set embro de 1897) uma importante notici·a a 
respei to desse mun., ela qual extr actamos o seguinte : Sit1~ação , 
limi tes e s1~per(icie elo m~m . Situado app t'oxi rn adamente éntre 
16• 25' e i7o 6' ele Lat . S. e 12° ele Long. O, do Rio ele Jan eiro , 
o mun. de Monle3 Claros confina ao N. • a E. com os de 
Contendas e Grão- Mogol; a E , e S . com o de Bocayuva; e ao 
O. com os ele S. Francisco e Contendas . Os actuaes limites 
do mun. são: ao N. o rio Paq uy, desde a 5ua foz no S. F ran
cis ;o até á coofluencia elo R iachã0, por es te aCima até :i barra 
do riacho elo Campo, limite occidental, e mais adeante o rio 
Verde Grande, desde a foz do ribeii'ão elo Ouro a'bé á ha t'l'a 
do corrego das Mamonas, por este ac ima a té ás nascentes, na 
sel't'a elo Catony, e por esta adean te ás cabeceir·as do rio 
Vacca Bt·aya; d'abi cor rendo pot· um espigão pouco elevado 
até á e~costa da sert'a ele Itacambi ra, e desta, em linha recta, 
ao cimo de mesma serra; a E. esta mesma serra, na parte 
em que tem o nome ele Sete Passagens , pdos altos e vet'tcntes 
dos ribeirões Canôas e Saracnra, d'ahi âs nascen·t es do cort•ego 
Bl'ej in ho e destas ás vel'ten tes elo rio Juramento ; ao S . a 
vertenles do mesmo rio Juramento e os a ltos do Boi elo Carro, 
nas caheceit•as elo l'io Verde Grande, subi ndo ao l argo .Plaualto 
formado pelas serras do Mucambinho, Paus Pretos e Veados, 
por onde cot·tam em linb a recta entre as vertentes daauelle 
rio e do Guavinipan, nt diJ;ecção das nascer.tes do S. ·Lam
berto, por este abah:o até á sua cgnfluencia ·no Guavin ipan, 
da h, i á ba rt·a do mesmo no rio Jequi taby, e por es~e abaixo 
até su<L foz no rio S. Francisco; a O. o rio S . Francisco 
desde a foz elo Jequitahy a-té á do Paquy e mais adeante da 
barra elo ri acho do Campo, por este acima até ás suas cabe
cei~·as, donde cooti1n~am pelas ser~as ent re o Boqueirão e a 
Baua Grande, de CUJO e~b t'emo occtdental descem os mesmos 
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limi tes pelo CoJI'l'ego dJ. Canua Brava e riheit·ão do Ouro a lé 
sua barra no ri o Verde . Ta es são os limites do mun. de 
lllont ·!s Cl:lt'OS, lraç:1dos s<'gnnüo as Leis Pr0vs . ns. i7l ele 23 
de mat·ço de 1840 n . 33 -! J e 3 d a abri l ele H:l-17, n. i.?55 de 
30 ele mat·~o de 1871, n. i.SiS ele 30 el e sete mbro elo nwsmu 
a nno, e diversus outras que aos mesmos se r eferem. A m .t ior 
extensão elo mun. é el e N. a 0 . ele cerca ele 130 kils., e de 
E. a O., na maior largut·~, é ele \10 k)l s . mais ou menos, com 
a superfície el e '1uasi elez mil kils. quaclmdos . 1Jiüisã.9 ,iucli
viaria. Alé 'l82lJ, o t enitorio deste mun. f·z p:trte elo a ntigo 
jttlgaclo da Ban·:1 do Rio elas V c lh as, sui.Jo t·d inacl o á com. d o 
:,;e n o Frio; passando então a pertencer i com. elo S . Francisco, 
Cl'Paela pelo Alvará cb 3 de junho daqu elle a nno, e alr eracla pelo 
§ V elo ar·t. I ela Lei Prov. n. 464 ele 22 ele a bril ele 1850 , 
em vi rtude da q r: :1l os rermos ele Montes Claros de Formi ~tas, 
S. Rumão e Januaria formarc1.m u quint:t com . da prov. Esl:J. 
di visão foi mtw lid a pela Lei u . 719 ele 15 ele maio de :ld55, 
porém a Le i n. 1.38\:J tle i I ele n ovem bt·o de 1866 a a i ter ou 
creando u corn. do JequiLahy, compos l:1 elos mnn s. ele Montes 
Cla r os e Guaicuhy, des rn em!Jrados ela com. elo R io S. I'ran
cisco. A Lei n. 1.507 el e 20 ele jullro ele [8,)8, supprimin do a 
com . elo Rio Pardo, incorp2r uu o mun. do Gt·ão -r\1 ogol, que 
da mes mu fa2i:1 par~~ . á elo Jequita hy, mais larcle· clas>ili ca cla 
co mo un::lecirna da pt•o v . , u qual pela Lei n . 1. 7<10 el e 8 el e 
ou ltLuro ele 1870, !i COll const itqirJ a el os mun s el e Mon tes Claros 
e J unnari u, Depois ainda foi de outro modo organisacla esta 
pela Lei n. 2.n3 de 8 el e juli!O de 187ti, para compot· -se elos 
muns. de Montes Claros e J eq uita lr y , ten.do sido suppt·imido o 
de Gu:ticulr y, e pMsa nt.lo a mes ma lina lrn entq a cleno mina r- s3 
com, ele Montes Claros peJo ~rt. I da Lei n. 3.451 ele i ele 
opt uiJro ele 18.:)7. Pela Lei ela el ivisüo juclic;aria e udminir.
trativa cio Es·tuclo, L ei n. H ele 13 ele nove mu t·o do 1891, foi 
cl ass ificuda ele segundu e n·t. a com. ele Munles Claros, quo 
actualmenle compõ~ -se dos muns . rle i\I•) ntes Claros e ele Con
tendM. Pop·ulação . O clist. ela ciclucle tem ·15.000 hai.Js., o 
tlo Coração de J es·•s 9 .000, o elo Brejo elas Almas 6.000, o elo 
Jequitahy G.OOO, o du Exctrema 4.0:JO e o de Mot'l' inh os 2.000 . 
. lspc:to (JCI'CGl. O m rrn . é ge rulrn en te plan o, como o são as 
vaslus chapuclas e taboleiros, que occupam la!rez mais da me
tude da supedicie do ser t Let•ritori o . Ahi són ré nle algu mus 
·ve·J'eclas , s.•me.l !Ja n ela oasis e m meio duq nelles cl es ?r los arit.los , 
ap.mas coi.Jet·tus cb vege ta ção peculiat• e unifot·m e, onde é quasi 
abs,Jltrta u ausenciu da vida anima l, in te r ,·ompern, a espaços 
de leguus por vezes, u monotoni u da po t·specti,·a e of!et·ece m 
rut·os pontos de parada n u pe nosa travess ia. Bu ril ysues , for
mando como alnmedas natut· aes , ou r:ap7es ele arvo r·es s~m pre 
verdejuntes, marge:1rn nesses Jogar es fontes de agu:1 limpi r.la e 
fresca, em admit·;n ·el contraste com os agre~ tes cl esc~ mpados 
el e r edor. Planas sii.:) t tmbem em gat·al a s ·vauGnles elos ma io ,·es 
rios so iJ denso matt~gal, que se es !ende a la rg-as dista ncias 
elas margens, em t.erras preferirias para ce t•tas c .r lt rt l'ctS. 111on 
tanhas. Ha no mun. algumas cadeias de monlanb as, rami
Jica ções de cordilheiras elo Estado, e diversas se t·ras e morros 
i solados, como o das Se te P assage ns, limi'te or ie ntal rl o rnun., 
o qual e um con tra!o l'be da serra ele Itaca ml•it·a, a seru cl:t 
Bota, verte nte destu, :1s de S. J oão e elo Boqueirão, a O., 
prolongando-se c 'Jm div•·rsas cl a n o minaçõ~ s alé á cad eia de 
::3. Philippe, a serra do Supe. a d:1 Porteirrnha , a$ do Mucnm
binho, da :::;u..:;~u~ra. nn, do lH 1tcambo Fir1ne e dos F1onsecas . 
A cacleiu clu Lazã Co mpl'icla , r a milic:wüo cl u t:\erru elo Cabra l, 
pt•olonga mento du cot·clilb eim do Es [J i rr h açiJ, partind o de Dia
mantinu. A essas ~e t·i·a s p odem-~ e accresce n lar o mono el a 
Capivara, os Morrinhos, os Montes Cla ros e oulros. Bios c 
lctr;ôas. Os rios mais consideruvei s do mun, são toJ os uffis elo 
S. F1·a ncisco. Os pl'inr.ipaes são: o Vet·t.le Gt·ancle , que naEce 
no Bo i elo Carro, entre Bocayuva e Montes Claros , o Jequitahy, 
que limitu em pa ri e elo S. o mun ., n ascendo no de Diaman
tin a ; o P aquy, que t em as n:o scente3 n :t Lug-o inb a, tl'es leg uas 
ao S. cl:1 cidade de lllontes Claros; o Rinch ão, cuja> cnbece i i·u~ 
são a Tit•iri ca, n 30 kils. da mes nu cidade , o ::3. La mbet··to, 
alTI. do Jequituhy; o 'l'umboril e o Miu·zell o, a fll s . cl•J P:1quy 
pela mat·gem dir .; o R ibeil'ã o , o Jur.tmento, o :S:1racnra, o 
Vacca B1·ava. que cor t• em pela dir. p:tra o do Verde ; o ri o 
Vieit·a e o dos Bois que banham a cidade, e o Lugoinh u, que 
r P.ttn idos os t t·es co m o nome ele Canôas, Yáo ta mi.J 2m para o 
rio Verde peb mu rgem Ps.:r .: o P eelernei t•as, o Exlt•ema e nu
merosos cot•t·eg.,s , qrr e pela rn:dor purt<! s ,:cca rn a nuua lm en te, 
no rigot· elo eslio. ;\lenhum la go ou lagôa notaYel ex is le no 
mun., merece ndo apenus meo.ção a clu 'l'iririca. a dGs Veados, 
no di s t. de Mordnhos, a Compl'id a, a elas P ederneirtts, 

a do Boi, a da Sesma ria, m~is importa nte, a elo Muhlo, 
e de ul gurnus ouLt·as, as ; im co mo um graH de numero ele 
ln·e jos , mrrit• s d os qrmes ficam por ve?,es se m :~.gtr:.t nas 
s ~ ccas p1·olongadas . Clima. Assás quente e secco, posto 
que sPja i u'tenso o fri o na e.st ação pt·opl'ia , o cl imct 
elo mun. ele lll<>ntes Clat·os é, como o d e t odo o seJ·tão mineil•,), 
portco sauclavd, m <; r men te n as marg êi).S tios rios maiores, onde 
g rasstLm as febt·es palus tr·es, chamadas se~ões e as inLe t·mib 
t cntes , nos mezas ele l'.w er eit''l a uln·il. Prod~tcções: A ug t•i cul- .. 
cullut\l eu ind nsLr ia pastoril, q rte são as principa~ s fontes eLa 
riqueza em t oda a zo na serLanrje~ , es tão j á bas t;tnte desenvol
vi clus no mnn. ele Monbes C la r os, onde S3 c uiL iva m o~ cliLI'e
r entes genet·os de cet·eaes communs no pai ~. O mun . ele Montes 
CJ.u· os é nm dos pnucos elo J!;s tuclo , que pt·od uzem trigo, ui ndu 
qlle .ern peg uen a escala , ;i. despeito el e parecerem os t errenos 
muito p l'O pri os para u cultura dessA utilí ssimo cerea l, Cl lte ofl'e
r ece gr a n les vantage ns à l ::wo ura, co nforme demonstrou o 
Dt·. i\Jigndl At·go ~ I o, em uma publit:ação enclereçadu aos la Vl'a 
de t·es do nor·ta ele Minas, em 189i. As ten as de cultnt·a do 
mun. são ele umu uberdacle pt' ocl igios tt , excepção fe ita de um 
ou out ro pefJueno lt·echo cober to de peclr·as calcareas, que po r· 
i sso n ii0 póele se L' conve nientemente ]1J;v t·acto , m as que se npro
ve ita pura u culLivo elo u lgocl ão e el a mamona . Servem as ter ras 
altas para a pl unLação elo m ilh o, feijão. a lgodão , que quasi 
sempt·e dá b~as sócas, bem como clu mand ioca, tl'igo e mamo nu; 
emq rrarrto as ba ixas são pt·deridas pur·a os cannaviaes que 
Lambem dão succ;:~ sil·as sócas; e nos a lagadiços planta- se o 
arroz, cuja.~ co lhei tas costumurn se t· abundan tissi mas . Hc:rNO. 
M I NF:tlt\L- Jazidas imm ensas de peclnt cnl carea da mellror es
pecie con heciclu, e nco ntra m- se em todo o terri lol'iO do mun., 
formando em a lguns Joga t· es ex te nsas e urtas serra nia.s; pol'ém, 
para a fa bri caçã0 ela cal , ·que se limita á ne~elsar ia para as 
constl'Ucções locaes, pt•eferem-se as peclras que se acham d isse
minadas á supedicie ou srJlerrudas Ít pouca pt·o[undiclac\e do 
s~Jo . No ink ri or d'ns lapas, que se deparam na raiz e pelas 
encostas das se t•t·as, ha gra nde abuncluncia de salit l'e, de en
volta com u terru, e por vezes mesmo crys·talisaelu; s u ppo .1clo-s~ 
que mu; ~os desses ri co; clepos i tos ex is·tem a indu desconhecidos 
e in!actos, porquan to o> a LTtigc.s proprieta l'ios t iJ1h a m o cosL ume 
ele tapar as entradas elas cavernas onde os desco briam, e1fim ele 
reservu l-os , e ass im perderam-se os vestígios ele muitas w li
·treit·as . A ex plor ação elessu imporliJ.n le inclas tria, que podia 
S3t' dez vezes mais renclosfl do que actuulrnente, é qtt:t si insi
gnifi ca nte e ainda prejud icucla pelos processos imperfei Los du 
npu ração i:l o product1 . No clis LL'. de Jequil:1hy é onde ex is tem 
lavras de cliarnanLes conh -:cidas e trabalhadus no r11nn . . Des 
cobertas em 1875, der·am nuscim en·to á po v. elo mesmo nome, 
att~hinclo para lÍlli umu corrente ele povo enorme, pela fa ma 
el a riqueza duq neLlas j aziclus , 0 : [1. quusi a uandonaclus , pela 
difficulJade elos s er viços. A' pouca clistanci:1 ela ciilacle el e 
Montes Cla ros, sai.Je·se que ex. i&tem alguns veeit'os de oul'D, cuj a 
ex Ll'acçã o tem sido te ntada pot• vezes e com pt·ove ito, postiJ cpte 
em mui to pequena escala; presumindo·i!e, á vi sL_a da config:tt 
ração pec uliar elo terren o, que o mesmo me~a ! ex t>ta em \'l! l'l OS 
s i t ios elo lll ' tn., on le é geral o que o3 pra.ucos chamam (ar
mação . A peclt• a de h r1·o e o silicato de faro d enomin ado .fc•
cntinga, s ro se rem mutLO ahun·lantes, clari um pa ra ulim e n ta r 
mai" tle um a fa l,rica ele ferro, co m vantagem e por l a rgo tempo. 
O cr·ysLa l ele r ocha, quar·f.:::o- hucGlino, e c t· y~ t~ es Lrunsparen tE·s 
s:i.o ta mi.Jem ma is t•aros que umu ou duas egpdcies de sílex: 
cha m:1das pedras ele fogo , e as co nh ecidas pela denominação de 
JlCd ;•as de .Sant'Anna . J!;ssas ul timas , de l'o t·ma quudrangular 
L' ec ta ng ul a , do co loração ele c obt·e , por vezes r a iuclas ele azul, 
s:lo mui num er osas em eertos Jogares , e a lgumaô assemelha m -se 
ao lup islazuli. N:.ts immed iações clu s l't' a ele Itacarnbit•:.t, eon li
nunte com o cli ~ tr·. elo mesmo nome, üo mun. de Grão Mogol , 
ha em gr uncle quantidade umas pedras a renatas, q rre se d~spren · 
d em em la.mintttl du espessu r a de a lguns centimett·os, e que sii.o 
uLi li sad~s pa ru fornos de tor m r farinhu e outros misleres . N:i.o 
exis tem no mun. as pedras de conslt·ucção Ol'u inadas, sus ce
ptiveis de la ro t·, a li ás tão commuu s nos muns . visinhos, como 
us chamadas pedras de sabão, de que se fazem os passeios el as 
ru as, esquadrias e ou tras obras; rn as encontram-se algumas 
semelh untes , ainda que mais ft·ageis, qua poderiam ser empre
ga"! as no3 mesmos misteres. Hu La mbem, rm m ui tos l ogu t·es elo 
mun. , um u como lous..t lacil de tal har, e ce rta ped t·a branc; ~ 
a t·enosa., de que se set·vem os chupe lleit·os para bt·uni t' os cha péos 
ele sol a, pulinclo-os e a ll'eja ndo- os . Affirma-se egu it l menbe que 
na se rm do Bot<t , r a miftcação ela de It:1ca mbir·a, te m-se achado 
uma pecl ru ou outro mineral cereo, malleavel e que poderi a 
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b.Jvez ter app!icação n ' a lgmmt i.ndustri:t. 'l'em o. se recolhi do 
la mbem LLn s blo0os ele pedra uast:1nte :·ip, la vr a dos com cert:1 
at·te , figuran do ma chadinha s, cunhns, cylindros , m ãos de gt·o.l c 
oulros in st rumentos, qne se n.creclita. sel'em obra e uLensilios 
elos iudios, e qtte sã o sem dttvida ele peclt·a ele ta lh a, t a lvez 
tt•azicb el e outra pa l' t~ . Na maior extensão do mu n . é mu i to 
escassa a a rei;t ptll' i.t e propria pam material ele ctms t t'llcção. 
Cet·t:t mate riainflammavel, semelhnnle á ulh :t , pl'O\'Dve lm ente da 
mesma nMtn·ez:t ela procedente ele Cntas Alt :~ s e do F onseca, j á 
estuelacl:.t na esch. ele minas em Ouro Preto, tem sido ex·Lmh id:1 
de e :.:ca vações n o m un., mas nenhuma importancia tem- se li 
ga do :í. descoberto.. F in a lmente s:1ue- se. que no mun. h a j a 
zithts t;tl ve z consiclel·a veis ele chumbo, a inda não explor adas , 
e c :•j as provas por m:tis ele um<'l vez teem s itio moslt·a cl <ts i 
e nvo lvendo ta h·ez o g,tlen a, outt·os me taes, ce:m~ a. pr a ta, o 
q ue P<wece que ntwca se bttscott vel'i fica. r. A rgi ll a ou lmt·ro 
de ol nei<t de boas qua lida des, a. rg i ll a llguliua, g t·eda , 1a lvez o 
k:tolim e muitas out t·as ma ~eri a.s pr ima s de ' ce ramica. ; ·ta un
t.inga , muito utilisacl:1, por se r e putar m ais hygienica que a 
cal, para i.JJ"a nquear p:1recles in te1·nas de casas i ocrés bronco. 
ve t·m elho, roxo , azul , a ma r ello e cinzento i ta'IÚS, elos quaes é 
n o La ve l u:n m a is consis ~ente , porém macio e unc tLwso, c 1m a 
:1ppa rencia dn. ~ ~rr a-c~ Lta, form:1 nelo t 0dos qua -lril ateros per
feikt mente planos,- são encont t·ados, por toda p:1 l'le no mun . , 
assim como a a rg illa ele Lintu l'a.ri a., ele que fnz o pov.1 ft·e
CJU ente uso p::wa ti!1git: tecidos ele ,tlgodão e c.>Ut'OS, podendo 
sen ·i r p;u ·a oul t·os ftns tde n·tLCos, como observou Ag:lSSlZ, (V1<1.gem 
a o t3t·azi l , cap. 5). I nclust ,·ia . Existem no muu. ele l\Iontes 
Clat•os ce t•ca el e 300 engenhos ele ca nnas , qunoi lodos mov idos 
por forc <t anima l, e poucos de moencJag ele f~t·ro, m ov idos por 
ag uo , nos qu 1es se fa brica ass uca t• d e Sllp~riot• qtmlid a cl e , r a 
rmdtu· as e cach aça em vast a escala ; a prec 1<1 nil o- se como cspe
cialiclacle loca,], a. itg ua rdente clen om inhcla «Nuve ns az ues», pot• 
se t· puriss irna , ca m bia nte e de delicado sabor. F arinha ele 
milh o ele m a ncli octt, fubá , que ij os, r erjlte ij ões excellentes , ma n
·teiga, doces seccos, marmeln.das e goi <'lba da s são outt·os pt·o
cluc tos da ind ustl'i a local. Porem f<'l bt·ica - se egu<tlmente aze i~e ele 
ma mona , ele que se fa.z gt·ande cons umo nn illu:nin açii.o o t·cli 
n ari:'l i sa bão, polvora , 1umo n.ssuz aprec ia do, ol~ o ele l'icino, 
c:tl c ouu·os a t·ti gos. A f:~ t•i nh a de ·tt·igo , cuja prod ucçãa 
a nn,Jal ta,lve7. exceda a 50 OúO ki logmmm as , é um c! lS g ene t·os 
peculi a r es tto mun . de !l·l ontes Cla r os, sendo quasi to1a pro
cedente da g l'a nele Fazend a ele Canôas elo dtst. ela cirht cle, 
onde m a is cult iva -se o t l'igo, em ter renos pt·oprws i cl ~ nclo 
excell etrte f<trinh <t, alva e m a is sa borosa que a es tl' :wge it·a, 
dita elo r e ino, que1· em pães quer em r osc:1s e Liscoutos . Cur
tem-se <tnnu a.lmenta n o muu. pa ra 100 .000 meios ele soh ou 
mais e m ni ta s pelles miucln s, nomea da men te ele veados, de 
que 1\1zem- se os g ibões, pe t·neit·a s e g-utwcl:l pe ilos , VvSL imen ta 
ca r ::t.cteristi ca d os v:'lqueit·os. Nos corlnmcs emp t•ega- se a cas ~a 
de a.ngico bttL icla., molda ou pisad a , depois ele s ttbmet-ter os 
cour,1s por um ou dons m azes . a uma ba t•t•ela ele cinzas f" rl.es. 
em qu~ sã o re volvicl.os cliRriaillen-te ~ té que .ial'guem o pe ll o: 
Depois , lavados cl.u cla closa menta , sao mettHlos , em gt•::t.ndes 
ta nc]Ltes , n a tina do angico . Se li ins eguaes, seuão ~uperio res, 
aos pa tentes - ing lezes; s ilb ões, sel las , sc.llotes, su·t gotes , lo
binh os , redea s cl<! sola d'anta e ele lonca Ll'ançad o. , tod a sorte 
elo a rt·eios , ca nga l has i chapé0s .ele sol::t.e ele cour0s fin os, h a bi l
m e n te confeccionados, são obeas ele peri tos officia~ s de officio qu e 
trabalham na cidade e mais povs. do m un. Em num er osos 
·L a res m anu aes tecem-se pa tlnos g rossos de nlgodão bra nco e 
ri scados , c bertores, r ecles e ma ntas . Lo tt~a fa iença, potes, 

. bo Lij as e vas1s ele ba t•t•o, ob~·as gt·osseit·as de cernm ica; te lha s , 
tijolos, g:.:tJnelas. n1assBiras , castas, bnlai?s, pene 1ras , ef3&et ras 
e mui tos OLLtros a1·tefactos seme lhantes sao tambem procluctos 
elas pequ~na s indus\rias do ruun. lt;m gera l , to las a s demais 
ar~es mechanicas m a is com mn ns são exercidas no mun. ele 
Mon tea Claroõ onde ha b1ns oul'ives, h'ltoeirus, picb ele iros , 
ca lcleit·e iros f~rreiros, a.lfa ia tes, sapa.teiros, carpinte iros, p in
·torea, marc~neiros, pedreiros e m a is officiaes de o l!icio. Mas, 
n ã o ha padarias, sendo fei'toe por senhol'as , em a lg umas casas 
pa r ticttlares e ele familias , os pães, biscoutos. cltve rsos, Pxcal
lentes r osc:ts de trigo. bolachas, bolos e sequilhos de Lod o ge
nero que s~ encontra :í. ve ncia. Finalm~nte, r esta fazer m en
ção elo priucipa l es tabe lecimen to m anulacturetr o elo m un .2 o 
qua l e a impot·tante fabrica fd n tori a e' de tectclos el e ::t. l go d ~o, 
situ::t.•la a. noYe kil s. ele dist anci a ela c tr1acle , na margem dtr . 
d o rio Cedro. Começoa eos:t fabrica a futoccionar e m a ul'il rle 
1882, /procluzindo diaria men te a médio ele 1.200 me Lros ele faze ndas 
direr8as, americ:1,nos Ji sC's , trauvaclos, brancos e mesclados , 
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pn.n nos gangas de algodão pardo, toa lhas, colcluü; é ou broà le~ 
ciclos. O mach ini s mo tem por motot' as ngu as elo Cedr o , en
co.nnaclas na extensão ele cerca de tres kils., pot· n~ eio ele a l
g uma s ol n·as cl 'arie, ch oganclo á tul'lJin a , que o põ~ em movi. 
m enta, n ' uma albu ra el e 20 metro s, com a fot·ça ele 50 ca,·allos . 
As m ach in as, d<tS m <lis aperfe içoadas, são p :·oceden :es elos 1!.• 
tarlos Unidos da Ameri c:t elo No rt~ i e oslào :~ sc;entaclas em uu1 
sol ido e va s to eél i ll cio ele 60 mett•os de fre nle sobre 20 de fttndo 
com duas entradas e 22 ja nel ia;; na fachad a . A litut·ica t<'an s torm~ 
diat·üt mcnte em tecidos cer ca cle '100 kilo;l'r ammas de lllgoclão em 
r:tma i Lendo um pessoal ele 80 opt'l' ,tri os, pe la maiot· pa.rle o . 
phãos e menores desva lidos. alem ele o utros em pregados ex let·nos . · 
A empresa, cujo capi ta l é ele J50:00J$, pe1·tence a uma Eocied<tdo 
com lirm :.t reg ist!'ada e competentemen~e m a'triculacb no 'l'ri
hunal elo Co mmercio do R io de J ::t.ne iro. T em dado uma r o
ee ita >< nn ua l de cer c::t. ele 60 :000;5; , com a d e;; pcza ca: culada em 
3.2:0803, in cluindo-se nes La o cmto ela m a teria primn , em 
g rand e parte impot·tacla elos muns. vizinhos e elo Estado 
ela R< hia , E n tretanto, est::t. nclo ~ inda sujeita a onerosos cvm
promissos , que ele pr in cipb ascendiam .:1 mais de 200 :OO:l$, por 
cumu lo ele co :Hrate mpo , em 1889 um n olento 1ncenclio destt·tt io 
a fabl'ica , reJnzi ndo a cinzas não só o eclificio COlDO o machi
nismo quasi todo. e gr .. nde qua nLidade de a lgodão em r ::t. ma . 
Só i tenacicla le de esforços e extraot·dinaria perseVCl'llll (' [l, (1e 
alg uns elos S!!cios ela emp l'ezo. que. so b mais de um ::t.spec to. 
bem se poderiam com paral' aos Iterá s do lt·abalho elo Sclf 
Eiclp - Q Pocz~,· ela Vontar.le, o exce llente livro ele Sounue l 
Sm iles , l'oi devida a r econstl' ucção do estab~lecimento , em qu~ 
dupli cou- se o n11mero elos filatol'ios e tea res . pa t•a au·,mento ela 
pt·oclucçãn , el e Jórm:1 a resa rc ir o g r a nde prejtti zo;" e agora, 
depois de vencida s no ras clitrlc ltldacles , ~rigiuadas prin cipal
m ente d a fa lta de c~pi tae~ . acha-se pot· fint :1 m esma emp t•e za 
e m via ele pt•osperi tl ::t. ·!e . Tendo fi cado ~em exe~nçáo a Lai Prov. 
n . 2 .389 ele i3 el a outub ro el e 1877, que ancto(is:í.m o gove rno 
ela extin c la provincia a g,l r ,lnLit· jurus a té 7 %, sobre capital não 
exce rlente rl e l.'5Q ·OJO$, ;). companbi::t. ele faul'ica de tecidos do 
Mo ntes Chur ,s, m ed ia nte certas clausulas cletermio ::t.cla s, deixou
se t1mln m de t' tz2r efl'ect iva a disposição contida na segunda 
parte c! ~ § 8 elo at't. 3 da Lei n. 27 16 de i8 de dezembt•o de 
1881) uem como a elo n. 2 do § 5. elo at·t. 3 ela Lei n. 3.'117 ele 
1883 : De sor te que a empreza só t~ve de con tar com os seus 
propl'ios r ecut·sos. r elativamenLe escassos. em uma 'lOna centra l 
onde a 1·iqueza está m ui disseminada , consi s t indo , pela maie1· 
parte, em immnveis e aecessorios, e ond , são quasi desconhe
cidas as ope rações de credi-to; avultando além disso obstaculos 
ele todo genero, como o cus to de tr,wsporle d as pesadas ma
c h i nas, a ausauc ia elo pessoa l ·technico e ou tros muitos. Com
m er ci?. O comrnerci o ele expor tação elo mun. de J\Iontes Claros 
muito limitado a inda pela cl iffi cu ld acle ele tramporte , que tod~ 
se fn por m eio ele tropas c , para poncos p1ntos , e.m ca t•t·os 
Ol'llin a rios puxados pot· bois , s .be comtuclo á mais el e 2.000;000:S 
a nnualm entei consistin·Jo n'nm g rande num e·ro ele ca Leças el·• 
gado vaccum, ranniclas en1l>::> ia.d as, mais de quare nta. mil mei os de 
soJa, cou t·os.muito toucinho,cnrne secca, farinha de trigo . algodão, 
borracha ele m:lllgabeira. a.igu n> milh a res ele kilogr , ele sá litre , 
e varias outl'Os pt·oductos que se exportam rnra Diamantina. 
Sen·o, Curve:Io, J a nuaria , S. Francisco, G t·iio Mago! e outros 
muns. Pam os mesmos mercados são egualroe nte e xpor~arlos 
tecidos de a lgo,lii.o, chapéos ele soht , selli ns, s i lhõ ?S , s~ llas , 
!'ecles. fumo , ass uca t• , cach aça e mais alguns generos el e pro
ducção d o n1u·1 . Tocam - sd tambem. qnasi Lodos t s annos, para 
o l!:staclo el a Bahia, numer osos l vtes de polelt·os , pela m ai or 
parte vendi 7o> n negocia ntes denominados ca\'flllariants. O 
demais cornmerc io orcliuario fez-se no mun. , e principalmente na 
c idade , onde :t cada sabbado ab re -~e a feira em uma int.cn
cl~11 G Í<• , expo ndo-se :i. venda abu ndantes carrcgações ele g? neros ele 
consumo: fe ij :lo , ar roz, farinha ele milho e de mandioca, gomma, 
farinha ele ·tl'i go, t ?uciuho , carne secca. assucnt', r~ pacluras, e 
todos os a r ti !!OS de primeira ne cess idade. Na cidade e a r ra ines 
el o mu n. niío es:is lem açougues ; pelo que o carne fresca, a li ás 
ab ttnclant J e da melhot• qua lida de , é vend id a nas intemlencür,s, 
o nde, nos dias de feir a , encon tra-ar:. , em farta pron1isc)tida le, 
com os o utt'(lS mantimentoR, Em certas occasiões. a feira de 
i\Iontes Clat·os a ttra he, por Yezes, multidio supel'iot• a mil pes
s Jas , entre vendedore~, negoci::t.ntes. la n a dores, tt· opeiros, mas
entes, quitondeit·os e curiosos que, em meio de enorm e ba l
Utll'di:t e alga za t•t·a , - uns apregoando as suas m erc:t1lori as , 
OL!lt'us re,;atea·Jtlo o qne qtter em compr.t t' , e outros finalm ente 
a co nve rs~r em '!·lLa 1'07, . ~l ga lhofear e n. rir , ull'erecem um 
quadro ongtnal a oboerva.ç<IO elos costumes serta ne,j os , qt~e o 
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d ;senvolvimento ela civilisação p ~uco tem modifi cado . A impor
taéão, que na total idade deve orçat• por i. 500 : 000~ - m i! e 
qninhentos co ntos de réis a nnulmen te, tem como pt•imei ro 
objecto o sal , procedente rh J anuari a e de outros portos elo 
S . Ft·ancisco ; havendo cesoado inteit·amente o carre to desse 
a r tigo da cida cl1 ele Arassuah y, outr 'ora Calháo, aonde, até ha 
poucos annos, iam buscal- o gra ndes ·tropas, p:u·a todo o con
sumo do mun. excepto a penas o chamadl) sa l da terra. Este, 
que era sempre de procedencia da Jd.nua ri a, custavli mais ba
r;cto e pot· isso preferia- se para d<U· - se ao gado ; acredib:wdo-se 
que o uso dell e na alimentação é p!'evellLivo, e mes mo remed io 
efTicaz cloq bocios, vulgarme nte conhecidos por p1tpos. O café, 
::'L parte as pequenas safras do mun. , e im pol·t ado dos de 
::i . João Bap·tista, Pt•ça11ha, Theophilo Ottoni , R io Pardo e 
el e otttros laga res . Q.tan Lo ao commet·cio de faz3nclas, fe r
ragens, armal'inhos, lo u~as, molhados , drogas, co bre e em 
chapas , chumbo ele caça, aço , e t odos os ma <s ell'eitos e mer
cadorias estrangeiras ou ele prove niencia de outros Es t:1do;, é 
feito com a praça do Rio de Janeiro c, ern m~no r· es~al a co m a 
da Bahia, pela via do rio S. Francisco. Das fabricas elos muns. 
do Set'l'O, S. João Ba ptis ta e Conceição impor ta-se o ferro 
em barra . cravos, fenacluras fen·amentas e outr·os u tensis. 
T opognbphia. A cid ade de Montes Claros, situada a 1611 , 55" 
ele Jat . su l e o 30' de long. occtclental pelo meridiano elo Rio 
ele J a neiro , segundo a carta geogmph ica ele Min as por Gerber ; 
num a altitude ele 640 metros acima do nivel do mar , pelo c::tl
culo ele Spix e Mal'iius; com cerca ele cin co mil habs . , pop . 
culta e laboriosa., grande cen tro ag l'icol:.t e pastoril, act ivo 
commercio; com esch. ner r11::1l, es t:tção to!Pgt·<tphica, imprensa, 
!':tbl'ica de tecidos á pequen a, distancia - é um a elas mais i m
portantes do Norte elo Estado , por sua prosJ,Jel'idacle :tctu al e 
e lementos de futura r iquezl1. e prog t·esso. E stende-se ella em 
parte de um a vasta planície, l evemen·te inclin:td:t el e sul para o 
nol'Le, com li geiras vet·t entes para léste e oéste, á nnwgem cl ir. 
rlo peq ueno r io Vie ira, dividindo-se em vinte c cinco ruas p l'in 
cipaes, a lgurm'.s ainda mal pt·eencb idas, co n'tando <tO "todo u mas 
q uinh entas casas cobet•Las de telhas, pela ma iol' pa t·te, cons
tntcções baixas e pesadas ele nr acleit·as e adobes, ma is solidas 
que elegantes, e que não D.presenta.m qua lquer remo L:~ appa
rcnci:t de architectura; asdim como estão lor1ge ele r ettuir as 
condições l'ec1ueridas á confol'tab ilidade e á observancia elas 
r egras de hygiene recom menel adas para habitações, pr- inc ipal
mente nos legar es, como edte , ele clima demasiado quente . 
Comtudo j á. se ass ig nalam na cidade a,lguns bonitos preclios 
novos ele elevado pé direi-to, casas bem. acabttdas, mais com
modas e arejadas, tanto de um p~wimento como sobrados mo 
der nos de vistosas pla tibandas, uns e outros ele sotéa, ass im 
como alguns ch <t lets e>u jmitações de tn.l modelo, o1·n n,clos de 
la mbrequins e pel'Bianas verdes de belliss imo e!l'eito . As ru as 
s5:o, como as da maior pal' :e das povoações a ntigas , qttasi 
Locb s mal a linhadas, e sómente as centr·aes, em diversos trechos 
çalçaelas ; sendo algumas ass:tz longas e cruzando as tl'es grandes 
praças da cidade. A primeira, qtte mereceu a at tenção de Sain t 
llibire, e que, como obser1•a o mesmo esc)·ip·tol' , por sua ex
tensão, ser ia d igna elas maiores cidades, é urn a espaçosa pl'n.ça 
oLlonga , rept·esenta ndo a ftgura de um ·trapesio irt·egulat·, e 
tem ao ·topo o ecliftcio da cadea , que nada ofl'erece ele notavel, 
pois é de proporções acanhadas , medindo a penas quatorze me
·tros ele frente sobre doze de fundo, e com dous nnd >tres, de 
construcção mui s ingela. As prisões, no pa vimento inferior , são 
fechadas el e grossos pr<wchões d arn agos de aroeira, entresa
chados ele pedregulho aecco , com g t· acles de ferro nas j a nellas, 
darlCio entrada por um a lçapão e escada levadi ça, pelo pavi
men to sup · riot·, no qual es tão as salas elas audiencias e elos 
tribunaes el a com ., e ma is clous Oll tt·es outros cornpartimen·tos 
menores . Na ex tremid ade opposta da mesma praça está e.d i
Jicada a egrej a rn a tr iz da freg. ela cidade , a qual toscamente 
construicla ele macleit·as , com as paredes de espessos adobes, e 
collocada um lanto obliquamente em rel ação á praça e ás ru as 
lateraes, tendo o frontespicio vol'tado para suéste, omitticlo, ao 
que parece, um a rrtigo preceito canonico. ill' um grande templo, 
de vas tas dimensões e capacidade pant conter mais de qua tro 
mil fieis ; porém, começado h <t cerca de um seculo, ainda não 
está concl uiclo, r estando mui·to a fazet·, l<tnto no intet· ior· como 
no exterior, pois apenas tem aca bados o alta t· mór e dous 
la te t·aes, com bellas imagens de made it•a em vulto. Duas 
allas ·torres quadradas encimam o ft·ou'tespicio, e em uma 
est ão collocados os sinos ; mas tudo na matt•iz carece ele 
reparos e obras dispendiosas, como as coxias interiores que 
se arruínam , não ·tendo ]JUlpitos, nem fol't'o o corpo ela 

egreja, que infelizmente, ·tal vez nunca sej a concluicla . 
lia na cidade mais clous outros ·templos , que são a capella de 
N . S . do Rosario e a elo Senhor da Boa Morte, no cimo elo apra
zível outeit·o denominado hlnrrinh n, á entrada da cidade, elo 
l ado elo sudoeste ; estando egualmente um a e outra ca pei !a por 
acaba t·, ha muitos annns. A Casa de Caridade, modesto esla
be leciment~ pio , cuj:t ins tallação data ele i 877, está situ ada na 
praça a que den o nome, em Jogar ai to e at•ejado; e tem um só 
pavimento , com duas enfcrmtt ri as communs, separadas pela "' 
sala da portaria a cujo fundo se acha o m·cttorio, com um a iL:w 
ela invocação rlc N. S . das Merces . Creaclo pela Lei P r ov . 
n . 1.776 de 21 ele setembro de 187-L, o lltlspi ta l ele Caridade ele 
Montes Claros tom dispensado mui·tos beneficios á pobreztt ÜHs
Y~l ida e enferma, ap c~ar da ex igt tidacle dos recursos Je qtrc uis
poe s.~ m u m patri mon i o proprio, mantendo- se precari amente 
com a peque n <~ subvenção de dous contos ele réis (2:000$) con
signada em cnda orçamento do Estado, com as annuidades e 
con tl'iiJuições dos irmãos e com raras esmolas . No extremo 
oriental da cielaele, divisa- se o cemiter io, branquejando no alto , 
oomo se ntin ella avan(~a cla ela morte de a t,tlaia á vida. E' um 
vasto parallelogramô:ro, fechado ele muros de ped1·a e tijolos, 
de perspec ti.va mais alegre elo qne fun ebre, donde se clescortiu a, 
á gmnde distancia, o ·territorio ele l'eclor; e ainda que não 
estej a de todo acabado, é sem duvida u m dos melhor es do 
munic ípio: Ao ftmclo fica a modesta capella mortuat•ia, ct~ja 
co ns·tl'ucção est[L sal iente pat·a a pat·te post9rior e de fóra elo r e
cinto, circumdado de carneiras e ·tumulos, singelos monu
mentos de ·t ij olos e cal, onde jazem aquelles dos habi·tantes que, 
n a. pbrase ela illscriptura, ·tendo checraclo ao ·termino ele sua pet·c
gl"inação na terra, esper :J. m a ber;:,aven ttu·ança e ter·n:t: ?"eq~ti
esc•ttnt úeatam S]JC?n e:x:pectwntcs ! l<' it1alm enLe, um edificio pu
blico que mer ece menção é o ela Escola Normal, em l'orma ele 
chale t, com var andas la tet·aes e um pequeno alpenclt·e á n
·trada . Não tendo comp'l. rti mentos suUicientes em numero, e 
muito menos em c1in1ensões par.t o fim a que era destinado, 
fo ram_ as aul as tra nsl'el'iclas pat·a um predio particul ar, onde 
fun ccwna 4a ·tempos aquelle estabeleci men·to ele instrucção . O 
eclificio é s ituado na p1·aça da Caridade, ao l ado superior e no 
alinhamento d:t l'ace opposta á elo hosp iLa l. Antes ele te1·minar 
esta simples desct·ipção da cidade ele Monte Claros, seja licito 
ao humilde escl·iptor ela presente monogr:tphia elefimdet· a terra 
natal elas balelas que , s i bem C[Ue h a quasi um seculo, sobt•e a 
an tiga, Formigas injustarnen·te h nçaram viajantes estrangeiros 
mal 1nfo1•maclos ta lvez, s inão meuos generosos, a·ttl'ibuindo 
aos seus habitan tes uma incrível e sordida falta de probidade, 
sen·timentos interesseiros e, o que é mais ainda, o defeito, que 
nunca tiveram, ele pouco hosp italeiros. li'eli~mente esses con
ceitos, sobreman eü-a desfa"ora veis, não ·teem siclo rectificaclos por 
mod!3l'nos excursi onis tas inglezes e a ll ei..O ães, em cujas narraçõ~s 
de v1agens reconhecem que a p pulação ele Montes Claros, sinão 
excede ás demais ela r egião nor te- mineira, não lhes cede em
bora no "tocante ao carncter elos homens ele bem, na li sura elo 
pt•oceeler e na franqueza e agasalho com que acolhe os foras
teiro~, n em sempre justos e gratos, como sóe acon tecer. Montes 
Clar~s tamiJem já teve o seu benevolo cantor, que foi o padre 
Domtngos P ereira de Oliveira, tnsptrado poeta, eloquente e 
im~gin oso ot·ador sagr·ado, nat ura l do visinho município ele 
Gr11o !\logo!, e que, ainda no vigor ela mocidade , foi pela morte 
prematuramente rou bado ao culti vo das le·ttras e ao minislel'i.o 
da. egreja; linauclo -se ignorado em um recanto de sertão ele 
Mrnas, sem deixa r ele sua no·tavel inbelli ,.encia ouLro ras·to per
dur;tvel maia elo que alguns esparsos e pel~ maior pal"Le ineditos. 
Louva v e] preit ;.i. sua rnemoria seria certamente a publicação 
dessas delicadas composições poe ticas , das c1uaes apenas teem 
appareciclo na imprensa a bella poesia .f.l' Philctclelphia , e as 
estrophes tão maviosas quão bam coloridas A.' il!lontcs Clarns. 
Es ta ultima foi inserta em i887 no Cor>·eio elo Norte ; e siuão 
fô ra destoar da especie e Iins des btt Revista , seri a aqui t t·a ns
Cl'lp ta, em abono elo juizo que ora deve-se faz er da população e 
da ·terra , por excelle ncia hospibaleir·a . a que foi ella dedi cada . 
Cora.ção de Jr:,s~ts - é, depois ela ciclacle, o clistricto mais impor
·tau te do municipio ele Montes Claros e ·tem como sécle a g r·a
ciosa povoação do mvsmo nome, que na região costu ma-se de
signar part icularmente por· ar>·aicbl . Acha-se es te si·tuado num 
es trei to vale pouca profundo, á margem esq. do rio Canna 
Br ava, afl:'. elo P aquy, em meio ele ex tensa chapada, levemente 
ond ulada, que. se d ila ta a perder-se de vista pelo immenso pla
nalto el a vertente oriental do S . Francisco; formando co m os 
·taboleiros e ver edas em de redor, esplendicla paizagem e um 
hot·isonte amp lissin10, A espaços, capões e os mattos que mar-

_,· 



MON 

geam as correntes do ri beirão e dos corregos interrompem a 
uui for midade do tet'L'eno, sobresalündo, com esta especie de 
acceswrio, a belleza do panorama que circumda a povoação . 
O a1·ro.ia l do Coração de Jesus , que se estende do sopé de um 
vistoso· outeiro, ao sul, pal'a. a borda ela Cauna BraYa, entre 
clOui p~ quenos corregos aJrs . do mesmo rio, compõ~-se de 
umas duzent•\s casas, couertas de telhas, ele um só pavimento, 
em geral bem conservadas, li mjJas, ele aspecto alegre e cons
·tntitlas pelo modelo commum ás pnvoaçõe serta nejas, alon
gando-se as I'Lt as irregulares em di fiereD·te3 direcções. A m~ 
tri z da i1wocaçãr) do Sant issimo Coração d .. . Jesus está eil ill
·cada an f1mtlo ele uma esp~cie de pl'aça ou rua basl;::mte larga e 
tapizad« ele venle.Janle re lva, sem calçada n enhuma . E' uma 
egr •.ia simpl es, mais cleccllte, mttnL1da semp1·e com asseio, c ele 
pwporções sullicieut .. s pat·. a população. tendo no altar - mór 
uma bonila imagem em relevo, e nos rlous la tet·aes outr:~s egual
mcnte perfe i ~as , Posstw o anaial a inda uma capella de Santo 
Antonio, pequeno e singelo ecl ifici o, feito com cer to cnpricho e 
consel'vaclo com limp za, qu . eleve a povoação á generosichtde 
e espiri to religioso ele um elos seus mais prestimosos habitantes, 
j á falleciclo . l'orém não só a egreja matl'iz . como essa cape !la, 
rcsente- se ela faJ ta ele lOL'L'es, que tanto contr ib uem pai' a a ma· 
geslado elos temp los cath olicos . Cor,>ção ele Jesus d is ta ela ci
dade de Montes Claros cerca ele oitenla kils., ou pouco mais ou 
menos Utl cl ·1ze leguas. Conforme lambem uotara'n Saint Hi
l ai l'e D'Ol'bigny e outros sabios viajantes est.rangeiros, a de
n om i;1ação Llarla ao Jogar não lem provavelmente o rum origem 
sinão o sen~imento pl'ofuuclamente rel ig ioso dos fundn: lores da 
primitiva mtpeHa e do povnaclo, pobt·es lavradores dus an·e
clores, q_ue começara m por levantar a li uma si mples casa de 
orações coberta ele palhas ch pindoba ou ele capim, que pelo 
an no cl~ 1702 alguus legados e esmolas permitLil'am tl'ansformar 
em nm mocleslo templo mais COill'eniente ao culto d ivino, o 
qual ricou co ncluielo em 1817; con tinu~ndo, entretanto , como 
capella fil i:tl ela matriz ela Barra do Rio das Velhas, até q_ue 
foi ct·eacla a freguez ia , como jil. cle ixe i esct·iptn , pela Resol ução 
ela Assembléa Geral. n . l38 ele lJ. de Julb . elo 1 83~ . Uma me
tade ou mais do terl'itorio cl:1. parochia se cl<>smembra ra da men
cionada freguezia ela BatTa clu R io elas Velhas, que fazia parte 
do ant igo municipin da ri ll a ele S . Romão; yelo q 1e ~o mesmo 
munici 1úo ficara pedenc~ nclv aq11ell a . Pol'em, depOis, a Le1 
Prov. n . 167 de 15 de ma1·ço ele 18-!0, clesanoe:wu a fL•eguez ia 
de Coração de Jesus daquelle munic ipio, .a que deixoll de _per
·tencer, passando para Montes Cl aros .. º d tstrwóo de Coraçao de 
Jesus tem alo-uma hwoum, mu1ta cr1açao ele gado, porém pouca 
inclustria · s~nelo apenas de cel'ta i rnportancia a ela borracha de 
mangabeir'a, que nos primeit·~s annos de exploração pro_duziu 
var·ias dezenas ele contos ele re1s , para l ogo esmorece1·, nao s6 
pela baixa elo preço, como pela escassez elo .producto, devido á 
imprevicleute destru ição das m•vores de que o ex trahiam e que 
pod iam s~t· pelo menos .conservadas facilmente . .qrejo das 
Almas -e <l. sécle elo distl'lcto elo mesmo nome, e esta s ttuacla 
a nm·des ta da cidade de Montes Cla ros, d istante desta mais ou 
me110S ele sessen ta kils. ou üez leguas, approximadamente, no 
Yalle u ben· imo do 1·io Verde Grande, e [t margem di r. do mesmo 
sob1·e o qual dá passagem uma gmncle ponte de madeira, bas
tante solidae bem construi cl<t . A povoação, mui decaelenLe de 
ha vinte aDnos á esta parte, nada tem de notavel; consistindo 
apenas em ce t·ca ela cin co3n ta casas baixas cobzrtas de ·tellhas e 
alguns ranchos ou choças, ao redor, com um~\ pequena. egreJa 
qu é a matriz, mui Lo pobre, sem alfaias, mal construida e peior 
conser-vada, ou só pl'incipiacl:1. e ainda por acabar, a qu al é 
ded icada a S . Gonçalo, Padroeiro ela freguezia . Entretanto 
as oatinryas, que dahi se estendem paL·a o sul, a confinarem 
com as Go rutubas do municipio ele Grão Mogol , e tle outro 
lado as vasautes. como chamão as ter1·as mais proximas elas 
ma1·o-e ns dos rios são de mat•twilbosa fertilidade para a cult11ra 
elo· algodão . ele ~ereaes, princi pa lmente elo al'l'oz, e Lem assim 
el a canna: Lambem possuindo o dlstrJC to excellente.> pastagens 
ele mattos· e de ca mpos, além de muitos ou·~ l'OS elementos de 
riqueza, que não se teem explorado P_!Ll':J. o ~·estr i cto consumo 
local e limitada expo rta.ção . Varnts sao, porem, as ca11sas elo 
cleploravel atrazo em que j az .o Bl' 'ljo elas .Almas, e en t1:e estas 
::~ss i n-n a lam-se a falta de inic1a·t1va elos habLtantes, C[Lte e quast 
g~n~'t, a im;alubriclacle ela maior parte do cli s tric·~o , mór
me nte nas 1uelbores terras de lavoura, e, o que mais é de las
timar , a tr iste celebriclacle aclquü itla por aquelles Jogares na 
es la·tistica elos crim es, que alL se repetmm de um modo pa
voroso, pe;·pe·tnl.nclo-se ii·equentes e os mais barbaros asstts-
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t ra içoeiro, em emboscadas ou ·tocaias, a virla do ·transeunte 
incauto~ elo morador na sua propria casa e até no propdo 
le1 to ! li el1zmente esses brutaes atten tados, si a inda não 
cessaram ele todo, teem diminuido muito nos ultimos tempos · 
pelo q·1e é ele pt•esumit· que o distl'ic"to do Brej o das Aima~ 
haja ele prospem1·, desenvolvendo-se os cl ive L·sos nucleos de 
população pot· ali existentes, como Eão os da Vacca 
Bl'ava, Catin gas, e Sapé, a pa l' da restauração e do in
cremento da sécle ela ft·eguezia . Jeq~Li t·»hy - sHuado ;), 
margem dit·, elo gr~l. u cle e opulen·to l'io elo mesmo nome, é 
üma po>oação que c nta. um numeru ele cem casas, ma is ou 
menos. e tem uma peqeua egrej <\ sobt·e a in voc.tcão ele N . S. 
cb Conceição,_aincla po ~· cC!ncluir- se, nada ofrereceDclo digno de 
especi~ l mençao. O cllst1?ct.o que a tem como sécle fpi creado 
pelo§ l. 0 elo a rt. 2, da Le1 p,·ov. n. 2. i45 ao 29 de ou tubro de 
1875, e elevado ú ü·eguezia pelo § 1. o elo a rt . 1. o ela Lei 
n. 2.21'1 de 3 ele j nnho de 187G. Depois a Lei n . 2 .810 ele 
4 de ou tubt·~ ele 1tl81, el'ig io ú catego l'ia ele vH! a. a mesm<t 
pov . t rausfel'mclo pa ra e ll a, elo l!om B'im ele Mon·tes Cl a ros a 
séde do mun. de Jequitahy, cc·eaclo pela Lei n. 1996 ele' 14 , 
de novembro ele 1873, e que ainda não havht side insta llaclo ; 
sendo, mais tarde, a vi lla elevada á cidade pel a Lei n. 
3.276 ele 30 de outubro de 188±. Finalmente, a Lei n. 3.442 de 28 
ele setemb1•o de 1.887, tendo cl ecla t•a do em vigor <t ela creação elo 
mun., pelo § 12 elo a rt. 1°, restabeleceu no Bom Fim ele Montes 
Claros a villa, ora cidade ele l:loc<tyuva, séJe da com . do mesmo 
nome, fica ndo em cousec1uencia revogadas as citadas Leis ele 
i i:!S l e de 1884. A loca lidade ela pov. elo Jequi lahy é muito bem 
abastecida ele optimas aguas e uma elas ma is bailas da rica e 
importnnte zona visinba do S . Fl'ancisco. O c lima não obsta nte 
a contiguidacle do rio, é rela Liv ttmente sa.udavel; " PJ·esentanclo 
o distr. inteiro a vantajosa e rara par~icula riclacle de possui!· 
excellentes maLhos ele 1<1VOU1'<\ e O> me lhores campos de. criar em 
ter1•enos cliamanlife t• os e a ul'iferos , ele orclina ri o es bereis, como 
é sabido, para quasi to ela especie ele cultm·a . Ricas lavras ele 
d iamantes, descobedas no lo,.,.ar em 1875, clenJ.m nasc imento á 
povoação, a ttrn,hindo pal'a nlli uma corrente de povo, superior a 
dez mil a lmas, pela fama ele fabulosa r iqueza, que, como sempre 
em taes clescobrimeulos, corre1·a , mtts talvez nem ao menos um 
clecimo de tão g1·ancle população tol'Don - se estavdl ; o que é 
sorte commum das povoaçõ~s ele semelhan te origem, em regra 
ele existencia epbemera. ConLinuam no emtanto a ser exploradas 
as lavras ma is faceis elo J equitahy, onde h a uma fa brica ele lapi
dação de diamantes e esta se estallelecendo agora outl'a ele fiação 
e tecidos ele a lgodão, peatencente a uma sociedade anonyma . 
J equitahy cl isla ele Mon·tes Clar os cerca de 100 kils. , que são 
pouco mais ou menos de 18 Jeguas, e o clis&r . possue grande 
criação ele gado vaccum e cavall ar, pequena lavou!'a de ce'reaes, 
C<l.lmas e mandiocas, ele cujos procluctos exporta-se menor 
quao ·t ida de, que o n•lmet·o de rezes e cavallos, veucliclos aon ua l
meute a boiadeiros e cavalla rianos, e ta mbem a)guma borracha ; 
avultando, porém, pelo valor, a importancia dos diamantes, nos 
annos em que empreheudem- se serviços mais coDsideraveis, on 
em que apparecem nas minerações. Ex trema - U nico porto 
do mun . de Montes Clar os no S. Francisco , é um a antiga 
pov . ele não mais ele 50 fo gos, com uma pequena egL·ej a da 
invocaçâo de N . S . da Conceiç.ão, lilia l á matriz do Coração ele 
J esus, donde dista cerca ele 80 kils., e a pproximadamente 150, 
ou 25 legnas da. cidade ele Montes Claros. E stá situada em um 
Jogar mais alto da margem do rio, o que n o emtanto não a 
li na elas influencias clelectel'ias de que se orig- ina a insalu
br idade das povoações ribeirinhas do graucle S. Francisco. Diz 
.Mi lliet de Sain L Adolphe, no se u conhecido e j á citado Diooionario 
Gesg,·aphico, que a l!:xtrem<\ foi assim chamada, por ser o pon to 
ma is remoto ele Minas que fót·•t primitivamente povoado, o que 
aliás não P"rece ser exacto . Construida a es trada de fel'l'o ela 
Extrema a Montes Clar os, a que já me referi, e cujo privilegio 
perten ce, . pOL' tr ansferencia feita pelos concessi on::~rio s, á Com
panhi a elo Sapucahy; rogularisada, como já está sendo, a nave~ . 
gação a v<tpo r do rio S . Fra ncisco, e melhora das as condições 
hygienicas do lo."ar, CUJO sa neamento, sinão completo, ao menos 
r elativo e parci al, apen as depende de serem removidas as causas 
elo febres epiclemicas , pelo-esgot amento elas aguas estagnadas 
elas chel:lS, pela desobstrucção elos corregos visinhos, e pel a 
dragagem periodica dos mesmos e elos canaes ele escoadouro: a 
po voação ela ExLrema virá a ser, talvez em futuro não mui lon• 
g iquo, um dos maiores cenLros populosos e elos mais impor
tantes emporios commerciaes da zona norte-mineira. Actual
mente, porém, esse distr. dispõe de recut·sos m uito escassos, e 
a população é de continuo dizimada pelas sezões e pelas moles-
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tias ói·iginadM clé~tas, ·hes como as bsôes cat'd ia·3as, hydt'O· 
pi sias c tubet·culoses. Mo,·r·inh~s -E' um pequeno pov. ele 
3 l ou 40 fngos, a quab t•o le:;,•as ele clisttt ncia tla cidade ele Monte> 
Clat· s, e sé de ele um clistri c6o, qqe com Jll' ehe nele a ex tensa área 
da ]<'aze nda elo BJquei t·ào; l imitando com o 1111111 . ele Contenclns, 
e mais todo o terriLor io cnt te o rio Vel'cle ao not·tr., Ribeirão 
a les te, Cahecr·it·a,, 'l'il'il' ica. H. in.chão e Riaeho elo Campo. 'l' e m 
uma capella elo Se nhor Bom Jems, lilial ã pat·ochia cl é Mon·tes 
Clal' os e t~sca mente csns tr uicla, fa ltando mu ilr<s oln·as pal'a 
fica t· c~ncluicla. O pc)voado esbá c0Jloc;tclo á mat·gem de um 
col'l'ego opulento de agtta e á borda ele rnattos fel' ti I iss imos ; 
ct·caaclo- se nesse tl isLr . bastonLe gado vaccum, a nim aes cavai
Jures , st ti nos, carneit·os e cabt· i tas . A lavoura pl'Oeluz muito em 
cer eaes, far inha ele mandioca, assucar e l'apadmas . Em todo o 
mun, ele Monte Claros e 110s munR . ' 'isinhos são ele longa clala 
afamados ns bonitos cavall os elo Boqueirão, que não teem, ao 
que se aiT'll'lna, iguaes nas cerca nias . Além dos mencionados 
cliskictos, con tot o mun. el e i\Ionles Clal'os a lguns nnc leos çle 
pop, menores que as sédes claq LLelles, elos qua es poucos são 
mmbem sédes de antigos districtos sómente po li c i ue~, como 
se.jam os elo Sapé, á mat·gem cl ir. elo r io Ve1·cle, o da Vacca 
Bra ,·a e o de Cat1 ngas , no d 1st r . elo BreJO cl::ts Almas; os da 
Fabri ca do Cecll'O, da Ver,, da, d os Veados, do Bm·ity, e do 
Rib~il'ão, no clistr. cl11. ci dade ; o de S . Be nlo no cl1st t·. de 
Coração de Jesus, e out l'OS menos cons1del'aveis. » 

.MORRO A L TO. Estação no Ramal ele i\I ul'iahé. Acct·escen
t~ -se no !irn : T em a lg wnas casas de negocio e um engenho ele 
hene ficiar café. Compõe-se de dons conj unc·tos ele casas, dos 
quaes um consLitnido pela rua onde se acl1a a estação cl<l E . ele 
l•' . e o outro denom inado propri a mente i\Ion·o A I to, a um kil. e 
<100 metl'os elo pt·üneil'O; neste ha u ma capella no ponto mais 
elevado. 

MUCA.J A H Y . Rio do Amazonas, aif. do Branco. Accrescen
te-se no lim:. ]!;' rn u i·to fa l' to e o unico r io epiclemico d o form oso 
nuw ele leite em consequenciu, sem duv ida, da geancle CJUa nti 
cl<Acle de assacú, que ·tem em suas margens . 

MUL UNGÚ . Pov . elo Cear.í.. Accrescente-s~ no fim: Fica 
sobre a ser1·a de Batlll'ité e tem cerca ele iO 000 ha bs. Lavuut·a 
de csfé e cannn . O mun . é ·todo montanh oso e c.orLaclo pelos 
riachos Lameirão, COLTentes e Porca J\Jagra . Comp1·ebende os 
povs. 'l'ope, Saata Clara e Piaba . 

MURI A H É. Cidade ele Minas . Accrescente-se no fim, Em 
1899 assim descrevi essa c.iclade pelo J ol'nftl elo Gom?nen:·io. No 
dia 20 de j aneiro tomei em Porto Novo a Estrada de Ferro 
L eopold ina com clil'ec,,ão [L cidade ele S. P a ul o elo Muri<:~h é . A 
estrada a travessa pelo meio a cidade ele S. José de Além Pal'a 
h y lta, onde ·t~m a sua segunda es tação. Pára depois na estação 
ele Mello B cto·reto a 137 m etros de altura sobt·e o n i veJ do mar e 
a set e kils . e 300 metros elo Por·to Novo . Fica á margem esq . elo 
rio Parahyba e clefl'onte ela es tação elo Paquequer, no Estado do 
Rio de Janeiro. A estação acha -se em uma bel! a exp lanada,;, mar 
gem do Parahyba, t er minando seus desv ios per to elo do Aven
tu r eiro, q ue, atravessado pe la li nha elo cen·Lro , nell e lança as 
suas a€1uas. Duas l inhas situadas ao lado da p latv1<>rma i so lada 
e 1 igaclas en tre si só serve tn pura. os Lrens elo r l:unal, que, na 
distancia de 400 me·t l'os da estação, att·avessa o Parahyba e m 
uma granrl e ponte de fer r o, denomln<tda i\Iel lo Ba1:reto, el e quatro 
vãos de 44 melros com super3tructura met::d li ca , systema Prat e 
tres arcos de cantaria ele 10 ele viio. Dessa es tação parLe ou tem 
tim o r amal do ~;nniclolll'O .. Pasmt depois pebs estações ele An
tonio Gc~r·los , anLiga Pantano, V olla G·rancle, de onde pal'le o 
rama l ele Ph·apetinga , S. Lui", P?·oâclenr·ia., no elistricto elo 
mesmo nome, Uam11esl1'C, Santa Isab el e fl.c•·ni), el ~ onde pa r l.e o 
ramal de Mu!'i ahé. '!'ornei es te rama l e passoi pelas estações ele 
;s. J oaquim, C'ysneiJ•os, d" onde parte o ramal de Paraoksna, 
Palma, na bonita cidade eles ie nome , Bctw'o Vcwde, Mo?'>·o Alto 
e Pat•rocinio. Des·tas estações as mais bonitas são as ela Palma, 
e &i0 1'J 'O Alto. Es·ta ult ima fica a 192,25 de a!Lura sobre o nive l 
do mar, tem algumas casas ele negocio, uma mach ina ele bene 
ficiar café e compõe-se de do ns conjunctos de casas, dos quaes u m 
const i tnido pela r ua, onde se acha a estação ela estrada de ferl'O, 
e o ou tro denominado pt·opriam ente Mo?'? 'O ..J lto a u m ki l. 400 
metros elo primeiro, nes te havenrlo uma capella no pon lo mah 
elevado. _J a estação elo Pcbt?·e>cinio o ramal continúa até San·ta 
Luz ia do CarangoJa, desped indo dous s ub- l' arnaes, n m que vai a 
S. Paulo do l\lur iahé a outL'O denomi nado Poço F undo. T omei o 
primeiro destes suu- ramaes e depo.is de passar pela estação elo 
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Ivc~hv , cbegtte i a eiclacle de S. Paulo do Mttt•i ahé á~ 8 hoi•as tia 
noite. A ctclacle fict Situada em um tel'l'eno s uuvemc tlle inc li 
nado para o r io Mul'iaiJ é. cet·cada ele mor ros sem denominarão 
entre o r ibeirã o S. Paulo e o l'io Muri a he, em cuj a margem di
r e i ta !iea, · at t·aves>acla pe lo col'l'ego ela Arrnaç.;'to , aiL · clit·e ito 
clactnelle riu, a menos ele um ki l. do dbeil'{éo S . Pedt·o, qu~ des
agua á esq. do ~I t t r i abé entt·e as duas cachoeira~ elo l'ol' tl e elo 
Rooar io e a um ki I. c meio elo rio Pre lo, que desagua na margem 
esq. claqttelle rio no log-M cleaominado Ba rra. A 'cl ous ki ls . d:.t. 
cidade, niJ l ogar denominado Porto , fica a cachoeim da gnco
bet·l.a, onde o Mu riahé clasa pp.a rece e m uma e x te nsão ele mais tle 
30 metl'Os , deixando na par te S'~pet· iot· tun amontoado de peclra'l 
em deswcle m e s uperpos tas umas sobl'e Ollll'as. O aspecto ela 
cielaele niio me <t!!l'a' lou : é le io e excessivamente Ldsle . s (, IIS 

pred i r<:~ têm um e'Xte r ior ·run ebre, não tem um só de goslo . As 
r uassaoestt•eJtas, tot·tuosas . em laclei l'a, sem <.:alçarnento, sem p~s 
se ios c il ltunin adas a lu rosene . A l'Ua ma is extensa ela ciclaelc 11 
a d t! nominacla Direi ta, cl1e i n. de al tos e b~ixos e calçada com 
umas pedras imposs i veis . As onLras r11as são as denominadas : 
J\lun icipal , S. J oão, Conceição, S. Paulo, S . P eclt·o e da lts taçrto. 
T em Oi> Jaq;wi cl;1 Matriz, on lese achiio a Matl'i" e a Casa ela 
Ca mara, elas Dór es , SauLo Anton io e S. J oão . Os pl'iucipaes ed i
flc ios ela cidade s;i:o: a Camara Muni cipal, q11 e e boniw; o 
F o1·um, que ft tnceiona pot· cima de u ma imnnnd:. cneleu ; a. 
Matriz, que é um templo f! t'ancle, como urna só "tüt' J'e ao centro e 
sem arcbitec t tua, as capaHus elo R osm·io, ela Conce ição Appat·e
c ida, no l ogar Porto, e d a Conce i~'<lll n o logar Barra. A cidarlo 
·tem uns 500 pl'ecl ios e urna populut;ã o de 3 .500 h abilan tes . Em 
todo o mun . n iio ha uma Ltnica escho la estadoal fu ncc iouundo; 
na cidade ba. seis esco las m atl'ticlas JB l a Municipa li dade e bem 
dil'ig iclas. O mu n . confina c0m Jtapel'ltna, n o E s tado do Rio de 
J~. n e iro, S. Manoel , Carang~ l a, Viçosa, H.io Branco, Catagua7.es 
e Pal ma. E' regado por dive eso; rios, ribeirões e cOt'l'egos, e ntre 
os quaes os sogt1 intcs : &l ul'i :thé , Pt·eto, S. Pecl l' o, ::; , Paulo, 
Glol'ia, Di,•iso l' iO, Macuco, Ver melho e l<'umaça, aiJluent"s elo 
PreLo, . João , Alves, Jorg,• , Cnt·neiros, Mich ilang:t, Pinh e it•os 
e Jacuha, es tes affi!le ntes elo Gloria, e 'l'abàas ou So f'ocó . I•;' pc ,·
COl'l'ido pel as set'l'as do G;tV ião, que faz a clivisoc com S . Man,Jel, 
el a s Aranhas , d a Fumaça e rlos Velhacos, a lém de outras. Da 
cidade é avislaclu uma pecll'a: iso lada, conhecida por Ccopcovete elos 
Gasl'1tilos e assi tn denomi nada po r fica r na faz~nda de um a n tigo 
chefe coase rvador. A 18 kils. ex isbe n fl. razencf,, da Pedra uma 
gruta, det1ominada F loriano Peix:oto, possu indo um Yasto sa lão 
que comporta ce l'ca ele 2 . 000 pessoas. A' entrada dessa gruta 
existe um lact·imal ele uma agua 1·epu tada santa pelos fie is e com 
aqual temsace lebraclomuitos bapt isaclos . Ao mun. pet··tencem 
os clis tr icros da cicl::tcle, de P atr ocínio, Bom J es us ela Cachoe ira 
Alegl'e, Bua Famí li a, Dures da V1cloria, L imeit·a , Glor ia , do 
Mul'i ahé, Santa Ri la da Gloria e San to A nton io da G leria: e os 
povoados denominados S. J oão ele Sapucaia, S . l"ernaudo, ·s,tn 
ti ~s1m a Trindade, ltiaçLtco, Cat inga, Cumal'go, Capit inga, Santo 
Ant.onio elo Belis:ll'io , Iva by e Vat·gem Alegre. O que raz a ri
queza do muu. e fa z com que el le sej a um elos ma is opulentos 
elo Estado de Minas, é a sua lavo!l r a de cale, cuja procl rtcçrto 
sobe a mais ele 503,000 ar rob·ts, Cultiva-se tam bem no mun, : 
mil ho, a lgum arro,, muito fetjão, canna e fum o . A cr ia.ção ele 
!l'ado dá apeoas para o coasumo loca L Uma das primei l'as neces
sidades ele que se re~en te a população e ele boa agua . A ele q ne se 
serrem os ha bita ntes é a do r io Mttriilb e. onde sã0 co n liadas 
todas as immunclicies e até onde são clesiJejaclo.s as mateJ•i as 
fecaes. O cl i ma ela cidade é q ttente, porém saitclavel. 

M U RIAHÉ. (Nos Accrescimos e Corr ecções elo li vol. ) L i tllws 
tl'es. Em loga t· de Snl, e.>c r cva-se Gamalleil'a e Beltnon~e. 

MURIBECA. Dist . ele P emambuco . Linhas nove acc,·es
cente-s depois .cle possue - mais uma e::r rej a na v i li a sob a in,•o
cação ele N, S. elo Rosar i ~ . Li nhas 13 de pois ele beit·a mar- , a 
egreja elo Lo t•eto e ela Bat'l'a ela J angada. LiuhtiS 24 depois ele 
Bôa Viagem - e os povs . Veada Gt·an:le , Dem:.t.rcação e P on
t esinha , 

MUT UCA . R io cl9 Minas, a tr. elo P i ranga Li nhas duas em 
logat• de ela paroch ia elos R emedios leia-se clus elists . ele Re med ios 
e S. Domingos . Antes de clesag ua leia-se - e éntt·anclo no el ist. 
elo Alto Rio Doce . Linhu.s tTes em logar ele Piranga le ia-se Chu
potó. Accrescente-se no Ltm : Nasce na sen·a do seu nome e 
desagua no logar denom inado Barra . Este r io tem a lguma causa 
cle notave l: quando a tl'a vessa o ten eno .in ti tu lado Maga lhiies, 
allt se entranha em tocas ele pedra, ele pl'olundiclade clesconltecida, 
onde <t agua f<~z um redemoinho, ti semel ltança de fu nil , donde 
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lhe \'eio o nom e de Fu nil. Este laga r é mui[ o bom para a pesca, 
mas eot l' eit 'l e cheio de pedt·as , torna-se perigoso, tendo já fe ito 
vicLi.ma• E' r io el e " ra nde profunclid ac\o em quasi toda a su a 
exLuns~~,' em a lgun s"iogares, porém , dá ráo e não é muito la rgo . 

N 

NATIVIDADE. Villa ele S. P aulo. Linhas nove depois ele 
Ba ir ro AlLo accrescenLe-se - e os bait'l'OS: Santa Cruz elos 
Pinhei ros, Bom Sncces;;o, R io Mamo, Rio elo P eixe , R io ela 
Pt·ata, P otts n Alt:J, tl ibeirão Branco e GJmes. 

N.AZARETH. Cidade de P ernambuco . Accrescen le- se no 
fim: IJ: m 18U3 escreveu- nos dessa cidade o St•. Het•cula!;O Hyg ino 
Nun es Bandeil·a : "Naza t· Lh ela Ma'tta, si tuarla á marge m esq. 
do rio '!'t·acunh:tem. sobre o dor so el e uma col lina pouco eleva ria 
em so lo ele cõt·cs cl iveraas, a 92 kils . do Recife, servida do ram a l 
ela fel'l'O - \'Üt el e Timbaúba , t em pot· uma d ispos ição ele ordem 
na tura l, o cunho elas cidades cent t·.1es em meto el e ca mpos ele 
vet·ilura, entre montes que co t· tnm os h<H'IZ ntes l on g ,nquos , em 
ter re no uberrirn o , faze nd as , povoados, al eletO las e .casrtes . A 
s0n a el o Til'apo11 J, CJlle lhe el en1ora ?O OrJenl e, quas~ 1ngrem e 
clesLe la1l o ; 'l'ra cunb aem, q 11e l!Je . ft.ca n.o SO. ; All ta nça bem 
populaR <' á margem esq. elo !'lO Serl fp; VJCencnl ao NO. •·ece n
t emenLo eleva da a mun. t~mbem â mnrgem esq. el o Se r tn, 
flnresce n te con1 stw s casas em di l'ersas ru as per feitam ente 
ali nhadas , a elegante 1naldz e boas casas conl tn e~·cia~s ; 'l' enda 
e Ph~róes, q·1e comqua n ;o pequenos po1·s. e a te h oJe ex pun
giclos dos mapp~s geog t·?.ph iCOs co n sLt~uem parte 111tegran le 
ele s •u vas to t.el'l'itori " el e se'te leguas ele funrlo e sele ele testada . 
To !as essas perspectivas varias uos con tornos, Revera~ em umas 
partes, SL!<tves em ontt•as, c!lrac teri sam o genel' o. de b~lleza pi t
tore sc~ de Naza t•eth. Esta Clclacle , a 111elft qu e ant1ga, nao abu nda 
em monumen tos - se u pt·ogr·esso .ma te ,·ia l marcha lentamente, 
p~ 1· é m n:io lhe falta o nec essa t' IO a sua categ:or1a - sobresalundo 
o paço muni c: ip:d ; a so lida e esp::çosa cacl eta ; e a mages t_osa e 
bem decorada ma tt·i z, CUJOS tot·c·eoes at tes·tam o gosto at'tistwo 
ele a re h i-tec Lura moderna e graciosa ; suas casar ias, na. nl ;.~ j or 
pa rte ele alvenari a e ca l; a ampl i tu de de suas ruas, e maxu'?e 
as su as feiras opu lentas em ce t·ea·'s colhidos de s1~tt pl'Dprta 
a g1·i cul tu r a e mais procluc·tos de todos. os gene t·os, cl ao - l~e por 
cet·Lo u 1na c•) r local dis1inctn e m mO\'tme nto, em ag1taçao, em 
prnspe 1·idacle 0 v iel a. Nazal'eth a b1·ange 1m. r êde de seus muros 
uma pop . ele 6.000 a lmas; em sua com. (Inclust"e. o mun. de 
Vicenci n) 42.000 almas; en&:enhos ele assuear 276, 111clumel o os 
claquel!e mun.; sua in stl'nc~ao el1ssem111ada em 19 cadelt'as pu-
1Jiicas, senJo um a em Nazaeeth e 01to em V 1cenc1a e algumas 
oul<~'D.S particnlal'eS em cltversr. s . pontos: funccwnam r egnl" t'
m ente. :::ie u estado sa oilat'l O, devtdo aos bons e excell en tes ar es 
cles,as par ,lge ns , é l isongeil·o e r a nuuente a lterado : Dotada ele 
um so lo proclig i.oso e ~p tn para toda a ~ul tura p •·op.t·m elas zonas 
i 11 tertropic ae~s . ~aza 1· e·th produz a clnut"avelm en te ·todos os l e
gum es de g l'ao, fecu losos, taes como a tptm,, mand10ca, ~aLala 
rainh :t e seus conge nel' es, sa ltentando-sa o bmoso ~tlgo !ao e a 
cann a ele assuca t·, e é princ ipalm ente des te ul tuno procluc·to que 
esta telTa far. se u grosso comn1e l'c;o e 1·iq ueza ; suas aguas, e1n 
tempo ca lm oso nii.o são buas , mas não faltam, h a em abun
elanci<1.» 

NAZARETH. Vi ll a el e S . Paulo. Linhas duas. Em log-<H' 
el e com. ele S. Lui z elo Parabyting-a, le :a- se com . de Atiba ia . 

N EGRA . Ser ra elo H. . G. do Nor· 1e , no mun. el a Se,·ra 
Negnt. Accr escen te- ae no fim; Fica a c\on ~ !di>. des ta villa, e 
a prese nta nas enc s Las grandes rochas esc~ qJaclas , mas pres tan
d o-se á cultura ele ce re:tes na pat·te s uperior. 

·N OVA BOIPEBA. Vi !la ela Bah ia. Linhas duas, em l egal' 
el e com. ele T aper ná, leia- se : com . ele V:llença .. Acct·esce r~te-s~ 
nn lim ·No ]iVl'.J 1\iemúria so~t·e o Estaclo da Jfohw, ( 1893) , le- se. 
« Situa.cla na ma rgem di r . rlo ri o J equ ié, a 12 leguas ac ima .ela 
v illa ele T nperoá , co m boa edificaçiio de casas, na su.a mawr 
pa rte len·eas , ex isbinclo, · porém, a lg un s sobl'a_clos , formando 
H ruas e tres praças , em um a c~as CJII~ es ~stao a ma1t'JZ _elo 
Scnh 1' el o Bomfim e a casa el o Conselho , c.e boa ecl1fi ca.cao1 
t endo Joga r n ~ s ta pntç:t as feiras sema naes. Se :1 comm~t·cw e 
pequen o, porem acLi\' o com a Captta l, Va!ença e Tapet·a<t , par~ 
onde são ex poi'Lados os pro.luctos ele suas r1 c~s ma Ltas , nem so 
as ap ,·ec iacl as madeit·a,,. co mo a .yiassa:a, e os cl~ .sua l a~.~ura : 
cale , ca ~ áo , l;.1r inha, mil h o e fe 1p o . Al em ela egreJa ma t11z, h a 

no mun . mais as cape !las de San to Antoni orla pov. da T luca, a 
do Bom J es us ela pül'. elo 'l.'abel'o , a ele S . F rancisco na do 
mesmo nome e outni ele Bo.u J es us dos Car1·al hus. l-Ia no mun. 
qu:ttro sernt ri as, cltta s elas q uaes movi ~las por agua e duas por 
vapol' , ditas olarias e um engenho cen tt· a l em coustrucção. li' oi 
Cl'eada esta \' ill a em urna an liga faze nda pertence nle á J oaquim 
Gomes Machado em :1 9 ele dezem bt·o de IS:lO pel o conde elos Arcos, 
qne para ah i tl'ans f'eriu, pot· propos ta do rl 'lvi do t· el a cem. ele 
llhéos , Dr . Ba!Lhazar el a Si lva L1 sboa, q. séde ela antiquissima 
vill a elo E'. Santo de Boipeb<t, mudando a o dito ouvidor em 
execução áquella ordem, em 28 el e fevel'eiro de 1811. Mais t.arcle 
em 18!7. a Res . de 29 ele mtLio removeu a séele ela vill a pnra. 
T a peroá; e em 187? a H.e~s . n. :1279 de 30 de abril t o1·nou a creat· 
fàr •_o no J equ ié . A rreg . so fot creada pela Le t de i el e .JUnho ele 
1838, t1·ansfel'iela egua lmente pa ra T a pet·oá pela Res . ele 21 cl(l 
junho de 1872 » . 

NOVA- FRIBURGO. Cidade do l{io ele Janeiro . Linh as 16 
em Jogar ele' Alvará de 30 de j aneil'o l eia- se 3 ele janeil'o . 
i\Ies111a li nha em Joga r d~ i nsla llada em 13 de abr il le 1a- se 17 
de a h r i l. Accre s ~ en te - se no fl m : Em fevere i1·o de 1893 d irigi 
ao .Jornal cl9 Com??tc?· , i o a segu inte comm uni cação: A cidacle 
acha- se siLltaela no fundo cl.e um valle ma is compr ido que la rgo , 
contor nado por mon tes al pestres, cujos alt··s ca ueços apresenta m 
g 1·a ci mus fót·mas co ni cas, a 85 l 111 ,5 l ele a ltu ra, atravessada 
p3lo .rio elas Benga las e pela E~tracla ele F en·o L eopolelin a , que 
pa~sa pel o meio d a cidade , ao la lo elo bello pa rqu e ela praça 
Quinze· de )/ove mbro. E:' uma cid:~de pl ana , hem s i luacla, corn 
ruM lim pas, rec tas, com pr i da~ e la t·gas , na sua mó t· pa rle, não 
c:d çadadas, Jacleaclas po t' pas>e ios de pecl ,. a e espaçosos, com 
ca ~as modet·nas e a lgu mas lu xuosas , co m comme t·c io aniruado, 
com uma p •pulação :Ueg l'e e despida de va id ade e luxo, abas
t ec ida ele b nt e excJl!ente agua, com cluna sJ lubt•e, bQns h o tets , · 
nHt"'nilicos estabel ecimentos ele ensino e cercada de uma n:ltu
r ez~ i.Jella e opu lenta. O seu ~ spec to é bonito, ca usa n lio agra 
davel im pressão a quem a visita. Infelizmente não ·t ' m b OL'i
zontes; pa t·a qualquer l ado que a \'ÍSt tt se volte depa r a com 
monta nhas. Quil.ndo se cons il'U i t· a om ra parte ela c tclade, qua nd o 
a avenitla F r ibul'go e outras qu e se au.rirem ao l ongo elo rio Ben
gal as e.s ti ,·e t· em povoadas , arbo t·i sac\a ~, quando as marge ns desse 
rio es tiv ere m gr·a:-naelas e sobre el le leva nLarem e lega n·tes e 
rusticas pon Les; se h ou vet' gos lo e cn.pt·icho, pod er á s .:r Ft•i
lmr"'O u ma elas cidades m a is bonitas elo B1·azil , com a vanta 
gen~ sobre Pet1''Jpolis da superioridade do clima, ele um sólo 
menos acc icle n·ado e de uma tem(!e t·a·tul'<t m a ts consta nte . 11.0 
ch egar >• cidade , foi meu pr imeit·o cui cl aelo vi sitar os es tabele
cimentos de e n>ino . O Coll eg10 Anch1eta , fun dado em U S6 
pelos padres da Companh ia de J esus , l'unccio na em um vas to 
preclio de baixo elo mono Qu e imado, em umtt pequena elevaçilo 
denominaria Cha.tea n , ao lado do bello preclio do Barão das 
Duas Ba rr as, á cal'a ll eiro ela cidade, olfere<lenclo um explencliclo 
panorama. F o i o primeüo pred io que se construiu na cidade . 
Possue, além ele vasbos e bem areja dos clormitorios, e'paçosas 
sa las ele esLudo e de aulas , refe itor io , banhe il' OS ele ch u ra e ele 
im mersão. gr a ndes pateos p~ ra r ecrei o de maior es e meno t·es 
e uma el e.gan Le capella ele N. S . el a Conceição . EnconLra- se no 
Colle,.io um a boa ·~ e ~ cnlhicla biltli oLheca com cerca el e ô.OOO 
Yolut~es ; n ello. v i a li'lo?··:t ,'cle lvl ar t iu s, a collecção completa da 
Revista cio In s titu Lo His torico, <1 llisto?·ia ela lJ•·azil, ele Sou
lhey , obras completas el e 'l' a ine, Bossuet , de Rabello ~a Silva, 
Her culano e el e div ersos classwos poréuguezes _ Dtspoe ele um 
galJ i ncte el e phys ica e <'i:: i mica , _pe rfei 1 a mente m OJJ tacln, com 
t odos os reacLivos p<U'a comb1 naçoes e expe r1 encJas , excelle11'Le 
macbi na 11hotr•graph ic.t i ns lan la nea , microsc().pios, Jen tes, ma
eb ina pneumal ica, machin as elect l'icas, espel hos refcactor·es, 
hemispher io el e l\l ngdebu l'gn, barometros, lhermnmetl'o•, emlim 
todos os inst rumen tc• s para as dil·e,·sas secções da physica : 
acust ica , op ti ca, ca lor ico , etc. l'\es;;e l abo ~· alo l'io exis te a inda 
uma i mp:Jrtante coll ecção de m ineraes, mUltas c1· ys Laes e mar
m or es elo Bra zi l. No ,· ,•c t·e io dos meno1·es, siLUaclo em 11111 Jogar 
ele vado, fica o ca ta - ven to el a H.icha rcl, que com m uoica com o 
obse r vatori o por um co1.bo de 20 l.ios, re unidos em um tubo de 
chumbo que electl'icamen te esct·e,·e as dir~cções e fo,·ça elos 
>enL•)S . 'o cata-vento l'epousa em um<L pyran1 icl e de 10 mett·os 
ele a ltl!l'a. No pon LO mais ele vado do Ghatecbtó fica o Observa
torio, CJIIe perLen ce a , Estado , com diversos ins lrumento5 , en
tre os quaes barome tros , lllermomeLros, plttvwmeLro , a nem nme
tro e anemoscop io, clesti nac\os o. marc:tr a altura, o ca lo1·, 
a h umielade e dive r~as outr as Yar inçõPs ntmospher icas. O 
collegio de Nossa Senhora das Dôres, diri gido pelas irmans 
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Doro~h éas, fun cciona em um vasto predio, á r ua Genera l 
Camara, con tíg uo ao estabelecimento das duchas. que rt ca 
na rua T rez de Janeiro . Tem a lém da porta ela e ntrada 
ma is 22 j a 1Je!las de fl'e rt · o n as ex tt·e midades dous sobra
elos com tres j anellas nv ~egando pav imen ·to . E' o mais i mpor 
tante p rcdio da cicl:lrle e foi dest inado ao Hote l Central tcndn 
cus tado as suas act uaes proprie"ta rias i 80 contos . L ogo á en
·trada e á esqnerda fi ca a capell a com a im agem de Nossa 
Senhor il das llàres . Seguem-se 72 quartos c qu a tr o sa las . Na 
par·te posteriot· do edilicio corre uma va randa, que clá para 
nm j:u•d im e em cuj os fundos ftcam os macb in ismos par a as 
dach ás e par a a l uz elecLri ca, que illu mina o col legio . E' pena 
qne tão vistoso e vasto preclio não fosse cons tr uido n a p l'Uça 
Quinze de No ve nbro, da udo- sa-lhe uma aHura na pro porçã o elo 
comprimen to . Visi-te i esse col legi o ás 11 hor as da ma nhã e 
no·tei que as men inas, em :b-r.ias, em lagar de per col'l'erem o 
ja t·clim , entreg ues aos folg-uedos ela infa ncia, es·ta vam ass n ta 'las 
'e m ba ncos na varanda , e , es t•·anbas complet a ment e á minha 
vis ita , Jião com a fronte ba i xa e com um asp~c to tri s to nho u m 
li vt'O de orações . Causon-me repn ~nanc ia e asco t ão p ~nic i oso 
sys tema el e educar men inas. Desventuradas cri a nças! Além 
desses clouR collegios ha mais na cidade os co llegios l<' rib tu·
gue nse e Bl'aun c, des tinados ::í. meninas, o Lycan Nacional e o 
.[!; xternato Ame l'ica , pa ra meninos, além de q uatro esch ol as 
publicas, sendo d uas pa ra cncla se:w e uma mun icipal. O un ico 
ecliflcio municipal é a casa da Camara, que funccio na no 
preclio da a ntiga casa de Inspecção, n o pri nci pio ela praça 
Q1t inze de Nove mbro . E ' um ve t·clade iro pa rd ieiro, i.ndcceote 
e improprio ele uma cidade como F rib ttrgo. Occupa nm pr ed io 
te rreo a ntiqui ssimo e de feio ex terior. P or t raz dot Ca
mara fica a cadeia, que é 11 ma pos ilga, im mun cla, asq Lterosa 
e exalando um fetido que entontec ia . A ma tr iz é um ~ ~ mplo 
sin gelo, de .;en te e zelosame nLe tra tado , Tem na fl' e11te c no 
meio a ton·e com o cr11zeiro, um relogio e Lres si 11os, tres 
janellas, a porta principa l e duas grades de ferro qug dão 
pa ra as cape ll as elo Sacr a men to o ela Sagra·h F a míl ia, q ue 
Jl ciio aos l ados , sendo o a l tar· ela ulti ma todo de ma rmore e 
elo ma is <1 purado gosto. No cor po ela eg-reja te~1 tl'e> a ltat'eS, 
o prin cipa l com a im agam ele S. João Bap ti sta, pad1·oei ro ela 
c idade , e a baixo o Cot·ação ele Jes us , S. José e Santa Ma ri a , 
e do us later aes , um com San t'Anna e outro com n Senhor a ela 
Conce ição . Não t em tr ibunas ; pnssue u m pul pito e um cor o 
onde ha um or gão . Al ém ela m at riz , ha a inda na c idade a 
capelln de Sauto A n·tonio, ao l ado cht fonte do Suspiro , e u m 
templo pt·o·tes ta nte na praça Paysanclú. O theatro D . Eugen ia 
1l cn s ituado q uasi no centr o ela rua· Genera l Camar a . li:' ele 
propl'iedade da viu va E ugenia elos Sa n·tos Jorclão. Comporta 
600 pessoas. T em 17 ca ma rotes, 212 cadeiras de prime ira cl asse 
e 150 ele segunda . E ' simples, porém, elega nte . As duchas 
f nncc10na m em 11m vas to predio, na rua Tres ele J ane iro, con
tíg uo ao col legio ele Nossa Senh ora elas Dores e arrendado ás 
irmãs Dor·o·th éas . E stá d ivid tclo o precl io em clous compart i
m entos, pa ra homens e senhm·as. A agua pr ecipita- se de u rna 
a ltura de 20 metr·os e tem a t emperatura nor mal ele i O a 12o. 
Di ri ge o es·ta helec imen·to o D l'. Emesto B l'azilio da Souza . 
A poe·t ica fonte do Suspit·o, a O. da c ielncle, na praça elo sc 1t 
nome , ·tendo em frente bellas a la medas dé coqne iros e bougain 
vi l les e ao lado a soli ta l'ia ca.pe lla ele Sant, Anton io. Ant i
gamente, quando o Ji ,1acl o Dr. Ya llarl:io e outros med icos 
aconselh avam aos üoen tes do pai to o clima ele F ribt1t'go , era o 
Suspil'O o passeio pt·ecli lecto elos ti s icos . E t•a um espect;tculo 
p11ngente ver-se pela man hã e a lal'de os cloe n les, mac.ill en tos 
e cadave l'i cos , envoltos e m cncor par\os sob l'eLudos , com passo 
vagaroso , as :n ãos min·aclas, com a respit·açiio rl iilic il e ofl>g::rn t.e 
a poiados em bengalas, e ncamin ha t· em-se espera nçosos parn. 
essa fonte e procut·a t·e m.na ag ua q ue clella despenba- se lenitivo 
co o t r11 uma m oles t ia pe t·ti naz ins idiosa, que nos con duz ao 
tumulo com an cla t· clemol'a clo. Ai nda me l~ mb ,·o ele uma moca 
m ol'enn. , de uma be lleza typ ic:t, naaur·ora cla viel a , pois , con ta va18 
ann os, c1ue expir·ou nessa fonte. nos meus bl'a ços, cleil anclo pela 
bocca golpba das ele sangue . H:t na c idade 25 r uas, com as 
seg uintes detlomi naçõea : Mac N iven, Visco nde elo Bom Re t il'o, 
General A.rgollo (com 28m de la rgo e 700m , ele extenção) , 
L elteni'o·tb, Consel heil'o Sini mbú, S . Clemente , cl11 Bar oneza. , 
Oito ele J a neiro, elo Arco, Duque de Caxi as, J acome, 
D. l) mbelina , U:·uguayana , Cadêa, Genel'al Pe Ir a , 'l' res rle 
J a ne il'o. Gene t·al Andrade Neves , R iachuelo, Ge nera l Ca
mam, Salusse, Genera l ü zorio (com 9SOm de ex ten ;ão), Se t ·~ ele 
Setem bro, V inte Oito rle 'e tembro, Cantagallo e P L'imeil'o de 
Março ; dua~ avenidas : F r íl)ul'go (cortada ao meio pelo rio Beu-

gala. r· , com 52m de largura c 963 ~n de ex tensão), c Pl'imeit·o el e • 
Setembro (perco rr·i da p~l a es tt·acl a. ele f'e t•t·o com 7,10"' ele 
el(tensão e 16'" de l::t l'gut· a ) c inco praças : Qninzc ele 
Novembro, elo Suspiro, Paysauclú, P l'imei r·o de Março o 
Vi sco11de ele Ita borahy. A ma is bonita e a maior el as 
p r·aças é a Quinze de Novembro, com 5t 0m ele Clxtcnsão e SOm 
ele la 1·gura, a·travessacla pel a es tr a da ele fen·o e com um par
que com 3GlJm ele ex·te nsão sobre 45111 ele la rgu t'a , col'ta da por· 
duas r nas, e com dons repuxos e um pav ilh ão, onde ~tOs do
mi ngos e düts ele fes·ta nacional Loca uma ban cb ele m lts ica:" ' 
E' tocl11 ce r·cacla de a rame. Era , e m 1820, essa praç:t cl ivid icl!Í 
em tres. assim denominadas ; p raça P rinc ipe Real D. P edro , 
pmça ci' E irei D. J 0ão V I e prac;a S . João. Nos a l'redores ela 
ciclacle ftcam a bella propriedade elo Co nde de S . Clemen te, no 
denominado Cb ale t a elo Concle ele Nova F l'i burgo, r odeada ele 
lind issimos ja rd ins; em lugal' elevado, ele onde se cles col't in~. o 
mais expletld iclo panor a ma, e a de An tonio Van l!: r ve n, no 11m 
da r ua 'l' res de J a neiro . Possuía ;t cidade no 11m ele i 897 oiLo 
medi cos , qua·t ro a (lvogaclos, um engenh ei ro, d uas ph <u maci as, 
nove b o teis (elos quaes clous o Leueroth e ll: nger t no m e io ele 
li ndissim os parq ttes) , 'ltta tr·o pacl ~ l'ias , duas confei-ta d as. cinco 
cafes e bi lhares, qu i nze bo·tequrn s, seis a lfa ia tarias, 10 sapa 
tarias, tr es ch a nlta ri as, qua t,·o marcemt r 1as , duas colchoar1as , 
t1·es r elojoei ros, ·tres açog ues, u ma modista, Re is oiiic illaS el o 
fe t· r ~ i t•o e serralhe il'O, gu a u·o el e fttni le rro, um a r,n aze m ele 
m a·tel'iaes, o ito l oj as ele ba t' be iro, u m selleu·o, ·tnn ~a e se Le 
ve nclas- ba r.a r·es , d uas fa br icas de cerve.JII, duas el e ca fe mo tcl o, 
quat t·o ga bin e tes !len~ ;tr i os , d• 1as olat·1as, um c t ~ belec t 111 e nto 
ele du chas, duas casas ele ba nho, qua tro soc iedades el e musica 
(l~ u tel'pe , Campe!' i11a, l!; s trell a e Recrei o elos At·tisto.s), cl_nas Ly
pograp hias , onde se impimem o J.i'?" !Ú'IWfJUcn sc e a 8ent2n elt:» c 
588 pretlios que pagam clecima u rbana. Jia na c idade. 
sobre o r io San to A.nto1lio uma pon Le ele fe l'l'O que é a• r avessacl::t 
pel a es trada Leopo lcl in a, uma m ixta de ma clei t•a e !'er r o e 
duas ele madeiea ; s o l~t·o o ri o elo Couego uma el e macle i1·a sobre o 
r io Bengalas, d uas ele marleira, u ma m ixta, uma ele ped t·a e uma 
el e ferro, a tr avassarla pela estr a da Leopolcl ina . P roo.: imo a • 
k il omek o 102 da es tr ada ele l'e t' t'O LBopolclina, na pal'te superio r• 
cLt cach o ~ i m elo f:Ia ns se está const rui ndo uma r epresa, na cola 
233m.OO cl onde pa !'be o e ncanamento ele fen ·o rn ncliclo co m 
de Om,20 de cliame tro . U: s te encanamento margeia o r io Sa nto 
A ntonio, per cor·t·eiHl o na ex·te n~ão cl 200 met l'OS u m bcn ·e no 
:!e rocha, passa depo is por meio ch peq uenos pilares encos
tado a u ma mut·alha. de SLts tentação ela es trada ele Ien ·o e vae 
la nçar-se em uma ca ixo. ele a re ia . Dessa ca ix<J. o e rrcanamen to 
segue pela estr ad11 de r odage m, a i nda com o cl ia meLr o ele 
0111 ,20 atê pouco adi a nte da. Ponte da Sauclade e depo is ele 
atravessar o rio San·to Anton io e a es trada ele fer ro , sobe por 
u ma encos ta, atravessa um a ga rganta na col a ele 17G•n ,07G e 
d ir ige- se par a u m mo rro e m tenenos ele Ca rlos l];n gel't . Nesse 
mo1't'o foi co llocaclo o l'eset'l'a borio, cuj o fLtn do fica na cota 
170"' ,00 ·tendo por tanto , uma d i ile re nça · ele nive l ele 53•n,OO 
ela r epresa . Desse r eser va todo parte o encanamen to el a cl rti 
Lr ibuição q ue desce pela encosta elo mor ro, a tr·avessa ndo a. es trada 
ele fen o e o rio San to Anton io e segue pel::l. estracht ele rodagem 
e lltnt ndo na c id ade pela r ua Mac- Ni,·en. A tempcratnra maxima 
ela c idade no ve 1•ão é d~ 27• e "· min i ma no in ver no ele O• cl scendo 
al gnmas vezes a a lgun s clee imos a ba io.:o de ze t·o. Os dias são 
q ue ntes no v~ rão , mas as no i tes f1·esq1ti ss ima<; . O r endim e nto 
el a Camar a Mun ici pal é ele 120 ·000.· an nual me nte . Ha na 
cidade clon~ cemite rios , nm mun ici pa l, com capel\ a,, mal col
loca.clo , nos fu ndos ela es tação, n a e n trada da cidacle , c ou Lro 
p t'o tesLa tlLe, ao su l ela cidade . O mu ni.cipio pt·otl uz b:.Ltatas e 
cereaes, o d is tr icLo da Se bas tia na, ba ta tas , m:u ·nu los c -
reaes, e o elo L umi a r, ce reaes e caie . A c idade é ill umin acla 
a ke rosene, não se accc llcleni.lo os lampeões n::t< nn i tes ele lua r . 
Na cidade licam o~ inorros Tin g-ly , Queimado, E ellra do Co
nego , Pedt·a do Cot•t·ego d 'A1lta, Branne e San eie , que sã o ci rrco 

• morr os, tendo um , no c i mo, a fót'ma ele um leii:o deitado. 
At ravessa a cidade o r io Bengalas, que nasce na set·r·a ela B a 
V is ta com o nome ele Santo Anton io , que conserva utc rec ~ber 
o r io elo Co nego . toma ndo então o ele B ~ n gahts com o crua l 
vai desagua r no rio Gra nde. Recebe o Pt·et o e o> corr cgos do 
Relo~ i o, elos I nhames , elas l<'lot•es e F ttnclo. E' a travessado pela 
est rada de fer ro sobl'e uma ponte de fen o ele 20 '", ele vão . Fo i 
pt·imiti va meu t Novn. F1·i bU1·go uma co lo11ia el e su issos e !'ran
cezes , fundada no loga l' cl nom inado Mon·o Queima1lo, ;.i, c ustft 
elo l<]s taclo, em 1Sl9 . F o.i c1·eacta pal'Och i:t e vi lla por· alva1·à 
ele 3 (e não ele 30) de j anei r·o ele 1820 ; in s ta llacla villa e le
vantado o pellout·inho em 17 de·abr i L elo w esmo anno ; cidade 
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pelo dcct·e to n. :34, ele 8 de janeiro de 1890. E' comarca de 
seg-unrla entta ncia. O municipio comprehencle os seg uintes 
clisLl' ictos , povo':l.clos e logarejos: Ssbastiuna, R i1 Grande , Cum
pinas, com uma capell ii. ele Sun to An~cmio, Salinas , Lum iar, 
Co l'rego .Snjo, Vieil'a, C:tltst e, gstação do . Cons ~ lhe iro Plt"nlino 
e Pon te da Sa ud;:ule . I';ste ulttm o lagar r1 ci1 a tres kdometl'o~ 
para o su l da cidade, no cam inho qu ~ vae para o a lto ela s~rra. 
Jfl' ass im denom in ado po1·que n.nt igamente, .quando se fazia a 
viagem a cava ll o, e1'<:1 ahi o ponto da s:tudosa despedida elos 
CJ\le iam e elos r1ue li cav::tm. ,\ p~pul ação ela cidade é de cinco 
mi l hapil.antes, a elo di~tricto ele 10 mi l e a do municipio de 
20 mi l . J•,ntl'e os estabelecimen to5 inclu s tl'iaes ela cidade re 
leva mcn.,ional' n. important~ ola t·ia do Concgo, assentada no 
cen~ro elo um a g t·a nde pla ni c ie, em tel' ras da faze nda clenom i
n~tda Co nego, e J igada ao centt·o el a c idade por um a linha ele 
boncls . J~stá dividida em l res extensos pav imentos t en e:>s, 
m edindo o rrincipal, coherto de zinco, 840. metros ele compr i
mento por 17 tle l a rgo; o segunch, coberto ele 1elhas nac ionaes, 
com :1.:1.0 me tros de com prim ento pe>t' nove ele lat·go; e o ter
ceiro, ignalmen·te coberto ele telhas, com 82 met ros po r 8,40 . 
ele la l'go. Reunido t'lclo perfaz uma área coberta de 3 .548 
mett·os quadl'ados. Sob estes tt·es pavim entos é que e_stão a 
fabri ca e repartições a nnexas, onde func cwnam, a prop~rçao elas 
neceso idades cl servi ço elo fabr1 co os seguw les machm1smos : 
um ;,t mach ina elo a utor S ihl icke isen, da força de oito cav;:tl los, 
com a capac ichde p:U'a fabrica i' em 10 horas vinte mil tijolos; 
uma m:lCllina fmnceza, com 25 boccas, do auLot· Joly ele Bloi s, 
para pr~ pat·at· tubos , telha> fr a ncezas e nac ionaes e larlrilhos; 
uma machin a elo fabricante Sihl icke isen, da força de 3 1/2 ca
v::tllos, dando 180 voltas por minuto, com capacidade para 
fhbri rar 'L tt bos de :LO ate 55 centí me tros de d ia metr o; uma 
muchina, de força de um cavallo, do a u tor Yager, esta ma
chin a serve para reluzi r a pó fl'agmentos de ·ti j olos, telhas e 
pedra, cles lt nados á faiJl·icação ele diversos procl uctos; um 
eiCJvaclot· par a concluzü• o bano da p la ta forma e amassado pa1·a 
diversas machioas, um a p rensa par a t lhas fran cezas e ou tra 
pa1·a l:!drilllos ; um torn o r edondo, systema norte-amer icano, 
para fJ ueimar telli as, tubos e varit' s procluC'Los finos; dous fornos, 
systema Cassei , pant queima1· t ijolos. e te ll, ~s , .. tendo cada um 
a capacidade para queimar trinta e mnco m1l tiJ Olos e quatorze 
mi l telh as . lUs·tes fó m os commun icam o calor de um pa ra o 
outro, que rendo se, por canaes apropriados ; tres tanques e 
u ma machina pa ra lavagem elo barro e _u m ventilador para 
evaporação da agua. As te lhas tanto nac10naes como fra ncezas 
são seccas em extensas p1·ateleiras gl'aeleadas. Todo o se rviço da 
- Olar ia - é l'eito em ca rrinhos sobl'e trilhos D~cor il que 
asse nta m em todas as di1·ecções da vasta á rea por ella occupada. 
O movimento fabril, que geralmente se observa e tanto a~radou
nos, é movido pela agua que desce dos altos du mesma fazenda 
do Co nego e e conduz ida para o estabelecimen·to por 11m bte~me, 
rraleri a de madeira com 3 15 metros ele extensão, assen,tacla 
~o lll'e ()'rossos pilares ele t ij olos . Esta galeri a ·tem 85 centímetros 
ele Iar::;.o sobre 65 de a ltura . A agua é tocada por uma r ocla da 
força ele 18 cavallos. A materi a prima para o serviço da fa
bl'ic.t e os sens productos para exportação sã o c,mduzidos por 
Lracção r~.nim ada. Co ntigua á tabl'ica esl::i, collocacla a serra
lbeiria e ú pequen a dis ta ncia a olHci na ele car pinte iro . Damos 
em segu ida dons doc ,tme n Los, um importante e ouk o cu l'ioso, 
que copiúmos do li vro do T ombo da Camara Municipal. O 
pl'imeit•o versa sobre a ela ta em que Friburgo fo i elevada á vi lb, 
e o segnndo éuma r eprimenda passada por D. J_oão IV á 
Camara i\1unici pai. Vão com <t orthographia elo orig 1 na.! . «Eu 
1~ 1 -Re i Faço sabet• aos que es te Al va rú. vireJ.ll : Que Tendo 
estabelec ido no clistricto el e Cantaga ll o e Fazenila denommada 
Morro queimado bua Colonia de Snissos p,a t·a pr omover a pros
peridade desta meu Rem o do .Braz11, e devendo espe r ~n· que rla 
sua inclustr ia apli caria a fel'L ilidade elos :errenos q·1e lhe Te r.ho 
c.onceclido, r esulte em breve tempo pela abun~lan c t a dos meJos 
de subsis Lencia grandtl augm e n to ele populaçao : He t por be~n 
crear em villa o Luga1· elo Mono que tmado , e1!1 q~e se achao 
estabelec idos aquelles colonos, com a_ denommaçao ele Y tlla. 
Nova-Fl'ibut'"'O · e 01·denar qtte se eleJaO elos Jmzes Orc!Jnanos, 
hum dos Grphii~s , ~res Vereadores ,_ b u'm pr2'ouraclor ~o conselho, 
e do is Almotaces. os quaes adn11m s t~ara'l a Justiça na con 
fo 'rm idacle dos Regimentos, que I !te sao dados. pelas i\Iw h as 
Leys , e J ~ s ti l os do R e ino : E sou outros~m set·vtclo C1•ear do1s 
Oíücios t.le Tabelli ão do Publico J ud icial e Nottas ela mesma 
Vi l!D., ficando ao pl'ime iro anuexos os de escEivão ela c; ,~mara 
Almotaçar ia e Sizns e ao segttnclo o de E scnvao elos Orphaos, e 
os 'Officios ele Alcaide e Escrivão do seu cargo . Os quaes ser -
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nt•ao na Co nfo r midade das L~ys e Regime ntD, q ue . lhes são 
estabelecidos . «A referida Vi l la , que ficará clesmemln·ada da 
de Cantagallo, ter{L pot· 'l'el'mo o d is trito clit Frerruezia de São 
João Bapt i~ta da mesma Colonia , que a ii Maneta" cr~ ar ; e go
za l'á ela todas as pt•et•oga livas e pr ivilegias de qug gozão ag mais 
Villas dos meus R einos . Pelo que Mando á lVleza do Dezem
bngo el o Paço e da Cons iencia e Orde ns : Presidentes do Meu 
Real E rario; Conselho ela Marinha Rea:t, F azenda, RegeJor 
da Casa de Supplicaçiio. e a ·toclos os Tribunaes, justissas e 
guaesquer pessoas a quem o conhecirneato deste Alv nni. haja 
de per tencer ass im o C'Imp rão e g uardem E valerá co mo cm;La 

. passada pela Chancelal'i a posto q ue por ella não ha de passat• 
e o seu efliúto haj a de durar ma is de um anno sem embar~o 
da Orcldoação em con tra rio. Dado no Rio ele Janeiro aos lres de 
,Jan eiro ele mil oitocentos e vinte. - Rey Thomaz Antonio ela 
V illa - Nova P(}r tugal.>> « Dom J oão pot· Gràça de Dens Rei elo 
Re ino U ni :lo de Pot·luga l e lo Brazil e Algarves, daquem e de 
a lém ma r em Afl'ica, S~nhor Guiné e da Conquista Navegação 
e Com mercio ela Tbiopia, Ara bia, Pers ia e ela In dia e tc. 
« Faço sa ber a vó> off'tcia es ela. Camat•a da. Villa de Nov~ Fl'i
burgo, que sendo vista a in cul'i alidade, com que nos despachos 
que profleri stes e m cum priment o de uma carla de ordens passada 
a requenmeu to de José de Souza Coe lho sobre a Sesmaria que 
me peclio no Distri cto dessa Villa vos attribui stes o titulo e 
denominação ele Senado . Sott servido extranharvos a dita i ncu
r ialiclacle, por vos não cou1pet ir aquelle ·titulo, e denominação 
devendo apenas di zer A cordcí o em Camara . «E outro sim vo~ 
extranho a o utra incuri a lidade . com que la nçastes os vossos 
despachos no a! to da pet ição, o que súm enLe compete aos Tri
b lln aes R égios : Devendo por is>o co nforma l'-vos, com o estilo 
e pl'atica dos Officiaes el a Camat·a des ta cid?L de sem embargo de 
de lhe estar concedido· por especial Mer c& Régia o ·titulo e 
clenominaçiio ch Senado da Ca·mWI·a: O que tudo assim havereis 
1jor entendido, fazendo registrar esta Minha Ordem no> Livros 
competentes p~ra sua In teira execução daqui e m diante , e 
d <t nclo con t~ á Mesa do Meu Desembargo elo Paço de se fic::tr 
assim oi.Jse J· va ndo, e ele fica r r egü: trada a mesma Ordem. - E l 
Rey Nosso Se nhor o i\Iandou pelos ministros abaixo assi gnados 
de seu Conselho e seus De8em bargaclores do Paço Joaquim José 
da Si lveira a fez no R io ele Ja neiro aos tl'es de Feverei1·o de mil 
e oito cen·tos e v in te e um . Bernardo .Tose de Souza LolJato a 
fez escrever. Clauclio José P ereira da. Costa . Antonío Ro
d•·igues TTelloso ele Oliveú·a ." A es te Officio a Cama Municipal 
r espondeu pel<t seguinte fórma : « A Camarada Vllla de Nova 
Fl'iburgo com o ·ma is pro funde respeito e humildade rece beu a 
r eprehenção que vossa Vossa llfagesta de Houve pot• bem cliri
g ir-lhe, pelo Rég io 'l'ribun al ela Mesa do Desembargo do Paço, 
am ela ta ele tres ele F eve reirrs elo corren te a un o. A m esma 
cama fica na int i ligéncia ele não lbe competir a denomin ação de 
Sen :zdo, de não da r despacho no alto elas petições e tudo fica 
r esgistr ado no competente Livro para in·teira observação . 
Deus Grande a Vossa Mages tacle, em 2 de i\fat·ço de 1821. , 
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OLIVENÇ A. Vllla do Amazon as . Accrescente-s!') no fi m : 
O mun. é regado pelos r ios Solimões e Bogar i . 

ONÇA. Rio do R io de J anei ro, ali. elo I tabaQoana. Em 
Joga t· el e R io de Janeiro leia- se Minas Geraes , e accrescente-se 
no fim: Em sua foz faz o limi be entre Minas e Rio de. Janeiro. 

OR I X IMINA. V ill a elo Pará. Accrescenle•se no fim : O 
mu n. e ainda banhado pelos rios C:tmin à-m iry, Cachoeiry 
Arapucú ou Arapecú (es tes affs . do Trombeta~) , Acapú, Crava i' 
pelos igarapés : Queim ada, 1'amanco, 1'abocal, Estreito, cu1 
rnarú, do Boi, Ma ria dos Anjos , Caraná, Coal á , Mongubal , 
Cavado; lagoa Jacupó .. Arapecú, Juquiry-müy, Sapucuú, J a 
raucá, s~rri nha. Nelle ficam as i lhas dos Ouriços . 

OROBÓ. Vill a da Bahi a . Em Jogar de Villa leia- se Cidade. 
Linhas nove elepo is el e 1877 accrescente- se : Foi elevada á ci
dade com o nome de Itaberaba pela Lei n. 176 ele 25 de junho 
ele 1897 . 

OURICUR Y . Vllla de Pernambuco . Acc rescen te-se no fim · 
Com prehcnde os povs. Serra B1·anca, S. Gonça lo, Cam pinas · 
S . Ped ro e Queimadas . Na co rdilheira do At·nripe, que div icl~ 
ease m lln . com os Estados elo Ceará e elo P iauhy , avulta o 

o 
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pln.nLio da mandioca, o cultivo da canna,, e em pequenn escala, 
o café. C r i ação ele gado. 

OURO FI NO . Cidade de Minas . Accl'escen te-se no IIm: Em 
i ele jancil·o ele 1SOS publicou o .Jo,·nc~i d J ('omm~· ·cio n se:;-u in t.e 
comm uni cação que lh e di ri o;: i. " A's :~ 1 ft! rh tar!'le deixei n 
cidade rle P ous J Alegt·e em clirecç;io a Ottt'O Fino. Pnsse i pel as 
eshtções da l:lorch da M:ltta e ele F ranciscn ele Sú , que são as 
duas qu e existem en Lt·e aquellas cht1s cidades. Das clu;1s eo l.u
ções é mais import:t nte a p :im ei t·a, qne Ji ca sit11a cl a a kil. e 
meio elo atTaial. T em este u mas cem cas~s disseminadas pot· 
cliversns collin ns, a egeej ~1. matr iz e <t capei linh a de Santa Cem:. 
Denomin~-se Bo eda cl r~. J\J a LLa por fic~r n o começo ele uma re
gitlo coberta el e m a ttas , qu e se esten de aM Fr;cn cisr.o de S:.i. e 
qu e épet·co t· r icl ;c pe!aE.rle F.Sapucahy . A's5 J f 2h ~ t·as cla ·tarcle 
cheguei ú estação ela Om·o Fi no, di s;ante 225 kils. ela Soleclacle , 
entt~e as es t :t~ões de Allulpho Ol yntho e Francisc0 de Sú, 16 kils . 
rli s ta n le rlesta e 2 L claquell a. Obse rvada da estação, a citlacle 
não e vista em todo o seu conju ncto, o sólo cl <t encosta em qne 
el l ~. Oc;t s ituada, é algum tn.nto acciclentado, de sorte que <t 
' 'ista do obse rv :ulm· só pócle a lcançar uma pade de lla . :Jon e-lh3 
aos pés o ri bei l'iio de Oul'O F ino, em cnj a mat'g"•!lll esq. fi ca a 
c icl acle e que desagua no rio M,,g·y - guassú . Após uma subida 
faLigan te, chegn.- õe a o m eio ci;;. c idade, que, p osto estar e m 
um alto, nãn olfe rece uma vista ap t·azivel. Por t~cla a parte 
cleft·ontn- se com montanhas . n ão se vendo um a só c~ mpi na , o 
qne dá ús cid ades collocadas em pontos e levados um t•isonho 
p~ norama . 1\s r nas , em numer o de 20, são q•.tasi ·todas de la
deira, a lgnmas pl anas, ele um bar1·o pegaj 'JSO e ele d iffic il ·tran 
s ito quando chove : são limpa <, est:·ei ·~as, a lgumas compeiclas, 
como as de nomin adas 21. <le \. IH·i l e Julin Bt·anclão, sem calça
m ento, nem p asEe ioB·. Stio i.lluminadas á kel'ozene . As casas 
~ão quasi todas do systema anti go, h ·tve ndo algumas el e con
s tnt cçiio modet'lla, mas pequenas e a canhadas . Não vi um só. 
p,·eclio que in vocasse minha attenção . Todos e!lt· s são cons
trui dos á beira das ruas , sem j a rJ im na frente nem aos lados, 
o que clú ás e<lirlc~~'õ e s, a lém de um a~pecto fe io, uma monotonia 
clesagt·acbvel. Ha pouco movimento nas ru n<; ; a cel'tas horas 
elo dia parece um a cidade cleshal• itac!a . A pop., C'llll') em qu;cs i 
todas n.s cidades mine i t·as v i v e reelnsa no in te t·i or das casas. 
]Jess imo systema qu~ ev ita tt socia l;i liclade, a lém de ser nocivo 
á sancle e dar ú.s poro ações um as pecto ·t eis e e mel a nch olico . 
Convém que ns famílias m ineiras modifiquem esse hai:Jit", j á 
Mo ar ra igado . E' prec iso que as cidades most1·em um aspec to 
m;cis festi 1'0, mais a legre. Não se vive, vegeta-s,e em qualquer 
cid<it.le de Minas; ne!las não se encontra a vida e a a nima ção 
qu ~ e ncon tt·e i nas cidades paulislas. Nestas as fu milias entt·e
laçam-se, visitam-se, as casas têm um aRpeclo muito outro ; 
p elas ruus encontram- se moças formo·sas . distribuindo um sor
r iso ou um a palav ra amav e l ao cavalheiro conhecido que e n
contram . O comme~cio de Ouro Fino é na m ót· paete es tmn
g~iro . A inclnstria é limitada . Nr, praça 15 ele Novembro 
er"ue- se um j a t·clirn todo cer cado ele arame farpado, com um pa
'·ilh ão no centro e te lldo em frente {t pM ta pr incipa l um chafariz. 
Del'ronte e em Joga r ele t·ado fi ca a egr.•ja matri7., que foi cles
m oromtda, tratH•clo- se de cons~rnit• no mesmo loga l' um a cu tr a . 
A cadeia, qne é o pl'incipal edifi cio ela cidade, é n ova e bo:tita; 
está siLLtadu em um a lto ela ))l'a~a Municipa l e cont ígu a ú Casn 
de M iser<corclia. T n fe l izm en \c parrccu - me não ofl'crec t' a pt·ecisa 
so lirle7., pois cs tüo às pa r edes rac!taclas em clive:·s :Js pon Lús, 
<~pe7.at· ele ter s ido ina ugurada b a tn3nos tle dou ;; a nnos . Com
põe-se cle dous puvimentos; no primeiro estão as pdsões e o corpo 
d a guarda ; n o s ~gnndo fnncciona a Garoara Mnlli cipa l, em ruj;c 
s,_,J a dão audienci tt os juizes . A sah ela Carnara é simpl~ s, 
pnrém decente ; nela acha m-se ·o;; re~r:rtos elo uenemet· it.o ma
rechal Flo ri ano, elo De. Pt'nd e n~e el e Mora~s e el o c iclacl ão Julio 
Brandão. !!:stá vo tada um a 1er i.Ja para o estabel ec im ento ele uma 
bibiiotheca. A Cv:sa ele Misericorclia é um eclilic io de tam;cnho 
r egulat·, em fel i1. si'Lttação , pois fica dista nte ela cidade e em logw 
elevado . Bravemente se inn ug 11t·arú . O matadouro é um pe
<rneno e elega n te ecli ficio, r edondo, constt•niclo ele ti.Jo los e foeraclo 
tl e 7.inco . J•; s lá s ituado a um elos l ncl os da ciclade, na margem 
ela E . ele F . , em Jogar plano e pet'to elo t· ibair :io ele OLiro J.1' illo . 
O ce miteri o, que va i se 1· r emovido, fi ca cli;;taote ela d clacle . N a 
i't·etüe clell e se es ta cons truin do urna capelliub a de S . Bened icto; 
e na sua pa 1•te poste l'i or e á p3q .ten <t dista11cia fica a capJ!la ele 
Santa Cruz, sobre um a co llina . O mer Jado é pequeno e sem 
el ega ncia. Niio compor·~a ·todos os generos que acodem a elle . 
A cidade possue 30U precl i o'; 30 casas com met·ciaes, clous hoLe is, 
dous t·esl aurantes 1 um bilha t·, uma pha rm ar;ia, cinco olarias, 
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utna rabrica rle cel'l'eja, um1. cl~ inclnsLria cer amica, u ma ~ypo
gt·aphi<t el e pt·upt·iechv le ela Cam:H·a, ond e se imp t·i mc n. Gc~~et:c~ 
de Otwo Hino, trcs medicas e qwttro advogados provisionados. 
I-Ia na cidade duas escbs . pu i,Js . estadoae.; e d uas municip<t~s , 
uma noc t,.trna e o IntitnLo Municipal ele ens ino secu ndaeio 
m·eaclo e m l 8J6. A agua ca nalisa lla pa ra dons chafa ,· iz Js 
é má e e.>cas>a, n ã ·J corre ndo as bicas cluran te mui tas 
h oras do dia . A população pag.t a agna. qu~ é co llclu zich em 
carl'Dças ela bica d o Souza e elo co t•rego ela Gmlh~, alrtt<en te "' 
rl ' ribeiriio el e Ouro Fino. A ciclnrle é contor nada pelas ser t·as 
de Sa n ta Isabel, F e ij oa l, Forquilha, Bnenos e Palmi lal. Com 
pt·ebencle os povoaclcs S . Selms Li ão elo Pr.itnllo e N. S . ela P ie
cb.de, ambos c m c:tpella e esco las. O nmn . é ri r1uiss imo pela 
puj a nte hvou ra ele ca f~ que po s'>:Je . Nel:e fi cam os clist.~. el a 
c idade , ela Jacuting<, elo Cam p0 Myõtico e elo Monte S iãn. O 
eli s t . tia ciclacle expoi·ta :;~nnualm e tl't e 50 .000 u t· t·obas ele cafc, o 
de Monte f.ião 50.000, o ela J ucut inga ::lOD.OOO e o elo C;J.mpo 
i\Iystico 20 .000 . NestL' ui Lim o clisü. eu lt.iv ô'l - >e a uva, havendo 
quatro fabricas que exportam 150 pi pa3 ele Yinbo pot• a nn o ; 
silo pl'incipaes cultivaclot'eH o vigario Xis to e o ca pitão B l'i
gagão . Ne lle se nc ham acclim aclas e dão com vanl<tgem a oli
veim, a n ogue it•a , a macie ira e a. f) ?. t·e i ra. A cida'le t?m 
2 .000 habs . , o cl is l. 15.000 e o mun. 30.000 . Fic;t a 85:; metros 
ele a lt ttt'rt. ac im a elo nivel elo mat· , na cst.açio, P. a 905 no ponto 
mais nlto ela cidade. A r end a municipal aLLin ge á quantia rle 
160 con~os ele t•é:s . O cltma é Jll.ll'O, be nign o e RP. cco . Não ha 
moles·ti;ts cncle micas; as epidelll ias .i >í nm is nsso ll a raru a po
voaç.ão . As es t ações são b~m ::tccen l" acla.s, fl' ias no in VP-1' 11 0 e 
qu en tes no verão . As geadas limitnm - se ás va•·~eas . A ci•!acle 
te m quatro p t·~. çM: Quin z, ele N ~vembr o , Vin·te e Qntro ele 
F ever e <t'O, S . 13ene:lic\o e i\Iuni cipa l. A Cnmara, no intu ito de 
evitar a mo,tocu!tura, eõt:ü>e loceu premios pnl'a os cul tivatlo res 
d ~ cereaes nn importancia de G:OOJ$000. T rata-se de abas lece r 
tt cidade co m o~ ce ll e tl't e ag- 11a po t tve l, que eleve l'ir da se rt•.t 
elo Feijo: tl, n;c clistanci:\ ele oet•l kils., pa ra o que a Carnara 
volO <t o nece.>sario credito n n importa nc ia de 1i!0:000$00U. A 
seis kils. tla eidade ha um a pon\e de macl e i t· ~t sob t•e o rio 
i\Iogy -guas~ú , n a e11. t·ad:t el e Ottt'J Fino para o Mo nte S iiio, com 
i2 meLros de vão sem est?ios . O mun. co nfin a com os mun8. 
rle Pouso A lcg t•e, J .tgtnry, Caldas e Ca t·acol, elo E stado de 
Minas, Brag<tn çtt , Soco r m , Itapym e E spil'iLo Santo elo Pinhal, 
do t!e S. P;tulo. E' regado pelos rios i\logy-g uassú que at. r a
vessa o mun . ele leste a oeste, Ce rvo, Mandú, qtte n asce no 
mun ., Antas , Pjnhal, E l eu~herio, qu e estabelece as divisas ele 
i\Ii r. a~ com S. Paulo, e por uma infinidade de co,· re••os. E' 
percorri do p ~l tts se t•t• as elo Cervo, Feijoa l, Albertão, PaJmital, 
'an ta Ts:tbel, For c1uilha on morro elas iVIa111 a s, a lém ele ou~ras . O 
eclific io el a esktçà•J ela Est t·acla de Fen ·o Sapu ca hy é lllll pat· 
clieiro, improprio até elo mais at. r .~ z a• l o a l'l· uial. Convé m ser 
subs lituielo co m a maior Ut·gen cia. Out·o F ino é um a cidade 
ainda nova e promissora el e um gra 11cle fu ·turo. Mui lo Lem coo
pet·aclo p:tra o desenvolvimento ela cidade o int elli getl'te e 
ilJustracliJ D1·. Julio Branclãu, ;c quem , com .insta t':t z:io, o 
povo iclola tt·a c a quem sagr ou com o titul o ele benemerito. 
A denom inação ele Ouro B'jno , sua s iluaç~o e aspect·J ela c idade, 
ind icam qu e~eu~ primeiros povoadores foram min e iros (aisrc~
cl(•1'CS que, encontran lo nl1i g randes jazidas ele ouro, det.e~·m i
ntu·nm o estnuelec tnP nto da povoaç:io n as c it·ctunl'izin hanças 
el as lnvl':J.s, h é•j e abanclonacl;ts ; povoação qne pa1·ece fl ot· esce:t 
rleprc.ssa , vis Lo como jú el'a pa roch ia no fim tlo ul Lim o s~cu lo, 
pet·te nce tldo á ent ão vi ll a ela Campanha . ~'oi e levada ú cate
gor ia· ele villa pel<t L ei Pro v. n. 1.570 de 22 de julho ele 185S · 
rebaixada cle>sa categol'i a pela ele n. U J97 ele '14 de nove m b t·~ 
ele 187 J ; rest~ll t' .1da p~ l a el 3 n. 2 . 658 ele 4 ele not•embro de 
1830, que elevo u·a t:J.miJem ú catego1·ia ele c i ·l ~de . Foi creada 
comarca pela Lei P rov . n 3.792 de 27 de julh~ cl r, JS89 e clas;;i
fi cac!a de s~g· < nda e ntt·a ncia pelo Decr eto n. 229 de 27 ele feve
r eiro c[ , 1 ~90, e ele primú ea por Acto ele 22 ele feveroit•o ele ·!892. 
Ju nto ela cidade ex i s~e um a ronte de agu:t ferrea, (jtte n ão 
ousl.ante \el' benefic iado a muitos doen te s, estí~, ent t•e lanto, e m 
l as tim ave l a bandono. A' direi La ri o ribe ir~w elo Ou<·o Fino exis te 
um ;c m acbina ele IJgnefieiar café , movida a vapor, na pro
pl'iedacle elo cicl;t cl :io Joaquim el e l3~r t·os. I-h s ; bre aqut• lle 
ribei<·ão , na cidade, clnas pontes , uma ele fe,· ro atmvesõada pe!a 
E. rle F. Sapucahy e uma ele madeira. D,Js cli>Ls. cl;t cidade é 
mais im por t:1n t.e orle Jncutin g:t, á mat·g m clit•. rio rio i\Iol-!y
g uassú, n a di sta nc ia cleelous kil s ., se t·vitl o pel a E. ele F. Sa
pucahy, q<te ahitem uma es tar,,ãoe collocada em um outeiro. O 
at·eaial ·tem um as 400 casas, m ·titas ele constl'lteção modern a , 
matriz e capella ele N . S. el a Apparecicla. No. dis~an c ia de nove 
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kils. cone o rio Ele ;1 therio . O clis~ . expol"ta 300. 000 a rrobfl.S el e 
ca fe. A TI.ecebedoria rende 1•!0. 000.)000. 1:-Lt um tal ou qn:d 
cinme ent1·e Pouso Alegre e 0 :1ro l1' ino. Em pa1·te isso é b m1, 
porque estimula us du as cidades a pt·og recli t·em . A topogn:tphia 
el e Potl>O Al3gre é mui Lo mais bJ niw., a cidade e nHtito mnis 
extens :l ; tem m a u·iz e um th e:Hr 0, o que Ouro Fino não tem; 
o mercaeiiJ é maior; a cadei a, pos to que n ão te nh a uma 
rachada tão bonita, é to davia ma is su licl a e muito mais espa· 
co>a ; as prilças ~ão de maior e"tensiio; emfim, Pou 'o Ale ore 
é uma cicla(le plan(t, niio tendo ns l .1dciras ca?·dia·as de O~•·o 
Fino. Nestt\ cidade h1., porém, mais viel a , o comme1·cio é m:1.is 
nnimnclo, a~ cas:t.> Íle melhol' go~to e o ·mun. muito mais riM. 
D:l Soleclacle até Ou t•o F ino a h;, ele i<'. Sapucahy não tem um 
un i co tunnel, 

p 

PACHECOS . Log. d o Rio ele Jane iro , no mun. de Nyterõi. 
Em L gar ele Nyte1·ôi le ia- sa S. Uonç::do e acerescenle- s e no 
i i m - com d 11as escho las. 

PACIENCIA . Log. do Rio de Janeiro, na f,·eg. d e Ita ipú . 
Ltnhas duas , em Jog ar de Nyte rõ i, leia-se S. Gonçalo . 

PACUHY. Rio ele Minas. Accrescente - se no fim. T em suas 
n :Bcent~s na Logoinlla, ·JS kils. ao S . ela c idade de Montes 
Clat·os . Recebe pel:L m a rga m dit· o T ;un bJ ril e o Murzellu. 
'l'ambem escrevem Paqny. R eceb9 mais o carrego P~cle r
n ir<J~. 

P AITUN A. Rio rlo P ará . Accrescen te- se no fim: O S r . O 
Derb.t diz: « q Paituna é um fu ro que va' elo Maecurú alg ;ms 
i G kds. para c1ma, anele cl<>se mboc .t n :J lago g l':t nele el e Monte 
f~l egTe p~ra o Gut'upatuba. Do mesmo modo I} 'Je o deste u:-timo 
r1o, o seu cnrso está todo comprehenclielo na v a1·z~ a ou phtn•cie 
ele alluvi;lo ela~ e nchente;; rio Amazonas . E' uma estre ita cor
r~n te ~\ e agu~. , excess i v íl.men te Lo t·Luosa, correndo em gera l, na 
du·ecçao de ll.. e rec l:' bendo etn se 11 Cll l'SO ac; ugu él s que se 
eacoam ela p l;lllicie elo gJ'e1·é pel.J s igara pé,; de i\<laxJr;i e l!l reré . 
J!;, cep ~o qu ando ell e es Lá fech :tdo por veg-etaçii·> (c.1naran:c) e a 
via de co Jnm •Jni cação pt·edile - ~a pa 1·a as povs. rl o ~l<l" Cllt'Ú ev i
tanelo·se mni La> curvas, atraves~a nclo po t• cim·t dos campos 
inu ndados e em um lagar, pet·Lo ela extremidad e superi or elo 
f'll? 'v , por um canal art i ficia l derivado elo :\Ia eeurú em il irecção 
a um ponto do Pu i tuna , no qua l uma c.le suas voltas appro 
xima-se do rio a l g- um~s cen tenas ele mett·os . P ur este córle, 
cha maelu o Cavado, a ai ua penetra cem IOI ' tJ correnteza e e ~le 
·tem m:i t• e put~wão entl'e o~ canoe iro;. Em ger~l a co: l"e nteza do 
rio não é uotav ,•lmen te fn·te , pel"Cienclo a corrente a sn:1. f·J r ~a 
com o transbor dame nto pelos campos aclj·1ce nt ~s . Em um 
Jog ai', corntndn, tentando ele novo e ntrar no rio de roiô de um 
curto cl esri o atravé> elo co.rnpo, para e 1•itar um a vol ta, en ·;o:l 
tnt mns com uma conen teza mnito vio lenta que pa ra ella se 
dit:igia por 11 111 a passn gem r s~re i t. a, e roi só ;i custa elos mniGres 
eslo,·ços qne polle:nos vencer con tnt a co :T enle . As SlD.s mat·
gsn!l s:io ge 1·a J ment ~ m 1ito l•a ixas o aprese ntn.m nmit1 po~tcns 
siLu:tç.õe; hal,i t.t v ~ i s clu•·an te o an no inteiro. H a, e JYtJ·e tan to, 
pa ra. as c<.~.bece iras do rio <d!J IIIIHl.' faze ndas ele "aelo e nume
ro~oR !'anch os provi sorios h al>itaclo> clnran t~ a e~tn.ção ela secca 
pe los v:tquciros cl:>S compvs de t~>Tc>firme vi ;inh os , q 1e ~ocam o 
se ·t gatlo pa1·a pastar na varzea n eHe t ~mp o . , 

PALHO:;JA. PaJ•ochia da San ta Ca~h arin a. Linha primeira, 
em lo_qat• Lle pat•ochia, lc ia-s 'L Vilb e !111l ll., e accre>cente- ;;o 
no lim. Foi e leqlrla á categoria el e vi l~ a pelo Dec. n i ·q de N 
de ab !'Í l de ISO-! , que corutitnio o mun. com as f.-egs . clõ Sn.ntu 
Alll:ll 'O rlo Cnba lào, [!;n e.1lla elo B!'Ít·J e os cli s ts . ele Th~re
SO[!Oii>, Sa nta lzabd, Capiv:n·y e Culoni a i\J il itat· ele Santa 'J'h :· 
I'ez:t : e cl e tJ - Ihe porl•m i te.> ao N. o l'i o lnuuu by e. v.o O. os 
l im ites elo m c1n. de S. José. 

PALMA. Cidade ele Goy::tz. Aect·a~ cenle -s e no fim: O mun. 
é l•a nh aclo pe los rins i\laranh ão, Pa lma, S. Jose, Cruz! it'O, 
co:regos Cass iano, Pialianha, Urubú e Uh:i . 

P A LMEIRA. Villa elo Par:J.n;í. Acc 1·esce n·te - se no fim: Foi 
e le vada ;i cid ude pela L ei ele \J de novembro ele 1897 . 

PAL il.·lEIRA. P ov. do Ce::t r á, n 'J mu1l. ele l\Iamngn~pP . Em 
lo!!at• de Pai me i r;t , le ia- se : Palm ei1·as . E ~. c crGs~en t·J- se no 
li ill: Fni c leva,ln à ·villa c1m o n om e de S i\ra J ardim pela Lei 
n. 3:i2 el e 21:> de ju lq J }le iti\)7. 

PANAPUCU HY. Em logar ele Pana pu~uu y le ia- se : P<t~·a 
napucuhy. 

PANELLAS. Vi!la de Pdrnamlm~o. Accre s ~e nle-se no fim· 
Foi transfe1·i la a séde do mu n. para a Lagoa elos G~ Los pela 
Lei n. 20 de 24 de março ele if97. 

PÃO DE ASSUCAR . L~g. do Ceará. L inhas duas. Em 
logat· ele te t·mo ele S . Fran cisco, Joia-se . lermo de Ita pipoca . 
Accrescente- '<e no fim : Ne ll e exis·to uma cap:~ l l inl•a el e . José. 
D2pencle ecclesiaslimente da parochia d.; S. Bento ela Amon
lacla. 

PARÁ. Rio de i\I inas. Linha5 ·t1·es, depo is de TI.eeebe, accre'l· 
eenlc se: Sali ;re, P enado, S . Pau lo, Catalã0, Gall' ão, Rip~ch, 
Ca mpo !l.leg,·e, C11:1rn ec.I, Cat·J osos, Cordei ro, C1wha , Ibchn, 
F omo, Ar~O$ e Rtacho ela Barr;l. Acc J·.;~ce nte-s ~ no fim : E; 
mal'geado pela 1!). ele F. Oeste ele Minas , 

PARACURÚ. Antigo mun. elo Ceal':i . Acct•escente- sa no 
fim: O mun. limi~a-se ao nascente com o ele S:Hue e ao poente 
com os elo !l.rl'ai a l e Tr<.~.h i ry . 'J'em 8 .500 ha ln . Lavoura ele 
canna e al_gucláo. O ll1tln. é cortado pelos r ios Cut·ú, S . .Gon · 
ça lo e A111l. e compr,·hencle os pov.<. S . G-onça lo, Cnn!.ll 
lJ rancle, Serro te, P oço Doce, Siupé e Paraz inho . 

P A RAFUSC? . Pov. ela Ba hia. Linhn. ia, em lagar ele f 1·eg, 
ele .\. lJr,Lntes l e 1a - ~e no mun , de Sant' . \.nn a do Catú. 

PARAHYBUNA. Cidade de S. Paulo. Pags . 70 l inha~ 32 
depois cl•.• ba it•t·os accrescen~e-se Pinha l do u!'á t·chJ;o , iliinho~ 
qu3it•o, Telles, Pimentas, H.omana , Felix , Escammuca'. 

PARANÁ . Rio . Accrescente- se no Jim: O J3;l. J'ii~ ele i\Iel "a· 
ço, em ~et l Dicc . cit . , diz o seguinte a 1·espei to desse rio· ,;~E' 
ror maclo pela jnnccão do rio Grande e do f' <tr <J. Jlll.hilia : um 
pauco a S . c[ ,, pa L" a ll e lo 20• . Não tem impeJ imenLos ele n ~Íve!!·a· 
ção a té o sal lo c!::> Unob·top ~n!Jtb , _ na distancia ele proximamente 
20 l ~ g 1as. O sa lto é mais b;l.i:w que o elo Tt:1.pu ra; t~m 10 me
~~·os Lle alto, .nas tem um ctua1·~o Ll J lcgu.l ele la 1·g nra. Fónn a. 
g rande num ero Lle s t li e nc1a~ e l'eentl'ancias; pa recendo se r p l·o
clur.ldo pela mesma base de ped1·as q ue cm·t:t o 'l'iét~, no It::tpll
J' a , a unn Je_gua c~a h t : em l 1nh :~ recta ([i' lore nce) , Naquell e in 
ter vallo tln J Unc; ao dos clo• ts n os ao Ueub>ipOn"á e"tram na. 
m twgem cli •·. rb Pa l":J.n·i os ribe ir ões ele .''üntti- Quüe>·ia dn 
P MUan9 , do D ;/Jclou.·>'<J _e ~ l_li)lli,·ão-g>"Cbnd~ , cs_le logo a~ima 
do sa lto, e pela esrr . o nbetl' itO dos Dourados , CUJa roz fica se is 
legttas tamberu a cima do D t·ubupon g·;'t. Uma le"ua aba ixo d este 
esti a foz do Ti3té, á margdm esq. ~ Nes ta alt~~- ~. e dn.hi parn 
ba ixo a largu ra elo Par.tná vari a de 20) a i.UOO b1·ae. a•. Da foz 
do Ti e_té á do Ivinhe ima, n avegou-o o p equeno vapo~ T,·a,ma,n
rTc•l~>ht em1851, e~lC?ntun :lo apenas ba ixios e r eci [~s f[lte se 
cld'í1?ultamr./11a.s, na~ 1m ped•3m a navegaçàJ . Legna e me in abaixo 
d tl. foz elo lw te es ta n a oppJsta m arge m a do Su.r:uriú , d e 40 
b1·aças d e larg J. Um pouco ad iante t·e e it'es de nm e outro lado 
do _ri o clei"nm_ e. m mciu um estre i to cnnul, anUo a a!l'na redo
moin ha com v10 lencia. Ne;; t , lo:;a 1·, ch a mado o J upi b, p><ssa m 
as can ôas chbrando os remos pl.l'a arlq •t il'it• maio r velociel:ule e 
n1uitas ve7.es p ~ts;;:tndo à s il'g;t. Uma leg- ua.. dep1i3 e ncon tra-se 
a I~lw- c9mprl'ic•, que lem elnas legua~ cl ; cxbensio; cl nas leguas 
aba txo ~les~a de s o gn<~. pela esq. o Agtu>peln, e nma e m~in le
g u-.t a1ltanle começa o archipelag.:> das l\Iuitu~ -ilhas, ele t1· es le
g "" de rxt.e ns:i o . Nes t~ io~e r1• :tl lo ent1·a na mar"e m dit·. n rio 
Ve.-cle de 28 a 30 braças de ia•·g1 . Dn:~s lcg •tas e ~1eia a lnixo ,[o 
a rchi jP lago es ta n i lha de i\Ia.n·~el- !Iomem ', e lo·~o n])a ixo a 
bo.:ca de Illll l' iheil'io, na mat·gem clit•.; 10 leóu ·ts ~1cl ia ate está 
a foz elo ri u P<~rlo, ú mar·gam !lit· . Na disttnci a d <: outras 10 
legnas cl esa g<~n ;i margem esc[. o pe~u ,no rio ele Santc- A.nxs
tcv·i? _e 1~ a diante e rio me~mo la' lo o Pc.r·auapa.ne})la . cleft·:J11te 
de CHJ U fo'l, e ma1s pa t· a baiXO fic ·t m as diversas boccas elo JL'i 
?? h ;imc~ . Oit'l leg11 a s abaixo cle;ta'< a1Il11e p·la esct. o 1·io locbhi e 
q11at1'0 <~.diante, pe ln. cl ir. o !lm cbmbahi, haven:lo e ntre este e"' 
ul~ i m a bocc,t elo Iv t nh e i m ;~. a elo l'ibeirão 1Yc•mnhi e ele oat t·o 
meno1·. s~g ll e -s·, IH distan cia ele cl u ~t s e meia legua~ a Jlha
_qJ·cm~z , , de 16 a 18 !eguas ele compl'im e nto . No cau~ l qn~ fÓJ' lll:l. 
c ~m a marge m di r . elo r i o clesoguam os ribait·ões 11Ú t?"C>cahi, Pim-
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Jahi, Mantmui e o Jgualerni. l'res legu as aba ixo da foz deste 
ltlLimo, estú. o Salto-g>·ande de G1teby>·á, ou elaa Sele-qwJicbs, 
cuja posição detet•mt nada pe los comm tssat•i os da demarcação de 
lirnitl3s, de 1872-1873, é il seguinte : lat . 2·!0 3' lti" 'J2 S. e lon g- . 
H 0 G' 0 ,30 O. do meridiano do R io de .Janeiro . Segun do o 
Bclatm·io dos mesmos commissal'ios , o Paraná,« depois de apre
sentar a larg lll·a ele 2.2(}0 metros ac ima da primeit•a queda, r e
duz-se a um canal de 70 metros. A altura elos paredões deste 
ea nal, ac ima elo nivel de suas aguas, é de 28 me tros . A r oclut, 
de que são formadas as margens do Paran~ a baixo do rio Pe
lotas (aba ixo do SalLo) é de g t·és compac to e dispos to em ea ma
clas horiwotaes e vertlcaes, apres ?n ta nela essas camnclas uma 
côr negra e luzid ia . Bar ometro 7-!8 met ros . 'l'l•et·mometro 2:3•,5, 
no meio dia . Neste ponto deiJ.:a o P araná ele banbu o •en·ito
rio de Ma tto-Grosso, cor.-endo dahi para ba ixo entr e a prOVlll
cia elo Paraná P- a rep ublica elo Par aguay. Fo i explorada. ape nas 
a parte deste ri o comprehencl icla e ntre as bocas do fvinheima e 
Ivahi , cerca de 55 kils. E' navegavelnessa extensão por· vapores 
de Om,9 clecims . ele calado . O ca nal tem 2 a 20 metr os de fu ndo, 
mas o rio, crue tem grande largura, está semeado elo~ ilhas , 
que difficultam co ns ideravelmen te a navegação. Nas s uas mar· 
gens encontram- se rochedos basal ticos ele 20 a 40 metros . Nas 
em inenci as lia terrenos ap ropt'iados para colonias. » - (Rela
t o?·io do Ministe,.·io ela Agric1~lwra de 1875,) 

P ARAN AHYBA. Cidade ele Matto- Gt·osso. Accrescen te -se 
n o fim: Em 1897 r eceb: mos a segu inte informação: ((Es ta ci
dade está collocada a !!] , ela capita l do Estado , ela qua l dista 
iGO leg uas mais ou .menos, A com., que é composLa ele um só 
mun. divide pel o rio Ver de do Norte com o Es tado de Goyaz; 
}Jelo rio Paranahyba com o E stado de Minas Ge t·aes; e com 
S. Paulo depo is ela embocadura des te no rio Gr ande pelo rio 
Paraná, T em a com . ele e" tensão ·tanto de N . a S. como tl e 
~- a O. 400 kils. poúco mais ou menos. Dentro desta vasta e 
fertil zona n ascem os rios seguintes tribs. do Paranah yba : ri o 
Corr ente com 50 leguaJ d e cm·so, elo Peixe ou Aporé, com 50 
le.,. uas; ribeirão elo Ba n·eiro, com 15leguas mais ou menos; 
1·ibeirão de San't' Anna, com 25 e ribeirã o elo Fot·moso, co m 20; 
e os seguintes tt·ibs. do Par~ná : rio Santa Qui taria, com 25 
a 30; Sucuriti, com 60; e rio Verde elo Sul, com 60 . A sua 
indus·tria é a cl'iação ele gado bovino, cujo numero attinge a 
100 ou 120.000 r ezes, sendo muito not ave is os campos , que são 
r icos ele pastagens. As estntclas de t•odagem s:1o as segu intes : 
a que des ta cidade vae ter a Ubera ba , em Minas, distante desta 
cidade 70 Jeguas; para J a t1hy, em Uoyn, <10 leguas; par a 
S . Jo~é da Herculanea, Campo G1·aude, neste Es ~ado, e colonia 
elo Itapura, em S. Paulo, 30 leguas. Dnas cu t·ios.iclacles natu
Taes encon tt·am- se no m.un. : em uma fa,.encla denominacla 
Ped t·a Bra nca, a 48 leguas dis·tan'te desta cidade exis·tem umas 
enormes pedras no campo, as quaes podem ter de a i tut·a ele cinco 
a se is metros. Exist<'l 'Lambem uma lagôa (pequeno lago) a 12 
leguas, proxima ao rio Aporé, c uja agna é muito alva, morni 
e de sabor clesagr adavel » . 

PARANÁ-TINGA. Rio de Mat to Grosso. Accrescente-se 
nu fim : O Bar ão ele Melga,;;o diz em seu Di cc. cit. o seguinte : 
« Pa1·anatinga ou P a rnatingaú (Rio ) . - G rande e occide n tal 
galho do rio Sfio 111.anoel ou das 1?·es Ban·a,s, afl:'. elo 'l'apajoz. 
'ructo o que se sabe do g alho oriental Oll 8. Manoel, é que, se
gundo r eferem os inclios, l ogo acima d as T'Y'es B arr·as, co nflue 
com o Parauatinga, ao qual n;'io é somenos em cabedal de 
ag-ua; e que na sua ca beceira ha urn morro que, a o nascet· e 
occaso do sol, r elu z como vidro. B a mais de um seLulo, em 
1771, a cama t·a de Cuya bá, da qual o ·go1·ern:tdot· Luiz Pinto 
de Souza ex igit·a informações ácerca elo curso deste rio , de
cla r ar a , s i bem q •·e um ·tanto vagamen·te , que er[l. trib. d o 
'l'apaj oz . E em 1819, sob o gover no do genera l il1agess i, nma 
e"pedição, comrnandada pelo tenen·te de milícias Antonio 
Pe1xoto ele Azevedo, embar cou sobre o mesmo Parana tinga, em 
um ponto clis·ta nte 40 Jeguas a Nffi . ela cid ade, e descea pOt' 
elle aM entrar no 'l'apajoz, no logar lias 'l'res Barras. iVlagessi 
reme'tteu ao governo o cliario rla viagem do tenen·te Antonio 
Peixoto. Tenho feito as mais m inuciosas pesquizas par a cl~sco bt•ir 
um a cópia desse documento, quer na secretaria da pres iclencia, 
quer nos papeis da familia do m esm o ·tenente: nada pude en
co ntrar . Tudo o que se sabe são as seguintas infot'mações, 
colhidas pelo Conde ele Castelnau, de um dos cabos ela expe
di ção . No m ez de ou·tubro as 16 c :J. nôas começaram a decer. 
No ponto ela sab ida o rio Paranatinga tem a m esma l argura 
do Cuyabá, uo porto ela cidade . No fim do primeiro dia a l
cançou-se um baixio ele ires quartos ele legua · de comp t'iclo ; e 

11 c1 ias foram precises para passai-o. A ba ixo deste obstaculo 
acham-se IHUnerosos in d icias da existenc ia ele diam antes. O no 
,ii es lava muito ma is lal'go elo que no pot·to ele embarque. Um 
c m 0io di:~ ele march :t , nnis a baixo, as lll cLI'gt>tls elo l'IO el'am 
cober·tas ele de nsa mata ria. Os incl ios Pcb >'aúitc;tâ,s apt·ovei
·taram-se clell a pa t·a al.acat· a exped ição, mas mataram-se-lhes 
alguns homens, e rugil'am. Oi Lo cl ias depois enCOlltraram-se 
os inclios Tctült~cbit<!s, que se clei:<aram approxima r , e aos qua<s 
!ir.er am-se algLms presentes . Passados mais 'l uat ro di as d~u-se ~ , 
com os .hwucnas, navõganclo em gt·andes balsas, que a lnndo
n n.ram fng inclo. Cont inuou a descida mais tt·es dias e c hego u-se 
á .pr tme it·a cachoeil'a , ·te ndo a n::tvrgação s ido até a li pou co c us
tos::t . ~sla cacboeit·a fôrma- se de um sa lto ele 20 palmos ele 
altura. F oi p 1·eciso di"- e me io para var:w as Pmbarcações pr•L' 
terra. Com 20 dias ele marcha aba ixo dessa cachoe i t•a deu-s~ 
com ·ollt t·o salto , de 200 palmos ele allma, pel o que vat·;~t· :t m-se 
as canôas pot· um trecho de t~es quartos de legtt:1 e com oil.o 
d ias ele tt·u b::tlho . Hoelou- se depo is, dut·a ncl e qua·tt·o çl ias, no 
m eio ele pequenas cachoeiras e reclamo i n bos, v i :·am-sc 
a lguns botos, e dez dias depois cb g,wa- se á barr<l. Entre 
·tanto nem o mappa official ela pr ov incin, nem o llo coronel 
Com·aclo, menciona o l aranatin ga: a lgun s mappas es trangeiros 
i ncllcam como cabece ira elo Xinp-ú; c até um delles, pub licado 
em Scbint Gall em 1833, dá ao X in g ú, j:í. perto ela sua foz no 
Amazonas, o nome ele Panmcr,lingcb - XÍ itgú, , Os mesmos mappas 
figut·am as cabecc it·as do São Manoel a 60 ou 70 Jcguas, ou 
mesmo menos, de sun. foz, a rn1110 SI!] . Ha em ·tudo i s to g •·anclc 
e!'l'o. demonstrado pelo que acima ftca dito. Procurando cnLt•c 
os rios figurados nos ditos mappas o qae mais pe t·to passa do 
l agar ontle embarcou o tenen~e Anton io Pei"oto, ve- se, que é 
o T ?·nbci!Y'io, ou o mesmo Sltppos to Xingú, ou o galho que o 
coronel Colll·aclo chama 111cbGa?"i•J. Se8'ne-ae q ue todcs os ma i; afls. 
ela esq . , Paus, Ra?·niJó, 1~·ahii 'CbS e elos JJcbcCbhi?·•is, nomes estes , 
bem como o do Tntbario, hoje comple~amen~e desconhec ido, 
levam tambem s uas aguas ao 'l'apajoz, unindo-as ás elo Para
n a tinga, cujo cu rso em linha rer. ~a , não é menor ele i70 leg•tas , 
Ott cluze ntn-s e tan·tas, com as voltas elos l' io . Resta SRl>e t· si 
os rios mais a li:., como o da Jangada e o elos flois . são 
r ealmente affs. elo Xi ng á, ou si conem Lambem para o Para
natinga. Nes te ultimo caso clsver-se-iam pt·ocut'<U' as origens 
ver dadeiras do 1.ingú en·tre os parnlle lo~ 13• e 12', cu ai ncl>t 
mais :10 N. lia nisto um , n áo pouco llnp01·ta•rte problema 
g·eogJ·aphico a resolver. O r o·t9i t·o do tenente Antoni o Pe ixoto 
ex is te no Arcbivo Publico. (R,lat, elo d1:re·to1· elo Archi·vo ele 30 
de ?n':tl'Q? ele 1878 . - Diw·io Oflicial n . 182 ele 3 ele .iulho 
ele 187 8). No volume 3o rasc iculo 10 elos .-1nnaes da BiiJlio
Gheca Nacioncbl, v(lm trabalhos estatisticos ele Luiz d'Ai incourú, 
em q11e se m enciona o dito rot ira e os seg·ui ntes apontamentos : 
(<A navegação é muito en fadonha descle o lagar ele, 'ão Fran
cisco de P aula ate o ribeit·:lo elos JJcb?">"r'á>·as, pot· espaço ele novo 
leguas, deve ndo- se co nsiderar ·toda e !la u m con tiouuclo ba ixi o, 
r azão porque no fi m dessas U :-J\'8 leguas se deve estabelccet· o 
pos to clesõa navegação. As margens p rendem-se a vistosas 
campinas , e s eis ribeirões as r egam en tra ndo tt·es pe la esquerda 
e ·t1•es pela direi ta. Abaixo do salto Ma.7cssi e elas prime iras 
cachoeiras babitll pela direita o gentio llhwuni que, com mais 
de cem arcos, a·tacou a exped ição, sem que felizmen te suas 
tiexas oil'e nclessem a individuo ~t l o-n m, o que aconteceu em 15 
dese tembl'O elo dito anno, pe las

0
9 homs da manhã, e m a n

clanclo- lbe fallnt· o commanclante pot· um inteqn·ete, e m lin g ua 
ge ra l, assegur·a nclo-lhe amisacle e promettenclo-lbe vario:; mimos, 
l'espopclen, que não queria cousn alguma e que os ln·ancos nãu 
dev iam passar pot• este 1·io, visto que era o lo gar ele ~ua habi
tttção ; que o de ixassem , ji qu e o ·t inham pel'seguiclo nas pl'i
meiras cachoe iras, onde primi til'amente habitara. AIJ,üxo elo 
l 0gar elo at.aque , H legnas, está á esq . a l'oz do Rio-Y m•dc, ele 
7ll a 80 braças de lat·go; vem ele so. Varias ribeil' rJeS a té este 
rio entram pol' ambas as margens, se11'lo ns mais notaveis, 
pe ln dit· e it > ~, o das Pilas e Ba,cahiris, ambos ele 15 ill'aças ele 
boca , e p~ l a esq . o Cris tallino. de 26 braças ele fuz. Muitas 
leguas abaixo elo Rio- Verde esL:i a foz elo ri o São João d!~ 
B Dcaina. que vem igualmente de SO. , enca nado por serran ias, 
qlle e m dilatado espaço aper ta m o Par:1 natin ga e f:tr.em suas 
marge tJS a lcantiladas. P ela ma1·gem cl it· . recolh e o Rio Farelo, 
da m esma con ente ; tem ele boca 50 b•·aças e l'em ele Nffi. 
Com a l at•gtu·~· ele 30 conflue o rio São Verissimo , conenclo de 
ENE . Toma mais po1· este l ado o Rio n ,·anco , com <10 braças 
de Locca, vem ([e ~. Finalmen·t eucon tra-se o TIM P1·cto, com 
q uasi a mesma .largura; d ir ije- se ele :m. pat·a O. Tem o Pal'ana
Linga quatt·o sal tos, onde se vat·am por terra as canôas e 
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car.,.as doze cachoeiras grandes, de se descarregar em ·total
me~ te 'as embar cações, 21 que se passam á meia carga, e oito 
bai s:ios q ue por cima c\evem devem pas~a,L'- se n me1a carg~. Desde 
o por to ele São Franc1sco ele Paula a le a sua foz, tem o P al'ana
tin ga 189 !eguas , seg Lmdo o rumo g,~r a l ele NO . As suas 
ma l'"ens abundam em caça ; e do salto I c~·vares para ])atxo, em 
sais~ e cravo do Mar anhão . E' muito farto ele peixe ele di versas 
qualidades, e são sadios os terrenos que banha, não dando 
mos tL·as de havel' pan-tanos proximos a e_lle. O mencionado 
·tetle nbe, segundo as suas experiencias nas di versas viagens, que 
fez a San tal'ém e Pará, ca lculou , que poL' estes r ws se pou pam 
oitenta leauas que ·tem de mais a navegação elo ArLnos. fi ndando 
ambas na"vi lla ele Sa ntarém. Nos espaços do Rio- Morto, qLle 
a presenta o Pal'anat inga anda-~e mais ú vara p::wa_ cima, do que 
para bnixo n remos ; o que na o acon ~ece no A L'Lnos peh s tta 
for te corre nte, portan·to, t e rtdo aquell e mais salt ~s e cachoeiras 
do que o Tapajoz, ca lcula- se, que vem a dar no mesmo o l~mpo 
o-as to em vencet· o excedente elos oustacnlos do Pttranattnga, 
~aquelle em que se cor rem as 80 leguas, que tem dem ais a 
navegação do Arinos , e e.m lutar- se contra a sua concnte, 
acc rescendo ser ac11wlle sadio e farto de caça e petxe, e esLe 
doentio, e escassos estes arti gos tão pt•oveitosos aos navegan te:, . 

PARDINHO. R io do R . G. do Sul, aff. do !'io P al'do, 
Acc t•escente- se no fi m: O Sr . A . Varella dá a esse rio os 
se.,.uin tes tribs. :pela margem esc1. o lageacl o elo T igre, o arroio 
Si~imbú o Lan-eaclo, o Jageaclo do Potr it•o Grande e o al'l'Oio 
das Ped~as ; e" pela di e. o arroio elo Pin h ai, o l ageado da Tri• 
angn lação, 'o at•roio Backer, o S. João e o Lageaclo Grande . 

PARAUNA. Di st. de Minas Geraes . Acc L·escente-se no lim: 
A localidade está situada á marge m esq . do Para una, sobre um 
m on te de pouca elevação, em cujo cimo se forma um plana l·to, 
c irculado por cordilheiras , fo r mando uma li nda bacia em cujo 
cetlbl!O se acha a pov. Confina com os rlis ts. ele Fechados, Con
o-onbas do Norte e Tapera, elo mu n . da Conceição, e com os ele 
Pouso Alto e Gouvêa, elo ele Diamantina. T em umas 70 casas 
e ·tl'es ruas sem alinhamento . A pop. do cli st . é de 2 .500 habs . 
E' ba nh ado pelo !'io Parau na, q ue tem no clis t . os seguintes 
tri bs . Gororós, Goru tuba, P ouso Al-to, Cubas, Corvo, Congonhas 
e ri beirão cl' Arêa . As principaes serras do tlist . são as de Santo 
Antonio Veado. e Pecll·a R edond a , que em cordilheil'a, fazem 
divisão das aguas ; correndo para o ti. Francisco ·Lodas as nas
centes a cima elas mesmas ou ao norte , e as vel'tentes oppostas, 
ou ao sul para o rio Doce . A c01·d ilb eira Cipó d i vide os cam pos 
do se1·tã'o sendo a bacia em c1ue está a pov . fol'macla pelas 
sen as elo' Amarell o, Manoel ltoclrigues_ e Ancl requicé, _que se 
prendem em cadeia . O clima é bo1u, nD:_o tendo h a v1clo Jamais 
epidem ias . A tempera tura é regular ,_ nao chegando nunca aos 
e:<Lremos elo frio ou elo calor. As pt'Jnclpaes rrquezas elo cltst. 
são out·o e diaman tes, otrtr·'ora expl01·aclos pela Real E"tL·acção, 
e ho;je em pequena escala eor .par~icul~res, _q_u_? clc lla ~iram 
resu ltaclos compe nsado1·es. Cu l ttva- se m dho, i"eJJ ao, _mancltoca e 
café, tudo em pec1uena escala e p~lo _p1·ocesso rotmen·o . ~x
poL·tam~se os rreneros para Dt aman t1na, Dattas e Gouvêa . Dtsta 
:lS kil s . ' el e Co'Ugonhas, da Tapera 27 ele Fechados 36 e dn. sécle 
elo mun . 60 . 

PARDO. Rio de Minas e S. Paulo, a i:L do Grande. Accres
cente-se uo ftm. Em Minas r ecebe o Claro, Verde, elos Poços e 
Bom Jesus . 

PARDO. Rio de S , P aufo, afL elo Paranapanema. Accres
cen·te- se no fim: «O valle elo rio Pardo com seu atl'. 1'u ri'O, 
aberto de E. a O., é po r· sua posiçiio que o torn a preferido 
para as communicações . ~lo vali_ e do T ie"bé com o baixo ;ara• 
napa nema, uma _elas regwes mat~s 1mpo1'tantes . Nas ~e .. o I a rdo 
em a lti.tude prox>mamente de SoO metL'Os , poucos kr ls. para 
SO . da cid ade ele Bo·tucalú, corre pa L' a o poente, banha as 
ciclacles ele Santa Barbara e Santa Cruz e clesem ~oca no Pa t·ana
panema po uco acima do Salto Grande, ·tendo receb1clo como seu 
m ais consicleravel aJ[ o mencionado Turvo. Recebe a1n cl;t o ParJo 

·o tributo elo Santa Ignez, elo 1\trvinh_o e elo _C api.vaxa que collec
cionam aguas da verten ~e S. do esptgao clP. 7o0 metros c!~ al tttucle 
que separ[l. ahi os valles cl > Tieté e P_a l'anapanema. O r10 P ardo 
desce 426 metros em cerca de 17;:, k tls . de. curs_o cl t ~'ecto,
is'to é não se lh e levan do em conta a m1uta Slnuos1clacle 
natut·~l, o que lhes ~ raz uma d<3cli_vi~acle média de . 2'» .4 
por kilometro., ( Bolet~m ela Comm~ssa0 Geog. e Gcol . elo 
Estaclo ele S. Pa~tlo, n . 4.) 

PARDO. Rio do R . G. elo Sul, a ff. do rio J'acuhy. 
Linhas seis, depois de Passa Sola, leia- se: ou Passa Se·te, 

segundo antr os ; antes el e Alves escreva-se Chico. Accrescente· 
se no fim: O Sr. A. Varella assim descreve esse rio: « Nasce 
com o nome de lageado elo Claudino 13.200 ms. ao S. da vi lia ela 
Soledacle, na serra ele Bo-tucaraby; co t·r~ por um ter ren o acc i
dentaclo e é navegavel presentemente por pec1uenas canôas, mas 
susceptiYel de melhorame nto, que se tot·na cad" vez mais 
urgen te, por se t· a v ia mais curta e comm oda para os pro. 
cluc·os da zo na colon isacla de Santa Cruz. Conta os se!luintes 
aJYs .: pe la margem clit•. o arroio Grande do Salso , o 'Moltke 
e o da CaYalhacla, e pela esq . o arroio Parcl i nho, os lageados 
·elo Pederneiras , da Anta, do Cadeado, do Beri ba e o anoio 
S . João, do Chico Alves, a Sa nga Funda e o l'io Parclinho.» 
E ntendem a lguns r eceber o rio Panlo o a rroio Chico Alves, 
que ·tem ~omo trios . os a rroios do Moinho e Granc!e e es~e o 
P assa Sé ~e. 

PARPO. Rio alf. do Par:wá. Accrescente-se no fim: 0 
BaL'ÜO de Melg:tço, em ~eu Dicc. cit. , cl iz o seguinte a respeito 
clest~ rio :<<Formaclo pelos ribeiros Sanguesnga e Vermelho, no 
d •clive or1ental da serra do Amambah1 . O primeiro vem de 
NO., tem apenas um a e meia a t res braças de la rgura , mas ele 
bas tante fundo, supposto que eriçado ele pedras e de arvores 
cabidas. So bre sua margem esq. está o ponto terminal do 
varadourn do Camapuan, ele 6.230 braças de e:densão. No in
lel'vallo de duas l eguas, que medeia m entre este pon·to e a 
conflueocia do rib~il' iio Vermelho, tem ele passar-se as cach o
eiras do SaJI.i nbo, Banquin ho, Haiza me e Saq uarapaya, nas quaes 
é preciso, ele subida, descanegarem-se as canôas, total ou par
cialmente, t l'ansportanclo-se as cargas p8r terra. No Ba nquinho 
é preciso a r'l'Jsta r-se á força ele remes a canôa, por causa dn 
largura que fórma a cachoeira. O rib~i rão Vermelho vem ele 
ENE . Te,u como que quatro b1·aças de la rgura, e é muito baixo. 
As a reias movediças de seu lei Lo dão a côr vermelh a :ís sua s 
aguas . que f«zem notare! contt·aste com as chrys tali r1as aguas 
do SangLtesuga . A confluencia acha- se proximamen te na lat. 
cle i 9° 44' e long. de 1l0 O. elo meridiano do Pão ele Assucar. 
Dessa c~ ntlue ncia até á ultima cachoe im , chamada da Ilha ha 
uma ex~ensão da 25 leguas , aguas abaixo, na qual ha ~m a 
encadeiaçào qu asi nào interrompi da ele cachoeiras , cor re il
tezas, l'e'•e ssos e baixios, nos quaes, mormente de subida é 
pt·eciso clobra.t· a gente elos remos, al liviar as canôas, transp~r
·tan do as cargas por ·terra . e a té em alguns Jogares, vara l-as 
por t erra ou sirgal-as, al'l'asta ndo-as á força de braços sobre as 
pedras elo rio. -Eis uma resumida enumeração desaes obstaculos . 
Legtla e meia abaixo do ribeirão Ve L' melhfl re~e be na margem 
clir . o ribeirão Clar o, de tees a quatro braças ele largura, pas
sando-se pouco acim a dess:1. foz a cachoeira das Pedras ele 
Amolar. Seguem- se-lhe , em um intervallo ele duas lecrua's. as 
ca~h~eira> do For m iguei ro, Paredão, Imbirussú-assú o e Jinbi
russu- mtrlm, entreme1ado de mais ele set e coL"recleit·as ou 
baixios, a-té chegar á cachoeira ela La!\'em Gr&ncle, cuja clitfe
rença ele nivel é de 15 a 20 palmos e faz-se mister arrasta.r as 
canõas vasias por cima elas pedras, por uma extensão de 
130 passos, sendo de 220 o varaclouro elas cargas, n:~. margem 
dtr. Pouco mais de legna aba ixo está a cachoeira ela La gem 
P equena , fo rmada por u m rochedo que a travessa o rio , e 
cloncle a agua cae quasi vel't1calm ente de seis n oito palmos ele 
altura . D:.t. Lagem Pec1uena á boca elo ribeirão Sucuriú , de 
cinco a seis bt·aças (que é aqui tambem a lar gura de> rio P ardo), 
o Clll::tl entra na margem di r., h a u ma clis·tancia ·de legua e 
qu,trto , onde existem as cachoeiras do Corric1ueira, Canôa 
velha, e Sucuriú, além de duas col'l'eeleiras . Da boca do 
S ucuriú até o salto do Cu rau ha quasi se is Jeguas e meia, 
ha,,endo neste i ntervallo as cachoeil'as do Pombal, Manoel 
Rodrigues e out ras seis sem nome. O Cur::m é a maior catadupa 
elo rio ; é quasi vertical e tem 40 pal mos de a!Lura . E ' pl'e
ceclido e seguido de decliv es mais ou menos pronunciados , 0 

qu e tudo abran ge 500 a 600 h1·aças . As canôas são varadas 
po1· terra, em distancia ele 110 passos. O varadouro elas cargas 
é ele 1. 220 passos. Do Cu Pau á cachoei ra do Tamanduá h a mais 
ou menos tres leg uas em que existem a cachoeira elo Robalo. 
as sirgas do Matto c do Campo, e outras duas sem name.' 
.E nbr a - lhe pela esq . o ribeirão elo Robalo . Quasi duas leguas 
abaixo do Tamanduá es tá a cachoeira d<·S Tres Irmãos , me
deiaudo enrre as duas uma corredeira . Esta cachoeira tem 
canal estre ito , profundo e muito reboj o. Com pouco mais de 
meia legna, e passando duas corredeiras, chega- se á cachoeüa 
de '1'a q1.1 aral , que n :t :;ubicla passa-se com canôas vasias. D;thi 
á. n1eia Jegua ha unJa corredeira, · e l ogo acima clesagua na 

margem diL-. o ri acho N handuh i-mirim, de H .a 12 braças de 
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largura . Segue l ogo a cach oe ira d o mes mo nome, e uma legna 
a ba ixo esta a cachoeira do Tij1tco., h avendo no in tel·vn,ll o um 

JZtpú6, onde o rio cor re em c~"\t:td estre ito, com muita ve loc i
dade e r eüomoinhando po1 espaço c!~ 15') bntças. A. cn,choelt·a 
do Tí jnco é uma el as pt·ineipnes . Obri g•L ele subida a ' 'a t·acl···uro 
das ca nôas p Jl' uns 170 j)ilSSOS e o das cat·ga~ pCl' 220. Na cli s
tancia de t 1·es e me ia leg- uas e pass~l ncl o as c:wh0eü·as de 
Tapa nhn acanga, Mangaba l, Chico Sant0, f m bit•ns> tl e S irga 
Comprida, es tiL a d o Ba nco, fvrm ada por uma co t• la de ped t· as 
qa e :rt1·av~ssa o rio , qu ~ a hi cae verticalmente . De subida as 
ca tt ôas passa m, vasia s, á si t•ga. Quas i duas legua~ cli ; ta n te, e 
medeando a cacboeit·n daSit·g• Negra e Si rga cl0 M~L to está a 
elo Cajurú-assú, onde n·r io é la mbam aLr .t vessad o pot· um col'cliio 
rle r ocheêlos . Sna extensão é el e 40 a 50 bt·aças : est ima ndo-se 
em 20 ]n lmos a clifT'e l'ença el a níve l. Pass:1- se si l'gan rlo a• canôas 
vasias ; ns cargas são t ,·anspo1·tadas p ll' um~ eli slanc ia de 
7,10 p assos . s~guem-s e na d is ·a ncia ele l eg tta e m e ia um a c:t
chueirinha sem nome (I) e n a seguinte Jegna chega- se {L Ll n 
Cajurú-m irim e á ela Ilh a, CJtle é a ultim a el o r io . Seis leg uas 
a ba ixo clestn, ul tima cachoe im n,fllue pe la marg-e m d ir. o l'i
bcirÕ.t! das Ordlhas ele Aot.a, de cinco braças de boca, e ma is 
abaixo qnatl'O leguas , e elo mesmo lado , o Orelha de Ont;.a . Co m 
m a is H l eguas lle n avegação chegn.- se á boca elo N han dnbi 
g uas ;ú, que tem como 30 braçns de la rg u t·a, se·1clo a hi m enor a 
elo r io Pardo. O rumo ger:d, q tl~ desde as caiJeceiras é el e S. 
25u ~ .• inclina - se a S . 78> E., e nes ta eli1· cç<'b, com ma is 
16 legnas, vai a ffiuit• no P a ra ná , em lat. ele 2-[0 30'. A la rg lll':J. 
na boca é, p t•oximamente, el e 60 13t ·aça~ . Cut' l'" pot· campos co m 
mn::t ol'la el e m:tttos e algu ns c:tpõe.>. Na~ cac hoei ras ha g rande.:; 
espaços ele ca mpo l impo . P o uco 0 11 n enh ttm pe ix ~ se e ncoJHt·a; 
mas h a mui ta caça, pl'in cipa lm un tc. veaclos brancos . Mesmo 
aba ixo das cachoeit·a s é rapicl<L a cot•t•c.nteza elo r io . l~m :tlg·11nas 
l cg ua8 cheQ"a, aré t1·es milh rv=~ pOl' h or .. t . 1\ n a. vegaç;i.o, aguas 
acim a, til - à a. té á prim ::ÜJ'êl cn.cho eh·a. , enl 15 dias; ag uas abaixo, 
em men os ele t ees . O Dr. LacerJa cleSC<ll a p Lrte e nc:lcho
e iracla em m anos el e cinco d ia>, em n ovembt·o Lle 1788 . Nos 
mezes de julh o e agos to l evei eu 57 dias SLtbinclo po t• elhs . 
::>eg:mrlo m on$en hor Azevedo Pir.arro, os pallli r.tas !l•JJner;.tt•am 

· n navegar pPlO r io Pat·d iJ antei'Íormente a Jô26. S llbiam-o pe lo 
Nhandt tlly e va1'a1·a m para ns vertcnLeo elo Mbotece in, hoje 
Aquidanana, p.) t· onde desc iam ao r io Paraguny . Foi em 17~0, 
lJlle os ll'lnãos João Leme e Lou re nço Leme tenta ram e co n
seg ni l' a m nnvegar a pat· te super ior el o rio Pa t.•do. Deixava m , 
porem , as ca nOas no Cajnrú e k a nspor ta <a m t\S cargas po t· 
t e t·t·a a té o Coxim, onde :ts embarcavam '":-: ou tms qtle con
slt' ltiam. Em 1725 t e ve come~o ~' subida até o Sa nguesuga e o 
varaelo ut·o elo Camapmtn» . 

PARECYS . Vasta corelilheit•a ele i\faUo Grosqo . Accruscen
t e- se no fi m : O Barã0 ele Mdga,,o, e f11 seu JJi r;a , c it., cliz o 
seguinte: « Pw·e''!JS (Cam p0s o se l'l•as elos) . Dá-se e'te nome á 
pat·te NO . elo plan ,l ll.o cent1·al, o nde ·tern ns sun.q o l'igJ ns a.,; 
aguas. qne vão entrat• na marge m occ iclen tal do P:tragt my e a s 
que a!Tl uem na esq. dv 'l'npaj ós e na dit· . ü o G na poré, i\hmot·é e 
Madait·a. - -"~>·Nos chamam aos declives des;cs c;tmpos e :t(>S 
rias sttaq ram ificações e con tl'll.l'ot·teq ; havendo al (( um1 s cleõ ig· nn 
ções cs peches como a se t•J·a fio Tcblli , · top1H~n, entro O> ri os Pa 
r ugnay e Sipotnua. l~s tas p~ragens o.pres ~ nLa.m á~ v ozeg nrn :v; 
pecto pn.rticu lq,l': qne ac;sim o d e::; cL·e ve o c oron e l Rica.rclo Prunco 
rpte, com o iD r . S il vn. P ontes, e ' plot·on e m 1739 CLS Ol' ige ns do 
Uuapo i·é, Jant·ú e Jnl'll ena: « Compt·ehe ndem e•·tes ca mpos uma 
e xt , nsn supar ll cie nã0 pl ana, m as s im f'ot·m acla pot· a ltns e Jlt' J 
l ong:tcla~; méd as, 01 1 cómo ros ele areia ou le t'l 'a. solta; a sua co n
li g nra t;:io é hem C(J JTI O quando irnpet. tt osa b(ll'r,lsca e fur ioso 
turilo de ve nto agita as :tg a as do o::.:eano, e.:.c:lv ~\!Flo ne ll e pt·o 
fnnda s v :t ll;~s e e t·gu endo sua> b lLuminosa'l nguas em e le,·aclas 
lll Ootanb as; ass im Re lig•tnt~n os campos elos PcoreD IJS . O eope
ctadot· cln me io clell e.> vt< se mprd Am fre nte n ' 11 clistant•·l e pt·o 
Jo ngado monte ; e nca minha- se a e li~ de scen do um st t·t,· e e longo 
d ec l ive ; atL' C1Ne S5fl. u ma va egcl m e <t~ ll a flobe out!'O. escarpa, 
igualm-ente rl oce , aLé se nchar. sem lh e p!n•ecet• q •1e suhir·,t, n o 
cLlln e que Yiu, off; t·e cenclo- se - lhe logo tL vi s t:J. ouht·o c ttlll e a r1u e 
chega com as pon der arias mas s ~mp t· s se nsive is circ um<;ba ncias, 
sendo o lert·ono que compt•ehencle es tes va;; tos ca mpos :IJ'<'d1 0SO e 
t ão t'Ufo quo a s besta > ele cat·ga en tP. t' i':trn ne lle as m :i.os e pé~ 
um e dons p~ lmo3, Os ~ e u ~ pas Los siio in~ufftci e nte .,, conslsli nclo 

a sua re l va em um as p 3CJU~ nas hastes el e dons pal mos , 01.1 pouco 
mai s ele alt~ , re v<lsticlas tle p~qu.;uas folhas asp~ ras e poutu(\as , 
a C} ;re chama m p~ntc• ele lanceta. Os anim aes al'rancam com 
este pas to igua lmente as suas ra iz~s, envolvidas se mpre e m 
a t•e ia, o qtte lhes trava e e mbo ta os dentes , c i;•cums ta.ncia qtta 
cliffi ~!tlta o ·t ,·a ns ito de t>t•t•a ; comtuelo, bmcauclo- se a lg um as 
da s m uitas verte nles que nelle am ittclaelamente nMcem , encon
t•·a - sa ne ll a<; ;1 lg um t tqt ta l'i e ouLms f. J lb a~ mac ia s, qu e lhes se r
nm de soil'dv e l pas to . » Os m es mos explorauort>s fiz ~ram as "' 
seguint~ s obse rva ções no a lto el es t3 terreno, o mais elevadn c! :~ 
pl'ovincia. A ltura elo ba l'omett'J , estando o th ermome tro el e 
Réaunnr em22> :25 pol. e 5 l. elo pé ?"•'Oio (ou 683111 111 ,0.2-1-s 2 7°.5 
cen t igr,\clos), ou 685""",026 a ·temperat :n·a ele 0", q ue cot·resroude 
p rox i:nnm e nt•• a 921 me ~t·os ele al titude. Ou t t·a obse l'Vação t'e it:1 
n:L xa parla , qtt e es tá e nt re os 11Ielaques 011 N<neqne~ e o G ua
poré; que clevlcw wn se t• o mais elevado si ti? elo campo 011 serra 
elo; Pare ; is,cleu- Ba t·om. 2 f pol. 'il linh . ele pé r ~gio-Gi4111 "', 'Jl 
(não ch altut·a elo thcrmomeL!'o) . AhiLttcle COl'l'es p o nd~ tlte m ti.s 
ou m enos 1.078 metros . , 

P ASSAGE JVI. Pov. no mun. de Queluz em Minas Get· ::t~ s . 
Acc t·escen te- se no ll.m : T e m uma cap~ Ila constr!lida de p .. clr·n 
pe los an t ig.Js e:-:pl o ra~lore .> cb out•o . .Ha ahi uma ponte s~brd o 
rio Passage n1. 

P ASS A Q UATRO. Cidade ele S. Pa'l lo. Acc t·escente - se n o 
fim: !<;m 'lS98 assim cle3crev i essa cidade pel o Jo1"1nl cl~ Com
meraio. D .~ Pit·aswnun g·l d i r ig i ·me Jnra a estação el a L:tranja 
Azeda, o nde a eõ tt•.tcl a bifut•c:t- se e m l inha t t·oncJ, q ue vas a 
Be:é m do Desca lvado , e rama l ele Santa Ve:·ecl iana, que vc\ i {L 
eõt'.tção cl •.•sle nome, passando pel a s es tações de E ruas, Bagt tas.>Ú, 
Sa nta S tlvel'Í a e Sa nta c ,·uz das P a lmeit·as . Pa1·ei nn. c idnt.l 'o 
d este ult imo nome, si tuada em tun plana iVJ, a 30 kils. c[ ,~ Pi 
t• n.ssununga . T~m um as 5ÜJ casas e 2.0:)0 llab>. As ruas si'\o 
] ;J. r gaR , rec t;ts, não ca lçaJas e il lu minali:ts {L ke1·oz 11e . Além 
d a Muu·ir., p~s~ue a Cas::cda Cam ara e Caclea . O mun . é peqneno 
a l avoura q •t asi e~cluo;iva é a do ca fé e cereaes . As tet·ras s:lo 
novas . C•Jn iina com Pirass u nn nga , Mogy- g ttassú, Casa Branea . 
T am ln bü e Sa nt1. R i ta ele I assa QuaLl'o. De S :tnta Ct·uz clns 
Pa lmeit•ao; r ag r csse i para La:·anja Aze la , pat•a tomar a l inh a 
tt·onco . l 'are i em Port:J F el'l'eira, onde fiz b.Lleleação para um 
ra ma l com a ex tens .\ o el e 17 ki Is . e que, com a bito la ele 0"'. 60, 
clil'ige- se pam a estação ele Sa nLa H,. ·ta . ua ci dade de Passa 
Q:tatt·o. O ra'11a l , mt~ito s lnuooo , atravess:t. 08 1·ios Mogy- · 
Gn a~sú e Cl a t·o e pet·cor re uma ex te11sa região, ao trar •\s de 
milh:t t·es de pes el e caCe, pertence nte> ás faze ndas ela i'a mi li a 
L eme, Dr . P.tes d3 RLt'l'O <; e cn·one l Delfluo . Após um a hoo 
e m ~ ia ele vi:cgem cle3cmbarquei nn es ta,,ão ele Sa n t:L lUta, q1te 
fica á cava ll e irc• da ci.lucle . A c idad e e>tti s ituada na in c li
n ação s ti elo pla·.m lto el a se t•r:t elo Passa Quat l'o , na a lti tncle 
approximaclu. el ·~ ?dO m ett·os ::te ima elo níve l elo nuw, conacl :\ 
em p<tl'te pe lo.> co t·t·ego.> do' Q.ua ti s e Co nunbatah y , que se 
l'C ttnem, fot·mando na 111 .1 iot· inclinação ela s~ t· t· a. uma cach oe ira 
e cleRaguam n o ri be irão Pas'a QttaLro; "· 280 kils . ela Capita l 
elo E~Lado, 16 rla esbçfio do Cot•rego F undo e 17, pe la E.;tt•:trla 
ele F et'l' , ela Villa dcl P.n·to i•'e n ·e im. O co t· .tçã? da cidade . 
n :'io me agmclo tt , achei- o Ceio. En t l' etauto sã J b3l los e ri sonh ns 
os p<tnol':WHl.S qne s9 de>00l'l ina m, pl'incipa lm e nLH cl:t parL~ 
snl , de onrló a v i.~La nh: ,t nga á distancia n.s se iTas elas Al' a t·as 
e el o R io Clt t·o . Da pt·ap da MaLriz avista-se Porto J1'el'!'e i t·a 
e. P il•t sst tllllll'"'a . I•:' it•t•eu·ulal'm nte ar l'narla Sua; r .1as F;:io 
qn 1si loda~ e n1 l:v le iL·a, ._.E'Sl t·ei tas, sem ca l c_~ e:~m e n.Lo e co m . as 
t·:!s tn.çlag tl::ts ca;:; as na s· 1a. 1nót· parta cim P- ntaclas . No começo 
cl:t cld .Lcle são e llus compo>tas c\2 nma ::trea incom:noclativa e 
11 1 c nt t•J de u m ban·o co nsis t •n t.e, que não pe t•mi.lte :t ro:·
mação cl·' la ma·;áes, pot· occns i:'i.o elas cb.u v as , mas q ne lhe cl:lo 
um asnec to escur·o e sem gnoça. As ru as p1·i nc ipaes , n o RP. nlido 
longüudinal. stio : ele J osé Bon i Cacio, Quinzo el e !ovenrtn·n, 
Co rnmurc;o, IJ nacio R ibe ii'O, :::ie te l1 Setemb t·o e T reze ele Mu io 
c na dil'ec,·ão t:·a nsv rsal a s de S·1.11't~ R ita , Marechal Deodo ro, 
V t sco:~de do R io B t·an c~, Ba l' ão ele Coteg ipe, P n Hlen te el e 
Morae> , D .tqu e de Caxias, Fra n c iaco Ribe i1·o e M ttnici pa l. 
Poss, te C(ll l tro Jat·gos bas tante ma l i rata·los : i\Ia triz, hosal'i0 , 
elo .Cam mercio e ela J1; s t.J.ç:1o . N iio lia egnalmentc , n em r eg- u 
I:Lt•tdn. le, nem gos t >nas co.tstr :tcções. Se tts predios . em nmnet·o 
el e SOO. são muito nnielos uns ao outros , quasi todos le l'l·cos , 
m il i t·J po:teos P.<; s Jut·ac\aclo> e na sua maior parte ele s ys t~ma 
l'l tclim ·;n tal'. H a com tuclo pt·ecl ios modc t· nos e de bel!,( a pp :l. 
r enc ia. E ' ill umi11acl:L à luz e lec Ldca, el e u:n a cmp t· za pal'Li 
cttlat', n1~s a l!tZ é n1ú. , po1t co cli fl'erança ncl t.:- SJ on antes p0iol' 
elo qnc a el e ke ,·o7:" ne. 'l'en~ J.!l11::t cmp t•eza telep[t on ka. l~:;t c·~e 
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rl a c idade tem ng ua canalisada e ha 11m ch a fariz n a pra ça da 
i\JaLt'lZ. O manan cial está sHLtnclo a NE . el a c:dade c d elle se 
cler ivn. o carrego elos Qua li<. A agLta é má e do ai c i~ t1lP, se r-; 
vindo .. õe a popnla<;ão da agnacon c~uz L.Ia em cat' l'Oça~ e qu e e 
apa nh ada em uma fonte pt•o:oma a cr,c~acl e e a nele a Camal'a 
pre tende cons trui.r um r eler vntorto . Nao l~m. ed tÔCLO al e- um 
q ne mereça aL\cnção . 1~ Ca mara i\InniCtpnl e ll11JH'esta vet: a 
Ma tl'iz, com os f'n ndos voltndos pat·a a cidade , é um te mplo 
sem o menor gosto esthetico ; ·t3m cinco n ltares sem eleganc ia 
a lem da capella do Sacram ento :. a eg rep do Rosa•~•o e a Ca
Jl3lli nha Lle S. Sebast ião no ba 1rro rles te nom e, sao temp los 
por r!c•mais morleõtos, achanelo- ?e o ponn l Limo a in da em co n s
tntcção : o cemite rio, a talvez um k'i . cl n ce ,.·t t·o da cidade , 
não é mu rado . E is os unicos erlifici os ela c icl acle. Ha um m •
taclo uro re"' •l :ll' recent·a men te f',•it1 , t.t·es p ha rm a ci as , seis r,t
bricas cl~ c

0
ervejn, 32 padarias, lre;; fab r ica~ d e carroç:J s , uma 

cl ~ ve las, u m jorna l - o Santc~ Hitense , q:•c S l p••h l ic:J. ~?' 
dom in gos, um gabinete de l ~ t tu m, Lres es co ' a~. j)<Ui!Gas CI O 
se xo ma sculin o c d uas elo feminino . O mu n. é r•q•us~•mo, 
have ndo f;~ze ndciro s abastados, qne em Juga t· d e g-a s•.at·em 
sommas fabu lo>as em opu lentos palace tes na ciclade de ::>ão 
Panlo, pod iam cons truit· bons p_recl io~ nM c ida des em q_ue 
r es ic]em e concor•·e t· para a funda ça o de escnl.•s e d e tns L•Lu•ço l 
pias. O solo do mun. é ube rt'imo, bem J·egaclo ~ com terras 
de pri meit·a qualidade . ]!;xporla ce •·ca de u~1mtlh ao de a r ro bas 
ele "''fé ; proclttz ca nna el e .. tmacla, <~ O fa iJI·J co ele ~ gua rcle nte ; 
e cnll iva em pequena qnan t tda c\e lu m o e ce t·aaes pa m con sumo . 
Os seu~ po ntos mais e levados são: o mol'l'o el o Ita tyaia e a s~ rra 
do Descalvaelo, pt·o.x im o {t es tação elo Cort'- go F undo . P ercor
rem o mnn. os r ios Claro eB~lleelouro . O P' undro aLr<1Yessa-o 
de leste par a s ud oeste e a presen ta á dista n tia el e se te Jo ls . el a 
cidade uma helliss im a cttchoeira de m ais de 100 me tt·os cl" 
altul'a e cuja fo rçn. é ava liada .m cerca de 11)0 c:tvallos; o 
segundo procedente do norte e ol'lgiiJat'lO ele ver Len Les que lo :·
mam g t•a tHie ba nhado para o la rlo ele S . S imão, :u~·:we~ S<I 
impot•t<t nte zona calee tra e avohtmuelo por aguas ele cllfle •·enles 
con·egos clesa "'ua no ri o i\iogy-gtn s.m. O 1'10 Glal'o rece be 
en t t•e outros "o R ola Abohorus , ::ia n La lli <~ r ia e o cot-r ~go da 
Extre ma. O rio Bebedouro recebe o cnrrego das Pomb.1s, que 
eme•·ge elo planaHo ela estaçiio da Glor ia, o da Voll:t da Ser ra, 
elas Paccas, que na sce das fa 7.e ndas Apt·a 7. t vel e Cal • for nta, o 
das Pedras, gut> tem su ~ s vertenLes em va rt as f.t ze nclas da 
cncos la norte da ser ra elo Passa Qua tt•o, o el o Alto d a Scl'l'a e o 
Sucu r y q11e tem suas nascentes no pla na lto de serr ados para o 
belo (t~ no roes te. A pop. d a c iclaJ e é de 3 .500 b a !Js . e a do 
muo. ele i8.000. Coolina com os muns . ele Casa B t·anca, Sa nt a 
Cruz elas Pa lmeiras, S . S imiio, Bel§m do Descal"ado e Po t•Eo 
l<'e 1·re ir a. Os ba il'l'os da ciclatle sao o elos Qua Lts e o de Sao 
:)cbastiii.o com a capella desto nome, e os do mun. os de nom 
n aelo~: H~Li t•o Gt·ande Paosa Q11at•·o, B~b eelou ro , S:~nta !\Jari a, 
P ereiJ·a.s S. Vicetlle' (pa•·te pet·~~ ncente tl P orto I•'el'l'eira), 
}'ra inha' com uma estação fluvial, Cachoe il'inlw, Tombatlol', 
::>:t;lha Cr11z do R io Claro e Santa Cr uz ela Estrell a, que fôrma 
um clistricLo de paz, 

P ASSA SETE. Rio elo Pnr3.ná, afT. elo Nhundiaquara . 
Accrescente - se no fim : E' a Lra v essa do pelo. 1~ . de F. elo Paran(t 
s.Jbt·e uma ponte de i 5m ele vão e situa.cla no kil. 3±.7\JO. 

P ASSA BOTA . A rt·oio.do R. G . do Su l. Accre scente-~e no 
!im: l~nco ntl'amo s em a lg nmns cart~ s Passa Sota; o St·. A. 
V <t~'c ll •, porém escreve P ,tssa Se te . 

PASSO FUNDO . Rio do R . G. elo S ul. an·. do Urugtwy. 
Accrescentc- se no llill: Descreve-o ;~ ssim o ::lt· . All'relio V~t·e ll<J : 
"Rio Passo Fundo. Outr'ora Leve o n om e ele U l'll '-'11",)'- mirim. 
i:iuas n ascent ~ s estão no parallelo 28" • · ., e a embocadu ra a 
27" '15 ele lat. Corre ela cox ilha G rande, perto ela cidade do seu 
n ') ll1G l'UI110 elo N . A lar rrn ra na barm e ele SI 1/2 m ot ros e tem 
ahi a ' pr ofLl!ld iclade de 4' 1/2 m e tl'OS. Recebe tl i v <.~ l'BOS ·tribs., 
e n~t·e dq qnaes li<>m•am pela m argem esq . os arrotr.s Sa r .; ncly, 
da Entt·a cla da Serr inha Taboão, Lobo, do Cel'l'o e o do Tigre, 
que passa n'a a lclêa de' No noah y, e pela mat·g zm cl11: . o rio 
Bonito ar roios Falcão e Teixeiras , o l'to elos Jnd•os, lag2 aclo elo 
MareeÚi no e r io Ir~chim oa Campoer ê . No r incão des te nome 
é qu e \'ein sahir Gum <' t·cinclo Saraiva, co m suas h as tes re.; L:lll 
rnçloras, pe rs egu.ido ele pel'to pe la . vangtt<ll' tl a da colum•m 
Pinh e;t·o Machado , a qua l .ba teu os. lu :; •,biV OS na pnssa.gem de 
P elotas, perLo ela barl'a. elo r to do Pe:x~ (:S. Cal.ha rtna) tom Hn
cl o- lhes a a r ·t ilh ari a e imm ens<t munt çao » . 

PATROCINIO . Di~t. ele Mina8 Geraes, no mun. de São 
Pa ulo do Muriahé. Accrescente-se no fim; Fica situado em 

J I ·' .: 

l ogar plano, á m tll'gem di r. elo h1ttrinhé, que ·~sm sobr e s i d uas 
pontes, u ma ele made it• a e u ma ele l'cr t·o, pot• Oll'ie pass·, a 
es l1'D.rl a de'i'erl'o L eopoldina. Pos>ll e a lem da m a triz, as r-apBilas 
elo Rosario e Santo Antonio, e ;h ni11la em constt·ncçáo . l,b 
no p3t·im e tro elo arraial 3<38 p rud ios. A pop. é de i.OOO habs . 
Lavoa•·a el e ca fe, cuja proclucçiio anntta l é na médi a de 70.0J0 
a t·t·obas . Proxim o ao al'raial la z bal'l'a no J\ludnhé o rio Gavião. 
W a trM essn cl o pe lo ramal do ~lu l'iahe e delle parte o SlliJ
ram a l qn~ va i a S . Paulo elo Mul'iahé . 

P ATU . Vill a rio R. G. elo Nol'te . Acct·escente-se no fim ; 
Li mita-se a o N. com os mnn>. ele Ma rtins eCat·a hubas, tl E . 
e S . co m os m 11 ns . ele Ca••<thubJ s e Ca tai é elo Rocha, es te n o 
Para hy l>a,e a O. co m o elo Mul'tios . Além da egrdja malt•iz 
poss ue a c>tpe ll <t dos Tmpo ;; siveis, na se t•t•a el o Lim a , con tin uaç:i; 
ela tio PaLú. Jfln tl'a ;ts serra s qu~ pet·cot·t'dm o mun . notam-se 
a do Patú nnel e es lá ,;ilnacla a dlla. a de S. Mi guel, Tonl'iio , 
C" p:~ e ira, B!·,·ginh~ . l~ ajacta , J ntouá, R e!loncla, Umar y. R odearlor, 
VasanLes, S iuba, 'Vi nagre e sel'l'Ote Ve r melho. Alem eles ti1 s 
existem os pequznos monles : se rra Pra·ta, Mal'recas, Pico Cu 
m a rú, C •t" ve ll o, Flores, Ve lhacaria, J\ianiçnba, Piranhas, 
Bvpt~iriio, Tapnia., J\lehnci a , Ju:~ c o , C<tiei r a e 'l'rap iá. Cu ltut·a 
de ce rcaes, ca nna, a l; ocl<io e lll 1L!liçoba . lndttstria pastO ril. 
O m o viut e nlo comme•·c ia l e ele vi;~j a n i es fa, ·se p;las c> Lt·adn s 
seg11intes ; a que une a sede dom lll. {\ cid~.d e elo Martins, ê\ 

1 q :te se d ir ij e para a cidade elo i\lossor.) e a g r ,111 de estrada du.s 
BJiacl as que seguz para Ita baiana no E s tado do l'a t•abyb~ . 

PATY DO ALFERE3. P a !'nchia cb Rõo ele Ja:1cÍ L'O. 
1\. cc t· es ~ entc - se no fim: i\Ions. Piz:ll·ro dá de ll a a seguinle 
ll '> ti c ia: « No<>s a Senl10ra rl a Con ce ição ela Roçq. do A l l'~ res.
De;cober tas as i.\I inas Gernes elo O ll'O para cnja cnltura conco ,·
r en a!J und nnte povo, prin cipiaram com o a hr imen L'J da esLruda 
desde o R io ele Jane iro, á rompe r- s~ os m:tt os por d i U'et-ent~ s 
picada s ('L) que dessem comm n nicação m ais fac il ela capita l elo 
governo á s novas 11t·ovin r; ia s ce ntra es e g- iL·a~se por e ll as o 
comme t·c io . D epoi ; do antigo c~. !llinho pelt set•t·a d o Facã·1 ;i. 
Vi ll:J. ele l"amLii, foi o prime i ~·o qno Garcia Rocll'ig nes a b•·io em 
dit·ei tum á Serra dos Ül',!2':J.os, pn onde se fer. tra.nsi.to geral, até 
a pparece r out ro mais apLo, clesele o Ri o ParahyiJ:t, ao s i tio ou 
1:!.oça do ;U f~res de ot·clenanças L eonat'do Cardosa da S il va, 
cl'ahi á San·a elo Cou to, e delta á d o Tingná, pt·ccuranelo a fl·e
g ueoia ele Nossa Senhora da P iedade rte l guaçú, e seg•ticla
m en te i el e No.ssa S J nhora elo P il ar elo mesmo Jguaçú por cuja 
estrada se ch ega á cidade, sem precisar co nducções mariLimas . 
Pate nteada essa estra da, que facilitoLt as j ornadas aos vian
dan tes , e d iminuit· -l hes os in commoclos, foi sendo ntil ·tanta 
es lenção d~ terren!l , q ne n fc fl tal'llon em se pt•ovar; con ~a 1~clo a 
circumvisinhanç<t ela fazenda cl aque lle alferes s ufficientes habi 
b.n tes a q•1em fa ltav<1 o p<ts to espiritua l, pot· vi ve re m no cen 
tl'O elos m a tos, e m>ti l ooge de LO do t·ecu t·w , pareceu con ,•e
ni ente ao bispo D. Franc isco de S. Jeronymo (2) providenc ia t• 
·ta nta n ocess iclade, pet•,n ittinclo o liSO, e p •·evilegio de Ca
pella Curada ao Ontctol'io elo Capitão de Orden a nça Fran
cisco T ;tvares em g_uau·to Ee descobria, pela cultur<t , cl:ts 

(I ) Tom o l ll pn.g . :i t A osb·ada. da. St! rl'U. do P :v:.ão pa1·a. o terrilorio <lc 
S. Pau lo, o ,\li !H\.S el o so u d i s t l'i~to, I'•Jl a. nni c:1. tJU lti va lla. pulos goye ,·na.doJ·os o 
l) I'Cia.dus do H.io de .J ~\ u ~ i ra , c p.:n· cnul c p<t.ssa v<Lm as riquoms d•; out·o o 
pet1 1•:ts pro..;i os ;,\.5 , dose n tt·a.nh a.da.s dos sc t•!Dcs ptl t· a .a. c:.Lpila. l a trS quo . p Ol' 

d ili;;.:~ n cia cl t' Ga. l' ..;i u. Rotlri~ucs Paes r_. ou to, (pt·ogcnH Ot' el o g ua l'(la -m ci r ae tna.l 
el as ~Iinus Licru.cs, o a lln. id ~ mÕL' da. BahiCL) so dos~o iJI·i sse o ea.tuinh o da. 
.'.: 1'1'~1. dos Org.:Los, o scguida l!lon tc }>C I O I.-'a l·a h y b;L Ve lho c P;u~liua., ao .,; oaLi
nont.:> d::ts CiMa.JJ; . C•) m o a nova. cslra.da r.wili to u o k a.ns porte das fd.r.O nd as 
pa..rn. a.qtv.!ll o pl.it. , Ua on tlo S:l foram co ndu :ind o a s l'iquo1 :J.S e prcc ios ida..l .:s 
pn t· a. a cap i tal do Ri o el e Ja neiro, sam risco de mar, ncon por isso me nos rt·e 
q u:.wl ;t.t la a. da t5J t'l' a. do F acão, c prohi lJ ida ao:; v.i a ntla.ntcs das Gura cs e m 
t· ;náo d o::; O'\Ll' i.\. 'lios . 'J ll C rac ilmcutu polli aJ)l lot· o om·o a.s pcd t' tl.S ricas c as 
t' ;.l. t.O nd ~~s. nã:o oh::;! a nt e h:w c t· j il. na. sc t·ra o t•og l st t·o cs labolociclo p ~u·t~. Yedar 
e stes doS \' i.os , c o-.;;a.:u ina r os pa :)sa.g(ü t·os . D;.~. pt·ohibi.ção se origin ou. quJ 
se utind o os m ora dorus, c povo tlJ Pa t•a.ti.i. g t' <.-wJs pt'tJjuir.o 5 cota a. falt a. de 
c:d t·acção de se us c ll'o it os . c dimin n itl .t a. c ultul',\ thL:) l ol'l'a.s, o mos111o a. po
vu:.tc:ã:o . s n ppli cu. va m a. 1-: l- H.c i à. ft· .tnqucz. ~:t du ca. m i uh o a nt ig-o . á ad~ih·i o d os 
CJUU qui z.c sso m c uUi\·a. l-0 po t· ca. d a do 2 1 de ma io d e 17LJ , c uj o rC1lllOrimc ulo 
l'c i :.L II o n<l id o . O :tl va r.i. e m l'ÔI" llHL do Ia i de 27 rl c ou fubro d .! 17:i~ prohi biu 
nov as pi .,allas on c .t. mi uhus pa. l' a i\ lin a.s dosc.obo r los . ou por desc.uiJ t· i!·, qtle ji~ 
livcss·Htt a Umi ni :) lr .l.ç.io l'.!g tt.l ::n ; o qu 1 11 0 caso dJ liôc a· l}onvc nio ntc :.dJ l'ir ) lu-so, 
pl'i wci t' l) 50 l"Cj_ll' JSJ !I i::I.SSI:) Íl. 'uil. ~ 1<\g"O .S l :ul o, C 50111 li COil 1j3. SU:l. S.:! JJ ~\o a.b t•i s -
50111 f. h ·. 2 1 1!0 Hog. G t: l' . da. ProvadO !'. üo llio ti a .Jan. fl. 2~8 O Liv. V <:~· tl o 
da. Rol ação da. 13a.hia. n. :~2::; v. 

(2) r\ ssim docla. ron o Bis do O. Fre i .T oá o dn Cru r. nos ca.pi tu l os da s u:t. Vi~ 
s i lt~, doi :ta.ll os ~~ C;.tp Cll.:.\ c u1 S de ju uho do l7 12 , 
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te l'L·as, sitio pt·opo t·cionaelo t, ftmcl>tçiLo de um ·templo. As. igna
lado o luga t· p:mt o ed ificio pelo Bispo D. Ft·. Antonio ele 
Guadalupe , quando Lransi<,lva ás Minas Geraes em i72 , (3) e 
doando 'l'avares o terreno pt·eciso á const r ;tcção ela. casfl (par:J. 
pa trimon io ela qua l doou tambem perpetuamente Leo nardo Car
doso a quantia ele 100$, po L' escrip tUI'a ele l3 ele março ele -L73J 
celebrada na nota , de que elle e ra tabelli ão , e hypolecou meia 
l egua rle ·terra quad racht com as l'azendas a hi t\mclaelas, e s ita s 
no cam inho elas minas, indo pelo Couto e lnga r clt a maclo Al
fel'eS (4), com pl'csteza se levan·tou a obra sobre estei os, e pa
redes de pão a pi que, dando lugar ao uzo de Capeli<.L Curada., em 
que princip iou, depois de uenzicla pe lo padl'e Mnno>e l c1a Costa, 
capellão cut·aclo da P<l.t·a,hyba, em 26 ele abr·i l de 1739. cujo saccl'· 
dote e.~:e rceu -tambem aqui os oJiicios parochiaes. Con;tmitla a 
capella-mór com 20 palmos de com prido, e 18 ele largo, e o 
corpo com a extensão de 40 pa lmos, e largura ele 20 não podia 
dar suO'icien te com modo ao povo numeroso, que hav ia : pot· 
esse motivo, e pela ruína de seu fundame nto se premeditou 
faze1· novo Templo. Doando en·ti:i.o J ose ele Olivei ra Ribeiro (á 
custo de muito rôgo) 8 braças de terra de testada com 12 1/2 
de fundo (5) em lugal' pouco distante do primeit·o. incluindo 
na data d<t sua fazenda, e prest1nclo Maria V ictoria da Con
ceição o seu consent imento, como mee it·a elo cazal, se com e
çou a el'i g-i l' o edillc io com os primeiros esteios, levantados 
antes elo mez de maio de 1795; e concon·e u de boa vontade os 
freguezes com e~m olas propot·cionaclas ás for ças ele cada um 
para se proseguit• a obra, (6) por discol'dias com o arrerna ta11te 
ela fazenda, esfria l'a m quasi todos na contrib·t ição do r ellto, 
com que se clest inára o r emate do ·trabalho, por mJtivo do que 
estacou o seu prôgt·essJ ate o anno ele i801, tendo-se demar cado 
a capella-mór com o compt•imento ele 40 palmos, e l argut·a 
proporcionada ; o corpo ela i. .Z t'eJa com 80 palmos ele compl'iclo 
e larg ttra ele 43. Um só a ltar havia na matr iz antiga, onde não 
se conservava perpetuameclte o Santíssimo r::>acramento em Sa
cr~. l'io , por necessitar de pa.tl'i mon io para sus tento ela lampacta, 
e das despez·1s preci>as á ma nter as suas a iP'J. ias; sob t·e essa 
faltu porém projeitaram os mesmos freguezes algumas prov i
denc ias, clepcis de concluicla a nova parochia. Por alvará de 
H ele janeiro de 1755 en-trou a igt·eja parochial n o numero da 
perp~·tuas, e foi 1 o proprietar io o padre Alberto Caetano AI ves 
ele Barros, pela apl'es3n·tação ele 15 elo mesmo mez e an no, e con
firmação ele 28 de maio segn inte; 2' o Jmclre J oão Alv"es de 
Barros, it'mão d'aquelle, apresentado a2õ de se tembro de 178.2, 
e confirmado a 28 ele julho de 1783; 3° o padt•e José Joaquim ele 
Macedo. Em mais de tras leguas, ao N., chega a sua di v i são com 
a ft•eguezia de N . S. da Conceição, S. Pedro e S . Pau loda I ara
byba ; em 2, Lés te, ftn al iza com a de N . S. da P iedade. Aoh um
merlm; e mais de quatro, ao S, t erm ina com as d~ N. S. tlo Pillar, 
e ela P iedade de Ignaçú, e na di stancia ele ·tres quat·tos de legua, 
<Í W., se encontra com a de Santa Família de Tinguá no alto 
ele morro ele S. Paulo, onde Leon ardo Ca r,l oso possuia a sua 
fazenda. Nessa cücumferencia numerava 120 fogos, e 1.230 incli
viduos dados á r ol, compt·ehendenclo a liás maiot• porção de 
p~vo . Foi elevada :í. cabeça ele comarca ecclesiastica no anno ele 
'1 81<1 em vizitil. epi scop:tl, e é 1° vigario ela var<t o padre J o::~
kim Jose Pereira Fut·tar\o. Nenhuma Capella filial se t em le
vantado. Em Páo Grande, fazendo dista nte perto de cl ·tas leguas; 
ha uma fabrica de assucar , deba ixo ele cujo ·t ~cto ·trab::Llham 
igualmente as ele fa rinha de mandioca , de milho, a ele at'l'nz e 
de mamona : em lugar· Beparado, a de serrat· macl eit·as para 
tauoado, e cossueiras, tudo a beneficio ele agua. N'ou tt·as situa
ções se cultiva ê1. aguardente, para que subsistem 12 engenho
cas . A cann:t doe~, a mandioca, o milho, legumes, café, mat·
mell o, pecego e clifleren·tes fL·uc·tas, tatlto de ca l'oço, como ele 
pevide, fazem o mai6 interessante objecto d~ cultut·a do paiz, 
onde tambem se criam porcos, e s J preparam as cal'nes para o 
mesmo uzo, e conserva, que fazem os fazendeil'OS ele S. J oi:i.o 

( ~) Gm Vislt:J.. éÍcSsc a.n no, em flUO passo u á.s i\'Íi nas, dou Ca.piLulos a. Ca.
polla para o seu regimon ~uja.s provül cncias, pot· llote J'Illina.ção tlo Vis itatlor 
pad1·o Aloxandt·o Nunes C~u·doso, om 8 ele junho elo 1731, se n.ni ra.m a.o Livro 
destinado a. se u fim, 

('I) Por ot·dem do v is i!,adol' c.O tlog-o Josd ,lJ Sonr.a M~u·moUo, cnl 17:i7, se 
transcrevon a Es\:.t'iphu·a. a fl . 2 elo Livro da Fab rica. . 

(5) 0 tiLuló de aQa1;ii'o se a~Jha l ançaUo 110 Li v. do CapH. do Visit . Jl, 1.18 ' ' · 

. (G) Os visiLadores ordinn.l'ios desde o a.nn o do 1.783 , a.pvHcát·a m pa.1'J. a. 
lllOSllla obra (lembrada c r·actuorida muHo antes ) os oxcl.mes da Xtooeita da. Fa
bdca quo ~té o a.uno do 178 1 sommava.m o toto.l do G!JG S37S . 

·i., . '\ .. . 

Mat'GOS, e dis tl'ido s ele cima elaS r t'<l.. Pol' caminho de tet'l':J. 
siio conduzidos esse> ell'eitos á cidade immecl iatamente, ou aos 
pol'tos üa Ji'reg .te~ ia ela Piedade ele Jg uaçú, d'onde os navega m 
[lO L' barco>; e só o assncar é levado ao porto ela gstrella, para 
se l'ecol her em caix>Js, e cl'alli se tl'anspot·tar aos at·mazens da 
cidade. B<,nham as terras Llo te rriLorio diversas Cachoeiras, ele 
que se fói'Jnam, val' ios col'l'egos, e rios . Para o ele Par;1hyoo 
co:·t·em as cachoe iras ela ~Ianga L<trga , de Camuãn, ela CapivCu·a, "'·' 
,[e Jgnncio F l' anc isco, e rlo Cabartl, que seguidos pelo Ribeiriio 
ela l'>os$e elo Páo Gt·ancle, elo ela l~aze nda Velha do lll .smo Púo 
Grande, e elo Rio de Ma Lto Gt•ossu, levam as suas aguas do 
R io Gt·ancle do All'e--es, para e ngl'Ossar o volume elo Parahy ba . 
!Dm clirecçiio opposta se despejam as cachoe iras Alta, da Picada, 
elos .Co ngo nhas, elos Pinheiros, do Socio ele Araujo, de Jnca-
·ti ha, ela V i uva , de Marcos lla 'os ba, e elo PassaLempo, no Rio 
ele S . I edro, que clese rn bocando no de Sant' Anna, origi a aclo' 
elos Cacboeiros ela l onte da Funda, e elas Pedras, sae, com o 
ele Itágnahy, ao mar da Angra da llha Grande . Unindo-se 
llnalmente ou tl'OS ri os ele mais, ou menos consideração aos que 
passam pelas tet·ras das fl'eguez ias si tuo das á baixo elas Ser 
l'as elo te t'mo üo Alfet·es, procuram o mar ela enseiada d<.L 
cidade . N~s mesmas circumstancias, em que a conserva a mi
líci a ela Jmgurzia ela Parabyba, esta <1. d'esta, por iguaes 
mot ivos . 

PEDR A D O SINO. Log. ele Mi nas Geraes no disL de Ca
randally . AccrescenLe-se no fim : Tem uma estação da ~ . ele 
F . Cen tt·al el o Drazil e um a i tu pot·tant.e fabrica ele ca l . A loca
lidade em ']Ue se [tcha a l'aln·ica tem a área ele 150 ~l hectares ele 
terras, estando cerca ele me!acle aia la coberta ele fl01·estas, 
cl'oncle se retira o combusL ivel preciso : possue cinco grandes 
r oc hedos calcareos elos qtnes apenas UJl1 está sendo explorado 
ac lualmente. i\ ca l que todos fo l' necem ê ele primeira quali 
ela le e tem colorações difl'ereates (c inzenta- escum, clara e es
cura) . Possue a fabrica nma bateria rle tres fomos intel'mit
ten tes e um con t inno systhema Cianco ni , eatanclo ouL ro cles·te 
·typo, em cons lrncçã; : todos acham-se ligados á estação ela 
Pedra do Sina por uma linha ferrea de clotts kilometros ele ex 
tensão e de bitola ele Om,GO, havettdo para outros ser viços de 
explorações mais i.5~0 mett·os ele linha fel'l' ea semelhante . 
Naquella estação Lema Companhia um galpão ele 'l30 me l:ros ele 
compl'imeu~o sobre 12 ele largm•a desti nado a extincção ela cal, 
cujo transporte para os wagões ela E . ele Ji'. Cen tral é fei&o 
po t' meio ele nm des vio que o margeia. Neste edificio c:ü sle 
um serv iço completo ele distribuição d'agua, que ::tli chega por 
meio ele um et!canametrto de fer ro de quasi clous kilomet t·os ele 
extensão, o qual alem de nma r epresa ·tem quatro reservalo
l'ios com c<1. pac iclacle pant GO.OOO.OOO de lit ros. A fabrica pos
Stle 29 casas p<l.r ;t operarias, dons armazens para a lmoxarifado,_ 
uma casa para fert·aria, um gal pão para carpintari a e deposi to 
de wagões, uma casa de resiclencia e um gt•ancle a rm azem. 
A pt·oduccão aclual desse es tabe lecim ento inclus·trial e ele 
26.000.000 de litros de cal por mez. O combustivel empregado 
e a len ha l'ornecida pelas mattas ela pxopria fabr ica e por ou
tras arrendadas na cil'cumv is inb ança e á margem ela E. ele li'el'l'O 
Cen Lral. No> tet·t•eno> ctn Companhia existem, ainda não ex
ploradas jaz idas ele ferl'o, manganez e kaolim . Como curiosi
dade natural encontra-se no r ochedo calcareo em exploração 
uma g.·anclc gl'Ut·t onde é notavel o aspecto das stalact ites e 
es lalagm ites e onde h :J. g t• andes deposi·tos ele phosphatos el e 
ca l. 

PEDRAS. Arroio do R. G . do Su l, ali'. elo rio Parclinho, 
que o é do Pardo . Accrescente-se .no fi m· LimiLàao S . a colo
ni.a elo l!'aün::tl Velh o e recebe a esr1. o Dona CaTlota. 

PEDRA SELLADA. Pico elevado ela serra da Mant iquei ra. 
Accl'escon te- se n o Ji m: E' o ponto O. ela .M~antiquei~·a com a 
altitucle ele cerca 2.200 metros. Ao NO. ela Pedra Sellada ba 
uma bai xacl:t que se levanta logo na serm do Lopo, que ·tem o 
seu ponto culm inan·te ela pedra do Guarahuva com a alLit ude 
ele 1. 655· metros . 

PEDRO AFFONSO. Pov. elo Es-tado de Goyaz . Acct•escen
te·se n o fim: Foi elevada i categoria ele villa pela Lei n. 179 
ele .25 ele julho ele ic9S. 

PEIXE. R io de S. Pau~o, afl'. elo Ja gulll' y. Acct•escsn~e·se 
no Jim: •O curso do rio elo Peixe é, diz o St·. fioracio E. William 
especialmente característico. Nascendo elo S . da Pech•a Sellacla n~ 
se!'l'a ela Mantiqtteil'a, con·e na clirecçüo ENITI. 1 passa~clo 
'. li't·ancisco Xavier, un indo-se com o rio Manso1 qqe vem- da 
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direcção opposta, vil'a para S. e SI<;": e ftnalmente .P~ra SSO., 
cahinclo no rio Jaguary pel'to da ·v!lla do Pat1·ocmw, em um 
salto de al"oU3 tres metros, form Drlo por um cliq ue de schi stos 
gt•aniticos que tem a orietrt1cão na direcção de 35" Nill .>> 

PEIXE . R io de Minas, banha o mun. de Itabira e clesagua 
na marn-em dir. elo San to Antonio. Em logar ele mun. ele Ha
bira l e i ~ C-onceição . Accrescente-se no f'tm: S . João, S. J osé, 
Achupé e FolheLa. 

PELOTAS. Cidade elo lL G . elo SuL Accrescente- se no 
fim: «Ao N. com os muns. ele S . Lourenço e arl'oio Grande; 
a E . com a lagoa elos Pa·tos ; ao S . com os muna. el o Rio 
Gl'ande e An oi Gt·ancle. com aquelle pelo rio S . Gonçalo até 
á barra do P iratiny e com este pelo rio Piratiny até á embo 
carlnra elo rio elas Pedras; a O. com o mun. de Cangussú pelo 
art·oio ela s Pedms até á su a nascente e d'ahi por uma recta ;tté 
ás nascentes do al'l'oio Grande. - A super ficie elo mun. é de 
2 .687. 840.000 mstros quadrados, appr oximadameote. - Segundo 
o recenReamento feito em 31 ele dezembro de 1890 a pop . é ele 
40 .000 babq_- 0 mun . é alto e monta nhoso ao O. e NO . , plano 
eb:tixoaoS. eaE. - O I.Hlll. é atravessado aO . aN . e NO . 
peh1 se t• t·a dos Tapes, cujos pontos mais elevacbs são as set~ras 
elo Ger i vi, com 360 me-tros de altura; das Pombas e elos 'Ires 
Serros, com 300 metros ele altura; da Cadêa com 3.20 metros ; 
o mono Rerloncll' e sen·o da Vigia, com 290 me·tros . ele altura; 
sarros Pelado e ela Santa Cruz, com 220 metros ; o mon·te Bo
nito com 95 metrog, e al guns outros. - Entre os r1os que 
ba nh am o rouo . notam-se o S . Go nçalo com seus afis. ano1o 
Pelotas , naveg,wel t1·es e meia Jeguas, Santa Barbar;:, nave 
gavel dous e meio ki ls ., Fraga ta, Padre Dout.: r, Pavao, e no 
Piratin_y , navegavel 36 ki ls . com sett tL·ib . arroio elas Pedras. 
Tem mais os arro ios Contagem, Con entes e Arroto Grand e, que 
cles·'g11am na lagoa dos I alos ; e a lagoa elo Fragata .- ills~a 
cidade dista da capital do l!;staclo 330 kils. ao N~., ele S. Joao 
de Camaquan i 98 kil>. ao N .. ele S. José elo Patrocínio 178 
kils. , ao NO. ele C·1ngussú 79 k ils . ao NO . , de Pidtlin_y 133 ao 
O. e da cidade do Rio Grande 6) ao S~- A c1dacle occupa uma 
área ele 30 .000 me·tt•os qnadraclos, contenrlo 5 .103 p:ed ios elos 
quaes 170 são so bl'ados, 339 assobl'acl aclos e os de m:;us terreos·. 
- Entt·e os ed ili cios pl'incipacs no tam-se: o Paço da Intenden" 
cin, Lycau ele Agronot;nia, Biblio tbeca Pub li~a 1 Sant~.?asa ele 
Miserlcot·clia com sua 1m poeta nte capella, egreJa mat11z, mer 
caclo publico, cemiteri_9, estação .ela E_. d; ~erro , Asylo ele Men
di gos, Asylo ele Orph~os , Benefi cencta l o1tugueza, :lub Co~
mercial , Clnb Ca txen·al, Mornho Pelotense, Congr es~o Por
tuguez 1 o ele dezembro, etc. P~·aças, ?ontos ele Rec?·e.w ~- .!l? '-
1·aúalcles :- A praça da Republtca caprJChosa_mente ar bousacla 
e a1ardi nada; a praça 15 ele Novem bro _clenclamente calçada, 
ten'clo ao centro um chafariz; <1 praça Julio de Casttlhos r ece n
temente cercada e em t rabalhos de a rborisação ; a praça Pirati
nino de Almeida perfeitamente arbol'isacla, tendo ao centr o um 
importante deposito cl'agua, per tencen·be a C. Hyclraull~a 
Pelotense ; a pt·aça FlorJano Pe1xoto; a praça cl~ Co nstJ tuJçao 
e a praça Domingos Rocll'igues no porto da mclacle com um 
chafariz . ;\rrabaldes ha o Areial , a Lu z, a vdla elo. Pra~lo e o 
importa nte Parr1ue Pelotense, propriedatle elo labonoso l!lclus
tri ali sta Jose A.! vares de Souza Soares, occupando um a re
gt!lar supedi cie toda a ruOt'i Racla , tendo no centt·o um vasto ?cli-
11 cio onde funccron a a fabl'tca elo Pe1toral de Cambara. 
coLO,NIAS - Maciel - 500 habitantes - super ticie 16 .699.609 -
metros quadrados, boas t erras,- posição - 31°30' e 15" ~e 
latitude e 9o20' e 24" de longitude .- Affonso Penna - com :loO 
kilometrus s uper /lcie - 8 .746 417 mett·os quadrarlos, - boas 
ter ras , - posição 3to33' e O" de !_atitude e 6°21:1' e 2_0'' de long-1 -
tude.- elemento predominante ltaltano .- Jicow l~ -.Com 250 
k ilomeLros - super ncie -12.93 !. 32~ meLro~ q~,adt·a~~s - ·terras 
bo:ts -situação 3 to39' e 40" de latrtncle e 9°21 e 20 ele 1~ngr
·tutle. - Nhtnioi]JCtl - Composta de 45 lotes com. a st~perlicle ele 
13.,1l8 .143 metl'O l quadrados, boas ·terras . - _A lem cl estas colo
ll Í<1S, temos mais as ele S. An tonio, Sa~taS1lvana, Sa ota9 lara 
Santa 'rhere1.a, All ianc;a, Ret iro, ti . Domingos, MarlliO, Santa 
Helena e Sa nta Cole a. - ~unos DE T RANSPORTE E co~1MUN I
CAÇÕEs- Temos a Empt•esa 1<'. C. e Caes de Pelotas, cuJaS 
li nbas pet·co•·em uma exte nsão ele 'l7.020 metros pelas seg-uLOtes 
ruas: :!5 de NoYembro, General Osorw, _Feltx ela Cunha, An
drade Neves, Marquez de Caxias, . BenJ<lllllll Cons ta.nt, 7 ele 
Abril Marechal Floriano Volnntar JOs , Avetucla 20 de SeternbrJ 
até ab Parcjne P elotense; e uma linha p~ra o art:abalcle "' la 
Luz. ill sta companhia, montada com o capllal n?muHtl ele .oOO 
con tos de reis, sendo o cap1 tal l'ealrzaclo de 36~ contos de 1 é1s, 
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possue 57 empregados efi'ecti vos, sendo a impor·tancia to·tal de 
seu salario a nnual de 43 :943 300 e tem 25 cal'l'os ele pas
sageiros , 4 ele carga e 125 anim aes. Dueante o anno de 1895 a 
companh ia vende u 529.716 passager.s, ao preço ele 200 ré is c~cla 
u ma. - E mp1·e.<a Inrlttstrial Teleph9nica - l!:sta importante em
pt•eza tem r àmificacla s:tas li nhas por t oda a cidade e muitos 
ro ntos u i tra - u•·banos, in do ate á cidade elo Rio Gra nde . 
Nada mais pode-se accrescentar sobl'e el la , visto como não me 
ioi respond ido o queslionar io que, ha tempos, lhe enviei , pe
dindo dados esta·t isticos. - Ultm- Urbanos - A Estr ada ele 
Ferro Soutbern tem n 'eS-ta cidade uma i mpor tante estação, e 
e mais duas no mun. -uma no Capão ·do Leão e outra no 
Pa.sso elas Pedt·as. A.s p ri ncipaes estradas ele rocla,.em são a 
estrada ele S<t nt o Amor , a elo Retiro , a do Mo nte Boni to e a 
ela Costa ; a j) l' imeira communica com Cangussú, a travessando 
a sel'l·a elo ~ Tapes , e possue os seguintes ramaes : estrada elo 
Passo elas Pedras que vae ao passo de Maria Go mes no rio P i
ra t iny; a estrada da B uena que vae te r a capella do mesmo 
nome; a da Cascata que akavessa uma impor tan te região colo
n ial. A estrada San·to Amor traz ao mercado ele Pelotas a 
proclucção elas seguintes colonias: Alifonso Pe!l na, Acciol i, 
Santa Hercilia, S. Dom ingos e Marin a . A est rada elo Ret il·o 
que se dirige para S . Lourenço, l igando essa vill a com Pelotas, 
atravessa os ar ro ios Pelotas, Corren tes, Cont agem e Arroio 
Grande: - possue diversos ramaes e traz á sede elo município á 
producção elas colonias ele S . Lourenço, Santa Silvana, Sau·ta 
Clara, Lopas, Santa T hereza e Retiro. A estr ada elo Mon te 
Boni to, que atra vessa a região comprehendida por aque!l as 
duas pr imeiras, d i vide- se, pouco além do arroio Pelo tas , em 
dois ramaes : um atravessa a co loni a Santo Antonio e vae a té 
á colonia , Municipal, o outt·o atravessa as colo nias Santa He
lena e Maciel e vae encontrar a estrada que segue p~ra Can
gussú. pl'oximo a esta vill a. As es·traclas ela Cos·ta , divididas 
em diversos ramaes, todos ele pec1uena extensão, percorrem a 
região onde se acham loca lisa clos os estabelec imentos de. xar
queaela elo município:- PONTES E PONTILHÕEs - Dentro elos 
limites urbanos existem tres pon·tes sobre o ar roio Santa Bar
bara : uma no prolongamento ela r ua Marechal Floriano, cons
trl!icla de ped·t·a, outra ele madei ra na r ua R iacbuelo, e a 
terceira de madeira tambem , na r ua Se te ele A bril . Além 
destas existem: uma no a rroio P'raga.ta na estrada que segue 
para. Cangussú ; uma ponta e um pont ilhão sobr e e a rroio 
Pelotas. na es~racla que segue para as colon ias municipaes e 
Santa Helena; uma e um ponLilbão sobre o ar roio elo Reti ro, 
11:1. estrada do mesmo nome ; uma sobre o a rroio Contagem ; 
uma sobt·e o arroio Correntes : uma e um pon tilhão sobre o 
Arroio Grande , divisa cl'este município com o de S . Lomenço 
esta ultima foi mandada cons·truir pelo Governo Elstadoal: 
Estas ultimas pontes são todas ele madeira . Existem tambem 
no município, pertencentes a estl·ada ele F erro Soutbern : um a 
ponte ele ferro sobre o Rio S . Gonçalo e mais t res pequenas 
pontes, tambem de fer ro, uma sobre o arr oio Fngata, outra 
sobre o Capão elo Leão e outra sobre o Passo das Pedras». 
(Extrah ido ele um trabalho estatistico da Camara Municipal de 
Pelotas 1897). 

PENTECOSTE S. Antiga villa do Cea rá . Accrescente-se 
no fim. Foi restaurada villa pela Lei 11 . 457 ele 27 de agosto 
ele 1898 . 

P E QUIRY. Al'roio elo H.io Grande do Sul , aiJ'. do Jacuhy 
Accrescente-se no fim: Segnndo o Sr . A. Varela corre esse 
a t•roio paralell amente ao Capané desde a serra da Encruzilhada 
de onde lhe vem ainda as agua.s do t r ib . l mhy . 

PERDÕES . Dist. de Mina$, AccNsc:mte- se no flm : Está 
collocàclo em monte com laçlei l'as para todos os lados , ba nha· 
do pelos col'l'egos do Parnaso e ela Estt·ell a e cercado de a ltos 
montes. Suas·r uas são mu i to estre itas. tor tas e com forte decli
vidade. Tem mRtriz, capella do Ros.a rio, cadeia, um t heabro 
inaug urado a i 5 de novem bro ele 1896 e bôa agua potavel can~~ 
lisada . E' estação ela linha ferrea de Barra Mansa a Catalão . 
Fóra da sécle existem a inda ·tres C<bpel las : a ele N . S . da 
Guia, em Ribeirão Ve1·melbo, a de San·ta Ri la no pov . elos 
Machados, e a ele S. Sebas t ião no po'' · elo Re tit·o . A linha 
ferrea Oes te de Minas, p Jlo seu ram:t! elo R ibe irão Vermelho, 
corta uma parte o clist. na clirecçf,o ele N. para S . e neste per
curso tem, dentro elo clist . clttas estaçõeS': a do Vigil ato e a 
elo Ribeirão Vermelho; po1rto terminal do 1·amal que vi1i en
troncar-se com a l inha elo centro na estação ele Aureliano 
Mourão. A linha ferrea ele Barra Mansa a Catalão, perte n -
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cente tambem á Companhia Oes te , att•avessa 0 el ist, ele E. a 
O A estação ele Perdões, intermedi aria entre a elo Ribeirão 
Vermelho c a ele Canna Verde, clist. elo m esmo nome e mun. 
de C,tmpo Bello, acha-se situada no centro ela pov. Em R i
beirão Vermelho tem a inda o seu ponto inicial a navegação 
fl uvial do r io Grande, nujo ponto t er minal é a esbação ele 
Capitinga, no mun. ele P iumhy. A extensão elo rio actual 
mente navegado é ele 180 kils. ( 30 leguas ) mais ou me nos. 
Se:! nnclo a estat.istica de 18\H a pop. elo clist. orça em 6.800 
habs. L avoUt·a ele café e fumo. Criação de gado. No pl'in
cipio clés te seculo, Romão Faguncles, que, acompanhado ele 
numerosa leva de escra vos, anelava explor;tnclo as m argens do 
rio Grande a procura ele minas de ouro, es~abe l eceu-se no 
l ocal em que estD. si tuaclo o arraial de Perdões, l ançou os 
funclamen·tos do mesmo, den inicio 6. consl.rucção el a matrir. e 
durante muitos annos trabalhou em min eração n as circum 
visinbanças da localidade , deixando em memoria d u. sofre
guidão com que conia em busca elo precioso metal as grandes 
lavras que ainda hoje se veem n u.s proximidades ela pov. Re
fere uma tr1tdição local que Romão Fagundes, quere ndo en
via r um a ofl'e l'encla á côrte portugueza que se aehava então no 
Rio de Janeiro, mandou, com uma parte elo ouro extt·ah id o em 
Perdões, confeccionar um peque no ca,ch9 ele banancLs qua re
metteu a El-Re i D. João Vr, e contam os antigos elo logar 
que o fundador de Perdões , homem dado a prazeres ele toda a 
especie, nos sambcLs que t·eali sava e para os quaes convoca va 
todas as mulheres ele viela livre das circumvisinbanças , com
prazia- se em distribuir-lhes pequenos cartuchos contendo cada 
um cerca ele 5 gr . ele amo . O clist. confina ao N. com os 
muns. de Oliveira e Bom Succe s~o. ele que o separ am as set'ras 
do Quebra-dentes, Pavã o e Balisa, o espigão ela Gamelleira e o 
ribeirão Hapecerica ; a E. com o 1111111. do Bom Successo pelo 
mesmo ribeirão, e com o dist. de Lavms pelo rio Grande; ao 
S. ainda com o dist. de LaV!'as, se a do a didsa o ri o Gr ande ; 
a O. com o mun . de Campo Bello pelo ribeirão do Barro 
Preto, que vai. desaguar no rio Grande, pouco acima do porto 
do Congonh<.<l. 

PETROPOLIS . Cidade el o Rio ele Janeiro. Accres-
cente- se no fim : Em i897 assim cles-.:r ev i essa cid ade, no 
Jo?·na,l do Com?ne?·;.rio . A v iagem a essa cidade faz-se pela 
Es·tralla ele Ferro elo Nor·te, que parte da esta ção ele S . Fran
cisco Xavier, ou por ·mat· e depois por um rama l ela Leopolclina, 
antigamente E strada de Ji'el'l'o Mauá e depois Grão Pará, e 
cujo ponto inicial é l\ia uá. Para bem apre~iar e d e~crevet· 
esta viagem, fui por mar e regressei pela Eslracl a ele F erro do 
Norte. A viagem por m ar faz-se em uma elas ba rcas ela 
m esma comp'l.nhia, que parte ela Prainha e é dirigida pelo 
perito capitão Narciso, perfeito conhecedor ela nossa bnhia . A 
alg uns metros ele distancia, ao deixar-se a ciclacle , começam 
ele desdobrar-se a nossos olhos as bellezas incomparaveis que 
o.O'erece a nossa poetica e risonha Gua11abara. A um elos 
lD;clos, a ciclacle com as torres de suas eg t· ejas elevadas pat·a os 
ceos , as casas amontoadas um as sobre as outras, o li tto ra l de 
um aspecto horripilante, com uma infinidade ele barcos atra
cados, lanch as perco t•rendo em dirersas clirecções, os morros 
da Saucle e ele S . Bento, este com seu rico e velh o m os teiro; 
em frente, a bella NyLerõi (agua escondida), a tão cal ebre 
Armação e as ol:fteinas da Ponta ela Arê:1 ; no f:lncl o a entrada 
in comparavel d a nossa bahia, com os Cortes de Santa Crnz, da 
L aga e ele S . João , e o m agas toso gi[1a1He ele JJ~cln» , collocaclo 
como sentinella avançada ás portas ela cidade; e na nossa 
ft•en te o r esto ela bahia, semeada ele ilhas, e lá b•m longe a 
a ltiva e azulada cordilheira elos Ot·gãos, com o sobet·bo pi co 
clcclomin a clo Dedo ele Detos , alli assentado como um evangelho 
de pe.clra. A nossa bahi a o(l'et'ece incleocriptiveia pan or a mas ; 
as ilbas que por toda a pal'te nell a se obset·vam dão-lhe nm 
a.specto encantador. Do lado esquet·do avisbam -se as ilh as 
elos F erreiros, Bom Jesus ou Caque iracla, com o Asylo elos 
Invalidas, Pinheiro, Bom Jardim, Catalão , Cobras. Baiac{l, 
J!'tmclão, Pinclahyba (2), Raymundo, Sara ra·tá, tão celebre pe las 
suas fruclas de conde, Redo nda , Con1pdcla, San ta R osa , Cam
bamby, Secca, Governador, com uma importante fabri ca ele 
puri!lcnçiio ele pe~rolc o , Mãi Mar ia, Agua, Manoe l Joaquim; 
elo l ado dire ito, Boa Viagem, 1\Juc?,ngue Grande e Pequen o, 
Vianna, Velha, Co nceição, Cajú, Caximbáo, Man oel João, Aju
dante, Ananaz, F lores', Mixingue il'O, E ngenho. Tav:lt'es , Co m· 
prida, Cupim, Redonda, Mãi d'Agua, Ferro, Paquetá, Folhas, 
Lobos, Brocoi6, Pancarahyba, Guayanan, Pcnga, Nhanque tá, 
Milho, RiJo, Aroeira, Rasa, Palmas, Boqueirão, 'l'ipity e a elos 
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Limões, em fl•enLe à freguezia ela Guia e proxlma ao pot•to de 
l\IauD.. A 's 5 horas cheguei a este ul t imo Jogar, que é 11m 
e r mo. Vi a pen as du as egrejas, ele cada lado cl•1 estação, per
didas em meio ele um denso m a tagal, nenhuma ~ó habiba.ção 
e por tolia a parte putriclos pantanos, onde á noite coaxam 
centeoares de rã~ , em um concerto alot•eloador . Ahi tem o 
se u ponto inicia l a est rada de ferl'O, que r ece be os passageit•os 
em uma ponte de m ade ira. O ecl ifi cio ela estação é impt·esta
vel, feio c asque.t·oso. D <>. lti at.é D. Raiz ela Se l'L·a passa- se por 
uma região baixa, pan tanosa e excessivamen·te insalubre e 
doentia. Nesse espnço vi um LrJly que, sobre t rilhos, enca
minh a va-se para a fabrica denominada America Fabril, an
ti ga P áo Grande. Na R a iz ela Se rra ha umas 20 casas. Ahi o 
comgoio clivicl.e-s~· , at rel ando- se á retaguar da elos carr0s uma 
locomotiva, p:tra vencer a subida íngreme ela se rra . A natu
r eza do terreno mud a clahi por deante ele aspecto, a banclo
n anelo a r egião baixa e pan·tao os a e entt·ando em um fl. ma L ta 
espessa. O co mboio caminha mui vagar osamen te, impellido 
pelas l ocomo·ti vas que sobem arfando . Na es tação elo i\feio 
ela Serra, em que ha um começo de povoação , exi ste 1m1a fa
bl'ica cl ·tecelage.m, movida por agtta e pertencen·te a Par e to, 
Amoroso Lim a e outr os . Pouco acleante vê-se á esq uer da ela 
linha o rio Cayoaua, que se despenha formando lindas quedas. 
No tei ahi, sobre uma pecl t•a p1•egaclo um grande ca t··Laz ela 
casa Branclon , annuncia11clo clivet·sas per í'um >trias. ' P erfeito 
systema ya.nhee. Antes de chegar -se ao A l to da Sena, a cs
tL"ada a·tt-avessa t r es pontes el e fe l'l·o, fica ndo as ditas ultim as , 
a elo Bonini e a ela Gt·ot·t Fn ncl a , em uma a ltura cons icler avel. 
Por baixo clellas o rio Cayoaba espreguiçu- se indolen temen t e 
sobt·e um leito ele peclt·a. Dahi goza-se ele um secluctor pa no
rama, C}Ue é pena ser tão cul"to . Avista - se uma sél'ie de col
linas t•eclinnBclo-se urn as sob t• e outras, aqu i e a lli uma ·tosca 
h ab itação nas baixn.clas e no fundo desse quacl 1·o, verdadei ra
mente bello, a bah ia, calm a como a snperficie ele um lago, e 
o soberbo Pão ele Aasucar . Na estacão cl0 Alto as locomoti.vas 
reg ressam á Raiz ela Surra , sendo tÔclo o comboio a pen as p u
xado por uma locomo ti va. Ahi !lcam as olftdnas e depositas 
ela estmcla, vari as casas commerciaes e elégan tes predios, en Lre 
o·s quae~ sobt·esahe o elo S r. João BrrpLi .:rLa de Castro . A es
trada seg ue por um a rua ma is ou menos plana, ladeada ele 
casas ele co nstrucção m oderna, algumas luxltosas, a es·tacan· 
elo- se cle 1üt·e tan tas as pertencentes aos Srs. Fl'ank, Oliveil•a 
Cas tl'o F ilho, Araujo iila ia , Caloger as , bar ões ela Penha e de 
P ech·o AO:'onso e Doclsworth. Ei> - me, Jimdme11te , chegado á 
estação ele Pe tropolis. A ,qa'r'e, repleta de cavalheiros e se
n horas, que agtUu·da vam a ch egada elo trem, e fóra numer osos 
ca tTOS de a lugel e mui ·tu poucos particulares, e ela elegancia 
elos CJne eram v istos antiga me nte. Situada na serm ela r~s
tt·ellâ, a 800 metros el e altura sobre o nível do mar, cort llla 
pelo r io Pi a banha, com clima put•o e ~.meno, Petropoli s é uma 
joia que a serra parece esconder nos elevados cimos em que a 
cidad e r epousa. O vi ajante sente- se agradavelmente JU1pres
sionaclo ao peneLrar em seu am :tgo. Com efl'ei to, o Pi a ba nha, 
atravessando- a em Binuosas c ut·vas, dá -lb e um ·tom festivo e 
a legre . Accresce nte-se a isso, a salubridarle elo seu cl ima, a 
largura ele s"as ruas e avenidas, ensombraclas por g r·ancles 
a rvores, a be!leza ele suas praças, o gosto es th eti co ele suas 
constr11Cçõe.s, a viela e a animação el e seus hab itantes, o eles
en vo lvimen to comm ercb l que possue, o grande num ero ele ru
bricas que contém, ·t udo isso faz com que Pe tropolis não sej :1 
aimplesmenLe uma ciclnde ele verão, m as uma cida de pt·ocu racla 
em qual rtuet· estn~ão do anno, peJa conforbbil iclade q1te oHe
rece . E' ella a cid ade eseolhida Ila m r·es iclencia elo co•·po 
diplom at ico e era a cidade que s•mpre met·eceu da familia 
imperi~ l o mais entranl.Jaclo e rar·t icular aíi'eclo . Rap iclamen-t 
progrediu PeLropolis, t ornando- se, em poucos ann cs, de uma 
peqttena e risonh a colonia el e allemães, apenas aclornacla ele 
um modes to palacio imperi al de verão, e m uma cidade pouco 
ex tensa, é cet'to, mas em·iquecicla, ele pa t• com as bellezrr s na
tmaes. de t ndas as commod idades ela \•ida . A resiclen ci a do 
Chefe ·elo Estado dura nte a estação calmosa havia de, neMs
sal'iam enle, para alli atLrahir a muitos , nno só pelo dever do 
cargn como pelo eles .io de a ppt·ox imal·em-se ela rea leza, como 
efl'e cLiYam enLe attrahin e D.LLrah iria. a in da que o Joc::tl fo ~ sc o 
m enos a propr iado ; ma~. Pe \t•opo li s e na yerdade um Jog<t t• 
encantador, pela sua belleza pano t·n m ic~t, peJos seus enc<~ n\os 
naturaes, pela amenidade elo seu clima , pelas ft·equentes e 
r apiclas commnnicações que tem com a Capital Federal; por 
·tudo isso, ainda mesmo independente da roda cortezã, tor
nou-se bem depressa a vi venda f11.vori"ta elos que dispõem de 
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rec ursos p n. t•a b abHa r aque llas alLuras, o que t em fe it o de 
P et•·opolis uma das prim eiras c idades do B1·az il. A i nela em 
1859, h v. 39 a nnos, desc r evendo a ra pidos traços Pe~t·o polis, 
d izia um escr ipt01: Lrazi le iro: «Sob o i ntell ige u·te mach<ld o 
d o labor ioso a llem:lo, a ha ~ eram -se a s a r vo1·es que, despi das 
de stta verd e côma. trau smut a ra m- se em excelien te ma 
d eirn, com que consiruiram a s suas m odestas, porém co m
m oda s h a lJi tações , q ue, co b er ~as ele va rlegaclas t a boinh as, 
dão- lhe certo a r pi~toresco e elegan te . . Apeza r ela di lfi
cul da cl e elo solo que , por montanhos o , pouco se prest ava . 
fun ccion ou a cbal'l'Úa e o a l'ado, os me tho•los mais a perfei 
çoados da agr icultu t·a fol'am com va i:J.gem empt•egados n esse 
m esmo Lorri'Lo . O amor da propriedade prendeu o colono a 
sua nova pa iTi a, e pouco hou ve que não se esc1uecessem da 
nelJ ~losa Ge nn a n ia, quan do viam o sol dos t roplco3 al umia r- lhe 
o ber ço dos H lhos, ou qu a nd o os ossos elos pais fora m ao cemi
·te l'io esper a t• o det·racleü·~ j uizo . Folgámos ele decla rar que a 
populaçiio a llemã ele Petropolis con lir·mou po r su a u lte l'ior 
conduc ta o l';u •o t·avel co ncei;to que elos se us b ons cost umes e 
arn o t· ao t r a ba lho h a v iam for mado os facto res do pla no . Ao 
vê t· os colonos d esem penh ando a h i os seus ser viços , que em 
out ras pa r tes do Braz i! são r ese t·vados aos escr a vos , con lem
pla udo essas m enin as , Lão claras como a neve , i ndo buscar 
agua a o rio , cau•ega nclo- a em canLaros sob•·e os seu s louros 
ca bellos , julgánco- nos tt•a ns po1· t ados pela imagiuaçiio a os se
c u ias vindouros , em que o fl agello d a esc1·avidão, que a indo
len ci a ou cobiça de n ossos a \' ÓS n os legou , terá clesappareci clo, 
em q ue nm a raça vigo rosa e in tellige nte ranova r éÍ, no B•·az il os 
procl igios c1ue hoje ad m iramas nos Estados U n idos» . P ro
CII r a r ei om raJ ·i clos tr aços clesct•evet• os p ri ncipaes ed i!icios da 
cidade . O Pa,lcbci o elo GotX?'no, de gosto a ll erniio, útnaclo na 
A ve n itla K oel Jer , se não tem a fachad a im ponente elos e cl ifi c ios 
puiJl icos elas g ra ndes ci da des , é comtuclo e lgan te e com o i nte 
l'i or a dornado co m gosto . Foi um predio pa r t ic tt!a r , ped en
ce n·te ao Ba•·ào elo H.io Negro , r1u e o Governo adqu iriu I?ela 
qua n t ia d e soo:ooo.;; e qu e adap tou-o aos Jins a q'ue se d es t ina. 
Fica no m eio ele u m boni lo j;a·clim , tod o g ra deado na .frente, 
com clous portões e d os l ados clous Ja mpeões com cinco luzes 
c .1 cla um. Na fach ada \'ee m- se sete j :l.ll e lJas no seg· un cl o pa vi 
m e nto e seis p vrtas ele en tr a da n o pri mei ro . Compõe- se de 
·t•·es corpos : do cenil'a l, com as a r mas d o l~s tado n a pa l'!e s u
p erior , e dos la te raes com du as estrel la s . Entr a -se par a elle 
pol' urn a esca da r ia ele ma r mor e, que a b•·auge todo o co mparti
m ento elo palacio . No pav im~n to ter reo, á d ireita, acba ~se o 
ga bine te ele trJ. balb o elo P resule nte , com u ma rJCa mobtl! a de 
ca rvalho, uma es·ta nle com poucvs livros, quadr os, bustns, ap
p:.tre lho telephonico, assoa lho ele mosa ico e no tec io, qu e é 
pi 11 ~aclo a oleo, um grande lustre com 01 Lo braços, por onde 
j . 1·. a a luz el<~ ctr ica . Do lado e.>qnet·d o el o tP.cto vê -se a inda 
pin~ada a oleo u ma esphel'a a r mill at· com uma fach a no Z·J 

diaco, onde l e-se a da ~a 9 ele abl' il de i 8Ç12, ce rcada por um 
di sL ico com a segu in te inscripção R.cctc R clJLbblicMn Se,·e·J"c , E m 
co nti nu ação a esse gabin e te ft ca a sala ele entmcla e log·o a pós 
a sa la ele janlat· , com o tecto e a s a lm ofadas el as parede s tod as 
fo t·r c.das de ma cleiL' a, com r elevos pi n t .1 dos a oleo; t em um a 
rica mo bili (~ d e car va lh o, éti.\ge•·es, gua•·cla- pratas e apar ado res , 
t odos da mesma madeira . Seguem-se uma.ou lra sala de jantar , 
di s pen sa, cópa . cozinha e b:whei t·o . A ' esque1·da elo mesmo 
pa vi men to, Oll :i di reita da en t t•ncla, fica o salão n obre de recc
pr;ão . E' u ma p~quena sala com u ma ri ca m obi lia a ve!luclada, 
e::>pelhos, !J us tos de bt·onze, ela R epu bli ca, e os retratos el os Drs. 
Po rci u ncula e Ma uri cio ele Ab1·e• t . O tec!o é ele m uito gosto . 
T em o sa lão tres janell as e t res port.ts que vão para o i nteriot· 
el a casa , Em co nLinuaçiio a esse sa lão, ficam uma sala de 
esper a e a sa la em que tl'aba lh <i. o secral.a ri o do Pl'es iclen te . N o 
seau ndo pavi me nto fi cam, aos i'undos, os ap?sent~s par ti 
cu~ares do P r çs ide ntr., e na frenLe a sa la ele co nterznc•as, onde 
se acha m os r otra·tos do b2nemerito m a rech al F lori a no, ele 
Deo clot·o, el e Be nj amin Consta nt ·" du Dr. P r ude nte cle. Th l oraes . 
Ach ei o palac io do Governo aca n nr,clo el e ma1s para o üm a q tie 
foi cl es lin aclo . Não soil'l·e confrodo com o 1·i eo pa lacio ele 
iVli nas e pa receu-me s uperior ao tl e S . P:1ulo . O T?•ibwtal ela 
B.elttç,'io f• m cciona no pl'ad io constl'u iclo pelo ci.:iaclão Raul de 
Cal' va lho e q ue foi adqni l'i cl~ pelo l!;siado pa i ;~ quantia ele 
i50:0000 . Fica no meio de tlll1 J<tl'dllll. no lado do Pn.laoto PreD 
Biclenoia l o na A venicl::1 Koe lle•·· E' d ign o de espeo ia l menção 
pel11 sua or mtmonLação iutel'na, l ux o de suas salas, o que o 
·boPn a o pl'imeit•o trilmn ul j udic lD.l'iO de toda a Republicn. e que 
oft'er ece u m cleplopavel contrasie com os aleijões da Oi1pita l 
Fecle1·al. A fachacl<' é muibo bon ita e sum phwsa ; nella vê -se 

no a l to a estatua ela J ust iça . Tem .t 1•es janellas no segundo 
ptwlmcnto, e cl.ua s. ~ a pod a pl'lnCJpal n o pr ime i1•o . Logo á 
e:J t t·ada ve- se a du·eJta a sa la d o por te1ro e em seguida o ga bi
ne te do Presi clen·te, ricame nte a dornado com um a m obil ia d e 
p c;lissancl?"c embu tida de páo r osa , es pelhos , com o chão t a pe· 
Lado e com um a pequen a l ivt•aria. Em seguida fica a escada 
q ue con cl u lli ao s ~ g undo pa vimento, S!i l<\ el o oJl1cia l ela sect·e
ta ria, e aos fundos os ca l'tori os . A' esquer da fi ca o ga bi ne ta 
do procurador ger a l , logo após, a b ibl io t heca e a r chi vo, ga bi
ne te elo secre ta rio e u m toilet te com t Jdos os pe rt ences a de
q uados á h yg iene do corpo . 'l'odas as sa la s são pinta das a 
oleo, e pl'imam pelo me ticu los ~ assei? que ap rese n ta m , pare
cendo a ntes uma casa de pa rtwu lar fttl a Tgo do que um a r epar
ti ção publica. No segu ndo pa vimento lica a t·i ca e elegante 
sa la das sessões elo Tribun al. Nell a allia- se o gosto que pre
s ide á s ua orna men tação co m a r iqueza do tudo quan lo ell a 
contém . Nell a ''ê- se uma co mpl'ida m esa., onde tomam assento 
os .J U•zes , ladead a ele 12 cad eit·as de j acar,tnd á com encosto de 
vell ltclo verde ma~ i zado e fu ndo de pal hi nh a . A' cabecei r a da 
mesa fi ca a c;,de. ira ele espaldar elo Pres idente, e por traz uma 
hella fi g ura ela Repub lica , em bt•on?.o. Entt•e a mesa dos jui zes 
e a ~ale ria elos espectadores fica um a g l'acle ele sapa •·a ção , a lém 
el e d itas. tl'ib ttn as e se is cadeiras para os advogados . Po t• traz 
el a galerm elos es pec tadords ha um bus to da J us&iça , egu al mente 
de br on ze . No tec to observam- se seis a lmofad a s , t en do no 
ce nt l'o medal hões prat eados , e a o r~dor ramagens tamhem pra
t eadas . As paredes são, na pa •·te superio r, pintad as a oleo, e na 
in fe ri or fol'l·adas de ma deira , A' cabecei ra elo Presidente 
ach am-se egu almente pi n ~adas a ol eo, as a rmas elo E stado ao 
ft111 do as da Uni ã o e aos lados duas fi g uras da Republica 'cir 
cu ladas de u mit corôa . Em seguime nto á sala elas sessõe3 
fica m diversos comm oclos occupados pela biblio ~heca , ga binete 
de pales ~t· a e sala das béca s , esta com 12 a rmarias, onde os 
desem bar ga:l or es gu a rd ão o ves tuario . Na frente cles.>e pr imo
r oso edilic io ftca um elega n te j ardim , t e ucl o sobre o tapete ela 
r el va um m onogramma do 'l' ribuu al e um custoso gra di l ele 
fen o pra teado .-com um por lào n o centr o . Pena é q ue esse 
ed illc io não tenh a u ma po1·ta mais l arga ele ent t·nda e a escada 
q tte conduz ao seg undo pavim en~o, es ~eja co !locada a um dos 
lados, quando devi a es ta •· co ll ocacla no ce nt l'o . Cc&m Clii'C& d os 
.Dep1btaclos, n a avenida Qn inze ele Novembr o. F uocciona em um 
edilicio construido p elo mexica no X irnenes, e des t inado a casa 
de jogo . Es tá pess imament~ situada n os fundos ele uma casa 
occu pad a pe la hiblio LhP.ca e h aqitação do por teiro e laele.ada 
pe los q uin taes das ca sas que confi na m com ella . Tem t res 
portas no pr i meiro a ndar e t t•es jan ellas no seg tmclo e na port a 
el a frente uma p la tiba n da sustentada por seis co lumnas fing i ndo 
marmo re, A sal": d~s seosões é orna da com simplicidade, mas 
dece nte .. As g uarm çoes ao redor clella e e m uma d a s janellas siL o 
el e made tra . As a t•chibancadas est ão a o mesmo ni vel , o que deatôa 
el os parlamentos ele qualquer paiz. A mesa elo P t:esiclen te é dema
sia dtl.Ole n·te s in gela.; p or traz de li a fl ca o bus to da R epu blica sobre 
uma pil as tra . 1.!; ' bas tante illumi na cla com u n s 60 tocos ·de l uz 
elec!ri ca. A gal eria é baixa; nella e ncontl'am-se bancos collegi aes . 
A bibliotheca é regula t•, achando- se oa livros bem cl isjJostos 
em es ta ntes a l·tas e todos ca·ta logndos . Cal cul e i ter uns 7. 000 
vol nmes . ~ · o pe.ior ed ifici o p ublico da cidade. - Scc?"Cta?"Ías . 
Em um vasto ecl ificio, sem gos to n em arcbitec tu ra, che io d e 
reme ndos , um verdadei r o a leijão ; e. no entt·e• a nto, collocado 
n a fren te ela explendida avenida Koeller! Com o cl i nheil•o que 
o Estado gastou na acqnis içã o do pr edio e nos accr escimos que 
n el! e está i'azendo t e l'ia con s tt·u ido u m ccl i fl cio no:vo " el e m a is 
goa ~o. E ' o an ~ i go H ot el Orléa ns e fi ca ao lado do bel! o pa la
cete Lengnt ber e do Cassino H otel. A' d i reita es tó. a R epar
tição de Obra s P ub licas e I nd ustri a , no ce ntro a do Inter ior 
e ela lus Lrucção P ublica e á esq nel'Cia a de F i nança s e o 'l' ri
buna l de Contas . ·As sa las dos d irect or es e elos empregados 
estão decen teme nte m obil iarias. no ta ndo- se naquell a s os r etra
tos dos Drs . n•Iiguel el e Carval h o, Atwuslo ele A bre u Lacerdll , 
Cypl'iano el e Carva lh o e el o Ma recha l l~l oriano. - O Qu a?"tel de 
P olioia, , s itu allo em uma chapada elo Mor ro ela P r es iclencia. 
Custo u i OO : 000:?, te ndo di vÉn· sos ca valheiros a q ue m foi ofl'e
recitlo r ecusa do compral ~o por 30:000$.-A Ca,mara Nlw~icipcb? 
é um bello ecl iflcio 6i·tuado n a p t·aca i\Iauá , outr'm·a pe1·ten· 
oente ao Barão ele Gnal'ar.iaba. Reconstrui do seg-undo o estylo 
noo- g t•ego, oons~itue h oje em Pêtropolis um elos mais be iJos 
Rclifioios, e como r epartição ele Oamar a Muuio!pnl pôde ser oon
side t•ado o pr imeiro do Brazil. Cil mo eaty lo n roh ite o~o nl co e 
neo·g·t·ego, é com o o manuelino um conj unclo em que en ~rnm 
eleme n ios da divel'&os estyloa , sem haveL' utn Qa.rt~e leris ~iao 
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apropriado; neste h a elementos bysan·tinos, ogivaes, mourescos; 
naquelle egypcios, doricos, etc . O edifi cio, cons truido sob este 
esty lo, apresenta uma fncl1 a da de bonito aspecto, constitu icla 
)JOr ~1m corpo centl'al e duus pavilhões l ateraes , cobertos po1· 
clous zimborios , tendo em ci ma du as fig ura s representando a 
Gloria. O primeiro anelar é suste ntado por oito columnas 
egypcia.s, conjugadas duas a duas, tendo tres vãos preenchidos 
por tres grandes portas que dão entrada pa r a o vestibul0 . E ' 
o vestíbulo todo ell e pintado a oleo,com fin g imentos ele marmor e, 
h avendo nelle quatro columnas com capit.el formado por vo
lutas repousando sobre marmore. O tecto é· de estuque com 
ornamentação de peças ele gesso bem esculpturaclas, e o cbão 
ladrilhado com um gra nde fl orão no centro . O vestíbul o se 
comrnunica por um lado com a secção ele obras, consti tuicla 
por salas para o engenheiro, in spector de obrag , clesen h o, 
archivo ; por outro lado com a por tari a , in spectoria de hy
g iene, etc. Ao fundo elo vestíbulo nasce uma escada ele mar
more, muito bem la11çada, a qual chegando a seu patamar 
divide-se em dous la nces, qne vão ter a uma galeri a, no 
1o anelar . !TI' toda essa galeria, as$im como as escad as , ci r
cumclacla por um corremão el e ca nell a preta, primorosa obra 
de marcenaria e de fino gosto; recebe el la claridade por uma 
·claraboia, obr a a r tís tica e ele delicado dese nho. E ' ·todo o 
tecto ornamentado ele peças ele gesso e pintado com bellos de
senhos. Dá essa galeria entrada ao 2° pav imento . A sala ela 
i rente é ou de celebra as suas sessões a respectiva Camara. Pelo 
gos to com que es tá ornada essa sala, é mui·to superi or á ela l n
·tendencia Municipal da Capital Federal. A mesa das se ssões 
tem a forma de uma ellypse e é toda ele can ella pre·ta. A ca 
·cJeira do presidente é de bello gos to ar tis·tico . As paredes ela 
sala são pin·tadas a oleo , nellas observam-se 28 columnas de 
'vi'n b atico com guarnições e p 2desta es de canella preta e cedro , 
espaçadas por espelhos com pinturas fin g indo madeira . O tecto 
·é simpleemen te esplenclido; é toc\o pintado a ol eo com fingi
mentos perfeitc-s de madeira embutida. No centro h a um a 
bella pintura com o monogramma da municipalidade. Ainda 
nesse pavimento ficam o gabinete elo presidente, o elas commis
sões, o do secre tario e a tb esouraria. O ter cei ro pavimen to é 
occupaclo pela bibliotbeca, que fun cciona em quabro salas, com 
estantes a ltas , os livros bem conse t•va clos e cn:balogaclos pelo 
Dt·. Alberto Torres, ac t u al presidente do Es·taclo; tem cerca de 
7.000 volumes ; não é rica em obras modemas, porém o é em 
jornaes e revistas estrangeiras de que tem 70 assigrraturas ; 
os li vros são quaú t odos encadernados; ' nas diversas salas 
encontram-se os r e·tratos de Flori ano, Deodoro, Carlos Gomes 
e Dr . Prudente de Moraes .- 0 F'o1•wn é um lindo edificio en
cimado pela est aLua da Jus·tiça, com quatro j anellas e Ires por
·tões no primeiro pavimento e sele j anellas no segundo, ficando 
a bai xo das CJ.,Uatro centraes quatro caria·ticles. Do lado voltado 
para a rua General Osorio ficam, no segundo pavimento, se·te 
jane llas, quatro das q11aes acima de quatro cariatides, e no 
primeiro seis janellas e um portão, que d á para um jardim 
·cer cado por um gradil de ferro. Na ft· ente elo segundo pavi
·mento funcciona o. jury, existindo ao lado e aos fund os a sala 
das sessões secretas e as em que dão aucliencias os juizes . No 
pavimento terreo fun ccion am os tabelliães. Ha no meio do 
edifi cio um pequeno pateo e aos lados columnas qne suppor
tam o a nelar superior do predio. Liga- se a 1:eparlição ela po
licia e fica, com es te edificio, o Quartel General e o Banco elo 
Estado n a avenida Quinze ele Novembr o.-A P olicicb Oca entre 
o 1i'or1;m e o Quartel General , ·tem um só pavim ento com a porta 
de entrada e quat ro janell a s el e cada lado. Nas salas da 
ft·ente funcci onam o delegado e o escrivão, fi cand o nos fundos 
as prisões. Um pequeno pateo com um gra d il ele fel'l'v separa-o 
ela rua .-0 Q·ua1·tel General occupa um vistoso preclio com 
'posto de tres corpos sem symetria : em . um está o portão 
centr a l encimado pelas arm as elo E ; taclo ; em ou'tro, que é 
baixo , ficam oito j auellas de !rente , a no ·terceiro, que é um 
sobrado com dous pavimentos, existem cinco jauell as Pm cacl:1 
um; neste ultimo corpo está a secretaria . ConU guo a elle 
fica o Banco elo Es tado , que faz esq uina com a avenida Ma re
chal Deodoro. - A lo/[a·t?·Ü , si hu acla na aven ida Sete de Se
t embro, anti ga ela I mperatriz, é um t emplo baixo, acachapaclo 
e sem architectura nem gosto. T em á esquerda uma torre . 
Seu interior é dos m ais modestos. T~m tres alta res : o ele 
S . Pedro , o de S . José e o ele Nossa Senhora elas Dôr es, em 
dous dos quaes l eem-se as seguintes inscripções-no ele S. José : 
I te acl J oseph et qt1id qtâd i11sc vobis clixe1·i·t. F'acite ; 
e no de Nossa Senhora elas Dô!·es : Nobis salutem con frYrant 
Dei 1:m·a tot lac?·imce.- A egreja elo Sag1·acla CO?·ação ela 

' ... 

Jesus :fica em uma elevação, n a avenida S . Mar·Lin, e aos 
lados da graciosa Yivenda elo corretor F rancisco ele Paula 
Falh ares e elo pred io elo Sr . Ga d os Jorclã o. Está em obras a 
sua fachada, que concluicla deverá ficar com dua s torres aos 
lados e um relogio no cen tro. O seu int~ ri ot· é . s in gelo , 
porém decen te. Tem, além do altar-mór . onde se acha o Sa 
g~·aclo Cot·açã'l com clous anjos de cnda belo, mais lres alta t•es : 
o ele Santo Antonio, o de Nossa Senh ora dn s Dôres e o de 1\ossa 
Senh o1·a ele Lourdes . este ao lado di reito elo pu lpito . Por "' • 
baixo do côro ficam dous confi ssioual'ios . Ligado á egreja ftca ' 
o collegio de S. J osé, dirigido pelos fra nci scanos e des
tinado ao ensino g ra tu ito de men in os ; nelle ensin am- se pri 
meiras Je ttms, portuguez, al lemão e arithm et icv. elementar . 
No Jogar em que fica essa egreja foi outr'o ra cem iterio.-
A Ca11clla elo R osado, perto ct ~i estação ela estt·ada ele f'erro, 
no começo da ru a Floriano Peixoto e em fre n·te á avenida 
Quinze ele Novembro .- O Collegio elo Jlmpa?·o , inauguraclo a 
22 ele janeiro ele 1871, occupa um vasto predio situado 
n o canto elas aven idas Se te de Abril e Prim eiro ele lllarço, 
tendo na parte vol tada par11 es ta ul Uma 2 l janellas no se
gundo pavimento, e 19 e duas portas no pr imeir o. Tem uma 
elegan te capell<t com o altat·-mór e nelle a imagem de N . S. 
do Amparo e mais quatro lateraes com as imagens elo Sa
gr ado Coração, de N . S. das Dôt'es, de N. S . da Conceição 
e de Santa Thereza . 'l'em clous pulpitos no côro , aba ixo elo 
qual vê- se sobre um a pilas·tra uma urna com a seguinte in
scripção: « Padre João F 1•a nciseo ele Siqueira A ndrade, fun
dador ela Escola Domes·tica de N. S . elo Amparo, em Petro
poli s. Nasceu em Jaca rehy , gstado ele 8. Paulo, no dia 16 
·de julho ele 1 ~35 e fa lleceu ~m :::> . José elos Cam pos, do 
mesmo Es tado, no d ia 10 ele abl'il ele 1881 ." mm fre n te a 
essa um a ha uma caixa ele esmolas, em que deposite i uma 
pequena quanti a . O collegi.o é subvenci on ado pelo Estado 
com 20:000$, com a condi ção ele man tet' 40 orphãs . Tinha em 
fins ele 1897 al umnas em numero clfl 115 . VisiLei - o sabbado, 
8 do corrjlnte. Eslavam as orphãs ouvi ndo missa . Co nfesso 
que os canticos religiosos q11c en·toavam essas angel icas cri
a nças, privadas n a manh ã ela vida dos doces carinhos pa
ternos, commoveram- me a·té ás lagt·imas ; mas, mais com
m.ovido fiquei. ao ' 'er q11e muitas clellas estavam sem meias e 
a lgumas dnsca lças . Que hel io exem plo de cal'iclade não dar iam 
as famí lias opu lentas de Petropolis, se dessem a essas crianças 
uma esmola ! Dirijo-me ás mães de família, que habi t. am lu
xuosos precl'ios e que· percorrem as avenidas ela cidade em 
faus tosos trens, ostentando vistosos vestuarios e ri cas joias . 
Uma esmola para as desamparadas da sor te, peço eu com 
toda humil da de. O Asylo Santa Isabel flca na avenida Quinze 
ele Novembr o, proximo á praça D. J'ecl ro ele Alcantara . O 
precl io não prim a pela sua fachada, mas, tem o inter ior vasto e 
com todas as acommoclações para o flm a que é dest in ado; 
tem tres pavim entcos e duas en trndas, sendo u ma peht rua. 
Marechal Deoclo t·o. Entrando-se pela avenida Quinze ele No
vembro, logo no pr imei ro and al' encon·tt•a- se u m nicho com a 
imagem ele S. José . Ainda no primeiro antht.r acha-se a sola 
de recepção, co1il as imagens de S . Jose e S. Vicen·te de Paulo, 
o re·trato ele Monsenhot· Barce tlar cercado ele seis cri anças 
clous q1> aclr os com os beml'eitores do asylo e os retratos elo~ 
ex-imperadores e elos principes Co nele cl'l~ u e D . I sal e l. A ca-
pe lia fica no segundo anelar; é s inge la, porém uonita ; os a l
tares ele estylo gothico . •rem a im agem ele N . S. da Con
ceição em um altat· e aos lados quatro nichos com o Sagl'aclo 
Coràçã o, S. José, S. Vicente ele Paul o e S. Fra ncisco dll 
Sall es . Abaixo elo altar vê- se o Menino Jesus . Os vicll'os das 
janellas são ele cliapha nia. Ao Htclo da capel la fica a sacbt·i sl ia 
com a im<1gem ele N . S . das Dõres, e t endo ao cúllo o Senhor 
Morto, com uma cor ôa de espinhos vinda ele J er usalém. O 
collegio não indica e:cterio1·men te a vastidão elo seu inter ior. 
Basta dizer-se qu e só o dormitado occupa u ma sala com 48 
janell as. O asylo começou em 1866 com aul as gr a tuitas e 
sem subvenção algum a elos cofres publicos . E' diri g ido por 
Ít'mâs de caridade ele S . Vi ce nte ele Pau lo, ma n tém-se á su a 
custa e educa 80 orpb ãs in·t~ rnas, 160 n1en inas gr a buitas e 
ex ternas e ·J50 con·tribuintes, elas quaes 7ll in·ternas. Ha no re
creio elas meninas em um pateo, uma gruta com a imagem ele 
N. S. ele L ourdes. A Capell a da Terra SanLa , si"tuncla na praça 
ele J erusal ém e no ela rua i\Ionsenhot· Bace lla t·, é um templo 
s in gelo . A s11 a fachada não obdece a nenhuma ordem ar chi
tec·tonicõ<. 'l'em no alto a imagem da Immaculacla Conce ição; 
a os lados ela porta ela entrad a, em clous nichos, as imagens ele 
S. Pedro e S. Paulo, e, ci rculando-a , a seguinLe inscripção: 



PET 949- PET 

Immac1tlatce JJei Paw:e Vi7·gini N!a?"ÜE JJicatam . Anna 1888. 
O interior da capella tem o presbyLel'io com aHar·mór e a ima
gem le N. S. da Conceição pintada na parede; nella Jicam 
duas ·tribunas, abaixo das quaes lê-se : Tota. p~•lclw·a, em uma, El 
E's Ma.?·ia, em outra. No arco que separa u presby terio do 
corpo da egreja vê- se deus. nichos com as ima?'ensdo Coraf!ão de 
Jesus e do UoJ:ação de Maria, e no alto a segUinte Inscrtpçao em 
caracteres gotbicos; Rons si,gnatus emissiones ture pararli>?ts o 
jJfcwia, . No corpo da egrej a ba deus aHares com S. Fran
cisco de Assis e S . José . Tem um só pulpHo e côro . Na sa
christ ia ha um nicho com a Senhora da Conceição . Annexo 
á capella fica o Íiospicio dos frades ela Terra Santa, tendo 
na !'rente a seguinte inscripção : Ter,·ce sanclw gene?·alü com
missariaws . O Hospital Santa Tbereza, está situado no fim 
da rua Paulino Affonso e no começo do Bingen, tendo ann exo 
um outro destinado ao tratamento de molestias contagiosas. 
::\a fachada elo primeiro le-se: Hospital Santa The1·eza , inau
gurado a 12 de março de :1876, reinand o o Sr. D. Pedro JI 
e presidindo a provincia o Sr·. conselheiro Pinto Lima; na 
elo segundo Hospital de Isolamento .- Estado elo Rio de Ja
neiro. Presidencia elo Dr. l?orciuncuJa . Ficam ambas á margem 
do Piabanha e o segundo a cavalleiro do primeiro. O Cemilerio 
fica no fim de uma pequena rua, que parte ela praça Juarez . Tem 
uma capella com um altat', sobre o qual h a um quad ro represen
·tando Cbris·to morto nos braços de Mat·ia. E' bonit!), se pócle ser 
bonita a região dos tumulos, bem conservado, com ricos mausoléos 
entre os quaes destar.am- se os de iVlme. Cintra, Luiz Qui
rino ela Rocha 'Werneck e F rancisco Pinto ele Bessa Vanl
zelles . Em muitas campas vicejam arvores que clão esplen 
di das camelias . Em Petropolis, visitei ainda o collegio de 
Sião, sitttaclo na avenida Quinze ele Novembro, o ele S. Ví
cenLe de Paulo, na \Veatpha1ia, o do Padre Moreira , na 
Piabanha, o Americano, no alto ela rua Visconde de Itabo 
mhy, o Gymnasio e o Lycêo de Artes e Officios, 1111e func
ciona em um pequeno predio, na avenida Cruzeil'o, e que é 
subsidiado pelo govemo elo EsLaclo com a quantia ele a:OOO:j; 
annualmente. H a na cidade c\l)us jorna .. s · a Ga:::eta, de Pe
t·?"OJ10lis que publica-se tres vezes por semana, e o Estado, que 
salle só as quintas-feiras . Em Petropolis não ba um ·Lheatro 
o que constitue uma falta sensível. !Ia o Palacio de Crystal 
situado no meio de um bello parque e que mantém uma 
aula de musica e o Cassino Hotel, com um pavilhão annexo 
ao restaurante ' onde aos domingos ha bailes de crianças e 
cujas salas sã~ aproveitadas pelas companhias dra~aticas, 
·transformando-se em palco. No Palaclo de Ct·ystal io1 onde 
se celebrou a primeira missa em Petropolis . 'l'em a cidade 
1\inc!a 1m1 es·tabelecimento ele duchas, na aven ida Pibaanha, 
em unt elegante ediftcio, dispondo Qos apparelhos mais aper
feiçoados, com banheiros para nataçao e atl'avessaclo por um 
cor r ego que precipita-se da mon·tan_ha form3:ndo d1 ver sas_casca·ta_s: 
A unica fabrica que tive occasiao ele v1s1ta r na Cidade foi 
a ela Companhia l•'abrica ele 1'ecidos S. Pedro ele Alcantara , 
que luncciona em um vasto predio,_ na Avenida _Q,uaLorze ele 
Julho, a margem esquerda do_n o Qmt~ndmba. Abt !abt•J~nm-se 
u nicamen·te tecidos le algoclao em 1l'2 teares, 1nov1dos a agua 
e ;i vapor , occupando 270 operarios. Tem 4.368 !'usos ele fiação 
e produz mensalmente 3,600 peças ele tecidos de diiT'erentes 
padrões. Tem Petropolis agua enca nada, ficando o reserva
teria no quarteirão Suisso, a 80 mett·os acima do nivel ela ci
dade, dividido em duas caixas, com capacidade de dous milhões 
ele litros cada caixa. A represa acha-se a seis ki lometros ele 
distancia do reser va tori o, em um IJÍI'el ele mil me·Lros acima 
elo nivel elo mar e a 200 metros acima elo reserva1orio. Não 
tem rêele de esrrotos. O escoadouro das m~ lerias fecaes é 
fei ·to em cistet·~as e parte para o rio. E' bem illuminada 
a luz electriea por 800 lampadas ele 32 velas. A ns tna ltca 
a 4 1 j 
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kilometros ele distancia da cidade .. Neli a trabalham 

-tres clynamos ele 120 kilootes cada um, moVlclos por turbin as 
de 200 cavallos . A represa de onde vem a agua · para essas 
·turbinas está situada a 900 metros ue distancia. A renda da 
Mun icipalidade é de 700:000$, annualmente. Tem ?,el las ave
nidas, quasi todas atravessadas P.elo PJabanha ., lem ellas 
as margens grammadas e .com bonitas ~lamedas ae mH~nolias. 
As principaes são as segUtntes; Aven~da Koellf!Jr, a11t1ga rua 
D. Alfonso, a mais bonita elas avemd,as ela ciclacle, atm
vessada pelo Piabanha, que, ao c·he15ar a pra~a da LliJerclade, 
recurva- se para atravessar a avemda Pt·lmell'O da Ma rço e 
que tem sobre si tres pontes . Tem 50 metros de largura e 
430 de extensão. NeJla ficam o Palac10 do G~verno, o 
Tribunal da Relação, ae secretarias, e o palac10 Isabel, 
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hoje occupado pela embaixada russa. Ao fundo e na Praça 
p. Pedro cle , Alcantara, ficam os al icerces ela egreja que pro
Jectava erguer a Pnnceza D. Isabel e que, conchlicla, dará á 
avenida a mais beiJa perspectiva a quem olhai-la do meio ela 
ponte que ÜGa na Praça _ela Liberdade . Tem deus renques 
ele maguolias, P!antadas as margens elo rio . Pena é que as 
ribancei ras elo rio nessa e nas outras avenidas não sejam 
plantadas de gramm a ~m. substituição elo capim r asteiro que 
as orna. Avenula Pnme~ro de Jliar·ço , antiga Bragança co
meça na Avenida Sete ele Abril e termina na pr aça ela' Li
berdade . E' cor·tacla pelo Piabanba, que tem uma ponte. 
Neli a ficam o Asylo do Amparo e o Hotel Internacional. 
1heniela elo c,-~,zá?·o, começa na praça ela Liberdade e ter
mina na Al'enida Quinze ele Novembro . Nella fica o Lycêo 
de Artes e Olficios. Avenida Sete ele Abril começa, na ave
ni da Piabanha, no Palacio ele Crysta l e ·~ermina em um 
alto ao lado ela egreja do Coração ele Jesus. E' atravessada no 
seu principio pelo Piabanba, que, depois de uma curva mui to , 
pronunciada, encam i nha-se pela avenida P rimeiro de :Março. 
·rem duas pontes . Quasi no meio faz juncção com esta ul
t ima avenida, ficando ahi o Asylo do Amparo. Nell a flcam 
a importante fabrica de cerveja e aguas mineraes, a vapor, de 
Linclscheid , o Hotel da Europa em frente á aven ida P ri
meiro ele Marçu e a Pensão Alexandra. Avenida S . JYla?"tin 
antigamente rua Monte C;,tseros, estende-se da Aven ida Pia~ 
banha até á Sete ele Al,ri l. Não é cortada pe lo Piabanba . 
Avenida Piabanha,, antiga rua Nas~an cortada pelo rio Pia
banha. e com quatro pontes . Estende- se desde a entrada 
do baiiTO ela Mosella, e ''ae até o Palacio de CrysLal. 
Nella Jicam o importante estabelecimento ele duchas o im
portante col tPgio elo padre Morei ra. Avenida. Q~~inze' de No
vembro, <tn ligamente elo Imperador , com 1. :100 metros de com 
primeuto e 30 de largura . E' a mais commercial e extensa da 
cidade . Começa na praça da Inconfidencia e termina na Rbe-

. nania, at t·avessada pelos r ios Palatinato e Quilandinha, que se 
reunem no meio da avenida, em frente ao jardim municipal, 
em uma bacia sobre a qual ha a ponte do Suspiro, tomando 
dal1i por deante o nome de P i a banha . . Tem nove pontes par a 
carros e duas para passageiros a pé. Nella ve('m te1· as ave.
niclas Se·te ele Setembro, Cruzeiro e \Vash ingto n e as r uas Ma
rechal Deodoro e General Osorio. Nella ficam importantes 
casas commerciaes, o Asylo Santa Isabel, a polici a, o quar·tel
general, o For~•m, o Banco elo b:s tado, a Assemb léa Es·tadoal 
a chefia ele policia, a Estação Central dos Telegraphos, a typo: 
grap~ia da Gao1ta ele P_etro1Jolis e os boteis Bragança e Rio de 
Jane11·o . Avenula T-Vaslmtgton , começa na avenida Quinze de 
Novembro. A venida Dr. P orciun cula, por traz da es tação 
da estrada ele ferro, com o hotel Pensão Central. Avenida Sete 
de Setembro começa na a•enida Quinze ele Novembro e perde o 
nome ao encontrar- se com a Silva Xavier. E' u ma das mais 
bonitas da cidade. Tem 440 metros de extensão e 34 a 35 de 
largura. E' atravessada pelo Piabanha, que iem duas pontes . 
~ella ficam a egr.eja mat ri z, a praça Mat~á, um jardim muni
Cipal, o ex- pal;lcio 1mpenal , onde funccwna o collegio Sião . 
A•venida Siloca Xavie?· es·tencle- se ela avPnicla Sete de Setembro 
.aLe a ICoelier e fica em frente á praça D. Pedro de Alcantara; 
E' pouco extensa . Avenida. Ypú·o.nga, antiga rua Joinville . 
Estende- se da rua Treze de Mai o até á es·tracla da Saudade . 
Ne lla ficam umn, egreja e um collegio protestantes . A.venida 
Qtwto•·ze de Julho, antiga rua Rbenania. Começa na avenida 
Quinze ele Novembro e termina no lagar denominado Duas 
Pontes. E' atravessada pelo rio Quitanclinba, ficando nella a 
fabrica de tecidos S. Pedro ele Alcantara e a fabrica ele cerveja 
Rhenania Brau . .IJVenida J.llonsenhor· Bacel/a,·, começa ao lado 
elas secretarias, na avenida Koeller. c termina na praça Jeru
salém. ?-;~ lla ternyrincipio as roas Visconde ele ltaborahy, com 
um colleg10 amerJcanJ em um morro, e do Encanto. A principal 
praça é a ela Liberdade, antiga de D . Affonso, cortaria a um 
lado pelo rio Piaba nha, que ahi tem uma ponte. Nella fina
llzam ou ·tem começo as avenidas Primeiro de Março, Cruzeiro 
e Mo o senhor Bacel tar; !i atr a ''essada pela avenida Koel ler e 
po~sue :>.estação da E. ele F. Central de Petropolis . E' toda 
arborisada, com bancos debaixo de pequenos chalets cobertos de 
zinco e conlornada pelos monos elo Encanto, Glasow e do Cru
zeiro, este com um observatorio. Ab i estacionam carros de 
aluguel e tilburys. J!:' a praça mais frequ entada da cidade, a 
mais exte nsa e a ma1s bomta. Perco rrem -na numerosas bicy
clettes e luxuosos cal'l'os particulares . A' ta rde e nas noites de 
luar é o ponto predilecto da reunião das familias. Em fins de 
1897 tinha Pe·tropoli~ as seguintes a venidas: Quinze de No-
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vembt·o, com 187 fógos e 160 casas commerciaês : Ypit·ano-a, com 
53 fógos e duas casas commerciaes; Sete ele Abril, com 43 fógos 
e oi to casas commerciaes; Boli va r , com 40 fógos e qu ·ttro casas 
commerciaes ; Marechal Denrloro , co m 26 fógos e i 2 casas com 
merciaes; Ge nera l Osol'iu, com i 9 fógos : C t·u ~e ir o, com 27 
fõgos e sate casas c0mmerciaes; K ooll er, 'com 23 fogos ; Se ta 
de Set embro, com i 8 Jógos e qu at r o casas com mer ciaes ; \Vas
hin gt on, com 2ü fógos e se is casas commerciaes ; Pr ime iro de 
l\Ia rço , com 20 logôs e cinco casas commerciaes; S il va Xavie r, 
com cinco fógos ; Q.uartoze de Julho, com 93 l'óg-os e 2ô casas 
commerciaes, in cluindo a Fabr ica de T eci dos S . Ped ro ele 
Alcantara ; S, Martin, com 80 fógos e 24 casa> co mmel'ciaes; 
'l' reze rle Maio, com 3:3 'l'ógos e 24 casas commerciaes ; Mon se
nhor Bacella r, com 43 fógos e c inco casas commerciaes ; as 
seguintes ruas : P iahanha, com 51i fógos e qua tro ca sas com
merc iaes ; Dr. Porciuncula , com nove fógos e duas casas com 
m erciaes; Moreira Cesar , com 80 fogos e o i lo casas comm er
ci aes, incluindo a Fabrica Pet r opolis Fabril; T hereza, com 160 
Jógos e 22 casas co~1merciae s ; F lori a no P eixuto , com 5U fógos 
e quatt·o caEas com merciaes ; Vi$CO ncle de So u~a Franco, com 
4.2 tógos e duas casas commerci a os incluindo a agen cia elo B an co 
Cons Lntc lo t· ; P a ulin o Alfonso, com 44 fógos e oito casas com
m erciaes ; Castro Gam m n., com 4 1 fógos ; \ Ves lphali a , com 
103 fógos e nove casas commerc:iaes ; Palatinado, com 37 fógos 
e cinco casas comm et·cia es , incluindo a Fabri ca ele Tecidos ela 
Gompn.nhie Metropolitana; Buarque ele l\iacedo , com seis !'ógos ; 
Benja min Constant, com clous fúgos; Cas emit·o ele Abreu , com 
22 1ógos; João Caetano, com 58 Jogos e uma casa com mer cia l; 
S i lva J a rdim, com i \! togas; l~n catrto, com 24 IOgas; Bar ão elo 
Am azo nas , com se is fógos; Visconde ele haboralty, com 24 fógos; 
V isco nde de U ru g ua y, com nove fóg os; Lui za , com i 4 fógos; 
Elisa, com um fógo; Fo nseca Ramos, com 33 fcígos; Nu nes lllachaclo, 
com 22 fóga,s e urna fabrica de cerrej a e ng uas minern es; P adre 
Feijó, com cin co fógos e tres casas co mm erc iaes; Carlcs Gomes, 
com i3 fógos e duas casas comm e1·ciaes, Salclanila Marinho; com 
50 fógos e 2 casas commerciaes; trn v essa el o Ypiranga com 27 
fógos ; as seg llintes pt·aças : ela Liberdade , com 16 l'ógos ; da 
]nco nfidencia, com 7 fógos; Visconde elo lUa Bm nco, corn i fogo; 

. Jua.rez, cem 6 fógos ; Mariano Procop io, co m i fogo; Mau;) , com 
2 fógos ; Jerusalem, com 2 fógos; S. J orge, com i fogo ; D. Pedr o 
ele Alcantara, com 8 fó~os e 4 casas commet·ciaes; as wg uintes 
es ~t·aJas : da ..;auclacle com 31 fógos e ela P1·es iclencia com 22 
fógos e uma casa commercial ; os seguint.es quader ões: i\Iosella 
co m 112 J'ógos e 5 casn.s commerciaes; Mor in com 7i fógos e 3 
casas comm erciaes , incl uindo a Com panhia Manul'a cture ira de 
Sedas ; Bin gen, com 39 fógos e 2 casas comtH et·ciaes; Valle elo 
Paraiso, com 35 fógus e i casa. r· ommercia l ; n henani a , com 63 
fúgos e 5 casas commerci aes; Qu is,aman, com 166 fógos e 7 
casas commerciaes ; Serra, com 2 1 fógos e Q.uintt ndinha c"m 2 
fa bricas de queij o e uma ele ge lo . Tinha pois, em t 897, Pe ~ro 
polis, 2. 304 fógos e 3\!1 casas commer ciaes. Quanto á inclll s Ll'ias 
e profissões, tinha l:"e tropo lis, em i 897, os segui t>tes: 162 a r
m :J.ze ns de comes Liv eis , '1 confeitarias , 7 bélr.ares, 9 mocl is:as , 
4 ttrmarinhos, 9 de fazendas e armarin!Jo, 29 el a calçado, 1 loja 
de chapé0s para h omem , 1 officina ele cb:tpéos ele sol, 12 a l fuia 
·tarias, 13 barl1eiros e cabellere it·os , i 3 a çoug ues, 12 p:1clu.rin.s , 
1G bolequins, 7 cha ru tarias, 5 casas ele horta li ças e i'l'nctas, 
G floricultol' es, 2 sa lchichar ias, 1 urnuzem ele lou ças e crysijaes, 
2 colchoarias, 3 esijanciu.s de lenha, i 2 ele di ~ lill ação de aguar
den te , 1 vidraceiro, 12 bomueÍl'OS e f u nil ei r os , 2 bilha res, 
8 armazens el e ma te1·ia es, 5 fe rt' e it•os e serl'a l!J e ir Js, 4 ser1·a ri as . 
3 fe l'l'ag i~ tas , 3 ·ti rrtUl'Hri as, · 2 marrnol' is tas, i g ravadot· e ní 
ct•ys ta l, 2 ga l vanisado res , 6 l'e t' t':J.clo r es, i 2 olar ias, 6ô m oi nilos 
ele full:i, 6 moinhos de café , <H e ngenhos de ca le , 4 t:~m an 
quei t·os , i 2 Ee"'e it·os , 2 es tauel ecimenlos de ba nhos , 4 coche.it"as 
d e carroS, 8 OI~ri ves e r eJojoeit'OS, 10 ho tciS ele prime ira Ordem , 
12 hos pedarias e casas de pas to , i reli naç:io ele assucat·, 3 ly
pographias, 2 encacle rnado res , 2 photograp hos, iO m a rcen eiros , 
8 cot'l'eeh·os , 9 pharmacias , 2 p a rte ir·as, 8 pintor es , 7 colleg ios, 
3 fab ricas de li cor es, 2 de seda, 1 ele linha, 5 ele cer veja, 2 el e 
queij o;; , 2 ele gêlo, 1 de laclt'ilhos e JllOsaicos, 1 d e cor tu me, 
i cooperat iva, 1 n ov idade hanoaria, 1 de melbot·am en·tos, 
1 agencia de loterias, i agenc ia ele locação, 5 install aclm·~s ele 
fi os elecuricoe , 3 agentes ele compa nhi as de segu ros, 7 co mmis~ 
sarios, 1 leiloeiro, 2 arch i LI:lc·t·Js, 1 agl'im ensor, 7 engenheit·os , 
:l veterinario , 5 dentistas, !'i aollol taclot·es, :lO aclvoga.clos e 
27 medico~. M illiet Sa i n t Aclolph e, .Diocionrkd O Geog r c~ph'!oo elo 
lJr'a~il, esct•evia em i845, unicamente a t'eRpelto de Pett•opolis 
o Sé.JS:Uinte: « Pa lacio impet•l a l mandado eclillclW pelo Impet·adOl' 
p, .t'eero II1 no ctmo dp. ser1•a da Estrijlla , ond(;l se inten·~a 
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fundar uma colonia; a tlovà e~L:lcla ele carl'ó do R io ele Janeh•ó 
p a t· a Minas Geraes d<>.ve passar por per to d o palacio e da 
col onia. » Em t 8-13 , ach a ndo-se com o primeiro vice- presidente , 
á frente ela administra ção da província, o Dr , J oão Ca ldas 
V ian n a, co ncebeu :1 i Jea ele l'undat· nas visi nhn. nças .daque lle 
palaeio, uma colon ia co nforme consta elo seu R elato•·i o cla quelle 
anno. Ao senaclot· Aure lia no de Som a Ollveii'a Coutinho, pos
ter iormenle Visconde ele Sepe t iba , coube , pOl'ém, a gl ori a ela 
r ea l isaçfio d a iuéa elo Dr. Ca ld as Vianna . Em 17 de junbo ele .. 
i8·14, na qualidade ele pres ide nte da pr ov íncia, cotltrac tou Au
r elia no com a casa Carlos Ddrue, negociante el e Dunkerque, a 
introclucção ele GOO casaes ele lmmi gra n tes , oper arias e offi ciaes 
~e offi c io, n o inten·to el e emprega-los nas obt·as el a es trada ela 
E> tt·e!l a . Mas, em vez de 600 casaes, a casa Dd t·ue , encon
·tranclo entt' l:l os allemães o ma ior desej o de emig ra rem par:1 u 
Brazil , mandou 2.300. colonos, en tre hom e ns, mulheres e 
cr ianças, e como essJ pessoa l chega sse q uasi a um tempo, 
viu- se por isso em gran de;; embaraços o pres ide n te da pt'O
vi ncia para accommotla-los , lauto ma is que, nem hav ia ai nda 
ad qll iddo ·te t·ras , e m enos clomat·carl o os n ecessarios lotes e 
lev a ntado casas para ta nta ge nte . Nessa elifficil conj unctu ra 
m andou o ex-I mperador olfer ece t• peln seu mot·dom o, Panlo 
Ba rbosa da Si lva , as t erras de Petl'Opoli s, para estabe1ecimen to 
d os colonos. P a ra alli partit·am en tão esses , chegando a s ~u 
eles L i no em 29 ele junho ele 1845, em que desde logo se consi
derou fu clacla a colonia, sob a direcção elo majo r Julio Frede
ri co Koellet'. Mandando cliviclir as suas tel'l'as da antiga fa
~en cla do Cot· t·e~o Secco, em lotes , e dis·tl'i uui-l os pelos colonos , 
o ex-Imperador os isentou elo paga mento elos fót·os pot· espnço 
ele oito a nn os. A viagem para Pet t·opoli s faz ia - se en tão e l'ez -se 
por a lg uns annos, por m u i lo ·tempo mesmo, a ca rt·o e a cavallo, 
indo- se por mal' aLe o p ol'to da l!; s irella . O ex-Imper a clot· , s ua 
fa milia e comiti va gas tavam mais ele um dia , pernoHa ndo n:1 
R a ir, da Sel'l'a, e m casas el e pt·oprieclade ele D . P ed t·o, que 
a i nda hoje e xietem, m ais ou me n c·s conservadas. E m 1852, 
ensaiando o benemedto ll'i nêo Evangelis ta el e Sollza , Vi~co nüe 
el e Mauá, á inLl'ocl ucção cl i\s es tra das ele feno n o Braz il , l igou 
o pot·to , que l he deu o tib ·tlo, á Raiz da Set·t·a pot· uma linha 
el e Cel'Ca ele 37 ki! om<l t r os, e mai8 Laecle, uma nova em preztt 
pl'Oseguiu a os tt-aJa pel:l. serra ac ima. pelo systema ela cre
m:J.l !Je ira cen tra i. Até 18,16, P e Lropolis fo i s imples cura Lo, mas, 
p , Ja lei provinc ia l n. 397, ele 20 ele maio des.>e anno foi e levada 
a freguezia, s ob a in vocação ele S. Pedro ele Af cantara , jlt\S
aando a fazer pa rte elo municipio da Es t reli<• · P ela lei Lambem 
provincia l n. 9lil, ele 29 ele se·tembt·o de 1857 foi e levada á 
categot·i a ele c idade, i11 sba lla cl a a 27 d e j nnho de 18~9, e pela 
le i n. SD, de 1 ele outubro de 189-1 foi d ecla rada ca pila l do 
Eeta clo , t endo sido ins Lal lacJa a 20 de feve reiro de 1895 . A po
p ulação ela cidade é ele 20.000 habita n tes e a do m unic ípio ele 
50.UOO . g• a r esiclencia elo B ispo do Rio de JaoeiN, pa ra 
oncle D. F t·ancisco el o R ego i\I a ia trans(áitt n bi spado, a 1<1 ele 
n ovembro ele 'i897 . Os let·renos onde se acha co il ocacla n. ci 
dade de Petropolis são dos h erdeiros do ftn :1do impera dor .. Oi! 
seus actuaes f'oreiros pJ g·a m um a cer ·ta qn ant ia a nnua l. O fóro 
é proporci ona l ao n urn ero de bl'aças q tta lraclas, pagando os ele 
p t• imeir:J. cla sse 30 r é is por bmça , os ele segunda 15 , os dê 
tercei m !O e os de quarta 5. Fui á Cas calin ha e a Hai!Java . 
P a din do de P et ropoli s a es'rncla ele ferro passa por dous tu n
neis , a.trMesa ntlo logo á sabida do seg und o, um a pon te de fel'l'o , 
por ba n o ela qual col'l'e o l tamaraty, Jormanclo pequen n.s quedas 
cl 'agu,~ sob t·e um leito ele pedra. Po uco adia n te fi ca a Us ina 
ele e lect l'i c idacle. De P et t·opoli s á Cascatinha e ncontram - se n as 
marge ns elo rio, nas baixai:las e encos tas das set·t·as cenle na res 
ele casas cl al lemães, com cobedm·a cl<J ziuco e a lg uma s ele 
t elhas . Casc.a tinh a !.ica em um v a lie atmvessaclo pelos rios 
Pia ba nha e Jt:una ra Ly , q ue r ecebe m elos clo us l ados cl :1 est t· acla 
dua.s lindas cac lloeit•as, umas rl a; q taes precipita-se de g rJ iicle 
al tura sobre um a p acl ra d espida de vegetação . A h i ficam uma 
bell a eg rej a goLhi ca , a inda n ão concluida, o v" sto eclific io ela 
F a bt·ica de F i ação Petropo\i tana e u m s m numero d e casas , 
muitas el as q4aes occupaclas pel os ope rarias d a f<lb rica . P ouco 
adiante, pt•oxi.m o elo l ugar denom inado Cort·eas, ach:1-se o P r ado 
de co t'l'icl as . Dah i até Ila ipava o L;·cm pá t•a em Santo A nton io, 
ando lta uma ol nl'ia, e na Ponta do G uil bQt'llle Carlos. A es~ 
tt:tção de Ilaipn.va fica !Í. mar gam esque t• da elo rio e a povoação 
na rna t · g· ~m opposta , aom q ua! t•o olat·ias, uma oapalla ela 
S. José; deft•on te elo oamit3t' lo, e algumM casas , Defronte da. 
parada elo Loureil•o havia um a ponLe ele macleit•o,, que umn. 
onchén te d o rio rle smo~onou, ha uns seis mel!les . Não tando 
o goyerno estadoal até hoje inanclaclo f~;J;zer uma out1•a , n )) :\Sa 
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srtgem da estaçã o para o povoado faz-se em uma especie ele bó-te 
ele um a conformação toda especia l. E m lugar ele rem os 011 
vara, o canoeir o impelle a em bar cação por meio ele um ar a me 
bas tante g rosso e p l'eso nas du a s mar gens elo rio. A viagem 
n ão o!J:'el'ece pa not·a mas b011itos ; faz- se t oda e l la no m eio el e 
m ontanh as, onde encontram- se só men te roças ele m il ho e 
g ra ndes pla ntações ele ba tat as e de fe ij ão . De um sólo basta n te 
acc ide nta cl o, com m ni tos morros, ele ru as e· aven idl•s limpas , 
la rgas , macaclamisacl as, passeios cimen tados , alamedas ele 
m agnolias ás ma l'gen s do rio, com precl ios lu x: uosos , commerc io 
a n imacli ~ s i mo, fa bl'icas de at·t igos d ive l'sos , é P P.tr opolis uma 
cida de fasc inadot·a , e pelfl.o s uas bellezas n a tul'aes , uma ela s 
pl'imeiras do Br az il. Não é ma is a c idade el e r ec l'e io ele 
outros tempos. Aquellas casinhas campes tl'es, ri sonhas e 
p oe licas , coberLas el e trepadeiras , no m<lio ele ja rdins onde cl es
abroclw.va m ca melias , t·osa s e Cl'a vos el as ma is li ndas côr es, 
fo m m subs ti tu iclas pot· luxu osos p red ios que ostenta m ricas 
m obi lias , espel b.os liniss imos , asseLi nad·a s co l'tin aq, Aquell a 
v ida soceg acla de ou lr 'or a , em q 11 e as r osa das e lou t':ls allemãs 
sab iam á rua com uns t:ntjes sirnpl es, cha péos ele pa lha , umas 
cal çadas , ou tras desca lças, yendeJJ clo v t•tl ul'as, le1te 011 os 
a Camados queij os de Pe tt·opo li ~, tud u isso , i n fe li zmente acabou. 
A viclt\ em PeLropolis d ivide- se e m duas phases bem d1s l1nct::Ls : 
a el o inverno e a do vel'ão . ~a prim 3ira , !' c idade ~em um 
aspec to mo notono, ·tr iste e m elancol i<:o , as l' ltas pouco_ h eq "e n
t adas, os pl'eelios dos verani s tas r~ cbaclos peb aqseneta des tes , 
os clivel' timenlos in·te l'l·om;)iclos e o ft· io clcm ioan clo gell cl o, g la
cial , col'ta n te; na segunda a c idade to ma ou tro aspecto, tor
n a -se alegl'o e festi va , as r uas encb m-se ; ca rr os, ttlburys , , 
bicycle L·tes percol't'em as praça s e aventdas em toda s as clll·e
cções : fomw~as senbo1•a s e clonzell as , os·tentanclo rwas tode t. tes, 
passci'a m OLI sós , ou no braço de seus m a ridos e irmãos; as 
r e nn iões se a m iudam , os concertos e ba iles ·torna m-se frequ en
tes, em ·todas as casas ·toca- se e ca nLa- sc; emflm , Pe tl' opol is , 
parece r es ,u·git· ela moclol' ra em que o i n verno a lan çou pa l'a 
tor na l'-se uma c idade an imada e che1 a ele Vlcl fl.. lnfelt zmeate, 
n es ta segu nda pha se, :ts chuv a s sã o a bn ndan·tes r oft·er1uen tes . 
Ei s em 1·apidos ·traços a i mpt·es;;ã o que ]l l'Ocl U7. 1u - me !\ 

cid a de el e Petropoli s. dul'a nte ·tres ch as em que nel la es t1 v e . 
R egresse i pela Es t l'acla el e F er l' o do Norte, passa n1lo pelas 
es tações e pa l' acl<' s el a E otrellu, Anhanga, Rosn1;10, Actu r ~ 
P i la l' , Sa t·apuh y, llierHy , P enha , Bom ti uccesso e S . Fra n c~~ co 
Xaviel' as tres ulLimas no Dis tl'icto li'ecleral . A est l'acla a tra· 
vessa ·t'er l'enos ch a l'cosos , complt tameu te clesh a bi tac_los e on ª e 
c res .:e o sa]Jé . No Es tado elo Ri o rle Jnnei t·o a umca es ta çao 
ele al<>u ma i mpo rtanci a que vi fo i a elo Pi lal' , á marg·em elo r io 
elo sc'i'I nome, que é n avega vel por pequenos .bal'cos . _ 'r e m 
m a Lr i' e algnmas casas ar r ui nadas . N as cle ma1s . estaçoes só 
enco n tre i g t·a ncles pil ltas el e lenha, umco commercw elas loca
li dades servidas pela estrada , 

PICOS. Cicl a ·le do Mar an hão. Ult ima linha em logar el e 
Dcc . n . 7 leia - se Dec. n. 76 . 

PIN H AL . CiLlade de S . P a nlo . Acc t·escen te- se no fim : Em 
1808 ass im descJ·ev i essa cidad e pelo J o·n w,l elo Gomme,~cio. De 
Mogy-g uassú tome i o r a ma l que dah i par te, e se"'Ul par a. o 
E spir ito Sa nto do Pinh al. Passe i pelas e ~ tações elo Con selhewo 
Lauri1ul?, N ova Lo·n.~ã . 111 ott(,l, P(,l,es e Espi>·ito Santo clJ Pi 
nlu»l. Dista a ciclade 37 kilome tl'OS ele Mogy- gttassú, '16 ele 
Mogy- mi l' im e 122 ele Ca mpi nas . E s::í. bella mente s ituada em 
qua tro coll inas que so l igão ; e m um a fica a ciclacl e prop d a
m ente dita , e nas ou tras ·t res os bairros ele Sa n La Cruz, \'1lla 
i\lontenegt•o e Villa Vicen te Go nçalves, lmnhacl". ~~el o s corl'egos 
Ca rioca e E nge nho da Ser ra, que se l'eune ao r 1 beHao tios Porcos1 
a fll . elo Mogy- g tmssú . E ' unm c iclacl e cl~ hon lem , mas J<l· 
ap1·esenta- se tão extensa e com p t·o pot·çõe> tao ag1ga tltaclas que 
pa t•ece uma ciclo. de ed ificada h a longos a nnos . Com ? sua ,h o
monyma S. Ca r los do P i nha l, enca nta a quem a vt s tta . S ua s 
ruas ~ ão largas, r ectas, em ladeil' a , a ha h ulacl as com passews 
c im entados e illuminaclas á luz e lectr tC;l. . Seus preclLOs , em 
numero ele 'goo, são model'nos e a lgu ns snmpt~o sos , possuindo 
lytui to po ucos velbos e de gos Lo a n ti go . Cont:1: 1rn por k\ nt ·s ed t· 
f1cios, entre o> quaes : A matnz fi ca bem SJluacla no a llo elo 
largo do mesm o nome. a 980 metl' os :teima elo n tvel cl~ ma r . 

. 11'' u m temp lo b ll1i to e vas to . A, t<J l' l'e fi ca :': ce ntro e e, ~ llC I 
macl a p or uma >ll' Li s Li ca cnpola . Seu m Ler tOl' c Jlll [lonen te . l em o 
a·Jta r - mór com as i maaens do Div ino e de Nossa Se nhor a el as 
Dôr cs pad l'oeit·os dn cldade e mai s dois a ltar es la ter aes ele 
m arm'or e, um ele S . Sebast iKo e outl'O de Nossa Senh ora el~ 
Çonceição . As tl'ibuno.s são col'l'idas , t•epousando so bre seJ a 

? ;) '~·. 

arcad a~ . Além ela rnat l' iz, possue a cidade mais a cape l l i nh~ 
das Bwtas, no l a t·g-o deste n ome, e as ca pella s ele Santa Cru z 
u ma no bait' t'O Vicen te Gonçal ves, perto el o cem iteri o ~ 
otl't l'a no ba irro de Santa Ct· uz . A Casa ele i\i iser ico t·clia, uma 
elas melhores do Es tad o, é u m pt·ecl io grande, pe l' feitame n te 
lo ~ali sacl o no bDirro elo Quaresm a . E stá bem m ontada. D ispõe 
ele s<tlas espaçosa, , bem a l'ej aclas, com bon s. le i tos e u ma pb ar 
mac ta . Fo t fu ndada por F 1·a nctsco Anton1 o R osas e Casemiro 
T eixeira Rios. E' actua l me :1 te provedo l' o 'l' enente- Coron el 
Ecl~ a rclo T eixei ra . A esfo_r c_?s elo Commenclaclor Man le neg l'o 
es:a a Santa Casa em cond1çoes de pr es ta i' os mais l'c leva ntes 
ser viços . Deve ser i nau gurada a 8 de dezembr o pl'o ximo . O 
Gl'upo Escola r , s i tu,tdo n o largo de Brotas , é u m ecl ificio 
gr a nde , boni to e ele a lgu ma a l'ch i tectura. Su perior a ell ~:> 
a penas pela collocaçã o, achei o Gn1 po E scol a t· de Botucatú ' 
Na ~' i sita que a e ll ~ Jlz, fiquei bem i mp l'essionaclo pela ordem : 
d tsc tplma e nprO YeH:Jment'l elos a lu mnos, pri ncipalment e os do 
sexo femin ino . 'l'em n". frente um j ard im e a um dos lados a 
in signi ficante c11.pe l l inh a das Brobs, qu e convém ser d emolida 
pois tira toda a belleza elo lal'go . A Casa Camara funcc i on~ 
em um pred io novo, n o l argo elo Visconde do R io B l'anco. O 
p avime nto i nferi or é occupaelo pe la cadea e a su pe r iot· pela 
Garo ar a . Na sa la das sessões or não as paredes os l'etl'a t-os das 
i\Iarecha es Flor ia no e Deodor o, Ge neraes Gl ycel'io e Dr. Campos 
Salles, Dr. Josê ele Almeida Ver g ueiro. 'l'enente -Cor on "l Vi
cente Gonçal vez ela Silva e Dr . P rude n te ele illol·aes . O m er 
cado es tá s itua do no largo Moreira Ce~ar e prehenche os fi ns a. 
que é dest inado. O Laza r eto , que fi ca na di s tan cia el e 3 kil o
rnet ros , occ up_a um lindo chale·t _com todas as cond ições h ygi
en tcas . O cem1 ten o. s ituado a un. u'JO metr os da ciclacle e clefr ont e 
des La, n o ba ir r o V il! a Vicente Gonça lves, é todo mu rado e 
possue um n ecroterio . A cicla cl e é a bas tecida ele bJa agua que· 
é ca na lisacla da d istancia d e 500 me tros . Ve m da ch acm·~ do 
Ca pi tã o F eli ;: T i to ela Motta P az . A usi na da luz elec tr ica com
põe-se elo um ca na l ele pech·a cimentado, que con duz a ag ua a uma 
cai x;t. d~ ond e p n. rt~ u m gr~sso encaname nto el e f eno, quo a 
condu z a tut·bma . 'lem es La íot•ça de 220 cava llos e p õe em rno
v i:n ento ~1ma r oda cl enteada ele madeira , hori son tal , que se ach a 
em re laçao com outl'a elo fel' l'O , tambem clenteacla e quP. põe em 
m ovimen to uma poli a ele fel'!'o. l~sLa , p ot• meio de u ma co l'
r e ia . se une á l'Ocla que mov<l o cly na mo . Dá o clynamo i. 700 
vo ltas po t• m inu to ger a ndo a elec·t t• icida.te , que fol'!lece a ill u
nü naçã o :í. c idade, n a dista nci a ele 1l kilomelr os e á f a zen da 
do 'l'enen te-Coro:1el Vicen ·~e Gonçalves el a Sil va, n 11. dista ncia 
de i i kilometl'os . O sys tnm a de illum inação P. o de lampaclas 
i nca nd escentes . O s:dt elo Mogy- g uassú, que é o mo tor da luz 
e lec tl' icfl. , fi ca n a fazenda ele Sa :1ta Juli a, ele pro]Jriedade elo 
D .: . Verguei l'O, ?- t ;-If 12. metros ele a lt ura, cah.i ndo a agmt 
em catacl upit.s . Sao I llltmJD fl.d as as far.enclas elo Dr . Ve t·gueil·o 
e elo 'l'enente-Coronel V icen te Gonçalves . P ossue a cidade ainda 
um Club Recreativo, que fu occiona em ed ifw io p ropvio, clmt s 
a ge ncia s bancar ias , quat ro mach in as ele benefic ia r café, oit '> 
fa br icas de cervej •ts, duas de chapéos, uma de sa bão, cinco de 
m a ssas , qu :11 r o pharmacias, 250 cas as d e diver sos generos ele 
n egocios , se te a d vogados e sete med icog , A pop , ela c idade é 
el e 7 a 8 . 00) h abs . e a el o mun . el e 25.000 . O mun . confina 
com ItDpyra , i\Iogy - gu assú, Mogy- müim , S . J oão ela Boa-Yi ~l a 
r. com o gs taclo ele Min as. O clima da cidade e do mun icípio 
é . a luberrimo, não cons tando que epeclemi a a lg nnia os tenha 
J:lagellado. ,\ c dtu l'a do café é co nsicl e r a vel , ca lculando-se a 
s ua pr oducçã o em per lo el e um milhão ele arrobas . Ha em t odo 
o mun. ee ;ca de 30J lavr ado res . Os bairr os elo mnni cipio sã o : 
J a l'dim. J a ngada , Campo R ecl oo rl o, Ser tãozinbo, Catiog ueiro 
A r<h B:·anca, Monte- Alegre , MaLtas, Ma nteiga e diYerso~ 
ontl'os . 

PIN TO . Mor r o elo Di s tricto F eder a L L i nh a s duas . Accres
cente- se depois de cape lla de N . S . de Monte Se rrat . i naugn· 
r acl a a 8 ele maio de :1.898 . ' 

P I RA CICABA. Cidade de S. Paulo. Acct·escen te -se n o 
ftm : Em 1898 assim clasc revi essa cidade pelo Jo?"n(,l,l elo Gom
mercio. De Cap i v<tl'y p arti pa l'a P il' acica ba . Passei pela s es ta 
ções ela Villa, R utfar i no meio ele um e x: tenso can navial c com 
um engenho cent l'a l Jli[ ombnca, ;í. rnal'gem direi La do ri o do seu 
n ome; Hio clcts P edras, n a vill a clcs1e nome, com du as ru as 
p rin ci paes . s i tundas elos clo us b elos da est ação , com um as 100 
casas, 600 a 800 ha bs. , na sua maioria italian os c na mar <>e m 
cl i l'e iLa do riacho das P ed ras, impl'opr iamen"te assim cleno~11 i
n ado, porqua nto não se encon trão pedr as em seu le ito · e Pi 
r a, t:icaúa . Em fr en te á es tação r asga -se a rua R angel 'Pesta na 
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e ha uma serle ele chorões, com as hastes pendidas como l a~ 
grimas, o que não deixa de ~ausar urnél. profunda tristez<l a 
quem penetra na cidade . Os cho>·ões são a rvores que elevem or
nat· as campas das n ecropoli s. A cidade está assente em um 
pl&nallo, tendo ao redor o Bairro Al·to se pamdo pelo riacl10 
de Hapeva, os bairros dos Allemães, elo Porto e da Bóa Mor le 
e o rio P iracicaba, em cuja margem esquerda e lla repousa . E' 
bonit3. a sua pos ição , of!O. rece ndo pittorescas paisagens para 
qualquer l ado q tte o observ ador se voHe. E ' bem anuacla , 
sendo as suas r uas de 60 palmos ele la rgo, para llelas ou trans
versaes, e m a ngulo recto , la rgas e rectas . As principaes são 
planas, a lg um ·tanto sujas e apedt·egulha clas ; as restantes são 
em declive e consti·tuidas por um ba no, que as torna ele cl iffici l 
tl'áns ito por occasi ão elas chuvas. Quasi todas ·tem tes tadas de 
tijolos, cimentados, e possuem sargetas de pedra. bruta. Não 
são a r bol'isaclas, o que, além ele dar-l hes maior elegancia , seria 
um r epositor io ele bom oxigen io espalhado pela cidade. A rua 
m a is ex Lensa é a Direita com tres decli ves e quo , começando 
no cem ilerio do Bairro Alto pt• olonga~se a té o rio Pimcicaba. 
Tem clous kilome tros e 600 mett·os de extensão. Os la t·gos P.ão . 
acanhados, com excepção do da Ma bt•i z, onde se ach"t um bo·
nito e bem tra tado ja rdim, em CUJO centro ergue- se um a rLis
·tico r epuxo, of:ferta elo Sr. Julio ela Conceição. As casas 
na sua maioria são ele typo a ntigo h avendo, po1·ém, 
muitas novas e sem gosto . E' a bas tec ida el e agua elo rio Pi
racicaba, não filtrada, e illuminada á luz elec·trica, que de ixa 
mui·to a desej ar. E ' u rna elas cidades de mais viela tias que 
tenho visitado nesse Estado, sendo causa de peza t· a enorme 
asceudencia que o clero exerce sob1·e o povo. O sentimento re
ligioso é tal, que chega ao fana tismo e á intolera ncia. A unica 
loj a maçonica que existe na cidade, e que é composta de ca
tholicos , ma ntem-se com grande clifficuldn.cle e as jaue llas do 
·templo pl'otestante têm sido alvo dos projectis a·tiraclos pela 
garotagern inconsciente, tal vez a lliciacla por vandal icos e bru
·taes ultra monlanos . Fui tes temunha de um facto, que altes ta o 
fanatismo do povo piracicabano. Estava eu á :j a nella elo h otel 
ás 4 horas ela m n.drugacla , quando a inda a aurora não ha via 
despontado no horisonte, e pt·esenciei diversas familias impor
tan tes, a rros tando o frio elo mez ele junho, per correm as ru~s 
em busca ela egrej a elo Coração ele Jesus pa t·a ouvirem as pt'e
d icas elos fr ades. As p t•edicas, pos to que proferidas em um 
portuguez impossivel , são pedgosiss i.mas e principalmente as 
feitas a horas mortas ela noite. Esses fr ades . .. ! O commercio 
da cidade é bastante acLivo e infelizmente em grande. parte, 
se não na sua maioria , estra ngeiro . I-Ia importantes casas 
commel'ciaes bem sortidas e muito frequentadas . Os pl'incipaes 
edifícios ela cidade são: A lv/atriz é um templo velho e feio, 
t em n a fr en·te a torre (no centro), um r elog io, 5 j a nellas e uma 
porta àe entrada . Seu in-terior é por demais singelo. Tem o 
altar- mó1• com Santo Antonio, elo centro, e em dous nichos , 
aos lados, Nossa Senhora elo Rosar io , e S . Sebastíão. No 
corpo ela egr eja ha dous altares lateraes: um de N , S . 
elas Dores e otrtro de S. José . A' esgue~Gla da cnpella-mór 
ftca acapella elo Sacr amen·to. A' cli.L·et ta elo corpo da egreja 
funcci.ona o consistorio da irmandacle de S . José, com 
uma capellin ha, e á esquerda o consistorio do CirculP 
Catholico S. J oaquim, com uma capellinba de Santa Cruz. 
A egreja do Coração de Jes us, que é o te mplo mais frequen
tado, fi ca na rua Saldanha Mar i nho (o Ganganelli). E ' bo
nita, pos to que a inda não conclu ída ele t odo. Na fachada 
·fica m c inco es tatuas: elo Coração ele Jesus , S . Pedro, São 
P a ulo, Santo An tonio e S. Fmncisco. No interior tem tl'es 
altares , elo Coração ele J esus, da Immaculacla Conceição e São 
José, devendo t er mais clous, que estão em constt·ucção . Ao lado 
direito ela egrcj a fi ca o convento, onde se acha m alojados H 
esqualidos e macilento·s frades capu chos de nacio nalidade anl
triaca, Além dessas duas egrejas, possue m ais a cidade, a ele 
S. Bened icto e a da Assumpção , esta a inda P-m co nstntcção, 
e um templo pt·olestante . A l!Jschola Comple mentar é um grande 
e elega nte eclifteio, situado em um elos exk emos ela cidade , 
na rua do Rosario. 1'em dous pavimentos, com sele janellas 
n o segundo, e seis e a porta ele entrada no primeiro. P ossue 
seis salas acanhadas , para aul as; não tendo aiucla labat·a
·torios nem mus&o . O Gr upo Escbolar ma l ~ ituaclo na esquin a 
das ruas do Ypiran ga e elo Cornmercio, t endo uma clil'ecção 
oblíqua em relação a esta ultima rua . ]J;' ele est_y lo gothico, 
mas singelo. T em oito espaçosas salas ele aulas . O Gymnasio 
fica nos fundos . Colleg.io A mericano Methoclista está si tL:tado á 
rua ela Boa Mol'te, proximo ao bernplo pt•otestante. Occupa 
u m ex tenso pt•edio de gos·to americano e é cliri.giclo po1· sec-

tarios ela eg t·eja pr otestante . Elstá pe1· fei"tamente monta do e t·e
·ceb3 al ttmn os ele ambos os sexos até á eclacle ele 14 annos . Col
legio elo Co l'açüo ele J esus, rlirig.irlo pelos f rades fr anciscanos e 
dest inado a meni nos de tenra edade. Couta!'a rn - me que .o s_ys
Lernf1. nsacto pe los frades , pal'a corrigir as tt·avess1uas elos me
nin os , a lém ele orig ina l , é perver so . Collocam á boca elos 
pectuenos u m pP. claço de páo preso pOl' clua~ ataduras que vão 
at é a traz das orelhás e a que elles chamam freio ele p ío . São 
frades muito hip11iaos . Collegio ele N. S. ela Assumpção, s t
tuado na rua Gomes Carneieo, e diri g ido pela Irmandade de 
S . José . Occupa um vasto eeliftc io, o maior da cidade. Pro
curei visi·tal-o , mas, a il'rnã superiora eeceben-me mal. P or 
duns vezes pedi- lhe not ic ias sobr e o collegio, e ella descon
üan·lo . cle mim, r ecusou dar- me qu alquer informação . Mosteei 
desejOS ele p~t·coner o es ta beleci mento e elh r ecusou- se acompa
nhae- me . Quel'ia ve l"i ficar s i er a m verdadeiras as no tici as que 
me ha via m dado sobt·e o pessi mo ·t ratamento que r ecebiam as alu~ 
mnas. Disseram-me c1ue as irmã i mpunham á~ crianças, muitas 
vezes feageis e doentias , castigos pbysicos pesados, pouco de
corosos, degradantes e <tlgumas vezes ba1•baros ; que no co llegio 
havi a grande clifferença no tt·atarne nto d ispensado ás a l unmas : 
as c1ue pagavam g rande pensão viviam abraçadas e acar iciadas, e 
as que não pagavam gra ndes quantias desprezadas e <tl é sevi
ciadas; q ne a alimentação em ru im, a pesat· ele ser elevada a 
pensão ; que não h avia o meno r cuidado hyg ienico, sendo eb s
pensacla a limpeza elo cot·po por se r isso urna vaidade . Ga
rantiram-me que o~ j ornaes da cidade tee rn insis tentemente 
r eclamado providencias . Mas, como dal-as, se as confrari a; 
r elig iosas, desde os te mpos elo imperio, constitttem um Estado 
no illstado? Qnal a autoridade capaz de entra t• nesses lugubres 
a n lr os 1 Asylo el o Coração de lVIa.l'ia Nossa Mãe , no alto ela r ua 
da Boa Mor te, em f ,·ents ao Musêo Orni·thologico e ao l ado elo 
Collegio da Assumpção. E' desti nado á orphãs, tendo actual
mente 12. Hospício ele Alie nados e Casa de iYiisericordia, esta 
na rua Direita e aquelle na Quinze ele Novembro, no Baiuo 
Alto . Occupam do 1s eclificios , ambos espaçosos . Hospi tal de 
Isolame nto, fi ca a clous kil s . ela cidade , no bairro elos Alie
mãos . Os ou tros eclificios el a cidade são a Cadêa Nova, no 
lar go do Gavião; a casa ela Camara, edificio impros·twel, n o 
largo Municipal; o til ea tl'o Santo Estevão, que é um galli
n l;e iro, contiguo ao J ar d im Pttblico; o Mercado, que é bom, 
no la t·go elo Mercado ; a fahrica de tecidos, á esq ., e o illn genho 
Cen·tral à clir. elo rio Piracicaba. O Engenho Central é o que 
produz ma is assucar elos e ngenhos elo .!J;stado. A Nffi . da ci
dade, h a sobt•e o P it·acicaba uma compricl:t e segltl'a ponte de 
fe rro, desca nsaudo s~b t•e 13 pilares, calçada a parallelipipeclos , 
com 181 metros de comprimento, que a liga ao bair ro da v illa ele 
Reze nde . P ouco além da pon te o r io fó rma uma se rie ele cor
recle il'a.S, para ela h i a pouco precipi tat·-se em espumosos e linclis
s imos sal tos, e m clirecção oblíqua, j ttnto á ilha elos Amol'es . Os 
sa lLos es tendem- se em ·toda a lat·gura elo rio, sendo mais im
petuosos ou fGrmados nos pontos extremos, principal mente os 
da clit· . Pelo fragor elas aguas , q11e não é tão brutal como no 
sa l to ele Itú, pócle- se calcular a depressão do rio nesse pon·to . 
E' esplencliclo o panorama ctue dahi se goza . Pena é que uma 
porção de a rvores plantadas á mal'g-em clir. do rio impeçam a 
vis La ele contem plat· a qu écla elos saltos. Um outt-o panora ma 
bo~ito que offe rece a citlaJe é o qne goza quem se colloca no 
Bat t•t·o A!Lo, Jun to ao cem i te1·io . VG a cidade em todo o seu 
conjunto, com as suas ruas per feitamen·te r egul ares, com uma 
vastidão de precl ios em seu per irne tro e. lá longe o P irac ica ba 
em capri chosa sinuosidade. A cidade tem 2 .252 predios. Cal
cula ndo- se sete babs . em cacla pt·eclio, eleve ter a cidade, hoje, 
ma is de 14 .000 babs ., elos quaes quasi a metade composta ele i.la 
lianos. Na cidade publi cam- se diversos j ol'llaes, como a Gazeta 
cl~ Pi,·a ·icaba, o J m·?wl clQ Povo, o Holophote, orgão ela Ma
çon aria e o Bra;;;ileiro . Tem a cidade ·tl'es hoteis, clo tls bancos , 
12 fa bricas ele licores e cerv(\ja , qua·tro ele massas , quat ro 
pharmacias, di versas sel't'arias, 700 casas de diversos generos 
de negocio. Os bail'l"OS ela cidade são: o Bairro Alto, sobre 
umfl. co lli na , com muitas casas, o cem itel'io, o h ospital de 
morpheticos, o h ospital ele a lienados e a Ca~a ele Misericor dia ; 
dos Ali e mães ; do Porto, á marge m esq. elo P iracicaba, e o ela 
Boa Morte ; e os elo município, os denominados: T a nqllinho, 
Charqueada, Vil Ja R 'lzeucle, Sel'ra Negr a, Limoei ro, Ba ptistacla , 
Sal t inh o e Páo cl'A lho . Ao mnn. pe,.tencem as estações : J oã9 
Alfredo, Charqueada, Cos ta P into e Paraiso . O mun . con fina 
com os de 'anta Ba r bara, L im eil'a, R i o Clal'o, S. Pedro . BoLn
catú, Tie Ué e Rio elas Pedras . Da :í.rea por elle occupaclc~ é in
significan te a pal'te cober ta de campos e carrascaes, imprestaveis 
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para a Iavour:1 . A sua quasi totali~ade é cobet•ta de uma ve
getação luxuriante, e consta das t ao a famadas t.erras roxas 
em g t•ande extensão ,· de terras barrentas ele pederneiras ou c~l
ca t·eas e de arenosas, prestando -se todas ao cnl~tvo de cafe e 
cereaes. A lavoura principal é a do ca"é •. A producção da 
canna estava muito decadente, mas vae-se reanmumelo com o En
genho Central, que funcciona eJ?l ft·ente á cidad~, logo abai:o 
do Salto, pot· CUJa agua é movido .. A ])roducçao do alg.odao 
outt·'ora bastan te avultacla, é hoJe mstgmfica nte e msuffiCJente 
para alimentar a fabrica ele tecidos S . Fl'ancisco . O clima é 
secco e quen·te, o thermometro. raras vezes desce a zero ou sóbe 
além ele 32o centigmdos . O solo elo mun. é mut ~o ondulado, 
c> levando-se alguns espigões baqtan t~ · para o. livrarem elas 
geadas. A noroeste, ha ·talvez 30 lnls •. da cidade, corre .a 
serra otttr'm·a di ta de Ara raquara, depoiS de Brotas, e hoJe 
eleS . 'Pedro, dividindo este mun. do Rio Claro, clist. de Itaquery, 

PIRASSUNUNGA. Cidade ele S. Paulo. Accrescetrte-se n° 
fim: Em 1898 ass im descrev i essa cidade pelo Jo,·nal elo Corn
?1W?'Cio. Da villa do Leme dirigi-me ;i estação Souza Qtteiroz, 
que é a immediata, e ahi, alugando um animal , encaminhei-me 
para Santa Cruz da Conceiç.ã , que acaba de ser elevada á 
mun . Está situada a nova vtlla entre P1rass munga ott Pn·as
sunuaaa Araras Leme e Rio Claro, distante seis kils. ela 
villa rfo Leme e d; estação rle Souza Queiroz, em uma baixada, 
]Janhacla pelo ribeirão do R oque, aJf. elo i\logy-gu:assú, e cer
cada de campos. Possue as egt·ejas matriz, S . Be ned icto e São 
Miauel e a co.dêa, em um largo. A. vil! a não tem mais ele mil 
h abs. ~o mun. un s cinco mil. A lavoura é de café e canna. 
De Santa Cruz regres~ei pat•a a esL;tção c~e Souz~ Queiroz e, 
tom ando a Paulis ta, di rigi-me para a estaçao ele Pirassununga' 
na cidade des te nome. Pirassununga (petxe gt·ande 1·oncador) 
fica situada na encos ta ele um a c.:>llina , com um declive ele 
clous e meio por cento, a 610 me h·os ele a ltura sobre o hi vel elo 
mar , b:1nhacla pelos ribcirõe? do Ouro e Q_utlom?o, que se une1p 
na cidade , forman•lo o LaranJa Az.eela , aff . elo rio lVlogy-guassu, 
entre o rio deste nome do qual cltsta nove kils. , e a set·1·a ela 
Cantarei ra , que ftca á ~sq. do mesmo rio, a O. da capital, de 
onde dista 247 kils., entt·e as vi !las do Leme e Porto Ferreira 
pela estr l\da de ferro e emmoldut·ada por ~t ma avemcb el e se ts 
kils. de exten ão e 26 metros de largo. E uma ctdade _ele v1cla 
monotona, triste e algum tanto dec~dente : seu aspecto nao cau
sou-me boa imp1·essão. Suas ruas sao largas, rec·tas, em d~clt ve, 
p~rpendicnlarP s umas ás outras, abahulacl~s e com pa_ssews ~!e 
ti jolos e 01 mentados. Ospredws, em numero de 80~, sao de fe1a 
apparencia, de gosto anttgo, ba"endo arenas uns iO modern~s 
e ele eleaante const rucção. P ossue a Cidade a egr~J a matr1z 
velha q u';, é um ve1•dadeiro pardieiro, ameaçando pt·oxtmo. elesa
bamen·to, pelo que acha- se toda ~specada c~m ~r_ossos paos ; ~ 
matriz nova a inda em construcçao e de po. p01 çoes colossaes, 
a eat·eja do Rosario uo baino elo seu nome, a capella de San·ta 
CI·u~ no baino ele' Santa Cruz dos Bexiguentos, o Paço Mu
nicip'al, por cletraz da ma·triz nova, <; Escol a do Po_vo, no ~~rgo 
da .Matriz, o met•cado no centro ela cidade, o th atxo S. Flan
ci sco. dons hospi taes ele isolamento, _uma um k1l. e outro a 600 
metros cl istan·te ela cidade e um bom to Jardim pubhco na !.?raça 
do Daque ele Caxias . E' a cidade illuminada á luz electnca e 
abastecida de excellente e abundante agua, que vem de um 
contrafor·te ela serra ela Cantat·eira , á 12 kils . de d istanci a. Na 
cidade h n. 26 kils . de encanamen tos nas ruas. A cidade tem 
,1,00Lr habs. e o mun. _12.000. Ha muitos allemães . ~,lavoura 
elo mun. consta ele cafe, cann a de assucar e cereaes . E o mun. 
bem re aado. Entre os seus rios no·tam-se o .Mogy- guasFú, Ja
ouary. d as Pedras Hapeva Cascalho, Frio, Pedra de amollar, 
Roque', Escaroçaclbr, Ouro; Quilombo, Laranj ~ Azeda, Santa 
Rosa . Christovão , l'tetiro e Estiva. No mun_. hca.m o> ban•ros 
Cavalheiro Ramalho Campo Alto, Cachoetra, PHes ou Ven
clinha, Cacboeirinha, 'santa Thereza, Vieiras, Baguassu, Roque, 
Laranja Azeda e Rio das Pedras. Confina com o~· muns. de 
Santa Cru z elas Palmeiras, P orto Ferreira, San ta R1 ta do ~a~sa 
Quatro, Bethlem elo Descalvado, Santa Cruz. da Conce tça~ , 
Leme e Mogy-guassú . Conta .a cidade uma fabnca de fecularia 
e uma ele sabão , uma serraria e duas officmas ele machmas de 
beneficiat· ca!'é . Ha na cidade quatro cemHerios, um tranca'lo, 
um municipal, um junto aos hospitaes de isolamento e um elos 
acatholicos . 

PIRATINY. Rio do R. G. elo Sul, a ll'. elo Uruguay. Ac
crescen·te- se no fim: O Sr. Alfredo Varella assim descreve-o: 
«Começa em San·ta Tecla c cone ao rumo ele ONO . . As suas 
aguas são avultadas por numerosos affs ., sendo dos pnnctpaes, 
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pela margem dir., os arroios Chuny, Itú, Pit·atinysinho, que 
nascem junto da estr ada geral elos Povos; o ~wroio Santa Bar
bara , que brota perto do povo ele S . Miguel, assim como seu 
tl'ib. Jucaripy ; ar.roio ele Santa Rosa, que vem elo S. elo povo 
de S . Lourenço; o Ch imbnrú, que passa ao ocoiclente de São 
Luiz, o Pir~jú , Cambahy, Itaquaracbim, Guararahá, Jatuara., 
Joahy é, pela margem esq . , os ar1·oios Caiçá, Capivara, Inha
capetum eJaguarão .» 

PITIMBÚ. Rio elo R . G. do Norte. Accrescente-se no fim: 
O Sr. Dr . • \1an oe l Gome.> ele Medeiros Dantas em um a infor
mação que ministrou-nos á respeito ela cidade do Natal ass im 
descreve ess~ rio: «Nasce o Pitimbú no lagar denominado 
Passagem do Vigario, nos taboleiros ele Cannabrava do mun. 
do NaLal. Tem um percurso de 2'1 kils. e desagua no rio Pi
rangy, na barra deste nome, depois de ter recebido os seus a lfs. 
C:1jupiranga, Cajupiranguinha e Pium ». 

PONTALETE. Estação ela E. ele F. Muzambinho. Accres
cen te-se no fim: Fica a 755"' ,00 ele altura, entre as es tações da 
EspeJ:a e Fama . Dista 82k740 de T res Corações e 504k803 do 
Rio d Janeiro. 

PONTE NOVA. Dist. de j)![inas, no mun. da Lavras. 'Ac
crescen-te-se no fim: Está situado mais ou menos a 920 metros 
acima do mar e confina com O> dis ts . ele C~u·rancas elo mun. 
do Turvo com o ele Nazareth ele S. João cl'El-Rei e com o ele 
Rosario do mun . ele Lavras . 'l'em umas 70 casas , fo rman do 
quatro ruas e uma p1·aça; clnas egl'ej as e uma pop. ele 1.600 
habs . Foi começada a pov. em 1760. Constttuem em ouro as 
riquezas naturaes do dist.; ha uma comp~~-hia.. empenhada. em 
sua exploração. Cultiva a pop. m1lbo, fe1J ao, arr~z, mand.~oca 
e cann a de assucar; cl'la gado, exportando-se rnurtos qu eJJ OS, 
'rem quatro povs. : 'l'ijuco, Lage, Chacara e Duarte. 

PORT A NEGRA. Log . do Rio de Janeiro , em Maricá. 
Em logar ele Porta Negt·a leia-se Ponta Negra. 

PORTO ALEGRE. Villa elo R. G. elo Norte. Accres
cente-s3 no fim: Parece-nos que a denominação verdadeira . 
dessa vill a é P orta Alegre ou PorL'Alegre: Não ficando no 
littoral ou á margem de qualquer d o acbamo3 inexplicavel a 
denomin ação ele Por to Alel?t'e, como encontra-se esc1·ip·to na 
legislação Provincial e Estanoal. 

PORTO DAS FLORES. Log. do Rio ele Janeiro, no mun. 
ele Santa Thet•eza. Accrescente-se no fim: Conta m-se nesse 
an·aial cerca· de 100 casas de boa construcção, collocadas ele 
um e de outro lado do rio Preto, pouco abaixo ela banÇJ, do 
rio das Flores. Faz parte elos muns. do Juiz de Fóra, em 
Minas, e de San·ta 'l'bereza . 

POUSO ALEGRE. Cidade ele Minas. Accrescente-se no fim: 
Em 31 ele dezembro ele 1897 dirig i ao J ornal elo Comme?"Oio a 
seguinte communicação: «As 10 e um quarto da manhã do dia 
18 elo con ente tomei na Christina o trem da · E. F. Sapucahy, 
com clirecção a Pouso Aleg t·e. Da es tação da Chris·tina a es
tradn ele ferro começa a subi r a sen·a deste nome até o cha
padão de Maria da Fé, de onde desce pela serra de S. João ele 
Itojubá . A serra da Christina é lindíssima . J!]m quasi toda ella 
encontram-se muitaq roças de milho e feijão e esparsos aqui e 
ali cen·tenares ele pinheiros, que, co1n seus troncos nús e em 
gomos, tendo os cimos coroados por galhos ele folhas de 11m 
torneado especi;tl, que dão á serra uma perspecti·va das mais 
sed ucúot·as. O ·traçaclo ela B . F. Sapucahy não podia ser melh o1· 
escol hido; o panorama que se gosa é indescriptivel, e só vendo 
a serra é qne se poclel'á ap1·eciar as innumeras· bellezas que e !la 
encerra. No chapadão ele Maria da Fé, que é enorme, o ar é 
muito puro e frio, na maior força elo verão. O clima é secco e 
extraordinariamente saudavel: não ha um só pantano em todo 
eU~ . Que bello lagar para a construcção de um a cidade I As 11 
e pouco chegue i á estação ele Maria dn Fé, situada 1.300 metr os 
de altura acima elo níve l do mar á margem esq. elo ribeirão elo 
s u nome, que forma tres bellas cachoeiras , uma na fazenda de 
João Ribeiro e as outras duag a clous kilomett·os de distancia , 
ficando uma á clir. da estrada e outra á esq., esta com uns 10 
melro de altura. Da estação ele Maria da Fé a es trada começa a 
descer pela serra ele S . . João, que ofierece egualmen te bonitos 
pano~:amas. não tão bellos como na serra da Christina . Por toda 
ella proseguem as roças de milho e feijão, as immensas florestas 
e nos morros , j á devas tados pelas queimadas, g rupos ele pi
nheiros. O rio Maria da Fé, que percort:e toda essa serra, desli
sa-se pela pa1·te mais baixa em caprichosas curvas, descre\'endo 
verdadeiros zigs-z!j.gs . A estrada passa, depois a pet·correr o 
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•mll e dó Lo ·trenço V élho, r.a direcção elas cabece ira s , aba ndo
n and o- o pouco depo is. A nt es de chega t• - sta a ltn.jub ó. passa- se 
J' Ol' 11m a reg·ião ba ixa , pa ntanosa. o lllle nbctnclam o s'npê, •a ha rba 
de bode e o c::t pim d e pas bo . l~o cJntrn-ae nes ta pn. r te a lm i1Cla nte 
p lan baç ~\o Llo a t·roz . Ao melü di a chegu ei a Itnjuuá , que 6 ond ~ 
se cl:i o cruza men to dos Lt· e:1 s que veem ele cim a e el e b3 ixo . 
D eixurlClo-se Tta jubú , vai a es bl' ;.u dn m a rgcanclo o rio Sapuca by , 
que por e: b. é sempr e a compa nhada a té sei ~ kilomel l'OB d e Po u ;o 
A leg ·e . A prim eir a es taçiirJ q ·te se e nco ntra é a elo Plt•. tng 11inho, 
ant~s el a qual h :\ um:J. pon te de f et·:o so bre o Sap :tc:tby. A es
tt çito ft ca á esq . d ... s ~ e ulb im!l r io e ter :í. C[unndo mui to 11mas 
10 casas D<! Ua até Ol cga l'io l\Iac i.:l , q ue é a est açiio i m mecl itlta, 
só e ncon tre i r ops de milho e uma U!l ica fazen -:li< ele caf<.\ . A es
·t.tç ito de Olega t·io i\Ia ciel fi ca á es:[ . elo Sap~cab y , n J meio (!e 
uma puj , n ·e cu lt ura de m ilho . E' a p úo c· es tação de Locl n. a e; 
tr :\Cl:t . \~' p3 q ae ~n , rl e ta bJas , se:n pin hll'a nem a ccommo Jaçõ~s ; 
um v ~r,l aue il· o pardie it·o. Dess:t cstar,:ão á ele A lTonso P e nn a , 
:Hra vessa a estt·a d n. uma r e.g iil J de ca mp0s e motT03 , sendo 
aqt te lles ba i:os e pa n t ·t ll OSO >. A es t<J.çâ o d e A fi'o nso Penn a , 
s ituada a o lado clrl. c icl a cle da Sa n ta lWa do Sa pnca h y, fl ca á e'CJ· 
do t• io cleole nomo e a ci dade i dir. , c xislin.jo en t re ambas um a 
ponte de ma de ira so bt·e o r io , ina·tgul' ad a no me.;;mq dia em c11w 
passe i em m inh'l. di gres>ão . E nt l'e A ll 'o nsJ Pe nna e P unRO 
1\ leg re , a n a ~ur ~za d o t el'l'eno nolo va l'i a. comp.1nclo-se d e 
c1mpo;q e m 1r r o>, co m la vour a el e arroz, fe ijão , mi lho e a lgu m 
ca f~. A nte~ de chegar- se a P ouso Alegr~ , a es t t·acl tt at r avessa 
uma p J tlt ! d e fe t'l'O sobt·e o Sa pucah y , depo is el a quü av is ta- se a 
c ida d e, clesc l'e ve ndo :t cst racl:t uma g t·ancle c urva an te> el e ne lla 
ch 2ga r . Potvw ,\Jeg t·e ach a - se colloca cla em um t e t·re no ligei l'a
m ente accirlent:tclo e ent:'cco r larl o d e g n t ncles p la •ticies . O se n 
a s peet > i mpress iona agt·a•iavdm ente a qu e m a vis ita . Não tem 
nem a tl'i s te monoto n ia dos imma n, os chajJaclões, nem a ag l'es le 
n .udez do ~ p a izes m o n~a nh oso~ . P a ss a-l he n um la do o r io 
M·tn lü , em cnj a mn r ,je m c.q. clesca nç:t . Occupa n:11 a á i•ea el e 
se is ki lome~ros quadrados e t~m 11 111 pe l'i m elro de clcz kilometr.:s. 
S i tu :.tcla a_ 8 10 mett·os a c ima elo níve l do m a r , Po uso A leg t·<, 
ape ~a t· tl e suas b ?ll ezas n aturacs , é uma cidade t l'is tonh n, sem 
m ov ime:llo e com ·comm erc io pouco a nim ::tcl o . V i, ta tle <jua lqner 
lado , ap i·e ~ enta vas ios e clil a ·tados hori so nt es . Do a l to do mol'l'o 
el a s Cm zes n p:m orama é a cl m ir a vel . Se us pr inc ipa•s ecli lic ios 
são: A eg reja rnat l'iz em t·econs Lrtwção, e d e nm e xtet'Í ') t' bell o 
e imponente . Wi ca situ ad a ua pr:<ca do se na cl 0r J osé Be nto com 
f undos pa t•a a p rw;a C.oncgo V ic 3nt 3, on:l e ba um chaf'a t•iz . O 
fl·o :1 t~sp i ci o é compos to da d om to rreões , o C)l' j)O ce:~t ral e 
e in co j a ne llas. '!' em o ;~.lt.u-m ó t· com a i magem rlo ::;c nh or B0m 
Jes :ts , nos bel os dous nich os e a cim a 15. Ko cor po el a eg rej a ha 
cl :1u ' a lta t·es e n a J.>Ol' La ela en t t· a -la mais cl ous , ele S . J osé e 
Co t·a~;.ão ele i\iat" ia . H a do ns cot· r edor es com '1 4 tr ibun as , s ~ n d o 
sete de cada ladu. O Lec~o é <.!e pinho com almof telas de ce .l l'O. 
Sobre a ima:,;em do Senh or Bo m .Jesus hn. tr acli cçii.o n o loga t• 
q u 3 pp t· ten c ia ell :t a S:tnla An na elo <l•pucah y, de q uem o'bti ver .\ 
p~ t· empr as ti mo Pou so l.leg t•e pa r e fig ul'a t• e m ama !'e:; ta. A bi 
li can,clo a im agem, o pavo d 'l Sa nta Ann a. r eclamou-a e ·tt·es 
vezes que ella ia set· ~r a n9po rtacla ela c idad :~ , d esabou sobre 
esta tão. trem enda 'tem pestade qu e obr ignn a ima.go.m a conse r 
var-se em P o ttso A l••gre. Alê m da matriz , possu e a ca.pe lQiolu 
rle ::'anta Gr ;z, ao la· lo do ce m i ter io e n o alt') elo mor ro das 
Cruza.>. Todas aq n oi Les a ccendem se tl ttas ve la s em fre n te a 
elln. Dissernm- rn e ser esse fac to mo ti vado po r um preto, a q ue 1n 
se a tt t•itmi a o rurt~ de uma a vultad a q uarlli u e que vin lo acor
l"en lado pat·a a ca clea !i ze t•a um L p :·om t>ssa a S a nta Cr uz ele 
accende t· dua s velas t')das a~ no i ~es , caso o ve t·cl a cleit·o culpado 
appa reces >o . Apó;; a prom ' ssa. cle ; co l>t· i ll"-Se o Jacl t•ã o, pe lo que 
o ·p re to, d ur an te o res to da viela , cumpriu o voto . O mes mo 
t em fe ito. os se u s he rde iros a té hoj e . O mercado é e leg<tn te, tem 
a fól'm a el e um chale \ e m eíle 35 me tTOS de compri me nto s obt·e 
15 de !a t·g,u ra . Aos domin gos ~.codem a ·elles os p rocl ucto;; da 
p ~qnena lav out·a d a c idade e el e suas aclj a cencias . A ca dêa é 
g-ra nde , mas sem as n eccss al'lns condições hyg ie11 i0:ts, po t• n ão 
lJOS <tJi.r ag ua e ncana d3. Es ~i s itu acla no m eio ela praç11 Fl'an
cisco Veiga . No pa 1· im en~o super iot· ftlll cc iona o j tt l'Y e dá o 
nud ie ncia os d i •· e t·sosj uizes . A ca ma t· a mun icipa l funcciona em 
u m predi o te t•t•eo , sem gos to :ll'tts t icu , n ::t p raça Senador J ose 
Be nto. O ÜLea ~t·o muni c ipa l estli s itu nclo n a pt•aç:L Vin te Quatt•o 
ele fe ve t•eü•u. E' reg ula r , com duas o t•de ós ele eam a\'O't ~s ga leria e 
pl tüé :~ que eom pot•t ::t nm.os 200 aadeiPa s; t em qua t l'D jan<lllas de 
ft• en.Le e um bo teq uim uo h d•J, P optence tl 11 uma ns ~ oc i aQi'íCJ 
pa.t•ticulat•. As rua.s ela. cidade ~ito @St t•Qltaq, quM l todas Pec bas, 
Rem cnlcamentD, nem pnsse loe , 'l'em seis pr o.~aa: n do Sem~ dot• 
Joaê BenLo1 a do Conego Vicente, o. Vinte Q:ratm de Favet•eil•o1 

a da Repuhli ca , a d e Fra nc isco V eiga, e h Quinzé de Junho 
com u m cha fapiz e onde exis t io a eg rej a do Rosar io, que eles · 
m ol'On ou-se , pt•oj ec tan:lo-se a co n s ~ru cçàco d3 uma o·ttr a . E•' 
il lu min ada :i ke t· oze ne. A a g·ua é canal isada para qna\ ro ch a 
fa r izes . A c idade p oss ue 55 ) pred ios , 51 casa s comm t;) t'ciaeo, 
clu :ts ph at·m ~ e. i a s , '1 111 bi l li at· , clo us es ta be leci me11tas cl eota t•ios , 
tres meeli cos, clous advogados e u rn n typogmphia O!'lcle s~ i m
pr ime a P .ot?· ia . 'l' e m ma is sua t ro esch s . publs . , clnas noctm·n as 
e um collegio pa r t iculnt· . E s tá dec1·etaclo o est a belecimento ele "'• 
u m Uym nas io . 'A pJ p . da c idade é de 3 .500 lt a bs. , a d o di s
tl'i c lo é de 7 .00~ e a do mun. de 22.000. O ca.te d:i solTr ivel
ment~ no m :m. em bora os Len·enos sej a m a lgum ·ta n·to fdos . 
A ca nn :1 , a ba ta ta e todos os c:ereaes dão a dm ira ve lme n te. O 
fum o dá b ~m , se ndo e ul ·til' :t'lo e m pequ en a escala . O mesmg 
cl :í - se com o ch á. Na c idade culti v.1m- se com vantagem plantag 
enropéas, t a ·c s com 1 a 11et·e ira , :t m aci ~ ira e a nogue ira . ·A uva 
j it s ~ a : ha bem a cc lima tacla , have ndo qu a t ro peq ncnas fa bricas 
d2 vi :thn . O~ c ulti vac l o~ es teem se <:>smemdo em o bte r as cas las 
qt tc goza m d ·~ m elh ot· r epu tação . S:\o cinco os cuhi va do1·es: 
M:tn Je l de A bt' du, J osé c\ 3 Ba t•t•os , R i chm~ n d G ui marã es , Be l
hu·m ioo ele ~lenezas e c :t,p itào J oão N unes . A engorda ([ e 
po t·cos e a ct'Llç ão ele gado vaccum con s litue um impor tante 
r . •m~ de in d usL t·i a . A expo r taçii.o co ns ta de po t·cos, gado e m 
pé . polv il ho em g t·a ndc q uanti dade , c ~ r~ a es e queij os . N 1J. 
c idade exis:e m um co l'tum e , d uas ol a rias , U llHL fa br ica de sabão 
e um :t de louça g rosse ira . Os r ios são mui ta p i ~ co s os e a s 
ma las a bnnda m e m caça el e extea ordin a ri a varieclacl~ . O clima 
é beni g no e nã o c.:rtsta m olest ia<; epi clem icas . A tempera tura 
médi a a nnual é d . 18• ce n Li g l'ados, á s~mbra . A m axi ma tem 
a Hing ido a 2d 0 e a minirn a a O, pro:luzinllo g 3aela . E' a hi a. 
sele el a Comtn i>sào çle L i mites e da 'Í " Cil' cu mscl'i pç ilo elas 
Obt•:>s P ubli cas do Es tad o e é fi. sé:l e ela 3" C i t· :; u m~ c l'i pç iio 
e le iLoral. Dis t:t. Po u~o Aleg l'e 108 kil s . ch E le u ~ h e l'i o , 27 el e 
All'0 ns o P enna, 29 ela Bo t·cla d <t l'lla ta e 165 da SolHhcle . F oi 
POllS ) f\legt·e o pl'i me i t'O l oga l' el a ·t 'ldo o su l de i\:[ i n:ts que leve 
im p t·enm . S e ndo a inda a r . a ia i e qu a nd o a inda fun da va · se o 
i m per io, j ú nes te Joga r exis t ia u ma typog m ph ia em qu~ fo i publ i
cado o P·1·e,et)eii'J Con tit w.: ional . Nessn m es ma ty pog raph ia l'o i 
qu 1 im pdmin- se pdn p l' i m ~ i r:t vez no i mper io , o pt·oj ecto ele 
con ,; li t ,ti çãe , n qua l J'o i con heci.la por Constil:?âçà J de Pou.so 
A le.J?"e. . P or A lva t·á de 6 ele n 0vemb: o d e 18i0 f.. i e le vaçb á 
freg uez-ia ; p )r Decr e to de ·13 do ou tubt·o de 1S3 l á ri lln. ; e 
pela L e i P r·ov. n . 4'33 ele 19 de ou t ub r o ele :184;) á cida de . 
W com J.rcá cld te t·ce ir a e nt l·a nc i ll . O mun. compt·eh e nde os 
dists. da ciclacle , ele Sa nt' Anna do Sa puca h y , ela E >t iva , da 
Bor~l a. ela lll a tta e ele S . J osé do Congonbal. A 8 rle fe 1·ere i ro 
de '1 8'11 foi nssassinaclo . a clous ki lometros cb c idade, o sena 
d or J osé Be nto Lei te Fúr·e i ra de i.\I ello, seQdo a·té h oj e myst e
rioso o mo ti v o ele tão l a ment 1v el occurre ncia. Foi J osé Bento o pri
meiro pa ro cho da freguezia ele P o uso A legr e, r edac tor elo P?·e
,rpâ,·o Consi:Útt ~i:..nal, m embt·o el o govemo prov isori o ele Out·o 
Pre ~o em '1821, deputa do ge ra l e sen a d or . Por occasião do 
moviment(') r ev•Jl uc iomuio el e 1833 foi pr eso com Bern ar do Pe
r 2i t·a de V a H oncelloo; e outros pa. tl'iotas , r1ue , pelo povo , for nm 
soltos ~n1 (~uelur. . T es te munhas .occ1tl a.res co nt3. raln - me o se 
g uin te e i n t ~ t·essan tg facto occ Jt•t•ido .em 18,!9 nessa c i.lacle . 
Achavam- se os m is3 ion a rics F r. E n g~n t o , Fr . A t·cha njo e F r . 
Fl'ancisc? em m issões e t·esolverila éla r um ja n ta r aos pobres á 
cu'ltu de esmo:as an fra riacla s, se ndo es te servi do pa ios r icos , á 
gu tz:t de cr tadoo . An tes dos po bres occu p:t1·en1 a mesa, os 
miss iona ri ns ll zer ã o um a p l'OcisR :Io , que pa r tio ela p r·aça elo Rc
sa r io , e .. n a q u a l os pobt·es , e m l ogat· el e toch as , l evavam leitões 
assctclos e nfi achs em espec:Los , seguido> pdos miss ionar ios , q ue 
en toava m can ti co3 r elig io .qos , e por gr a nd e massa el e povo . 
F i nela a p t•ocis sito, se ntat·am-se po bt•es e m issionJ. r ios á m esa e 
devo t•at·am os .~antas úctcorinh ?s . o povo de Po:ISO Aleg r e e 
h os pitalei l' O, or cle i t• .) e tra ba lh ado r . Pouco se entrega ti.s ln t::i s 
pol íticas, qu e sã o a un ica preoccup:t.ção de ou tras cida des . Essa 
c id :td~ é um a das tt·.os (Pouso A legl'e , C:tmpa nha e Itnj ubá) C[U\'l 
cl is putJm a h onr:t de se t· a sécle elo bispado sul-m inei t·o . P ara 
el la es·ti a u tod sacla !J. Com pa nhia Viação F en ea elo Sa puca hy , 
a t t· an st'e r ir as sq ns omcin as d a Soledacle . Ao lad o ela ponte 
ele fe rt'0 que ex iste ·oo 8 ' Pl\Ca by, pr oxim a á ci dade , ex i s ~e UIDí\ 
out r a d~ m a d••irJ. na es tnt,da ele r odagem . Em ft· e n~J ú. c idade 
Blbre o ri o i\Ia nd ú , h a nlnda nm a outm pont e el e madeira , 
oobal'ta d e z in oo 1 ma ndada c on s~rui t• pel a mu ni c ipalidade e rpte 
cn3 tOu .2J oon bo-L Pg las extrmmas da c idade conem oa l'i be i· 
rões ela Vand inht\ e dM Mol' te~, o. ftl u enbes do rlo Mund t't , qui) 
o é d ó Sa pll m\hy·m irlm, O r en dimento ela cama1•a m ·1n icipa l 
ó da 60 cont os a n nualmenbe. Como Sete L agôae é Pouso Alegt•a 
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de uma feli z siluaçuo topogr aphi ca, o uma das m ais bellas cida
des qu e t enho percorrido no Estado de Minas Geraes . O clis 
Lrrcto ele S . J osé do Con gonhal Jica a 18 ]dlometros d:t c idade, 
em uma planície e 1·egado pelo rio Turvo . FC?_i el evado á cate 
gor ia ele pamchia pela Lei Pro v. n. 2. 6o0 ele 4 ele n o
vembt·o ele 1830 . O cl is tl'icto ele N . S. ela Conceiçiio Appare
ciLla ela jj;s t iva , si~uaelo em um[). pJquena colli:ra e á nru·g .. m 
esq uerda elo riacho T res lt·milos, fo i creacto pa t•och ia pela Lei 
Pr·ov. n. 1.651 ele 14 de setembt•o de 1379. O dis k íclo ele 
N . S. elo Cam10 da Bor da ela Matn, dis ta n te k i!om e tl'O e meio 
ela estação da Borda il a i\1atta, na E. de .F . de ~apucaby, e 2 7 
hílom etl'Os ela cidade ele Pouso Alegr·e, em uma collína , l'o i el t• 
vado á pal'ochia pala L ei Prov. n . 90 1 ele 8 el e j unho ele 
183íil . O disLdcto de Sant'Anna do SapucRhy, sitn<tclo n:t serra 
ele Sant'Anna , e p :~ ro ~ hía antiga, tendo pede ncido ao m :mi
cíp io da Campanha e ele S . G~ nça lo elo S.r puca,hy . 

P OUSO AL T O. Cidade ele i\l inas . Accrescente-sc n!J fim: 
A localidade é ele aspec·to mont,~ nhoso . Con lína com os clist.rs. 
ele l3aettencly, Cap ív<u'y e Vi r·g ínla . Tem <~pp t·oximacbmcnte 
·!50 casas, form a ndo qua• r o l'tlas e tres pt·aça.s ; e clua& egy~J~S , 
a matriz c a el o Rosario. em rulnas. LavoUt·as ele nl!lho , let.J aO , 
e Locl a a swte ele c91·eaes, Reg uin do-se-l ha a do f•tmo . Cl' iàç:io 
el e (7aclo suíno. Dista 30 kils .. cl e Baependy, 24 de Pas;a Qua
tro~ 12 ele Capi vary e i8 elo P icú . 

Q 

QUEL UZ. Cidade de Minas. Accrescente-se no ftm: Foi 
elevada ú vi l la por Alvará el e til ele setembro de 1790 como se 
Yê elo s seguintes cl ocum~ nt os : «Manoel Al ui " o el e Almeida 
Secre tario eht Camera ~lun icipal da Villa ele Queluz. Certifico 
que revendo o Li vl'Cl da Crinção cles La Vi ll a ne ll e a folhas tr<' S 
se ve o Auto ela Criação elo t eo r segninte - !\.u lo da C I' iaç.io 
ela Real Vil la tle Queluz n a comarca do R io el as i\lortos nesta 
Capitania. ele i\Jin as Gera is - Anno elo Nasc: im en to· de No:>so 
, 'e tihot• J es us Chri sto ele mi l se te sent .>s e nov <' nl:l, aoe el e;;e·
nove d ias elo mez do Se LeJJ•hl'O ueste Arraial de Ca r ii os Ter·mv 
dcc Vi lla ele São J C;se Comarca el o ll io ci<JS Mo rLe3 , c ,.sas OllJe 
se ac ha r a apoze nt aelo o lllus Lr·is. imo, e ExcelenLis;imo Seul1ot· 
V i•conde de Barba :e na elo Co n;;el ho ele S rul. ~J ages taLl e Go,·er 
nador e Ca ppilam General des ta Capi tJ n ia ele Minas G~raes, 
se ndo prezentes o Do utor DezembargaLior Lu1z AutJt rto Bt·,rnco 
Ber .1arcl es Ouví clot· Geral, e Corregitlorcles ta. mes1ua Co mat·ca 
e 03 pri nci paes mor ado res el as .D'reguer.1as el e Noss:t Senhora 
da Conseiçiio ele Carijos ela d~ Congouhas do Campo e San lo 
Antonio ela ltabera va que ali ha vido concorl'Íclo; pelo re fe
rido llluslr issímo, e E xcce lentissímo Senhor Visconde Gener al 
fo i dito que havendo lhe r eprezentaclo os inclíc;tdos morad ores 
a concicle r·avel distanci a ele mais ele quinze, YÍnte , e t r int:t 
Leg."a s . que hiilo da;; suas resrec·t iras llab i taçoe ~s as Yíllas de 
São J ose 8ã~ J oão ele Ell1ar, V r !la H.t ca . c M11.nann1 a CUJaS 
,lusti ças heriio sugeiLos sofrendo pot· e s t ~ motivo notareis in" 
comojos e perjui zos, nas suas cl ep:'> ncl enci as judicia is e ate 
mesm o n a ar recadação e aclminístt•açilo el os bens e pess-:> as ti os 
orfT'ãos a que não p~dia occo r1·er• se muitas vezes com vbr·eví 
clade conveniente por causa da referida Jongi lude , qua do 
m~smo modo cle li c :rllava o pr· .1 n lo co nhecimento , c cn.$t igo ele 
muít' s e g t·aves clelíctos perp •Lrados naqnellas d inLtwtes po
voaçoens co11 g rar1dc det rimento ela tl' an quili d;,. cle. e segu r a nça 
publi cil., em cujos ter·mos l he su plicrl\·iio a er~çito cl ~ hum a 
n ovu Villa com Co l'p~ ele Crtmar· ~ , e Justrças competentes no 
CampJ alegre de Carijos po1· s~L' o mais ce ~1t r· <tl elas ref~riclas 
F r e"'uezias alem ele se aclu r sttuaclo na l~s tra da 1\e;r l que 
vem

0 
da Cidade cl 0 Rio ele Jane it·o pa t·a estas Min a.~ Get·aes , 

Cap ít ;tnia elo Goytl.z; alega ndo para e.ste mes mo ef•it1 outros 
igoa lmen tê po n:ler osos m otivos, e exemplos, como _Lu do l:u ·ga
me11te c:msta elo seu reqner imentJ pelos · cl 1tus a% r gn~cl~ que 
v:ü po t· copia no fim cles :e; e te.ndo o m es mo Il lustl'rS'Hm o e 
Excc len tiss imo Senhor condece nelrclo com a menc wnacla suplrca 
sohr·e q ue se tornarão, e procecle;·ito. ·todas as neccs.>arias in
fqr· m<~çõe n s, de qtte rçzultou ver ef~car se a co 1:v e nr ~ nc r a., e 
necessíclaele que in s·taYa pela _c t•taçao ela so l.J t•e chLa Vrll a p~ l a 
milh a r ad min istração ela J usLtçn, commoclrrlacle cl aquelles mo
rarJq l'eS, e mais pt•ompto sel' viss1 ele ~ ua i\Jagestacle_ nos Cazos 
o::co r•t•e11tes · havia clelibet•aclo Cl'iat• como com efe r t J Cl'rava 
em Villa ó 'mertsionado At'rayal ele Carijos o qual ele ho.ie em 
diante se clomina \·á - Real Vi li a ele Queluz. - flca nclo assim 

eles~embracla elo T et·mo da de .São J ose a que ate a gora per• 
·te nem o clltq Arr ayo. l , e . ex tendendo se o ela mesma Real Vi lla 
n oYamente erecta , a·te con!inar com a Comarca ele V ill a Rictt, 
visto que inte irina men le se Jlte não as·igna e de marca o.utt·o 
mais a mplo Termo como os Supplí cantes requerem , sem per
secler a Rea l Aprovacilo el e :'urt i\I:l.ges~acle', ç[e cu jo m bi·tl'io 
fí ca tambem pendendo o l'i!ol'::tl . que -a mesma Senhora for 
Servida rleterminar- llre: l~ l.t:rvendo ass írn o d ito Excelen
Liss imo SoaLtot• por Cr·iacla e e r· eda n r·efe l'i cl tt Re.tl \' ill a de 
Qnel nz, com n Posse ele todos os Dir eitos, P l'i vil ,,gíos, e mais 
prer0gath•as, que pelas Le is elo Reino Jhe competi rem ns;im o 
~szita,.ii~ os in,licaclos mo t· aelores i'ioll l'ezo.. e Povo clelh e se u 
T ermo protPslanc!o, e j •tt•anclo inaltera ref e fír miss ima o b( 
t;] iencia, e w geír;iio as mesmas Leis como fieis Vassal los da 
i'olnita A lta e l'ocle t'0 /.0. Ra inha Dona i\1aria p:·ime!ra Nossa 
Senho r·a e Se ~ t s August•· s S ucessot•es, ele que ludo ptu-a consla•r 
mandou l r\'l"tl' es te Au to de Ct·üi.çito que as ígnou com os re
fet·idos qaG prezcules s ~ acharão, e eu Josa Onor io clG Val·la 
elares e Aluui m S~cretario elo Governo a fis e>crever e sobsct·evi 
- Visconde el e Barbacena - Luiz Antonio Branco B~r na r·clcs 
el e Can•alho - J Jse Rod l' ignes ela Güot:\ - segu íã o se sec~ n ta 
e n o,·e asegnaturas 1:1ai; em qu a find•:- tt o d it1 Au tJ clépJ iS do 
c1ue se ve elos pnos elo ·tao t· seg. tíntc - Il l ast l'i ssímo e jj;He
lentissimo Senhor Visconde de Bar bacena- A vossa Ex:ca len ci·a 
expoem r everim l.ement•l os m::>raLlo l'es elas Freg llezias tle No ;sa 
s~ nb o t•,t ela Co nc~ i çiin el e Car ijos, e cl Congonhas do Campo, 
e el e Sant~ An~onio th Itabet•a ra, que forma n-.lo toJ o> hunH~ 
P ovoação conj un ta de fjilaze viule m il pessoas, co n SJf'ec ientes 
fu:1cl os p r· o pl'i e clade~ e terr·ns ÜJCul tas, e diRta nJo das Villas 
ele s,t., Jose, São J oão, Vílla 1\ka, e Mar ia nna por onclu s:io 
cl emancladv.s ma;is ele qu ínr.e, vin te, e tl'in ta legoa~ por aspet·as 
Sel'l'as Camin hos So li ta r ios , e pa~sn.gens ele ltio•, s~m c1ué a 
.T ustíçn. poss:L :tmpar at· promplamente os Odl'ti:ós , e ViuYas 
poi.Jre> nem clefen t.l e t· a tranquil iela i e publica el e a lgllns rac ino
r z.Js , e sa l ti ;ulot•es : De Zl' jào o; S upp li can ted me t·,· ee r a su:t 
i\Iage~tatle Ftclel issima o !' ora l, e Crihçiio el e nova Villa com 
Corpo el e Carna r•a, Jui"' Ot·cli na r·i o. c eb Orfl'ãos Vet·e :rdo,·e., 
Tabel iaens, e maíg Olftcí:>e;; compelcn t··s n o Camp) a l ~g r·e cl~ 
Cu rijos; po r· fica r· no Cen ~ ro elos Array~is sobr·e clí t•J s, c EAtr·nda 
R~a l elo R io de J anei r·o pa1·a o.; Minas, e Capitania cl~ Goy th; 
com 1 pol' ser a Pf'imaz cl :ts Freg itez ias elo Bispado, e pr imeit·o 
cleõcobertJ do · oíro que cl enomin11.nclo se pe lo Fo l'a l natu r~ l , e 
proxi rnos Montes el e I tabra ua, com a c\evi são clesla ul terio r 
.D't-egnezítt se veio acquivoca r com o lapço elo Lem-po . Oõ S np
plícant ~ s se va lem do eandavel exemplo pt•a tieado por· Voss~. 
Excelencia a benefício ele outras Povoaçoeus para av ivar a 
n ecessidade, opreção o vexame que expe ri mentfto qnotidi ana
m ente as suas Casas e fam ili a s nos exorb itante> cu,tos e 
occazi oens repet idas , em que são cham;:r. .Jos . pela Jus ti ça a s 
Villas indicaebs pari\ os cleferentoa conhecimetltos, execnçoena, 
e outros actos da sua compciencia, quan to hc pen ozo-aos·A nc.ioens, 
e l;ons elo P ovo con co rr~r , e serv irem em A ncl i torios di stantes 
e qual pode sec· a s.:gur ança e repllzo pubtico depc nrle ilte ele 
Corre íçoens, e Comarcas Longínquas : Sendo S ua Magestade 
lão prop ícia n. es te r 2speito pa ra com os scos Vassall· .s ele 
P ortnga l , o Co nq"i s tas se espe r·ançàó os Supli can tes pelos 
eGcazes OlftJ ios de Vossa 8xcele nc i;t não só mereJe t· a d ít.a 
Ct·i a<; ;'io , e For·al com meia L 2goa em quaclm Livre o ben~ n c io 
clv Senado, e p~rc i za dem >reação cl rrs l•'r·eguezias expr·eçadas; 
ma is a inda qne as po r·çoms rebLivas, sugeit:ts, e emcn-r pur adas 
com a Freguet.ia elo Otu·o Branc~ na Comarca ele· Vi lia Rica, 
e l'e nuo ele i\Ia.rianna, se unão '' nov;t Vi !In. regu lando- se 
es ta p ala Estr,lcla destle o H ío Cmnclah i tbe o a l t ·, el a Serra 
vnl'!'armente chamada - .Qeos ·te L ivre - com o comrnodo n a
tur;rl , e percizo ele se r c ~ rregido -pe la mesma Comar ca ele 
Vill :t Rica : Nem a remo ta Co t•re ição de Silo J oão de El H.e i 
em que medeii.o o Pol'lo, e R i0 elas Mor tes expet•imen ta-r á 
pet·j uí zo contemplarei a·ttentos os no vos in te r·ec2 s das Vr l!as 
de Silo Jose, 1'amanclobá, Camp:wh:t , l3o rcla elo C;tmpo, e 
Ju lgados ele Ay"rllDca, Ttajnb:i, J acuh í, Ca uo Ve•·cle , Caman
clu.:;üa r1ue exc~clem incomparavelnD nt3 : Nes ~a ln lellíge ncia 
notol'i a aog snper·íor·es conh eci men tJs ele Vossa Exce lencia se 
ofe t·ecem os S1tpli cantes a cort~ribllir pam a novn. fnndaçf.. o 
com os mes mos clirertos JH'Oes e precal ç~s que pagilo aR Vi.ll<ts 
ant igas em q :te \'i ve m closmembt'ados suge itos e op l' im idos a cujo 
nm se asign iio , e la t·io os mais te, t•m os neces>arios naStJcrela r·h 
elo Gov~!'no .. o. Tombo ela nova Com.er tt que parLenel em - I •~ 
1·;cebct'ao G; assa, e i\1er.ce- Jose R; •~drigues ela Costa, o Vigario 
li ortunalo Gúmes Carne il'.J e segurao- se ma is cluzen ~as trínt:t e 
n ove assignaluras em qne fi nclot1 o r equer imento e nada mai ~ 

'I 
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continha em o dito Auto de Posse e r equeri mento que assim 
se ach a lan cado no dito Livro a que me repor to de onde 
bem e fielmente passe i a p t·ezen te Certidão nes ta · Real Vd la 
ele Q,ueluz aos vinte e nove cli,\B elo m er. de Jttlho ele m il oito 
sentos e trinta a nnos nono ela Inclepeodencia e elo lmperio . 
.Manoel Albino ele Almeida Secretario ela Camara Municipal 
que o escrevi conferi e asigno.-Manoel Albino ele Almcl.o. 

R 

REMEDIOS . Dist. elo mun. ele Barbacena, em Mina s 
Gemes . Accresceu·te- se no flm: Es ta clis t. cuj a pop. se appro
xima ele 5.000 habs. é limitado pelos clisls. da cidade ao S., elo 
Alto Rio Doce e Espera a E , cl::\ Capella Nova (mun . ele Quelu z) 
ao N . e de Caranclahy e Ressaquinha a O. Sua maior extensão 
ele S. a N. é de 24 kils. e de ~- a O. ele 20 . A séde elo clis t. 
e uma pov. composta ele duas egrejas, a Matriz e a do H.osa t·i o, 
e rle umas 200 casas. Est:J. si·tuaclo n:.t encos ta de um m orro, 
cujo decli ve é bem pronunciado em sua maior par-te, h :.tvendo, 
em certos pontos , Jogares planos. Lavoura de milho, fe ijão, 
an·oz, fumo , c~ nna ele ass ucar , e tc . O dis~. é banhado pelos 
ribeirõe8 Brejahubas e Mutuca , afls. elo rio Chopotó; aquell e 
passa á clous kil s . ela pov. e este a seis. Dista 36 kils . de 
Barbacena , 2'! elo Alto Rio Doce, 30 da Espet·a , 15 da Capella 
Nova, 36 de Cara nd ahy, 27 da es tação da Ressaquinha e 18 elo 
.Mello rlo Desterro. Comprehende os po vs . P a lmital , Carran
quinha, Cunha, Vargas e Pereiras. 

RESSAQUINHA (S . José da). Dist. ele Minas . Accrescen
·te-se no fim: Dista 24 kils. de Barbacena, 12 ele Car anda by, 
4 de Remedios e 42 do Mello do Desterro. 

RESSAQUINHA . Estação da E. de F. Central do Brazil, 
Linhas tres em logar de 1~9 métt·os leia.-se: e 25 de Barbacena e 
a 1.10! melros. 

RIO ABAIXO. Parochia de Matto Grosso . Accrescen te-se 
no fim : Foi elevada á villa pela Lei n . 2Ll de 10 ele maio 
de 1899 que incorporou-lhe a parochi:.t ele Melgaço e annexou 
o novo mun. á com. do Livrame nio . 

RIO CLARO. Cidade de S. P aulo. Accrescente-se no fim: 
Em 1898 assim descrevi essa cidade pelo Jornal do Commercio : 
Da volia da tristonha cidade de Belém do De~ calvaclo pa rei na 
estação ele Cordei ros, onde tomei o trem, que me conduzio á 
cidade de S . João do Rio Clar o, onde t ermi na a bitola larga 
da Paulista . Entt·e essa cidade e ac1uella es tação fica ele per
meio a est ação de Santa Ge,·trucles . A cidade elo Rio Cla ro 
fica a N. O. ela capital do Estado, si'tuacl a em uma grande 
planura, com pequeno declive, banhada pelo rio Claro e pelo 
corrego da Servidão PubHca e co n·tornada pelo lado elo sul por 
divet·sos espigões cobertos ele cafesaes e a 18 ou 20 kilometros 
distante da Limeira e de Araras. E' uma bon i ta cicla dP., 
porém, ab:t lida e algum tanto decadente. O aRpecto tristonho 
que ostenta parece significar ·a dor que a compunge pela perda 
de tantos entes queridos, que baqueárão no chão da morte, 
victimados pela cruel e pedem ia que ultim amente a tem fl a(Sel
lado, E' bem delienada . Suas ruas e avenidas são r egular
mente largas , perpendicul ares umas ás outras, bem compridas, 
rec tas, a maior parte pl a nas, extraot·clinariamente limp:.ts , 
illuminadas á l uz electt·ica e com as -tes tadas calçadas com 
Iages ele Itú e tijolos, com as juntas cimentadas, o que lhes dá 
um bonilo aApecLo. Infeli7.mente não t em cal~arnento, sendo 
ellas constituídas de arêa, que em alguns pontos ·tem consis
tencia e em outros apresen·ta-se solta , tornando incommocla tivo 
o transito por e !las. São todas numeradas, o que evita as cons
tantes substituir,õeg ele nom es. Creio que é a unica cidade de 
S. Paulo que tem adoptado ·tal systema . Seus preclios, em 
numero de 1.600, são, na sua generalidade terreos, have ndo 
muitos ele sobrado e do mais lindo gosto, sobresahin do entre 
estes os do Dr. André Schmidt, do 'l'enente -Coronel Marceno 
Schmidt, elo Argêo Rodrigues Dutt·a Rocha , João Con êa Ca
margo e D. Luiza Barreto Rinaldi. Possue bellos la rgos como 
o Quinze de Novembro , onde estão situados o boni to jardim 
publ ico e o theatro Pheni x ; General Carneiro antigamente Boa 
Mort~, com a egreja deste nome; o de Santa C1·uz, com uma 
capella, e o da Liberdade. an·tigo da matriz, com a egreja pa
r ochial e o bonito ediílcio em que eslú. a loj ada a cadea. Neste 
ultimo largo e em frente á cadea, ergue-se urna columna, des
cançando sobre uma peanha, em tres faces da qual lê-se : « lr1oi 
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neste luga;r no dia i 3 ele de;;·emb?·o ele i 8 9 i os Rep~~u licanos 
Rio-Clarenses arl'-isca.rão st~as vidas pa1·a. ?"estabelecer a. Cons
tituição Hepubli cana . •violada. a. 3 ele novembro ele i 8 9 i . -
'Tnclo pela .Repnulica. - Tudo pelcb Pat?·ia» . Em fl•ente a 
esse mounmet1"bo ergue-se, em fót·ma ele espi ral, uma linda 
a r vore, especie de pi nheiL'o, denominada arvore da liúerclade, 
plantad:.t por · GnalLer Marti ns Pereira, Barão rle Grão Mogol. 
Os eclificios mais salientes ela cidade são: O Paço da Camat•<t, 
situado na avenida n . V, é um grande preclio assobradaclo, 
com i O janellas ele frente e onde funcciona a Camarn., o J u1·y 
e duas escholas publicas , mantidas pe la Municipalidade, com 125 
alumnos. Na sala das sessõe.; da Cat11ara pende m elas paredes 
os rett•n.tos dos marechaes lí'lo!·iano e Deodoro e elos Drs. Ber
nardin o ele Campos , Alfredo Elli s e P1·nclenle ele Moraes. A 
Matriz é um t emplo pesado e sem archilectura, ·tem duns ·torres 
e um relog io, qtte não funcciona, na fren·te . Seu interior é mo
des·to e singelo. Tem o alta e- mór com um painel representando 
S . João , no centro, e em clous nichos, que licam aos lados, São 
João e NoEsa Sen hora da Conceição . No corpo , ela ~grej :.t, en
costadt)S ao arco cruzeiro, ha rna is clous altares com o Coração 
ele Jestts e Nossa Senhora das Dores. A' direita elo altar-mór 
Hca a capella elo Sacramento e :J. entrada da egt·eja u m ar
mario com o Senhor dos Pas;os. A egreja ela Boa Morte (duas 
palavras irreconcilia veis) fLca no largo ou pr aça elo General 
Cal'DeiL·o. E' um g1·ancle banacão já meio Yetusto. Foi cr·eacla 
por Provisão ele 26 ele marco de 1856 . Além dessas duas egre.1as , 
possue mais a capella de San·ta Cruz, que ·teve provisão para 
sua erecção em 20 de outuln:o ele 1854 e para benção e m issa 
em 2 de abril de 1857; a de S. Benedicto, quasi acabada, e 
uma egreja presby·tel'iana . Possne mais um a. Casa ele l\!Iise t·i
corclia, com capel! a , um hospi-tal de iso lamento, um hospit al ele 
variolosos , a um kilometl'O da cidade, e por td.s do cemiterio, 
uma boa. carlêa, o bonito mercado á d ireita do ri ach o da Ser
vidão Publica, o ma·tarlouro, á marge m clirei·ta elo Rio Claro , 
o theatro Phenix , a P hil armouica I io Clar Pnse, na Avenida 
n. 5, o Club Democracia Famili ar e o Gabinete ele Leitura Rio 
Clarense, que fnncciona em um bon ito preclio de sua proprie
dade, tem i. 250 vo lumes e man·tém u ma aula nocturna. A 
cidade ·tem uma companhia ·telephonica, e abas~teci~a de bo:.t 
ag ua, que está canali sada, e possue um elegante prcllm, ·tendo 
no centro uma gruta . A população da cidade é comp1rtada entre 
8.000 a 9.000 hahi·tantes e a do município em 20 .000. A lavoura 
é a do cafe e c:.tnna, cultivanclo· se tambem cereaes . O muui
cipio confina com os de Beotas, Piracicaba, Limeira, Anna 
poli a e S . Carlos do Pinhal. Ao norte é o terreno desegual, 
elevado em alguns pontos pelo mono Graucle e Serra do Bar
bosioha, a lest e sul é ondulado e a oéste montanhoso. O mu
nicipio conta diversos cam pos, entre os quo.es os da Fazenda 
Ange lica, os elo Coxo e os de Jtaquiry,quesão os mais extensos. 
A mais import ante elevação elo ·ter l"itorio é a sel'l'a ele Itacjui ry, 
que att•avessa o município a oéste, estendendo-se á grande cli s
tancia até o Banha rão . Duas caclei:.ts de montes conta :unda o 
município a do Morro Ar.ul e a elo Morro Grande, cujo. con
trafOl··tes. ~pproximam-se da cidade. E' regado o LPt'l'itorio pelos 
r ios Co1·umbatahy, affi. elo Piracicaba, pelo Claro, Cabeça e 
Passa Cinco, além de vari as cor regos sem denominação. Os 
bairros da ci tlade são os de Santa Cmz, Boa Morte, S . Bene
dicto, Samambaia , Cidade Nova, Mexe e Qttilombo, e os 
elo município os elo Morro P ellado, S:.tnta Gertrucles, c1ue são 
cl i s tri c~s, Santa Cruz de Passa Cinco, Corum ba·tahy Acima, 
Ribeirao elo Roque, Lagôa Gr a nde, Cachoeira, Mon·o Ar.ul, 
Ass istencia, Ribeirão Claro, Cordeiros e Boa Vista. Ha na 
ciclaclé mniws allemães. Com n. minha viagem a S. João elo 
Rio Claro fi na li so o percurso pel:.t bitola larg:.t ela Paulista. 
Irei pl'Oxim amente percorrer a bi·tola da rle 1m,o CJUe abrange a 
secção elo R io Claro, que vae até Jaboticabal , o ramal do Jahú, 
que vae elo Visconde do Rio Claro ao Jahú, o r :.trnal do R ibe irão 
Boni·to. que vae de S. Carlos a B. ibeirão Bonito, e o r :.tmal da 
Agua Verme lha que vae de S. Gados a Santa Eucloxia . Ao 
chegar á esta ção de Juncliah y tomei a es tráda ele fel'l'O ingleza 
q ue passa pelas es tações da Varzea, Campo Limpo, Belém , Ju
quat·y , com o moo ttmental hospí cio ele alienados, Cayeiras, 
Perús, 'l'a ipas, Pirituba, com um bosq11e de eucalypt:ts e uma 
explendicla plantação de videiras, Lapa, com um a bonita es
t ação, Agua B1·anca, com u ma fabrica de vid1·os, Ban-a Ftmda 
e S . Paulo . 

RIO NOVO. Cidade ele Minas. Accrescente-se no fim. Em 
1899 , assim descrevi essa cidade pelo Jornal do Commercio . 
A's 5 horas e 45 minutos da madrugada do dia 28 de janeiro 
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d,eixei a cidade de . Ubá e passei pelas ~stações da Ligação e 
1 ocantms, no mew de vastas plantaçoes de café e milho 
:firanba, á pequena dista ncia da pov. do seu nome, Guaran.v; 
a margem do P omba, com uma machina ele beneficiar café 
'l'upy e FuJ.· tado de Campos , estf\s cinco no ramal cht Serraria: 
Da estação do Guarany parte o suo-ramal que vae á cidade 
el~ Pomba, e da Ful'"taclo de Campos o que vae a cidade do 
Rto N,ovo . Tomei este sub- ramal e cheguei á cidade do R io 
Novo as i O h Mas da manhã. Na es·tação tomei a E. de F . do 
Piau , que dista ela cidade um kil. e 200 metros, e a um dos 
lnclos da qual tem uma estação . A cidacle distante 59 kils. 
el e Ju iz ele 11'óra, tem um b nito aspec to e e~tá situada em uma 
elevaç~o qlle descamba,_ na cl irecção do norte , para o rio Novo, 
em cn1a mat-gem chr. hca, a 407 n1 et ros de altura no cem i lerio 
e a 360 na estação ela~- ele F . elo Piau. O rio fó t·ma á clis~ 
tancia um perfeito S e circumda a cidade por todos os htdos, 
except<2 por um, o l]_ue lhe clá uma fól'lna peo.insular. Suas 
ruas sao _l a rgas, r ec:as, curtas, duas apenas macaclamisadas e 
as dem::ns sem calçamento, com passeios largos e cimentados 
~ Jllttmmadas á kerosene. Possue clive l'sos p• ·~dios de gosto mo
clet·no: Os pl'incipaes eclirtcios ela cidade são: o Fol'Um, o 
pl' liUen· elo Estado, situado na pt·aça da Matriz . E ' um bonito 
e g1·ancle eclific io, luxuosamente Ol'na"Denbaclo e com tectos ele 
es~tlque lindamente re Jlcli[baclos. No pt·imeiro pavimento en
con tl'a- se, além da sala de audiencia elo juiz ele clireito, quatro 
cart.orios, collecto!'ia e procuradoria ela Cama r a . Em dous 
chalets ligados ao eclilicio e um em frente elo outro, ficam a 
Repartição ele Obras Pttbl icas, a po)icia muo. icipa l e a sala elas 
testemunhas . No segundo pavimento ucam, na frente, a sala 
cb Cama1·a, a s~cretari a e o gabinete do P r esidente, e aos 
fundos o salão elo Jury, a sala secreta e o gabinete elo juiz 
de dire:ito. l~m um ecl ilicio conbiguo, egualmente de muito 
~osto, ltcam a .8 tbl•otheca e a Rep;l.l'ti ção elo Coueio . A Matriz 
e um bemp[o mode~to, mas um elos melhores da zona ela maHa. 
Tem a capelln- m6r com cinco tl'ibunas ele cada lado e um altar 
com a Se nhora da Conceição no Lhrono e abaixo o Col'ação üe 
Jestts, S . José e S. S bastião . No corpo ela eoTeja ha oito 
tribunas, dous pulpi·tos e quatro altares : ele N . S. ele Lourdes 
Comçiio de J eS Jls, Col'açãu ele Maria e N. ' . das Dôres. tenu~ 
abaixo o Seni.J or Morto . Em frente :í. pia baptismal ha um 
nicho com o Senhor dos Passos. Defronte da egreja er;;ne. se 
um enorme cruzeiro cercado por um gradil ele ferro . Além ela 
Matriz possue mais as capellas elo Rosado e dos Passos. A cadea 
é um um bonito editic io, novo c com alguma architectura ; fica 
situada no a lto de um mono, na entradit d:t cidade. Não tinha 
preso a lgum, .o que é um attestr,clo do espírito ordeiro ela pop. 
Além desses ediücios, possue mais a cidade um theatrinho 
pal'ticular, a casa da eschola estacloal, um templo maçonico, a 
caixa d agua, que abastece a população e clous cen:iterios, um 
dos quaas trancado, ambos murados e bem s ituados. Exis tem 
n a cidade. seis advogados, cinco medicas, tres pharmacüts, um 
mag- uiflco engenho ele beneficiar café , uma officina de fundição, 
tl-es fabricas de cerveja, u ma de disti!lação e 60 casas ele 
d iversos negocios. Ha sobre o Rio Novo duas pontes de ma
cleit·a, além ele uma de ferro, por onde passa a E . ele F. ele 
Juiz ele F ó1·a ao Piau. Ha na cielacle tres eschs. estacloaes ele 
ensin o primar io, uma mun icipal ele ensino secunclario e clous 
collegios particulat•es. A cidade tem 400 predios e urna pop. ele 
2.8UO babs . A Pop . elo Districto é ele 8 .000 habs. e a do mun. 
de i5.0ú0. Nella termina o sub- rama[ do I;tio Novo, da E. ele 
F . Leopoldina e a E . de F . de Juiz de F6ra ao P iau. O ruun. 
confi na com Pomba, Jniz de F6ra e S. João Nepom uceno. 
E' atmvessado pelos rios Pomba, Novo, Ca rangueijo e l\1atto 
Ne::;ro ; e perco!'l' iclo pelas sel'!'as elo Descoberto, Chapéo 
cl'Uvas o Bicas. Além do dist. ela cidade, comprebe JJ cle mais o 
do Piau. Os bairros da cidade são : Campo Bello e Bat-ro 
Branco ; e os povoados elo mun . os denominados .: FuTtado 
ele Campos, Limoeiro, com a estação do Desembargador Lemos , 
Tupy, Matlo Negro , Carangueijo e Carangola . A lavoura do 
mun. consis te em café e cereaes. O c li ma da cidade é quen·te, 
pot·ém, saurl avel. No dia em que estive n n. cidade do Rio 
Novo inaugurava- se o pavimento terreo do Forum. Estive 
p 1·esente á essa solemnidacle, recebendo PUtão as mais honrosas 
manifestações c! illustrado juiz ele direi lo Dr . Eugenio de Paula 
Ferreira, do agente e=--ecutivo Dr . Roclolpho Custoclio Ferreira, 
Dr. Florippes Rosa Junior, Dr . Regi nalclo Candido da Silva, 
e de muitos out ros ca valbe i1·os, que resolvel'am acompanhar-me 
até á estação da estrada de fe r1·o . Em caminho , pouco adeante 
da es tação elo Guarany, o chefe de trem communicou- me a 
morbe de meu querido filho. E' indescriptivel a dõr que de 

mim se apoderou ; só os pais amantíss imos de seus filhos 
podem com prehendel-a . Chorava a bunda ntemente e commigo 
c_horavam toclos os passagetros. Tt·ansportado quasi sem sen
tidos, para a estação da Ligação, ahi passei uma noite hor
r ive.!. Para não incomm_oclar as pessoas do hotel com minhas 
lagr1mas e gem tdos, l'etu•et- me elo hotel e passe i toda a noite 
se!1taclo sobre a relva en tt·egue á minha clôr, que era profunda . 
As 4 horas ~a ma~l'U!íada tomet o trem que me devia conduzir 
ao sew ele mmha fam1lta, nes·ta Capita l. E assim interrompi a 
mmha Vlagem pa ra outro> pontos do l~stado de Minas.>> 

R IO P AR DO. Cidade ele S. Paulo . Acc t·escente-se no Jim. 
E m i8fl8 ass tm descrevi essa cidade pelo Jo, ·n al do Comme•·oio · 
Em Casa Branca tomei o ramal de Canôas em clirecção a cidad~ 
de S. José do Rio Pa rdo. P assei pelas estações elo Rio Verde 
a 14 ki lometros ele Casa Branca, E:ngenheiro Rohe a 18 e Villa. 
Costina a 22. Dista a cidade de S . José do R io Pardo 35 kilo
metros ele Casa Bra;;ca e 30 da Mococa . Es tá situada em uma 
collina , á ma rgem esquerda do rio P ardo coutom ada a E. 
pelo cor rego São José e ao N . pelo l'ibeiJ.:ão .Monte Ale o-re 
aill.. claq ue!le rio. E' cercada pelos morros denominado; 
Lage, Tubac•., Monte Alegre, Santo Antonio e Fat·tura A ci
cla~e está mal co~locacl a._ Quem penetra nella pelo lado· ela es
taçao sente.'Lma 1mpEessao clesagrr:clavel, impressã~ que não se 
desvanece a p t· opot·çao que se cammha para o seu Interior. E' 
uma cidade sem horizontes; para. qualque r laclo que o olha1· 
se Yolte depat•a com montes e estes muitos proximos e lio-ados 
uns aos outros . As ruas são regu larmente lar gas, em ladeira, 
aigttm tan to 1ng re~es, set;n calçamento, poucas com passeios 
ctm.entac~os e lll_umLnaclas a luz electl'ica . Os predios, em numero 
de 614, sao quas1 todos terreos, havendo algu ns sobrados de 
gosto. 'l'em apenas uma praça, a 15 de Novembro, em cujo centro 
ergue- e a matr1z e a um dos lados a casa ela camara. que tam
bem se t·ve ele cadeia . Esta em parte ajardinada. Possue unica
meo.te dous edificios publicos, a matl'iz e a casa ela camara a 
maç~naria, que está ainda em constr ncção, mas que prom~tte 
depo1a d_e con~lu tcla se r um impor til. nt~ eclificio, já pelas suas 
proporçoes, .) a _Pelo g-osto ar chltectonlco. A mat riz é um ·templo 
~ran_de e. bo~11o. Tem a ·t~rre no.centro e um relogioabaixo. 
Seu mterwr e bem ornacb. l'em a lem do altar -mór, mais dous 
altn1·es lateraes de . marrnome. A casa da camara é um pJ.•edio 
terreo, com quslroJanel las de frente e a porta de entrada. Na 
sa la elas sessões encontram- se os retratos de Tiradentes e do ma
rechal Floriano e um peqneno busto do general Deodoro . A ci
dade pode ter uma população de 4. 000 habitao.tes . O município 
confina com Cacoo.de, Casa B1•anca, Mococa, S. João da Boa 
V1sta, do Estado de S. Paulo, e com Muzambiuho elo Es·tado 
ele Minas. E' regado pelos rios Pardo, Fartura Verde Ma
cacos, Agua F1·ia, Peixe, Monte Alegt·e, San·to A ntonio e .Á.o-uas 
Claras. Pet•tenceJl! . ao município os distrlctos do Sape~aclo 
(Esp1rlto Sao.to do Rio elo Pe ixe) e S . Sebastião ela GJ.·ama e os 
bain•os Monte Alegre, Fartura, Lage, Tubaca, Agua Fri~, R io 
elo P e1xe, Santo A n1onio, Engeo.heiroR6he, Eon-enheiro Gomide 
e Villa Costi na, estes "tres ultimos com es ta~.õ~> da estrada de 
ferro._ A LJ.Youra do município é a do café, havendo 100 fa
zencle tros, que exportam 500 mil arroba deste proclucto. Es
ttve nesta cidade com o intemerato republican o A.nanias Bar
bosa, que em agost o de 1889, sendo proprietario do hotel Brazil 
prendeu o chefe liberal Saturnino Barbosa, o subd~:l egaclo e re
Sislm a uma força ele 20 e tan·tas praças, que pre:teo.cli am assas
amar ~ ::reneral G}ycerio e a e!Je Ana nias . O general Glyce-
1'10 c!IrlgLu- se entao para a lVIococa, afim de fazer conferencias 
r epublicanas. 

RIO PRETO. Cidade de Minas, Acct·escente-se no fim ; 
Esta cidade fica situada á margem esq . elo rio Pre·to. Suas 
ruas são largas, bem alinhadas, e estendem- se pela margem 
do no, partmdo ele u!ll largo quadrangula r, onde se erguem 
duas egreJas- a Matr1z ~ a elo Rosario, mui to proximas ·um a da 
outra. A cidade, sendo muito plana e pouco elevada acima elo 
rio, este costuma inundat· algumas ruas clurant.e aa enchen
tes. Possue a in da uma cape !la do Divino, qne se acha collocada 
em uma das entradas da cidade: esta e a elo Rozario nada dif
ferem elas pequenas egrejas construídas pelos antigos . A Matriz 
é uma egreja moderna e solidame nte constt·uida, porém tem 
po;Icas obras ele talha e as sl!-as t~r res são pouco elevadas, pos
sumdo uma cleUas u m relogto. A. sua frente occupando quasí 
to:lo o la t•go, existe um jardim cercado ele grad~s de ferro orn a.clo 
de palmeiras e diver:;~s arvore~ de bel!o aspecto . E' servida pela 
estrada ele ferro Un1ao Valenc1ana, ela qual é o ponto terminal, 
Está. a 400 metros de altitude. Seu clima é bastante q,uente. 
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. RIO VERDE (S. João Baptista elo). Em logar ele Vil1;1. de 
S. Pa ulo, leia-se ciclacle . Acc;oe>cenle-se no fim ; Foi elevada á 
cidade po r lei municipa l ele H ele junho ele 1898 . Danomina-se 
hoj e Mont~ Falco . 

. RO DR IGO SILVA. Nncleo co lonial em ~~i nas Gera.es . Ac~r es 
cen·te-sQ no Jlm : Fo i i oau g uracl o a 14 ele abl'i l ele 1888 e ·t ~ m 
a {Lr<a de 28 .3ti3 hectares, elos quaes L005 estão ap t·o·ve itat!os em 
culturas diversas. S it·1aclo nos suburbios ela cidade ele Barba 
cena ·tem 903 ha bs . , <los qnaes 754 são italianos, 72 austríacos, 
66 bl'a zileit·os , ·120 allemães e 4 h espanóes, d iviclitlos por 102 
casas sendo duas com merciaes . Lavom·a ele milho , fP- ij iio , b t
t:J.tl\S 'e uvas, cuj a pt·o l1rccão t otal. em 1897 subiu á 69: 170,;.500 . 
Além d isso, gt·atrde pa rte dos hab1ts . ela col on1a, que pode ser 
considerada o cclleit·o ele Ba rbace na, enlrega-se á pequena Ja 
voul'a, cujos p rocl uctos são cl inriamente vendidos nas ruas ela 
cidade. Tem dive1•sas aladas e duas escholas . 

ROQUE (S.). Ciclacl~ de S . Pau!r . Accrescen te-se no fim. 
Em 1898 assim descr evi essa cidade pelo .Jonwl ela Go?nlllel'C·t ? : 
De pass<lgcm para lL ú par ei n :t cidade ele S. Roque. Vi ta á dis
tancia, parece S. Roque, uma cidade sepultada em um btll'aco, 
p ::> is, a e-tação da e; tra.cla de fe t·t· o fica muito a cavalleit·o el a 
cidade e cle lla dista n te . Niio e ncontrei bel\ eza alguma na 
cidade ; o se u aspec to mo desagradou. ~o J locada em um va lle 
montan hoso, "auh acla pelos t'illlirões Carambehy e AL'acahy , 
que fazem jnncção em ft-enLe á cidade , a 67 k ils . dista nte 
da Cap1tal elo Estado, co m ruas es t t·ei tas , mortas, sem 
cal ça mento, l acle i raclas, suj as , com pt·eclios em SIHL qu asi tota li
dade sem gos to e elo sys tema rua im et1ta.r, illumin ad a i kero
zene S. Roque prod uz uma clesag-ra•1ctvel irnpt·essão a quem 
a vi ~ ita. Seus unicos ed ifício;; são: a Matt·iz, cujo in terio1· é 
pau perrimo; a egrej a cl" S . Ben edicto, mu ito clamnilirada ; a 
Castt ela Ca rn ara c cade ia, preclio n ovo, mas ba[xo e sem belleza ; 
e ~he.at ro, que é um pll'd ieil'o ; o Gt·upo J!:scolar Dt· . Bel'nar
clino ele Camp0s. a estação ela Sorocaba na e o cemiterio, col
loc:J.clo no ponto' mais elevado ela cidacla . ·seu pl'incipal ecl ift<:i o 
á a Fabrica ele T ecid os ele E nrico Dell' Acqua, s ituad a em um a 
ba i xacla e á margem elo Aracahy . Tem ele !'re nte um a exte n ~iio 
de 120 me tros e trabalha com 250 teares , SG cks quaes seio 
duplos . E' m ovida por uma ·turbina ch l'rll'ga de 120 cavaHos. 
Sous tecidos são afamados . Além el es ;a fa bl'ica , poss ue ma i> a 
cidade tres de chales, uma ele polvora e dous co t·Lume>. E' a l,as 
t ec icla ele boa agua, que é ca na li sada para cliver->Os cha l 'ari~ es, 
sobl'esabindo entre estes o elo largo da Matriz, que é todo de 
mar more elo Patojo, oll'et·taclo pelo St• . Stew . A cidade ·tem unHt 
pop. ele p01LCO m<t i~ ele 3 .000 babs., em grande 1n rte itali a nos, 
e possue cêrca de 600 precli os. A lavo ura elo mun. cousis·te em 
a lgum café, canoa ele assucar (de qu e possue um b?m eng-enh o), 
cet·eaes e uva. Cit'cuncla a povoação a set·ra el a Va 1·gem Grande, 
r nmincação ela elo i\1a1:- Em uma elas cut·ms el a r a mificacão, 
que se app.rox im a do povoado Íl. cli~'tancia ele se is kilom e ros, 
bt·oti]. uma vertente , que cone pn ra E. e vae fomar o rio 
Baruery. Do lb.clo oppos·to, em clit•ccção pura o 0., nasce ou tra, 
c1ue , r eunida a outras, forma o rio Aracahy, o mais impor
~:J.nte do todos que ban ham o ce ntro elo mun. Este l 'Í O ao atra
vessa,· a est.racla ge1·ai , que segue para a capi ta l, toma o nome 
ele Taboão, nome que passou á alde1t ed ificada no mes mo Ioga•·, 
e que é devido á la rga pt·a ncba , que scl'\' ia de passagern aos 
vi aja ntes . Da mon 1a nha ele Sa nto Antoni•J verte um co ,·
J.'e"O cujo nome primi ti vo é Cambery, e que é o primeiro 
adlu~n te elo Arace. by. Cento e ma is IJmças el a · fa bl'ici:t de 
tec idos de S . R oque vem aiiluil' outl'o COL'l' ego importante, 
e que vem da chacat·a ela Boa -Vis la e abastece á cidade, 
canalisaclo á pequen a d is tancia el e 1. 200 metros. O nl ;;o 
perdeu o seu nome, mas e m demarcações a ntigas, que 
consultei, ve t·iftquei chamar-se Itnjuby, aJYluenlc elo Aracahy. 
Desce 11 clo pe la mesm n mnrgem direi ta aniue um te rceiro cor
reo-o. Nsce no lngar 1\:lãe ela Agua, corre uo si t io B tracão e 
co"ffi m:i.nsa el ec!ivida·cle vem ao Amcahy. Em csc ripturas anti
gas ve rlquei denominar- se es te co!'l'ego de Barurú, t•i o abu n
clante ele sap~s . Algu m espaço a lé m, já no sitio elo Cur,·a linho, 
vem um q <t arto c ~ rl' e go ao Araca hy. BL'oLa do alto elo srt·IO elo 
P áo c!' Alho, que está na fra lda elo lbaté e corre par a O. J~ m es
criptums de transmi ssão ele pt·opriedade, que lambem consultei, 
vi mencionado como divisa o col'l'ego elo Tn yü- mi 1· im . Na 
mesm·1 ft·al da e logo acli a nle vem um quinLo a lrtu eote elo sit io 
elo Capitão Silvei ra Moraes: dão-l he o nome el e Tlapoc ú on Ita
puc{t. Desceo elo a i oüa, e j á em ter re nos que pertenceram a 
José Pecl1·o , vem- se unit· um sexto affluente conhecido pelo nome 
ü e At;~hangn-y , Este · sitio, pela sua posicão ·topogt':1phica , é 
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qu asi pl'i vaclo dos raios el o so1; é horl'i ve lmenle feio. Um se~lmo 
affiuentejá conhecirlo , pot·que ha mais de um seculo ser v·e ele d i
visa enLre S . H.oqu J e Araçal·ig!Jama, nasr.e no pas to ele Fran
cisco ela Rocha, tom a o. nome ele Chin-g uas;ú , s iti o o nde ha
bitam CJruji nhas, at t·avessa o s itio elos B :u· t·eit·os e Hte mOt'l' o? r 
na AL'acahy . Estes a!Tluentes são ela m:~.rg-clm dil'e itu ; pasi e!IIo> 
aos da ma rgem csguerJa. Da serl' lt da Varge m Gru ncle se 
destaca um net·vo qtu prolonga-se a 'é :t enLL·ach tla cid;de . 
O enorme seio, que Tll'Ové:n ela t'or ma cil·cumvelinea do. ser.ra , 
flca biparLicln. Na primei,·a se .fôrma o Amca!ty c S3US cl? •.•s 
pl'imeiros affi ::entes . N:t segunda e menor, nos bo. rrocacs elo stb!o 
ele Goyann a, se ag :rregam di versas v erte n~e" e forinam o rto 
Car3mbeby. EsLe rio vem descendo, cl e ixancl•J a cidade á suo. 
eSC[., atrave.;;sa a parte infet·ior cb cidade e vem a filuit· no A ca
r a hy . àctualrnenle e'itã::> ecli ficando á sua ma rge m esq . Des 
cenclo um quarto ele legua vem t:m segu ndo a!TluenLe ê ngrossar a 
ba c. ia clu A..racahy ; e o ribeit·iio elos ~larme ll iras. ass uu cha
mado por le 1·, em é~oca. q ue ·já 1·ae long-e , o capl tio Hes~ius 
José da [{Qsa pl antado e111 snas ca hece it·as um marme lleit·o. 
Em documen tos ;mligos é eô te r iacho cle nomin édo CcM:in (Jtty . 
Parece-me essa de nominação Se L' a. ve r cltlcleira , poi~ as'i evcra
r a m- me que no percu t•s .J cle; te ri acho brutam ag uas ferr eo.s clll 
m6.o gos to CJ 'le os proprios anima es recu sam be b.Jr. E is a pt:•J
pri edade natural d0 nome i n·1ige na . Descen tlo , á pequena di s
tancia, no sitio de Santa Quiteri ~ , r ecebe o t erce iro nfllnent ': com 
o nome de Gan~nf!Ue?"C!. Pat·ec3 sar esse vocabulo col'L'upçuo de 
a lgum omro . Após sótüas indagações verifiq uei que o nome 
p rimitivo era Gana-h i e, ·c•, ji cot·r up tell a ele Ocmak t• -1<oena-, 
que quel' di ze r S1lio ca ,·a-.lo e sombl'io, CJtj as :lll'vot·es cabi clas 
pl'ocluzem cogum ellos . O Aracaby f'ónu a cluranL~ o seu cut·~o 
um a gra nde cachoeira, que pl'ec ipi la -s~ de nm11 altura de 1;:,0 
pés . No Ul'ln. rteam as SCl'l' clS da Var gem Gl1!tncle, JlÍ. cito.cla 
que 'termina n o pico el e Hacolomy, u m bn~ç ela set·ra de 
S . Fra ncisc3, que ter mina no Saboó, serras ele Goyanã ou 
Goya na n, ela Bô:~ -Vista. e do Iba té. e os mon·os denominados: 
Sa nto An t:min , 'l'aboão, Santtt Q11 i te riõ1. , Cítuba, .Canguent, 
Pant :jo, Saba una, BJriqui Luba, Olh r. s d'Af;'11:1, C1·ys tal, Pin.he i
rinh os, S. João, Caetc e Itanban , onde h" ped 1·as meta lli cas 
com som de si no . Além elos rios ac ima ci tados pe1·cor r em 
mais o mun. o Bai'Uet·y, Sa b ,o, Sabo.n na, P otribú, Pil·ag ib.ú e 
c! i \'C l'EOS o:ttros . Com prehencle os segui n t3S uail'l'OS: RIIJei t•iio, 
Iha lé, Guassú, Saboó, Mato Dcntl'o, Olho c1'Agu:J., Pu 11tojo, Brejo, 
Pirag ib ú, metade pe L'tencen Le a So r oc:cba, Ca: Jgtter .t , anue es Lá , 
a e.> La r; fio d-> N!ayrink , Set,tlml, Seban clilha , . 'ol'ocá- mll'im , 
'l'aipas el e P edra, Crysla l, '.l.'i.tboã'J , P inh eidnhos , St.. nto An tonio 
B tl :·iqni tulm, Gnayunil , Manuelleiro e S . João, mel ade per
en üellt3 a Coti a. 
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SANTOS. R io de Minas, aJI' , do rio Veto,le. ;\_cct·esce nle-se 
n o fim : O S1·. José ela Cnsta Cat·va lho, t .t·atanclo desse rio, diz: 
«O rio dos San tos ou P a lm eira é formado pela jnncção elos 
ribei1·ões Mara nhão, P aJ·ncn tü e i\lur1 11 ~m. O Para'ca tú nasce 
entl'e as ser ras elo Cut•ralinh o e Cae thés , no loga t· deno min ado 
1 nn te A!Lv, . Corre pal'nllela mente ao ri beil'âO Caethés , rrue 
l~ma o n 1, ma c!~ Maranhão depois qtu r ece be o ribcil' ão Se r
-taos i nho, bgo ab·1ixo da f:eg . ela Vil'gin ia . Os ribeil'ões 
Cactbés e Se r Lãos inho tomam os nomes elas Sdl' l' US em qne 
respac·~i vamen te nascem.» 

SAQUAREMA. Çidacle cl o RiocleJaneil'o . Em1899cli ri gi ao 
J or·nal elo Oo111.me·t·cio a seguinte comrnunicaçã o. O mun. ele Sa
qu arem aes lá situado a be ira m:tl' , tendo a á t·eacla 333,0.2 kils : 
qu n.clrn.dos e a pop. de 18 .188 a lm as, se ndo S. riOS h omens e 9. 5S:J 
mul!jeres, com 2 .913 pl'edios e 2.931 fogus, co nfot·m e o rece r~sea
nw n to mandado execu L:tt' pelo governo el o Es tudo em ·189.2 . A 
pop . espncific:t dá a den.'iirl a cle el e 5 1,6 babs . pOl' kil. quadrado . 
A dens idade pred ia l é ele 8,7 precl ius por kil. quad rado. O 
mun. e s~t\ divi dido em tres dis·t. municipaes: o t o ele N . S. de 
Naza ret h, cuj a sécle é a c icla:le ele Saq narema, lambe m sécle do 
mun. ; o 2° do PalnlÍt:ll e o 3" ele N. S . da. Concei ç.ão rJe 
i\IatLo Grosso . Car.lu um destes d is ts ., co n stiLu ~ na ordem ju
cli cial'i tt e poli cia·! 11m jui~aclo de paz e subdeleg·;1e ia ele poli cia . 
Com o divisão ail mini s tt·a ~i,·a muni cipa l o d is l . e dirigido pela 
:jun ta cl istl'i cta l p:·esidiila pelo ver eador clis tt-ictal; como di
visão jud·icial'ia é clil'igiclo clu n1. nte o trieunio pn1· um r~o s ·tres 
juizes de pa~ elei tos e ftnalmente n a orga'nisação policial 11o 
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primeira !fUioriclaçle 6 o subdelegado de polici ti. A pop. utbana 
(séde elo mun .) cornpõe-se ele 8.097 habs. com 81 5 pl'ed ios , 9,2 
ll a bs. pot• rwed io , o egu a l nuni ero el e fogos c ele habs, por r'ogo . 
A pop. rund compnLa-se e11t 10: 001 h a bs. com 2.038 predios e 
4,0 llabs. p or pl·ecli o; 2 .0$G fogos e 'J,S h abs . p I ' fogo. N a 
pop. ge1·a l oontam- ;;e 18 . ·120 cabhol icos e 68 acaLho li cos. Re
la t iva men te <W gráo de ins t t' UC\'iio , Saquat·ema íignr,t n a esta
tis lica com 877 :mo..lphabe t ~ s pot· LOOú babs .; a p~p . escolat· 
constou ele 3.5G2 crianças (em 1802 ) . PC1sst1e o mun. 2± escholo. s 
est~eloa es e se is muni cipaes, creo.clo.s de 1803 em cloanle, ~·li
mitado pelos muns. de i\iar icá, haboro.b y, R io Bon ito e Ara
r uamn, tendo oommunic&ção com as sedes elo primeiro e el os 
dous ulLimos p or excell en·tes eslmclas ele roclagem. 1. 0 A t opo
graphia compõa- se da zona montanhosa , na li nh a llmit ro phe, 
onde se veem d iversos con tt·afort !s e ra mificações m onta nh osas, 
e da zona á beira 111ar, baixn, cons Lituich ele grancl~s extensões 
el e ca mpos natun1es e proximos á resti nga , e ele te rre nos ;:, la 
gacll ços, brejos e 11\goa~ . A cielacle séele elo mun., es tá s iLU ada 
á beit·a m llr, entre o oceano e a lagoa ele Saqu arema, forma nrlo 
na n iJet·Lura d a ba r1•a, um a penimula es treita de 230 a 300 
m etros ele Ja1·gu."a Cj \C te l'lni.n a num. outeit·o bas tante elevado 
onde acha- se ed 1ficaclaa egrej::t mo.Lrtz ele N . S. ele Nazareth. 
IJo a lto claquelle outeiro avista- se toda a á réa elo mun., lagoas 
e montanhas qu e formam os seus limites. - Os rios princi
paes são os seguintes : Jundlá., ftH'lll f\do p los rios el·1s Pi a bas 
que nasc2 na serra elo Tin guy, elo Isaías tambem clumado 
elo Ram iro que n asce na S!l'ra elo Cat im báo no mun .. elo H.1o 
Boilito . em percu r so ele mais ele duas legoa s ant sele JUntar- se 
áqnelle : r io Ma tLo Grosso nasc.e na r a ir. ela ser ra ele l\iaLto 
Gwsso e tomando o nome de Ubú.s eles agult no por to ele Uru
çang.t depois de um per<:tll'So el o. cerca ele duas leguas ; rio elas 
'l'aln:>s fol'lll aclo pe i(•S rios 'l'in guy, que n asce na s !rra elo 
Ti nguy, e Boa V is la que nasce nlt set'l'a cl3 l\JatLO Gt·osso tendo 
n ;t su a foz a p l'Ofu e. clida do ele sei· a oi to meLros ; o l'io el a 
Pel·ru genl n a1we na serl'íl da Sa cadn. ~ desagua. no púrto ela 
'l' a pern ; o rio Po bt·e Sobe1·bo ,r,sce na se t•t·a elo Jet'onymo n o 
Joga•· denom inado Rio Secco ; ri o Bacacbá nasc.e n lt Mad l'es iha 
em um punta no, r eceben do n o seu pei'Cilt'SO dive rsos tl'ius. , 
peq uenos r iar.h os ; os ri~s D!Jce a Salga do nascem na r es tin ga 
cle~ aguanclo tocl.os na ln gua ele Saquarema . Des~gua nclo na 
l ngoa ele Jaconé bem os ::t incla o rio J :cco.né que nas~e na se t·ra 
elo mesmo nome · o ri o Sambaqui cu elo Manoe l Rodrig ues 
que na sce n a se'n· a ela Pon ta Negra . Alem cl es Les outros 
muitos de pequena importancia, taes como !pita nga, Boa Vis ta , 
elas Moças , elo Bom S uccesso , elo P almita l e H.eg<t me que la n
~ão-sc nas b goas ele Jaca répiá , Jp1ta ngas, J aconé -mil'i m e 
Ara rila ma na Pont~ elos L eites. - 1\s serras e morros per
tence m (L cot·d ilhe i r a dos Ot'gãos, p:.\l'ect•nclo cont1·afortes da 
m esma. Con s Lituem uma ca·.Íea e servem ele linha clivisori a 
limitroph e com os muns . vis inbos as s t'1· as ele Po nt a Negt·a, 
Mat to Gt·osso . U1·uça n!!>t, Redonda , 'l'in guy, Boa Espera nça, 
Boq ueirão e C.~sLil hos, .form a ndo ang ulo quasi r ec to. Dcst:ts 
pa t·tem ramifi caçõe ;; qne intel'l'ompem- se em alg1tns l ogal'I!S 
fu t•manclo mon·os isolados . Assim el as set·ras de Ponta Negt•n 
e Matto Gt•osso p:utern as sel'l'ag ele J nconé e ela Saccacla , 
ba s ~<tn te elemelas c d11 T a pera ; el a Boa ER pet·ança e Boqueil'âa 
e CasLilhos par·te m el e senas el o Hio Molle. elo J eronym o, elas 
·v ertentes, elo Ri o Seccu, el o l'a l mitai. Isolados existem os 
moüos ela i\Iombaçn , elo Sacco, elo 'l'e leg raph o e el o Jat·dim . 
- T ocla a zona bai xa consta üe um a serie de l11goas fo rtU<ll1clo 
um .cot·clão entl' e as monLan h:ts e o ocea no. Começ:t nclo pe la 
Po nta Negra temos: la goas ele J a coné, IIIanclit iba, elas Mar
recas . Segue-se a de :::-aq u <tr ama, a mni or ele todas, .com ce1:ca 
de 14 kil s . de comprimento e em a lguns po n tes ma1s de Olt l 
de hwgura, fvr manclo ·t1·e;; lagoos que unem-se por meio ele 
canaes naturaes ; :.t cLt c idade, que acl ianle toma o no me de 
Boqueil'ão, e depois os nomes elei\lom!laça, i\l ancl itiba , Uruçanga, 
l1 a nhunclo o primeiro e o t e t· ce ll'O rllstl'lctos. Vem depo1a as de 
Juca répüi, Ipitangas, V er mellt a e Jo.coné-m irim ou ela Tiriri ca 
tl finalm ente a de Ararna ma, qne na m arge m occtclen tal, no 
Jogar denominado Ponte elos Leites, ser ve de li111 ite cvm _o 
mun. el e Axaruam :.t . E~ce p~11acla a l<tgoo. Ver n1elba, op.cle n ao 
m ecln peix e ele qu tLlicl Mle a lg uma em consequenc1a de sere~u 
as H"llas ext t·ao t·d in a damente R~tlltt·os as, todas as b!"oas sao 
m, uit~ pi scosns e ela agua c1one . E m certas épocas elo ~nno, 
po t• oooasi i\o elas chuvas, ns I a:;oa~ de Sar{uat•emn e J~con é 
cl esaguam pa>•ot o mat' peln 8 bat'l'as . que o. Cllmat·o. Mum?ip~l 
maneia nbl'il'. A mo.ior po,t'te el o pente quo, ven cl e-83 na (.)a pJ~ 
ta l Federt~l ,·em ele Snquat'ema: os negoollmtes enhem ó.s 8 
h ol'/l.S da noHe de So.qlJarema e vão ohegn1' !l.s 4 i/2 dt\. m~:~drtt• 
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gacla eni Nytei'õi, percorrendo à ca v alio cerca ele ·14 le g'úa~ ou 
cerca ele sete Ieguas qua:nclo chegam a ·tem po de tomar o trem 
n a cidade ele Mar icá. E~ te commer cio é eliario e animacli ssimo. 
Nilo existem i l llas n.o littoral , apenas vê -se á Jlut· el'n,o·ua os re ~ 
ci fes conhecidos pelo n ome ele peclms ele Itaúna e n it lagôa ele 
Sactuar ema , em frente á c idade , uma ilho ta clen omiu acl a dos 
Gatos . Não te m porto a bt·i gaclo ; quando o maL' está m a nso, as 
ctrlt•aias e can•)as de pescaria sah em pelo porto ela Calhe: a, pro
x imo ao mol'ro ela Egreja., e fei't:.t a pescaria no alto mar, se
guem pam a Capital Federal, Gnde vendem o peixe na Pra ça 
elo Mercado . l•;sLanelo o mat· n aq uellas cond ições , pôde se el es~ 
em b:.Hcar e111 esc.alet· s9m perigo a lg um. ~ A lavoura actual 
cons ta ele café, milho, fe ij ão, a ra ruta, fa rinha de mandioca , 
canna ele a ssucat·, agu:.u clente, fumo e ago1•a estão ensa i ando a 
viticultur a. Out t· 'o ra fo i pl'ospera : ha viarn fazendas que co 
lhiam, como as ele Ipilangas, P a lmital, Bicuiba e Matto Grosso , 
10. 000 arro bas ele C<1 fé na média ; faz ia-se muito ~ssucar e 
agua1·clenLe. Depois ela Lei ele 13 ele m a io, a decaclencia ela la
vouL·a m;tnifestou-se ele ktl fórma, q t1e hoje elas antigas fazenda s 
só res ta m vesLigios e tradições . As grandes propriedades foram 
suiJcliv idlclas, as f'ol'tunas cl esapparecer am e os clesce nclent~ s elos 
fa ze nde iros em igraram, abando na ndo as t erras ou vendendo- as 
clesva lor isaclas . Ainda exis tem h Cij e P!lquenos fazendeiros que 
expol'iam aguarden Le , c:.li'é e cereaes, pot·ém em p equena escal a 
vis~o a prod ucção se r qna si toda consnmicla no mun . A expoda~ 
ç:io é fe1 ta pelo B.ia Boni 10 e Mal' i cá em demanda ela s est ra da s 
ele !e rro ~copolcli,na e ele ~Ja ~·icá. A unica in dns t i a pt·Opl·ia 
men·te ex1stente e a p asto ril em duas fazendas ele criação ele 
ga do, n da. Ilha, em J aconé , j)l'Oprieclacl e ele Ignac io J ose Loil 
renço Junior e a ele Jpitangas pel'tencente a o Ur. O,;crrt· d e Ma
cedo Soa l'es . - O clima e ameno e salnbl'e, reinam sempre 
ventos mari tim os que sa turam a n. t.mos phera. As e ndem ias 
l'oin antes são as febres cie fundo palustl'e, prop :·i as ela zona da 
baixa:la , po1·ém não a tacam com viole ncia . - Não possue es
tt·aclas el e fe rro . As princip!l.es ele r odagem são as que nnem as 
sedes el os tr es dists . aos mu .1s , el e A r arua ma, R;o Bonito e i\Ia
ri cá, e a qne dirige-se para a es tação el e 'l' anguá. , na es tn1d<l. ele 
l'el'l'O L eGpoldina. ~stracl us mu ni cipaes ex is lem em "' l'ande nu-
111 ? l'O, sen.do prlnci patls as ele 'l'a tiqu{u·a, ·R egam é , "P~t.lmital, 
i\1a r1bonclo e Boa Espe t·an ç.a que set' l' 'l ele li nha cl iv isot'la com 
o nmn. ele Ara t•n ama e pa r bd ci o Rio Boni •o .- A cli.stancia 
kilumetrica ela sécle do mun. para os pon'os visinhos é a serruinl e : 
á cidade ele Araru:uua 20 kils.; á clu Jl1o J:Juntto 34; á de 1hricá. 
42. Da cidade ele Sa quarema a o P a im i tal, séd e do 2" clist .• i4 
kil s .; ao c ura to ele i\I at\e> Grosso, ~écle do 3 ' cli s t., '18 ; ao ·a~ ~ 
l'ai al ela Boa Espe rança , sé le elo 2> dist. elo R io Bonito 18 · ás 
estaçõa5 do 'l'angná ou Capivary, n o. es tl' acla ele fe rt•o L e< p ) ld i'na 
42; á c idade ele Nyte rõi, 8! ou '14 leguas . - · Além ela cielacl~ 
ele Saq~~ll'ema existem clivers >s povs . No t o dist . : nos l oga ree 
.J.carep ta , At tert" ado , lp1Langa> , Pon te elos L ei tes, Mombaça, 
Sacc0, Porto da Roça, Bacachá, .Jardim e Ma nclitiba: no 2·' dia\. : 
P almita l, E ngenho Gt·anele, Rio da Area, lU o Secco, Maclre
~ ~l va , R io Mol.l e e Loj ~ , ;;o 3." clist.: cum·to ele Mtt tto Gr osso, 
lmguy, J ocone , Juncl ia, l ape t• a, Uruçrrnga , R a i'l. da Se l'l'a 
U bis e Sel'l'a Retlontla . 1Je pe nde11tes ela cidade existem os povs-: 

_ OuLt·aba ncla, Area l, Ca mpo ela P arltd a e Boqueirã o, - Os ecli 
Jicios p nblicos sii.o: a casa ela Cam a ra l\Iun,icipal, consklicla 
E:m 18i2 : a es ta~ão teleg t·aph ica , insta ll !lcla em 1896 em pt·eclio 
doado á União pela Camara Mtmicipal para a c[uelle .fim; o Fo 
l'urn, constl'tudo em i 897, on de se acha a cade ia publica ; a 
Cvl lectoria, onú e l'uncciona lam bem a Agencia ela Caixa Econo
m i ~a do Estado. P ossue duas eschs . puu ls ., uma es tadoa l pa ra 
o sexo masctdino, outra municipal para. o feminino. Ex iste 
a incl ' a Casa de Carida de, fundada em 15 de a bril ele 189'! pelo 
Dr . Osc;1r ele !li acedo Soar es , que ma ntêm d uus hospi taes ;para 
homens e mulheres, a.lém ele socco1'1'0S ex Lernos que pt·es·ta ao,q 
indigentes nos cnsos ele moles ti a e ele morte. Na Casa ele Cari
dade, além ela ph armacia existe a cape lia ele N. S. elo Farto·, 
onde se vê nn:t lindo a lta r ele m a nuore, doado p~lo Dr. Oscar 
obr a elas officin as elos Srs . Elm manuel Cres la & C., ela Capital 
F eder al. A primeira missa ne~sa cap :! lla fo i di La em 17 ele i 11 nho 
el e 18,18 pelo Sr. bispo de Pe ~ropo li s , D. Francisco elo "n.ego 
Muia , q11 a nclo em .vi si ta pas toral passou pel a ciclaéle ele Saqua~ 
rem a. A egt•eja ma Lr iz .é a el e N . S, de N a ~ ,, ~· e·th, padroe ira do 
mun,, e s 1 tuac~a no outeiro a c!ue j(t no3 r efl'l' imoo . Foi co n ~ 
clui dll. em 1837, prin cipiando ot oonstrncçtío em 1821. E' un1 
templo ele vastas propOl'çõee e con <tnJcção muito sol.lcla, Além 
do aHar·md r, onde ~at:l. a lmag•e m du padroe ira e elo SS. Snot'a• 
menta , tom maiR quatro al ta res oonaagraclos n N. S elas Dot•es, 
S. 1'!i~uell) Almas, N, S, do Roaal'Ío, Banto Albet•bo; St~ nt An.n.~ 
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e S . P ed ro . Na egreja matriz foram erectas as irmandades ele 
N. S. de Nazareth e do SS . Sacramento e as dev.oções de N . ~ . 
das Dor es e de S . P edro . Na capell a da Casa d e Car idade func
ciona m as de voções ele N . S . do P a r 10 e N. S . dos :'\avegantes . 
A eg t•eja mat t'i Z de N . S . da Conceição de Mac ro Grosso, ~ di fl
cada no ter reno doado. por D. Cla t·a l\Iaria ele J esus , vi uva cb 
Joaqu im de Almeida Ma eques, no logar onde o hespa nh ol F t·ei 
J oão Garci a tinha u m oraLo ri o no qua l celebr ava missa , Joga r 
de nominado Curato , séde da freg. , creacla pela Lei P r ov . n . 219 
de 26 de abt·il de 1875, sob a denom inação de N . S. da Concei
ção de Mat to Gr9sso, desmembra ndo-se par a esse fim pa r te elo 
terr i torio da de N . S . de Naza reLh , mas não foi p l'ovida cano
n i cam en te . Essa egrej a fo i construída pelo Ba rão de Saqua re
ma eo!Jer ecida á P r ov . em fevere it·o de ~873. U l lrimam e 11Le nella 
Jo i erec ta , em 1898, a devoção de N . S. el a Conceição . No pov. 
do Engenh o Grande ha a capell a ele S. J oão, con s tru icla á exp en
sas do negoc ia n te F r a ncisco R amal ho, e n o lUo cln Arêa en
contr a Ase a de Santa R i ta , onde a nnua lme nte celebra- se com 
pom pa a festa da pa clroeh·a. No Palmi ra l, fazenda ele D. Ma
ri a nn a Al va res cl Azevedo Mar inho, exist e u rna linda ca pell a 
p rovisionada sob a invoca ção de N. S . da Concei ção . Co n·ta o 
mun. ·tres cem i tr ri os, u m em cada di st., sendo o da séde si ruado 
nos fundos da egl'ej a matri z, do la do do ma t· , o do 2" dis t. n o 
Enge nho Gra nde , em ter reno doado pelo Dr . Osca r, e o do 3• no 
Curato, ao lado el a cgr ej a ma triz . A cidade de Sa qu:JJ rema é il
lu minada á ke rosene por m eio ele lampadas be lga e a bas·tecida 
de exc , l! ente a g rm pota ve l , e ncan ada dos monos elo T elegrap h o 
e elo Sacco, onde se encon·tram os mananciaes denominados 
fon·tes do Belchior, elo R a mos e do J uve na l. Por cau sa elo clim a 
eecco e dos ban hos el e rna t·, é a ci dade es tação b ;tlne a ri<JJ pat·a 
ber·ibe ri cos ~ convalescent es qu e affiuern dos muns . visinhos e 
até da Ca p ila l Federa l. No pel'imetro el a cidade exi s le rn cer ca 
ele 300 casas cobertas de t elhas e ele palha mais de 500 . P oss ue 
14 casas de negoci o, um h ote l, fabr icas de ciga eros, ele licor es 
e bebidas, de cal , duas padal'i as , uma fabrica ele fogos artifl
ci aes , uma maece naria, al ém ele p eque nos botequin s, que mul
·tiplicam-se pr incipa lmen te por occasião das festas qu e sã o alli 
muito concorridas e faz om-se com gr a nrle pompa. - O te eri
tor io elo mun. de Saq ua rem a perte nceu outr'ora ao dist. ele 
Cabo Fri o que estend ia -se desde wfucacú a té á Sen a ele 
E r ü iba ou Guru mpin a , hoj e Po n ta N<•gt•a, e comprehentlia os 
mu os. a c·tuaes de Araruam a1 Aldêa ele S . P edro, Ba r ra do S! J oão, 
Ca piva ry, Rio Bon ito e San t 'Anna de Macacú, distri c·to vas
t íssimo que f'azia par·te da capi ta nia doad a a Mat··tim Affonso 
de Souza, Em c inco freguezias foi devicUdo o cli s trido de 
Cabo F rio ; a 1", ele N . S. da Assumpção de Cab o Frio; a 2n, 
de S. P ech ·o da Alclêa; a 3", da Sacra Famíli a , hoje Barra do 
S . João . A quarta qua se consti tuio foi a ele N. S. de Naza
r elh de Saqua rema por A l vará de 12 de j aneiro el e 1755 . Com 
r esolução r egi a de 29 ele novembr o de 1750 a consulta da Meza 
ele Consctencia ele 13 elo m esmo mez e anno, foi creada e e ri
g ida ele nature;;a coll a tiva e para seu vigario par ocho col lado 
fo i apresentado de 16 de j aneil'o d e 1755 o padre Anton io Mo
r ei r a impossado pela pr ovisão de coíirmação ele 23 de abr il do 
mesmo a nno. Antes , p orém, da cr eação el a fr eguezia , já existia 
desde 1662 , uma p equena cape l la , no Joga r onde se vê hoj e a 
Egr <1Ja Matri z, fun dada pelo ca pi tão Man 'oel el e Aguil lur Mo
l'e•ra e su :J, m ulher D. Catar ina ele Lemos, t endo p rovimen to elo 
B ispo do R io ele J a neit·o D . J ose de Ba toros e .Alar cão de 
cm·ada e fili a l á Matriz ele N. S . da Assum.pção ele Cabo F rio 
a cuj o territorio per·te ncia a freg nezia , c m o já vimos . Essa 
capella foi em 1676 subst.it nida por um ·templo de maiores pro
porções de pedra e cal. Tinha o t emplo t r es a l·ta r es , no a ltar
mór fo i collocaclo a Imagem de N . S . de Naza re th e o T a ber
naculo, n o segundo a lt ar a Senhora do Ro~ario, e no outr-o 
S. Miguel e Almas , com seu d ece nte baptisterio e a sseados or
n amentos , di z Baltbaza r da Si l va L i sboa (Annaes do llio de 
J aneiro de 18.'35) Os povos susten·tav am o cu lto porque a i nda 
no anuo de 1'/36 n ão t inha o pa rocho assent am ento na fazenda 
rea I . Con·tava- se em 1754 cento e quar enta e cinco fogos e 
oito centos e dez pe3soas ele communh ão . Par a que se susten
hsse a l ampada com azeite no alta r do S. S. Sacramen to dei-

xou Antonio de A,r auj o dos Santos, fa llecielo em 21 de março 
el e 1782 , 200$000 ele legado, os quaes de terminou que se pu
ze>s ern a jut·os aftm el e <'e r em emprega cl os n a tluelle fim pied oso. 
Outros oral.nri os e capellas f'oram ·ta mbem erecloR n 'aqnella 
époch:t . A3s im nas fazendas do T a ngui (hnj e 'l'll1gui) de T ho
maz Co·tri m de Carvalho, n a do padre J osé F ntncrsco ele Car
va l ho, n a cio capitão Fmncisco Le ile ele Andt•ade e xis·ti am 
oratnrios. O pri mei ro chegou a ob ter pr ovisão par a er igi l' urna 
capella em 1769 . Finalme n·t na íazenda de Ipi ran g1t per ll'e h
cent e a o ConvPnto elo Car mo, Frei Beo to, r el igioso benedictino , 
er igio uma capella , fili al ela mesm a freguezia, consagrada a 
San to A lberto . Esta ca pella , co ns truída no m orro elo Carmo, 
j á nã o existe ma is . P assando pot· mor te de Amar o Velh o, a 
qttem pe t··ten cia e por h aver se casado com a Yiu va d <lquel le, 

_a fazenda pt·opt·iedade a o com menclaclot' Le a ndro An toni o F er
r eira, foi :1. cupe ll a dem o lida, os matcriaes apr ovei t ados na 
constr ucção ele e ngenh os e outras casas e a s Imagens tranSJJOr
tadas par a a Egr ej a Matri'r. , onde a inda h oj e a lli se en contra 
a ele Sa u·to Al ber to . Arr ui nado o ·templo elo arra ial ele Saqua
r em a qu e suhs·ti tu i u o. capella de Ag u ill a r More i1·~1 , os po vos 
ela ma r gem septem trional ela las:õa de Saquarema r equere t·am 
a o Bispo D. José Cae·tano da Silva Coutinho , em vis ita no 
a nno de 1820, perm issão p rt ra leva ntar nova Ma·triz, nã o no 
out:eiro onde se achava, poré m em outr o m nis centl'a l, que oiie
r ecesse maior comm ocl i claele aos povos . Attenclenclo á r ecla 
m ação mando u por P rovisão de 12 de ma io el e 1820 o B isvo 
que fosse construi la no Jogar den om i n•t <.lo Boqueirão do En 
genh o na dat a ele terra q ue pa r a esse Jim doara o tenente 
Luiz Jose rle Almei da. Essa muda twa ele l ocal enco nt rou viva 
oppos i<;ão d a pal'te elo po vo . Form aram-se do·ts pa r tidos e 
r eza a t r adi cção que a Imagem el a Se nhora de Naza ret.b con 
du z ida par a o Boq ue ieão clesappa receu, se ndo enco ntr ada de
poi s no outeiro . Por t r ez vezes deu-se o m il agre e o povo cer
tirt can rlo- se de que a Senhom desejava que fosse const r uída a 
n ova Ma triz no primitivo logar , o r espec tivo partido venceu 
facilmente . S:rc.cedeu então q rto homens, mulheres e c1·eanças, 
a bt· azados da mais in tensa fé e guiados pelo pad re Anton io 
J oaq uim ele F reitas pr estaram-se a caeregar o ma·Lerütl ne
cessa ri c> par a a ··o ns t t·ucção . Muitos dona ti vos fizer am-se de 
clio heü o, materi al e opera rias pa t·:J. o t r a balb o . E assim foi 
er~c ta a Matriz ac tual , cuja s obras t erminar am em '[837, gas
t a ndo- se 16 annos na s r.ta oon s·trucção, que ainda n ão se acha 
concluicla, p o is o ph\nO pri mit ivo deD1t>n stea que deviam ser 
feitas duas t orres o actualmen te apenas exi s Le uma . Na Or dem 
poliLica, o m untc.ipio ele Saq uarema faz parte elo 1° clLstl'i cto 
eleitoral, cuja séde é a cida de el e N ic lheroy . Conta 1. 237 elei 
tores, perte ucenclo ao prime iro d istei cto municipal 406, ao se
gundo, 452, ao re r ceiro, 379 . E m ca da d is teic to munici pal . 
exis tem d uas secções e leilor aes (collegios ou mezas ). A Cam o.r a 
~1unici pal compõe- se ele sete ve1·earlores geraes, eleitos pOL' ~oclo 
o municipio e> tres distridaes, e lt~it os cada um no seu dist r JCto. 
A r eceita da Camara foi or çada para o corrente exerci.cio ('1898) 
em 77:749$835 e a despeza em eg ual qua n tia. 

SEB ASTIÃO L A CER DA. Es taão da E . el e F . Ce ntral 
do Braz il. Accr escenle- se no fim: F ica ent r·e Ip rr a oga e Vas
soUL·as e a 347"'.388 de a ltura sobr e o ni vel elo m a. r . Dts la 
121 1<35'1 cl a C a pita! F eder a l. 

T 

'l'ABOÃO. Anti ga cape lia do mrm . elo Rio P re to 8m 
Min as . Accr escente- se n o lim: Não se contam vi nte casas 
nesse a rraial, que se acba collocacl o en Lre montanhas el evadís
si mas , n a margem di r . elo ribeir ão T aboão . S uas C11sas ~ão m al 
coustruiclas, encon tra nclo- se mesmo no largo a l gu mas cobertas 
de sa pê ao r edOl' de um a capella que se ergue e m u ma encosta, 
contrast a ndo a sua a lvura co1n as cõr es escuras das casas 
ape nas ba n·caclas . Tem um a al liLu cle de 879 me tt·os . Dis ta da 
E. deF. Sapucahy (es ta ção de Bom J a rdim) 18 kilomel r os . 
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